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 الملخص 

ييدف البحث الى تسميط الضوء عمى الثورة البوليفية والموقف االمريكي منيا 

اذ ان الواليات المتحدة لم تعارض الثورة البوليفية بشكل عمني , بل  2:66 – 2:63

م الحكومة البوليفية بعد ان تأكدت من انيا غير شيوعية ,ولكنيا في عممت عمى دع

الوقت نفسو بدأت في وضع سياسات عممت من خالليا عمى تقييد الحركة الثورية في 

بوليفيا واحتوائيا حتى ال تنتقل عدوػ الثورة من بوليفيا الى دول امريكا الالتينية االخرػ 

 ة في امريكا الالتينية. ومن ثم الحفاظ عمى المصالح االمريكي

 

 

 اشواق عبد احلسني مسعد   .لباحثة اعباس هادي موسى    م.د .

 البصرة   جامعة/ رتبية للبناتال   كلية                                



                                                                     

 758 (0202 كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ملحق  

 مسعد      عبد الحسين اشواق.الباحثة   عباس هادي موسىم.د .

Bolivian revolution and the American position 1952-1956 

 

 

 

                          

 

Abstract 

The research aims to shed light on the Bolivian revolution and 

the American position from 1952 to 1955. The United States did not 

openly oppose the Bolivian revolution. It worked to support the 

Bolivian government after it proved to be non-communist. At the 

same time, To restrict and contain the revolutionary movement in 

Bolivia so that the revolution does not pass from Bolivia to other 

Latin American countries and thus preserve American interests in 

Latin America . 
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 المقدمة
-2:63تنبثق اىمية اختيار موضوع سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه بوليفيا 

من واقع المرحمة التاريخية التي استوعبتيا الدراسة ومن اىمية ما شيدتو المدة من  2:75
احداث سياسية كان ابرزىا اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي 

 والغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية.

احد اكثر السياسات الخارجية مثارا لمجدل اختيار الموضوع لتسميط الضوء عمى ويأتي 
باىتمام كبير  تحظىالتي اصبحت لمواليات المتحدة االمريكية والنقاش وىي السياسة الخارجية 

لتداخل وكثرة االىتمامات والتدخالت من الباحثين, لما تتمتع بو ىذه السياسة من التعقيد وا
الخارجية ونظرا لكثرة ىذه التدخالت تأتي ىذه الدراسة لتركز عمى ىذه السياسة تجاه منطقة 
تعتبر حساسة بالنظر الى قربيا االقميمي من الواليات المتحدة االمريكية وىي منطقة امريكا 

قد ظمت ىذه المنطقة بحسب مبدأ مونرو الالتينية التي تعد بوليفيا موضوع الدراسة جزءا منيا, ف
 .خاضعة لمنفوذ االمريكي الذؼ يتيح ليا حق مراقبة وحماية المنطقة من اؼ تدخل خارجي

كان عدم االستقرار السياسي الصفة الغالبة عمى بوليفيا اذ اعتمدت اقتصاديا عمى 
وضاع العالمية ومن الذؼ كان سعره يتأثر سمبا وايجابا باأل( 2)تصدير منتج واحد وىو القصدير

ثم كانت االوضاع الداخمية البوليفية تتأثر تبعا لذلك , فضال عن تعرضيا لكثير من االزمات 
 .(3)السياسية التي كان ليا تأثير كبير عمييا اضافة الى ازماتيا الداخمية واالنقالبات العسكرية 

ية وبوليفيا وىي تعمل عمى بدأت العالقات االمريكية الرسمية بين الواليات المتحدة االمريك
مد نفوذىا االقتصادؼ ومن ثم السياسي الييا , ولما كان النفوذ البريطاني فييا عائقا اماميا 
عممت عمى تحديو , ليس فقط في بوليفيا ولكن في امريكا الالتينية بأكمميا وعن طريق )مبدا 

قد وضع المسؤولون كانت اىداف الواليات المتحدة تزداد وضوحا ف (4)(2934مونرو عام 
 .( 5)االمريكيون الخطط الالزمة لتحقيقيا

كان لسوء االوضاع الداخمية البوليفية التي عانى منيا الشعب البوليفي اثرىا الواضح في 
صناعة مرحمة تعد من اىم المراحل في التاريخ البوليفي  وىي المرحمة التي بدأت بقيام الثورة 
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(بين بوليفيا وبارغواؼ 2:46-2:43لنتائج حرب تشاكو )التي كان  2:63البوليفية في عام 
اثر مباشر في قياميا , اذ ان تأثيرىا السياسي واالجتماعي الكبير عمى المجتمع البوليفي اوجد 

