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 املستخلص
الحرب من تأثيرات واضحة على مجرى االحداث السياسية التي    لهذهالوسطى ( لما    تكمن اهمية البحث المعنون )الحرب الباردة في امريكا
وجيتن الرأسمالية والشيوعية لكون  تلك المنطقة قد  ليو يدصراعًا وتنافسًا ملحوظًا بين ال  شهدتها امريكا الوسطى في حقبة زمنية مهمه شهدت 

عدت منطقة نفوذ امريكية بالدرجة االولى العتبارات جغرافية فضاًل عن النفوذ السياسي واالقتصادي االمريكي لكن االحداث التي شهدتها  
الوسطى  دول   الكوبية ك  ةثلتممامريكا  الثورة  التي حصلت وفي مقدمتها  الحركات والشخصيات و انت محفزًا لألحزاب  بالثورات واالنقالبات 

دة والسيما التي كانت تتبنا الفكر الماركسي قد احدث تغييرات بنيوية في االنظمة السياسية في دول امريكا الوسطى وكان رد الواليات المتح
ماعية واحالف عسكرية ثنائية وج  تااتفاقيعقد    يوبالتاللها    المختلفة  المساعداتاالنظمة من خالل تقديم    هذهاستقطاب بعض    ةاألمريكي

انظم الذي  ريو  اليه والسيما حلف  الوسطى دول  جميع    ت  نفسه  امريكا  االسلوب  استخدم  السوفيتي  االتحاد  ان  اال  للقوى    ألحداث .  توازن 
 .    حتى انهيار االتحاد السوفيتي في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي استمر

Abstract 
The importance of the research entitled (The Cold War in Central America) lies in the clear effects of this 

war on the course of political events that Central America witnessed in an important period of time that 

witnessed intense conflict and competition between the two ideologies, capitalism and communism, 

because that region was considered an American sphere of influence primarily for geographical 

considerations, as well as On the political and economic influence of the United States, but the events that 

Central America witnessed, represented by the revolutions and coups that took place at the forefront of 

the Cuban revolution, were a catalyst for parties, movements, and personalities, especially those that 

adopted Marxist thought. By providing various aids to it and thus concluding bilateral and collective 

military agreements and alliances, especially the Rio Pact to which all Central American countries joined, 

but the Soviet Union used the same method to create a balance of power that continued until the collapse 

of the Soviet Union at the end of the eighties of the last century 

 املقدمة : 
هي المنطقة الجغرافية المتوسطة بين أمريكا الشمالية والجنوبية، وتتكون من مجموعة دول أغلبها ساحلية، اذ تمتد من    امريكا الوسطى

بأنها   اذ تعرف  إلى كولومبيا جنوبًا.  الشرق المكسيك شمااًل  الكاريبي من  البحر  المنطقة  الشمالية. يحد  أمريكا  قارة  الجنوبي من  الجزء 
تمثل أمريكا الوسطى واحدة من المناطق التي    .والجنوب الشرقي وخليج المكسيك من الشمال والمحيط الهادي من الغرب والجنوب الغربي

لشيوعية خالل الحرب الباردة إذ تعد أمريكا الوسطى منطقة نفوذ أمريكية  شهدت صراعًا وتنافسًا ملحوظًا بين األيديولوجيتين الرأسمالية وا
التي مرت بها أمريكا  الثورات واالنقالبات  السياسي واالقتصادي األمريكي ، إال إن  للنفوذ  الجغرافية وكذلك    بالدرجة األولى لالعتبارات 

في   السلطة  إلى  كاسترو  فيدل  بوصول  تأثرت  التي  تلك  سيما  وال  والحركات الوسطى  األحزاب  تحفيز  في  البالغ  األثر  له  كان   ، كوبا 
والذي شكل جوهر   الوسطى  أمريكا  دول  في  السياسية  األنظمة  في  بنوية  تغييرات  تحدث  أن  الماركسي  الفكر  تتبنى  التي  والشخصيات 

 : يأتيالصراع في هذه المنطقة ان هيكلية البحث توزعت على مبحثين وكما 
االول األ  /المبحث  وغواتيماالالصراع  المكسيك  في  السوفيتي  الصراع  مريكي  ادارة  في  األمريكية  الوسائل  األول:  المساعدات    المطلب 

/ الدول الفاعلة األخرى في الحرب    المبحث الثاني  المطلب الثالث: غواتيماال  المطلب الثاني : المكسيك  األحالف والتكتالت  األمريكية
 المطلب الثالث: بنما  المطلب الثاني : السلفادور  الباردة المطلب األول : نيكارغوا

 السوفييت يف املكسيك وغواتيماال املبحث األول : الصراع األمريكي
مية الثانية مباشرة على كل من المكسيك توجه الصراع االيديولوجي بين القوتين العظميين في منطقة امريكا الوسطى بعد الحرب العال

وغواتيماال اكثر من سواهما وذلك لوجود حركات يسارية اشتراكية فضال عن مشتركات البلدين في اللغة والجغرافية والتاريخ اذ كانت 
 .  غواتيماال جزء من الدولة المكسيكية في القرن التاسع عشر

 لصراع :املطلب األول / الوسائل األمريكية يف إدارة ا
الخارجية األمريكيالمساعدات األمريكية :أوال:   السوفيتية 1959-1953السبق )ا  يقول جون فوستر داالس وزير  الشيوعية  (  )ال تقوم 

ن بنفوذ قوي على األخص في  و اال من خالل رعايتها ، ومساعدة األحزاب المحلية ، ويتمتع الشيوعي  الوسطىت كبيرة في أمريكا  داو هجمب
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لإلنشاء  (  1) غواتيماال( الدولي  البنك  أو عن طريق  ثنائية  اتفاقيات  األساس بموجب  تتم في  الوسطى  أمريكا  لبلدان  األمريكية  المساعدة  إن 
يتيح للواليات المتحدة األمريكية فرصة الضغط على البلد الحاصل على المساعدة وفي المدة    والتعمير وصندوق النقد الدولي ، األمر الذي

( ) 1945تموز    1بين  حتى  الالتينية سوى  1960حزيران    30(  أمريكا  بلدان  جميع  لمساعدة  األمريكية  المتحدة  الواليات  تخصص  لم   )
( من  %60بشكل شحنات فائض االسلحة األمريكية ، وأن أكثر من )( مليار دوالر ودخلت ضمن هذا المبلغ مساعدة عسكرية صرفة  4,2)

واالرجنتين   والبرازيل  المكسيك  نصيب  من  كان  المساعدة  من  (  2)هذه  األمريكية  المساعدة  يوضح  أمريكا    1960-1945جدول  لدول 
 الوسطى بماليين الدوالرات

المجموع لسنوات  
1945-1960 

 قروض بنك 
 والتصديراالستيراد 

 قروض وإعانات أخرى 

 121 347 468 المكسيك 
 107 6 113 غواتيماال
 41 21 62 كوستاريكا 

 40 17 57 بنما 
 26 13 39 نيكارغوا
 27 3 30 هندوراس
 9 - 9 سلفادور

د.ت، ص    موسكو،  التقدم  ،دار  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  االستعمارية  السياسة  فاخروشيف،  اإلقتصادي 161المصدر/  استخلص  وقد 
القروض والهبات في خمسة أمور هاري ماجدوفاألمريكي ) تألفت من  التي  الخارجية األمريكية ،  ( ، ببراعة شديدة ، أهداف المساعدات 

   -اساسية هي :
 السياسات العسكرية والسياسية للواليات المتحدة األمريكية على الصعيد العالمي . تنفيذ  -1
 إمالء سياسة الباب المفتوح من أجل حرية الوصول إلى المواد األولية والتجارة ، وزيادة فرص االستثمار أمام الشركات األمريكية . -2
ة" بشكل متأصل الجذور في األساليب والطرق الراسمالية )نظام المشروعات  ضمان أن يتم النمو اإلقتصادي في البالد المتلقية لهذه "المعون -3

 الفردية( . 
 تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للشركات األمريكية التي تسعى وراء أهداف التجارة واالستثمار في تلك البالد .  -4
أسواق الواليات المتحدة األمريكية وأسواق الدول الرأسمالية جعل البالد المتخلفة المتلقية للمساعدة أو "المعونة" معتمدة بصورة متزايدة على   -5

، أنه    1963آذار    18خوسه في    ( في مدينة سان1963-1958وقد أعلن رئيس جمهورية غواتيماال )خوسيه ميغيل فوينتاس"  (3)األخرى 
لمدعو )اتحاد من أجل التقدم( وكذلك أن غواتيماال قد  سعرًا جيدًا للبن على مشروع الواليات المتحدة األمريكية لتطوير أمريكا الالتينية ا  ضليف

