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 الملخص 

ول البحر الكاريبي بصفة خاصة وقارة دًا هامًا بين ومينيكان موقعًا استراتيجيدتحتل ال
أمريكا الالتينية بصفة عامة هذه األهمية جعلتها محط أنظار القوى العظمى في تاريخها 

يث والمعاصر فتعرضت لالحتالل من قبل االستعمار األسباني ثم الفرنسي ومع ظهور دالح
طار التنافس بينه كا الالتينية وفي إول أمريدالخطر السوفيتي وسعيه النتشار الشيوعية بين 

 دة خشيت األخيرة من المدة األمريكية في إطار ماسمي بالحرب البار دوبين الواليات المتح
ومينيكان وسعت ألن دأ االهتمام األمريكي بسياسة الدومينيكان ومن هنا بدالشيوعي في ال

مريكي لتروخيللو رغم سياسته عم األديكون حكامها موالون للسياسة األمريكية ومن هنا جاء ال
يمقراطية دفضل  من حكومة ة األمريكية نظرت إليه أنه أديكتاتورية ولكن الواليات المتحدال

 دة المعارضة وتصاعدت حدومينيكان لكن ما إن تزايدلوجية شيوعية تحكم الدذات اي
ة ضرورة داخلية والخارجية في أواخر حكم تروخيللو رأت الواليات المتحداالضطرابات ال

ومينيكان مرت بذات الظروف التي مرت بها كوبا مما دالتخلص من تروخيللو حيث أن ال
                                                 

 ، الجزء الثانى.2020يوليو  ( 57) " عددلمؤرخ المصرىامجلة " )*(
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Abstract 

The Dominican Republic occupies an important strategic position 
between the Caribbean countries in particular and the continent of 
Latin America in general. This importance made it the focus of 
attention of the great powers in its modern and contemporary history, 
and it was occupied by the Spanish and then the French colonies, and 
with the emergence of the Soviet threat and its quest for the spread of 
communism among the Latin American countries and within the 
framework of competition between it And between the United States 
of America within the framework of what is called a cold war, I feared 
the latter from the communist tide in the Dominican Republic, and 
from here the American interest in Dominican policy began and 
sought to make its rulers loyal to American policy. Hence, the 
American support for Trujillo came despite his dictatorial policy, but 
the United States of America considered it better than a democratic 
government. With a communist ideology governing the Dominicans, 
but once the opposition intensified and internal and external unrest 
escalated in the late Trujillo rule, the United States saw the necessity 
to get rid of Trujillo, as the Dominicans went through the same 
conditions that Cuba experienced, which led to the spread of 
communism at the hands of the Soviet ally Fidel Castro after he was 
ousted by an ally American Batista so the United States decided The 
American government got rid of Trujillo in 1961, so that the 
Dominicans would not convert to Cuba again. 

 
  -مقدمة :
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( هي إحدى دول  ) Dominican Republicالدومينيكان  جمهورية
الجزء الشرقي ( وتمثل  وتقع  في منطقة الكاريبي)  ( ) قارة أمريكا الالتينية

أما الجزء الغربي وهو األصغر فتمثله  ،) Hispaniola هسبانيوال(من جزيرة  
وهذا التقسيم ، ها البريةدو دح ومينيكان فيدالتي تشترك مع الHaiti هاييتيدولة 

سباني الذي اكتشف تلك لجزيرة هسبانيوال هو التقسيم الذي حدده االستعمار األ
 التنافس األوروبي بدأ القرن التاسع عشر  اياتدب ومعم، 1492الجزيرة عام 

 تلك أدوارهما في والفرنسي اإلسباني االستعمار وتبادل الدولتين، تلك على
 االستعباد من المزيد إلى الدولتين شعبا تعرض لذا األرض ؛ من البقعة

  واالضطهاد .
 The" مونرو"  مبدأ إعالن بعدو  التاسع عشر، منتصف القرن وفي      

Monroe Principle ((1طرفًا منافسًا للقوى األمريكية المتحدةت الواليا دخلت 
 ،بشكل خاصSea The Caribbeanفي منطقة البحر الكاريبي  األورويبة
 العالمية الحرب بعد الكرة األرضية بشكل عام . أما من الغربي والنصف
الواليات  اهتمام محط الدومينيكان بقيت الدولية، العالقات  تعقدع وم األولي،
الدومينيكان ت اقتصاديا على قائماً  يكن وهذا االهتمام لم، األمريكية المتحدة

 المتحدة الواليات خوفل نتيجة جاء بل ( فحسب، وموقعها االستراتيجي)
 والتي معها، حدودية منطقة أقرب ومن أوروبية، قوة أن تجاورها من األمريكية

  . مترًا عن الواليات المتحدة األمريكية كيلو ومائتي ألف من أكثر تبعد ال
 الثانية، العالمية الحرب بعد الدولية العالقات في الواضح التغيير ومع

 مثل االتحاد، المتحدة األمريكية لقوة الواليات سةمناف جديدة دولية قوى وظهور
 االشتراكية  مبادئها لنشر اهوسعي الشيوعية األيديولوجية عن فضالً  السوفيتي،

 في نهاية األمر إلى صراع  دولي التنافس تحول هذا العالم، مناطق عموم في
 لغربيوا السوفيتي، االتحاد بزعامة الشرقي بالمعسكرين عليه يطلق كان ما بين

، )الباردة بالحرب( سمي ترتب عليه ما الذي، المتحدة األمريكية الواليات بزعامة
 هذا تمحور وقد األمريكي، االهتمام من اً مزيد الدومينيكان احتلت ومن هنا
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ولة مثل )كوبا ( د إلى الدومينيكان تتحول أن من األمريكيين خوف في االهتمام
 أن الخوف هو ذلك حقيقة يؤكد وما، التي كانت أرضًا خصبة للفكر الشيوعي

 كان تاريخها، في مرتين الدومينيكان احتلت األمريكية قد المتحدة الواليات
 أن بالذكر، الجدير ومن، م1965 عام والثاني، م1916عام األول االحتالل
 فاألول بشيء، الثاني االحتالل أهداف عن التختلف األول االحتالل أهداف

 الشبح إبعاد في تركز والثاني الدومينيكان، عن األوروبي الشبح إبعاد كان هدفه
    .أيضاً  عنها الشيوعي
سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الدومينيكان لذلك  يعد موضوع ) 

 المهمةمن الموضوعات ام( Trujillo1930-1961وموقفها من نظام تروخيللو 
يون في التعامل مع تطلعات نظرًا لالستراتيجية الخاصة التي اتبعها األمريك

 وطموحات تروخيللو ،السيما الرغبة في الحصول على األسلحة والذخائر، وهو
إذ تعامل األمريكيون بحذر، وتحفظ ، ماكان يثير قلق األمريكيين بشكل ملحوظ

ة على الحكم دمع تلك المطالب كما كانت سياسة تروخيللو الداخلية المعتم
وكذلك سياسته الخارجية وأهمها  ارضين لنظام حكمه،يكتاتوري والتنكيل بالمعدال

خاصة كوبا وفنزويال وهاييتي حافزًا قويًا لتحديد وبعالقته المتوترة مع جيرانه 
طبيعة العالقة األمريكية مع تروخيللو، أيضًا جاء القلق األمريكي من المد 
الشيوعي في منطقة البحر الكاريبي من ضمن الدوافع القوية التي دفعت 
الواليات المتحدة األمريكية لالهتمام بالشأن الدومينيكاني وبالتالي الدخول في 

  عالقات وصفت بالمتباينة مع تروخيللو وهو ماسيتضح من خالل ذلك البحث .      
تمام هذا إ دأما عن مصادر البحث فقد واجهتني عدة صعوبات عن

عتماد بشكل لذا تم اال ،البحث أهمها ندرة المادة العلمية وخاصة العربية منها
 Foreign Relations of the United أساسي على الوثائق األمريكية

States   اً والتي يرمز لها اختصار (بF.R.U.S.  وكذلك تقارير وكالة)
 اً المعروفة اختصار   Central Intelligence Agencyاالستخبارات األمريكية

 Cabinetالبريطاني  ( وكذلك  أيضًا وثائق مجلس الوزراء (.C.I.Aب 
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 ديدعتماد بشكل أساسي على العكما تم اال، (.A.B.) Cب  اً المعروفة اختصار 
، ر األجنبية األخرى غير المترجمة من مراجع ورسائل علميةدمن المصا

األمريكية وغير ذلك من  .The New York Timesة دوصحف خاصة جري
راجيًا أن يكون ، ليةومن ثم جاء إتمام هذا البحث بصورته الحا ،المصادر

إضافة للمكتبة التاريخية وفاتحة للباحثين للتعمق في تاريخ الدومينيكان 
 بسياستيها الداخلية والخارجية .     

     -ولقد قسم البحث إلى العناصر اآلتية :
 الواليات المتحدة األمريكية ومبدأ عدم التدخل في سياسة تروخيللو.-
 المتحدة األمريكية وتروخيللو .   توتر العالقات بين الواليات-
م على الدومينيكان وتداعياتها على العالقات 1959هجمات يونيوعام -
 الدومينيكانية.-األمريكية
 دور الواليات المتحدة األمريكية في اغتيال تروخيللو . -
 النتائج التي توصل إليها البحث .  -

 : -سياسة تروخيللوالواليات المتحدة األمريكية ومبدأ عدم التدخل في 
 تروخيللوكل من رافائيل ليونيداس  ترشح ،م1930عام مارس 18 في

 أورينيا استريال رافائيلو Rafael Leonidas Trujillo Molina   " (2  )مولينا
، وكانت الدومينيكانية لالنتخابات رسمياً    Rafael Asterila Aoriniaأورينيا

 الداخلية الشؤون في لمباشرا التدخل مدأ عدالسياسة األمريكية تقوم على مب
   فر)هربرت كالرك هو  األمريكي الرئيس سياسة أكدته ما وهذا للدومينيكان،

Herbert Clark Hoover (1929-1933  م )مبادئ على تعتمد التي 
 أمريكاالكاريبي و  دول من دولة أي شؤون في التدخل وعدم الجوار حسن

خاطبت وزارة الخارجية األمريكية السفير أ األمريكي دلهذا المب اً دوتأكي، الالتينية
 James Mark Sullivanومينيكان جيمس مارك سوليفان داألمريكي في ال

ة دومينيكانية والوقوف على مسافة واحدإزاء االنتخابات ال دحيث طالبته بالحيا
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ة على أنها سوف تعترف بالشخص دومينيكانية  مؤكدمن مرشحي الرئاسة ال
ة دأي الواليات المتح-وأنها ، ابات سواء تروخيللو أوغيرهالذي تأتي به االنتخ

قامة عالقات طيبة مع من يتولى رئاسة إستحرص على  -األمريكية 
     (.3ومينيكان كنتيجة طبيعية لتلك االنتخابات )دال

 أي تشهد أن دون ومن االنتخابات جرت، م1930 مايو عام 16وفي
 للجمهورية رئيساً  تروخيللو فيها فاز وقد االنتخابات، عملية سير تعرقل حوادث
 (4الرئيس) نائب لمنصب استريال ومنافسه
 نائب منصب يتولى استريال بأن مسبقًا مع اتفق قد تروخيللو وكان 
كما تم تسمية الحقائب  (،5الرئاسة) بمنصب تروخيللو فاز ما إذا الرئيس،
 النتخابات لم يسرفي تلك اإال إن فوز تروخيللو  . الجديدة للحكومة الوزارية

 باءت أنها غير، م1930يونيو عام  16في  انتفاضة جرت لذلك، معارضيه
 العديد اعتقال عن هذا أسفر وقد لها، الحكومية القوات تصدي بسبب بالفشل

     .( 6البالد) خارج منهم البعض غادر كما السياسية، الشخصيات من
 Curtis كورتيسبإرسال  ة األمريكيةدالواليات المتح ومن جانبها قامت  
تنصيب  مراسيم لحضور هربرت كالرك هوفر األمريكي الرئيس عن ممثالً 

حيث حمل ، م1930أغسطس عام 16 وذلك في، تروخيللو رئيسًا للدومينيكان
كورتيس رسالة من الرئيس األمريكي لترخيللو يهنئه فيها على نجاحه في 

نيًا له النجاح في منصبه ومينيكان متمداالنتخابات وتوليه منصب رئاسة ال
الواليات مع  الممكنة من أجل تنمية العالقات دومطالبًا إياه ببذل الجهو   ديدالج

عم من ديم كافة أشكال الدالرئيس األمريكي بتق دادمع استع  ة األمريكيةدالمتح
     . (7) للدومينيكان أجل نجاح تروخيللو كرئيس منتحب

ي قضاها تروخيللو في حكم الدومينيكان عرفت السنوات الثالثون عامًا الت
 The era of " بعصر تروخيللو " وعرفت أيضًا " بعصر تقديس الشخصية

reverence for personality   حيث كانت النصب التذكارية  الخاصة "
 وروج لنفسه بلقب " المصلح (8) بتروخيللو منتشرة في كل مكان بالدومينيكان
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The Reformer  " (9 ) م داستخ الدومينيكان، جمهورية رئاسة تسلمه ومنذ
تروخيللو كل الوسائل في تعقب المعارضة ومحاوالته للقضاء على أية معارضة 

 لقمع أداة الوطني الحرس من تروخيللو حيث جعل (10له داخل البالد وخارجها)
بعاد المعارضين  السرية الشرطة  اسم) عليها أطلق منظومة أنشأ كما، وا 

 مهمتها تكن ( لم Military Intelligence Service لعسكريةا راتأوالمخاب
 سيطرتها عن فضالً  والقتل، التعذيب في تشارك بل فحسب، المعلومات جمع
 وزرع األعمال، رجال رشوة إلى منه، إضافة أوامر على بناءً  الصحافة، على

لذلك اتسمت سياسته بالديكتاتورية الدومينيكانية،  األوساط جميع في الخوف
، واإلدارة المستبدة في تسيير أمور البالد لما يمتلكه من أجهزة بوليسية وقمعية

لذلك كان حكمه يعتمد كلية على اإلرهاب والخوف وترسيخ عبادة الشخصية  
فعه هذا اإلحساس إلى تغيير أسماء دالشعور بالعظمة حيث  ه دت عندالتي ول

( ليصبح الشعب على 11)ن والمؤسسات الحكومية وحتى الجبال دمن الم ديدالع
 اسم بتغيير فقامومينيكانية  دولة الدسهاماته في بناء الا  راية كاملة بإنجازاته و د

 سيوداد إلى Santo Domingo دومينغو سانتو العاصمة الدومينيكانية من
ينة أخرى باسم  جوليا مولينا دكما سمى م، ( Ciudad Trujilloتروخيللو ) 

Golia Molina ومينيكان أطلق عليها دته وأعلى قمة جبلية في الدنسبة إلى وال
كما لجأ إلى تسمية أبنائه  دنسبة إلى أح Trujillo Bicoاسم  بيكو تروخيللو

وامتألت المكتبات ، وتعليق صوره في كل مكان، المدارس والفنادق  بإسمه 
إضافة إلى  -اللغة الرسمية للبالد -بالكتب التي تمجده باللغة اإلسبانية 

 من متفرقة أنحاء في الضوئية  النشرات من العديد علق كذلك( ،12ليزية )اإلنج
كما كان ، (Trujillo  God and وتروخيللو     اهلل ( عبارة عليها كتب البالد

تروخيللو  لديه ولع شديد باألوسمة ) أوسمة الشرف ( حيث كان يحرص على 
من أية دولة اقامة االحتفاالت  في كل مرة يحصل  فيها على وسام شرف 

منح هذا  اً أجنبية  حتى  يؤكد للشعب الدومينيكاني بأنه ) أي الشعب ( أيض
 روةث جمع فقد البالد، شؤون جميع على المطلقة لسيطرته الشرف ونتيجة
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 والشركات،  المزارع من  ديدالععلى  ستيالئهإ خالل من وذلك شخصية طائلة،
 وأنصاره وأقربائه ئلتهعاراد أف على المهمة المناصب توزيع عن فضالً 

     .(13)السياسيين
 مؤسسات األمنية، مؤسساته جميع صبحتأ فقد ذلك، جانب إلى
 نفسه عد حيث الفكري، القمع سياسة تروخيللو واعتمد وطنية، وليست شخصية

 عن والمدافع نيكانيالدوم باني دولة بأنه  حققها التي النجاحات بعض مع
 ولةدالكراهية ضد  مبدأ خيللوترو  تبنىو ، االقتصادية مصالحها

ة للقيم ددواعتبرها مه، من الشيوعية اً يداتخذ موقفًا معا كما هاييتي،
، ة إلستقرارهادده  ومهدومينيكانية  وأنها تمثل خطراً على أمن بالدئ الدوالمبا

يات التي كانت تواجه تروخيللو دلذلك باتت الحركة الشيوعية من أكبر التح
وفي ذات الوقت كانت عاماًل رئيسيًا في تقربه ، مينيكانو دخالل فترة حكمه لل
نفوذه في  دعمها من أجل توطيدللحصول على   ة األمريكيةدمن الواليات المتح

    (. 14)اخل والخارجدال
 زعيماً  األمريكيين أنه المسؤولين اقناع تروخيللو حاول جانب أخر من

 عالقاته طبيعة على يتوقف لطةالس في بقاءه أن منه اً دراكإ للدومينيكان مثالياً 
 الواليات ود كسب على تروخيللو عمل المتحدة األمريكية، لذا الواليات مع

 من جمع في القاها كلمة في أشار فقد مناسبات عدة، في األمريكية المتحدة
انسحابها من  بعد األمريكية أبقتهم اإلدارة الذين األمريكية البحرية مشاة

إذا مارغب المسؤولين في الدومينيكان الحفاظ على   حيث قال:)  ومينيكاندال
مصالح وطنهم فإن األمر بالشك يستدعي إقامة عالقات وطيدة ومتينة مع 

قامة شراكة معها حسبما تقتضي الحاجة (   .  (15)الواليات المتحدة األمريكية وا 
وعلى الرغم من إعالن تروخيللو رغبته في استمرار عالقاته الطيبة مع 