 .(6)وعيا جديدا لدػ البوليفيين بالمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ي ظل الظروف التي تعيشيا ,لذا اوجدت لقد كان اندالع الثورة في بوليفيا امرا متوقعا ف
الثورة البوليفية عند قياميا تغييرا ىاما اثر بشكل كبير عمى جميع قطاعات الحياة في بوليفيا ال 
سيما الجانب االقتصادؼ الذؼ شيد سيطرة الدولة عمى شركات التعدين والنفط ,االمر الذؼ 

السيطرة عمى االستثمار في البالد مما جعل البمد يعاني من ازمات اقتصادية بسبب تأثير ىذه 
 .(7)ادػ الى انخفاض الدخل

وعندما تولى المجمس العسكرؼ في بوليفيا زمام االمور اعرب رئيس اركان الجيش 
عن رغبتو في تولي رئاسة بوليفيا بعد ان نجح في عقد تحالف  Torres Ortizتوريس اورتيز

 .(8)لبوليفيمع الحركة الوطنية فضال عن الحزب االشتراكي ا

 ,تولى المجمس العسكرؼ حكم بوليفيا في وقت كانت تعاني فيو من ازمة اقتصادية حادة
اذ انخفض انتاجيا المعدني من القصدير فضال عن تعرض ىذه التجارة الى المنافسة في الوقت 

مما اثر سمبا عمى جميع  ,2:63الذؼ كانت فيو االزمة االقتصادية قد وصمت ذروتيا في عام 
اعات الحياة في بوليفيا ,االمر الذؼ ىدد المجمس العسكرؼ وادػ الى حدوث انقسامات داخل قط

 .(9)صفوف الجيش مع امكانية حدوث انقالب ضد المجمس العسكرؼ 

استمرت محاوالت الحركة الوطنية الثورية لمسيطرة عمى الحكم في بوليفيا من خالل 
 Antonio Seleme انطونيو سليمالجنرال  االعتماد عمى القوة العسكرية, السيما مع تسمم

مسؤولية االدارة الداخمية الذؼ  ووزير الشرطة القومية البوليفية احد اعضاء المجمس العسكرؼ 
 .  (:)تعيد بتقديم الدعم لمثورة 

وقد جاء موقف سميم الداعم لمحركة الوطنية في الوقت الذؼ واجو فيو المجمس العسكرؼ 
المعارضين , اذ استغل ىذا الخالف لمحصول عمى دعم الحركة بقيادة توريس خالفات مع 
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الوطنية في حالة االطاحة بالجنرال توريس ,ال سيما بعدما عمم سميم عزم توريس عمى تنحيتو 
 .(21)من منصبو

ادت المفاوضات التي قادىا سميم مع الحركة الوطنية الى قيام انقالب عسكرؼ كاالنقالب 
ولم يكن ىدف قادة االنقالب القيام بثورة بقدر ما كان  (2:57-2:54الذؼ حدث خالل المدة )

في الوقت الذؼ كانت ترػ فيو الحركة الوطنية ان نجاحيا في  ىدفيم اصالح الوضع الداخمي ,
الوصول الى الحكم يعتمد عمى حصوليا عمى دعم قادة الجيش الذؼ كان نابعا من تجربتيا 

 .(22)2:54السابقة في الوصول الى الحكم عام 

ونظرا لتطور االحداث في بوليفيا عممت الحركة القومية الوطنية عمى االسراع في انطالق 
,بعد ان وجو الجنرال سميم االوامر الى قوات 2:63الثورة لتكون في التاسع من نيسان عام 

الشرطة بمحاصرة قصر الرئاسة من اجل حماية الرئيس والحكومة, مما دفع ذلك الى ىروب 
رئيس Hugo Balvian Rojas(23 )روخاس باليفيانو وغو دة من القصر امثالبعض القا

من بعض السفارات, االمر المجمس العسكرؼ, في حين توجو البعض الى طمب الجوء السياسي 
الذؼ ادػ الى فشل الجنرال سميم في السيطرة عمى كل المجمس مما دفعو الى فتح مخازن 

ميا لعمال المناجم بعد ان نجح في استمالتيم الى جانبو االسمحة التي كانت تحت سيطرتو وتسمي
 .(24) واالنضمام الى الجيش البوليفي

وعمى الرغم من المحاوالت التي قادىا الجنرال سميم من اجل السيطرة عمى االمور ,اال 
انو فشل في تحقيق اىدافو ,مما ادػ الى استسالمو وطمب المجوء السياسي لدػ سفارة تشيمي 

 قف الجيش والحركة القومية ضد محاوالت الجنرال سميم الى قيام الجنرال ىيرنانسميس,وادػ مو 
بتولي منصب قيادة الثورة في الوقت الذؼ اذاعت فيو HernanSilesZuazo (25 )سواسو 