تهدف الوسائل األمريكية للسيطرة على اقتصاديات دول أمريكا الوسطى ، وقد أعلن  (4) ( مليون دوالر  300فقدت نتيجة هبوط اسعار البن ) 
العالم ، يستعمل أن االتحاد االحتكاري األمريكي )جنرال فودز( و   1971آذار    25رئيس كوستاريكا فيغيريس في   للبن في  هو أكبر مشتر 

مليون دوالر من جراء التخفيض   30-20قوته للتدخل في قرارات الحكومات في المؤتمر العالمي الخاص بالبن . وقد خسرت كوستاريكا من  
فمثاًل تمتلك شركة )يوناتيد فروت(   تعتبر الشركات األمريكية أكبر مالكة في عدد من دول أمريكا الوسطى والالتينية ، (5)المتعمد السعار البن

ألف هكتار مزروعة وحوالي مليون هكتار غير مزروعة وتشمل أراضي في الهندوراس وغواتيماال وكوستاريكا    200الذائعة الصيت أكثر من  
واالكوادور   وفنزويال  ونيكارغوا وكولومبيا  افالس(6) وبنما وسلفادور  إلى  األمريكيين  األعمال  نشاط رجال  المكسيكيين   يؤدي  القطن  مزارعي 

العالمية ، كل ذلك   التعامل مباشرة مع السوق  فالشروط الجائرة للقروض التي تحددها الشركات واسعار الشراء الزهيدة وعدم وجود إمكانية 
رية واليابانية ، ولو يؤدي الى اصابة الفالحين بالفقر المدقع . ويتم تصدير جميع القطن المكسيكي عن طريق االتحادات األمريكية والسويس

 .(7) عمل المكسيكيون انفسهم على تصريف القطن لحصل اقتصاد المكسيك على فوائد كبيرة
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تتحكم شركتان امريكيتان بكل صناعة التعدين في غواتيماال ،   ومثال على ذلكتشغل أمريكا الوسطى مكانًا متميزًا في المخططات األمريكية  
بالد الشركة األمريكية )كوبرس( كما تدير )غودبير رابر بالنتشنز كومباني اوف اوهايو( حقول المطاط وتسيطر على صناعة االخشاب في ال

يعود  السلفادور  وفي  األمريكية  المتحدة  الواليات  كوستاريكا شركات  في  والورق  البناء  مواد  وانتاج  األغذية  بصناعة  منازع  بدون  وتتحكم   .  
من    % 25ل بايتسيك أكونومي لوروبوريشن( التابعة لروكفلر. وتدير )ستاندرد فروت اند ستيمشب((  نصف طاقات تمويل البن إلى )انترناشيونا

جزء انتاج الموز كما تملك محطات النتاج الكهرباء وميناء في السيبا, ويسري نفوذها على انتاج الزيوت النباتية وصناعة البيرة في البالد و 
)شركة يوناتيد فروت كومباني( التي تزيد مساحة ما تملكه من اراضي على    وسطىواسعة في امريكا التشتهر بصورة  (8)من السكك الحديدية

من مساحات االراضي في غواتيماال. ويتمركز في ايديها بصورة تامة   %7ماليين هكتار( وتعود ثلث االراضي المزروعة في نيكاراغوا و  5)
من انتاج الكاكاو   % 40-30من حقول الموز وقصب السكر و  % 80-75لسوداني والعنب وانتاج زيت النخيل وثييل الموز )اباكا( والفول ا

  والبن واليقتصر نشاط هذه الشركة على مجال الزراعة وحده. ففروع )يوناتيد فروت( تدير جميع سكك الحديد تقريبًا في سلفادور وغواتيماال
حسب المعلومات االحصائية التي نشرتها االمم المتحدة (  9) دان امريكا الوسطىوهندوراس ومنشآت الموانئ والتلغراف والنقليات البحرية في بل

اكثر من   في سنة  600فأن  الالتينية  امريكا  هاجروا من  اكثر   1970عالم وطبيب ومهندس  لوحظ  وقد   , االمريكية  المتحدة  الواليات  الى 
 . (10)أختصاص فائق المهارة 300لمتحدة اكثر من )تسرب العقول( من بلدان امريكا الوسطى، فقد رحل منها الى الواليات ا

 االحالف والتكتالت: ثانيا: 
في   اقترح  الذي  األمريكية  الدول  إن مؤتمر  ريو:  المتحدة   1945أيار    15حلف  الواليات  بين  العالقات  اضطراب  بسبب  ينعقد  لم  انعقاده 

الحكومة األمريكية حول كيفية معالجة الموقف ، وفي تشرين األول   األمريكية ونظام بيرون في األرجنتين فضاًل عن عدم االتفاق بين أعضاء
 أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أنه نظرًا للتطورات في األرجنتين فأن الواليات المتحدة األمريكية ترى في إرجاء انعقاد مؤتمر الدول   1945

تم في ريو التوقيع على حلف األمريكيين   1947أيلول    2وفي  (11)  1945تشرين األول    20األمريكية الذي كان مقررًا انعقاده في ريو في  
القائل )العضو في خدمة المجموع والمجموع في خدمة العضو( فقد الزم هذا   المبدأ  المتبادلة وقد تضمنت بنود هذا الحلف وفق  للمساعدة 

داخلي أو خارجي للعمل بأكثرية ثلثي األصوات على    المبدأ الفرقاء بالمساهمة في مجلس االستشارة الذي يبادر في حالة حدوث اي اعتداء
ويعتبر أول حلف عسكري ما بعد  (12) فرض عقوبات اقتصادية على المعتدي على اال تستعمل القوات العسكرية في أي دولة بدون موافقتها

التاريخية التي تعود لبداية القرن السادس عشر وال الثانية ولهذا الحلف خلفياته  العالمية  المتحدة األمريكية   الحرب  سيما عند دعم الواليات 
اثارت خالفات متعددة بصدد تطبيق نظام الضمان الجماعي الذي نظمه   (13) لحركات التحرر واالستقالل من االستعمار االسباني والبرتغالي

أزمة كوبا   في  بين سان دومنجو وهايتي    1962-1961حلف ريو وال سيما  ثم مسألة دومنجو    1962والخالف  وفي كل هذه    1965، 
مارست دور المنفذ لرغبات واشنطن وهي    الحاالت كان صوت الواليات المتحدة األمريكية ونفوذها هو األقوى من خالل أجهزة الحلف التي 

تتمثل في الدفاع عن األنظمة السائدة في الدول األمريكية ما دامت مساندة لها ليس أكثر لهذا فهو حلف ضعيف ليس له وزن دولي يذكر  
فاع الجماعي في الكتلة الغربية على ان حلف الريو كان الخطوة األولى التي توسعت بعدها الواليات المتحدة األمريكية في إقامة ترتيبات الد

الدول األمريكية من  (14)وال سيما معاهدة حلف شمال األطلسي إلى تعديل   1975تموز    26-16في اجتماع مفوضي منظمة  انتهى  قد   ،
الجمع الغربي( والتي وافقت عليها  الكرة  المتبادل في نصف  األمن  )التي تحدد نطاق  العامة  اتفاقية ريو والتصديق على خارطة ماهون  ية 

  -، وقد وردت في المضمون والصياغة تعديالت منها : 1975لمنظمة الدول األمريكية في واشنطن عام  
، الذي يذكر معاني محددة مثل الغزو واإلغارة والحصار وإرسال    1974أخذ التعديل بتعريف العدوان الذي وافقت عليه األمم المتحدة عام   -1

 ية ريو على أن أي هجوم ضد دولة أمريكية يعتبر هجومًا عليها كما سبق اإلشارة إليه . المرتزقة ، بعد أن كانت تنص اتفاق
منطقة األمن لمقتضى البروتوكول الجديد ، أصغر من تلك التي شملتها اإلتفاقية األصلية ، فقد حذفت منها )جرين الند( ومساحات واسعة   -2

 من المحيط .
متعاقدة ليست مضطرة إلى تقديم المعونة لدول ليست عضوًا في االتفاقية بعكس النصوص  في البروتوكول الجديد ، واضح أن األطراف ال -3

 .  1947التي ترجع لعام 
حدد البروتوكول الحالة التي تستدعي عقد اجتماع للجهاز االستشاري خاصًا باألمن بأنها )حدوث صراع من الممكن أن يهدد سالم المنطقة(  -4