ت المتحدة األمريكية وتأكيد اإلدارة األمريكية على حسن تلك العالقات الواليا
بين الجانبين والمبنية على عدم تدخل الواليات المتحدة األمريكية في شئون 
عالنها تمسكها بمبدأ حل الخالفات التي قد تنشأ بين دول  منطقة الكاريبي وا 
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وة العسكرية إال أن تلك المنطقة بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى استخدام الق
السياسة قد نالت اعتراضات حادة من بعض رجال السياسة األمريكيين خاصة 
أعضاء الكونجرس الذين طالبوا إدارة البيت األبيض بتغيير تلك السياسة التي 
وصفوها ) بسياسة التراجع ( منبهين اإلدارة األمريكية بضرورة التخلى عن 

ات األنظمة القمعية التي ينتهجها بعض حكام مساندة وتأييد سياسات الدول ذ
   (.        16 (أمريكا الالتينية وعلى وجه الخصوص نظام تروخيللو

وعلى الرغم من هذه االنتقادات الموجهة إلى سياسة الواليات المتحدة 
األمريكية تجاه نظام تروخيللو إال إنها استمرت في )غض البصر( عن سياسة 

  م1937في أواخر عام  حدثتز ذلك القول عندما تروخيللو القمعية ويعز 
في مزارع قصب  يعملون الذين الهايتيين العمال من عدد بها قام انتفاضة
 إلى يتعرضون ما راً كثي كانوا والذين الدومينيكانية، والشركات )17السكر)

 للسرقة، وبيوتهم ماشيتهم تعرض عن فضالً  الدومينيكانيين، قبل من مضايقات
 قيام سببًا في كان ما وهذا نسائهم، من عدد اغتصاب إلى شيرت حوادث مع

الجيش    تروخيللو وعلى إثر تلك االنتفاضة أمر، مبانتفاضته  الهايتيين
الدومينيكاني بأن يقتل الهايتيين الذين يسكنون الجانب الدومينيكاني من الحدود، 

 حيث    ، Parsley Massacre)ُعرفت هذه الحادثة )بمذبحة بارسلي دوق
ًا من حوالي إثنتا عشر ألفًا ومائة وثمان وستون شخص الدومينيكاني قتل الجيش
( خالل ستة أيام ) واشنطن في هاييتي سفارة بيان إلى اً استناد ،الهايتيين

م، حيث استخدم الجنود 1937أكتوبر عام  8أكتوبر إلى  2امتدت ما بين ليلة 
إلخفاء تورط الجيش، وقيل إن  الدومينيكانيين السكاكين بداًل من الرصاص

الجنود استجوبوا جميع األشخاص ذوي البشرة الداكنة، واعتمدوا على اللهجة 
 المجزرة تلك خلفية وعلىلتمييز الدومينيكانيين عن الهايتيين عند الضرورة، 

 حول للتحقيق بالتدخل المتحدة األمريكية الواليات حكومة هاييتي طالبت حكومة
 ( .  18) زرةالمج مالبسات تلك

 لم األمريكية المتحدة الواليات على الرغم من المطلب الهاييتي فإنو 
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المتحدة  الواليات ألن ربما ،تروخيللولنظام  مضاد موقف أي عنها يصدر
 بمبالغ أسر الضحايا تعويض وتحميلها، تهباعتذار حكوم اكتفت قداألمريكية 

) سبعمائة  50،0007حيث اضطرت حكومة الدومينيكان لدفع مبلغ  كبيرة،
 (. 19)وخمسون ألف دوالر أمريكي( لهاييتي بسبب تلك المجزرة 

تلك المجزرة التي  حيال األمريكيةالمتحدة  الواليات صمت يكون وقد
 األمريكيةالمتحدة  يعود لرغبة الواليات الواليات ؛ ارتكبها تروخيللو ونظامه

يكا الالتينية على وجه لتحقيق نوعًا من االستقرار في منطقة الكاريبي وأمر 
العموم خاصة وأن نذر الحرب العالمية الثانية قد بدأت تلوح في األفق وكان 
من مصلحة الواليات المتحدة األمريكية السعي لتحقيق ذلك االستقرار حتى 
 تضمن حلفاء لها في تلك المنطقة عند قيام تلك الحرب ربما تضطر الواليات

أراضي تلك البالد تبعًا لسير ظروف تلك الحرب  إلى استخدام األمريكيةالمتحدة 
وحتى التقع تلك البالد تحت سيطرة دول المحور فتصبح أكبر خطر يهدد 

 الواليات المتحدة األمريكية وعلى مقربة من أراضيها. 
م(  قام تروخيللو 1945 -1939وعلى إثر قيام الحرب العالمية الثانية ) 

 من خاللها استقبل، م1939ديسمبر عام  في ةاألمريكي المتحدة بزيارة الواليات
 Franklin روزفلت ديالنو فرانكلين األمريكية المتحدة الواليات رئيس قبل

Delano Roosevelt (1882-1945وق  )بحث الجانبين أسس العالقات  دم
ى داث تلك الحرب وأبدين وما يجب القيام به في ضوء مجريات وأحدبين البل

الحلفاء  دولة األمريكية ولدعم للواليات المتحديم العون والدقه لتدادتروخيللو استع
ين دبالتعاون بين البل د روزفلتومن جانبه أشا، ول المحورد دفي قتالهم ض

تمخضت تلك الزيارة عن موافقة الرئيس  دوبمتانة العالقات التاريخية بينهما وق
ومينيكاني دجيش الومينيكان ببعض أنواع األسلحة التي كان الدال دروزفلت بتزوي

 .   (20)في حاجة إليها 
وفرض سيطرته على ، وفي إطار حرص تروخيللو على دعم نظامه  

من تروخيللو ألهمية الكنيسة  اً دراكا  و ، كل مؤسسات الدولة الدومينيكانية
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( في تدعيم سلطاته فقد سعى إلقامة Catholic Church( )21الكاثوليكية) 
ا مزيد من االمتيازات حيث  كان هناك عالقات جيدة معها عن طريق منحه

عدد ضئيل جدًا من المدارس الكاثوليكية قبل تولي تروخيللو الحكم  وكذلك 
كانت معظم مباني الكنائس الكاثوليكية في حالة سيئة  فسعى تروخيللو لكسب 

وبناء كنائس جديدة  وساهم ، صالح الكنائس القديمة إوالء تلك الكنيسة  مقابل 
لتمويل الكنيسة ؛ مما دفع الكنيسة إلى التعاون مع نظام  بمبالغ ضخمة

كما استغل تروخيللو ذلك التعاون في دعمه وتأييده  وقتما شاء وكان ، تروخيللو
 هي الكاثوليكية الكنيسة أنومن هنا يمكن القول ، ذلك خالل عقدين من حكمه 

 ،حكم تروخيللولفترة طويلة من  االستقاللية من بنوع تتمتع كانت التي الوحيدة
 ( وهو (،Single Partyالواحد  ) الحزب نظام أقام ذلك أنه إلى يضاف
 أنحاء جميع في فروعاً  وكانت له، ) Dominican Party الدومينيكاني الحزب
 .    22)) معارضيه على السيطرة في تروخيللو نظام ساعد مما البالد،
 ه الكاملةفرض سيطرت ضمان والئها حرص تروخيللو على ومن أجل  

حيث كان يعتقد أنها الجهة الوحيدة التي ستحافظ عليه    على قواته المسلحة
قام تروخيللو باختيار قيادات القوات المسلحة من  لذلك، وعلى نظام حكمه

أقربائه وأصدقائه المقربين وحتى يضمن والئهم له منحهم تروخيللو العديد من 
ة والنياشين" والتي  يستطيع سحبها ( كما منحهم األوسم23االمتيازات المالية)

، تروخيللو اعتمد إضافة إلى ذلكمنهم وقتما شاء إذا تطلب األمر ذلك "، 
 األسلحة شراء مصادر تعدد الثانية على العالمية الحرب انتهاء بعد وخاصة
 األمريكية المتحدة الواليات استجابة عدم بسبب وذلك العسكرية، والمعدات
 وفرنسا بريطانيا( وخاصة أوروبا نحو توجه لذلك ؛شأنال بهذا مطالبه لجميع
سبانيا   .(24) األمريكية المتحدة الواليات فضاًل عن )والسويد وا 
خالل سيطرته على القوات المسلحة ونظام الحزب الواحد  واقتصايًا ومن 

وأصبح تروخيللو القوة  على االقتصاد الدومينيكانيأيضًا  سيطر تروخيللو
ة على االقتصاد الدومينيكاني حيث تولى بنفسه إدارة مشروعات الوحيدة المهيمن
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وكان النصيب األكبر من ، الدولة في كافة المجاالت الزراعية والصناعية
ونسبة صغيرة من هذا العائد ، عائدها يوضع في حساب تروخيللو المصرفي

إضافة إلى احتكار عائلة تروخيللو لمنتجات  (،25 ( كانت تذهب لصالح الدولة
السكر والبن والكاكاو واللحوم وبالتالي فإن عائد هذه المنتجات سيعود بطبيعة 

 (.26الحال على تروخيللو ونظامه)
ورغم االلتزام األمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية 

الداخلية المبنية على القمع واالستبداد كانت  تروخيللوسياسة للدومينيكان إال إن 
ألمريكي بتلك السياسة حيث كانت الواليات المتحدة األمريكية دافعًا لألهتمام ا

ففي رسالة بعث  .تراقب عن كثب تطورات األوضاع الداخلية في الدومينيكان 
 بها سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى جمهورية الدومينيكان  "جورج باتلر

Butler George.  "بيرنزجيمس فرانسيس " إلى وزير الخارجية األمريكي 
James Francis Byrnes ("27 )"   م  أشار 1946أكتوبر عام   30بتاريخ

نه فيها إلى مباحثاته مع الرئيس الدومينيكاني  تروخيللو أبلغ  -أي السفير -وا 
بأن السياسة األمريكية تجاه الدومينيكان مرتبطة بمدى تعاون نظام  تروخيللو

مدى رضاء الشعب الدومينيكاني تروخيللو مع النهج األمريكي في الديمقراطية و 
وأن الواليات المتحدة ، عن السياسة الداخلية والخارجية للحكومة الدومينيكانية

األمريكية مهتمة بتطلعات الشعب الدومينيكاني وآماله في تحقيق الديمقراطية 
    ( . 28) واحترام حقوقه األساسية

أن الرئيس  لتروخيللو دكما أشار السفير األمريكي إلى أنه أك    
 20 - 1945أبريل  Harry Truman (12 األمريكي هاري ترومان

المتعلقة بتحسين العالقات بين ، ( كان متحمسًا لمبادرته29( ) م1953يناير
نيكان وهاييتي مع استعداد الواليات المتحدة األمريكية للتعاون يجمهورية الدوم

تروخيللو على لاألمريكي  مع الدومينيكان لدعم اقتصاد هاييتي ،كما أكد السفير
أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية تقوم على مبدأ عدم التدخل في شئون 

 ( .  30)منطقة الكاريبي السياسة الداخلية لدول 
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إلى تعاونه مع الواليات المتحدة األمريكية  ومن جانبه أشار تروخيللو
وجعلها تحت   أثناء الحرب العالمية الثانية   حيث سخر امكانيات بالده

( مما جعله على حد وصفه أنه 31مريكية وحلفائها )تصرف الواليات المتحدة األ
 (.    32) ول المحور خاصة هتلر وموسولينيدزعماء  أصبح مهدد من قبل

مريكية أثناء الواليات المتحدة األمع ولكن يبدو أن التعاون الدومينيكاني 
لك الحرب وأن السياسة األمريكية الحرب العالمية الثانية كانت تحكمه ظروف ت

وبالتالي فإن استمرار سياسة الواليات المتحدة ، قد تغيرت تمامًا بعد تلك الحرب
وهو ما أكده السفير ، األمريكية تجاه سياسة تروخيللو القمعية قد اليستمر كثيرا

في برقية أخرى إلى وزير خارجيته في  األمريكي في الدومينيكان جورج باتلر
م عن تطورات األوضاع الداخلية في الدومينيكان  1946مبر عام نوف 18

وسياسة تروخيللو مع الشعب الدومينيكاني والتي تتعارض مع المبادئ األمريكية 
الداعية إلى احترام إرادة الشعوب في الحرية والعدل واحترام حقوق اإلنسان 

في تعاملها مع مشددًا باتلر في برقيته على ضرورة تغيير السياسة األمريكية 
نظام تروخيللو حتى اليضر ذلك بسمعة الواليات المتحدة األمريكية ليس بين 

قاطبة،  كما منطقة الكاريبي شعب الدومينيكان فحسب، ولكن بين شعوب دول 
أكد باتلر على  أن التعاون األمريكي الدومينيكاني أثناء الحرب العالمية الثانية 

ن استمرار الصمت األمريكي تجاه سياسة وأ، كانت تحكمه ظروف تلك الحرب
تروخيللو البد أن يتغير تبعًا لتغير الظروف الدولية لمابعد الحرب العالمية 
الثانية " ويمكننا بصدق أن نعترف بتعاون الدومينيكان أثناء الحرب العالمية 

إال أنه  من الواضح أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية  جاءت ، الثانية
 ( " .     33ف مختلفة ومشاكل جديدة )بظرو 

وفي ضوء ما أشار إليه السفير األمريكي جورج ، وتأسيسًا على ماتقدم
باتلر فإن الواليات المتحدة األمريكية كانت تدرك أن سياسة نظام تروخيللو 
، تتعارض مع ماكانت تدعو إليه من تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق االنسان

حرب الباردة من تهديد لمصالح الواليات المتحدة األمريكية غير أن ما أفرزته ال
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ويبدو ، في منطقة الكاريبي كان يدفعها ألن تحافظ على الوضع بما هو عليه
أن ديكتاتورية تروخيللو في رأي الواليات المتحدة األمريكية أفضل من حكومة 

 ة . شيوعية موالية لالتحاد السوفيتي تجاور الواليات المتحدة األمريكي
على أن تخوف الواليات المتحدة األمريكية من انتشار الشيوعية في     

منطقة الكاريبي لم يجعلها تغفل رغبتها في المحافظة على إحداث التوازنات بين 
دول المنطقة السيما التوازنات العسكرية فعندما تقدمت حكومة الدومينيكان 

لتي تتعلق بالرغبة في الحصول بطلب إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية وا
 Winchesterعلى كمية من األسلحة من شركة ) وينشستر ريبتنيج ( ) 

Repeating Arms Company)  األمريكية منها عدد من الطائرات حديثة
جاء الرد األمريكي عن طريق مساعد وزير الخارجية األمريكي  ، الصنع

باليد إلى السفير  في مذكرة سلمت   Spruill Bradenسبرويل برادن 
ديسمبر  28في   Garcia Godoyالدومينيكاني في واشنطن جارسيا غودي 

م أعلن فيها اعتذار الواليات المتحدة األمريكية عن تقديم  كمية 1946عام 
األسلحة التي طلبتها الدومينيكان من شركة وينشستر لخوف الواليات المتحدة 

وفي رده على ، حكومة هاييتياألمريكية من  استخدام هذه األسلحة ضد 
المزاعم األمريكية أوضح السفير الدومينيكاني في واشنطن جارسيا غودي قائاًل: 

تهامها ا)وعلى عكس المزاعم  التي أشارت إليها الواليات المتحدة األمريكية ب
للحكومة الدومينيكانية بالتخطيط لمهاجمة هاييتي فإن هذا االتهام  يعتبر غير 

 (.  34رر ألنه بدون أدلة وبصورة مطلقة( )عادل وبال مب
م يمكن مالحظة أن سعي الواليات المتحدة األمريكية دوتأسيسًا على ماتق

لتحجيم المساعدات العسكرية لنظام تروخيللو لم يكن دافعه عدم رضائها عن 
نما يرجع إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قد  سياسة ذلك النظام فحسب وا 

عتبار أن سياستها يجب أن تكون متزنة تجاه دول البحر أخذت بعين األ
وأن التسمح بأي تفوق إلحدى تلك الدول ، الكاريبي وعموم نصف الكرة الغربي

على حساب األخرى،  وهذا ماجعلها ترفض تزويد الحكومة الدومينيكانية بأية 
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 أسلحة أو ذخائر  تفوق احتياجاتها الضرورية السيما وأن الواليات المتحدة
األمريكية أرادت أن تفوق إمكانياتها العسكرية جميع دول البحر الكاريبي وأمريكا 
الالتينية وسعيها الدؤوب الستمرار الهيمنة والتفوق األمريكي على تلك البلدان 

 الينافسها فيه أية قوى.
وفي إطار تزايد القلق األمريكي من سياسة القمع  التي كانت تمارس  

 Charles. s. Hoosh و فقد أشار تشارلز. س. هوشمن قبل نظام تروخيلل
 19رئيس قسم شئون الكاريبي  في وزارة الخارجية األمريكية في برقية بتاريخ 

جورج كاتليت م إلى وزير الخارجية األمريكي 1947نوفمبر عام 
حيث  أكدت على ممارسة حكومة George Catlett Marshall  (35)مارشال
والقمع، وذلك من أجل القضاء على الحركات الثورية لسياسة اإلرهاب  تروخيللو

والمعارضة له حتى إن النشطاء األجانب لم يسلموا من تلك السياسة داخل 
قد   كما أكدت البرقية على أن تروخيللو، جمهورية الدومينيكان في تلك الفترة

أعطى الضوء األخضر وبوضوح في صورة تفويض عام لرئيس البوليس السري 
ليقضي على كل  General Federico Fiallo "ل فيدريكو فياللو" الجنرا

وقد انطلق الجنرال فياللو ، مناهضي النظام الدومينيكاني والمعارضين له
وأكدت البرقية على سوء المعاملة التي ، بحماسة شديدة  في تنفيذ تلك المهمة

دومينيكانية وممارسات الحكومة ال،يتلقاها المواطنين األمريكيين في الدومينيكان
للضغط على الجنسيات األخرى لمغادرة الدومينيكان في المستقبل القريب كما 
طالت حملة اإلرهاب هذه بالتأكيد شعب الدومينيكان، وعدد من اإلجراءات تم 
اتخاذها، ودللت البرقية على ذلك من خالل األعداد الكبيرة من طلبات 