محطات االذاعة خبر قيام الثورة وحاجة الحركة القومية الثورية لمدعم الشعبي , االمر الذؼ قابمو 
جابة وتوفير الدعم لمحركة القومية الثورية مما ادػ الى تحول االنقالب العسكرؼ الشعب باالست

الى ثورة شعبية بالتعاون مع الجنرال سميم , عندما اخذ العمال وسكان المدن في مواجية القوات 
 .(26)الحكومية
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والتي قادىا الثوار بدعم من عمال المناجم 2:63انطمقت الثورة في التاسع من نيسان 
لطالب العسكريين ,من دون مشاركة الفالحين مما جعل الثورة تأخذ طابعا اشتراكيا في البداية وا

 .(27)وكان اليدف الرئيس ىو نجاح الثورة دون االشارة الى السياسة المتبعة

الى قيام  2:63من جانب اخر ,ادت اعمال العنف التي شيدتيا بوليفيا في بداية عام 
ة القومية فضال عن ظيور طبقة برجوازية صغيرة كانت ترغب في ثورة شعبية تزعمتيا الحرك

قيادة االصالح بسبب عجز االحزاب اليسارية عن تنظيم نفسيا لتكون في طميعة من يقود الثورة 
,لذلك نجحت الحركة القومية البوليفية في كسب تأييد الطبقة البرجوازية واستخداميا كوسيمة في 

 .(28)نضاليا السياسي

ذلك شيدت العاصمة البوليفية الباز وبقية المدن االخرػ اشتباكات عسكرية وفي ظل 
نجح خالليا عمال المناجم  والمصانع والسكك الحديد وسكان المدن وبعض قوات الشرطة 
بالتعاون مع بعض ضباط الجيش الساخطين من تحقيق النصر عمى مناوئييم  في كل ىذه 

ز ىي االىم بالنسبة لقادة الحركة القومية الثورية ؛ المقاطعات ,و كانت معركة العاصمة البا
بسبب عدم سيطرتيم  :2:5النيم تعمموا درس من ىزيمة قوات الجيش في اثناء عصيان عام 

 .(29)عمى العاصمة عمى الرغم من سيطرتيم عمى باقي المقاطعات

ان نجحت وفي ىذه االثناء اصبحت الحركة القومية الثورية في مقدمة قادة الثورة, بعد 
في استمالة كل القوػ السياسة في بوليفيا وجعميا تحت سيطرتيا وبالتالي قيادتيا من اجل 

 . (:2)احداث تغيير في البنية االجتماعية البوليفية لتحقيق اىداف الثورة التي تزعمتيا

  MNRلقد نجحت الحركة الثورية الوطنية التي تزعمتيا الطبقة الوسطى البوليفية 
عمال المناجم والفالحين الينود وتجار القصدير باالطاحة بالحكومة البوليفية نتيجة مدعومة من 

لذلك اضطرت االخيرة بقيادة باز لمواجية مشكمة رئيسية تمثمت في كيفية التعامل مع المؤسسة 
العسكرية التي كانت جزءا من المشيد السياسي  منذ حرب تشاكو مع باراغواؼ في عام 

2:43(31). 
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يام االولى من القتال الى انييار الجيش نتيجة فتح مخازن االسمحة امام العمال شيدت اال
ومن ثم تنظيم الميميشيات الحضرية والقروية لقتال الجيش, إلى جانب انضمام بعض الضباط 

في حين ان اغمب .(32)ذوؼ الرتب الصغيرة الى جانب العمال ليقاتموا معيم او يقدموا الييم الدعم
كريين الذين كانوا ضمن المجمس العسكرؼ قد ىربوا  وتركوا مواقعيم, وادػ ىذا الى القادة العس

 .(33)اضعاف الجيش في قتالو امام العمال ومن ثم ىزيمتو وسقوطو

قد تحققت عمى ايدؼ الشعب الذؼ تمكن من ىزيمة  2:63ومن الجدير بالذكر ان ثورة
ء الحع ان الشعب لم يمتمك طميعة ثورية الجيش, إلقامة نظام اجتماعي جديد في بوليفيا .ولسو 

منظمة في حزب سياسي لتولي السمطة ومراقبة النظام في البالد ,لذا فان السمطة السياسية آلت 
 .(34)لمحركة القومية الثورية وعممت عمى ايصال الفئة البرجوازية الصغيرة الى الحكم 

د من المنجزات الشعبية فاتحة لعيد جديد لتحقيق العدي 2:63لقد كانت ثورة نيسان 
ال سيما فيما يتعمق بالجانب االقتصادؼ والسياسي المتردؼ ومحاولة التخمص من  الوطنية ,