 .(15)نت تنص على وجود )موقف( من الممكن أن يهدد السالم ، والذي كان يحتمل تأويالت وتفسيرات عدةبداًل من العبارة السابقة التي كا
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إنشاء السوق المشتركة ألمريكا الوسطى مكونة )كوستاريكا ونيكاراجوا والسلفادور وجواتيماال    1960شهدت سنة    السوق المشتركة :ثالثًا:  
الدول تم االتفاق على أن تتخصص كل دولة في صناعة معينة يكون   الموقعة بين تلك  التكامل االقتصادي  وهندوراس( وبموجب معاهدة 

ل األعضاء . وقد أنشأت السوق أمانة مقرها غواتيماال ، كما أنشأت بنكًا مشتركًا )بنك التكامل لمنتجاتها حق الدخول الى أسواق باقي الدو 
الدول سنة   السوق جزء من عملية تكامل أوسع بدأت بين تلك  إنشاء  التنمية وقد كان  لتمويل برامج  الوسطى(    1951االقتصادي ألمريكا 

تحت اشراف الواليات المتحدة األمريكية منظمة بلدان أمريكا الوسطى )أوديكا( من   أنشأت  1965وفي نيسان  (16)بإنشاء دول أمريكا الوسطى
االتحاد   من  المدعومة  الحركات  منع  المنظمة  هذه  أمام  المتحدة  الواليات  وتضع  والسلفادور(  ونيكارغوا  وكوستاريكا  والهندوراس  غواتيماال 

تواجه تلك الحركات مدعومة من القواعد الحربية االمريكية في منطقة قناة    السوفيتي ولهذا الغرض أنشأه مجلس الدفاع يخطط لتشكيل قوات
 . (17)بنما وفي أمريكا الوسطى من خالل فصائل منتخبة ومدربة ومجهزة لهذا الغرض

 املطلب الثاني / املكسيك: 
مجلة     اعترفت  وقد  السكان  عدد  حيث  من  الوسطى  أمريكا  في  الثاني  البلد  المكسيك  ريبورث(   )يونايتدتعد  وورلد  اند  نيوز    ستايتس 

طاع األمريكية بأن رغبة المكسيك في االستقالل التام ربما كانت الشيء الرئيسي في عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية وذلك النشاء ق
( من  %40ائية وعلى ) من انتاج الطاقة الكهرب  %75عام في االقتصاد يمضي في اتساع وتشرف الحكومة على كل استخراج النفط وعلى  

الفوالذ وعلى ) ألخ%87انتاج  القطن  (18)( من انتاج االسمدة   للجنة  السادسة عشر  الجلسة  في  ألقاه  الذي  المكسيك  بحسب خطاب مندوب 
لواليات ( بالعملة الوطنية نتيجة تبني ا105( مليون دوالر بالعملة األجنبية و )43، خسرت المكسيك )  1957االستشارية العالمية في آيار  

-1956فضاًل عن أن هبوط اسعار التصدير للقطن في موسم    1956-1955المتحدة األمريكية برنامج )التصدير االعاني( للقطن لعامي  
( مليون دوالر من العملة األجنبية ، وسعت حكومة المكسيك لرفع قدرة القطن المكسيكي على المزاحمة اضطرت 42كلف البالد )   1957

( مليون دوالر أخرى للخزينة ، وقد بلغ الضرر  12,5لتصدير المفروضة على القطن ، األمر الذي نتج عنه عدم دخول )الى تخفيض رسوم ا
 (19) (  1957-1956( مليون في موسم واحد فقط )200من جراء البرنامج األمريكي بالمكسيك لتصريف القطن باسعار األغراق ما يقارب )

النفط الهائل الذي اكتشف مجددًا من التحرك بسرعة نحو تقطع المكسيك أشواطًا بعيدة المدى ن حو التطور ، وستمكنها عائدات احتياطي 
وفي (  20)( مليونًا لكن هذا الغنى في الوقت ذاته يجعلها هدفًا مغريًا للتنافس الدولي70تحقيق مستوى لعيشة أفضل لسكانها البالغ عددهم )

البرلمانيين نشطت االتصاالت في مختلف المستويا  1958سنة   الوفود والصالت بين  السوفيتي والمكسيك من خالل تبادل  ت بين االتحاد 
البارز  المكسيكي  السياسي  السوفيتي  االتحاد  زار  اذ  هامة  دولية  وسائل  تبادل  والسوفيتية  المكسيكية  الحكومة  بين  وجرى  الثقافي    والتعاون 

وفي  ،وفد حكومي سوفيتي في احتفاالت تولي )لوبيس ماتيوس( رئاسة الجمهورية الرئيس السابق )السارو كارديناس( وفي السنة نفسها اشترك
أحرز معرض منجزات االتحاد السوفيتي العلمية والتكنيكية نجاحًا كبيرًا في العاصمة مكسيكو كما اعربت الحكومة المكسيكية   1959سنة  

الكوبية   األزمة  لتسوية  ارتياحها  سنة  1962عن  وفي  المكسي  1964،  دياس زار  )غوستافو  تسلم  احتفاالت  في  لالشتراك  سوفيتي  وفد  ك 
القيود على تملك األجانب    1960بعد عام  (  21) أورداس( الذي انتخب رئيسًا للمكسيك   تدفق على البالد كثير من الشركات األجنبية ورغم 
ومة المكسيكية في بداية الثورة قد طردت كثير  ( من االستثمارات األجنبية أمريكية ، وكانت الحك%70للشركات في بعض القطاعات ، كانت )

من الشركات األجنبية من البالد. ظلت تبعية االقتصاد المكسيكي لالقتصاد األمريكي مستمرة بسبب السياسات االقتصادية التي لم تستطع 
المكسيك لوبيس ماتيوس إلى باريس وفي زيارتي رئيس    (   22) توظيف دخل واردات النفط في حل المشاكل االقتصادية التي تواجه المكسيك  

آذار   )  1963في  ديغول  شارل  آذار  1969-1959والرئيس  في  المكسيك  إلى  تنمية   1964(  في  فرنسا  تشترك  ان  على  االتفاق  جرى 
فرنسا إلى  االقتصاد المكسيكي وال سيما صناعة الكيمياء البترولية وأنشأت لجنة مشتركة أوكل اليها أمر وضع مشاريع بهذا الصدد ، وقدمت  

رفضت المكسيك قرار قطع العالقات الدبلوماسية مع كوبا الذي اتخذته منظمة لدول األمريكية    (23) ( مليون دوالر150هذا البلد قرض قدره )
التدخل في السياحة التي تأتي إلى المكسيك عبر   1969قررت الواليات المتحدة األمريكية في سنة  (24)   1964المنعقد في واشنطن في تموز  

( من الكمارك المفروضة على وارداتها مما دفع %10الحدود المشتركة لتجبر المكسيك على مقاومة المخدرات ثم رفضت أن تلغي نسبة )
األمريكية والتقرب من العالم الثالث للتخلص من الضغوط االقتصادية األمريكية وايجاد    المكسيك من اتخاذ موقفًا سلبيًا من الواليات المتحدة

إيجاد ميثاق للحقوق والواجبات االقتصادية للدول اثر اقتراح تقدمت به إلى    1974موقع للمكسيك في العالقات الدولية إذ حاولت في عام  
للبلدان الحقوق االقتصادية  المتحدة لحماية  الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون )(  25) النامية    هيأة األمم  ( )أن شعب 1974-1969. يقول 
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البلدان المرشحة   المكسيك شعب موهوب ، ومجد ، وفخور . ولكن بمقدار ما يكون أمه فأن المكسيك غير مستقر وأكثر خطورة أنه أحد 
قة في الفساد وعلى أثر السياسة االقتصادية قصيرة النظر للمؤامرات الشيوعية وخالل اكثر من نصف قرن فأن حكومة الحزب الوحيد غار 

في  قياسي  رقم  النقدية ضربت  بعملتها  ارتباك حقيقي  يعاني من  اقتصادها  التصديرفأن  في  النفط  احتلها  التي  الكبيرة  األهمية  وبالرغم من 
( اتفاقية للتعاون والتجارة وأكيدًا 27بلدين قد وقعا )االنحطاط والتدهور. لقد مدت كوبا ، منذ وقت طويل جسور التغلغل في المكسيك ، وإن ال

كوبا( يؤيد  المكسيكي  اليسار  صوتت (26)فأن  فقد   . المتحدة  األمم  منتديات  في  أو  المكسيكية  األمريكية  العالقات  في  مختلفًا  األمر  كان 
لصالح القرار الذي يعلن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية ولم ينبع ذلك في اقتناع عقالني بقدر ما كان رغبة   1975المكسيك عام  

( ليست في خط التبعية األمريكي بحسب تعبير وزير الخارجية األمريكي  1976-1970بإظهار إن إدارة الرئيس المكسيكي لويس إيشيفيريا )
إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه الواليات المتحدة األمريكية فقد    1977أضطرت المكسيك عام    (27) هنري كسنجر  