تلقي بعضها من أقارب موظفين التصاريح بالهجرة من الدومينيكان، والتي تم 
مرموقين بالحكومة بالرغم من أن عدد قليل جدًا منهم كان قادرًا على الحصول 
على جوازات سفر وتصاريح لمغادرة البالد، كما أشارت البرقية إلى أن والدة 

حاولت إقناعه بأنه يجب عليه  Golia Molinaجوليا مولينا  الرئيس تروخيللو
امة في ملجأ آمن بالخارج بسبب ازدياد حدة المعارضة ضده أن يترك البالد لإلق
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 ( .  36داخليا وخارجيا)
دياد حدة المعارضة ضد تروخيللو في الداخل والخارج قد از يبدو أن 

دفعت تروخيللو إلتخاذ مجموعة من اإلجراءات هدف منها التخفيف من وطأة 
بانفتاحه على المعارضة تجاه نظامه وأراد منها أن يظهر نفسه أمام شعبة 

م قرارًا يسمح بتشكيل 1947مختلف التيارات الفكرية  لذلك أصدر في عام 
وذلك لخلق صورة من التعايش  ،األحزاب السياسية ومنها الحزب الشيوعي

 (.    37السلمي والديمقراطي مع عدد من األيدلوجيات السياسية المختلفة)
لو تبدو متناقضة تمامًا وفي رأينا أن هذه اإلجراءات التي قام بها تروخيل

مع مواقفه السياسية حيث كانت سجونه مليئة بالمعتقلين السياسيين المعارضين 
وكان يعتبرها عدوه ، لنظامه كما أنه كان من أكبر خصوم الحركة الشيوعية

األول في منطقة الكاريبي وكان دائمًا يصرح بأن األيدلوجية الشيوعية تهدد أمن 
الي يمكن القول أن الحزب الشيوعي الذي سمح تروخيللو وبالت، واستقرار بالده

بتأسيسه لم يكن إالحزبًا كرتونيًا ولم تكن برامجه إالحبرًا على ورق  وسمح 
بتأسيسه ليظهر لخصومه بأنه يؤمن بالتعددية الفكرية وأنه منفتح على مختلف 
ن األيدلوجيات السياسية هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد رغب تروخيللو م

تأسيس ذلك الحزب الشيوعي توجيه نظر الواليات المتحدة األمريكية إلى خطورة 
وبالتالي يمكنه ذلك ، وأنه يصعب السيطرة عليها، الحركة الشيوعية في بالده

من الحصول على دعم له ولنظامه من الواليات المتحدة األمريكية لمحاربة 
المتحدة األمريكية  الفكر الشيوعي هناك، وفي ذات الوقت تغض الواليات

 الطرف عن سياسته االستبدادية تجاه معارضيه .  
    -توتر العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وتروخيللو :

 الجوار حسن بسياسة األمريكية المتحدة الواليات تمسك من الرغم على
ماشى الالتينية طالما أن هذه الدول تت مريكاوأشؤون الكاريبي  في التدخل وعدم

 ما إلى يستمر لم هذا األمريكي الموقف أن إال، سياستها مع السياسة األمريكية
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 منطقة رارواستق تهديدًا ألمن أكثر تروخيللو نظام أصبح عندما خاصة النهاية،
 انتهاكات من الداخلية القمعية سياسته تشكله كانت عما فضالً ، الكاريبي البحر
  المتحدة الواليات نهج مع اً ضتعار  يشكل كان ما وهذا اإلنسان، لحقوق متعددة

 المتحدة الواليات لسياسة اً واضح اً واحراج طية، ار للديمق الداعم األمريكية
 آخر فقد جانب جانب، ومن من الكاريبي هذا البحر منطقة عموم في األمريكية

 ما التحديد وجه وعلى مهمة، سياسية تطورات الكاريبي ومنطقة العالم شهد
 جانب من السوفيتي االتحاد بين دولي تنافس من الباردة ربالح أفرزته

    .آخر جانب من األمريكية المتحدة والواليات
(، 38كان  تروخيللو لديه المال للحصول على شعبية مقبولة بالخارج)

وذلك عن طريق إغداق المبالغ الطائلة  كرشاوي للسياسيين السيما أعضاء 
ورؤساء ، كان يدفع له خمسة آالف دوالر الكونجرس األمريكي فالعضو العادي

وأحيانًا يرتفع المبلغ إلى ، بعض اللجان يصل المبلع ثالث مرات  ذلك المبلغ
 .(39خمسة وسبعين ألف دوالر لبعض اللجان الرئيسية )

وهذا مايبرره سفير الواليات المتحدة األمريكية في جمهورية الدومينيكان 
، كومية في الواليات المتحدة األمريكيةجورج باتلر إزاء صمت المؤسسات الح

وكذلك صمت الصحافة تجاه نظام تروخيللو نتيجة لما أنفقه تروخيللو من مئات 
غير أنه يعود ، اآلالف من الدوالرات  للتأثير على المؤسسات األمريكية الرسمية

ليؤكد بأن إدارة واشنطن لم تكن تدعم وبشكل تام نظام تروخيللو  مقابل 
لحقوق اإلنسان ثم يعلل بأن الموقف األمريكي من نظام تروخيللو كان  انتهاكاته

 ( .    40أساسًا يقوم على استمرار االستقرار في منطقة الكاريبي)
ن المصالح االقتصادية األمريكية في إوضمن هذا السياق  يمكن القول  

الدومينيكان كانت عاماًل مهمًا في تحديد مستوى العالقة األمريكية مع 
لدومينيكان حيث ظهر التباين بين مبادئ السياسة األمريكية، وبين المؤسسات ا

االقتصادية األمريكية ذات المصالح المتشابكة، وكذلك مصالح رجال األعمال 
األمريكيين بل وبعض رجال الكونجرس األمريكي حيث أشارت إحدى الوثائق 
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دام شركات الواليات األمريكية  إلى الجهود التي بذلها نظام تروخيللو الستخ
كما كانت المصالح ، المتحدة األمريكية ومواطنيها من أجل أهداف سياسية

التجارية هي عامل مهم في  تفهم توجهات  السياسة األمريكية تجاه 
 (.   41الدومينيكان)

 وتردي الكاريبي، البحر منطقة في االضطرابات لتفاقم إال أنه ونتيجة
 قبل من تحديات تروخيللو نظام واجه فقد وجيرانه  تروخيللو نظام بين العالقات
 كوبا، التحديد وجه وعلى المجاورة الدول في نيكانيينيالدوم من المنفيين العديد

 تحت ثوري تنظيم ( وهو Caribbean Leagueالكاريبي  رابطة ( تأسست إذ
 المناهض Juan Rodríguez Garcíaغارسيا رودريغيز خوان الجنرال قيادة
 من يتخذ وكان، الكوبية الحكومة من بدعم يحظى كان والذي  ،روخيللوت لنظام

 نظام ضد للعمليات قاعدة كوبا، شرق تقع التي  Cayo Confits جزيرة كايو
 اضير لأل غزو بمحاولة التنظيم هذا قام، م1947عام صيف ففي  ،تروخيللو

 لواسعة،ا الدولية للضغوط ونتيجة ،تروخيللو بنظام لإلطاحة الدومينيكانية
 على القبض ألقت بأنها وادعت التنظيم، هذا دعم عن الكوبية الحكومة راجعتت

 الدومينيكان حكومة علمًا أن التنظيم، هذا إلى ينتمون شخص  1500من أكثر
 بين الخالف عاد بعام ذلك هذه، وبعد الغزو محاولةب بشدة نددت قد كانت

أغسطس  13وفي الغزو،  ةعملي بشأن أخرى مرة وكوبا الدومينيكان جمهورية
 وأمريكا الكاريبي  بلدان من الدومينيكانية  حكومةالطالبت  م،1948عام 

 الدومينيكان إليها وجهت التي كوبا، مع النزاع لحل سالم لجنة تشكيل الالتينية
 من السالم، لجنة وتم تشكيل ،تروخيللو لنظام المناهضة التنظيمات دعم تهمة

  المتحدة والمكسيك إضافة إلى الواليات البرازيل وكوباو  .األرجنتين( من ممثلين
من أراضيها  لغزو محاولة بأنه الدومينيكان زعمته ما في للتحقيق، األمريكية (
وفي ذات  الطرفين بين مباشرة مفاوضات إجراء إلى اللجنة وانتهتجانب كوبا 

اييتي إلى السياق أشارت الوثائق األمريكية إلى قيام حملة مسلحة انطلقت من ه
(، وهومادفع نظام تروخيللو 42م )1948ومينيكانية في ديسمبر عام داألراضي ال
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للتدخل في الشأن الهاييتي في محاولة منه لردع ذلك النظام عن التدخل في 
وعلى إثر ذلك  تقدمت حكومة هاييتي  بشكوى ، الشأن الداخلي الدومينيكاني

تستعمل إذاعتها الرسمية لتحريض ضد حكومة الدومينيكان مدعية بأن األخيرة  
الهايتيين على القيام بانتفاضة إلسقاط الحكومة هناك وطالبت بالرجوع إلى 

مما دعا دول  المنظمة ، م1947الموقعة عام (  Rio Treaty())معاهدة ريو 
قناع الدولتين بالتوقيع  على إعالن مشترك  تعهدت ( للتدخل إل األمريكية) 

عدم التسامح  مع أي نشاط موجه ضد أي دولة منهما وتجاه بموجبه الدولتان  ب
  (.  43الدول الصديقة لهما )
ول دة التوتر بين دح ديادارة األمريكية أن إز درأت اإل دومن جانبها فق

ارة دكما خلصت اإل ،المصالح األمريكية هناك ديدأمريكا الالتينية من شأنه ته
مسئولية مباشرة عن هذه التوترات  األمريكية  إلى أن تروخيللو ونظامه مسئول
ول المنطقة كما دة األمريكية أمام داألمر الذي سبب حرجًا بالغًا للواليات المتح

ول المنطقة  دمن النفوذ السوفيتي بين  درأت أن هذه التوترات من شأنها  أن تزي
 ارة األمريكية  ضرورة تغيير طريقة تعاملها مع نظام تروخيللو دومن هنا رأت اإل

 (. 44(ول المنطقة دوانية تجاه دوالضغط عليه لتغيير سياسته الع
 على تظهر كانت التي المعارضة أصوات ارتفاع من الرغم وعلى

 كانت التي والترهيب القمع لسياسة والمناهضة والمحلي، اإلقليمي الصعيد
 أن دون من القمعية، األخير سياسته واصل فقد، تروخيللو نظام قبل من تمارس
 الباحث بحقارتكب نظامه جريمة بشعة  دفق، األصوات لتلك اهتمام أي يعير

 كتب ألنه ذلك، " Jesus de Galleands غاللنديز دي خيسوس  "اإلسباني
 إلى م 1956رجاله في أكتوبر عام  من مجموعة أرسل إذ ضده، اً الذع مقاالً 
 ختفاءا خلفية وعلى(45) اغتياله  ثم ومن باختطافه لتقوم يويوركن  مدينة

   Dwightدوايت ديفيد أيزنهاورالرئيس الرئيس األمريكي  أمر غاللنديز،
David Eisenhower (2046م()1961يناير عام 20-1953يناير عام،) 

 اختفائه أسباب في لتحقيقاألمريكية با العدل لوزارة صحفي مؤتمر خالل ومن
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عالن  لسيادة اً انتهاك الجريمة هذه عدت وقد، )47التحقيقات) تلك نتائج وا 
 نظام قبل من لساستها  اً استفزاز  شكلت كما المتحدة األمريكية، الواليات
 في الدومينيكانية – األمريكية العالقات تدهور في تسبب ما وهذا، تروخيللو

 إمكانية تدرس المتحدة األمريكية الواليات أخذت لذلك، القضية تلك وقائع ضوء
 جريمته فضاًل عن، (48الدومينيكان) جمهورية  مع الدبلوماسية العالقات قطع

األخوات  ضد م1958افع شخصي عام دالتي ارتكبها تروخيللو ب النكراء
 تروخيللو أعجب أن بعد خاصةباتريا  ومينيرفا  وماريا (  ()ميرابال( وهن 

 من كن اللواتي األخوات الثالث، من  واحدة وهي ميرابال بإحداهن وهي مينيرفا
 األخت رفضت وقد الدومينيكاني، المجتمع في العليا طبقةال ومن الثرية العوائل
 المحاماة، مهنة ممارسة من تروخيللو منعها جانبه ومن نزواته، تحقيق مينيرفا
الذي أبى أن يعشن ويهددن  ،تروخيللو ضد اً علن بالتحدث باألخوات دفع مما

ة عرشه  فقرر التخلص منهن  فأرسل اثنين من اتباعه من أعضاء قوة الشرط
السرية  ليلحقا بالفتيات الثالث  أثناء عودتهن من زيارة أزواجهن في المعتقل 
متجهين إلى منزلهن  حيث أوقف الرجالن سيارة األخوات  ميرابال  وأبعدا 
السائق عنهن  ثم هجما عليهن وضرباهن حتى الموت  ثم جمع القاتالن جثثهن  

لي لتبدو وفاتهن نتيجة حادث والقيا بهن في سيارة دفع رباعي على الطريق الجب
، وقد خيمت تلك الجريمة بظاللها على المجتمع الدومينيكاني  وزادت (49)سير

وسببت لهم صدمة عنيفة ، من حالة االحتقان الداخلي لدى الشعب الدومينيكاني
 ( .   50)ظلت مأساتها عالقة في أذهانهم فترة طويلة 

ميرابال وما أثارته من ردود وكان ارتكاب تروخيللو لجريمة قتل األخوات  
سيئة تجاه تروخيللو ونظامه وعرض ذلك  اإلدارة األمريكية لحرج بالغ أمام 
الرأي العام األمريكي تجاه صمتهم على المجازر التي يرتكبها نظام تروخيللو 
 اً بحق المعارضين له  وبدأت شعوب الكاريبي وأمريكا الالتينية تضيق ذرع

وظهر ذلك ، ه األنظمة الديكتاتورية في منطقة الكاريبيبالسياسة األمريكية تجا
 Richard Nixon ريتشارد نيكسون (بها قوبل التي المعادية المشاعر في جلياً 
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 دول من عدد في له جولة خالل األمريكي نائب الرئيس( 51م( )1913-1994
 البصاق من بوابل الناس عامة من قوبل إذ الالتينية، الكاريبي وأمريكا 

 رضاء عدم يعكس الرد هذا وكان وفنزويال، بيرو من كل في وخاصة جارة،والح
 الواليات سياسة عن الالتينية أمريكامنطقة الكاريبي و   وحكومات شعوب 
 أما الالتينية، أمريكا ديكتاتوري منطقة الكاريبي وعموم تجاه األمريكية المتحدة
 أفضل بأن واشنطن اقتناع فهو التغيير، هذا وراء يقف اآلخر الذي الدافع

في منطقة الكاريبي  القمعية معارضة األنظمة هي للشيوعية طريقة للتصدي
 بأنظمة واستبدالهم المستبدين خلع حكامها وعموم أمريكا الالتينية ومحاولة

 تستنكر األمريكي، الكونجرس داخل من أصوات عدة ظهرت لذلك، راطية ديمق
 في المستبدين للحكاماألمريكية   المتحدة الواليات قدمتها التي البرامج العسكرية
 طالب الشأن هذا وفي، تروخيللو لنظام التحديد وجه وعلى، منطقة الكاريبي

 بضرورة  William Proxymairبروكسيماير وليم األمريكي الكونجرس عضو
 المساعدات يحظر تقديم أن شأنه من الذي المتبادل، األمن قانون تعديل

 من الرغم التحديد، وعلى وجه على العسكرية ومنها ،نيكانيالدوم لجمهورية
 نظام إلى المساعدات راراستم تؤيد الكونجرس في أخرى أصوات وجود

، األمريكية المتحدة الواليات سياسة في اً ملحوظ اً تغيير  هناك أن غير، تروخيللو
 والية أواخر خاصة في ،تروخيللو نظام تجاه منها العسكرية وبخاصة
     .(52آيزنهاور)
 دادم إلى إع1958ذلك الخارجية األمريكية في أواخر يناير عام فع د

ومينيكانية  مع التركيز على المصالح دال -تقرير عن العالقات األمريكية 
ومينيكان خاصة مرور السفن دة األمريكية مع الدالرئيسية للواليات المتح

لموجوة بالقرب من األمريكية بقناة بنما، ومحطة الصواريخ األمريكية هناك  ا
ومينيكان وبناء على هذا التقرير حثت الخارجية األمريكية دالساحل الشمالي لل

 Joseph S.Farlandومينيكان جوزيف. س. فارالند دالسفير األمريكي في ال
ثت دوفي تلك المقابلة التي ح، مقابلة مع تروخيللو  لتسوية العالقات بينهما دبعق
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ذاته  حاول السفير األمريكي إقناع تروخيللو بإمكانية في نهاية فبراير من العام 
ومينيكان إال إن تروخيللو دة األمريكية والداصالح العالقات بين الواليات المتح

اخلية دها المستمر لسياساته الدارة األمريكية بسبب نقدله أستيائه من اإل دأك
ها لها ) أي وتشويه صورة عائلته في الصحافة األمريكية واتهام، والخارجية

ومينيكاني واستئثارها بالسلطة درات الشعب الدعائلته(  بالهيمنة على مق
 (.        53(هناك

ارة األمريكية كانت تحاول اقناع تروخيللو بتغيير دو من ذلك  أن اإلدويب
ومحاولة التخفيف من سياسته القمعية  ، ة األمريكيةدسياسته تجاه الواليات المتح

ة األمريكية  تجاه شعوب الكاريبي دين صورة الواليات المتحتجاه معارضيه لتحس
ية ومحاولة دادالتي وجهت االتهامات لها بصمتها عن سياسة تروخيللو االستب

زعزعة االستقرار في منطقة الكاريبي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت 
ية مع ة األمريكية  حريصة على استمرار مصالحها االستراتيجدالواليات المتح

 ومينيكان  إال أن ذلك لن يستمر طويال .دال
من الثورات في  ديدوث العدحيث كانت االضطرابات السياسية وح
ول مثل دة ديكتاتوريين  في عدالخمسينيات من القرن العشرين  ضد الحكام ال

م  وكولومبيا 1955عام  Argentinaواألرجنتين   Boliviaبوليفيا 
Colombia   وفنزويالVenezuela ى دأثارت القلق ل دم ؛ ق1958عام

رفعت من  دتروخيللو ونظامه حيث نرى على الجانب المقابل أن تلك الثورات  ق
ي لنظام تروخيللو ومن دالروح المعنوية  للشعب الدومينيكاني من أجل التص

 االجتماعية وحقوقه حريته له يضمن بما يمقراطيدأجل اقامة نظام 
 (.  54)  والسياسية واالقتصادية

الشعب  دفع ذلك تروخيللو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد
ومينيكاني ومنها دت هذه األجراءات من معاناة الشعب الدومينيكاني حيث زادال
(55 :)- 
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%الى  30بنسبة تتراوح مابين  ولة دخفض نسبة األجور للعاملين بال-1
50%. 