التبعية االقتصادية االقطاعية السائدة ,اما في المجال السياسي فكان ابرز االصالحات ىو 
   .(35)اصدار قانون االنتخابات العام الذؼ يمنح كل ابناء الشعب حق التصويت

من جانب اخر نجحت الثورة في االصالح الزراعي عن طريق القضاء عمى النظام 
االقطاعي واالىتمام باإلصالح الزراعي وامكانية  االعتماد عميو مرة اخرػ بعد االىمال الذؼ 

 .(36)اصابو عمى يد االقطاع

يفية, ال وعمى الرغم من االصالحات التي قامت بيا الثورة في مختمف جوانب الحياة البول
سيما السياسية واالقتصادية ,اال ان سياستيا لم تخل من اخطاء خاصة في مجال الزراعة من 
خالل اعتمادىا عمى الطبقة البرجوازية وغياب الوعي االشتراكي السميم االمر الذؼ ادػ الى تزايد 

 .(37)الممكيات الصغيرة دون اعتماد الية تخطيط زراعي سميم

االدارة االمريكية تراقب تطور االحداث في بوليفيا لمحيمولة دون  وفي ىذه االثناء كانت
. وقد اتضحت نوايا االخيرة من خالل ما جاء في (38)مجيء حكومة ترفض اقامة عالقات معيا

اؼ قبل قيام الثورة بأربعة 2:62التقرير الذؼ اعدتو وزارة الخارجية االمريكية في كانون االول
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ل الداخمية التي تواجييا بوليفيا يمكن ان تؤثر عمى حجم االنتاج اشير اوضحت فيو "ان المشاك
وان قيام الثورة في بوليفيا يمكن ان يؤدؼ الى مجيء حكومة ترفض التعاون مع  لممعادن ,

االدارة االمريكية "وىذا الشعور لدػ وزارة الخارجية االمريكية كان نابعا من اىداف الثورة المعمنة 
ومية والذؼ جاء فيو التأكيد عمى انياء السيطرة االقتصادية والسياسية في برنامج الحركة الق

لإلقطاعيين من خالل توزيع االراضي عمى الفالحين واقامة عالقات متكافئة في سياستيا 
الخارجية, واعالن سيطرة الحكومة عمى كافة القطاعات االقتصادية والقضاء عمى الييمنة 

 .(39)جم القصديراالقتصادية والسياسية ألصحاب منا

يبدو ان مخاوف االمريكيين ال تكمن فقط من المخاوف االقتصادية لكنيا كانت تخشى 
من اداة الثورة وىم العمال والفالحين وذلك قد نوقش من تدخالت خارجية في تحريك ىؤالء وقد 

 يكون لمسوفييت يد في ذلك .

ي بوليفيا اال ان االدارة وعمى الرغم من قمق االدارة االمريكية من تسارع االحداث ف
االمريكية اظيرت اىتماما كبيرا بما يجرؼ في بوليفيا, ففي اجتماع ألعضاء مكتب وزير 

 Davidديفيد رايس اتشيسون  2:63الخارجية اذ تسال في الحادؼ عشر من نيسان عام 
Rice Atchison(3:).  وزير الخارجية االمريكي عن طبيعة الموقف في بوليفيا فأجاب

.الذؼ كان مساعد وزير الخارجية قائال "من الواضح ان ىذا Edward Miller(41)ردميللردواأ
االنقالب ىو ثورة داخمية ولكن لالسف يمكن ان تكون جزءا من الصعوبات التي تواجييا  
االدارة االمريكية في بوليفيا فيما يتعمق بتجارة القصدير" وقد زاد الموقف االمريكي تعقيدا ال سيما 

نجاح الثورة في االطاحة بحكومة المجمس العسكرؼ ,االمر الذؼ دعا  االدارة االمريكية الى بعد 
, تم التاكيد من 2:63عقد اجتماع لمكتب وزير الخارجية االمريكي في الثالث عشر من نيسان 

خاللة عمى صعوبة اجراء مفاوضات مع الحكومة الجديدة حول القصدير حتى يتم معرفة طبيعة 
 .(42)الجديدة وتوجياتيا"الحكومة 
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لقد اظيرت االدارة االمريكية موقفيا الواضح والصريح تجاه الثورة البوليفية عندما اعمنت 
وقف التعامل التجارؼ مع بوليفيا السيما فيما يتعمق بشراء القصدير وتقميل استيرادىا من الزنك 