ة بكميات كبيرة من الواليات المتحدة األمريكية وبالرغم من وجود عمال  دخل الطرفين في مفاوضات ثنائية فبالرغم من استيراد المواد الغذائي
ونقل  النفط  لبيع  جديدة  أطراف  عن  والبحث  كوبا  مع  عالقات  القامة  الفرصىة  للمكسيك  هيأ  النفط  فإن  قانوني  غير  في وضع  مكسيكيين 

، أعلنت  1982في آب    (28)والتخلص من التبعية األمريكية  التكنولوجيا الالزمة لصناعته ، كما مكنها من أداء دور هام في أمريكا الوسطى  
توقف  الدائنة من  األمريكية  المالية  والمؤسسات  البنوك  إلى خشية  أدى  مما   ، الخارجية  ديونها  أعباء خدمة  المكسيك عجزها عن مواجهة 

ل الالتينية األخرى لفنزويال واألرجنتين والبرازيل  ( مليون دوالر فضاًل عن أن ذلك فتح الباب أمام الدو 85المكسيك عن دفع ديونها البالغة )
فشلت كل المحاوالت    (29) عن تقاعسها عن دفع الديون لتلك المؤسسات الذي كان يمثل تهديد مباشر لبعض البنوك والمؤسسات باإلفالس

ثار الرأي العام المكسيكي عندما تدخل   1984األمريكية البتزاز المكسيك والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية المستقلة . وفي منتصف  
السفير األمريكي في الشؤون الداخلية للمكسيك ، وطالب الرأي العام بطرده من البالد وفيما بعد عرف أن محاولة السفير كانت بناء على  

العالقات مرة أخرى بين البلدين    وساءت  توجيهات سرية مباشرة من الرئيس رونالد ريغان ، للتأثير في السياسة الخارجية المستقلة للمكسيك
عندما لقي صحفي مكسيكي مصرعه بعد نشر مقال فضح فيه دور المخابرات األمريكية وجماعات الضغط داخل حكومة المكسيك ، والتي  

الواليات المتحدة   يقول جيمس بيكر )وطالما راود رونالد ريجان حلم إقامة سوق أمريكية شمالية مشتركة تضم   (30) تمولها الـ)سي . آي . إيه(  
تحول نصف الحلم إلى حقيقة . غير أن الوقت لم يكن مهيئًا تمامًا    1988وكندا والمكسيك ، وباتفاق التجارة الحرة األمريكي الكندي لعام  

القتصاد  التحول عن طريق االقتصاد الموجه إلى ا  1986البرام اتفاق مماثل مع المكسيك ، وبدأت المكسيك تحت رئاسة دي المدريد عام  
لكننا كنا ندرك أن هناك   الثمانينات .  المكسيك في  المكسيك حول مشكلة ديون  الجدد في  المفكرين  الكثير من  الحر . وطالما عملت مع 

ب حاجة إلى تحرير اقتصاد المكسيك بدرجة أكبر. واألهم أنه في ضوء الحساسية السياسية للمكسيك تجاه الواليات المتحدة فإننا ندرك أنه يج
 . (31) ن تصدر مبادرة مهمة للتجارة الحرة عن المكسيكيين . فبوسعنا تمهيد الطريق لكن عليهم أن يتخذوا الخطوة األولى( أ

 املطلب الثالث / غواتيماال :
  1947ي عام  بعد الدعم األمريكي لغواتيماال في نزاعها مع بريطانيا حول أراضي بيليز غير أن التوتر الذي حدث في العالقات بين البلدين ف

التوترات الجديدة   1949عاد للظهور مجددًا بعد االتهامات األمريكية للحكومة الغواتيمالية بعدم العمل على مكافحة الشيوعية عام   وبدأت 
أن    إلى وزير الخارجية )جورج مارشال( "  1949بالحديث الذي أدلى به مدير مكتب شؤون الجمهوريات األمريكية )باول دانيلز( في حزيران  

      ( 32)"الحكومة الغواتيمالية غير مهتمة بالعالقات الطيبة مع الواليات المتحدة األمريكية من خالل تقديم الدعم والمساندة للعناصر الشيوعية  
حكومة ربما يكون توافق أهداف حكومة )خوان خوسيه أريفالو( مع أهداف الشيوعيين في السياسة االقتصادية واالجتماعية هي التي صبغت ال

الواقع   أرض  على  األهداف  هذه  بعض  تفعيل  عدم  من  الرغم  على  الشيوعية  والواليات   (  33) بصبغة  غواتيماال  بين  الخالفات  تصاعدت  
في   الدولية  الحديد  سكك  وشركة  الغواتيمالي  العمل  اتحاد  بين  الخالف  تصاعد  التحكيم   1949حزيران    30المتحدة  محكمة  قامت  إذ   ،

مة الغواتيمالية بأنها تقاد من الغواتيمالي بإصدار قرار بحجز بعض ممتلكات الشركة على الرغم من االعتراضات األمريكية التي اتهمت الحكو 
( فدان كانت 234,000أراضي بلغت مساحتها )  1953صادر )جاكوبوآربنز غوزمان( رئيس غواتيماال في آذار    (34) قبل عناصر أجنبية  

وفي    . الهادي  المحيط  على  الواقعة  األمريكية  الفواكه  شركة  األر   15تمتلكها  هذه  توزيع  بدء  نفسه  العام  من  الثاني  على  تشرين  اضي 
( فدان أخرى من ممتلكات الشركة على ساحل البحر الكاريبي 172000استولت الحكومة على )  1954شباط    24( فالح وفي  23000)

ثمة بعض الدالالت على شيوعية حكومة آربنز ففي أواخر    (35) تم تأميم السكك الحديد في أنحاء غواتيماال كلها    1954وفي تشرين األول  
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يفة برافدا الشيوعية على إدارات آربنز معتبرتًا غواتيماال حصنًا في المعركة ضد االمبريالية األمريكية كما طالب رئيس  اثنت صح 1953عام  
  1954البرلمان الغواتيمالي عند موت ستالين بالوقوف دقيقة صمت في أنحاء البالد أما آربنز فأشار في رسالة سنوية إلى البرلمان في آذار  

يصف الشيوعيين  الثورية  إلى  الحركة  انتحار  سيساوي  عزلهم  أن  وقال  )تقدميين(  و  )ديمقراطيين(  األمريكية (36)هم  المتحدة  الواليات  قدمت 
( من ميثاق األمم المتحدة حول محاوالت االتحاد 52وفقًا للمادة )  1954حزيران    25ومنظمة الدول األمريكية تقرير إلى األمم المتحدة في  

دول األمريكية عن طريق غواتيماال . وأثار التقرير خطورة اختراق الشيوعية لمنظمة الدول األمريكية وعدته تهديدًا السوفيتي اضعاف منظمة ال
(  37)للسالم العالمي ، جاء ذلك التقرير عقب اجتماع المنظمة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس تال ذلك اقرار مجلس الشيوخ األمريكي األمر

ا  1954آيار    18في   المركزية  أرسل  االستخبارات  دفع  الذي  األمر  غواتيماال  إلى  والعتاد  باألسلحة  محملة  سفن  ثالث  السوفيتي  التحاد 
ال وأن األمريكية في غواتيماال إلى اقناع الضباط الغواتيماليين بأن األسلحة المقدمة تلك هي بداية لوصول بعثة تدريبية سوفيتية إلى غواتيما

بالضغط تقوم  البعثة سوف  السيطرة   تلك  وكذلك   ، الشيوعيين  غير  من  الغواتيماليين  الضباط  من  كبير  عدد  أجل طرد  من  الحكومة  على 
السوفيتية بشكل كامل على غواتيماال ، كانت تلك االجراءات التي قامت بها وكالة االستخبارات لها أثر كبير على إنقالب عدد كبير من 

  17، فقام في    (38)سيجعل من البالد ساحة معركة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتيالضباط في توجههم ضد الرئيس آربينز باعتباره  
انقالب على آربنز بتدبير من الواليات المتحدة األمريكية وغزت غواتيماال فرقة عسكرية اتت من السلفادور بعد أن تسلحت    1954حزيران  

حكومة ووضعت  المركزية  المخابرات  وكالة  يد  على  لرغبات   وتدربت  وخضعت  لالصالح  فكرة  كل  الحكومة  هذه  فألفت  البالد  رأس  على 
الذي تعهد بتشكيل مجلس   1954حزيران    28أعلن يوم  (39)واشنطن   أنريكي دياز( تشكيل مجلس عسكري  الجيش )كارلوس  رئيس أركان 

لداخلية في المجلس العسكري )الفيفو مونزون( حكومي إلدارة شؤون البالد ، غير أن هذا المجلس لم يستمر إال لساعات إذ استطاع وزير ا
الثالثة من فجر   الساعة  العسكري في  المجلس أول    1954حزيران    29من االطاحة بالمجلس  وتشكيل مجلس عسكري جديد برئاسته هذا 

لسفارة األمريكية بالمجلس  قراراته بأنه يعمل على ترتيب وقف اطالق النار في البالد وعقد مؤتمر مشترك مع )كاستلو ارماس( ، وقد رحبت ا
العسكري والتي دعمت )كاستلو ارماس( للوصول إلى السلطة بسبب عالقته مع اإلدارة األمريكية وال سيما شركة الفواكهة المتحدة ومعاداته 

ت بتوجيه كل الدعم إلى  للشيوعيين فضاًل عن )الفيفو مونزون( لم تكن إجراءاته موجه ضد النشاط الشيوعي كان ذلك دافعًا لوكالة االستخبارا
رسميًا مساندة كاستلو ارماس لرئاسة المجلس العسكري    1954تموز    6كاستلو ارماس للوصول إلى السلطة ، وقد أيدت اإلدارة األمريكية في  

رفضه   1954يران حز  29تأكيدًا لوجود المبرر األمريكي لكسر عدم التدخل أعلن مجلس الشيوخ األمريكي في  (40)بداًل عن )الفيفو مونزون( 
ة  ما اعتبره مبررًا لما حدث في غواتيماال فكما جاء في قرار المجلس كانت غواتيماال حالة بارزة على تدخل من الحركة الشيوعية في المنطق 

كية لذلك قرر  وال سيما بعد استخدام الحكومة السوفيتية )الفيتو( في مجلس األمن ضد قرار إحالة مسألة غواتيماال إلى منظمة الدول األمري
وهو اإلعالن الذي وضع لمنع الحركة    1954آذار    28الكونغرس بمجلسيه تأكيد إعادة دعم الواليات المتحدة العالن كاراكاس للتضامن في  

الغربي   الكرة  نصف  شؤون  في  التدخل  من  الدولية  حكومة (41)الشيوعية  كانت  إذ  المرجوة  بالنتائج  غواتيماال  غزو  عملية  اتت  ذلك  على 
من أكثر الحكومات مواالة للواليات المتحدة ومعاداة للشيوعية ، لكن غزو غواتيماال ظل   1957استيو ارماس( التي استمرت حتى عام  )ك

 .( 42) داللة على التدخل األمريكي في شؤون دول أمريكا الوسطى مما يتعارض مع ميثاق منظمة الدول األمريكية وميثاق األمم المتحدة
 الدول الفاعلة األخرى يف احلرب الباردةاملبحث الثاني : 

ان سير االحداث خالل الحرب الباردة في منطقة امريكا الوسطى شهد انقالبات عسكرية وتدهور لالوضاع االقتصادية في عدد من الدول  
امي ظاهرة عدم االستقرار مرده  المنطقة التي كانت ساحات فاعلة للصراع بين المعسكر الغربي والشرقي في نيكارغوا والسلفادور وبنما وان تن

 . السباب داخلية واقليمية ودولية خاصة بمضامين الصراع السوفيتي االمريكي
 املطلب األول : نيكارغوا

. سميت جبهة 1979لم تكن عداوة الواليات المتحدة األمريكية للثورة في نيكارغوا باألمر المستغرب للزعماء الذين امسكوا بزمام السلطة عام  
على يد الحرس الوطني المدعوم من قبل الواليات   1934ساندينيستا للتحرير الوطني على اسم الزعيم )اوجستوساندينو( الذي قتل في عام  

عامًا   خمسين  نيكارغوا  حكمت  أسرة  وهي  سوموزا  أسرة  من  أفراد  يترأسه  الثالثينات  في  كما  السبعينات  في  الحرس  كان  األمريكية  المتحدة 
لدعمها   وأدارتها كان المتحدة األمريكية  للواليات  المختلفة واتهامها  الطبقات  للوحدة لدى  األساس لحركة ساندينو)يسقط سوموزا( وهي دعوة 

ولقد استندت ديكتاتورية أسرة سوموزا على دعامتين أساسيتين الحرس الوطني الذي مثل أداة القمع    (43) لنظام فاسد على مدار سنوات طوال
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ة ومساندة الواليات المتحدة لهذا النظام المعروف بعدائه الشديد للشيوعية ، ولقد سيطر الرئيس سوموزا )االبن الثاني الذي  واالحتواء للمعارض
بعد موت سوموزا االب( على اقتصاد الدولة ولم يقدم نظامه اال    1957بعد موت اخيه الذي تولى بدوره الحكم سنة    1967تولى الحكم سنة  

العري للطبقة  نيكاراغواالقليل  شعب  في  الفقر  شديدة  عام    (44)ضة  في  أنشأت  قد  ساندينستا  حركة  في    1961وكانت  المدارس  طلبة  من 
الجامعات واالشتراكيين وقد واجهت هزائم مستمرة على يد الحرس الوطني واجبروا على االنسحاب الى الريف لبناء قاعدة لهم ، وكانت جبهة 

ال المتحدة  الجماعة  هي  أعوام  الساندينيستا  بين  ما  العصابات  حرب  رجال  من  مستمرة  جماعة  عشرين  من  الباقية    1962-1959وحيدة 
ساموزا حكم  تموز  (45)لمقاومة  في  االئتالفية  الحكومة  من  المسيطر  الجزء  باعتبارها  السلطة  الوطني  للتحرر  ساندينيستا  جبهة  تولت  عندما 

االغ  1979 السياسية عبارة عن مزيج من  باالعتبارات  بشدة وعدد صغير من كانت  المتحدة  للواليات  المعادين  الوطنيين  الراديكاليين  لبية 
في   الرغبة  ويدعون  كوبا  من  تلقوها  التي  بالمساعدة  يحتفون  للحدود،  عابرة  تنظيمات  في  هم  الساندينيستا  أعضاء  كل  وكان  الماركسين، 

وغواتيماال السلفادور  رأسها  وعلى  األخرى  الوسطى  أمريكا  دول  األمريكي (46) مساعدة  الرئيس  إدارة  كانت  نيكاراغوا  في  الثورة  فترة  طوال 
( تفكر في العواقب من ناحيتين فمن ناحية كانت تريد خلع سوموزا ومن ناحية اخرى كانت ال تريد قيام نظام اشتراكي 1981-1977كارتر)

( كرئيس للواليات المتحدة األمريكية أحد أكثر 8919-1981، كان انتخاب رونالد ريغن )  (47) في نيكارغوا كان بالقطع سيتحالف مع كوبا
ي  األحداث تأثير على نيكارغوا في عقد الثمانينات ، إذ قام بتجميد المساعدات التي تم تخصيصها الى نيكارغوا بما فيها اثمان القروض الت 

للغذاء تخصيصها  تش  (48)يتم  سوموزا  عائلة  شاملة ضد  وطنية  ثورة  اال  نيكارغوا  ثورة  تكن  تكن  لم  ولم  كوبا  في  وليس  نيكاراغوا  في  كلت 
اسقاط   في  تظافرت  االقليمية  القوى  وبعض  الداخلية  القوى  كل  الن  نجاحها  في  الحاسم  أو  الوحيد  العامل  هي  السوفيتية  الكوبية  المساندة 

، إذ  1979لجديد في نيكاراغوا في تموز أما المواقف الدولية األخرى حيال ثورة نيكارغوا ، فقد سارعت كوبا باالعتراف في النظام ا (49) سوموزا
اعتبرتها فاتحة الطريق أمام ظهور نظام ماركسي لينيني جديد يدخل في عالقات وثيقة معها للتأثير على التوازنات في المنطقة وكان نجاح 

ثمانيات قوة دفع هامة النشطتها وهي هذه الثورة اصداء ايجابية لدى الحركات الثورية في امريكا الوسطى كما حدث في السلفادور منذ بداية ال
وقد ساندت المكسيك ثورة الساندينيستا وأعلن الرئيس )خوسيه لوبيز بورتيو( أن بالده قدمت وسوف تقدم    (50)االنشطة التي ساندتها دائمًا كوبا

( ولم يندفع االتحاد 51رير مصيرها)مساعدات الى نيكارغوا وأن المكسيك تؤيد تسوية سليمة للصراعات في المنطقة وحق دول المنطقة في تق
النظام ولذا فهو لم يعترف به اال في سنة   البداية وعلى عكس كوبا في مساندة هذا  كذلك ظلت المعونة االقتصادية    1979السوفيتي منذ 

متواضعة حتى سنة   السوفيتية  ،  1980والمالية  والفنزويلية  والمكسيكية  الغربية  نظيراتها  الى مستوى  لم تصل  االنطالقة   حيث  بدأت  لكن 
، خالل هذه الزيارة اعترف السوفيت بأن جبهة ساندينيستا    1980الحقيقية لهذه المساندة بعد زيارة )دونيل اورتيجا( الى موسكو في آذار  

يقول روبرت مكنمارا )لم يكن نشاط االتحاد السوفيتي أو وكيله كوبا السبب الرئيسي في عدم    (52) تمثل الحزب الثوري الطليعي في نيكاراغوا
عدم   ان  العكس  على  بل  الخصوص  وجه  على  والسلفادور  نيكارغوا  اي  الوسطى  وامريكا  عمومًا  الالتينية  امريكا  في  السياسي  االستقرار 

ا في  بلد  لكل  السياسية  الصفوة  لفشل  نتيجة  فسح  االستقرار جاء  الذي  االضطراب  الى  ادى  مما  لشعوبها  الصحيحة  الحلول  الى  تتوجه  ن 
ان نجاح   (53)المجال للسوفييت طبقًا لسلوك الحرب الباردة ان يقدموا مساعدات عسكرية نفس الشيء كانت تفعله الواليات المتحدة االمريكية(

)انستاسي الديكتاتور  نظام حكم  اسقاط  في  اليسارية  الساندينستا  تموز  قوات  في  بطلب 1979و سوموزا(  الساندينيستا  تقدمت حكومة  وكذلك 
غوا  االنضمام لحركة عدم االنحياز ، ولكي ال تتمدد الثورات في الدول األخرى ألمريكا الوسطى قامت السياسة األمريكية لمواجهة نظام نيكارا 

  -""الساندينستا" بالتي :
المخلوع   -1 بالديكتاتور  الخاص  الحرس  شتات  حرب تجميع  لشن  بالسالح  وإمدادها  الكونترا  بقوات  سمي  فيما  انصاره  وبعض  سوموزا 

 عصابات ضد حكومة ماناجوا انطالقًا من أراضي جيرانها وال سيما هندوراس .
فتح جبهة الستنزاف قوى حكومة مانجوا بدفع قوات هندوراس للتحرش بها والوصول بذلك إلى مرحلة الصدام حتى تجد واشنطن مبررًا  -2
في  للت في هندوراس وال سيما  العسكرية  المطارات  بالسالح وإنشاء  بالمنطقة  الى تزويد حلفائها  المتحدة  الواليات  ، وقد سعت  المباشر  دخل 

الفترة من ) ثمانية منها خالل  إنشاء  تم  نيكارغوا والتي  الحدود مع  لقوات هندوراس بطائرات  1986-1982منطقة  إسرائيل  ( وكذلك تزويد 
 وكذلك التوسع في إجراء المناورات العسكرية على حدود نيكاراغوا . وكفير .  5-أف
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محاولة عزل نظام ماناجوا على الصعيدين اإلقليمي والدولي ومنع الدول األخرى من تزويدها بالسالح ولذلك لم تتردد الواليات المتحدة  -3
بتزويد ما  فرنسا  لقرار  الشديدة واإلحباط  األمل  الواليات  من اإلعالن عن شعورها بخيبة  ذلك يشكل مساسًا بمصالح  بالسالح واعتبار  ناجوا 

 المتحدة في الكاريبي . 
أجاز   1985وفي عام  (54) عرقلة أية محاوالت إلحالل السالم في المنطقة ال تسفر عن كسر شوكة نظام ماناجوا ما لم يمكن اسقاطه -4

المعرو  االنسانية(  نيكاراغوا  )هيئة مساعدات  إنشاء  األمريكي  بنهاو)الكونغرس  اختصارًا  قيمته  NHAOفة  ما  لتقديم  دوالر من   27(  مليون 
الكونترا التي كانت غطاء لتقديم مساعدات عسكرية بإشراف وكالة االستخبارات المركزية األمريكية وفي عام    المساعدات االنسانية لمقاتلي 

مليون    27( لتقديم ما قيمته  NHAOروفة اختصارًا )بنهاو  أجاز الكونغرس األمريكي إنشاء )هيئة مساعدات نيكارغوا االنسانية( المع  1985
المركزية   االستخبارات  وكالة  بإشراف  عسكرية  مساعدات  لتقديم  غطاء  كانت  التي  الكونترا  لمقاتلي  االنسانية  المساعدات  من  دوالر 

 (55) األمريكية
استخدام القوة في العالقات الدولية ال يشكل قاعدة اتفاقية فحسب بل أن تحريم    1986أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا عام  

المتحدة االمم  ميثاق  عن  تام  استقالل  في  نفسها  تفرض  عرفية  قاعدة  وشبه    (56)يمثل  العسكرية  االنشطة  قضية  في  المحكمة  اصدرت  إذ 
في جملة أمور أن الواليات المتحدة األمريكية ملزمة  ، إذ قررت هذه المحكمة    1986حزيران    27العسكرية في نيكاراغوا في حكمها الصادر  

بدفع تعويضات لجمهورية نيكاراغوا عن جميع االضرار التي تسببت فيها بانتهاكها لبعض ما عليها من االلتزامات بموجب القانون الدولي ،  
  13اق بين الطرفين وفي رسالة مؤرخة في  وقررت عالوة على ذلك ان تحدد المحكمة شكل ومبلغ هذا التعويض اذ لم يتم التوصل على اتف

ابلغ نائب ممثل الواليات المتحدة األمريكية في هذه المحكمة )ان دولتي ال تزال ترى ان المحكمة ليست لها والية النظر    1987تشرين الثاني  
من الئحة   31المقرر عقدها وفقًا للمادة  في النزاع وان طلب نيكاراغوا غير مقبول وأن الواليات المتحدة لن تحضر ، بناًء على ذلك جلسة من

اتباعه( يتعين  الذي  الطرفين بشأن االجراء  آراء  التأكد من  لغرض  المساعدة (57)المحكمة  بإعادة  األمريكية  المتحدة  الواليات  قامت  أن  وبعد 
عدة االف من جنود الكونترا ومؤيديها من العسكرية الى الكونترا بعد ان كان الكونغرس قد قطعها بسبب خطة ومسألة ايران كونترا، تمكن  

ة  العودة مرة اخرى الى معسكراتهم في الهندوراس وذلك بالرغم من الهزيمة االستراتيجية التي تعرضت لها الكونترا ، ظلت السياسة االمريكي
في يوم تنصبه رئيسًا للواليات (  1993-1989بشأن نيكارغوا بعد الرئيس ريغن كما هي وهذا هو الشعار الذي اعلنه الرئيس بوش االب )

 . (58)المتحدة األمريكية اذ استمر البيت االبيض في تأييد الكونترا
 املطلب الثاني: السلفادور

وقع انقالب عسكري في السلفادور قام به التيار المحافظ داخل الجيش وبتشجيع من الرئيس األمريكي إيزنهاور   1961في كانون الثاني عام  
( فورًا في الحكومة الجديدة في السلفادور ، اال أنه طالب  1963-1961تراف الرئيس األمريكي الجديد جون كندي )( واع1953-1961)

اية  قمع  في  استمرت  الجيش  سياسة  أن  اال  البالد  في  المحدودة  والديمقراطية  االجتماعية  االصالحات  بعض  بتنفيذ  العسكريين  الحكام 
الديمقراطي الذي كان يتزعمه )خوزيه نابليون ديوارتي( المدعوم    اصالحات رغم ظهور احزاب سياسية معارضة وال سيما الحزب المسيحي 

. اال ان الجيش تجاهل نتائج االنتخابات وأحبط تمرد عسكري غير ناجح لصالح ديوارتي  1972أمريكيًا الذي فاز في انتخابات الرئاسة عام  
يقول رتشارد نيكسون أن )أمريكا الوسطى ، التي  (59) 1979في السلفادور الى عام  الذي تعرض للتعذيب والنفي وقد استمر الحكم العسكري  

وان    ، الفيتنامي  الفشل  بعد  أهمية  االكثر  التجربة  االن  تشكل  واشنطن،  تقودها  التي  الخارجية  السياسة  على  الحادة  المناقشة  اندلعت  منذ 
ما في اللعبة المصالح االمريكية ومصالح الشعب السلفادوري، وعندما يقصد السلفادور لم تكن اال المظهر الحالي لالزمة وان شيئان قد اقح

. يقول رفاييل كالينت زعيم اكبر فئة يسارية في السلفادور )إذ   (60)  بالمثابرة على االستمرار بمقاومة العدوان الشيوعي فأن مصالحنا متجانسة(
( من  %70لرأسمالي اكثر مما نفعله بمئة قنبلة ، فالبن يشكل أكثر من )استطعنا ايقاف جمع المحاصيل سنستطيع الحاق الضرر بالعدو ا

 (61) دخل السلفادور(
 -إن سياسة الواليات المتحدة في عقد السبعينات كانت تهدف الى : 

 تمويلهم العسكري. دعم القوة المضادة للساندينيستا الذي يرمي الى مساعدة حكومة السلفادور في عزل قوات حرب العصابات عن مصادر  -1
موسكو  -2 من  والموجهين  الثوريين  احتواء  أجل  من  الشيوعيين  ضد  الحكومية  القوات  لتقوية  السلفادور  الى  واالقتصادية  العسكرية  المساعدة 

المنطقة الكرملن في قلب األنظمة األخرى في  العسكريين وفي عام  (62)وتدمير أهداف  إلى هجوم عنيف من  الكنيسة  هدد    1976تعرضت 
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شح الرئاسة روميرو بطرد وقتل رجال الدين الكاثوليك بسبب تزايد دورهم السياسي ودعوتهم إلجراء تغييرات اجتماعية والقائهم الضوء على  مر 
ظلم النظام السياسي واالقتصادي في البالد ومساهمتهم في اشعال احتجاجات الطبقات وممارسة اشكال عديدة من الضغوط من اجل التغيير 

اغتيال المونسينور روميرو الذي كتب لكارتر يدعوه اليقاف مساعدة الفئة الحاكمة مؤكدًا له ان هذه المساعدات تستخدم   1980، في آذار  
لدعم الظلم وممارسة الضغوط على المنظمات الشعبية المناضلة في سبيل احترام حقوق االنسان االساسية وفي ايار حصل ما يعرف بالحرب 

مدني في مدينة ربوسومبول    600عندما قتل    1980دءًا من العملية العسكرية التي جرت على نطاق واسع في ايار  الخاصة في السلفادور ب
وفاز حزب )آرينا(   1988و    1984و    1982جرت انتخابات في السلفادور  (63)وقد اشترك في هذه العملية الجيشان السلفادوري والهندوراسي

ا  عن  المسؤول  بويسون  دي  روبرتو  انتخابات  بمرشحه  في  البرلمان  مقاعد  بأغلبية  السلفادور  اساقة  رئيس  الواليات   1982غتيال  واجبرت 
وله  المتحدة على تعيين وجهًا معتداًل )الفارو ماجانا( رئيسًا مؤقتًا وهو من اغنى رجال السلفادور ومن رجال البنوك ويسانده حزب ديوارتي  

تم انتخاب   1984العدالة وزاد القمع في البالد وحصلت صراعات بشكل أكبر ، وفي عام  عالقة وثيقة بالجيش اال أنه لم ينجح في تحقيق  
ره  )خوزيه نابليون ديوارتي( زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي ، بعد أن مولت الواليات المتحدة حملته االنتخابية ورغم أن اليمين كان يعتب 

الوقوف   في  ينجحا  لم  انهما  اال  يثق  ال  والجيش  المعارضة  شيوعيًا  تهزمهم  ال  حتى  االمريكية  للمساعدات  حاجتهما  بسبب   ، وجهه  في 
بعد    1985و    1984عاشت السلفادور خالل الثمانينات فترة دموية بعد أن اشتدت قوى المعارضة وضغطت عسكريًا في عامي  (64) المتمردة

قد تلقت المساعدات االمريكية مما ادى الى تحسين تكتيكها  , اما القوات الحكومية ف1984عشرة االف مقاتل عام 10,000زيادة عدد مقاتليها 
أثنين وخمسين    52,000زاد عدد قوات السلفادور الى  1986وصد هجمات المتمردين, فالمساعدات االمريكية امدت من اطالة النزاع وفي  

يقابله   جندي  آرين  5,000الف  هزيمة  أسفر عن  ذلك  كل  المتمردين,  لقوات  فقط  مقاتل  االف  انتخابات خمسة  في  بوريسون  دي  بزعامة  ا 
( أقتراحًا في شباط  فارابوندو مارتيطرح المقاتلون الماركسيون المناوئون للحكومة جبهة )  (65) وفاز المرشح المعتدل الفريدو كريستياتي  1988
الر   1989 فاجأ  فقد  االقتراح  هذا  اقرار  عدم  من  وبالرغم   , أشهر  ستة  لمدة  الرئاسية  االنتخابات  )الفريدو بتأجيل  حديثًا  المنتخب  ئيس 

كريستياتي( المراقبين بكلمة تنصبيه بأن اولويته القصوى هي انهاء الحرب بالتوصل الى تسوية عن طريق التفاوض مع تزامن الهجوم الشامل  
رية للمقاتلين من عدة  رغم الهزيمة العسك  1989( المناوئة للحكومة على سان سلفادور في تشرين الثاني  فاربوندو مارتيالذي شنته جبهة )

زوايا حفزت على اجراء المفاوضات فضال عن التهديد االمريكي لحكومة السلفادور بقطع المعونة العسكرية بسبب قتل القوات الحكومية الى 
لتي رشحها )بطرس  قساوسة يسوعيين, فقد قامت الواليات المتحدة االمريكية بالتنسيق مع المكسيك وفنزويال واسبانيا وكولومبيا وهي الدول ا

بين  المفاوضات  لهذه  السوفيتي  االتحاد  السالم فضال عن انضمام  لتكون اصدقاء في عملية  المتحدة  لالمم  العام  السكرتير  بطرس غالي( 
 .   (66)في مدينة مكسيكو ستي بين الطرفين1992جبهة فارابوندو مارتي والحكومة, فقد تم التوقيع على اتفاقية السالم في كانون الثاني 

 املطلب الثالث : بنما
من قبل القوات األمريكية واضطرت حكومة    1964رد الشعب البنامي بالمظاهرات ضد الواليات المتحدة على سقوط قتلى وجرحى في يناير  

المتكافأة  غير  باالتفاقيات  النظر  بإعادة  البنمية  الشعبية  المطالب  وتلخصت  المتحدة  الواليات  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  الى  بنما 
وكذلك بسط السيادة على هذه القناة المحتلة من القوات المسلحة األمريكية إال أن واشنطن قامت 67  )قناة بنما(البلد بصدد  المفروضة على  

أكثر من   بنما وتضيع  قناة  في  اإلستراتيجية  المواقع  تفقد  لكي ال  قناة    54بالتسويف والمماطلة  السنوي من شركة  الدخل  مليون دوالر هي 
الرئيس يقول  (68) بنما إلى  جونسون  إدارة  تركتها  موقوتة  قنبلة  بنما  قناة  مفاوضات  )كانت  االسبق  األمريكية  الخارجية  وزير  كسنجر  هنري 

الشغب واالضطرابات    1964نكسون ففي عام   اقنع    29، خلفت أعمال  الذي  أمريكية بقيمة مليوني دوالر . األمر  قتياًل ودمرت مشاريع 
ل الترتيبات القائمة ، التي كانت بنما تقسم تبعًا لها الى شطرين يفصلهما منطقة ال تخضع الى سلطة بنما جونسون بالبدء بمفاوضات لتعدي 

أميال على كل من جانبي القناة تحت سيطرة وإدارة الواليات المتحدة ووضعت في المعاهدة األصلية باعتبارها المكافيء    5تمتد الى مسافة  
في أوائل عام    (69) كونغرس األمريكي حالت دون تأجيل المصادقة على المعاهدة الى ما بعد االنتخابات العملي للسيادة ، إال أن معارضة ال

( وهو يتعرض إلى ضغوط قوية في بنما لتوليد  1981-1968سعى )عمر توريخوس( الجنرال العسكري الذي قام بانقالب عسكري )  1973
مريكا الالتينية بعقد جلسة خاصة حول بنما تحت غطاء مناقشة السالم واالمن ضغط دولي لإلسراع في المفاوضات واستطاع بدعم من دول أ

وافق الرئيس االمريكي)ريتشارد نيكسون( (70)في أمريكا الالتينية ، الذي شن هجومًا على الواليات المتحدة وأتهمها بخلق مستعمرة وسط بالده
الن المبادئ الثمانية والتي اشترطت التزامًا مشتركًا بالتوصيل إلى معاهدة  على المقاربة التي اقترحها )عمر توريخوس( حول التوصل إلى إع
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عن  تعيد السيادة القانونية على منطقة القناة إلى بنما وتضمن لها حصة متساوية من عائدات القناة . وستشارك بنما في التشغيل وفي الدفاع  
تراه ضروري ما  باستخدام  الحق  المتحدة  الواليات  وتمنح  القناة من  القناة  للدفاع عن  والبحرية والجوية  البرية  المناطق  الواليات ًا من  منظور 

، ساعد اإلعالن المشترك للمبادئ في تهدئة االضطرابات ومشاعر الضيق المتفاقمة في بنما واستخدام هذه الخطوة إلى األمام كونها  المتحدة
التعاون وأقل من المواجهة ف  العالمداللة رمزية لصالح قدر أكبر من  استؤنفت    1977.في عام  (71) ي العالقة مع دول النصف الغربي من 

المفاوضات حول قناة بنما ، بعد تعيين إدارة أمريكية جديدة  ، وانتهت بتوصل الحكومتين إلى اتفاقيات جديدة حول الموضوع ، طرحت على  
   -:االستفتاء الشعبي وأيدتها أكثرية األصوات ، وقد نصت هذه االتفاقية على  

 تصبح القناة ملكًا لبنما . 2000واعتبارًا من أول كانون الثاني سنة   1999/كانون األول /31استمرار ملكية الواليات المتحدة للقناة حتى  -1
 م  . 1999إزالة القواعد األمريكية تدريجيًا ، وإنهاء وجودها سنة  -2
 تصبح لهم اإلدارة بالكامل في نهاية مدة اإلتفاقية .مشاركة الوطنيين في إدارة القناة وزيادة عددهم تدريجيًا حتى  -3
مليون دوالر تقدمها الواليات المتحدة   430مليون دوالر من دخل القناة ، إضافة إلى مبلغ    70-40حصول بنما على عائد سنوي يتراوح بين   -4

 لبنما في شكل مساعدات . 
بنحو قرن كانت مصلحة الواليات المتحدة (72)هذا الحياد والمالحة فيها للتهديد  حياد القناة والسماح للواليات المتحدة بالتدخل ، إذا ما تعرض   -5

األمريكية في بنما هي الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة تكفل تشغيل قناة بنما والمنشآت العسكرية ، وأثارت قضية االستقرار هذه تصرفات 
إلى    1903ا بين قرار الرئيس تيودور روزفلت بالتدخل العسكري في عام  متباينة كانت مثار جدل من جانب الرؤساء األمريكيين تتراوح م

بالتوقيع عام   إدارة كارتر  المعاهدة ثارت   1977قرار  الحالي . ومع بدء تطبيق أحكام  القرن  إلى بنما مع نهاية  القناة  على معاهدة تسليم 
"(  1990-1981لعدم احترام الجنرال)مانويل نورييغا"  1987زيران  توقعات بتحسين العالقات الثنائية . لكن األمور تحولت نحو األسوء في ح

بتسليم قيادة الجيش لخلفية مختار ، وأدى هذا التصرف إلى اندالع مظاهرات واضطرابات عامة وازمات دستورية لعدة    1981اتفاق عام  
وبعيد توجيه   1988رئاسة أرتو ديلفالي وفي شباط  أشهر سعت خاللها الواليات المتحدة للتوسط كوسيط نزيه بين الجيش والحكومة المدنية ب

فالي اذ  هيئتي محلفين كبريين فيدراليتين امريكتيين إلى )مانويل نورييغا( التهمة بتهريب المخدرات وقداستولى فعليًا على الحكومة من ارتو ديل
،    1987بين الواليات المتحدة األمريكية وبنما عام  إذ بدأ التوتر  (73) كان الدستور البنمي يمنح صالحيات واسعة الى المؤسسة العسكرية   

عندما وجهت للجنرال )دانييل اورنييغا( اتهامات محددة وصريحة في عمليات تهريب المخدرات وأعمال فساد ورشاوي وجرائم قتل ، حتى أن  
إلى بعد  فيما  األزمة  العام وانتقلت  ذات  في  القبض عليه  إلقاء  األمريكية طلبت  فلوريدا  لطلب    محكمة  قرارًا مماثاًل  الذي أصدر  الكونغرس 

المحكمة األمريكية ، ولقد لجأت الواليات المتحدة إلى عدة وسائل إلدارة صراعها مع )دانييل اورنييغا( ومنها شن حرب تجويع مستغلة في 
ي تلقتها من بعض الدول مثل المانيا ذلك على الدعم األمريكي وتجميد أرصدة بنما وامتنعت عن سداد رسوم القناة ، إال أن المساعدات الت

( الف جندي  10الشرقية وبلغاريا وليبيا ساعدتها في إحتواء األزمة فضاًل عن التلويح باستخدام العنف والتدخل العسكري إذ يتواجد حوالي )
ات المتحدة يشكل خطرًا متزايدًا بعد تشعب  بات مانويل اورنييغا الحليف السابق للوالي(74) في القواعد العسكرية األمريكية على امتداد قناة بنما

  وتعمق تواطئه مع مهربي المخدرات الدوليين ، وبعد تصاعد هجمات قواته المسلحة على الجنود األمريكيين وعائالتهم المتمركزون في بنما ، 
دة وحتى عرض اسقاطًا التهم الموجهة  وخالل إدارة ريغان رفض كل الجهود الواجبة للتوصل إلى تسوية من خالل التفاوض مع الواليات المتح

أرسلت قوات أمريكية إلى بنما الختطاف   1989وفي كانون األول عام    (75) له باالتجار في المخدرات قد فشل في ضمان رحيله عن السلطة
در التدخل العسكري األمريكي  لم يص  (76)رئيسها أمانويل أورنيغا الذي حوكم بعد ذلك في الواليات المتحدة بتهمتي االبتزاز وتهريب المخدرات 

لك  في بنما ردود غاضبة وانتقادات من دول أمريكا الالتينية وذلك ألن شخصية ايمانويل اورنييغا متهمة بقضايا تهريب المخدرات والفساد وكذ
فيه الدول االمريكية   الذي أقرت  1991ترك الغزو اثارًا على معظم الدول األمريكية وكان من نتائجه صدور إعالن سانتياجو في حزيران  

هذا  وبدون  للتهديد  الديمقراطية  تعرضت  اينما  جماعي  إجراء  باتخاذ  االعضاء  الدول  بالزام  االمريكية  المتحدة  الواليات  قدمته  قرار    مشروع 
في االنقالب  معارضة  أو  هايتي  على  االقتصادية  العقوبات  على  الموافقة  عن  كبير  حد  إلى  عزفت  قد  المنظمة  لكانت  بيرو   اإلعالن 

 . (77) وغواتيماال
 اخلامتة :
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مع   في صراعها  األمريكية  المتحدة  الواليات  تبنتها  التي  الوسائل  شكلت  السوفيلقد  أمريكا اإلتحاد  مستوى  العالمي وعلى  المستوى  على  تي 
الوسطى باحتواء انظمتها بشكل نسبي إذ تمثلت ادواتها بالمساعدات االقتصادية والعسكرية فضاًل عن عقد اتفاقيات واحالف عسكرية ثنائية  

استطاع بتوظيف البعد األيديولوجي وجماعية وال سيما حلف ريو الذي انضمت جميع دول أمريكا الوسطى إليه ، إال أن االتحاد السوفيتي  
يات وتبني ذات الطريقة األمريكية في تقديم المساعدات أن يجعل التوازن لصالحه وال سيما في نيكاراغوا التي نجحت بإسقاط ابرز حلفاء الوال

سطى األخرى ضمن هذا الصراع المتحدة األمريكية نظام سوموزا مما جعل الصراع يأخذ أبعادا أكثر خطورة وجدية وإدخال دول أمريكا الو 
ية وبالذات هندوراس التي تلقت الدعم المالي والعسكري من الواليات المتحدة في صراعها مع نظام الساندينيستا المدعوم سوفيتيًا . وفي نها

يار االتحاد السوفيتي ، اذ كان  الثمانينات من القرن العشرين تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من تحويل كفة التوازن لصالحها مع نهاية انه
االمريكية داللة واضحة على   االراضي  داخل  االمريكية ومحاكمته  العسكرية  القوات  قبل  )دانييل نورييغا( من  البنمي  الرئيس  اعتقال  مشهد 

لى سبيل المثال ال الحصر   سيطرة الواليات المتحدة على المنطقة مقارنة بأجواء ذروة الحرب الباردة التي شهدت صور متعددة للصراع منها ع
نقض القرارات السوفيتية في مجلس االمن التي تتعلق بمنطقة امريكا الوسطى  او من خالل عرض قضايا التدخل االمريكي على محكمة 

 العدل الدولية كما في حالة االنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراعوا. 
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