ة لكل العاملين اتخذه من قبل والقاض بصرف عالو  دألغى قرار كان ق -2
 ة . دالمجي دالميال دولة  بمناسبة أعيادبال

 -ومينيكانيدمن الشعب ال اً وكان مكروهRamfis -أرسل ابنه رامفيس  -3
 ة .ده في هيئة األمم المتحدلبال للعمل ممثالً 

المعارضة  دمن أجراءات القمع  ض دكما لجأت حكومة تروخيللو لمزي
ة على الصحف  حيث لم يسمح ديدرقابة شاخل  وفرضت دومينيكانية في الدال

مما ، ون تصريح شخصيدومينيكان  داخل الد دألي صحفي أجنبي  بالتواج
رتهم لألراضي دولم تكن مغا، درة  البالدفع كثير من  هؤالء الصحفيين بمغاد
 Tadسزولك  دث مع الصحفي األمريكي تادومينيكانية باألمر الهين مثلما حدال

Szulc ات لنظام تروخيللو واعتراضاته على سياسة دالنتقابسبب توجيه ا
 (.      56تروخيللو)

اث في منطقة الكاريبي وأمريكا الالتينية دوتيرة األح دوعلى إثر تصاع
طاحة بحليف م في اإل1959بنجاح الثورة الكوبية  في األول من يناير عام 

 Fulgencio Batista (10باتيستا  فولجينسيوة األمريكية دالواليات المتح
 Fidel  Castro كاسترو فيدلوتولي الحكم  م (1959يناير  1-1952مارس 

يًا للواليات د( وكان كاسترو معا57م()2008نوفمبر  24 -1959فبراير  16) 
ة األمريكية اليمانه باألفكار الشيوعية وتأسيسه للحزب الشيوعي الكوبي دالمتح

 إلى اح ثورة كاسترو بباتسيتادفع نج د، وقوكذلك ترحيبه بالتعاون مع السوفيت
 الديكتاتور إلى انضمامه الدومينيكان، وبالتالي   جمهورية إلى الهروب

 Juan Domingo Peronبيرون  دومينجو خوان المخلوع األرجنتيني
حيث وفر تروخيللو مالذًا آمنًا لهما بمنحهما حق اللجوء  م(،1895-1974)

حدث تروخيللو بالصدمة لخشيته لقد  أصاب ذلك ال، (58ه )دالسياسي في بال
ومينيكان كما أن دوى الثورة الكوبية التي قام بها كاسترو إلى الدمن انتقال ع
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باتيستا جاءت رغم امتالكه للقوة العسكرية وهو ماجعل  هزيمة فولجينسيو
تروخيللو يفقد ثقته المطلقة بقواته المسلحة ويلجأ على إثر ذلك إلى االعتماد 

( الذين قدرت  Mercenary soldiersنب )الجنود المرتزقة على الجنود األجا
أعدادهم بنحو سبعة آالف مرتزق وقد أدى ذلك إلى تزايد حجم االنفاق 
العسكري حيث وصل إلى نحو خمسين مليون بيسو دومينيكاني في ذلك العام ) 

م (  مما ترتب عليه تدهور االقتصاد الدومينيكاني وانخفاض حاد 1959عام 
 (.  59ت الدومينيكانية في الخارج )للصادرا

كما سببت تصريحات كاسترو صدمة أخرى لدى تروخيللو عندما أعلن 
كاسترو أنه سوف يقود الثورات الشعبية في الكاريبي وأمريكا الالتينية ضد 
األنظمة التي وصفها بالقمعية ومنها نظام تروخيللو في الدومينيكان وتزامنًا مع 

با بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع جمهورية قامت كو هذه التصريحات 
عم العناصر الثورية دة  بدوأعلنت أنها سوف تطالب األمم المتح، ومينيكاندال
ة األمريكية بضرورة  دنظام تروخيللو، كما طالب كاسترو الواليات المتح دض

الجرائم التي وصفها بالبشعة التي ترتكبها  داتخاذ مواقف أكثر ايجابية ض
يكتاتوري دومينيكاني في ظل النظام الدالشعب ال دومينيكانية ضدالالحكومة 

         ( .60لتروخيللو ) 
قت ناقوس الخطر لكل من د دن الثورة الكوبية قإوهكذا يمكن القول 

ة دة األمريكية وكذلك لنظام لتروخيللو فبالنسبة للواليات المتحدالواليات المتح
، لوجية لهاداتخذت من الشيوعية أي دبية قئ الثورة الكو دأن مبا داألمريكية نج

لوجية األمريكية) الرأسمالية ( وصارت كوبا معقاًل ديوًا لألدوبالتالي صارت ع
ة بين دلالشتراكية السوفيتية ومثلت مظهرًا هامًا من مظاهر الحرب البار 

باتت خطرًا  على عرش  دالمعسكرين الشرقي والغربي كما أن الثورة الكوبية ق
لوجيته مع دو لتشابه نظامه مع نظام المخلوع باتيستا وتعارض أيتروخيلل

حقيقيًا لنظامه الذي أصبح   داً يدلوجية كاسترو فصارت تلك الثورة تمثل تهدأي
ة دوشيك السقوط وعلى الرغم من خطورة الثورة الكوبية على الواليات المتح
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اث تقارب دى إحي إلداألمريكية ونظام تروخيللو معًا إال أن هذا الخطر لن يؤ 
ة األمريكية سوف تسرع دبينهما بل على العكس من ذلك فإن الواليات المتح

وى الثورة الكوبية دالخطى للتخلص من نظام تروخيللو خشية انتقال ع
اخلية بين دومينيكان نتيجة لتشابه الظروف الدلوجيتها الشيوعية إلى الدبأي
وبية في منطقة الكاريبي وعموم ئ الثورة الكدكاسترو بنشر مبا ديدين وتهدالبل

 أمريكا الالتينية.  
م على الدومينيكان وتداعياتها على العالقات 1959هجمات يونيوعام 

 الدومينيكانية:-األمريكية
ة ده للواليات المتحديدل كاسترو في كوبا وتهدعلى إثر نجاح ثورة في

ارة دعلى اإل األمريكية بسبب أفكاره الشيوعية صار هناك سؤااًل أكثر الحاحاً 
ي لنظام تروخيللو دة األمريكية التصداألمريكية هو كيف يمكن للواليات المتح

ية دم السماح لعناصر كاسترو الثورية ذات األفكار الشيوعية والمعادمع ع
ومينيكان وربما زعزعة دة األمريكية من إثارة الفوضى في الدللواليات المتح

 (.    61فيها)االستقرار هناك والوثوب على السلطة 
 صارت كوبا في الثورية وتأسيسًا على ماتقدم يمكن القول  بأن الحكومة 
 ،الكاريبي البحر منطقة في التوتر في خلق تروخيللو نظام بعد الثاني المساهم

 إلى الدومينيكان تعرضت م 1959عام يونيو (  14)  يونيو منتصف في إذ
 دوق الجنسيات عبر الجو مختلف ومن الثورية الجماعات قبل من الهجوم

 ونزلت 2046هبطت هذه الجماعات المسلحة بالطائرة التي كانت تحمل رقم 
مائة  نحوهذه الجماعات  عدد بلغ Constanza.   اكونستانز  في مطار مدينة 

أعلنت الحكومة  دوق، زورقاً  وأربعين مائة رجاًل وحوالي وخمسين ستةو 
هم دوأن كاسترو قد زو ، بها في كوباريدومينيكانية أن هذه الجماعات تم تدال

ولقد تمكنت القوات الدومينيكانية من القبض على هؤالء ، باألسلحة المطلوبة
وفي الثالث والعشرين من يونيو  كشفت الحكومة الدومينيكانية  ، اً وأعدمتهم جميع

عن هجوم ثان  تعرضت له األراضي الدومينيكانية  حيث ذكرت أن هذا 
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وقامت به السفينتين كارمن ، م1959شرين من يونيو عامالهجوم حدث في الع
وملحق بهما زورق بحري  Carmen Eisa and The Tininaايلسا وتينينا 

على الساحل  Maimon وقد رستا في ميناء مايمون ، يحمل العلم الكوبي
وأعلن الجيش الدومينيكاني أنه تمكن من ، الشمالي لجمهورية الدومينيكان

الهجوم  بعد أن أغرقت  سفن الغزاة  عن طريق األسطول القضاء على هذا 
يونيو  24وتم قتل  بعض المهاجمين وأسر البعض اآلخر، وفي ، الدومينيكاني

م  تعرضت الدومينيكان  لهجوم  ثالث عن طريق الجو من قبل 1959عام 
وعلى الرغم من نجاح الجيش ، تروخيللوبعض العناصر المعارضة  لنظام 

في القضاء على هذا الهجوم  إال إن ذلك دفع حكومة الدومينيكان الدومينيكاني 
 ،األمريكية الدول منظمة ى مطالبة مجلسإلم 1959من يوليو عام  الثاني في

 لذلك باإلعداد وفنزويال كوبا من كل متهمة ،(ريو (بموجب معاهدة العمل
مينيكاني و دعا السفير الدكما  شؤونها الداخلية،  في المباشر والتدخل الهجوم

 Virgilio Diazينيز دياز  أور دة األمريكية  فيرجيلو دفي الواليات المتح
Ordonez  داث منظمة الدول األمريكية بضرورة عقدثر هذه األحإعلى 
 دوذلك لبحث التوتر في منطقة الكاريبي،  والذي تصاع، ول المنظمةداجتماع ل

موعات مسلحة مج دومينيكانية على يدبصورة واضحة على األراضي  ال
ة بالطائرات  من قبل حكومة فنزويال دومزو ، ربة  ومجهزة  في كوبادومنظمة وم

 ( .  62على حد وصف  السفير الدومينيكاني)
وعلى إثر هذه الهجمات، أشارت الخارجية األمريكية على لسان وزير 

لعقد  حان قد إلى أن الوقت Christian Herterخارجيتها  كريستيان هيرتر
األمريكية) والتي صارت إحدى األدوات  الدول منظمة خارجية وزراءاجتماع 

وبالفعل عقد االجتماع الخامس ، ( 63المهمة للسياسة الخارجية األمريكية( )
سانتياغو  في، م1959لوزراء خارجية منظمة الدول األمريكية في أغسطس عام

 Santiago تشيلي  عاصمةChile،  واقف وكان هدفه األساسي هو دراسة الم
كما كان ، السياسية التي أدت إلى زيادة التوتر الدولي في منطقة البحر الكاريبي
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يهدف إلى  ضرورة تحقيق الممارسة الفعلية  للديمقراطية  واحترام مبادئ حقوق 
 Raulاإلنسان، وفي هذا المؤتمر أعلن وزير خارجية دولة كوبا )راؤول روا  

Roaألخير عن تلك االضطرابات التي  ( أن ترخيللو هو المسئول األول وا
وأعلنت كوبا وفنزويال بأن المعركة ضد تروخيللو ، تحدث في  منطقة الكاريبي

لم تكن تدخاًل  في الشؤون الداخلية للدومينيكان بل أكثر من ذلك وهو إعفاء 
 تجلى وقد، منطقة الكاريبي من هذا النظام اللتين وصفتاه  )بالمستبد والممقوت(

 خارجيتها خالل وزير من االجتماع هذا في األمريكية المتحدة اتالوالي موقف
 المنظمة بميثاق األمريكية بالتمسك الدول منظمة طالب هيرتر الذي كريستيان

الفعلية  والممارسة الجماعي، واألمن التدخل عدم على ينص كان الذي
 دياالقتصا التقدم أجل من والتعاون اإلنسان، حقوق  واحترام راطيةللديمق

واالجتماعي، وقد أعلن وزير الخارجية األمريكي كريستيان هيرتر أن هذه 
ولية  ولذلك اقترح بأن المجلس عليه أن لدالمبادئ ضرورية لتحديد العالقات ا

 (: 64يتخذ القرارات اآلتية )
   إصدار بيان من دول المنظمة باحترام  تلك المبادئ .  -1
صة لدراسة  تطورات األوضاع في األخذ في االعتبار أنشاء لجنة خا -2

 منطقة البحر الكاريبي.  
وذلك ، تشكيل  لجنة لحفظ السالم الداخلي لمنطقة الكاريبي وأمريكا الالتينية-3

لدراسة المشاكل التي حدثت بمنطقة البحر الكاريبي  قبل أن تتصاعد 
 وتصبح مهمة للسالم واألمن الدوليين.  

ضاقت ذرعًا  دة األمريكية قدات المتحوفي رأينا يمكن القول أن الوالي
وث االضطرابات في منطقة دبتروخيللو ورأت فيه أنه السبب الرئيسي في ح

ي تلك االضطرابات إلى فوضى عارمة في تلك المنطقة مما دتؤ  دالكاريبي وق
ومينيكان فحسب بل في عموم ديجعلها أراضًا خصبة لنشر الشيوعية ليس في ال

ة دح ديادة األمريكية أن از دركت الواليات المتحدأ كما، أمريكا الالتينية
ي إلى تحويلها لنظام شيوعي دتؤ  داخل والخارج قدومينيكانية في الدالمعارضة ال
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 ما غضت الطرف عن سياسات حليفها في كوبادث في كوبا عندأسوة بماح
عمه ده واستمرت في دة ضدولم تلتفت للمعارضة المتصاع باتيستا فولجينسيو

عم من دل كاسترو للسيطرة على الحكم بدفي النهاية إلى نجاح في ىدمما أ
ة األمريكية أال تقع في ذات دت الواليات المتحدوهكذا أرا، السوفيتي داالتحا

ومينيكان ومن هنا جاء اقتناع الواليات دم االستقرار في الدالخطأ  إزاء ع
حل في ن الإعم تروخيللو بل دة األمريكية بضرورة التخلي عن دالمتح

ومينيكان يتأتى في التخلص من نظام تروخيللو ليحل محله نظام يتمتع دال
 باالستقرار ويرعى مصالحها هناك .

 حجم من الحد دفع ذلك الواليات المتحدة األمريكية إلى العمل على
 لهذا األسلحة تصدير على قيود وفرض، تروخيللو لنظام المساعدات المتاحة

 المساعدات تعليقم  1959 في نهاية عام األمريكية اإلدارة قررت النظام، حيث
 القتالية المعدات تصدير وقف شملت التي كانيللدومين المقدمة العسكرية
وهو ما أجبر القتالية،  والطائرات للمعدات الغيار وقطع ،والذخائر واألسلحة

، الدول األوروبية في محاولة لشراء تلك األسلحة منها إلى التوجهتروخيللو على 
 من العشرات لشراء دوالر ننحو خمسين مليو  نيكانيالدوم حيث أنفقت حكومة

إثنتا ها إلى ددوصل ع النفاثة البريطانية الطائرات من وعدد الفرنسية، الدبابات
، (65(نية دات الكهربائية ألغراض مدوكذلك كمية كبيرة من المع، طائرةعشرة  

ية دك الوقت من أزمة اقتصاه كانت تعاني في ذلدهذا على الرغم من أن بال
 (.          66ثت في ذات العام )دخطيرة  جراء هجمات يونيو التي ح

على أنه يمكن القول إنه على الرغم من نجاح  تروخيللو في احباط 
م التي حدثت ضد نظام حكمه  إال إن تلك الهجمات 1959هجمات يونيو عام 

 اً و  حيث إنها كانت حافز قد شكلت  نقطة تحول خطيرة في نظام حكم تروخيلل
لتأسيس مزيد من الحركات السرية الفعالة السقاطه بل إنها أدت مباشرة  اً ودافع

وذلك بعد أقل من عامين من هذه الهجمات ، إلى اغتياله والقضاء على نظامه 
 نه لم يتمكن من الصمود إزاء هذه الحركات.  إم  حيث 1959التي وقعت عام 
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م  قد زادت من الضغط 1959ونيو عام وهكذا يبدو أن هجمات ي 
الشعبي ضد نظام تروخيللو وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية  تشعر بقلق 
متزايد  إزاء مسألة بقاء تروخيللو في السلطة حيث  تولدت لدى اإلدارة 

 (.  67)  يجب أن يرحلاألمريكية قناعة تامة بأن نظام تروخيللو 
إدوين كالرك  المتقاعد األمريكي رالالجن طلب وعلى إثر هذه القناعة

EdwinClark General للقيام له السماح من الرئيس األمريكي إيزنهاور 
في  (دومينغو سانتو تروخيللو) سيوداد إلى العاصمة الدومينيكانية  سرية بزيارة
 واشنطن إلى عاد السلطة لكنه بالتنحي عن تروخيللو م إلقناع1960عام مارس
  م1960مارس عام  أواخر في تروخيللو مع محادثات بعدخاويًا اليد(   (

فع ذلك د ؛ عن سلطاته التنحي في من تروخيللو وعد وفشله في الحصول على 
 دفي الخامس والعشرين من أبريل من نفس العام إلى عقالرئيس آيزنهاور 

كالرك ناقش الرئيس  دمع وزير الخارجية هيرتر والجنرال المتقاع اً اجتماع
ر خالله إمكانية " وضع خطة لعزل تروخيللو من منصبه  وتأسيس آيزنهاو 