 .(43)%فضال عن ايقاف تجييز معدات المناجم31والرصاص بمقدار 

 تمرت االدارة االمريكية في سياستيا الرافضة لالعتراف بالتغيير في بوليفيا ,فقد امتنعاس
.في نياية مدتو الرئاسية عن Harry S .Truman(44)هاري. اس. ترومان الرئيس االمريكي 

 Victor Paz االعتراف بالحكومة البوليفية التي انشاتيا الثورة بقيادة فيكتور باز
Astensoro(45 )عن ايقاف الدعم المقدم من االدارة االمريكية الى بوليفيا ,ال سيما بعد  فضال

سيطرة الحركة القومية الثورية عمى السمطة ,وقد تطور الموقف الى وقف مفاوضات شراء 
القصدير االمر الذؼ ازعج الحكومة البوليفية السيما فيما يتعمق بتجارة القصدير الذؼ يعد من 

ثل عماد االقتصاد البوليفي في مسالة الحصول عمى النقد االجنبي ,وقد اىم صادرات بوليفيا ويم
 .(46)تزامن ىذه االجراءات االمريكية مع االوضاع الغير مستقرة التي تعيشيا بوليفيا

وبالمقابل رأت الحكومة البوليفية مسالة اعتراف االدارة االمريكية في التغييرات التي حدثت 
ما ارادت الحصول عمى المساعدات والمعونات االقتصادية ليس فقط في بوليفيا امرا ىاما  اذا 

من االدارة االمريكية وانما ايضا من الدول االخرػ المرتبطة باإلدارة االمريكية ,وقد اوضحت 
الحركة القومية الثورية منذ البداية نجاح الثورة في بوليفيا واستمرارىا لن يكون بمنأػ عن موقف 

ذؼ اتضح من  خالل وقف التعامالت االقتصادية مع بوليفيا ال سيما تجارة األدرة االمريكية ال
 .(47)القصدير

لربما كان ذلك بمثابة رسالة اطمئنان وميمتيا قيادة الثورة لمواليات المتحدة االمريكية , 
تؤكد فييا فرصة عمى استمرار العالقات ولكن بنفس الوقت فأن ذلك يتناقض مع بعض المبادغ 

 من اجميا الثورة. التي جاءت

من جانب اخر واجيت حكومة بوليفيا مشكمة عدم اعتراف الدول المجاورة ليا السيما  
بيرو وتشيمي المتين رحبتا بموقف االدارة االمريكية بعدم اعترافيا  بالحكومة البوليفية ,ويأتي 

ك فقد اعدت موقف بيرو وتشيمي بسبب مخاوفيما من انتقال الثورة الى بمدانيما ,فضال عن ذل
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دول امريكا الالتينية موقفا مؤيدا لإلدارة االمريكية في مسالة عدم االعتراف بالحكومة البوليفية, 
 .(48)باستثناء غواتيماال واالرجنتين والباراغواؼ الذين اعمنوا اعترافيم بالحكومة الجديدة

بالخارجية ان سياسية االدارة االمريكية خالل مدة رئاسة ترومان خاصة فيما يتعمق 
االمريكية كانت تقوم عمى عدم االعتراف بالحكومة الجديدة التي اوجدتيا الثورة ,لذلك سرعان ما 

واخذت االدارة االمريكية دراسة  اوقفت االدارة االمريكية كل انواع التعاون االقتصادؼ مع بوليفيا,
يما االدارة االمريكية ,ال سالواقع الجديد في بوليفيا وتأثير مشكمة الحكومة الجديدة عمى مصالح 

في ظل قيام الجناح اليسارؼ بقيادة الشين وما سيشكمو  من خطر عمى مصالح االدارة االمريكية 
في بوليفيا في حال وصولو الى الحكم ,فضال عن التأثير الذؼ شكمتو االرجنتين عمى بوليفيا 

 .(49)ومدػ تأثير ذلك عمى المصالح االقتصادية والسياسية لإلدارة االمريكية في المنطقة

عمى الرغم من حقيقة ان الثورة البوليفية قد كانت تعبيرا عن المشاعر الوطنية لمشعب 
البوليفي فان االدارة االمريكية لم تتحرك في وقت سابق لالعتراف بالحكومة البوليفية بسبب 

 ,عوامل عدة منيا :ان االعتراف بالحكومة البوليفية يؤدؼ الى سيطرتيا عمى االراضي الوطنية
ب موقف وزير المناجم وىو شخصية مثيرة لمجدل , حيث اعمنت االدارة االمريكية عزميا الى جان

 .(49)عمى الوفاء بالتزامات بوليفيا الدولية

وفي ظل تسارع االحداث في بوليفيا ,كتب اتشيسون وزير الخارجية االمريكي مذكرة الى 
العتراف بالحكومة الجديدة في الرئيس االمريكي ترومان أقترح فييا ضرورة االسراع في مسالة ا

