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 4491-4411سياست الوالياث املتحذة االمريكيت جتاه غواتيماال 
 أ.م.د حممذ حييى امحذ اجلوعاني

 كليت اآلداب -جامعت االنبار
 املستخلص:

تعد غواتيماال ىي احد الجميوريات الواقعة في منطقة امريكا الوسطى يحدىا مف 
الشماؿ المكسيؾ ومف الجنوب السمفادور وىوندوراس ومف الشرؽ المحيط اليادي ومف الغرب 
بيميز وخميج اليندوراس، تعد غواتيماال منطقة جذب لالستثمارات االمريكية اذ تعمل فييا عدد 

ية في مجاؿ الفواكو والخشب وسكؾ الحديد ولعل ابرز تمؾ الشركات ىي مف الشركات االمريك
شركة الفواكو المتحدة وشركة السكؾ الحديدة الدولية وشركة وايس فريكر، شيدت البالد عاـ 

ثورتيف وانتخابات رئاسية،  اطاحت الثورة االولى بنظاـ الرئيس خورخي اوبيكو الذي  ::?4
رى اطاحت بالرئيس الموقت فدريكو بونس ليعتمي المنصب وثورة اخ 94?4استمر حكمو منذ 

في االنتخابات الرئاسية خواف خوسيو اريفالو الذي استمر حتى االنتخابات الرئاسية التالية عاـ 
4?;1. 

 
   Abstract 

Guatemala is one of the Central American republics bordered to 
the north by Mexico, from the south by El Salvador and Honduras, 
from the eastern Pacific Ocean, from the west by Belize and the Gulf 
of Honduras. Guatemala is a magnet for US investments, with a 
number of American companies engaged in fruit, timber and railways. 
The two companies, the (United Fruit Company), the (International 
Railways of Central America) and the (Wiesse Fraker Company), saw 
the country in 1944 with two revolutions and a presidential election. 
The first revolution overthrew President Jorge Ubico's regime, which 
has been in power since 1931, and another overthrew interim 
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President Federico Ponce To take office in the presidential election 
Juan Jose Arevalo, which lasted until the next presidential election in 
1950. 

 
غير اف البالد ظمت  94?4رئاسة غواتيماال منذ عاـ  اعتمى الرئيس خورخي اوبيكو 

تعاني مف تردي اوضاعيا االقتصادية بالرغـ مف زيادة االستثمارات االجنبية في البالد اال اف 
عالقتيا بالواليات المتحدة بقيت ىادئة دوف اثارة اي مشاكل، وبعد االطاحة بالرئيس خورخي 

اليات المتحدة بسبب االوضاع العالمية انذاؾ مف اوبيكو في ثورة شعبية لـ تتصدى ليا الو 
جية واف الثورة كانت مطمبًا شعبيًا لتعـ البالد الروح الثورية وصراع بيف الطبقة العاممة 
والشركات االمريكية مما خمق جو مؤاتيا لنمو العناصر الشيوعية، قسـ المبحث الى خمسة 

كات االمريكية والحكومة الغواتيمالية مطالب كاف اوليا ىو الخالفات التي حدثت بيف الشر 
السيما بعد اقرار قانوف العامل الغواتيمالي، وتناوؿ الثاني موقف الواليات المتحدة مف النزاع 
بيف بريطانيا وغواتيماال حوؿ مقاطعة بميز المجاورة لغواتيماال اذ رغبت االخيرة السيطرة عمييا 

ا الثالث فكاف لدراسة موقف الواليات المتحدة مف وجعميا منفذا بحرية لممقاطعات الشمالية، ام
تزايد النفوذ الشيوعي في غواتيماال السيما بعد سياسة الرئيس خواف خوسيو اريفالو التي 
سمحت لمعناصر الشيوعية باعتالء بعض المناصب الحكومية ،وتدارست في رابعا التدخل 

واثارة المشاكل في البالد كورقة ضغط الغواتيمالي في شاف بورتيكو التابعة لمواليات المتحدة 
تجاه الواليات المتحدة مقابل الضغوط التي تمارسيا ضدىا في ما يخص االعتراضات عمى 
قوانيف العمل، اما الخامس فتناولت فيو موقف الواليات المتحدة مف االنتخابات الرئاسية عاـ 

يف مف الوصوؿ الى الحكـ اذ ىدفت الواليات المتحدة بالدرجة االساس لمنع الشيوعي 1;?4
دونما دعـ اي مرشح، تـ االعتماد في الدرجة االساس عمى الوثائق االمريكية الصادرة مف 

 وزارة الخارجية فضال عف بعض المصادر االجنبية.
 

 1;?4-::?4سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه غواتيماال 
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تظاىرات ادت الى االطاحة برئيسيف وىما  ::?4شيدت القارة االمريكية خالؿ عاـ 
 ?في  Maximliano Hernandez Martinezالسمفادوري ماكسمميانو ىرنانديز مارتينيز 

ايار  <8في  Carlos Alberto Del Rioواالكوادوري كارلوس البرتو ديل ريو  ::?4ايار 
في غواتيماال اذ تصاعدت موجة االحتجاجات ضد  مما انعكس االمر عمى الوضع ::?4

، ابتدأت تمؾ التظاىرات التي قادىا طالب  Jorge Ubicoسياسة الرئيس خورخي اوبيكو 
(، وتطورت فيما 1لممطالبة بتغيير اعضاء الييئة التدريسية) ::?4حزيراف  84الجامعات في 