عوضًا عنه، والذي  دومينيكاني يتمكن من السيطرة على البالدمجلس عسكري 
سيدعو إلى انتخابات حرة على أن يقوم  ذلك المجلس بمحاولة وضع البالد 

 سفير فارالند نفسه أوعز الوقت وفي، ( "68على طريق ديموقراطي حقيقي)
 أجراء بضرورة حكومته إلى الدومينيكان في األمريكية واليات المتحدةال

 والمادي العسكري الدعم وتقديم والمعتدلة، العناصر المنشقة مع اتصاالت
واالعتراف الدبلوماسي بهم حتى يسهل لها حكم الدومينيكان بعد نجاح خطة 

 تأمين في مأيا بضعة بعد فارالند نجح (، وقد69(إزاحة تروخيللو من السلطة 
 األمريكية المتحدة للواليات والموالية المعتدلة بهذه العناصر األولية االتصاالت

 طلب الذي Juan Tomas Diaz توماس دياز، جوان الجنرال  رأسهم وعلى
 الحكومة فيه أخذت الذي في الوقت ذلك يأتي ،باألسلحة تزويده فارالند من

 مما همعارضي تجاه وخيللو التعسفيةتر  سياسة جراء من بالقلق تشعر األمريكية
وهو ماكانت تخشاه الواليات  الكوبية الثورة غرار على ثورة حدوث بامكانية ينذر
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نما هو دالمتح ة االمريكية ليس لرغبتها في البقاء على تروخيللو ونظامه وا 
ي دلفوضى عارمة تؤ  دفع البالدومينيكان تدوث ثورة في الدمحاولتها تجنب ح

ث في كوبا لذا دومينيكان على غرار ماحدتغلغل الشيوعية في الفي النهاية ل
ارة األمريكية هو التخطيط إلزاحة تروخيللو من السلطة بأي دكانت رؤية اإل

 .   (70)شكل وفي أسرع وقت ممكن 
غضت  دة األمريكية قدوفي ضوء ماسبق يمكن القول أن الواليات المتح

ة من حكمه طالما يرعى ديدت عيكتاتورية تروخلليو طوال سنوادالطرف عن 
المصالح األمريكية ويحميها وفي ذات الوقت يمنع انتشار األفكار الشيوعية في 

اخل والخارج واقتراب دة المعارضة في الدح دياده ولكن على إثر از دبال
تتطيح فجأة بتروخيللو ويعرض ذلك  دوث فوضى بها قدومينيكان من حدال

ة دث في كوبا حيث كانت الواليات المتحدح للسيطرة الشيوعية مثلما دالبال
يكتاتور باتيستا ولم تصغ للمعارضة هناك حتى داعمي الداألمريكية من أكبر 

ل كاسترو في التخلص من باتيستا  ونظامه دة فيدنجحت تلك المعارضة بقيا
ولة شيوعية وهذ باالشك كان هاجسًا يثير قلق الواليات دليحول كوبا إلى 

 ية.      ة األمريكدالمتح
وعلى إثر ذلك وفي اجتماع لمجلس األمن الوطني األمريكي في 

م  تم النظر في مسألة جمهورية الدومينيكان حيث 1960منتصف يونيو عام 
جعلت االهتمام األمريكي  داستنتج الرئيس آيزنهاور أن ديكتاتورية تروخيللو ق

وهي مشكلة فيدل عن مشكلة أكثر خطورة لمنطقة الكاريبي أال  يصرف االنتباه
 دلآيزنهاور خالل ذلك االجتماع أنه اليمكن وصف في دأك دوق ،كاسترو

كاسترو بالديكتاتور والمطالبة  بإنزال عقوبات ضده طالما أن تروخيللو ال يزال 
ة دوفي ذلك إشارة من آيزنهاور بخطورة اإلثنين على الواليات المتح، بالحكم

من أقصاء اإلثنين عن السطة في  دوأنه الباألمريكية وعموم القارة األمريكية  
  (.   71هما )دبال

 طائرات ألقتم 1960 يونيو عام 24وفي  ، اثدلألح ديدفي تطور جو 
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 ضد التمرد إلى المسلحة القوات تدعو فنزويال، سماء من  منشورات مجهولة،
 انتفاضة ذلك وأعقب،  Betancourt بيتانكورت الفينزويلي الرئيس حكومة
 في سابق جنرال وهو ،Castro  Lion كاسترو ليون  الجنرال قادها، عسكرية
 الدول منظمةكوى إلى شوعلى أثرها  تقدمت فنزويال  ب، الفينزويلي الجيش

تراك في محاولة اغتيال الرئيس شاتهمت فيها الدومينيكان باال  األمريكية،
 الفينزويلية ةالحكوم كما طالبت األمر هذا في التحقيقبفيها  وطالبت، الفنزويلي

 كانت الواليات فقد آخر جانب من .)ريو( معاهدة من السادسة بالمادة العمل
 المادة لتلك الالتينية أمريكا دول جميع رام باحت األمريكية مؤمنة المتحدة
لجنة تحقيق مكونة من خمس  تشكيل تم وبناًء على ذلك، بها العمل وضرورة

 وبنما، وأروغواي، تحدة األمريكية،الم الواليات من كل دول حيث ضمت ممثلي
 اللجنة تلك تقدم أن ،على)السالم لجنة( عليها واألرجنتين، وقد أطلق والمكسيك،

 خارجية وزراء اجتماع إلى اتهامات، من الدومينيكان لحكومة نسب فيما تقريرها
 علمًا بأن مهامها، من اللجنة تلك تنتهي حالما سيعقد الذي األمريكية، الدول
 بأن متذرعة التحقيق هذه، لجنة استقبال رفضت قد كانت الدومينيكان حكومة

 مهمة من اللجنة هذه انتهت أن وبعد الداخلية، شؤونها في تدخالً  يعد هذا
  -:(72(إلى بها توصلت المكلفة التحقيق

سعي الدومينيكان  بتحريض المعارضة الفنزويلية إلسقاط الحكومة القائمة   :اوالً 
  بها .

اث دة العسكريين في فنزويال إلحدومينيكان استمالة بعض القادمحاولة ال  ثانيا
 اخل القوات المسلحة الفنزويلية .د دتمر 

تورط تروخيللو في  دها تفيدية تحت يدلة مادأ دخلصت اللجنة إلى وجو  :ثالثاً 
   بيتانكورت. الرئيس الفنزويلي محاولة التخلص من 

 الدول منظمة خارجية لوزراء لسادسا االجتماع عقد ذلك، على وتأسيساً  
 هذا عقد وراء من وكان  الهدف م 1960يوليو عام 20إلى  16من األمريكية
 ضد المنظمة دولتتخذها  أن يجب التي  اإلجراءات تحديد هو االجتماع،
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ول دوكذلك النظر في  مطالبات فنزويال لمنظمة ال (73) الدومينيكان حكومة
كما طالبت بضرورة ، وبات على تروخيللو ونظامهاألمريكية  بتوقيع أقصى العق
ومينيكان دول المنظمة مع جمهورية الدبلوماسية لدقطع العالقات السياسية وال

 إليه توصلت ما األمريكية الدول خارجية وزراء مجلس وعلى إثر عرض ،(74)
 لضلوعها الدومينيكان حكومة إدانة تضمنت والتي توصيات، من السالم لجنة
 المساعدات تقديمها خالل من وذلك الفنزويلي، الرئيس اغتيال محاولة في

 لجنة تقرير وعد المحاولة، تلك في المتورطين لألشخاص والمعنوية المادية
بخرق  مذنبوأن نظام حكم تروخيللو  مذنبة، دولة الدومينيكان أن السالم،

 رقر  فقد السالم، لجنة إليه توصلت وبناء على ما ، ح لحقوق اإلنسانضفا
 من الدبلوماسية العالقات قطع الخارجية لدول المنظمة األمريكية، وزراء مجلس

 اً فوري  اً ووقف ،(75)الدومينيكان حكومة مع منظمةال أعضاء دول جميع قبل
 الدومينيكان حكومة دعوة  اً ر وأخي ،تلك الحكومة مع األسلحة أنواع جميع لتجارة

القارة  مةوسال أمن لىعطرًا خ يشكل أن شأنه من فعل كل عن بالتوقف
 . 76) ) األصوات بأغلبية والتوصيات راراتالق تلك المجلس أقر وقد، األمريكية

(  أشارت فيه إلى  C.I.Aوفي تقرير لوكالة االستخبارات األمريكية ) . 
كما أكد ، الصدمة التي أصابت تروخيللو  من قرارات منظمة الدول األمريكية

دولة هاييتي من احتمال قيام تروخيللو   التقرير على تخوف وزير خارجية
باالنتقام من بالده  بسبب رفضها  تأييد الدومينيكان  في اجتماع منظمة  وزراء 

كما أكدت االستخبارات األمريكية وعلى إثر تلك ، خارجية الدول األمريكية
القرارات  قيام بعض العناصر المعارضة لنظام تروخيللو  بتقديم مذكرة 

سفارة الدومينيكان في الواليات المتحدة األمريكية  تطالب فيها دبلوماسية ل
والحث ، السفارة بضرورة تأييد قرارات منظمة وزراء خارجية الدول األمريكية

على مقاطعة الصادرات الدومينيكانية، مؤكدة على أن هذه الخطوة  ستعود بأقل 
الضرر  ولكن في الوقت نفسه  سيكون، الضرر على الشعب الدومينيكاني

األكبر على تروخيللو ونظامه باعتباره المتحكم الرئيسي في االقتصاد 
 (.77الدومينيكاني )
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لتحسين  منه محاولة في إجراءات عدة اتخاذ تروخيللو حاول ونتيجة لذلك
 على تسير بأنها حكومته اظهار خالل من األمريكية اإلدارة أمام صورته

 السماح فضاًل عن المعارضة، حزاببتشكيل أ والسماح   الطريق الديمقراطي،
دعم  أجل من اإلعالم وتوجيه الدومينيكان إلى بالعودة المعارضة المنفيين لقادة

 السياسية، الحياة عائلته من رادأف جميع بعزل تروخيللو قام كما ،(78توجهاته )
 Joaquin(جواكين باالجوار  وعين، اسة حزبهئمن ر  باستقالته تروخيللو وتقدم

Balaguer 1 (80له ) ( رئيساً 79) م(2002يوليو14-1906سبتمبر    . 
 انتخابات سيشهد القادم العام بأن ليعلنتروخيللو  نظام ذهب ووفقًا لذلك

 وكذلك للبرلمان،
 السجناء عن العام بالعفو ووعد للبالد، جديد رئيس الختيار انتخابات

 العقوبات رفعب مطالبته مقابل في جاءت الوعود هذه كل أن علماً  السياسيين،
 موقف من يغير لم هذا األمر أن إال األمريكية الدول منظمة قبل من عنه

 النظام هذا بإزالة والمتمثل، تروخيللو نظام تجاه األمريكية المتحدة الواليات
  81).الوسائل) وبشتى الدومينيكان، حكم عن آجالً  أم عاجالً 

   -و:دور الواليات المتحدة األمريكية في اغتيال تروخيلل
 الرئيس دخالل عه أكثر تروخيللونظام  من األمريكي الموقف اتضح

 22- 1961يناير عام  John  Kennedy  (20كينيدي جون األمريكي
 وصرح، لتروخيللو القمعي النظام يعارض بأنه صرح إذ م (،1963نوفمبر عام 

 نظام إنشاء على العمل  ارات،خي ثالث أمام األمريكية المتحدة الواليات بأن
 شبيه بنظام القبول أو نظامه، على أو اإلبقاء ،تروخيللو لنظام خليفة قراطيديم

 غير األول، الخيار لتحقيق السعي عليه أن وكان يرى، Castro كاسترو بنظام
كاسترو، لهذا  مثل نظام لنظام اً تجنب الثاني، الخيار عن التخلي يمكن ال أنه
 نظام إقامة لمنع المسلح العسكري التدخل على تقوم طوارئ خطة كينيديد أع

 األمريكية المتحدة الواليات خوف أكد ما وهذا، الدومينيكان جمهورية في شيوعي
 بوجود يسمح فيها، شيوعي حكم الكوبي، واقامة الثوري المد من المنطقة على
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 يستطيعون اً موقع السوفييت سيمنح وهذا وغواصاتها، لموسكو صواريخ قواعد
 لمنطقة الكاريبي وهذا بدوره الرئيسية التجارة وطرق بنما اةقن ضرب خالله من

 خوف من زاد وما (، 82 (األمريكيةالمتحدة  للواليات اً راتيجياست اً تهديد يمثل
 وانضمامه الشيوعية بتبني كاسترو إعالن هو اً أيض األمريكية المتحدة الواليات
 اً حليف هنالك أن األمريكية المتحدة للواليات يعني وهذا الشيوعية، للكتلة

ي على ضرورة اتخاذ دكيني ددومن هنا ش، ((83 عنها كثيرًا  يبعد ال للسوفييت
 دمن الم دومينيكان وتحدوث الفوضى في  الدابير الالزمة التي تمنع حدالت

 .      (84)الشيوعي هناك حال التخلص من تروخيللو ونظامه
جاه نظام تروخيللو لقد أدى تغيير سياسة الواليات المتحدة األمريكية ت

ورغبتها في االطاحة بذلك النظام إلى ازدياد حدة المعارضة تجاه تروخيللو 
وشملت تلك المعارضة فئات عديدة من الشعب الدومينكياني  مؤيدين  ونظامه

الكنيسة  وانضم إلى تلك المعارضة  (،85من قبل الواليات المتحدة األمريكية )
ن يقلل من والئه للقصر ويكثر من والئه هلل الكاثوليكية التي طالبت الشعب بأ

، (حيث هاجم نظام تروخيللو الدومينيكانيين المرتبطين بالكنيسة الكاثوليكية86)
وقد اعتبرت اإلدارة  األمريكية أن هذا الهجوم هو آخر ذريعة  كان يستند إليها 

        .   87)تروخيللو في دعم نظامه المستبد )
على نظام تروخيللو لكنيسة الكاثوليكية امما الشك فيه أن هجوم  

ة  تلك دح دى إلى تصاعدأ دومينيكانية قدوانضمامها إلى المعارضة ال
مؤمرات  دومينيكانية من احتمالية وجو دالمعارضة ؛ لذلك خشيت الحكومة ال

ح ف التخلص من تروخيللو دبه داث الفوضى في البالدلزعزعة االستقرار وا 
قامت تلك الحكومة  ؛ لذامن معلومات يها دل فرتوا بناء ماوذلك  ،ونظامه

وكان من هؤالء ، م1961بموجة واسعة من االعتقاالت بدأت في يناير عام 
المعتقلين أفراد من العائالت البارزة في المجتمع الدومينيكاني، وقدر عدد هؤالء 

 ثم زاد هذا العدد ليصل إلى  مايقرب من، المعتقلين بنحو ألفان  في يناير فقط
كما طالت هذه االعتقاالت العديد من رجال الكنيسة ، ستة آالف شخص
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في  الكاثوليكية الكنيسة فيه كانت الذي الوقت ففيالكاثوليكية في الدومينيكان 
موقفها  أن غير (، تروخيللو) نظام تدعم السنوات السابقة وخالل الدومينيكان

 تتطلع وأخذت النظام لكعن ذ بنفسها تنأى بدأت إذ ،اً جذري اً تغيير  تغير قد
 لم ورجالها الكنيسة ألن ذلك النظام،  ذلكطبيعة  في معتدل تغيير إلحداث
وكان هذا السبب الرئيسي ، تروخيللو لنظام القمعية السياسة من اً أيض هم يسلموا

لحكم  اً حوالي تسعة وعشرين عامًا تأييد در للمعارضة بعدلظهور الكنيسة كمص
ي الجميع بأن أيام تروخيللو في الحكم دشعورًا عامًا لخلق هذا  دوق، تروخيللو

 صوتهم، رفع إلىحيث لجأ رجال الكنيسة الكاثوليكية ، ةدو دأصبحت مع دق
 31اصدار بيان رسمي  في واضطرت الكنيسة إلى ، التجاوزات تلك لوقف

م طالبت فيه النظام الدومينيكاني  بضرورة احترام حقوق 1961يناير عام 
ينال حريته في وطنه " ويعد تجريم انتهاك حقوق اإلنسان هي  وأن، اإلنسان

وفي نهاية بيانها طالبت الكنيسة ، واحدة من أهم أسس وقواعد العدالة الحقيقية "
ليعم  ألي تجاوزات " وضرورة العمل على تضميد الجراح اً بضرورة وضع حد

  ( ".  88السالم االجتماعي  وضمانة لحريات المواطنين في أوطانهم)
د وضع حدًا لنهاية العالقة الودودة بين ق ويبدو من هذا البيان أنه

تروخيللو ورجال الكنيسة الكاثوليكية في الدومينيكان  فقد وضح من خالل هذا 
البيان أنه عبارة عن " الهدوء  الذي يعقبه بركان أو النسمة التي يعقبها 

بمصادرة العديد من أعصار"، فعلى إثر هذا البيان قامت حكومة الدومينيكان 
وزادت من اعتقال رجال الكنيسة ، أمالك الكنيسة الكاثوليكية  والعاملين بها

 (. 89واستمرت هذه الحملة في التصاعد حتى اغتيال تروخيللو) 
م  التي تعرضت لها الدومينيكان  1959ويبدو أن هجمات يونيو عام 

المشاركين في تلك  وسياسة القمع واالضطهاد  الذي مارسه نظام تروخيللو ضد
الهجمات  وكذلك ضد حركة المقاومة السرية الداخلية فيما بعد؛ قد شكل كل 

 لسياسة تروخيللو .    اً معادي ذلك ضغطًا على الكنيسة لتتخذ ألول مرة موقفاً 
وتأسيسًا على ماتقدم أعربت السفارة األمريكية بالدومينيكان عن قلقها من 
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ضة ويقوم بالقضاء عليهم قبل أن يشكلوا تهديدًا أن يكتشف تروخيللو أمر المعار 
لك الواليات المتحدة األمريكية إلى اإلسراع للتخلي عن ذ( ؛ دفع 90قويًا لنظامه)
هبت الخارجية األمريكية إلى القول " إننا كنا مترددين في ذ( حيث 91تروخيللو )

الكوبي  بيهًا بالنظامشالعمل ضد تروخيللو إلى أن نتاكد أنه لن يأت نظامًا 
ت تحت ظل شلك من الصعب تحديده في دولة عاذليحل محل تروخيللو، وكان 

 األمريكية الخارجية تلعب ألن ذلك مهد وقد("، 92ديكتاتورية مستبدة )
 مستوى على جوهرية تغييرات إحداث في اً مهم اً دور   المركزية  راتوالمخاب
خبارات األمريكية إلى وقد أشارت وكالة االست الدومينيكان، جمهورية في النظام

أحد الخيارات القوية إلزاحته من السلطة بعد االتفاق  هو تروخيللوأن اغتيال 
 كينيدي، الرئيس األمريكي اء على ماتقدم وافقنوب، مع المعارضة الدومينيكانية

 الدومينيكان، جمهورية في أمريكية قوات نزالإ على تقوم طوارئ، خطة على
 المتحدة األمريكية، الواليات سياسة اليتجزأ من زءاً ج القرار هذا كينيدي وعد
 على سيطرتهم بفرض لكاسترو مؤيدون يقوم أن في تقبل لن ألنها وذلك

   . ) 93)الدومينيكان جمهورية
دة األمريكية جهوها في محاولة منها حومن هنا بذلت الواليات المت    

 السياسية البنية في تغيير إحداث ضرورة على األمريكية، الدول إلقناع منظمة
المتحدة  الواليات قامت المنظمة، مع وبالتنسيق الدومينيكان، لجمهورية
 عملية وتسهيل، تروخيللو لنظام حد لوضع الرامية  التدابير باتخاذ األمريكية

 أي وتجنب المنطقة، في رارواالستق األمن أجل تحقيق من وذلك السلطة، انتقال
الدومينيكان، مع  جمهورية في ثدن تحيمكن أ كاسترو حركة مثل حركة

 الواليات المتحدة األمريكية لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي  استعداد 
                                                                                                                .   (94)سواء حد على تروخيللو ولنظام للشيوعية والمناهضة المعتدلة للقوى

وتأسيسًا على ماتقدم  قامت اإلدارة األمريكية وبالتنيسق مع سفارتها في 
ورجال المخابرات المركزية هناك بالبدء في وضع الخطة المناسبة  الدومينيكان

التي تمكنها من التخلص من تروخيللو ونظامه عن طريق اختيار الوقت 
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وجاءت اللحظة  ،االغتيال وتتبع تحركات تروخيللو المناسب لتنفيذ عملية
السيارة التي كانت تقل  أثناء مرور م وفي1961مايو عام  30في  الحاسمة

حيث  كريستوبال، تروخيللو وسان تروخيللو في المنطقة الممتدة بين سيوداد
وه دافعهم الرشاشة  في اتجاه تروخيللو لير در المهاجمين بإطالق النار من مدبا
  ). 95)اًل في الحال قتي

وعلى إثر اغتيال تروخيللو تنبأت األوساط السياسية المهتمة بالشأن 
ى ثالث دومينيكانية يمكن أن تسير في إحدومينيكاني بأن الجمهورية الدال

يكتاتورية ،أو دراجها إلى الدا داتجاهات في مستقبلها السياسي فإما أن تعو 
أو تسير في فلك الحكم ، ةتتفكك وتتحول إلى فوضى سياسية أوشيوعي

 دأ صراع القوى السياسية عقب رحيل تروخيللو، وقدومن هنا ب، يمقراطيدال
أت جميع هذه االحتماالت الثالث السالفة الذكر تظهر من وقت آلخر على دب

     .)96ومينيكاني)دالمسرح السياسي ال
في الفوضى عقب اغتيال تروخيللو أشارت  دوتجنبًا النزالق البال   

 ة النيويورك تايمزدجري
 New York Times  Theة األمريكية تأجيل دالواليات المتح دإلى تعم

وذلك منعًا النتشار ، ة تسعة عشر ساعةدإعالن خبر وفاة تروخيللو  لم
ولضمان السيطرة على مجريات األمور فيها عن طريق ، دالفوضى في البال

لك المرحلة الحساسة من تاريخ ارة تدالعناصر التي سوف يقع عليها االختيار إل
ولة  وتفويت الفرصة على دتهم في أحكام السيطرة الكاملة على الدلمساع  دالبال

ومحاوالتهم ، دالشيوعيين وأنصار الرئيس ترخيللو في إثارة الفوضى في البال
 األمريكية  المتحدة لذلك سارعت الواليات( ؛ 97يم)دها القدإلى عه دة البالدإعا

، دومينغو سانتو ومينيكانيةدالعاصمة ال  من لترابط بالقرب بحرية قوةبإرسال 
 كما الدومينيكاني،خل في الشأن دتت   أن ممكن شيوعية حركة أي لمنع اً تحسب
 هنري األمريكي في الدومينيكان  للسفير تعليماته في الرئيس كينيدي شدد

 إبعاد شأنها من التي التدابير أخذ بضرورة ،Dearborn   Henryديربورن
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 في الحكم نظام على للسيطرة محاولة أي عن كوبا، في والمنفيين الشيوعيين
      ).98الدومينيكان) جمهورية

كان السؤال األكثر إلحاحًا على اإلدارة األمريكية الذي كان يطرح نفسه 
من سيتولى خالفة   بقوة خالل تلك اللحظة العصيبة من تاريخ الدومينيكان هو

 ترشيح تم األمريكية، الخارجية تمارسها كانت التي الضغوط تروخيللو، وبسبب
 حكومة فسادًا في واألقل، اعتداالً  األكثر لكونه (99)جواكين باالجوير( )

 الديمقراطية لجمهورية أسس لوضع انتقالية مرحلة االجويرب ويعد، تروخيللو
 على أكد إذ كينيدي، جون تصريح في تجلى ما وهذا ،) 100 ( الدومينيكان

 شخص خالل الديمقراطية من لتحقيق األمريكية المتحدة الواليات نفوذ استخدام
 الدومينيكان جمهورية بها تمر كانت التي الفوضى خضم وفي، (101باالجوير)

 المرحلة إدارة في صعبة مهمة، باالجويرأمام  كانت، تروخيللو اغتيال بعد
 واحد وبعد السهل من ليس إذ، الديمقراطية إلى الديكتاتورية من االنتقالية،
للسلطة،  اً سلس انتقاالً  الدومينيكان تشهد أن واالستبداد، القهر من عاماً  وثالثين

 .( (102 الديمقراطية نحو طريقها ببطء البالد واصلت الوقت ذلك غضون وفي
عفوًا رئاسيًا عن جميع المعتقلين  باالجويرر دوعقب توليه السلطة  أص

كما أعلن عن ، منة لجميع المنفيين في الخارجة اآلدالسياسيين وسمح  بالعو 
م،  كما حذر 1962نيته في إجراء انتخابات حرة ونزيهة  مع مطلع عام 

لكل من تسول له نفسه   ديدباالجوير من أعمال الفوضى وانزال العقاب الش
 التحول نحوارتكاب أعمال عنف أوتخريب ،وكانت هذه اإلجراءات خطوة هامة 

وعلى إثر هذه األجراءات طالبت الدومينيكان،  هوريةجم في للديمقراطية
ة األمريكية برفع العقوبات التي فرضتها دومينيكانية الواليات المتحدالحكومة ال

تروخيللو  معلنة رغبتها في أن ترسل منظمة  دومينيكان أواخر عهدعلى ال
مينيكان اخل الدو دول األمريكية  فريقًا من الباحثين  للتحقق من أن األمور  دال

 .  103)) تسير على مايرام 
ومن جانبها فإن  الواليات المتحدة األمريكية ونتيجة لخشيتها من الثورة  
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المضادة  التي  كان من المحتمل أن يقوم بها عناصر من النظام القديم الذي 
كان مواليًا  لتروخيللو، والتى كانت تسعى لعودة ذلك النظام ومحاوالتها للقضاء 

ة الديمقراطية الوليدة في الدومينيكان ؛ فقد أعلنت الواليات المتحدة على التجرب
األمريكية أنها بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية للقضاء على تلك 
الثورة المضادة  في مهدها خاصة في ظل الفوضى السياسية التي شهدتها 

 الواليات حكومة وجهت لذلك ، الدومينيكان بعد القضاء على تروخيللو ونظامه
 Dean دين راسك  الخارجية وزيرعلى لسان   تحذيرًا لهم األمريكية المتحدة
Rusk طالب فيه  تلك العناصر بعدم التفكير ، م1961نوفمبر عام  18 في

في إثارة الفوضى في الدومينيكان أومحاولة تقويض دعائم النظام الجديد فيها 
 أموالهم دون ومن البالد مغادرة أو ،سيةالسيا للعملية عارضًا عليهم  االنضمام 

 أن فيه أكد راسك األمريكي الخارجية لوزير صحفي بيان الشرعية، وفي غير
 عادوا قد اغتياله بعد البالد غادرت والتي تروخيللوللديكتاتور  الموالية العناصر

 من الديكتاتورية إلعادة محاولة تكون قد هذه عودتهم وأن، دومينغو سانتو إلى
 على سيترتب وما السياسي، الوضع تفكك الحتمال  ظراً ون للدومينيكان، يدجد
 اتخاذ تدرس األمريكية المتحدة الواليات حكومة فإن، رةخطي نتائج من ذلك

    104).) تطور ألي اً تحسب التدابير، من المزيد
 م (،1961عام  نوفمبر  نفسه) الشهر خالل وفي آخر، جانب ومن  

الموالين  الضباط من وبالتعاون مع عدد قام قد للوتروخي رامفيس بن كان
 البحرية القوات لكن ،باالجوير حكومة ضد سريع عسكري بانقالب، تروخيللول

 قد كانت، دومينغو سانتو الدومينيكانيةرابطة بالقرب من العاصمة الم األمريكية
 ،النظام على السيطرة من االنقالبيون تمكن ما إذا المباشر، بالتدخل هددت
 راً مؤخ الدومينيكان أحرزته ما لحماية ضافيةإ راءاتإج تدرس أنها عن فضالً 
 العام نوفمبر من شهر نهاية وبحلول، (105 الديمقراطية ) تحقيق صعيد على

 الشبكة تكون وبهذا المنفى، إلى االنقالب فر قادة م (1961نفسه ) عام 
 االجتماعي النسيج عهاواهتز م انهارت، قد  تروخيللو نظام أسسها التي القديمة
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وعلى الرغم من نهاية ذلك النظام  عام، بشكل الدومينيكان لجمهورية والسياسي
إال إن األوضاع في الدومينيكان  ظلت غير مستقرة في ظل حكم جواكين 

رغم  –باالجوير حيث كان يمثل أبرز الشخصيات الفاعلة لنظام تروخلليو 
دومينيكاني حول نفسه مع استمرار مما أسهم في انقسام الشعب ال -اعتداله

وهو ما أكدته الوثائق البريطانية حيث ، (106)حدوث االضطرابات الداخلية 
أشارت إلى أن تطورات األمور في الدومينيكان وماآلت إليه األوضاع بعد 
اغتيال تروخيللو بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تستقر األمور هناك والتي 

المرحلة " عندما يتم تشكيل حكومة منتخبة بعد  يمكن معها " جني ثمار  تلك
نهاية المرحلة االنتقالية لتصبح حكومة مقبولة من جميع األطراف في 

 (.    107الدومينيكان )
 نتائج البحث:

األمن القومي األمريكي والمصالح األمريكية هي المحرك األساسي في -
 ة األمريكية.   دالسياسة الخارجية للواليات المتح

يمقراطية وحقوق اإلنسان شعارات أمريكية تتناقض مع سياستها الخارجية دال -
برز ذلك بوضوح في تعاملها مع تروخيللو فعلى الرغم من سياسته  دوق
يكاتورية وماارتكبه من مجازر بحق شعبه وتنكيله بالمعارضة دال
له رًا اعمًا كبيدًا و دة األمريكية كانت سندومينيكانية إال أن الواليات المتحدال

ه ويمنع دطالما أنه يعترف بالمصالح األمريكية في بالة ديدلسنوات ع
 األفكار الشيوعية فيها.  انتشار

يكاتورية من الثوابت في السياسة الخارجية األمريكية طالما دعيم األنظمة الدت-
 أن هذه األنظمة تحافظ على المصالح األمريكية وتحميها.  

ارة األمريكية داإل داألمريكية عن تروخيللو العتقا ةدجاء تخلي الواليات المتح -
اخلية والخارجية مبعثًا للقلق فعلى دومينيكان أصبحت ظروفها الدأن ال

ة االمريكية دالرغم من أن تروخيللو كان مواليًا في سياسته للواليات المتح
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اخل وخالفاته مع جيرانه في الخارج  دة المعارضة في الدح ديادإال أن از 
كبير مع ظروف كوبا التي  دومينيكان تتشابه إلى حدروف الجعل ظ

وث دارة األمريكية من حدانتهت بالسيطرة الشيوعية عليها لذلك خشيت اإل
لذا كان ؛ ومينيكان تكون نتيجتها أن تصبح مثل كوبا دالفوضى في ال
لألمريكيين هو إزاحة تروخيللو من الحكم واختيار خليفة له  دالخيار الوحي

ستطيع أن يحافظ على المصالح ويومينيكان ( داالستقرار لل ديعي)
 .    األمريكية

ما دوات السياسة الخارجية األمريكية عندأهم أ داغتيال الزعماء السياسين أح -
ترى أن هؤالء غير مرغوب فيهم أو أنهم يسببون قلقًا للسياسة الخارجية 

السياسة األمريكية لوجيتهم مع داألمريكية حتى لو اتفقت رؤية هؤالء واي
 ث مع تروخيللو . دوهو ماح
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https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIQZzLA.heoB0AzxV3Bwx.;_ylu=X3oDMTByMWk2OWNtBGNvbG8DaXIyBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1592292428/RO=10/RU=https%3a%2f%2far.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%3a%25D8%25B1%25D8%25A4%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586/RK=2/RS=BtLFPm8oda3h9j3G1JUCOhX2mMg-
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  جمهورية الدومينيكان دولة في جزيرة هسبانيوال تم اكتشافها على يد كريستوفر كولمبوس )
م  خالل رحلته إلى العالم الجديد  عندما كان تابعًا 1492في الخامس من ديسمبر عام 

ة ومقرًا إلسبانيا  لذلك أصبحت الجزيرة جزءًا من الممتلكات اإلسبانية ، وأول مستوطن
للقوات اإلسبانية  في األمريكيتين ، وفي القرن السادس عشر دخلت  فرنسا مجال 
المنافسة مع إسبانيا  لتسيطر على الجزء الغربي من الجزيرة  ، وقد تعرضت الجزيرة إلى 
العديد من  الغزوات على يد جيرانهم الهايتيين ، الذين فشلوا في السيطرة على الجزيرة  

. م 1844الفرنسيين ، وقد استمرت الحالة هذه حتى  استقاللها عام  بسبب مساعدة
بي )بعد كوبا ( وتبلغ مساحتها كاريال منطقة في دولة الدومينيكان ثاني أكبر جمهورية تعد

( عشرة ماليين وثمانمائة واثنتان  10و 882، ويقدر تعداد سكانها بـ) 2كم 482،442
ولغتها الرسمية اإلسبانية وعملتها   م2018وثمانون ألف نسمة طبقا إلحصائية عام 

 المعروفة بإسم الدب الدومينيكاني . للمزيد انظر الموقع االلكتروني: البيسو الدومينيكاني 
- https://ar.wikipedia.org/wiki/  جمهورية_الدومينيكان 
 . أمريكا الالتينية تشمل قارتي أمريكا الوسطى وقارة أمريكا الجنوبية ) 
 كاريبي وأهم دولها ( يطلق أحيانًاعلى منطقة الكاريبي اسم القارة الكاريبية أو قارة ال

الدومينيكان وباهاماس وكوبا وجامايكا وهاييتي وبورتوريكو  وأونغويال والجزر العذراء 
البريطانية واألمريكية وترينداد وتوباغو  وباربادوس وانتيغو وباربودا . انظر الموقع 

   /ar.wikipedia.org/wikiالكاريبي االلكتروني:
 Jemes  جيمس مونرو ئيس األمريكيبيان أعلنه الر :  ( مبدأ مونرو 1

Monrow م1823ديسمبر عام  2في رسالة سّلمها للكونجرس األمريكي في. 
لكرة الغربي ضد التدخل نادى مبدأ مونرو بضمان استقالل كلِّ دول نصف ا

األوروبي بغرض اضطهادهم أو الّتدّخل في تقرير مصيرهم، والقصد من هذا 
البيان هو أن الواليات المتحدة األمريكية  لن تسَمح بتكوين مستعمرات 
جديدة في األمريكتين، باإلضافة إلى عدم السماح للمستعمرات التي كانت 

لقرن العشرين الميالدي، أعطى قائمة بالتوسع في حدودها، وفي أوائل ا
حياة ومعنى جديدين   Theodor Rooseveltثيودور روزفلت الرئيس األمريكي

لى أن الضعف والممارَسات الخاطئة في أي من لمبدأ مونرو؛ فقد أشار إ

http://w.mdar.co/cat-139691.html
http://w.mdar.co/cat-139673.html
http://w.mdar.co/cat-139295.html
http://w.mdar.co/cat-142092.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
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الدول األمريكية الصغيرة ربما تغري الدول األوروبية بالتدخل في شؤون تلك 
أ مونرو  للحفاظ على استقالل دومن ثم طالب روزفلت  بتفعيل مب، الدول 
انظر: حسن عطية عبداهلل:  مبدأ مونرو وأثره على  ول الصغيرة  .دتلك ال

م( ، رسالة ماجستير غير  1865 -1823رجية األمريكية) السياسة الخا
م  ، ص ص 2006منشورة ، أجيزت  بكلية اآلداب ، جامعة بغداد ، عام 

 ، كذلك انظر الموقع االلكتروني: 17-22
. https://ar.wikipedia.org/wiki/مبدأ_مونرو 

    االستراتيجي، فهي  هالموقع وذلك الكاريبي، ول منطقةدأهمية كبيرة بين ( للدومينيكان
بوابة المحيط األطلسي إلى  البحر الكاريبي، وهي حلقة الوصل بين أوروبا عبر المحيط 
األطلسي إلى قناة بنما والمحيط الهادي، إذ أن معظم التجارة األوروبية مع الكاريبي 

ومنه  وأمريكا الالتينية العابرة لقناة بنما البد وأن تمر بميناء )أوسام( الدومينيكاني،
للمزيد انظر الموقع االلكتروني :                              تواصل رحالتها إلى محطاتها األخيرة .

 WWW.Wikipedia  .Comجمهورية الدومينيكان 
ولد عام   (Rafael Leonidas Trujillo Molina) رافائيل ليونيداس تروخيللو مولينا( 2 

من مدينة سان دومينغو عاصمة الدومينيكان .  م في قرية سان كريستوبال بالقرب1891
تخرج  من األكاديمية العسكرية  برتبة مالزم ثان.  بدأ نجمه يصعد خالل االحتالل 

م  ، وقد ترقى عسكريًا في فترة  انسحاب 1916العسكري  األمريكي للدومينيكان  عام 
عود  في فترة م  فأصبح برتبة مقدم ، واستمر في الص1924القوات األمريكية  عام 

الرئيس فاسكيز حتى أصبح رئيسًا لهيئة األركان ، والقائد العام للقوات المسلحة ، وقد 
استغل منصبه في فترة الثورة  الشعبية ضد الرئيس فاسكيز ليشارك  في عملية اغتياله ، 

 م انظر:   1961م  حتى اغتياله عام 1930ووصوله إلى حكم الدومينيكان عام 
G.Pope Atkins and Larmanc Wilson:The United State and the Trujillo 

Regim, first published, united state 1971. p.35.  
3 ) Foreign Relation of the United States 1930 Volum  11J  ـ x233A3 

Department of state Washington . p. p. 718- 719. 
4) Ibid. p. 723. 
5 )James Fearon: Dominican Republic, Civil war, Stanford University, 

June 
27, 2006.p.3 . 
6) Foreign Relation of the United States 1930 Volum  11 J , Op. Cit. 
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p.p.723-724. 

7) Ibid. P.727. : كذلك انظر   

Rubin Salma Fisher: The Overthrow of the Trujillo Regime : 
Implications For The United States  Universty Of Miami, PH. D. 
University of Miami, Ph.D.,History Modern, June, 1972. p.64. 

8) Stanley Walker: Journey toward the Sunlight: A Story of the 
Dominican 

Republic and Its People, Publisher Caribbean Library, New York. 
1947. P. 60. 

9) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, the 
American Republics Department Of State Washington. p.806. 

م  1973( بيتر يوسف : أمريكا الالتينية قارة الجوع والخوف، دار الثورة ،  بغداد ، عام  10
 .  112ص 

المصطلحات الجغرافية لجمهورية الدومينيكان  ( أفادت بعض المصادر أن كثيرًا من 11
والتي كان متعارف عليها قبل تولي تروخيللو الحكم قد تغيرت أسماؤها عند توليه الحكم ، 
حيث اختفت تمامًا المسميات القديمة  في عهده ليصبح اسم تروخيللو أيقونة أساسية  

 Rubin  Salma . لكثير من المعالم الجغرافية في جمهورية الدومينيكان انظر:

Fisher: Op. Cit.  p. 67. 
( هالكرو فرجسون : ثورات أمريكا الالتينية،  ترجمة عبد الرؤوف عز الدين، مراجعة فتح 12

. كذلك انظر:113اهلل الخطيب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، د. ت. ص   

Rubin Salma Fisher: Op. Cit  p. 66. 
13) Stanley Walker: Op. Cit . p. 61., Rubin  Salma Fisher: Op. Cit. 

p.66. 
14) Helen Chapin Metz: Dominican republic and Haiti country 

studies, Third 
Edition, Governments Printing Office, Washington, 2001.p.p.40-41. 
15) Howard Wiarda and Michael Kryzanek: The DominicanRepublic: 

A Caribbean Crucible, New Yok, 1982. p.68. 
16 ) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson: Op. Cit  p. .p. 47- 48.  

( كانت مزارع القصب والصناعات القائمة عليها خاصة صناعة السكر من الصناعات  17
%  من إجمالي الصادرات 60الرئيسية في  الدومينيكان، وكانت تمثل نحو 

ن السكر الدومينيكاني يصدر جزء كبير منه إلى  بريطانيا ، ولم تكن الدومينيكانية، وكا
الواليات المتحدة األمريكية مستثمرًا هامًا في هذا المجال ؛ بسبب تعهداتها لدولة كوبا ، 
ولتقليل النفقات في تلك الصناعة لجأ تروخيللو إلى جلب األيدي العاملة من هاييتي 

  Rubinل بكثير من العمالة الدومينيكانية. انظر: حيث كانوا يعملون بمقابل مادي أق
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Salma Fisher: Op. Cit. p. 70. 

   الحظ الباحث تضارب التقارير بشأن أعداد القتلي من الهايتيين الذين قتلوا  على أيدي )
الجنود الدومينيكانيين وهناك بعض المصادر ذكرت  أعدادًا أكثر من هذا العدد بكثير 

 رقام مبالغ فيها .  ويبدو أن هذه األ
18 ) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson: Op. Cit  .p. 54.  

جمهورية_الدومينيكان. كذلك انظر  الموقع االلكتروني:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
(عبد الفتاح حسن أبو علية : تاريخ األمريكتين والتكوين السياسي للواليات   19

لمريخ للنشر ، المملكة العربية السعودية ، المتحدة األمريكية ، دار ا
 . 176-175، ص ص   1987الرياض، عام 

20)Foreign Relation of the United States Diplomatic Papers 1939 (In 
Five Volumes) Volume V The American Republics United states 
Governments Printing Office  Washington 1957.  p. P. 579 – 580.  

( كان المذهب الكاثوليكي هو المذهب الرسمي في جمهورية الدومينيكان  وكان يتبعه 21
 ..Rubin  Salma Fisher: Op. Cit% من الشعب الدومينيكاني . انظر 98نحو 

p.68.                                                                               
22) Helen Chapin Metz, Op. Cit. P. 42. 

( كان تروخيللو قد منح أحد األشخاص من أقربائه  احتكار جميع  صفقات األحذية  23
 Rubin  Salma Fisher: Op. Cit.. pالعسكرية التي كانت تصنع للجيش انظر : 

p.67-.68.                                                                   
24 (Ibid P. p.67-.68.  

25 ) Foreign Relation of the United States. Department of State Office 
of the Historian Bureau of Public Affairs, 1961–1963, VOL. XII, 
American Republics, Document, United States Government 
Printing Office Washington, 1996, Memorandum from Secretary of 
State Rusk to President Kennedy, Washington, February 15, 1961. 
P.p. 616 -617. 

26) C.I.A.: dominican  republic 25x1 24 august 1960. 

م( ولد بيرنز ونشأ في 1972أبريل  9 - 1882مايو 2 )جيمس فرانسيس بيرنز(  27
قاضي وسياسي أمريكي ، كان عضو وهو ، كارولينا الجنوبية هو بواليةتشارلستون مدينة

يات والمحكمة العليا للوال في الحزب الديمقراطي، خدم في الكونجرس، والسلطة التنفيذية،
لوالية كارولينا الجنوبية، فاز بيرنز  104وكان أيضًا الحاكم رقم األمريكية ، المتحدة

م وأصبح  1925و 1911، وعمل فيه بين عامي مجلس النواب األمريكي بانتخابات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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م ، 1947يناير عام  21م واستقال من الوزارة في 1945يوليو عام  3وزيرًا للخارجية في

شارك  بيرنز  .وألمانيا النازية أيد سياسة روزفلت الخارجية، ودعا إلى رد قوي ضد اليابان
. -. انظر الموقع االلكتروني :وباريس للسالم   بوتسدام  في مؤتمري 

ikipedia.org/wiki/https://ar.w   جيمس_بيرنز 
28 ) Foreign Relations of the United States, 1946 volume X1 the 

American republics JX 233.A3 Department Of State Washington.  
P.805. 

الثالث  ، هو الرئيس)م 1972ديسمبر  26-1884 مايو 8  :(  هاري ترومان(  29
 20حتى   1945أبريل  12، تولى المنصب من  للواليات المتحدة األمريكية والثالثون

الذي توفي في المنصب ، وكان عضوًا  فرانكلين روزفلت ، خلفًا للرئيس م1953ريناي
أشرف ترومان .م(  1945  -1935   ( ميسوري عن والية مجلس الشيوخ األمريكي في

، كما أمر اليابانو  ألمانيا النازية واستسالم كٍل من ، الحرب العالمية الثانيةعلى إنهاء
، وعمل على  م1945في أغسطس عام  قنبلتي هيروشيما وناجازاكي بإطالق
الحرب  م، كذلك بدأت في عهده1949في عام  منظمة حلف شمال األطلسي إنشاء
بين الواليات المتحدة  األمريكية واالتحاد السوفيتي، كما ساهم في التدخل  الباردة

م . تعد فترة ترومان من أكثر الفترات جداًل بين 1950 عام الحرب الكورية العسكري في
المؤرخين واألكاديميين نظرًا الرتفاع شعبيته في بدايه حكمه، ثم تدنت بشكل قياسي في 
نهايتها،  وكان ترومان قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية تمامًا عقب خروجه من البيت 

 م.1972سمبر عام دي 26بكتابة مذكراته . توفي في حيث قام األبيض 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiانظر الموقع االلكتروني:   

30) Foreign Relations of the United States, 1946 volume X1, Op. Cit. 
P.805. 

 من خالل إعالن كثيراً  أفاد الذي خيللوترو  لصالح الثانية العالمية الحرب اندالع جاء لقد( 31

 في الحلفاء لقوات  بالده وفتح الحرب، تلك في األمريكية المتحدة الواليات إلى انضمامه

 اإلعارة قانون استعمال خالل من كبيرة فائدة عليه الذي أدخل ،األمر المانيا ضد حربها

 له، فضاًل عن األمريكية المتحدة الواليات منحته الذي Lend-Lease Act والتأجير

 سمحت التي األمريكية المتحدة الواليات مع تروخيللو وقعها التي العسكرية االتفاقيات

 انظر:   .وبالعكس األمريكية األجواء استخدام في الدومينيكاني الجو لسالح
Foreign Relations of the United States, 1946 volume X1, Op. Cit. 

P.807. 
32) Foreign Relations of the United States, 1946 volume X1,: Op. Cit. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%85
file:///E:/شغل%20احمد%20حسين%20مجمع%20فى%20سبتمبر%202020/New%20folder/%20وباريس%20للسلام
file:///E:/شغل%20احمد%20حسين%20مجمع%20فى%20سبتمبر%202020/New%20folder/%20وباريس%20للسلام
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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P.809. 

33) Ibid. p. P.809-811. 
34 ) Ibid. p..P.816-817. 

في مدينة يونينتاون بوالية  م1880 عام ديسمبر 31 ولد في :جورج كاتليت مارشال(35
م، وُعين ضابطًا برتبة  1901عام  فرجينيا . تخرج من المعهد العسكري بوالية بنسلفانيا

، وفي الفلبين في  للحرب العالمية األولى مالزم ثان وخدم خالل السنوات السابقة
م التحق مارشال والذي كان قد ترقى إلى رتبة عقيد بهيئة أركان 1918أغسطس عام 

ضابطًا ممن هم أقدم رتبة منه  32م تخطى مارشال 1939وفي سبتمبر عام ، الجيش 
لتولي منصب رئيس أركان الجيش . بعد انتهاء  روزفلت حينما اختاره الرئيس فرانكلين

ثم عينه ترومان وزيرًا للخارجية ، الحرب العالمية الثانية استقال مارشال من منصبه 
علن مارشال أفكاره لتنفيذ برنامج وفي يونيو من نفس العام أ، م 1947يناير عام  21في

يهدف إلى إعادة اقتصاديات أوروبا إلى وضعها الصحيح ، وذلك لمقاومة توغل 
استقال مارشال من منصبه كوزير .  مارشال الشيوعية في أوروبا ، وهو ماعرف بمشروع

م  بسبب مرضه وبعد سنة من ذلك استدعاه  1949يناير عام     20للخارجية  في 
الرئيس هارى ترومان ليصبح وزيرًا للدفاع عمل مارشال خالل فترة توليه ذلك المنصب 

ومنظمة حلف شمال األطلسى  لألمم المتحدة على ضمان التأييد والدعم األمريكي القوي
وفي عام م، 1951 عام سبتمبر 12د مارشال للتقاعد مرة أخرى في وعا ، (الناتو)

في   م1959عام  أكتوبر 16توفي في .للسالم جائزة نوبل تسلم مارشال م1953
انظر الموقع  .  ، ودفن في مقبرة أرلينجتون الوطنية واشنطن العاصمة األمريكية

 -االلكتروني :
   https://ar.wikipedia.org/wiki/ جورج_مارشال                             

36 ) Foreign Relations of the United States, 1947 volume X1 the 
American republics JX 233.A3 Department Of State Washington 
1947, P. P. 659-660. 

37 (Cary W.Beshel:The Dominican Crisis of 1962-1965, Communist 

Aggression or U.S.Intervention Master The University of Texax at 
Arlington ,2012. p.p.13-14. 

38 (Ibid. p. 635. 

(  عبد الرازق مطلق الفهد : دراسات في أمريكا الالتينية ) البحر الكاريبي( ،بغداد ،عام  39
.66م، ص 2007  

40 (Foreign Relations of the United States, 1947 volume X1, Op. Cit. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1880
https://ar.wikipedia.org/wiki/1880
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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p.642. 

41 ) Ibid. p. 640.  
 42 ) Ibid. p. 645. 

  كت الدومينيكان  مع الواليات المتحدة األمريكية في توقيع  حلف الريو( اشتر Rio Pact  
  inter-American treaty of أو معاهدة المساعدة المتبادلة بين  الدول األمريكية 

reciprocal assistance the  في مدينة ريودي جانيرو) البرازيل ( في نهاية  عام
األولى، وكان أعضاؤه  هم  الدول األعضاء في  م ، وهو حلف عسكري بالدرجة1947

منظمة الدول األمريكية ذاتها ، وكان من بين أهدافه حسبما أشارت إليه المادة األولى 
من ذلك الحلف اعتبار أي هجوم مسلح ترتكبه دولة ضد أية دولة أمريكية هو بمثابة 

لدول على  أن تساعد في هجوم على الدول األمريكية كلها ، وبالتالي فقد  تعاهدت هذه ا
مواجهة هذا الهجوم  ممارسة منها  في حق الدفاع المشروع  الفردي أو الجماعي الذي 

 فأتت الريو حلف من الثانية المادة أما( من ميثاق األمم المتحدة  .   51أقرته المادة )

 رؤساء ءفي استدعا التدابير وتمثلت هذه العدوان، لرد اتخاذها الممكن التدابير ذكر على

 كلي أو جزئي بقطع والقنصلية، إما الدبلوماسية العالقات وقطع الدبلوماسية البعثات

 خاصة قيادة الحلف لهذا وليس ، والبحرية البرية والمواصالت االقتصادية للصالت

 عزيز محمد. للمزيد انظر :   تصرفه تحت به خاصة قوات له ليست وكذلك أوموحدة،

والفنون   للثقافة الوطني العالمية، المجلس السياسة في تكتالتوال شكري وآخر:  األحالف
.  شريط رباب :  السباق نحو 33-27م ، ص ص 1978 الكويت، عام اب ،دواآل

م  السالح النووي نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة 1990—1945التسلح 
التاريخ واآلثار ،  الجزائر ،عام العربي التبسي ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم 

راسة للعالقات دة ،داهلل :  الحرب البار دي عبدايناس سع، 36-35ص ص   م2016
،الطبعة األولى عام  دادالسوفيتية  ،الناشر أشور يانيبال  للكتاب،العراق، بغ-األمريكية 

 .  95-94ص ص م ، 2015
 ول أمريكا الوسطى والجنوبية دمن دد في عة األمريكية  دنفوذ الواليات المتح دأن امت د( بع

ة األمريكية أن تعمل دأ مونرو  رأت الواليات المتحدالتي ارتكز عليها مب دوتطبيقًا للقواع
ول القارة األمريكية  كنموذج من الراوابط دنوع  من الترابط والصالت  بين د على ايجا

ة  في دأو ذات المقومات الواح دول ذات االقليم الواحدًا من الدداالقليمية  التي تجمع ع
ة األمريكية  أن قيام منظمة درأت الواليات المتح دة  وقدمنظمة أوهيئة أو جامعة  واح

ي  في القارة دعائم نفوذها السياسي واالقتصادكثيرًا  في تثبيت  دأمريكية  سيساع
م،  1881عام   ة األمريكية  في اقامة تلك المنظمةدأ تفكير الواليات المتحداألمريكية  وب
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 دضمت هذه المنظمة عن دم  وق1889وخرجت الفكرة للنور في مؤتمر واشنطن عام 

عن منظمة   دومينيكان. للمزيدالدولة ولة كان من بينها دى وعشرين دنشأتها نحو  إح
-106افها انظر : عبد الفتاح حسن أبو علية: المرجع السابق ص دول األمريكية وأهدال

108. 
43) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson:Op. Cit., P. 64. 

44 (Ibid. p.66. 
45 )Cary W. Beshel,: Op. Cit., P. 11. 

م  ، بوالية 1890:  سياسي وعسكري أمريكي ،  ولد  في أكتوبر عام إيزنهاورداويت (  46
م ، اشترك في 1915تكساس األمريكية ،  التحق بالكلية الحربية، وتخرح منها عام 

م  ، 1945مية الثانية ، عين قائدًا لقوات االحتالل األمريكي  في المانيا عام الحرب العال
وهو الرئيس الرابع والثالثون للواليات المتحدة األمريكية  حيث انتخب رئيسًا لها عن 

م ، 1953يناير عام  20الحزب الجمهوري ، خلفًا للرئيس األمريكي " ترومان " في 
لمعروف"  بمبدأ إيزنهاور "  الذي أعلنه في يناير عام ينسب إليه مشروع سمي باسمه وا

م ، والذي كان يهدف إلى  ملء الفراغ  الناجم عن جالء االستعمار الفرنسي 1957
والبريطاني عن منطقة الشرق األوسط  بعد الحرب العالمية الثانية ، ولمقاومة التغلغل 

م  ، أرسل 1958للبناني عام السوفيتي في تلك المنطقة ،  تدخل إيزنهاور في النزاع ا
م ، وتوفي عام 1961األسطول السادس األمريكي إلى بيروت ، اعتزل السياسة عام 

. انظر: أحمد عطية اهلل : القاموس السياسي ،  الطبعة الثالثة ،  مطبعة م  1969
 .166-165م ، ص ص 1968النهضة  المصرية  ، القاهرة  ، عام  

47) Foreign Relations of the United States1955-1957 Vol. VI, 
American Republics: Multilateral, Mexico, Caribbean, United 
States Government Printing Office Washington, 1987 . p. 877.  

48 ) Ibid. p. 906. 

49 ) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson: Op. Cit., P. p.72-73. 

أنه منذ اغتيال األخوات الثالث )ميرابال( على يد تروخيللو  ( مما هو جدير بالذكر  50
أضحين رمزًا للمقاومة والنضال  في مواجهة العنف الموجه ضد النساء ، ولذلك قررت 

م  تخليد ذكراهن من خالل االحتفال 1999الجمعية العامة لألمم المتحدة  في عام 
بالتزامن مع يوم وفاتهن ، كما   سنويًا  باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

م ذكرى أغتيال 1981سبقن بعض الناشطات  النسويات األمم المتحدة  واخترن في عام 
األخوات )ميرابال( ليكون يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة ، عالوة على ذلك  
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األخوات قامت شركة منرو غولدين ماير األمريكية لإلنتاج السينمائي  بتخليد ذكرى 

م  بعنوان " في زمن الفراشات " وقد اقتبست 2001الثالث  من خالل فيلم أنتجته عام 
صناعة  تلك القصة عن رواية باإلسم نفسه للكاتبة األمريكية من أصول دومينيكانية  

  https//wlahawogohokhra.comتدعى جوليا المايز . انظر الموقع االلكتروني : 
   
م  1969يناير عام 20رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية في الفترة من ( أصبح فيما بعد  51

 م .1974أغسطس  9إلى 
52 ) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V , 

Op. Cit, 
 P. P. 806-807. 
53 ) Ibid. p.806. 
54 )Rubin Salma Fisher: Op. Cit., P. 90. 

55 (C.I.A . :Dominican  Republic, 14  july 1960. 

تمكن الصحفي األمريكي تاد سزولك أحد المراسلين في جريدة نيويورك تايمز  من  ( 56
مغادرة الدومينيكان ، بعد أن تدخلت  الخارجية األمريكية لمساعدته، ثم بعد ذلك حكم 
ة عليه غيابيًا بشهرين سجنًا وغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف بيسو دومينيكاني  بتهم

  التشهير بتروخيللو ونظامه.انظر :
 The New York Times Magazine :Tad Szulc, "Uneasy Year 29 of the 

Trujillo Era," (August 2, 1959).p.9. 
 ضد الحكومة تمرد حركة م . قاد 1926 عام ولد كوبي وزعيم سياسي : كاسترو فيدل(  57

 بمنصب رئيس لنفسه م واحتفظ 1959 معا باتيستا بحكومة االطاحة من وتمكن الكوبية،

الوزراء والقائد األعلى للقوات المسلحة ، وقاد تحويل البالد إلى النظام الشيوعي  ونظام 
م  أضاف لنفسه منصبًا جديدًا عندما أصبح رئيسًا 1976حكم الحزب الواحد ، وفي عام 
 -األمريكية لعالقاتا توتر في اً تصاعد حكمه مدة شهدت . لمجلس الدولة ورئيسًا للوزراء

 معه ودية بعالقات يحتفظ وظل السوفيتي، االتحاد االعتماد على إلى الكوبية، فاضطر

 إلى األجنبية التدخالت دعم مسألة من ذلك بعد م وتحول1991 األخير عام انهيار حتى

 وايغو فنزويال رئيس شافيز هيمو مثل المنطقة في االشتراكية مع الشخصيات الشراكة

م  عندما أعلن عدم 2008 عام رئيس بوليفيا . ظل كاسترو في الحكم حتى موراليس
يذكر أن الزعيم الكوبي فيدل  . ل كاسترو مكانهو ترشحه لوالية جديدة  وانتخاب أخيه راؤ 

كاسترو قد دخل موسوعة )جنيز( لألرقام القياسية بعد محاوالت االغتيال العديدة التي 
( تراوحت ما بين تنظيم انقالبات عن طريق  .C.I.Aحاولت األستخبارات األمريكية)
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م. للمزيد 2016عمالء أو إنزال مسلحين أو استخدام عدة أساليب تقليدية ،  توفي عام 

   ها .د.ومابع282اهلل :  المرجع السابق،  صدي عبدايناس سعانظر:  
58 )The National Archives, reference C.A.B.-128-33-3 ,secret, 

January,1959.p. 4. 

  كذلك انظر:

Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, Op. Cit 
.p.p.807-808. 

59 )C.I.A.: Dominican  Republic, 14  july1960. 
 60 ) Rubin Salma Fisher: Op. Cit .p.p. 90-93. 
61 ) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, Op. 

Cit .p.806. 
62 (Rubin Salma Fisher: Op. Cit .p.p. 91-95. 

. 279اهلل : المرجع السابق، صدي عبد( ايناس سع 63  
64 ) Rubin Salma Fisher: Op. Cit .p.p. 95- 96. 

65 (The National Archives, reference C.A.B.-128-33-3 ,secret,  

November 1959,p. 4.  

ي دم  السبب الرئيسي وراء سرعة االنهيار االقتصا1959عام كانت هجمات  يونية 
ومينيكانية ، دللدومينيكان ، حيث تم صرف مبالغ طائلة من أجل تقوية القوات المسلحة ال

ول لمنحه دة اتفاقيات مع بعض الدفعت هذه الهجمات تروخيللو إلى توقيع عدكما 
قلت كاهل المواطنين ،خاصة من الضرائب التي اث ديدالقروض، كما لجأ إلى فرض الع

على األرز واللحوم  والملح  واألسماك ، كما فرض قيمة أضافية على المرتبات 
م انخفاضًا كبيرًا في أسعار السكر والبن 1959عام  دشه د،باإلضافة إلى ماسبق فق

والكاكاو، وهم من أهم صادرات  الدومينيكان، أدى كل ذلك إلى  حالة من القحط 
خل الموظف ، فضاًل دى إلى انخفاض دومينيكانية  مما أدلجمهورية الوالتقشف  في ا

م،  كما انهارت 1959ومينيكانية عام درات الدعن انخفاض األسعار العالمية  للصا
ومينيكان  دم ، ونتج عن تأثر جمهورية ال1936القيمة التجارية ألول مرة منذ عام 

ًا من المؤسسات دقلبل ج ددوكان هناك عالعام ،  دي  أن  أنهار النقدباالنهيار االقتصا
ت تكلفة دومينيكانية  ، كما ارتفعت نسبة البطالة ، وزادالتي تمول من قبل الحكومة ال

% فيما بين شهري يوليو وأكتوبر 20ل ثابت بنسبة دالمعيشة ، والتي كانت تسير بمع
فة من أخبار م ، كما تراجعت أعداد السياح  باآلالف بسبب ماتناولته الصحا1959عام 

 .Rubin  Salma Fisher: Op. Cit., P سيئة عن نظام حكم تروخيللو.  انظر

p.98-99.   
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67 ) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, Op. 

Cit .p.806. 
68 (Ibid.p. 807. 

69 )C.I.A. :Memorandum For The President, Subject: Possible Action 
to Prevent Castroist Takeover Of   Dominican Republic, 14  April, 
1960. 

70) Michael R. Hall:  Sugar and Power in the Dominican Republic: 
Eisenhower Kennedy, and the, first Trujillos published, United 
State,2000,p.95. 

71) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, Op. 
Cit .p.p. 807-808. 

72 ) Ibid.p. 808.   
73 ) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson: Op. Cit, P. p.106-110. 
74 ) C.I.A.: Dominican  Republic, 14  july ,1960.  

75 (C.I.A. :Dominican  Republic, 25x1 24 august, 1960.  

76 ) Valentina Peguero: The Militarization of Culture in the 
Dominican Republic, from theCaptains General to General Trujillo, 
University of Nebraska. Lincoln, 2004.P. 182. , G.Pope Atkins and 
Larmanc Wilson: Op. Cit., P.112 . 

77) C.I.A.  :Dominican  Republic, 25x1 24 August, 1960. 

78 )Michael R. Hall : Op. Cit. P.96. 

( جواكين باالجوير:  شاعر وكاتب  وأستاذ جامعي  ومحام ، بدأ حياته السياسية في  79
عهد الرئيس الدومينيكاني تروخيللو حيث تولى منصب وزيرًا للعدل ، كما شغل عدة 

انت مناصب هامة أخرى أثناء حكم تروخيللو.عين رئيسًا للبالد  ثالث مرات األولى ك
 - 1966م ، والفترة الثانية من عام 1962- 1961على إثر اغتيال تروخيللو من عام 

م  2002يوليو عام  14م . توفي في 1996-1986،والفترة الثالثة من عام   1978
عن عمر ناهز الخمسة وتسعين عامًا  انظر: عبداهلل مسلم شطب البدري:  التدخل 

والموقف الدولي، بحث منشور بمجلة كلية   م1965األمريكي في الدومينيكان  عام 
. كذلك انظر 475اآلداب جامعة ذي قار ، الناصرية ، العراق ، بدون تاريخ، ص 

   https://ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا-الموقع االلكتروني: جواكين باالجوير
80 ) Cary W.Beshel:Op. Cit., P.17. G.Pope Atkins and Larmanc 

Wilson: Op. Cit. P. 121. 
81 ) Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V, Op. 

Cit .p. 808. 

: الحرب الباردة في أمريكا الالتينية، المركز العربي لألبحاث مكاوي سعيد نجالء 82) 

https://ar.m.wikipedia.org/
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 .    237 ص ،م 2013ودراسة السياسات ، بيروت عام 

83 ) Kenneth L. Brownlee: American Actions in the Dominican 
Republic and Grenada Lieutenant Commander, United States Navy 
B.A., University of Georgia,.Submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Arts in National Security 
Affairs, Naval Postgraduate School 1985.P. 13. 

84 )Cary Beshel: Op. Cit., p. p. 15-19. 
85 )C.I.A. : Dominican  Republic,  6 September, 1960. 

، وللمزيد من التفاصيل عن عالقة  113هالكرو فرجسون :  المرجع السابق ص  86 )
 Rubin  Salmaمينيكان طوال فترة عهده انظر: تروخيللو بالكنيسة  الكاثوليكية في الدو 

Fisher: Op. Cit., p.p. 100-105. 
87 )Valentina Peguero,: Op. Cit., p.p. 181-182. 

  يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في الدومينيكان قد قدمت اعتذارًا للشعب الدومينيكاني عام )
سعة وعشرين عامًا ، وقد نشر م جراء دعمها ومساندتها لنظام تروخيللو طيلة ت2011

ذلك  االعتذار في صحيفة )الدومينيكان اليوم ( باللغة اإلنجليزية اعترفت فيه الكنيسة 
باألخطاء التي ارتكبتها  بسبب دعمها لنظام تروخيللو الديكتاتوري،   وطالبت الشعب 

 كتروني: الدومينيكاني بمسامحة رجال الكنيسة وقبول ذلك االعتذار. انظر الموقع االل

http//www.jw.org- 

88 (Rubin  Salma Fisher: Op. Cit., p.P .99—100. 

89 (Ibid. p.102. 

90) C.I.A. :dominican  republic,  6 september, 1960. 

( سلفادور دي مادار ياجا : أمريكا الالتينية  بين النسر والدب ، ترجمة حسين الحوت ،  91
 . 86م ص 1 963ام مراجعة حمدي الحافظ  ،القاهرة ،ع

آيزنهاور  ترجمة وتحقيق هشام خضر ، دار إحياء الترا كرات  ذ( داويت آيزنهاور : م 92
 . 170م .ص 1969ث العربي ، بيروت، عام 

93 ) Abraham F. Lowenthal: The Dominican Intervention, Harvard 
University, Cambridge, May,1972. p. 26. 

94 ) Foreign Relations of the United States,. Department of State 
Office of the Historian Bureau of Public Affairs, 1961–1963, VOL. 
XII, op.cit. P.P. 24-25. 

95 ) Ibid. p.634. 
96 ) G.Pope Atkins and Larmanc Wilson: Op. Cit. P. 127. 
97) The New York Times Magazine: Robrt J.Alexander : After 

Trujillo What?" Tye New Leader, ," (June 12 1961 )p. 4. 
98) Abraham F. Lowenthal: Op. Cit. P. 26. 
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م على 1959هجمات يونيوعام ( سبق التعريف به في نهاية المبحث المعنون ب) 99

 الدومينيكانية(.-الدومينيكان وتداعياتها على العالقات األمريكية
100) Foreign Relations of the United States. Department of State 

Office of the Historian Bureau of Public Affairs, 1961–1963,Vol. 
XII, Op. Cit., P.p. 634 – 635. 

101 )Kenneth L. Brownlee,: Op. Cit., P. 23. 
102 )Valentina Peguero: Op. Cit., p. 185. 
103 ) Foreign Relations of the United States. Department of State 

Office of the Historian Bureau of Public Affairs, 1961–1963,Vol. 
XII, Op. Cit.p.P. 647 – 653. 

104 ) Ibid. p p. 679 – 680. 
105) Kenneth L. Brownlee: Op. Cit. P. 20. 
106) Valentina Peguero: Op. Cit., P. 184-185 ; G. Pope Atkins and 

Larman C. Wilson: Op. Cit. P. 131.  

107 ) The National Archives, reference C.A.B.-128-39-48 ,secret, 
December,  1961.p. 266.  
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 ثبت بالمصادر والمراجع

  -أواًل: الوثائق األجنبية غير المنشورة  : 
  C.A.B.  Cabinet) )  -وثائق مجلس الوزراء البريطاني:  -

-The National Archives, reference C.A.B.-128-33-3 ,secret, 
January,1959. 

The National Archives, reference C.A.B.-128-39-48 ,secret, 

December,  1961.- 
  -ثانيًا: الوثائق األجنبية المنشورة: 

 Central Intelligence Agency -تقارير وكالة المخابرات المركزية األمريكية:-

(C.I.A.) 
 https://www.cia.gov/    : وهي متاحة على الموقع االلكتروني  

  C.I.A.: Dominican  Republic, 14 july1960. - 
- C.I.A.:dominican  Republic, 25x1  24 August 1960. 
-C.I.A.: dominican  Republic,  6 September 1960. 

 .Foreign Relations of the United States (F .Rوثائق وزارة الخارجية األمريكية -

U. S.)   
history.state.gov/historicaldocuments/frus1969. وهي متاحة على الموقع  

   االلكتروني: 
- Foreign Relation of the United States 1930 Volum 11J 

 .x233A3Department of stateWashingtonـ

- Foreign Relation of the United States Diplomatic Papers 1939 (In 

Five Volumes) Volume V the American Republics United States 

Governments Printing Office Washington 1957.  

- Foreign Relation of the United States Diplomatic Papers 1940 (In 

Five Volumes),   Volume V the American Republics. United States 

Governments Printing Office Washington1961.   

- Foreign Relations of the United States, 1946 volume X1 the 

American republics JX 233.A3 Department Of State Washington. 

-Foreign Relations of the United States, 1947 volume X1 the 

American republics JX 233.A3 Department Of State Washington 
1947. 

https://www.cia.gov/
https://www.cia.gov/
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Republics: Multilateral, Mexico, Caribbean, United States 

Government Printing Office Washington 1987. 
- Foreign Relations of the United States, 1958-1960 volume V the 

American Republics Department Of State Washington. 

-Foreign Relation of the United States. Department of State Office of 

the Historian Bureau of Public Affairs, 1961–1963, VOL. XII, 

American Republics, Document, United States Government 

Printing Office  Washington, 1996, Memorandum From  

Secretary of State Rusk to President Kennedy,Washington, February 

15, 1961.  
 -: الصحف والمجالت األجنبية : ثالثا

- The New York Times Magazine :Tad Szulc, "Uneasy Year 29 of the 

Trujillo Era," (August 2, 1959). 

- The New York Times Magazine: Robrt J.Alexander : After Trujillo 

What?" Tye New Leader, ," (June 12 1961 ).  

   -: المراجع العربية والمعربة : رابعا
سي ، الطبعة الثالثة ، مطبعة النهضة  أحمد عطية اهلل : القاموس السيا-

 م.1968المصرية، القاهرة ، عام 
السوفيتية ، -راسة للعالقات األمريكية دة، داهلل : الحرب البار دي عبدايناس سع-

، الطبعة األولى، عام  دادالناشر أشور يانيبال  للكتاب، العراق ، بغ
 . م  2015

 م   . 1973ع والخوف ، دار الثورة ، بغداد ، عامبيتر يوسف : أمريكا الالتينية قارة الجو  -
آيزنهاور  ترجمة وتحقيق هشام خضر ، دار إحياء الترا ث كرات  ذداويت آيزنهاور : م -

 م .1969العربي ، بيروت، عام 
سلفادور دي مادار ياجا : أمريكا الالتينية  بين النسر والدب ، ترجمة حسين الحوت ،  -

 م .1963قاهرة ،عام مراجعة حمدي الحافظ  ال
عبد الرازق مطلق الفهد : دراسات في أمريكا الالتينية ) البحر الكاريبي( ،بغداد، عام -

 م .2007
والفنون   للثقافة الوطني العالمية، المجلس السياسة في والتكتالت شكري وآخر:  األحالف عزيز محمد -
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الحرب الباردة في أمريكا الالتينية، المركز العربي لألبحاث ودراسة   :مكاوي سعيد نجالء -
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 ًا: األبحاث العلمية المنشورة : خامس
م  1965عبداهلل مسلم شطب البدري:  التدخل األمريكي في الدومينيكان عام  -
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