اتشيسون قائال "انو من دواعي سروره ان  وأضاف بوليفيا واستمرار العالقات الدبموماسية معيا.
توافق حكومتو عمى استمرار العالقات الدبموماسية مع بوليفيا, فضال عن ذلك بين اتشيسون بان 

سية الصعبة التي عاشتيا بوليفيا الثورة كانت نتيجة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسيا
,ولم تكن نتيجة تدخل شيوعي وقد اوضح اتشيسون ذلك بشكل دقيق مبشرا  الى ان ثورة التاسع 

 .(:4) كانت الى حد كبير تعبيرا عفويا عن الراؼ العام البوليفي 2:63من نيسان 
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لشارع يبدو ان وزير الخارجية اتشيسون قد ادرك بان الظروف الصعبة ىي من اججت ا
البوليفي , وان الثورة لم تكن بتحريك خارجي وىذا ما دفع االدارة االمريكية من ان تنجو من أؼ 

 تغيير وىو بذلك ضمأن حكومتو في التغير الحاصل في بوليفيا .

من جانبو اخذ اتشيسون  يوضح االسباب التي جعمت الخارجية االمريكية تقترح االسراع 
ة البوليفية منيا "ان االستمرار في سياسة االدارة االمريكية القائمة في اعالن االعتراف  بالحكوم

عمى عدم االعتراف بالحكومة الجديدة في بوليفيا قد يؤدؼ الى نتائج عكسية توثر عمى مصالح 
الواليات المتحدة االمريكية في ىذا البمد ,وتؤدؼ الى تقوية العناصر المعارضة في الحكومة ضد 

 .(51)االدارة االمريكية  سياسة االنفتاح عمى

وكان ىناك رأؼ اشار الى ان الخارجية االمريكية كانت قمقة عمى مصالحيا في بوليفيا, 
لذا دعت الى ضرورة االعتراف بالحكومة البوليفية, ومحاولة تقوية الجناح المعتدل في الحركة 

كبير مما قد يبعد  القومية المسيطر عمى الحكم, وعدم السماح لمجناح اليسارؼ بالظيور بشكل
حكومة بوليفيا عن االدارة االمريكية, ويؤدؼ الى تحالفيا مع االتحاد السوفيتي واصدقاءىا في 
المنطقة كاالرجنتين ,مما سيعرض المصالح االمريكية لمخطر السيما في حالة سيطرة الجناح 

بير عمى مصالح اليسارؼ عمى الحكم الذؼ يؤدؼ الى تأميم القصدير االمر الذؼ سيؤثر بشكل ك
الشركات االمريكية في بوليفيا وفي امريكا الالتينية بأكمميا وذلك خشية تأثر ىذه الدول بسياسة 

 .(52)الحكومة البوليفية 

اعترافيا  2:63وفي ظل ذلك اعمنت االدارة االمريكية في السابع والعشرين من ايار 
ة الثورية في الباز في الثاني من حزيران بالحكومة البوليفية الجديدة التي تقودىا الحركة القومي

 ادوارد سباركسفي الوقت الذؼ كانت االدارة االمريكية قد قررت فيو تعيين  .(53)من العام نفسو
Edward Sparks  سفيرا ليا في بوليفيا منذ كانون الثاني من العام نفسو اؼ خالل حكم
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,اؼ بعد  2:63لث من حزيران عام المجمس العسكرؼ ولكنو لم يصل الى بوليفيا اال في الثا
 .(54)اعتراف واشنطن بحكومة بوليفيا الثورية بيوم واحد

اعتراف االدارة االمريكية  بالحكومة البوليفية مصحوبا بحذر شديد بسبب عدم وجود  لقد جاء
رؤية واضحة من جانب واشنطن, لذلك حرصت ادارة الرئيس ترومان عمى عدم االرتباط مع 

طويمة االمد لشراء القصدير البوليفي وكما صرح مساعد وزير الخارجية ميممر ان  بوليفيا بعقود
االعتراف كان محاولة لتثبيط عممية التأميم فضال عن ان واشنطن استخدمت عمميات الشراء 

اسو ضغط لوقف يالضخمة والتيديدات بعدم التفاوض حول عقود شراء القصدير طويمة االمد كس
وتأجيميا حتى مجيء االدارة الجديدة ىكذا اكتفت ادارة الرئيس ترومان عممية تأميم المناجم 

باالعتراف الحذر بحكومة الحركة القومية الثورية من اجل تأجيل عممية التأميم قدر 
 .(55)المستطاع