، في الوقت ذاتو اعمنت  بعد الى اطالؽ شعارات مناىضة لسياسة الرئيس خورخي اوبيكو
مجموعة مف االطباء وذوي الميف الصحية عف عزميـ عمى االضراب عف العمل في المناطق 
الحدودية مع السمفادور ، تال ذلؾ زيارة احد المسؤوليف الغواتيمالييف الى السفارة االمريكية 

ة امريكية وطمب منو امكانية استخداـ كوادر طبي Boaz Longولقاءه بالسفير بوز لونغ 
لمعمل في المناطق الحدودية اذا ما نفذ االطباء الغواتيمالييف االضراب غير اف السفير بوز 

 (.2لونغ رفض االمر عادًا اياه تدخال في السياسة الداخمية لمبالد)
في تمؾ  االثناء عمت شوارع العاصمة غواتيماال سيتي اضطرابات كبيرة وتصدت  

الغاز والرصاص الحي ، وزار وفدًا مف المعارضة الرئيس قوات الشرطة باستخداـ قنابل 
خورخي اوبيكو في محل اقامتو ، اما الموقف االمريكي مف تمؾ االحداث فقد اعمف السفير 
لونغ بوز باف بالده تبذؿ كل الجيد مف اجل ايقاؼ االضطرابات واف تثمر نتائج االجتماع 

 (.3لوضع الحالي)بيف الرئيس خورخي اوبيكو والمعارضة عف تيدئة ا
عف اخفاؽ المفاوضات بيف الرئيس  ::?4حزيراف  ;8اعمف في صبيحة يوـ  

خورخي اوبيكو والمعارضة بعدما اعمف وفد المعارضة اف طريق التفاىـ بات مسدود ، مف 
جيتيا اعربت االدارة االمريكية عف اسفيا الخفاؽ المفاوضات وذكرت انيا تامل مف الحكومة 

اعاة الظروؼ االنسانية لمشعب مف خالؿ سحب القوات العسكرية مف شوارع الغواتيمالية مر 
العاصمة واالتفاؽ عمى ىدنة بيف الطرفيف واستئناؼ المفاوضات مجددا ، وحممت االدارة 

(، 4االمريكية الرئيس خورخي اوبيكو مسؤولية اخفاؽ المفاوضات بعدما وصفتو )بالمتعنت( )
االمريكية سفيرىا في غواتيماال بوز لونغ باف يقتصر دوره  مف جانبيا ابمغت وزارة الخارجية
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بنقل وجيات النظر والرسائل بيف الحكومة والمعارضة دوف التدخل وتقديـ صيغ لمتسوية او 
 (.5حموؿ لممشاكل)

استمرت التظاىرات المعارضة لمرئيس خورخي اوبيكو وسط رفع اعالـ االمـ  
تظاىريف بالرغـ مف محاوالت السفارة منع المتظاىريف المتحدة والواليات المتحدة مف قبل الم

مف رفع االعالـ االمريكية ، في الوقت ذاتو حاوؿ الرئيس خورخي اوبيكو مف اغراء قادة 
 (.6المعارضة باالمواؿ غير اف الديوف التي تثقل بيا حكومة غواتيماال منعتو مف ذلؾ)

رضة واخفاؽ المفاوضات وبعد اخفاؽ الرئيس خورخي اوبيكو مف استمالة المعا 
ارسمت وزارة الخارجية الغواتيمالية رسالة الى سفراء البرازيل واسبانيا والواليات المتحدة في 
غواتيماال وابمغتيـ باف الرئيس خورخي اوبيكو اصدر قرارًا بدعوة الجمعية الوطنية لتسميميا 

اجل ترتيب اوضاع شؤونو  قرار استقالتو وانتخاب خميفة لو وطمب الرئيس ميمة خمسة اياـ مف
 (.7الشخصية)
حزيراف  91قاـ الرئيس خورخي اوبيكو بتسميـ السمطة الى المجمس العسكري في  

بعدما قاـ باالجتماع بوزراء الحكومة في مكتبو وتوديعيـ بعدىا توجو الى محطة  ::?4
العاصمة غواتيماال االذاعة الرسمية اللقاء بياف التنحي عف الرئاسة وانتقل بعدىا الى منزلو في 

 Eduardoسيتي بعد رفضو مغادرة البالد، وتشكل المجمس العسكري مف ادواردو فيالغراف 
Villagrn  و بينافينتورا بينداBenaventura Pineda  وفدريكو بونسFederico Ponce 

، بادر المجمس العسكري بارساؿ مبعوث الى السفارة االمريكية وذكر المبعوث انو جاء بصفة 
ير رسمية وسرية مف قبل المجمس العسكري ، اذ اكد المبعوث لمسفير بوز لونغ اف المجمس غ

ممتـز باالسس الديمقراطية الموالية لالدارة االمريكية واعرب عف رغبتو التعاوف مع السفارة 
وجو المجمس العسكري دعوة الى  ::?4تموز  8االمريكية في ادارة شؤوف البالد، وفي 

الدبموماسية في غواتيماال لحضور الجمسة االفتتاحية لمجمس الوزراء الجديد ، اعضاء الييئات 
غير اف السفير بوز لونغ لـ يحضر الجمسة بسبب عدـ اعتراؼ االدارة االمريكية بحكومة 

 (.8المجمس العسكري)
 ::?4تموز  =في  Coedell Hullوجو وزير الخارجية االمريكي كورديل ىوؿ  

ي غواتيماال باف انتخاب فدريكو بونس وحل المجمس العسكري ومساىمتو السفارة االمريكية ف
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في انياء العنف في البالد جعل منو شخصية مقبولة لدى الواليات المتحدة وامر السفير بوز 
لونغ استئناؼ العالقات الدبموماسية مع غواتيماال دوف الحاجة الى مشاورات مع السفراء 

 (.9االمريكييف في الدوؿ المجاورة)
وذكر  ::?4تموز  <اتصل الرئيس المؤقت فدريكو بونس بالسفير بوز لونغ في  

لو اف حكومتو ترغب بالتعاوف مع الواليات المتحدة وانيا عازمة عمى المصادقة عمى مرسوـ 
سابق اصدره الرئيس خورخي اوبيكو بمصادرة شركات القيوة واضاؼ اف غواتيماال ترغب في 

الف دوالر سنويا كمساعدات  1;ية وابدى استعداد بالده ارساؿ وصوؿ بعثة تربوية امريك
لمدوؿ االمريكية ، كما ابدى الرئيس موافقتو المبدئية الستثمار الشركات االمريكية لمزارع 
اشجار الماىونجي النتاج االخشاب في مدينة بيتيف شماؿ غواتيماال والتي تعد مف اىـ مناطق 

 (.10استخراج االخشاب في العالـ)
يتضح مما تقدـ اف الحكومة المؤقتة ارادت كسب ود الجانب االمريكي مف خالؿ  

االتصاؿ مبكرا بالسفارة ومحاولة ابداء حسف النية تجاه الدوؿ االمريكية بالرغـ مف رصد المبمغ 
 الزىيد اال انو كاف محاولة مف الحكومة المؤقتة البداء تعاونيا مع الواليات المتحدة.

بعد تصاعد  ::?4ت السياسية الى غواتيماال في تشريف االوؿ عادت االضطرابا 
الخالفات السياسية داخل الحكومة المؤقتة السيما بعد استقالة نائب الرئيس دومينغو سوالريس 

Domingo Solaris  ووزير التعميـ لويس غايتافLouis Gaitan  في الوقت ذاتو باتت ،
وز لونغ اف الحامية العسكرية لمجيش الغواتيمالي البالد عمى وشؾ ثورة ثانية وذكر السفير ب

في مدينة اسكوينتال عازمة عمى تسميـ سالحيا لممعارضة ، مف جانبيا رأت السفارة اف خواف 
ىو االقرب لقيادة ىذه الثورة وبينت السفارة موقفيا مف  Juan Jose Arevaloخوسيو اريفالو 

 (.11الداخمية)تمؾ االحداث بانيا تقف عمى الحياد في الشؤوف 
بالرئيس المؤقت فدريكو بونس  ::?4تشريف االوؿ  81اطاحت حركة ثورية في  

وجاكوبو  Francisco Arana وتـ تشكيل مجمس عسكري جديد مف قبل فرانسيسكو ارانا 
لقيادة البالد ، مف جانبيا  Jorge Torielloوخورخي توريمو  Jacobo Arbenezاربينيز 

تفاؤليا بالحركة التي اطاحت بالرئيس المؤقت ، وعبر المجمس ابدت السفارة االمريكية 
العسكري الجديد عف التزامو بكافة االتفاقيات والتعيدات الدولية تجاه االمـ المتحدة السيما 
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المجيود الحربي لمحرب العالمية الثانية فضال عف عف التزامو باالتفاقيات الدولية التي عقدتيا 
(، وبررت السفارة االمريكية في غواتيماال ارتياحيا لمعممية التي 12الية)الحكومة السابقة الغواتيم

اطاحت بالرئيس فدريكو بونس كوف اف المجمس العسكري الجديد يتمتع بالكفاءة الدارة شؤوف 
البالد وقادر عمى استعادة النظاـ وىذا ما تبيف مف خالؿ اداء المجمس خالؿ االنقالب اذ 

مف اجل الحفاظ عمى ممتمكات المواطنيف والشركات االجنبية كما  تعاونت الشرطة والمتطوعيف
 (.13حممت حكومة المجمس العسكري وجوه شابو قادرة عمى قيادة البالد)

تشريف االوؿ  81تزامنت العممية التي اطاحت بالرئيس المؤقت فدريكو بونس في  
 Osmin Aguirreاغوريري مع انقالب اخر في اليوـ التالي قاده السمفادوري اوسميف  ::?4

وبالرغـ مف ترحيب االدارة االمريكية  Andreas Ignacioلالطاحة بالرئيس اندرياس اغناسيو 
بالعمميتيف االنقالبيتيف في غواتيماال والسمفادور غير انيا اجمت االعتراؼ بالحكومات الجديدة 

 (.14لشأف)اال بعد التشاور مع السفراء االمريكييف في الدوؿ االمريكية ذات ا
عمى استضافة الرئيس  ::?4تشريف االوؿ  ;8وافقت االدارة االمريكية في  

الغواتيمالي السابق خورخي اوبيكو في الواليات المتحدة بعدما غادر البالد الى المكسيؾ بعد 
تعرضو الى مضايقات مف قبل مواطنيف غاضبيف مف سياستو ، واستطاع اوبيكو الخروج مف 

المفوضية البريطانية في غواتيماال سيتي التي امنت خروجو  الى المكسيؾ  غواتيماال بمساعدة
 (.15،اذ حددت الواليات المتحدة مكانا القامتو ومنحو حق المجوء في مدينة نيو اورليانز)

بعد مشاورات بيف وزارة الخارجية االمريكية وسفراء الواليات المتحدة في الدوؿ  
تشريف  :مقترحاتيـ الى وزير الخارجية كورديل ىوؿ في  االمريكية بعث السفراء االمريكاف

بضرورة االعتراؼ بالنظاـ الغواتيمالي الجديد لذا تـ توجيو السفير بوز لونغ الى  ::?4الثاني 
 (.16استئناؼ التعاوف الدبموماسي واالقتصادي مع الحكومة الغواتيمالية)

مرسوما  ::?4االوؿ كانوف  ?مف جية اخرى اصدرت الحكومة الغواتيمالية في  
وتمت دعوة الجمعية الوطنية  ::?4كانوف االوؿ  =4الجراء االنتخابات الرئاسية في 

( (، جرت 17الدستورية ومنعت اعضاء المجمس العسكري مف الترشيح في االنتخابات
والتي اثمرت عف فوز خواف خوسيو  ::?4كانوف االوؿ  ?4-=4االنتخابات الغواتيمالية في 
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% مف اصوات الناخبيف ، فيما حصل ;8.><صوت اي ما بنسبة  1>>.;;8اريفالو ب 
 (.18%  مف اصوات الناخبيف الغواتيمالييف)=1.=اي بنسبة  ?=?.81اقرب منافسيو عمى 

انعكست التغييرات في غواتيماال بشكل ايجابي عمى العالقات بيف البمديف اذ ابتدأت  
 ;:?4ايار  <ريكية الى غواتيماال في بزيارة وفد عسكري مف ضباط الجيش والبحرية االم

ايار مف العاـ نفسو ، اثمرت تمؾ الزيارة عف خطة انشاء قوة مف  <4واستمرت الزيارة الى يوـ 
ضابط عمى اف تقوـ الواليات المتحدة  11:االؼ مقاتل و 41الجيش الغواتيمالي الى قوة مف 

مميوف  ;.9ة لتمؾ الخطة حوالي بتسميح وتدريب الجيش الغواتيمالي ورصدت الواليات المتحد
ممـ،  ;;ممـ ، مدفعية ساحمية  ;Howtzer 41دوالر تشمل تجييز الجيش بمدافع ىاوتزر 

 C47، وطائرة نوع C45طائرات نوع  9، وAT5طائرة نوع  48، و BT 13طائرات نوع  41
دة (، في الوقت ذاتو شممت الواليات المتح19)D51، وطائرة نوع  D36طائرة نوع  48، و 

مميوف دوالر لمحكومة  9الحكومة الغواتيمالية بقانوف االعارة والتاجير اذ تـ رصد مبمغ 
عمى اف يتـ تسميـ باقي المبمغ عمى شكل  ;:?4مميوف في عاـ  ;.4الغواتيمالية منحت ليا 

 (.20مساعدات عسكرية)
  

 اوال: الخالفات بيف الحكومة الغواتيمالية والشركات االمريكية
نياية الحرب العالمية الثانية التيارات الشيوعية مف جية واالوضاع  تصاعدت عقب

االقتصادية التي انعكست تاثيراتيا عمى العالـ ، لذا شيدت البالد عمميات اضراب لعماؿ 
العاممة في غواتيماال االمر الذي ادى الى تاثر  IRCAشركة السكؾ الحديد الدولية االمريكية 

بسبب توقف عمميات النقل وكانت سبب تمؾ االضرابات ىو قياـ  UFCشركة الفواكو المتحدة 
باالستيالء عمى بعض االراضي بالرغـ مف ابداء الشركة استعدادىا لدفع  IRCAشركة 

 (.21التعويضات غير اف عماؿ الشركة اصروا عمى االضراب)
تصاعدت مطالبات الحكومة بتاميـ شركات السكؾ الحديد وباقي الشركات االجنبية 

مر الذي دفع مساعد وزير الخارجية االمريكي لشؤوف الجميوريات االمريكية سبايمي برادف اال
Sppaille Braden  4تشريف الثاني  89الى زيارة السفارة الغواتيمالية في واشنطف في?:< 

وتحدث عف مسالة تاميـ الشركات، اذ ابدى برادف استعداد الواليات المتحدة دفع التعويضات ، 
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ىو قيد النظر واضاؼ اف  IRCAرد السفير اف مسالة تاميـ شركة السكؾ الحديدية مف جانبو 
في غواتيماال عدد مف الشركات االمريكية التي تعمل منذ وقت طويل وبعضيا يعمل خالفات 
لمدستور وقوانيف العمل الغواتيمالية السيما قانوف الضرائب واف الحكومة تسعى الى التوصل 

الشركات االمريكية بما يخدـ مصالح الحكومة والشركات التفاؽ بشكل طوعي مع 
 (.22االمريكية)

عمى اثر تنامي الخالفات االمريكية الغواتيمالية بدأت االدارة االمريكية بتوجيو 
االتيامات الى غواتيماال بتصاعد المد الشيوعي عمى اراضييا ووصفت الصحافة االمريكية 

قص الخبرة ، جاء ذلؾ عقب التصريح الذي ادلى بو وزير الحكومة الغواتيمالية بعدـ الكفاءة ون
 La Horaالى صحيفة الىورا  Marqquin Rojasاالقتصاد الغواتيمالي ماركويف روخاس 

الذي تحدث عف قمة خبرة الحكومة الغواتيمالية في  >:?4كانوف االوؿ  ?الغواتيمالية في 
ق خورخي اوبيكو ، مف جانبو ذكر معرض كالمو عف نتائج النظاـ الدكتاتوري لمرئيس الساب

مساعد وزير الخارجية لشؤوف الجميوريات االمريكية برادف انو يراقب الوضع في غواتيماال 
واف بالده تسعى التخاذ تدابير لمحد مف النفوذ الشيوعي في غواتيماال خشية مف تفاقـ الوضع 

اعد المد الشيوعي بعد لقاء االقتصادي لمبالد ، وجاءت االتيامات االمريكية لغواتيماال بتص
 Licenciadoمساعد وزير الخارجية برادف بوزير الخارجية الغواتيمالي ليسنسيادو سيمفا بينا 

Silva Pena  اذ تحدث وزير الخارجية الغواتيمالي عف موقف  >:?4كانوف االوؿ  41في
يفالو الذي لـ بالده الراض لمتدخل السوفيتي واشار الى محادثتو مع الرئيس خواف خوسيو ار 

يستبعد اقامة عالقات مع االتحاد السوفيتي ، واضاؼ وزير الخارجية انو حذر الرئيس خواف 
خوسيو اريفالو مف مغبة السيطرة السوفيتية عمى البالد واف عمى حكومة بالده اتخاذ اجراءات 

د عمييا قوية لردع التيارات الشيوعية التي تثير المشاكل مع الشركات االجنبية التي يعتم
 (.23اقتصاد غواتيماال)

كانت لمعالقات الوطيدة التي تربط وزير الخارجية الغواتيمالي ليسنسيادو سيمفا بينا 
االمريكية دورا في محاوالت اقناع الرئيس بعدـ االستجابة لطمب المجمس الوطني  باالدارة

، اذ  IRCAالغواتيمالي ووزير االقتصاد الغواتيمالي بتنظيـ عقود شركة السكؾ الحديد الدولية 
وذكر لو اف  >:?4كانوف االوؿ  >4التقى وزير الخارجية بالرئيس خواف خوسيو اريفالو في 
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الة مف الفوضى وىيمنة التيارات الشيوعية عمى بعض مفاصل الدولة البالد تعيش بح
االقتصادية االمر الذي دفع الرئيس الى اصدار اوامره الى وزير االقتصاد لمحد مف 

 (.24االضرابات الغير قانونية)
انعكست االوضاع السياسية في غواتيماال عمى المساعدات االمريكية المقدمة الى 

بتعميق المساعدات المقدنة الى  =:?4اذار  84ة بعد القرار االمريكي في الحكومة الغواتيمالي
مميوف دوالر  9غواتيماال ضمف قانوف االعارة والتاجير اذ كانت الواليات المتحدة قد رصدت 

لغواتيماال مقابل استعماؿ قاعدتيف عسكريتيف اباف الحرب العالمية الثانية ، "وبما اف العمميات 
قد انتيت فاف ال حاجة لمواليات المتحدة لتمؾ القواعد "، وبالرغـ مف اف العسكرية لمحرب 

امر بمنح غواتيماال المتبقي ليا وفق قانوف االعارة  Hurry Trumanالرئيس ىاري تروماف 
الذي طالب  GAOوالتاجير بعد االعتراضات التي قدميا مكتب المحاسبة العامة االمريكي 

(، ومف 25لمحكومة الغواتيمالية دوف النظر لمخالفات السياسية)بضرورة نقل ما تبقى مف امواؿ 
 Moralesاجل ذلؾ التقى الممحق العسكري في السفارة الغواتيمالية بواشنطف موراليس لوبيز 

Lopez  بمدير قسـ شؤوف امريكا الوسطى وبنما في الخارجية االمريكية  =:?4اذار  <8في
روبرت نيوبيكف  USAIDريكية لمتنمية الدولية الذي حضر ممثال لموكالة االقميمية االم

Robert Newbegin  لالستفسار حوؿ القرض االمريكية لغواتيماال ضمف قانوف االعارة
 (.26والتاجير وعزت الوكالة االقميمية تاخير القرض الى )اجراءات تقنية( )

قانوف العمل عاد التوتر مجددا الى العالقات االمريكية الغواتيمالية عمى اثر صدور 
(، عمى اثرىا بعث وزير الخارجية االمريكي جورج 27) =:?4ايار  :4الغواتيمالي الجديد في 

رسالة الى السفير الغواتيمالي في واشنطف غارسيا غراندوس  George Marshallمارشاؿ 
Garcia Grandos  ذكر فييا "اف عمى غواتيماال االنتباه عمى عدة احكاـ مف ىذا القانوف

، ;41يمثل التمييز ضد الشركات االجنبية ، اذ اعترضت الواليات المتحدة عمى المواد الذي 
في القانوف الجديد اذ شممت تمؾ المواد الشركات التي تستخدـ مف  8:9، <89، 484، >44
عامل والشركات التي تعمل في اكثر مف مقاطعة اذ ال يوجد في غواتيماال  4111الى  11;

عامل سوى الشركات االمريكية الثالثة شركة الفواكو المتحدة  11; شركات تستعمل اكثر مف
UFC  وشركة السكؾ الحديد الدوليةIRCA  وشركة اغريكوال دي غواتيماالAgricula De 
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Guatemala  مف جانبيا رأت وزارة الخارجية انو ليس مف حقيا التدخل في القانوف ،"
ا ترغب في حل المشكمة مع الحكومة الغواتيمالي لكف االمر يثير القمق لدييا لكني

 (.28الغواتيمالية)
 =:?4تموز  <4ردت السفارة الغواتيمالية عمى رسالة وزير الخارجية االمريكي في 

باف الحكومة الغواتيمالية درست بعناية االعتراض االمريكي عمى المواد المذكورة في قانوف 
ف المواد ال تحتوي عمى اي تمييز ضد العمل الغواتيمالي الجديد وتـ التوصل الى استنتاج ا

الشركات االمريكية واشار الرد الغواتيمالي الى اسماء الشركات الغير امريكية والتي شمميا 
عامل وىي : شركة ىاسيندا ناشيوناؿ شوكوال  4111الى 11;القانوف والتي تظـ مف 

Hacienda Nacional Chocola   وشركة فينكا ناسيوناؿFinca Nacional  شركة و
وشركة اؿ  Alabamaوشركة االباما  La Unionوشركة ال يونيوف  Fincasفينكاس 
 Laوشركة ال سوليداد  Nahuatancilloوشركة ناىواتانسيمو  El Rosarioروزاريو 
Solidad  وشركة ساف فرانسيسكو انيكسوسSan Francisco Anexos  واضاؼ اف ،

واتيمالية وشممو القانوف الجديد الذي ىدؼ نصف تمؾ الشركات ممموكة مف قبل الحكومة الغ
 (.29الى حماية الطبقة العاممة وليس الستيداؼ الشركات االمريكية)

عمى اثر ذلؾ زار مدير قسـ شؤوف امريكا الوسطى وبنما في الخارجية االمريكية 
والتقى في اليـو التالي بوزير  =:?4تموز  ?8روبرت نيوبكف العاصمة غواتيماال سيتي في 

خارجية الغواتيمالي سيمفا بينا لمناقشة قانوف العمل الغواتيمالي وتاثيره عمى الشركات ال
 Edwin Kyleاالمريكية وحضر االجتماع سفير الواليات المتحدة في غواتيماال ادويف كايمي 

وخالؿ المقاء اوضح نيوبكف اف االدارة االمريكية تشعر بقمق ازاء المواد التمييزية ، اذ تضع 
مف القانوف شروطا عمى توظيف االجانب ، مف جانبو ابدى وزير الخارجية  49ة الماد

استغرابو مف قوانيف العمل في بالده وذكر اف مسؤولياتو منعتو مف قراءة القانوف ، اما المادة 
لمتدىور بسبب منح الحق  UFCمف القانوف فانيا تعرض منتجات شركة الفواكو المتحدة  8:9

وقت الحصاد ، اذ راى الجانب االمريكي اف وضع تمؾ المادة يثير  لمعماؿ باالضراب في
االستغراب حوؿ الفائدة منيا ، واضاؼ نيوبكف اف مسؤولي الشركة بدأوا التفكير باالنسحاب 
مف غواتيماال بسبب ما ليذه المادة مف تاثيرات سمبية عمى العالقات بيف البمديف السيما 
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بشكل كبير في االقتصاد الوطني مف خالؿ  UFCالمتحدة غواتيماال اذ تسيـ شركة الفواكو 
شراء الفواكو مف المزارع الحكومية والخاصة ودفع رواتب الموظفيف ودفع الضرائب 

(، مف جانبو اجاب وزير الخارجية الغواتيمالي سيمفا بينا انو يبدي كل التعاطف 30لمحكومة)
ير عمى القرارات الحكومية واضاؼ اف مع مطالب الشركات االمريكية ولكنو ليس بامكانو التاث

المشاكل السياسية تصاعدت في البالد وانو قاـ بتقديـ استقالتو لكنو تعيد بايصاؿ المطالب 
االمريكية الى الرئيس خواف خوسيو اريفالو لما فييا مصمحة لالقتصاد الوطني الغواتيمالي 

 (.31والشركات االمريكية)
بعث السفير االمريكي ادويف كايمي رسالة الى الرئيس الغواتيمالي خواف خوسيو 

وطمب منو االستماع الى مطالب الشركات االمريكية مف جانبو  =:?4تموز  94اريفالو في 
بانو سعيد لتمقي طمبات الشركات االمريكية بخصوص قانوف  =:?4اب  4اجاب الرئيس في 

لمشاكل التي كانت تعصف بالبالد منعت اريفالو مف التدخل العمل الغواتيمالي ، غير اف ا
 (.32لحل االزمة بيف الشركات االمريكية والحكومة الغواتيمالية)

وبالرغـ مف تمؾ المشاكل السياسية في غواتيماال وانشغاؿ الرئيس بيا غير اف السفير 
اب  : ادويف كايمي اصر عمى لقاء الرئيس خواف خوسيو اريفالو حتى تحقق ذلؾ في

واثناء المقاء ابدى الرئيس اريفالو امتعاضو مف زيارة حاكـ والية تكساس االمريكية =:?4
الى غواتيماال وقيامو بتحريض شركة الفواكو المتحدة  Beauford Jesterبيوفورد جستر 

لالنسحاب مف غواتيماال ، وتـ خالؿ المقاء استعراض مشاكل الشركات االمريكية مع قانوف 
ديد اذ ذكر الرئيس اريفالو انو ناقش االمر مع وزير الخارجية سيمفا بينا واعترؼ اف العمل الج

مسودة القانوف حممت بعض التطرؼ لكنو ليس بالصورة التي تراىا الشركات االمريكية واف 
القانوف ييدؼ الى تحسيف الوضع االقتصادي والمعنوي لمعماؿ الغواتيمالييف ، مف جانبو اشار 

 4111الى  11;التي تنص "اف الشركة التي تحتوي عمى اكثر مف  8:9لمادة السفير الى ا
عامل يحق ليـ االضراب في اي وقت" ووصفيا بانيا اثارت حفيظة الواليات المتحدة بسبب 
اف منتوجات شركة الفواكو قابمة لتمف واف االضراب يؤدي الى خسائر جسيمة بالشركة 

مى االضراب الذي ىو حق مف حقوؽ العماؿ اذ لـ واضاؼ اف االعتراض االمريكي لـ يكف ع
 (.33عمى تمؾ المادة) IRCAتعترض شركة سكة الحديد الدولية 
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لـ يجد الرئيس خواف خوسيو اريفالو ما يحاجج بو السفير االمريكي ادويف كايمي سوى 
االعتراؼ باف بعض مواد القانوف كانت غامضة لكنو عاد ليؤكد اف ليس لغواتيماال اي نية 

وحاوؿ الرئيس اريفالو تذكير السفير كايمي انو في عاـ  UFCستيداؼ شركة الفواكو المتحدة ال
سمحت الشركة لعماليا باالضراب ودفعتيـ الى ذلؾ مف اجل االضرار بالحكومة  >:?4

الغواتيمالية واضاؼ اف الحكومة وقتيا كانت ترغب في تسوية مع الشركات االجنبية غير اف 
تحدة كانت تعرقل تمؾ التسوية مف اجل استمرار الضغط عمى الحكومة كما شركة الفواكو الم

انيا اسندت مياـ وكالة الشركة الحد الشخصيات الغواتيمالية وىو محاـ معارض لمحكومة 
ولكنو برغـ كل ذلؾ طمأف السفير بانو سيتصل بوزير االقتصاد الجراء بعض التعديالت عمى 

 (.34)=:?4القانوف قبل اقراره في ايموؿ 
بعث السفير االمريكي ادويف كايمي رسالة اخرى الى الرئيس الغواتيمالي خواف خوسيو 

بعد انتياء مناقشات المجمس الوطني الغواتيمالي لقانوف العمل  =:?4ايموؿ  88اريفالو في 
دوف تعديمو، ورد الرئيس اف مسالة تعديل القانوف باتت ضرورة بعد مطالبات العماؿ بتعديل 

واد غير اف المجمس الوطني لـ يبدي اىتماـ لالمر، واضاؼ انو سيميل المجمس بعض الم
في تشريف االوؿ بعدىا سيتخذ االجراءات السياسية  ::?4الى نياية عطمة ذكرى ثورة 

 (.35الالزمة تجاه القانوف)
وبعد نياية عطمة تشريف االوؿ بعث الرئيس خواف خوسيو اريفالو رسالة الى السفير 

( 49،8:9ذكر فييا االبقاء الى المادتيف) =:?4تشريف االوؿ  84دويف كايمي في االمريكي ا
في قانوف العمل التي تـ االعتراض عمييا مف قبل الواليات المتحدة وبرر ذلؾ بعدـ امكانية 
تعديل تمؾ المواد فقط وانما عدد اخر مف المواد المزمع مناقشتيا في جمسة المجمس الوطني 

مف جانبو رد السفير االمريكي اف االدارة االمريكية باتت ترى اف (، 36)<:?4في اذار 
غواتيماال تزيد مف صعوبات التعامل التجاري بيف البمديف االمر الذي ينعكس سمبا عمى 
االعماؿ التجارية االمريكية السيما تمؾ الخاصة بتنمية غواتيماال ومناطق اخرى في امريكا 

رصدت مبالغ مف اجل برنامج التنمية  UFCتحدة الوسطى واضاؼ اف شركة الفواكو الم
ومكافحة االفات وزيادة انتاج الموز غير اف العراقيل التي وضعت اماـ الشركة ستدفعيا 

 (.37لتقميص تمؾ البرامج)
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 ثانيا: موقف الواليات المتحدة مف النزاع بيف بريطانيا وغواتيماال حوؿ بيميز.

تيمالية واالدارة االمريكية غير اف الواليات بالرغـ مف الخالفات بيف الحكومة الغوا
وخشية عمى مصالحيا في غواتيماال حاولت حل المشاكل العالقة بيف غواتيماال وبريطانيا حوؿ 
منطقة بميز المحاذية لمبالد، السيما مع وصوؿ قطع مف البحرية البريطانية قبالة سواحل بميز 

 Enrique Munoz Meanyمونوز ماني ، اذ اتصل وزير الخارجية الغواتيمالي انريكي 
طالبا الوساطة لحل  <:?4شباط  =8بوزير الخارجية االمريكي جورج مارشاؿ في 

 (.38االزمة)
عمى اثر وصوؿ قطع البحرية البريطانية وتصعيد الموقف قامت الحكومة الغواتيمالية 

نب االمريكي (، االمر الذي اثار قمق الجا39) <:?4اذار  41باغالؽ الحدود مع بيميز في 
النتاج االخشاب  Weiss Frickerبسبب الخسائر القادحة التي اصابت شركة وايس فريكر 

والتي تتخذ مف بيميز طريقا لتصدير منتجاتيا ، وبالرغـ مف محاوالت الواليات المتحدة 
الحصوؿ عمى ترخيص لعبور الحدود غير اف الشركة رأت اف ال فائدة مف االمر ، اذ ذكر 

"انو طالما توجد قطع البحرية  Frans Weissكة في غواتيماال فرانس وايس مدير الشر 
البريطانية قبالة السواحل فاف الخسائر ستتوالى" وطمب فرانس وايس مف ادارة بالده دعـ موقف 
غواتيماال والتوسط لحل النزاع مف اجل المصالح االمريكية مف خالؿ االجتماع المزمع عقده 

 (.40)<:?4ة بوغوتا لمدوؿ االمريكية في نيساف في العاصمة الكولومبي
حاولت الخارجية االمريكية طمأنة الشركات االمريكية المتضررة في غواتيماال جراء 
النزاع البريطاني الغواتيمالي باف اتصاالتيا مع الجانب البريطاني اثمر عف وعد بريطانيا 

اؿ بوزير الخارجية باقرب وقت فضال عف االتص  H.M.S Sheffieldبسحب المدمرة 
الغواتيمالي مونوز ماني مف اجل حل النزاع بصورة وقتية بيف الطرفيف السيما واف انسحاب 

 (.41المدمرة البريطانية يخمق جوا مؤات لممفاوضات)
وبالرغـ مف اقتراب حل االزمة غير اف وزير الخارجية الغواتيمالي مونوز ماني اتصل 

شاؿ وابمغو بقمق الحكومة الغواتيمالية مف انتشار عدد بوزير الخارجية االمريكي جورج مار 
كبير مف القوات البريطانية في بيميز واف بالده تعد تمؾ القوة )معادية( وتحاوؿ غزو غواتيماال 
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، مف جانبو حاوؿ جورج مارشاؿ طمأنة نظيره الغواتيمالي مف خالؿ تقبل الضمانات 
انية في بيميز مف اجل ابقاء التوتر واضاؼ اف البريطانية وعدـ استغالؿ وجود القوات البريط

 (.42الحامية البريطانية في بيميز ىي مف اجل فرض االمف وليس تيديدا لغواتيماال)
وعمى اثر التحضيرات لمؤتمر بوغوتا عقد في العاصمة االمريكية واشنطف اجتماعا 

يوبكف مدير قسـ ضـ روبرت ن <:?4اذار  <4لمناقشة االزمة بيف غواتيماال وبريطانيا في 
ممثل مكتب شؤوف الجميوريات  Paul Danielsشؤوف امريكا الوسطى وبنما وباوؿ دانيمز 

 Ismaelاالمريكية في الخارجية والسفير الغواتيمالي في واشنطف اسماعيل غونزاليز اريفالو 
Gonzalez Arevalo  اذ طمب االخير مف الجانب االمريكي دعـ موقف غواتيماال خالؿ

اع المزمع عقده في بوغوتا مف خالؿ اصدار قرار يديف اعماؿ االستفزاز التي تقوـ بيا االجتم
قوى قادمة مف خارج القارة في اشارة الى الوجود البريطاني في بيميز والتاكيد عمى التضامف 
بيف الدولة االمريكية وعمل الواليات المتحدة النسحاب بريطانيا مف بيميز او عمى االقل لعب 

 (.43وساطة في ذلؾ)دور ال
 89ردت الخارجية االمريكية عمى مقترحات السفير اسماعيل غونزاليز اريفالو في 

"بانو ليس مف صالح غواتيماال والدوؿ االمريكية ادراج الخالؼ حوؿ بيميز في  <:?4اذار 
مع التاكيد عمى دعـ موقف غواتيماال ضد  <:?4مؤتمر بوغوتا المزمع عقده في نيساف 

، اذ دعت الخارجية االمريكية الى حل النزاع وفق ميثاؽ االمـ المتحدة الف التصعيد بريطانيا 
واتخاذ موقف تجاه الوجود البريطاني ال يحل االزمة بل سيصعد االمر ، لذا فاف الواليات 
المتحدة سوؼ لف توافق اذا ما صدر مثل ىذا القرار مف مؤتمر بوغوتا، واضاؼ الرد 

المتحدة عممت عمى حث بريطانيا لالنسحاب مف بيميز عمى اف تكوف االمريكي اف الواليات 
غواتيماال مستعدة لسحب قواتيا التي وصمت الى الحدود مع بيميز وفتح الحدود واعادة االمور 
الى طبيعتيا وفي حاؿ عدـ التوصل الى حل سيصار الى احالة القضية الى محكمة العدؿ 

 (.44الدولية")
بكف رسالة الى القنصل البريطاني في السفارة بواشنطف مف جانبو بعث روبرت نيو 

ذكر فييا اف الواليات المتحدة لف تسمح  <:?4اذار  ;8في  Robert Hadowروبرت ىادو 
 (.45لغواتيماال بطرح قضية بيميز وىوندوراس في مؤتمر بوغوتا)
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وبريطانيا كورقة يتضح مما تقدـ اف االدارة االمريكية استغمت الخالفات بيف غواتيماال 
لمضغط عمى البمديف في محاولة لدعـ غواتيماال عمى حساب بريطانيا مف اجل زيادة 
المكتسبات في ىذا البمد ومف جانب اخر دعـ موقف بريطانيا اماـ غواتيماال بسبب المصالح 

 المشتركة بيف البمديف في باقي مناطق العالـ.
البالغ الجانب  <:?4اذار  94ريكية في اتصمت الخارجية الغواتيمالية بنظيرتيا االم

البريطانب برفض اجراء اي محادثات حوؿ بيميز مع وجود القوات البريطانية فييا ، مف جانبو 
اتصل نائب مدير مكتب شؤوف الجميوريات االمريكية في وزارة الخارجية روبرت وودوارد 

Robert Woodward طف روبرت ىادو باف بالقنصل العامل في السفارة البريطانية بواشن
الواليات المتحدة تامل بسحب القوات البريطانية مف بيميز لكي يتسنى لمواليات المتحدة التدخل 

 (.46لمتوصل الى حل يحقق الرغبات البريطانية)
عمى ىامش اجتماع ممثمي الدوؿ االمريكية في العاصمة الكولومبية بوغوتا عقد 

واليات المتحدة في كولومبيا ويالرد بيولؾ ضـ سفير ال <:?4نيساف  9اجتماع اخر في 
Willard Beaulac  وممثل غواتيماال في مؤتمر بوغوتا وىو الممحق في السفارة الغواتيمالية

، اذ تحدث االخير اف غواتيماال مستعدة  Garcia Grandosبواشنطف غارسيا غراندوس 
انسحاب القوات البريطانية لتيدئة االوضاع عمى الحدود واعادة االمور الى طبيعتيا بمجرد 

منيا واممت بتدخل الواليات المتحدة لمنع بريطانيا عف جمب المزيد مف الالجئيف مف باقي 
المناطق الى بيميز واضاