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  الملخص 

الدومينيكان بين  تجاهيعد موضوع سياسة الواليات المتحدة االمريكية 

 تاريخياً يمثل استعراضاً الهامة، ألنه من الموضوعات١٩٦١-١٩٣٠عامي 

الدومينكان في ظل الوصاية التي  تجاهلسياسة الواليات المتحدة االمريكية 

 ،١٨٢٣حصلت عليها الواليات المتحدة االمريكية من جراء مبدأ مونرو

 مبحثين،على  تقسيمه  ى الباحثونظرا لطول الموضوع وتشعبه فقد ارتأ

الدومينكان سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه  ا ،ممنه األول تضمن

وكثرة  تلكالمدةفي  االخيرة عدم استقرار  أدى،اذ ١٩٣٠-١٩٠٥

عدة ، االضطرابات فيها الى تدخل الواليات المتحدة االمريكية فيها لمرات 

بسبب قرب الدومنيكان من حدودها وقربها من قناة بنما الهامة في 

،اما المبحث الثاني ،فقد ركز على سياسة الواليات المريكيةالستراتيجية ا

  .١٩٦١- ١٩٣٠بين عامي تجاه الدومنيكان المتحدة االمريكية 

  

אאא
א١٩٣٠J١٩٦١ 
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Abstract 

The subject of U.S. policy toward the Dominican 
1930-1961 of important issues, because it represents a 
historical review of U.S. policy toward the Dominican under 
the tutelage obtained by the United States as a result of the 
Monroe Doctrine in 1823 , due to the length of the subject 
and unwieldy nature has felt researcher divided the two 
sections , which included the first of them, U.S. policy 
toward the Dominican 1905-1930 , as it led the instability of 
recent in that period and the large number of disorders in 
which to enter the United States where many times due to 
the near Dominicans of its borders and its proximity to the 
Panama Canal important strategic U.S. , while the second 
section , has focused on U.S. policy toward the Dominican 
between 1930-1961. 
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-١٩٠٥الدومينكان سة الواليات المتحدة األمريكية تجاه سيا

١٩٣٠  
العديد من  ١٨٤٤بعد استقاللها سنة  )١(شهدت جمهورية الدومينكان

من التدخالت األمريكية في  لعديدلالتطورات السياسية التي كانت سببا في تعرضها 

ي اتبعتها شؤونها الداخلية والخارجية الذي يأتي ضمن سياسة التوسع الخارجية الت

عندما  ١٨٤٥الواليات المتحدة األمريكية على حساب دول أمريكا الالتينية منذ سنة 

التدخل في شؤون أمريكا حق  لواليات المتحدة األمريكيةل )٢(مبدأ مونرو أعطى

األمر الذي نتج عنه سياسة التوسع وفرض النفوذ األمريكي في  ،الالتينية

  )٣(.المنطقة

يجي الذي تتمتع به جمهورية الدومينكان في منطقة ستراتالونظرا للموقع 

 فقد عملت الواليات المتحدة االمريكية منذ )٤(البحر الكاريبي ومواجهتها لقناة بنما

االستعمارية من السيطرة على الدومينكان  األوربيةطويلة على منع الدول  مدة

ولم يعد  تجاهها،ايجابية أكثر سياسة  إتباعخالل من الالتينية  أمريكاوباقي دول 

 أيضاعلى منع الدول األوربية من السيطرة على المنطقة بل تضمن  مقتصراً األمر

فرض السيطرة االمريكية الفعلية عليها ،وقد ساعدها على تنفيذ هذه السياسة الجديدة 

بشكل عام والدومينكان  ،تلك االضطرابات والثورات التي شهدتها هذه المنطقة

ت الدومينكان منذ استقاللها تخضع لحكم دكتاتوري واجه فقد ظل )٥(.بشكل خاص

 أثقلواالذين  األوربيينالرأسماليين  تسلطو "الفاشلة"بسبب سياسته  عدة انتفاضات

في شؤونها  األوربيعرضة للتدخل  أصبحتكاهل الدولة بالديون الخارجية حتى 

طلب  إلىمينكان الذي دفع حكومة الدو األمربحجة حماية مصالح رعاياها الدائنين، 

ثيودور  األمريكيمساعدة حكومة الواليات المتحدة االمريكية ،وقد انتهز الرئيس 

الفرصة ليعلن رسميا مفهومه الجديد لمبدأ  )٦( Theodor Rooseveltروزفلت

 إن((في رسالته السنوية قائال ١٩٠٥سنة  األولمونرو في السادس من كانون 

ضى مبدأ مونرو لن تسمح للدول األوربية بمقتوالواليات المتحدة االمريكية 

ماعليها من ديون  القوة ضد هذه الشعوب الصغيرة المتمردة التي التسدد تعمالباس
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المقيمين فيها،فقد وضع  األجانباو تستولي على ممتلكات األجانب أو تسيء معاملة 

الواليات المتحدة  ستتولىمسؤوليات المفر منها  األمريكيينهذا على كاهل 

فان قيام اية  ومن ثم. )٧())مريكية نفسها مهمة مراقبة سلوك هذه الجمهورياتاال

يقتضي التدخل بالقوة من جانب ساضطرابات في دولة من دول القارة االمريكية 

للواليات المتحدة  أعطىالواليات المتحدة االمريكية عمال بمبدأ مونرو،مما 

حقيقا لهذه السلطة المزعومة من وت.  )٨(تلك المنطقةفي  الشرطياالمريكية سلطة 

بعيدة  األوربيةعلى ابقاء الدول  األخيرةفقد حرصت  االمريكيةالواليات المتحدة 

من خالل ربطها بالواليات المتحدة االمريكية سياسيا واقتصاديا،وقد  الدومينكان عن

تحصيل الرسوم ل سنةاتضح ذلك من خالل تعيين مراقب مالي في الدومينكان 

أتاحت وقد  ،األوربيين واألمريكيينوتوزيع جزء كبير منها على الدائنين  الجمركية

 إذاماالمتحدة االمريكية لنفسها مسؤولية حماية مراقبها المالي بالقوة  الواليات

  )٩(.ذلك األمر استدعى

السياسي واالقتصادي  دخللقد اتبعت الواليات المتحدة األمريكية سياسة الت

ومحاولة التوسع فيها من  ،بسط نفوذها في الدومينكانلة  القو عمالوالتهديد باست

وقد  ،عماد االقتصاد في الدومينكان خالل السيطرة على صناعة السكر الذي يمثل

 ،السياسية التي اجتاحت الدومينكانتزامن ذلك مع الفوضى المالية واالضطرابات 

يات المتحدة األمريكية وتزامنا مع تزايد النفوذ األمريكي في المنطقة،لذا عملت الوال

السيطرة على شؤون البالد المالية  بوساطةعلى ضمان سيطرتها على الدومينكان 

وعائدات الجمارك،واستجابة لهذا الوضع أعلن وزير الخارجية األمريكي جون 

التصور الجديد  ١٩٠٥في الخامس من كانون الثاني سنة  Hay John هاي

نظرا ((:اذ قاللدومينكان من خالل إعالنه للسياسة الخارجية األمريكية تجاه ا

الستمرار حالة الفوضى التي تسود سانت دومينغو ونظرا للخطر والضغط الذي 

ان المطالبة بديونها ،لذا ترى الحكومة األمريكية  عبرتشكله الدول األوربية 

من خالل السيطرة على شؤون الدومينكان المالية يتم التخلص من هذا الوضع 

وقد اقترحت الحكومة األمريكية تقسيم عائدات  ،)١٠())مال الجماركوإدارة أع
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توزع على الدائنين،من جانبها رأت  % ٥٥للحكومة و % ٤٥ بنسبةالجمارك 

حكومة الدومينكان بأنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن حصولها على الواردات 

  )١١(.ضمان تسديد الديون الخارجيةلالمالية  

الكونغرس األمريكي على هذا المقترح في الثاني وعلى اثر ذلك صادق  

توقيع اتفاقية رسمية  مما أدى في النهاية إلى ،١٩٠٧والعشرون من حزيران سنة 

حكومة الدومينكان في الثامن عشر من تموز سنة بين الواليات المتحدة األمريكية و

الر مليون دوعشرين وقد تضمنت االتفاقية منح الدومينكان قرض بقيمة  ،١٩٠٧

تسديد الديون المترتبة على حكومة للمساعدة في تدفع من البنك األمريكي 

وقد  الدومينكان ،مما جعل الواليات المتحدة األمريكية  الدائن الوحيد للدومينكان،

  )١٢(.١٩٠٨نها إلى النصف قبل حلول سنة يوعلى تخفيض د االخيرةساعد ذلك 

األمريكية على مقدرات لقد ترتب على ذلك سيطرة الواليات المتحدة 

األمريكية  االدارةبعد أن ضمنت  ،١٩٠٧-١٩٠٥الدومينكان في المدة بين عامي

 فاسكيز هوراسيوةوضمان تدفق األموال لحكوم ،تقليص ديون الدومينكان

 Vasquez Horacio)كثيرة داخل البالد ادت في النهاية  شكالتالذي واجه م )١٣

لمتحدة األمريكية على اثر ذلك مشكلة حول تنفيذ ، وواجهت الواليات االى استقالته 

الموقعة مع حكومة الدومينكان، بسبب عدم االستقرار السياسي  ١٩٠٧اتفاقية 

وتعاقب رؤساء عدةعديدين على حكم الدومينكان وبالمقابل ظلت الواليات المتحدة 

ارسلت الواليات  ١٩١٢األمريكية مسؤولة على حماية الجمارك،وفي سنة 

 ٧٠٠ةاالمريكية لجنة للتوسط بين الحكومة والمعارضة في الدومينكان برفقة المتحد

من مشاة البحرية وعند وصول اللجنة الى العاصمة سانت دومينغو هددت  اللجنة 

باحتالل  )١٤(Woodrow Wilsonعلى لسان الرئيس االمريكي وودرو ويلسون 

صل الى اتفاق يؤدي البالد عسكريا اذا ما عجزت الحكومة والمعارضة عن التو

لقد كان ارسال االمريكيين لذلك العدد الكبير من مشاة  )١٥(الى استقرار البالد

البحرية بمثابة اداة ضغط على الحكومة الدومنيكانية لحملها على االنصياع للسياسة 

  .االمريكية وقد اتضح ذلك من قيام اللجنة بالتهديد باحتالل البالد عسكرياً 
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 Isidro Juan  خيمينيز خوان إسدرواالمريكية تمكن ونتيجة للضغوط  

Jimenz االطياف ، ونالت دعم ١٩١٤ته في كانون االول سنة تشكيل حكوم من

فضالً عن عناصر المعارضة، في الوقت الذي اكد فيه الرئيس ، كافة السياسية

خيمينيز االجراءات االمريكية التي احدثتها ادارة ثيودور روزفلت مع اعطاء 

يد من الدعم االضافي لالدارة االمريكية لضمان سيطرتها الكاملة على الموارد المز

المالية في البالد واخضاع الجيش لسيطرة القوات االمريكية، ياتي ذلك في خطوة 

اتخذها الرئيس خيمينيز من اجل ضمان حصوله على الدعم االمريكي لحكومته 

الذي جعل الرئيس خيمينيز يطلب التي نالت استحسان االدارة االمريكية ، االمر 

من الرئيس ويلسون في رسالة بعث بها بتاريخ التاسع عشر من تشرين االول سنة 

من خالل منح حكومته بعض  ١٩٠٧بضرورة تعديل اتفاقية سنة  ١٩١٥

الصالحيات السيمافي مجال الجمارك ، لكنه  من جانب اخر اوصى بتأجيل تلك 

  . )١٦(بالده لم يكن مستقراً  التعديالت الن الوضع السياسي في

، ت التي اقترحها الرئيس خيمينزوبدالً من قيام االدارة االمريكية باجراء التعديال

بتقديم عدد من المطالب  ١٩١٥في السابع عشر من كانون االول سنة فقد بادرت 

حدد طبيعة العالقات بين البلدين في حالة موافقة حكومة الدومينكان تالتي  الجديدة 

 :وشملت االتيليها ع

  .انشاء قوات شرطة تكون تحت اشراف مشاة البحرية األمريكية-١

 دارةوضع جميع االيرادات الداخلية تحت سيطرة الحراسة الجمركية التابعة لال -٢

يتعارض مع السيادة  بحجة انهاالمر الذي قابله خيمينز بالرفض .)١٧(األمريكية

اخر من اجل  حلكان مستعدا لقبول  انهمن رغم على الالوطنية للدومينكان،

 وان خيمينز كان يعلم جيدا انه ال السيما،بين البلدين المحافظة على العالقات الثنائية

دون مساعدة الواليات المتحدة االمريكية الذي اتضح من  بالحكم يستطيع االستمرار

احد المسؤولين االمريكيين في  James Sullivanجيمس سوليفان خالل تصريح 

انه بدون المساعدة التي تقدمها الواليات ((اذ قال السفارة االمريكية في الدومنيكان
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فما كان من  )١٨())الي حكومة ان تأمل البقاء طويال المتحدة االمريكية اليمكن

  )١٩(.١٩١٦خيمينز اال ان استقال في الرابع من ايار 

السياسية استقالة خيمينز الى استمرار الفوضى واالضطرابات  أدتلقد  

االمريكي من  القلقوتزامنا مع تزايد  ،المدة تلكواالقتصادية في الدومينكان طيلة 

شؤون الدومينكان من خالل الفوضى التي احدثتها  ياحتمال التدخل االلماني ف

االمريكية ان افضل طريقة لضمان  دارةالحرب العالمية االولى، لذا رأت اال

العديد من عده توسيع التجارة معها ،الذي  عبرسيطرتها على الدومينكان يأتي 

 ،١٩١٦الساسة االمريكيين بداية الحتالل امريكي جديد للدومينكان بدأ منذ سنة 

طرة على الحركات الثورية التي كانت تشتعل هناك مما قد يكان الهدف منه السو

الية وحكومة م يءمج فضالً عن ضمانيضر بالمصالح االمريكية في الدومينكان 

ومع استمرار االضطرابات السياسية في الدومينكان )٢٠(.المتحدة االمريكية الياتللو

رئيسا مؤقتا للدومينكان  Henrikuez Y. Carvajal يا كارفاخالهنريكز اصبح 

االمريكية  االدارةوقد رفضت  ،١٩١٦في الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة 

في عهد الرئيس  دمتها سابقاًاالعتراف به حتى تضمن قبوله للمطالب التي ق

االمريكية في ظل االدارة اال ان الرئيس الجديد رفض دلك فما كان من  خيمينز،

باحتالل الدومينكان  في التاسع والعشرين من القيام استمرار االضطرابات اال 

وهو اول  HS Knappابلغ الكابتن اش اس ناب  اذ،١٩١٦تشرين الثاني سنة 

ان االحتالل االمريكي  كارفاخالالدومينكان الرئيس  حاكم عسكري امريكي في

ضمان  علىاألمريكية  االدارةللدومينكان سيكون لمدة غير محدودة حتى تطمئن 

بعد قيام  السيما )٢١(١٩٠٧ المصالح األمريكية،وضمان  تنفيذ شروط اتفاقية سنة

م السماح لحكومة بعد من االتفاقية فيما يتعلق الثالثةحكومة الدومينكان بخرق المادة 

بزيادة الديون الخارجية دون الرجوع والحصول على موافقة الواليات  الدومينكان

 االدارة عملتهاالمتحدة األمريكية ،اال ان االحداث اثبتت انها كانت ذريعة است

األمريكية الحتالل الدومينكان من اجل حماية المداخل الجنوبية للواليات المتحدة 

الذي جاء متزامنا مع القلق الذي اظهره  مالية العدوان االلماني،وقناة بنما من احت
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الرئيس االمريكي ولسن من احتمالية قيام القوى المعادية للواليات المتحدة 

ستغالل  وضع الدومينكان والسيطرة عليها على حساب الموقف بااألمريكية 

الولى ضد المانيا،لذا ستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب العالمية اال

حماية قناة بنما وقطع لرأت الحكومة األمريكية ضرورة التدخل في الدومينكان 

  )٢٢.(بناء قواعد غواصات او امكانية حصولها على مساعداتلالطريق على المانيا 

األمريكية على اظهار احتاللها العسكري للدومينكان  االدارةلقد حرصت 

محاولة القنصل االمريكي في الدومينكان كليمنت س  من خالل ،بالمظهر االيجابي

التوضيح لحكومة الدومينكان بان اهداف  Clement S.Edwardsادواردز

االجراءات التي ستقوم بها التي من  بوساطةاالحتالل تأتي في مصلحة الدومينكان 

نها احداث متغيرات على مستوى الجانب السياسي وفي مجال التنمية أش

نها الحفاظ على أجارة مستقرة من ش اليجادغيير نمط الحياة فيها االقتصادية،وت

لذا جاءت االجراءات األمريكية  ،١٩٠٧واقرار اتفاقية سنة  ،المصالح األمريكية

متماشية مع هذه السياسة التي حرصت على اتباعها التي تقضي بالسيطرة السياسية 

ناصر المؤيدة للسياسة االعتماد على الع بوساطةواالقتصادية على الدومينكان 

األمريكية،لذا جاءت الخطوة االولى من جانب قوات المشاة البحرية التي قامت 

لضمان االستقرار ،فقامت  بنزع سالح المواطنين في الدومينكان كخطوة اولى

فضال عن قيامها بانشاء الحرس الوطني  )سالحقطعة خمسون الف (بمصادرة

 العسكري القائد  Nabوقد اشار ناب ،١٩١٧ واالشراف على تدريبه في نيسان سنة

الى اهمية الحرس الوطني كاداة لمنع قيام المزيد من  في الدومينكان االمريكي

    )٢٣(.ات والحركات الثوريةباالضطرا

لقد اظهرت الواليات المتحدة األمريكية تفائال كبيرا في مسألة انشاء الحرس 

في ظل  ))النظم الديمقراطية((عن يقوم به في الدفاع قدالوطني والدور الذي 

من شأنه استعادة االستقرار السياسي واالقتصادي والتدريب الجيد الذي يتمتع به 

لذا اخذ ناب على عاتقه تجنيد اكبر عدد ممكن من شعب الدومينكان  للدومينكان،

الف وخمس وتسعون  حواليوجعله ضمن دائرة الحرس الوطني ،فقام بتجنيد 
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عن ذلك  البحرية األمريكية،من ضمنهم الضباط،فضالًمشاة ف وجعلهم تحت اشرا

المجال  اتاحقامت القوات األمريكية باجراء اصالحات على مستوى الضرائب مما 

وضمان توزيع الرواتب،وقد كانت الضرائب تفرض على  ،امام تدفق االموال

رفع للك عملت الحكومة األمريكية على استغالل ذ االسكر والصادرات الزراعية ،لذ

 الى  ١٩٢٠مستوى الواردات التي ارتفعت في المدة من كانون الثاني حتى اذار 

واستغاللها  في  ،١٩١٩سنة دوالر  ٩٧٦,٦٧بعد ان كانت  دوالر ١,٦٦١,٠٠٠

وقد زاد االهتمام االمريكي في  التنمية والمشاريع الداخلية بدال من الحروب االهلية،

نشاء شبكة الطرق وتحسين الخدمات الصحية اصالح المشاريع الداخلية ليشمل ا

اما في مجال االقتصاد المحلي  فقد  شجعت االهتمام بالتعليم،ووخدمات البريد 

األمريكية الصناعات المحلية من خالل السماح لها بالمنافسة ودخول  االدارةشجعت 

يها تخفيض التعريفة الجمركية التي كانت قد فرضتها عل األمريكية بوساطةاالسواق 

  )٢٤(.١٩١٩منذ سنة 

، شجعت الواليات المتحدة  األمريكية في الدومينكان ولتعزيز المصالح

في مجال صناعة السكر الذي كان  السيما التوسع في مجال االستثمار ،األمريكية 

من )% ٨٠(على االستحواذلذا فقد نجحت في  يمثل عماد االقتصاد الدومينكاني،

من )٢٥(السيطرة على االراضي الزراعية وساطةبصناعة السكر في الدومينكان 

على االراضي  من قبل الشركات  االستحواذخالل سن قوانين سهلت عملية 

مما ادى الى زيادة اراضي  ،١٩٢٠األمريكية منها قانون تسجيل االراضي سنة 

الى مليون كاريز سنة  ١٩١٥سنة  كاريز ٣٥٠,٠٠٠انتاج قصب السكر من 

ايضا من عالقاتها  افادتصيب الشركات األمريكية،التي ،كان اغلبها من ن١٩٢٣

مع الساسة الدومينكانيين الذين استغلوا قانون االراضي لتسجيل االراضي 

وقد اشار اميليو  )٢٦(.وعملها الوثيق مع القوات األمريكية في الدومينكان ،لصالحهم

لدور احد المسؤولين في حكومة فاسكيز عن اوهو   Emilio Joubertتجوبيير

ضمان استقرار البالد وقد لااليجابي الذي لعبته القوات األمريكية في الدومينكان  

لقد كنت دائما على استعداد العطاء النفس والجسد والروح للواليات  ((صرح قائال
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النخب السياسية  بعضلذا فقد عملت  )٢٧())المتحدة مقابل تعزيز وضع الدومينكان

ضمان حصولها على لعم للقوات العسكرية األمريكية في الدومينكان على تقديم الد

وضمان زيادة االستثمارات  ،من الشركات األمريكية فادةمكانة سياسية واال

لتوسع في الصناعة وتوفير المزيد من العائدات التي يوفرها تصدير لاألمريكية 

  )٢٨(.السكر

سنة  على الرغم من ذلك واجهت القوات األمريكية في الدومينكان بحلول

تزايد المخاوف الشعبية من جراء االختراق االمريكي  لجميع جوانب  ١٩٢٠

مع ازدياد المخاوف من عدم امكانية استعادة السيادة الوطنية في ظل  السيما ،الحياة

 تجاه االحتالل االمريكي، همبعدائ يجهرونتصاعد اصوات القوميين الذين صاروا 

 حان للتفكير في سحب القوات األمريكية، شعرت الحكومة األمريكية ان الوقت قدو

الحاكم   Thomas Snowdenسنودنثوماس وقد اشار الى ذلك االدميرال 

عندما اعلن  في الرابع من كانون االول سنة ،العسكري الذي حل محل ناب 

تعتقد حكومة الواليات المتحدة األمريكيةان الوقت قد حان من اجل ((قائال١٩٢٠

بعمليات انسحاب سريع  ءجاه شعب الدومينكان من خالل البدالشعور بالمسؤولية ت

بعد تنامي  السيماوجعل المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الدومينكانية  ،ومنظم

النخب السياسية في الدومينكان االدارة األمريكية لذا دعت  ،)٢٩())االستياء القومي

لمحافظة على التطورات مع ضمان ا للمشاركة في عملية االنتقال السريع للسلطة ،

واستعدادا لذلك وفي ظل  )٣٠(.مدة االحتاللخالل التي احدثتها القوات األمريكية 

 واالدارة األمريكية بين  ١٩٢٢سنةالمحادثات التي جرت في الثالثين من حزيران 

 Hughes  Evans Charlesهيوز اعلن  شارلز ايفانس حكومة الدومينكان،

باالتفاق مع فرانسيسكو ي وزير الخارجية االمريكي و

 عن ماوزير المالية السابق في الدومينكان  ، Peynado J. Franciscoبينادو

بينادو التي تقضي باالستعدادات  الكاملة الجراء االنتخابات -يسمى خطة هيوز

وضمان انسحاب القوات األمريكية ،وقد دعت الخطة الى  ١٩٢٤ في عامالرئاسية 

رئيسا مؤقتا في الثاني من تشرين االول  BautistaJuan ن باتيستااوختسمية 
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األمريكية لضمان انتقال السلطة االدارة الذي عمل بشكل جيد مع  ،١٩٢٢سنة 

،وذلك بعد فوز ١٩٢٤سنة في وانسحاب القوات األمريكية  من اراضي الدومينكان 

اقا يضمن األمريكية اتف االدارةفاكسيز باالنتخابات الرئاسية الذي وقع مع  هوراسيا

المترتبة  حتى دفع كل الديون الخارجية بحجة القيام بحراسة الكماركبقاء االخيرة 

  )٣١(.على حكومة الدومينكان

وعلى الرغم من االنسحاب االمريكي من الدومينكان في ظل فوز فاسكيز 

يدة قائمة على النظام مرحلة سياسية جد ءببد إيذاناذلك لم يكن  فانفي االنتخابات ،

حكومات دكتاتورية تعاقبت على حكم  ءبمجي إيذاناوانما كانت  ،مقراطيالدي

 الى اإلطاحةالدومينكان من خالل استمرار الحركات الثورية  الذي ادى في النهاية 

بحكومة فاسكيز على يد احد القادة العسكريين في الحرس الوطني الذي صنعته 

ولينا  تروجيلو م رافاييل ليونيداس القوات األمريكية وهو

 Molina Trujillo Leonidas Rafael)ليكون رئيس ١٩٣٠في شباط  )٣٢،

الدومينكان الجديد لمدة ثالثون سنة لتبدا مرحلة جديدة في تاريخ الدومينكان 

  )٣٣(.السياسي

-١٩٣٠بين عاميتجاه الدومنيكان سياسة الواليات المتحدة االمريكية ـ 

١٩٦١.  
ة االختبار االول للرئيس االمريكي كان مجي تروجيلو الى السلطة بمثاب 

 ،في شؤون الدومنيكانفي مسألة عدم التدخل  )٣٤(Herbert Hooverهربرت هوفر

األمريكية كانت تتأمل من تروجيلو وقواته االنسحاب الى  الدارةان االسيما 

وتسليم السلطة الى حكومة مدنية االنقالب العسكري بعد نجاح  ،ثكناتهم

حاولت الواليات المتحدة األمريكية منع تروجيلو من منتخبة،فضال عن ذلك 

كانت  اذ،١٩٣٠سنةاالشتراك في االنتخابات الرئاسية المقرر اجراءها في ايار 

الشخص الذي يحافظ على  ءالواليات المتحدة األمريكية حريصة على مجي

لوصول اال ان ذلك لم يتحقق فقد نجح تروجيلو في ا )٣٥(العالقات الثنائية بين البلدين

في  النتخابات بفارق صوت واحد عن منافسهفي ا بعد ان فاز،حكم الدومينكان الى 
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،وقد حظي تروجيلو بالقبول من الشعب  ١٩٣٠التاسع عشر من ايار سنة

بسبب السياسة التي اتبعها والتي كانت تهدف الى ضمان االستقرار  ،الدومينكاني

تروجيلو من وجود الحرس الوطني  دافادوقد  )٣٦(.السياسي واالقتصادي في البالد

ضمان وصوله الى السلطة ،االمر الذي تطلب منه االهتمام بالجيش لالى جانبه 

من الميزانية للجيش،في الوقت  % ٢٧يخصصوالحرس الوطني الى درجة جعلته 

 ،الذي حاولت فيه الواليات المتحدة األمريكية المحافظة على مصالحها االقتصادية

بعد ان اطمأنت على العملية  السيما،منتظم فوعات بشكل وضمان وصول المد

من جانب  )٣٧(.السياسية في الدومينكان وضمان اجراء االنتخايات كل اربع سنوات

اخر حاول تروجيلو اقناع المسؤولين االمريكيين انه زعيما مثاليا للدومينكان ادراكا 

اليات المتحدة منه ان بقاءه في السلطة يتوقف على طبيعة عالقاته مع الو

األمريكية،لذا عمل تروجيلو على كسب ود الواليات المتحدة األمريكية في مناسبات 

الذين ابقتهم  مشاة البحرية األمريكية جمع من فقد اشار في كلمة القاءها في ،عدة

ان من واجب اي رئيس في الدومينكان اذا ((: االدارة األمريكية بعد االنسحاب الى

ى مصلحة بالده اقامة عالقات ودية مع الواليات المتحدة مااراد الحفاظ عل

وقد قابلت االخيرة كلمة تروجيلو بارتياح كبير جعلها تعمل  ،)٣٨(...)) األمريكية

الى تخفيف حدة الرفض  تروجيلو ، إذ سعىعلى تعزيز سلطته في الدومينكان

ففي  )٣٩(مريكيةثير على عالقاته مع الواليات المتحدة األأدون الت الشعبي لسياسته،

ابلغ تروجيلو الرئيس االمريكي هوفر بضرورة  ١٩٣١الخامس والعشرين من اب 

ثر أ،في ظل تبالده تجنب قيام ثورة في لتعليق المدفوعات الخارجية للدومينكان 

توفير  في صعوبة الدومينكان  اذ واجهت )٤٠(االقتصادية العالمية باألزمةاالخيرة 

 دارةلته االباالمر الذي قا مستحقات الخارجية المترتبة عليها،االموال الكافية لدفع ال

الكبير تجاه حكومة تروجيلو الذي نجح في كسب دعم الواليات  فاألمريكية بالتعاط

في ) ٤١(.مصالحها االعتماد عليه في المحافظة علىمن خالل المتحدة األمريكية 

المانية على مستوى التجارة األمريكية تواجه منافسة  دارةالوقت الذي كانت فيه اال

وعملية التبادل  ،الميزان التجاري االمريكي فيفي الدومينكان ،مما اثر بشكل كبير 
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التجاري مع الدومينكان الذي كانت تسعى فيه الحكومة األمريكية من اجل ضمان 

  .)٤٢(تدفق االموال لحكومة الدومينكان مما يضمن تسديد الديون الخارجية

بزيادة  ١٩٣٥حت وزارة الخارجية األمريكية في ايار سنة ونتيجة لذلك سم 

فيلد نفقامت شركة شو التبادل التجاري بين الشركات األمريكية وحكومة الدومينكان،

 Schoenfeld عقد اتفاقية تجارية جديدةلاألمريكية بالتفاوض مع حكومة تروجيلو،  

ضمان لممكنة األمريكية في تعزيز كل وسيلة  االدارةتي ضمن محاوالت تأ

وقد  )٤٣(هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على اقتصاد الدومنيكانالمحافظة على 

اكد تروجيلو على ذلك من خالل التسهيالت التي منحها الصحاب الشركات 

تاكيده على ضرورة ايجاد الية جديدة في استحصال   مع األمريكية في الدومينكان،

وقد  لالخيرة،بشكل ينسجم مع السيادة الوطنية  الديون المترتبة على الدومينكان

بان تروجيلو يشعر بانه ((:اشارت شركة شوتفيلد األمريكية الى ذلك عندما صرحت

 يجب ان يكون اكثر حرية في الوقت الحاضر لمعالجة االمور في الدومينكان،

بصرف النظر عن انتصاره السياسي فان عقد اتفاقية سوف تحمل له مشاكل 

لذا من الضروري تاجيل عقد االتفاقية التجارية حتى يضمن  )٤٤())احراج وتسبب له

  )٤٥(.استقرار حكومته داخليا

الدعم  استمرار التي تضمن الفرصكل على استغالل  لقد عمل تروجيلو

التدخل االمريكي  مستغالً األخيرة،االمريكي والحصول على امتيازات كبيرة من 

ورغبة  ١٩٣٩دالع الحرب العالمية الثانية سنة في نصف الكرة الغربي على اثر ان

أي الواليات المتحدة األمريكية في الحصول على تضامن دول المنطقة في مواجهة 

لذا عمل تروجيلو على استغالل  بحكم موقعها االستراتيجي، األلماني محتملعدوان 

حدة اقتصاديا  من خالل السماح للواليات المت فادةوضمان اال ،الموقف لصالحه

ضمان الدفاع لالدومينكان خالل الحرب  كل اراضي عمالستبااألمريكية 

الجديدة التي احدثتها الحرب العالمية الثانية ،وقد نجح  الظروفالقاري،وبسبب 

لحصول على دعم الواليات المتحدة األمريكية لتروجيلو في استغالل هذه الظروف 

 اعطاء تروجيلو امتيازات كثيرة،اثمر في الدعم االمريكي له الذي واالبقاء على 
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نجح من خاللها بالغاء مسؤولية الواليات ، ١٩٤٠اتفاقية ثنائية سنة  هاهمها توقيع

لصالحه ،مما شكل  ن وجعلهاعملية التحصيل الجمركي علىالمتحدة األمريكية 

اعترافا صريحا من الواليات المتحدة األمريكية بسلطة تروجيلو ،االمر الذي قابله 

  )٤٦(.باالعجاب بسبب قدرته على اعادة السيادة الوطنية للدومينكانالشعب 

ونتيجة لالنتصار الذي حققه تروجيلو على مستوى السيادة الوطنية ،اعلن  

السماح  عبردعمه للواليات المتحدة األمريكية في حربها ضد المانيا  صراحة عن

لة منه لفك العقدة التي في محاو ،االراضي الدومينكانية عمالللقوات األمريكية باست

كانت تعاني منها الدول االخرى في نصف الكرة الغربي،االمر الذي جعل تروجيلو 

اول زعيم في امريكا الالتينية يعلن الحرب على دول المحور،وبالمقابل فقد كافأت 

من قانون االعارة والتاجير،اثر  عبر االفادةالواليات المتحدة األمريكية تروخيو 

التي حصل من خاللها على معدات  ١٩٤١الثنائية التي وقعت سنة االتفاقية 

فضال عن الفائدة السياسة التي حصل  ،مليون وستمائة الف دوالرعسكرية بقيمة 

عليها تروجيلو من الواليات المتحدة األمريكية المتمثلة باعتراف االخيرة ان 

متيازات التي حصل تروجيلو من انجح الرؤوساء في امريكا الالتينية من خالل اال

  )٤٧(.عليها

على مستوى عالقته  كالتوفي هذه االثناء واجه تروجيلو بعض المش

بالواليات المتحدة األمريكية التي كادت ان تؤدي الى تدهور العالقات الثنائية ،منها 

ومساعده سمنر  )٤٨( Hull Cordellاستقالة وزير الخارجية االمريكي كوردل هل

فضال عن وفاة الرئيس االمريكي فرانكلين  )٤٩(Welles Sumnerز ويل

،والتغيير الذي شهدته السياسة ١٩٤٥سنة  )٥٠(Roosevelt Franklinروزفلت

التي نادى بها بعض الساسة  لدعواتاألمريكية تجاه الدومينكان من خالل ا

تقوم على  ،جديد لسياسة حسن الجوارايجاد تصور ن حول ضرورة ياالمريكي

بدال من  ،واقامة عالقات ودية ،في شؤون امريكا الالتينيةاساس عدم التدخل 

طبيعة العالقات األمريكية  فياالمر الذي اثر  االعتماد على الحكومات الدكتاتورية،

الدومينكانية لمدة محدودة بسبب التغيير الذي حدث في الواليات المتحدة على  -
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برئاسة دوايت   يينمستوى االنتخابات الرئاسية التي ادت الى وصول الجمهور

الى حكم الواليات المتحدة  ١٩٦٠-١٩٥٣ )٥١(Dwight D. Eisenhower ايزنهاو

وعودة العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية والدومينكان الى شكلها 

لذا حرص تروجيلو على ضرورة استمرار هذه العالقات بالشكل الذي  )٥٢(.الطبيعي

كومته،السيما في مدة الحرب الباردة، وتصاعد يضمن استمرار الدعم االمريكي لح

حدة التنافس بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي،مما جعل الواليات 

المتحدة األمريكية تعمل على اقامة حاجز ضد انتشار الفكر الشيوعي في جميع 

ى استغالل المناطق التابعة لها، ومن ضمنها امريكا الالتينية،وقد عمل تروجيلو عل

المخاوف األمريكية، لدعم حكومته من خالل تبني سياسة معادية للشيوعية،لذا جاء 

دعم الواليات المتحدة لحكومة تروجيلو ليكون بمثابة حاجزا ضد انتشار الشيوعية 

في المنطقة ،فضال عن ذلك فان دعم االخير جاء للمحافظة على العالقات الودية 

ا يضمن استمرار تدفق الصادرات من السكر الى التي التي تربط البلدين، مم

وبالمقابل حرص تروجيلو على تطبيق السياسة ) ٥٣(.الواليات المتحدة األمريكية

األمريكية بما يضمن بقاءه في الحكم، واستمرار حصوله على المساعدات 

األمريكية، مقابل حماية المصالح األمريكية والوقوف بوجه الخطر الشيوعي ،من 

اظهرت الواليات المتحدة األمريكية التزامها تجاه تروجيلو الذي ظهر بشكل  جانبها

واضح من خالل تزايد حجم المساعدات العسكرية األمريكية ، ففي السادس 

وقعت الدومينكان اتفاقا مع الواليات  ١٩٥١والعشرين من تشرين الثاني سنة 

واء األمريكية،فضال عن المتحدة األمريكية يسمح لها بالطيران العسكري فوق االج

تزايد شحنات االسلحة بهدف تعزيز قدرة الدومينكان على الوقوف بوجه الخطر 

الذي سمح  ١٩٥١الشيوعي الذي جاء من خالل قانون االمن الجماعي سنة 

وفي  )٥٤(لتروجيلو باستالم ستة ماليين دوالر على شكل اسلحة ومعدات عسكرية

 Jhon ن تروجيلو وجون فوستر داالسوقع كل م ١٩٥٣السادس من اذار سنة 

Foster Dalls)وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية  على اتفاقية ثنائية  )٥٥

للمساعدات العسكرية بين البلدين بما يخدم العالقات بين البلدين فضال عن تزويد 
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تروجيلو بعشر سفن بحرية الغراض الدفاع عن المنطقة، في حالة تعرضها للخطر 

وقد جاءت هذه المساعدات في اطار برنامج المعونة الذي نصت عليه  يوعي،الش

االتفاقية العسكرية السابقة،فضال عن التوصيات التي اوصت بها وزارة الدفاع 

األمريكية بضرورة تأسيس مجموعة عسكرية بهدف تقديم المساعدة االستشارية 

ة وثمانية ماليين دوالر للدومينكان ،تتألف من اربع ضباط وخمس جنود وبكلفة مائ

ولمدة ثمانية عشر شهر وطلبت من السفارة األمريكية  البدء في مفاوضات مع 

،ياتي ذلك )٥٦(حكومة الدومينكان في اقرب وقت ممكن للمصادقة على هذه االتفاقية

في الوقت الذي نجحت فيه الواليات المتحدة في دعم تروجيلو في السيطرة على 

وعلى  )  ٥٧(.ط سيطرته على مقدرات االقتصاد الدومينكانيالدومينكان، وضمان بس

مريكية في اثر ذلك نجح تروجيلو في ان يكون الحليف االول للواليات المتحدة األ

خالل السياسة المعادية التي اتبعها ضد الشيوعية،فضال عن امريكا الالتينية من 

او على  إتباعه طرق اخرى من اجل تحسين صورته سواء داخل الدومينكان

مستوى الواليات المتحدة بوساطة توظيف بعض الكتاب الظهاره بصورة جيدة 

ومن خالل استثمار مبالغ كبيرة في الواليات المتحدة األمريكية للتأثير في الرأي 

وقد اشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها نشرته في  العام األمريكي،

عة العالقة الجيدة التي تربط تروجيلو الى طبي ١٩٥٤السادس من كانون الثاني سنة 

ببعض الساسة االمريكيين الذين نحجوا في تحسين صورته امام الرأي العام 

االمريكي من خالل اظهار مدى تضامن تروجيلو مع االدارة األمريكية السيما فيما 

  )  ٥٨(.يتعلق بمواجهة الخطر الشيوعي

ي دوايت ايزنهاور عملت وخالل السنوات االولى من ادارة الرئيس االمريك

االدارة األمريكية وبدعم من الشركات األمريكية على تقديم المساعدة لحكومة 

ترجيلو في محاولة منها للحفاظ على هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على 

الدومينكان،في ظل اعتقاد الحكومة األمريكية ان تروجيلو يمثل الحاجز الكبير بوجه 

ل التاكيد على مواقف جمهورية الدومينكان الثابته في دعمها من خال الشيوعية،

لسياسة الواليات المتحدة واهدافها في االمم المتحدة وغيرها من المحافل السيما 
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ضد الشيوعية،بحكم موقعها الجغرافي وقد ظل تروجيلو مدافعا عن العالقات 

متحدة وحكومة تروجيلو الثنائية، اال ان ذلك لم يمنع تردي العالقات بين الواليات ال

على اثر سياسة القمع التي اتبعها االخير تجاه معارضيه من الصحفيين والكتاب 

الدومينكانيين الذين كانوا يعيشون في الواليات المتحدة األمريكية والكتاب 

االمريكيين من خالل سياسة الخطف والقتل التي اتبعها،مما جعل الكونغرس 

وكان لحادثة ) ٥٩(.بين مؤيد ومعارض لسياسة تروجيلواالمريكي ينقسم الى قسمين 

الصحفي الذي اغتيل على  Jesos Suarez Galindezجيسوس سواريز غاليندز

يد تروجيلو في الواليات المتحدة األمريكية األثر الكبير في تراجع شعبية االخير 

امام الراي العام االمريكي الذي صار يواجه معارضة قوية من بعض الساسة 

المريكيين،اال ان ذلك لم يؤثر في البداية في موقف الرئيس االمريكي ايزنهاور ا

الذي كان يعتقد بان وجود تروجيلو ضروري جدا في هذه المرحلة خدمة للمصالح 

الذي يتزامن مع موافقة تروجيلو على نصب محطة صواريخ ضد  األمريكية،

ن رحيل تروجيلو في الخطر الشيوعي،وقد صرحت وزارة الخارجية األمريكية ا

هذا الوقت سيؤثر في المشهد السياسي ويتعارض مع الهيمنة األمريكية،لذا قررت 

وزارة الخارجية األمريكية استمرار العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة 

  )٦٠(.األمريكية والدومينكان

ة وعلى الرغم من المحاوالت التي بذلتها حكومة الواليات المتحدة األمريكي

في تحسين صورة تروجيلو امام الرأي العام االمريكي وامام الكونغرس من خالل 

اظهار موقفه المناهض للشيوعية،فان ذلك لم ينجح في ظل استمرار سياسة القمع 

التي اتبعها تروجيلو ضد معارضيه،االمر الذي تزامن مع االضطرابات التي 

يم الكوبي فيدل كاسترو شهدتها منطقة البحر الكاريبي على اثر نجاح الزع

Castro Fidel )باالطاحة بالرئيس باتيستا  )٦١Fulgencio Batista   في االول

،االمر الذي قابله تروجيلو بصالبة خشية تعرض بالده ١٩٥٩من كانون الثاني سنة 

لتدخالت من قبل كوبا او فنزويال، مما حدا به الى زيادة النفقات العسكرية 

معدات العسكرية واعالن الخدمة االلزامية، وبناء جيش بلغ والتركيز على شراء ال
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تعداده مايقارب خمس وعشرين الفا،االمر الذي اثر بشكل كبير في ميزانية البالد 

في ظل المشكالت التي واجهها االقتصاد الدومينكاني، بسبب انخفاض اسعار 

  )٦٢(.السكر

تغيير في السياسة لقد دفع تطور االحداث في امريكا الالتينية الى حدوث 

األمريكية اتجاه الشيوعية وطرق مواجهتها ،فبعد سنوات من االعتماد على االنظمة 

الدكتاتورية في المنطقة وتقديم الدعم الكامل لها حفاظا على مصالحها،قررت ادارة 

الرئيس االمريكي ايزنهاور انه اذا ماأراد ضمان مصالح الواليات المتحدة 

اخرى " بدائل ديمقراطية"ها القومي فانه من الضرورة اعتماد االمريكية وحماية امن

الذي ياتي كمحاولة  )٦٣(.في تعامله مع دول امريكا الالتينية ومنها الدومينكان

امريكية من اجل تغيير نظرة العالم اتجاه الواليات المتحدة األمريكية في مسالة دعم 

تعليق المساعدات  ١٩٥٩في سنة االنظمة الدكتاتورية،لذا قررت االدارة األمريكية 

العسكرية المقدمة للدومينكان التي شملت تصدير تراخيص المعدات القتالية 

واالسلحة والذخائر وقطع الغيار للمعدات والطائرات القتالية،االمر الذي قابله 

  )٦٤(.تروجيلو بشراء األسلحة من الدول األوربية 

لالتينية، وتزامنا مع السياسة وفي ظل التوتر الذي شهدته منطقة امريكا ا 

الجديدة التي تبناها الرئيس االمريكي ايزنهاور ،اشار السفير االمريكي في 

الى ضرورة انهاء حالة  .Farland  Joseph Sالدومينكان جوزيف اس فارالند 

التوتر واالضطرابات التي تشهدها المنطقة، خالل االجتماع الذي عقده وزراء 

كية في مدينة سانتياغو في تشيلي في الثاني من تشرين االول خارجية الدول األمري

وتوصلوا خالله الى قرار يدعون فيه حكومات امريكا الالتينية الى  ١٩٥٩سنة 

اعتماد نظام العدالة االجتماعية وحقوق االنسان للمواطنين،مع التاكيد على ان 

 )٦٥(.في المنطقة" ةاسس الديمقراطي"االنظمة الدكتاتورية لم تعد تنسجم مع ارساء 

ومن جانب اخر استمرت الواليات المتحدة األمريكية في محاوالتها الهادفة الى 

حماية مصالحها القومية في المنطقة ومنها الدومينكان،لذا قررت اجراء اتصاالت 

رسمية مع حكومة تروجيلو من جانب والمعارضة من جانب اخر ،مما يوكد رغبة 
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ية في تغيير تروجيلو في ظل المشكالت التي يواجهها الواليات المتحدة األمريك

عندما  ١٩٥٩االخير والتي اشار اليها الرئيس ايزنهاور في تشيرين الثاني سنة 

قرر تهيئة االمور في الدومينكان لمرحلة مابعد تروجيلو،حتى مع امكانية نجاح 

ة في اوائل فقد رأت الحكومة األمريكي االخير في حل االزمة التي تمر بها بالده،

ان من مصلحة الواليات المتحدة األمريكية تغيير تروخيو واالطاحة  ١٩٦٠سنة 

وقد اكد مجلس االمن القومي على ضرورة تعزيز قيادة مدنية او عسكرية ، به

جديدة في الدومينكان التي من شأنها السيطرة على الحكم بعد االطاحة بحكومة 

   )٦٦(.ضةتروجيلووالذي ياتي من خالل دعم المعار

وبالمقابل فقد شعر تروجيلو بضرورة بسط سيطرته على السلطة في 

الدومينكان في ظل تخلي الواليات المتحدة األمريكية عنه وذلك من خالل استعمال 

اساليب العنف ضد معارضيه واالكثار من شراء االسلحة ، االمر الذي اثر سلبا في 

ت المتحدة األمريكية من احتمالية قيام اقتصاد البلد، واثار هذا العمل قلق الواليا

نظام شبيه بنظام كوبا،لذا صرحت وزارة الخارجية األمريكية انها تنظر بعين القلق 

الى تردي االوضاع في الدومينكان بسبب سياسته تروجيلو اتجاه معارضيه ،االمر 

يادة الذي دفع الرئيس االمريكي ايزنهاور بالتدخل من خالل ارسال بعثه امريكية بق

في مهمة سرية الى تروجيلو للبحث في  George Smathersجورج سماثيرز 

حكومة ((مسألة تنحيته من منصبه، واجراء انتخابات جديدة، ونقل السلطة الى 

،اال ان الواليات المتحدة فشلت في اقناع تروجيلو بالتنحي عن )) ديمقراطية معتدلة

أ الى محاولة جعل قضية الدومينكان مما جعل االدارة األمريكية تلج. )٦٧( منصبه

قضية مركزية عبر اشراك منظمة الدول األمريكية 

Organization of American States )رحبت بالمقترح التي ) ٦٨

في  Marco Valconوقد طالب السفير الفنزويلي ماركو فالكون  االمريكي،

ومينكان،وفي المنظمة باجراء تحقيق رسمي حول انتهاكات حقوق االنسان في الد

اصدرت منظمة الدول األمريكية قرارا بارسال  ١٩٦٠السادس عشر من شباط عام 

جنتين الواليات المتحدة األمريكية واالر(لجنة السالم المشتركة التي ضمت كل 
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اال ان  للتحقيق بالخروقات التي ارتكبها تروجيلو،) والمكسيك وبنما واالرغواي

وفي ظل ذلك استمرت الواليات  )٦٩(.ه الداخليةاالخير رفض التدخل في شؤون بالد

المتحدة األمريكية في محاوالتها الهادفة الى اقناع تروجيلو بالتنحي عن السلطة من 

برئاسة  ١٩٦٠اخالل ارسال بعثة اخرى في السادس والعشرين من اذار عام 

الذي لم ينجح  Edwin Norman Clarkالجنرال المتقاعد ادوين نورمان مارك 

ا في اقناع تروجيلو بترك السلطة ، موضحا ضرورة اتباع الرئيس ايزنهاور ايض

" حكومة ديمقراطية"سياسة اكثر عدائية اتجاه حكومة تروجيلو وتغييرها بـ 

احد مستشاري  Douglas Dillonمعتدلة،من جانب اخر اوضح دوغالس ديلون 

من تروجيلو  الرئيس ايزنهاور في اجتماع لمجلس االمن القومي ضرورة التخلص

وازالته من منصبه، مع ضمان عدم وصول العناصر الموالية لحكومة كاسترو الى 

ان االمريكيين يريدون ((السلطة، واشار احد اساتذة العلوم السياسية االمريكيين الى 

استمرار مناهضة الشيوعية اكثر من قيام الديمقراطية في الدومينكان وكذلك بقية 

  )٧٠()).نصف الكرة الغربي

يبدو ان الواليات المتحدة األمريكية ارادت تغيير تروجيلو، ألنه اصبح 

منبوذاً من  الشعب الدومنيكاني ويشكل عبئاً على السياسة األمريكية وهو االمر 

الذي اصبح يتطلب استبداله بشخصية تحظى بالقبول الشعبي وتحافظ على العالقات 

  .الدومنياكنية–األمريكية 

ناقش ايزنهاور مع بعض  ١٩٦٠رين من نيسان وفي الخامس والعش

مستشاريه خطة الزاحة تروجيلو عن منصبه من خالل التنسيق مع المجلس 

العسكري الدومينكاني، واختيار احد القادة العسكريين الذي يسهل عملية انتقال 

السلطة عبر اجراء انتخابات حرة،وفي الوقت نفسه اوعز فارالند سفير الواليات 

ألمريكية في الدومينكان الى حكومته بضرورة اجراء اتصاالت مع المتحدة ا

العناصر المنشقة والمعتدلة، وتقديم الدعم العسكري والمادي واالعتراف 

الدبلوماسي،وقد نجح فارالند بعد بضعة ايام في تامين االتصاالت االولية بهذه 

ر أسهم جوان توماس العناصر المعتدلة والموالية للواليات المتحدة األمريكية وعلى 
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الذي طلب من فارالند تزويده باالسلحة ،ياتي ذلك في Juan Tomas Diazدياز

الوقت الذي  اخذت فيه الحكومة األمريكية تشعر بالقلق من جراء سياسة تروجيلو 

التعسفية اتجاه معارضية مما ينذر بامكانية حدوث ثورة على غرار الثورة 

 )٧١(.الكوبية لدعم العناصر الموالية الى كاستروالكوبية،السيمافي ظل المحاوالت 

وفي هذه االثناء حاول تروجيلو اتخاذ عدة اجراءات في محاولة منه لتحسين 

انها تسير على الطريق صورته امام االدارة  األمريكية من خالل اظهار حكومته ب

فضال عن استقالته من منصبه كزعيم  للحزب والسماح بتشكيل  ،الديمقراطي

اب المعارضة، في الوقت نفسه حاول تروجيلو استغالل المخاوف األمريكية احز

من احتمالية انتشار الشيوعية في الدومينكان من خالل اظهار المعارضة بانها تمثل 

الشيوعية، مما يجعله قادرا على القضاء عليها،فضال عن السماح لقادة المعارضة 

نكان وتوجيه االعالم من اجل دعم المنفيين من الماركسيين بالعودة الى الدومي

وفي مقابل ذلك استمرت اللجنة التي شكلتها منظمة الدول األمريكية  )٧٢(.توجهاته

بتوجيه االتهامات الى حكومة تروجيلو حول انتهاكات حقوق االنسان من خالل 

االجهزة القمعية التي كان يستعملها ضد معارضيه،االمر الذي قابله تروجيلو بالقيام 

اولة لمواجهة هذه االتهامات من خالل دعوة مجموعة من الخبراء في القانون بمح

وعلى رأسهم رئيس المكسيك  ١٩٦٠الدولي للحضور الى الدومينكان في سنة 

الذي كان صديقا مقربا من نائبه  Emilio Portes Gil السابق اميليو بورتيس جيل

عوة اصدر فريق ، وبناء على هذه الدJoaquin Balaquerجوكين بالكوير 

الخبراء تقريرا اوضحوا فيه تجاوز لجنة منظمة الدول األمريكية في اتهاماتها 

الموجهة ضد حكومة تروجيلو ،ياتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الحكومة 

األمريكية في تكثيف اجتماعات وزراء خارجية الدول األمريكية ومع استمرار 

ماركوس فالون وزير خارجية فنزويال  تدهور االوضاع في الدومينكان، اوصى

  )٧٣(.بضرورة تعليق العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع الدومينكان

صوتت منظمة الدول األمريكية   ١٩٦٠وفي العشرين من اب سنة 

باالجماع على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الدومينكان،وقد اعلنت 
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رسميا قطع  ١٩٦٠ادس والعشرين من اب الواليات المتحدة األمريكية في الس

عالقاتها الدبلوماسية مع الدومينكان،وهي المرة االولى منذ اربعون عاما تقوم 

الواليات المتحدة األمريكية فيه بقطع عالقاتها مع دولة من دول امريكا الالتينية،وقد 

ان ادعت وزارة الخارجية األمريكية ان قرار االجماع الذي اتخذته المنظمة بش

ومع استمرار  )٧٤(.الدومينكان من شأنه ان يسهل امكانية فرض عقوبات ضد كوبا

تدهور االوضاع في الدومينكان استمرت المحاوالت األمريكية القناع تروجيلو  

بالتنحي عن السلطة عبر ارسال البعثات الخاصة ،ففي السادس والعشرين من 

زنهاور مبعوثا جديدا للقاء ارسل الرئيس االمريكي اي ١٩٦٠تشرين االول سنة 

الدبلوماسي السابق ورجل االعمال  William Powleyتروجيلو وهو وليام باولي

والذي كان صديقا للرئيس تروخيو من اجل اقناعه عن التنحي عن السلطة االان 

في الوقت نفسه اعلن هنري  البعثة فشلت في مهمتها،

شؤون امريكا مساعد وزير الخارجية ل  Dearborn Henryديربورن

عن ضرورة ازالة ١٩٦٠الالتينية في التاسع والعشرين من تشرين االول سنة 

 ) ٧٥(.تروجيلو عن منصبه عبر تصفيته من خالل مساعدة المعارضة الدومينكانية

وفي ظل التغيير الذي شهدته الواليات المتحدة األمريكية على مستوى الرئاسة 

بانتخابات الرئاسة األمريكية   )٧٦(John F. Kennedyوذلك بفوز جون ف كندي 

وفشل المحاوالت األمريكية السابقة في ١٩٦٠في السابع من تشرين الثاني سنة 

تنحية تروجيلو عن منصبه ،فقد تم وضع جميع الخطط المتعلقة بمشكلة تروجيلو 

قيد االنتظار حتى يتم نقل السلطة بشكل فعلي الى الديمقراطيين،في الوقت الذي 

تروجيلو باجراء االنتخابات البلدية في الرابع عشر من كانون االول سنة  شهد قيام

جرت وسط اجواء حرة وديمقراطية،اال ان اجراءته لم تنجح في تغيير  ١٩٦٠

الوضع في الدومينكان في ظل االنهيار الذي اصاب اقتصاديات البلد بفعل استمراره 

  )٧٧(.في شراء االسلحة ونقل امواله الى خارج الدومينكان

لقد ورث الرئيس االمريكي كندي سياستين تجاه نظام تروجيلو،االولى سرية 

وشملت االتصال بالعناصر المنشقة في الدومينكان والزيارات السرية الى تروجيلو 
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عبر المبعوثين االمريكيين من اجل اقناع االخير بضرورة ترك السلطة بشكل 

ريكية السياسية واالقتصادية في سلمي والسعي الى المحافظة على الهيمنة األم

الدومينكان، ونتيجة لذلك فقد اعتمدت وكالة االستخبارات المركزية في شباط سنة 

مسألة تسليم المعارضة  االسلحة والمعدات الصغيرة،في حين كانت السياسة  ١٩٦١

الثانية للرئيس كندي قد تضمنت دعم روح القرارات التي اعتمدتها منظمة الدول 

،  ١٩٦٠سنة  San Jose Conferenceة في موتمر سان خوسية، األمريكي

المشار اليها انفا حول تعليق العالقات مع الدومينكان فضال عن ذلك فقد اكد الرئيس 

كندي على ضرورة تبني سياسة التحالفات بين دول منظمة الدول األمريكية، اذا ما 

التقدم االقتصادي  اراد مواجهة كوبا ومسألة انتشار الشيوعية من خالل دعم

،مركزا على الدومينكان كمجال لتحقيق هذا التحالف ونجاحه بسبب الموقع 

الجغرافي الذي تتمتع به الدومينكان، بعد ضمان الهيمنة األمريكية وتغيير 

  )٧٨(.تروجيلو

طلبت وكالة المخابرات المركزية موافقة  ١٩٦١وفي الثالث من ايار  

المعارضة الدومينكانية  باالسلحة، في الوقت الذي  الحكومة األمريكية بشأن تزويد

شهد اهتمام بعض الساسة االمريكيين حول موقف االدارة األمريكية من مسألة 

اغتيال الرئيس تروجيلو،وقداوضح أدولف بيرلي مستشار الرئيس كندي ذلك عندما 

 اوضح انه اليهمه ما حدث لتروجيلو ، وقد بين ان ذلك ليس شعوره فقط وانما

يمثل الشعور العام في وزراة الخارجية ومع ذلك فاالدارة االمريكية  التريد فعل 

لذا قرر كندي ان على الواليات المتحدة عدم دعم  شي حول خطة اغتيال تروجيلو ،

خطة اغتيال تروجيلو على الرغم من استمرار محاوالت االخير في اعادة العالقات 

ما في ظل التقارير االيجابية التي كان يرفعها مع الواليات المتحدة األمريكية السي

بعض الساسة االمريكيين حول ضرورة ابقاء العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين 

اال ان الرئيس كندي كان ضد سياسة دعم  البلدين بما يخدم المصالح األمريكية،

مجموعة من االنظمة الدكتاتورية،االمر الذي ادي في النهاية الى اغتياله على يد 

لتنتهي بذلك مدة حكم تروجيلو التي  ١٩٦١المنشقين في الثالثين من ايار سنة 

  )٧٩(.دامت ثالثة عقود



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٥٧ 

 
 عباس هادي موسى . د.م 

  :الخاتمة
  :توصل البحث الى النتائج االتية

القت اوضاع الدومينكان السياسية غير المستقرة اواخر القرن التاسع عشر ـ ١

تصادية ولم تفلح محاوالت القوى ومطلع القرن العشرين بظاللها على احوالها االق

السياسية المختلفة في تخطي ازماتها االقتصادية التي اصبحت الهاجس الذي يهدد 

 .استقرار الحكومات الدومينكانية بالفشل،مما جعلها عرضة للتدخالت االوربية

اتاح مبدأ مونرو الفرصة للواليات المتحدة األمريكية للتدخل في شؤون ـ ٢

قتصادية والسياسية،  مما اثر في سياسة الدومينكان الخارجية الدومينكان اال

وموقفها من العديد من القضايا التي تهدد استقرار الدومينكان، ومنها قضية الديون 

الخارجية،التي جعلت الواليات المتحدة األمريكية تسيطر على جميع الجوانب 

 .الحياتية في الدومينكان

حتمالية التدخالت االوربية في شؤون الدومينكان ادت المخاوف األمريكية من اـ ٣

الى قيامها باحتالل الدومينكان عسكريا للمحافظة على المصالح األمريكية فيها 

،االمر الذي ادى الى بروز المؤسسة العسكرية في الدومينكان وولوجها في العمل 

 .نالسياسي لمدة طويلة ادت الى عدم استقرار البالد لحقبة طويلة من الزم

أثرت المعاهدات التي عقدتها الواليات المتحدة األمريكية مع حكومات ـ٤

الدومينكان المتعاقبة في جعل الدومينكان تابعة كليا للواليات المتحدة األمريكية الى 

درجة ان مجي اي حكومة يجب ان يحدث بموافقة الحكومة األمريكية وان اي 

 .تنذر بتدخل االخيرةمحاولة للخروج عن سيطرة الواليات المتحدة 

استغلت الواليات المتحدة األمريكية مسألة اعتماد الدومينكان على صناعة ـ ٥

السكر في اقتصادها باعتباره المصدر الرئيسي لها فعملت على فرض السيطرة 

على هذه الصناعة من خالل زيادة استثماراتها في هذا المجال بوساطة شراء 

 .االراضي الزراعية فيها

م تولي تروجيلو رئاسة الحكومة في الدومينكان في ايجاد الحلول لبعض اسه ـ٦

مشاكلها المالية واالقتصادية مستغال الظروف الدولية في مدة بين الحربين 
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فقد شهد تروجيلو تنامي القوة االلمانية والمخاوف االمريكية من  العالميتين ،

فاد تروجيلو في تقوية عالقاته احتمالية الدخول االلماني لهذه المنطقة االمر الذي ا

مع الواليات المتحدة األمريكية بما يخدم مصالحه الشخصية في الدومينكان وضمان 

 .بقاءه مدة طويلة في حكم االخيرة

لقد جاء  اندالع الحرب العالمية الثانية لصالح تروجيلو الذي افاد  كثيراً من  ـ٧

ريكية في الحرب، وفتح بالده خالل اعالن انضمامه الى الواليات المتحدة األم

لقوات الحلفاء في حربها ضد المانيا ،االمر الذي ادخل عليه فائدة كبيرة من خالل 

استعمال قانون االعارة والتاجير الذي منحته الواليات المتحدة األمريكية له،فضال 

 عن االتفاقيات العسكرية التي وقعها تروجيلو مع الواليات المتحدة األمريكية التي

 .سمحت لسالح الجو الدومينكاني في استخدام االجواء األمريكية وبالعكس

عمل تروجيلو على استغالل مخاوف الواليات المتحدة األمريكية في مسألة ـ ٨

الشيوعية وامكانية انتشارها بين بلدان هذه المنطقة عبر اعالنه موقفه المعادي 

بتقديم الدعم العسكري واالقتصادي االمر الذي قابلته الحكومة األمريكية  للشيوعية،

له لدعم هذه السياسة،مستفيدا من التغيير الذي شهدته جارته كوبا على اثر الثورة 

التي قادها فيدل كاسترو ضد باتيستا وفشل الواليات المتحدة األمريكية في احتواء 

 .كوبا بعد تحولها الى دولة شيوعية تدين بالوالء لالتحاد السوفيتي

تغيير الذي شهدته االدارة األمريكية على مستوى انتخابات الرئاسة بمجي اثر ال ـ٩

جون كيندي على طبيعة السياسة األمريكية تجاه تروجيلو التي شهدت تغييرا بسبب 

الضغط الشعبي االمريكي على الرئيس كيندي ضد سياسات تروجيلو الداخلية وتجاه 

 .د وتدعم فكرة تغيير تروجيلومعارضيه،االمر الذي جعل الحكومة األمريكية تؤي

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٥٩ 

 
 عباس هادي موسى . د.م 

  الهوامش
  

دولة في جزيرة هسبانيوال تم اكتشافها على يد كرستوفر : جمهورية الدومينكان)١(

خالل رحلته  الى العالم الجديد ،عندما كان  ١٤٩٢كولمبس في الخامس من كانون االول 

،واول مستوطنة ومقر تابعا السبانيا لذلك اصبحت الجزيرة جزءا من الممتلكات االسبانية 

وفي القرن السادس عشر دخلت فرنسا مجال المنافسة  ، تينيللقوات االسبانية  في االمريك

مع اسبانيا لتسيطر على الجزء الغربي من الجزيرة ،وقد تعرضت الجزيرة الى العديد من 

دة الغزوات على يد جيرانهم الهايتيين الذين فشلوا في السيطرة على الجزيرة بسبب مساع

  :للمزيد ينظر.١٨٤٤الفرنسييين ،وقد استمرت الحالة هذه حتى استقاللها سنة 
www.wikipedia.com.  

اصدره الرئيس االمريكي جيمس مونرو في رسالة سلمها للكونغرس  مبدأ مونرو) ٢(

 ى فكرتان رئيسيتان،تضمنتوقد اكد عل ،١٨٢٣األمريكي في الثاني من كانون االول سنة 

بوجوب منع اوربا من اقامة اية مستعمرات جديدة في نصف   الالاستعمار، فكرة االولى،

اوربا للتدخل  الكرة الغربي،اما الثانية فتضمنت فكرة الال تدخل اعالنا بوجوب ان التعود

 يدي،صالح احمد هر :ينظر للمزيد في شؤون العالم الجديد على نحو يهدد استقاللها،

 .١٠٨-١٠٧،ص ص،٢٠٠٠،االسكندرية،األمريكيدراسات في التاريخ 

،ص ١٩٩٢عمر عبد العزيز عمر، التاريخ االوربي واالمريكي الحديث،االسكندرية،) ٣(

  .٣٩٩-٣٩٨ص،

ممر مائي يصل بين المحيط االطلسي والمحيط الهادي ،حاولت عدة دول  -:قناة بنما) ٤(

الى سيطرة الواليات المتحدة االمريكية علية وقد تم  السيطرة علية الى ان انتهى االمر

  :للمزيد ينظر.١٩١٤فتحها سنة 
Wikipedia,The free Encyclopedia,Citedin:http||.Wikipedia.org 

  ٣٩٨ص عمر عبد العزيز عمر،المصدر السابق،)٥(

دبلوماسي وعسكري أمريكي بدأ حياته ضابطا ) ١٩١٩ - ١٨٥٨: (ثيودور روزفلت  )٦(

دور كبير في  وكان له,  ١٨٩٧أصبح مساعد وزير البحرية في عام , مدينة نيويورك  في

أصبح الرئيس السادس والعشرين للواليات المتحدة ,  ١٨٩٨االسبانية  –الحرب األمريكية 

حصل على جائزة نوبل , كانت له انجازات كبيرة أثناء رئاسته , ) ١٩٠٩-١٩٠١(للفترة 

  :للمزيد ينظر . اليابانية  –الوساطة إلنهاء الحرب الروسية  لدوره في ١٩٠٥للسالم عام 
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Stephanie Sammatino McPherson, Theodor Roosevelt, New 
yourk ,2005. 

  .٣٩٨عمر عبد العزيز عمر ، المصدر السابق ، ص)٧(

  ٣٩٩عمر عبد العزيز عمر،المصدر السابق،ص،) ٨(
(9) Abraham  F.Lowenthal,The Dominican  Intervention,First 
Published,United States,1972,p.30. 
(10)Telegram from John Hay to Dillingham,5 
January,1905,Cited in: United States Department of State 
Papers Relating to the foreign  relation of the united states with 
the annual message of the president transmitted to congress 
December 5,1905,Washington,1905,pp.300-301 (Hare After 
Will be Cited as:  F.R.U.S ). 
(11) Ibid ,pp.300-301 . 
(12) Proclamation  by the president,25 July,1907,Cited  in 
F.R.U.S.1907.PP.307-3011. 

سية ذات هيمنة ونفوذ كبير في شخصية سيا) ١٩٣٦- ١٨٦٠(هوراسيوفاسكيز) ١٣(

 )١٩٠٣ - ١٨٩٩(جمهورية الدومينكان ، تقلد منصب رئاسة الجمهورية لعدة فترات من 

عندما اغتيل على يد احد ) ١٩٣٠- ١٩٢٤(والفترة من) ١٩٠٧-١٩٠٣(ومن الفترة 

  :للمزيد  ينظر.عناصر الجيش
The Columbia Encyclopedia,6th,2013 

الرئيس الثامن والعشرون للواليات المتحدة )  ١٩٢٤– ١٨٥٦(ودرو ولسن )١٤(

في فرجينيا،درس القانون وعمل بالمحاماة وحصل على  ١٨٥٦ولد عام ,األمريكية 

ممثال عن الحزب ١٩٢٢الدكتوراه في العلوم السياسية وانتخب رئيسا للجمهورية عام 

مريكية على الواليات المتحدة األ  وحاول ان يبقي ١٩١٦الديمقراطي،اعيد انتخابه عام 

الحياد خالل الحرب العالمية االولى،اال ان بالده دخلت الحرب الى جانب بريطانيا عام 

 ،اعلن ماعرف بالنقاط االربعة عشر اساسا النهاء الحرب ١٩١٨،وفي عام ١٩١٧

  .١٧٥٣،ص١٩٨٠احمد عطية اهللا،القاموس السياسي،القاهرة،:للمزيد ينظر
(15) EmelioBetaneces,State and Society  in the Dominican 
Republic,first published,Oxford,1995,p.80. 
(16)  Ibid,p.80 
(17) David Charles Macmichael, The United States  and the 
Dominican Republic 1871-1940,first published, United 
states,1967,p.500. 
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 عباس هادي موسى . د.م 

(18) Robrt Lansing to William R. Russll ,7May1916,file 
No.839.00\1818,Cited in F.R.U.S ,Washington ,1916 ,P.225.  
(19) Ibid ,P.225.  
(20) Michael R. Hall. Sugar and Power in the 
Dominican Republic: Eisenhower  Kennedy, and 
the, first Trujillos published, United 
State,2000,pp.40-41. 
(21) Proclamation by H.S.Knapp,29 Novmber,1916,Cited in 
F.R.U.S ,Washington ,1916 ,pp. 246-247. 
(22) Harry Hoetink,The Dominican Republic,1870-1930,London, 
1984,30; Michael R.  Hall, Op ,Cit,p .41. 
(23) Clement S.Edwards to the State Department,23 
March,1919,Cited in :F.R.U.S 
,Volume,ll,Washington,1919.pp.98-99. 
 (24) Dana G.Munro,Intervention and Dollar Diplomacy  in the 
Caribean 1900-1921,first published,United States,1964,p.124. 
 (25) Thomas Snowden to the Dominican Tariff Commission, 1 
August, 1919, No.1062-19 ,Cited in : F.R.U.S. ,Vol,ll, Wshington 
, 1919, pp. 166-167.  
(26) Hubert Herring,Scandal of the Caribbean:The Dominican 
Republic,firstedition,United States,1960,p.141 . 
(27) Robert D.Heinl,Soldiers of the sea, TheUnited States 
Marines corps,1775-1962,first published,United 
States,1962,p.150.  
(28) Ibid,p.150.  
(29) Thomas Snowden to the State Department,1April 
1920,Cited in:F.R.U.S,Vol,11,Washington,1920,pp.111-115. 
(30) Ibid ,pp.111-115. 
(31) Bruce Calder,The Impact of  Intervention:The Dominican 
Republic during the US Occuoation of 1916-1924,First 
published,Texas,1984,p.50. 

في قرية سان كريستوبال بالقرب  ١٨٩١ولد سنة ) ١٩٦١-١٨٩١(رافاييل تروخيو) ٣٢(

برتبة مالزم ثان  ١٩٢١من مدينة سان دومينغو،دخل االكاديمية العسكرية في اب عام 

،وقد ترقى ١٩١٦يكي للدومينكان عام ،بدأ نجمه يصعد خالل االحتالل العسكري االمر

واستمر في  فاصبح برتبة مقدم، ١٩٢٤عسكريا في فترة انسحاب القوات األمريكية عام 

الصعود في فترة الرئيس فاسكيز حتى اصبح رئيس هيئة االركان والقائد العام للقوات 

ك في المسلحة، وقد استغل منصبه في فنرة الثورة الشعبية ضد الرئيس فاسكيز ليشار



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 سياسة الواليات المتحدة األمريكية

٣٦٢ 

،للمزيد ١٩٦١حتى اغتيالة عام  ١٩٣٠عملية اغتيالة ووصوله الى حكم الدومينكان عام 

  :ينظر
G.Pope Atkins and LarmanC.Wilson,The United States and the 
Trujillo Regime, first published, United States ,1971,p.35. 

ولد , ثون للواليات المتحدة الرئيس الحادي والثال)  ١٩٦٤ -١٨٧٤( هربرت هوفر) ٣٣(

، درس علم الطبقات اضافة الى الهندسة في جامعة ستانفورد عمل  ١٨٩٥في والية عام 

،ثم رشح ممثال عن الحزب الجمهوري في ١٩٢٨-١٩٢١وزيرا للتجارة خالل المدة 

-١٧٨٩ألن بالمر،موسوعة التاريخ الحديث : للمزيد ينظر ،١٩٢٨انتخابات الرئاسة عام 

، ١محمد مظفر االدهمي،ج:فيصل السامر ويوسف محمد امين،مراجعة  :رجمة،ت١٩٤٥

  .٢٦٤،ص١٩٩٢بغداد  دار المامون،
(34) Charles B.Curtis  to the State 
Department,1March,1930,Cited in :F.R.U.S, Vol,2 ,Washington 
,1930 ,p . 716.  
(35)Charles B.Curtis  to the State Department,19 May 
1930,No.91,Cited in:F.R.U.S,Vol,2, Washington ,1930,p.723. 
(36) Michael R. Hall.,Op,Cit,p.45. 
(37)Howard Wiarda and Michael Kryzanek,The Dominican 
Republic: A Caribbean Crucible,NewYok,1982.68. 
(38) Ibid, p.68. 

تشرين  ٢٤يات المتحدة األمريكية في ضربت األزمة االقتصادية العالمية الوال) ٣٩(

بعد االنخفاض الحاد الذي شهده سوق األوراق المالية في مدينة  نيويورك  ١٩٢٩/األول

فزاد , نتيجة انخفاض نسبة الصادرات األمريكية  إلى جانب استمرار اإلنتاج األمريكي 

رتباط  وذلك ال ،إلى إحداث أزمة حادة ضربت العالمالعرض وقل الطلب مما أدى 

األسواق العالمية بسوق الواليات المتحدة األمريكية مما أدى إلى انتشار البطالة في العالم 

األزمة االقتصادية  ،إيمان متعب محي التميمي: للمزيد من التفاصيل انظر. الفقر وازدياد

أطروحة  ،١٩٣٣-١٩٢٩األسباب والنتائج : العالمية في الواليات المتحدة األمريكية 

 . ٢٠٠٣،الجامعة المستنصرية –كلية التربية  ،اه غير منشورة دكتور
(40)Rafael Trujillo to Herbert Hoover, 25 August 1931,N0.25788
,Cited in : FRUS  , vol. 2, Washington, 1931,  pp. 110-11. 
(41) Albert C . Hicks ,Blood in the streets :The life and rule of 
Trujillo, first published ,New York,1976.p88. 
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(42)State Department to the Dominican Legation,14 
May,1935,No.1839-115,Cited  in: F.R.U.S ,Vol,4, Washington, 
1935,p.498 
(43) Albert C.Hicks.,Op,Cit,p.89. 
(44) Ibid, p.89. 
(45)Robert D. Crassweller, Trujillo, The life and Times of 
Caribbean Dictator, first published, New York,1966,116. 
(46)Howard Wiarda,The Dominican Republic: A Nation in 
Transition New York,1969,p.150. 

وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية في عهد ) ١٩٥٥- ١٨٧١(كوردل هل ) ٤٧(

، كان له دور كبير ١٩٤٤-١٩٣٣لفترة بين عامي الرئيس االمريكي فرانكلين روزفلت ل

منح  ة الثانية،في قيام الواليات المتحدة األمريكية بتقديم الدعم للحلفاء في الحرب العالمي

 ،٧عبد الوهاب الكيالي،موسوعة السياسة،ج:،للمزيد ينظر١٩٤٥سنة جائزة نوبل للسالم

  ١٢٤،ص١٩٩٤الموسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،

دبلوماسي امريكي اصبح خبيرا في شؤون امريكا ):١٩٦١-١٨٩٢(سمنر ويلز ) ٤٨(

،عين ١٩١٩-١٩١٧الالتينية منذ تعيينه في سفارة بالده في بوينس ايرس  بين عامي 

،ووكيال ١٩٢٢-١٩٢٠رئيسا لقسم شؤون امريكا الالتينية في وزارة الخارجية بين عامي 

المصدر :للمزيد ينظر ،١٩٦١ة توفي سن ،١٩٢٣مساعدا لوزير الخارجية عام 

  .٣٤٥نفسه،ص

،وتخرج من ١٨٨٢، ولد في نيويورك عام )١٩٤٥- ١٨٨٢(فرانكلين روزفيلت) ٤٩(

،اشتغل محاميا بعد ان درس القانون في جامعة كولومبيا عام ١٩٠٤جامعة هارفرد عام 

اصبح عضوا في مجلس الشيوخ،رشحه الحزب الديمقراطي  ١٩١٠،وفي عام ١٩٠٧

 :،للمزيد ينظر١٩٤٥واستمر في منصبة لغاية عام  ١٩٣٣مهورية في عام لرئاسة الج

الهيئة المصرية العامة للتاليف  قادمون،ترجمة،احمد نجيب هاشم، رينكور،القياصرة.أموريد

  .٣٤٥ص) ١٩٧٠مصر (والنشر،

الرئيس الرابع والثالثون للواليات المتحدة ):١٩٦٩- ١٨٩٠(دوايت أيزنهاور) ٥٠(

،وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تقدم في سلك ١٨٩٠ي والية تكساس عام األمريكية،ولد ف

 ،عين القائد١٩٥٠الخدمة العسكرية بسرعة بالغة حتى وصل إلى رتبة جنرال وفي عام 

انتخب رئيسا للجمهورية كمرشح  ١٩٥٣وفي عام  ،األعلى للقوات الحليفة في أوربا

مشروعه الذي عرف  ١٩٥٧طرح عام ،١٩٥٦للحزب الجمهوري وجدد انتخابه في عام 
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للمزيد ،١٩٦٩،وتوفي عام ١٩٦١،استمر في الرئاسة إلى عام "مشروع أيزنهاور"بأسمه 

  :ينظر
The New Encyclopedia Britannica,Vol,III,(Chicago,1974),p.819. 
(51) Jerom Slater, Intervention and Negotiation: The United 
States and the Dominican Republic,NewYok,1970,p.475. 
 
(52)Bertita Harding, The Land that Columbus Loved  New York:
 Gorden, 1979, p, 58. 
(53) Charles C.Hauch to the State Department, 1April,1951, 
No.711.56389 \4-951, Cited in , F.R.U.S ., Vol,2, Washington, 
1951,pp.1367-1368. 

وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية ): ١٩٥٩ – ١٨٨٨(جون فوستر داالس  )٥٤(
، ودرس في الواليات المتحدة ١٨٨٨في عهد الرئيس أيزنهاور، ولد بمدينة واشنطن عام 

األمريكية ثم استكمل دراسته في سويسرا وفرنسا وتخصص في القانون الدولي، وبعد 
إدارة المخابرات األمريكية أبان الحرب العالمية عودته اشتغل في المحاماة ثم التحق ب

األولى، اختير داالس عضوا في وفد الواليات المتحدة إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 
، عين داالس مستشارا لوزارة الخارجية وممثال لبالده في األمم المتحدة عام ١٩١٩
زنهاور، اشتهر أصبح وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس أي ١٩٥٣، وفي عام ١٩٤٦

  :، للمزيد ينظر١٩٥٩داالس بعدائه السافر للشيوعية، وتوفي عام 
The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, p: 899. 
(55) Memorandum  of conversation, by the  chief of protocol  in 
the Department of State,March 6,1953,Editorial Not,Cited 
in:F.R.U.S,1952-1954,Vol,vl,the Americans Republics,,p.938 
(56) Stephen G.Rabe,Eisenhower  and Latin America: The 
foreign policy of Anticommunism first published, United State, 
1988,pp.153-154. 
(5 7)Albert C.Hicks.,Op,Cit,p.100. 
(58) J. Lioyd Mecham ,The United States and Inter-American 
security,1889-1960,United States,1961p.175. 
(59) Memorandum of Conversation, Department of State, Aprile 
26,1956,No,308, Cited in :F.R.U.S., vol, vl, Washington, 1955-
1957 ,p.877. ; Robert D. Crassweller, Op,Cit.p .314. 
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وقاد حركة تمرد ضد  ١٩٢٦سياسي وزعيم كوبي ولد عام : روفيدل كاست) ٦٠( 

واحتفظ لنفسه بمنصب  ١٩٥٩وتمكن من االطاحة بحكومة باتيستا عام  الحكومة الكوبية،

عندما اصبح رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا لمجلس  ١٩٧٦رئيس الوزراء حتى عام 

الشيوعي في اضاف لنفسه منصب اخر وهو سكرتير الحزب  ١٩٦٥الوزراء،وفي عام 

كوبا، شهدت مدة حكمه تصاعدا في توتر العالقات األمريكية الكوبية،فاضطر الى االعتماد 

عن تحويل بالده الى دولة اشتراكية بعد فشل  ١٩٦١على االتحاد السوفيتي، بل اعلن علم 

عملية خليج الخنازير وظل يحتفظ بعالقات ودية مع االتحاد السوفيتي  حتى انهيار االخير 

وتحول بعد ذلك من مسألة دعم التدخالت االجنبية الى الشراكة مع  ١٩٩١م عا

الشخصيات االشتراكية في المنطقة مثل هيمو شافيز رئيس فنزويال وايغو موراليس رئيس 

واثرها في  ١٩٦٢اميرة رشك لعيبي الزبيدي،ازمة الصواريخ الكوبية :بوليفية،للمزيدينظر

وحة دكتوراه غير منشورة،كلية االداب جامعة البصرة، الوفيتية،اطر-العالقات األمريكية

  .٢٠، ص٢٠٠٧
(61)  Michael R. Hall.,Op,Cit,p.89. 
(62)Allen Dulles to Richard Rubottom, 15 April 1959,Cited 
in: F.R.U.S . , vol.5 , Washington,1958-1960 , p. 372 
(63)State Department to Certain Diplomatic Missions, 14 Octob
er 1959,Cited in: F.R.U.S.  ,vol. 5 ,Washington , 1958-
1960 p. 408. 
(64) Michael R. Hall.,Op,Cit,p.89. 
(65) G.Pope Atkins and Larman C.Wilson,Op,Cit,p.50. 
(66) Ibid,pp.55-56.  

لمبية في  منظمة دولية انشئت في مدينة بوغوتا الكو: منظمة الدول األمريكية ) ٦٧(

كان الهدف من انشاءها العمل مع االمم المتحدة في تعزيز  ،١٩٤٨الثالثين من نيسان عام 

السالم والعدالة والتضامن في نصف الكرة الغربي،والتاكيد على عدم التدخل االحادي في 

وقد ضمت المنظمة في بداية تأسيسها عشرون دولة وهي  شؤون الدول األمريكية،

 فيا ،البرازيل ،شيلي ،كولمبيا ،كوستاريكا ،الدومينكان،االرجنتين،بولي(

نيكارغوا،بنما، بارغواي  االكوادور،السلفادور، غواتيماال،هاييتي، هندوراس، المكسيك،

المتحدة االمريكية ،انضمت بعدها خمسة عشر دولة  ،بيرو،ارغواي ، فنزويال ،الواليات

  :اخرى، للمزيد ينظر
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لخامس والثالثون للواليات المتحدة الرئيس ا) ١٩٦٣-١٩١٧(جون ف كندي) ٧٥(

في مدينة بوسطن االمريكية من عائلة ايرلندية تعمل في  ١٩١٧االمريكية ،ولد سنة 

االغنياء،التحق  التجارة،تلقى تعليمه االول في مدرسة ديكستر وهي مدرسة خاصة البناء

ن مواصلة بمدرسة لندن االقتصادية بناء على رغبة ابيه اال انه لم يتمكن م ١٩٣٥عام 

الدراسة فعاد الى الواليات المتحدة االمريكية ليلتحق بجامعة برنستون التي لم يكمل 

التحق بجامعة هارفارد  ١٩٣٦الدراسة فيها ايضا بسبب اصابته بمرض اليرقان،وفي عام 

 ١٩٤١، انضم عام ١٩٤٠وبعد اكمال دراستة التحق بجامعة ييل لدراسة القانون عام 

،وقد شارك في الحرب العالمية الثانية،تم ترشيحه النتخابات البرلمان للبحرية االمريكية

وقد عرف بسياسته الليبرالية،شغل منصب لجنة العمل والشؤون االجتماعية  ١٩٤٦عام 

وفاز في ١٩٦٠في مجلس الشيوخ،دخل انتخابات  الرئاسة عن الحزب الديمقراطي سنة 

،للمزيد ١٩٦٣حدة حتى اغتيالة سنة العام نفسه وبقي في منصب رئاسة الواليات المت

سيف عبد الجبار جعفر،جون ف كيندي،سيرته وسياسته الداخلية حتى عام :ينظر
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