يالحع مما تقدم ان االدارة االمريكية قد تعاممت مع الوضع القائم في بوليفيا بحذر شديد 
العصا من الوسط فيي لم ترغب بخسارة بوليفيا لما كانت تحتويو من  وىي حاولت ان تمسك

معادن اضافة الى عدىا منطقة ميمة ليس من الجيد تركيا بيد الشيوعية , ومن جية اخرػ لم 
تكن راغبة بمنح القصدير لمحكومة الجديدة حتى تتأكد جيدا من مصداقيتيا والحفاظ عمى الميام 

 االمريكية في بوليفيا .
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 الخاتمة
لم ترحب الواليات المتحدة االمريكية بالثورة البوليفية , ولم تؤيد وصول الحركة الثورية 

, كانت ادارة ترومان مازالت تحكم وكان لدييا تاريخ من  2:63لمحكم , خاصة وانو في نيسان 

عمى  العد تجاه الحركة القومية الثورية , ولكن حاولت الواليات المتحدة االمريكية الحفاظ

تيديدات انطالقا من ان السياسة ال تعرف العداء المطمق, اذا المصالحيا في بوليفيا بعيدا عن 

انيا فتحت ابواب العالقات مع الحكومة البوليفية الجديدة التي سعت الى الحصول عمى 

االعتراف االمريكي المبكر مستفيدة من دروس الماضي واستطاعت الواليات المتحدة االمريكية 

حصول عمى تأكيدات وتعيدات الحكومة البوليفية بشأن عدة قضايا كانت تشكل خطرا عمى ال

مصالحيا في المنطقة, مما ادت الى االعتراف بيا من اجل اال تزداد االمور سوءا وتأتي حكومة 

 بوليفية اخرػ اكثر عداء ليا . 

 

 

 

 



                                                                     

 772 (0202 كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ملحق  

 مسعد      عبد الحسين اشواق.الباحثة   عباس هادي موسىم.د .
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(:ولد في الباز . درس في الكمية العسكرية لمجيش وشغل 6::2-2:12( ىوغو باليفيانروخاس )23)
كان ممحقا عسكريا في السفارات البوليفية المختمفة ,بعد الغاء االنتخابات مناصب عسكرية مختمفة و 
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سمم المجمس العسكرؼ التفويض الى ىوغو باليفيانروخاس وبالتالي شغل منصب رئاسة بوليفيا  2:62
                             لممزيد ينظر :                                           6::2.توفي في مسقط سنة  2:63الى  2:62من سنة 

La Patrla,Op.Cit,P.5 
 .46دمحم عبد الباسط دمحم العناني, المصدر السابق,ص(24)
(:ولد في الباز .كان قائد الثورة في بوليفيا واصبح رئيس 2:96-2:24ىيرنان سيميس سواسو ) (25)
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اسس الحركة الثورية مع فكتور باز ,حيث   2:52حقيقة الوضع في شاكو ومن ثم تجنيد الجيش. في سنة 

ثم تولى الرئاسة ليصبح اول رئيس منتخب بالتصويت الشعبي  2:67كان يشغل نائب الرئيس من عام 
 لممزيد ينظر: . 2:96.توفي سنة 

La Patrla,Op.Cit,P.54 
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 .48دمحم عبد الباسط دمحم العناني, المصدر السابق,ص(39)
( : ولد  في ميدلتاون بوالية كونيتيكت, وتمقى تعميمو في 2:82-29:4ديفيد رايس أتشيسون)( :3)

((, وبعد 2:29-2:26((, ثم درس في كمية الحقوق بجامعة ىارفارد ))2:26-2:23جامعة بيل ))
تخرجو عمل في شركة محاماة في واشنطن, وأصبح سكرتيرًا خاصًا في المحكمة العميا, وكان من 

وكياًل في وزارة الخزانة, ثم وكياًل في وزارة الخارجية,  2:44 مؤيدؼ الحزب الديمقراطي, وعين في عام
((, وأدػ دورًا 2:64-:2:5وشغل منصب وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية في المدة ))

أتشيسون إقناع ترومان  محوريًا في تحديد السياسة الخارجية األمريكية, وخالل الحرب الباردة إستطاع
, وأقنع ترومان ايضًا في إرسال المساعدات والمستشارين 2:61كورية في عام بالتدخل في الحرب ال

نصح أتشيسون حكومة الواليات المتحدة  2:79األمريكيين لمقوات الفرنسية في اليند الصينية, وفي عام 
لمتفاوض من أجل السالم مع فيتنام الشمالية, واستدعتو حكومة الواليات المتحدة خالل أزمة الصواريخ 

 لممزيد ينظر: لكوبية لإلستماع إلى مشورتو .ا
==Sharon M. Hanes and Richard C. Hanes  ,Cold War Biographies ,Vol.ll 
,Washington,2004 ,P.207-217;http://www.amazon.Com/Dean-
Acheson/e/Boo1HcvRQG : 

إنتقمت عائمتو  2:24(: ولد في سان خوان في بورتوريكو, وفي عام 2:79-2:22دوارد ميمر)( 41)
((, :2:3-2:34الى كوبا, ودرس ميمر في مدرسة القديس بولس في كونكورد في نيوىامبشير لممدة ))

, ثم دخل كمية الحقوق في جامعة ىارفارد وتخرج عام 2:44ودرس في جامعة ييل وتخرج في عام 
, إنضم :2:4نية في عام . عمل محاميًا في مدينة نيويورك, وبعد إندالع الحرب العالمية الثا2:47
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ميمر لمعمل في وزارة الخارجية األمريكية, وأصبح مساعدًا لسفير الواليات المتحدة في البرازيل, وكان 
عين بمنصب مندوب الواليات المتحدة إلى مؤتمر  2:55يجيد المغتين األسبانية والبرتغالية, وفي عام 

(( شغل منصب المساعد 2:58 -2:56المدة ))األمم المتحدة المنعقد في والية نيوىامبشير, وفي 
(( أصبح ميمر مساعد وزير 2:63-:2:5الخاص لنائب وزير الخارجية دين أتشيسون, وفي المدة ))

إنتخب رئيسًا لمركز بورتوريكو الثقافي.لممزيد  2:72الخارجية لشؤون البمدان األمريكية, وفي عام 
, رسالة  2:65-2:62االمريكية تجاه غواتيماال  قاسم نمر جموب , سياسة الواليات المتحدةينظر:

 . 53,ص3125ماجستير غير منشورة , جامعة البصرة , كمية التربية لمعموم االنسانية , 
(31)Editoral Note ,Cited in :F.R.U.S.1952-1954,Vol,IV,p.490 
(32)Jeffrey Sachs and Juan Antonio, Op.Cit ,P.11. 

(:الرئيس الثالث والثالثون لمواليات المتحدة االمريكية لمفترة من 2:83-2995ىارؼ ترومان )( 44)
زفمت وبعد الحرب العالمية , ولد في الميسسبي ,تولى الرئاسة خمفا لمرئيس فرانكمين رو  2:56-2:64
, عمل في التجارة ثم عين قاضيا في مدينة كنسان , رشح لعضوية مجمس الشيوخ عن والية االولى

اختير لمنصب نائب الرئيس , وبعد  2:55لجنة تدقيق اتفاقيات الحرب . في عام  ميسورؼ , وتراس
وفاة روزفمت بداية واليتو الرابعة . اقر عمى استخدام السالح الذرؼ ضد اليابان . رشح النتخابات 

وفاز عمى منافسو الجميورؼ . كما قام بتأييد انشاء حمف شمال االطمسي, وارسل قوات امريكية  2:59
 , 3117لندن , ,2ط رؤساء الواليات المتحدة االمريكية , ,كوريا. لممزيد  ينظر :اودو زاوتررب في لمح
روجر باركنسن ,موسوعة الحرب الحديثة ,ت.سمير عبد الرحيم الجمبي , بغداد  ؛341-339ص

,2::1 . 
ليفيا , درس (:ولد في اورورو . الرئيس الخامس واالربعين لبو 2:96-2:18فكتور باز انستورو )( 45)

في مدارس سان لويس دؼ تاريخا وبوليفار دؼ , تخرج كمحام من جامعة مايور دؼ سان اندريس في 
كان بالفعل رئيس تحرير مجمس النواب وفي حرب تشاكو كان المفتش  :2:3, في عام  2:38الباز 

لتعدين من دخل محامي شركة ا 2:48وفي عام  2:43العام لمكتب المراقب في اول فرقة في الجيش 
اسس جنبا الى جنب مع مجموعة متميزة من السياسيين والمثقفين الحركة القومية  2:52باتينو وفي عام 

. وفي عام  2:75و 2:71و 2:67و  2:63الثورية , كان رئيس بوليفيا في اربع مناسبات بين 
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 مسعد      عبد الحسين اشواق.الباحثة   عباس هادي موسىم.د .

اخيرا انتخب في عام انتخب لفترة ثالثة لم تنتو عندما اطيح بو من قبل نائبو رينييبارينتوس و  2:75
 لممزيد ينظر: لمدة اربع سنوات وىو الرئيس الذؼ حكم بوليفيا الطول فترة . 2:96

http://web.archiveorg;http://www.presidencia.gov.bo 
(35) Benjamin Keen and Haynes Keith ,Op.Cit ,P.576. 
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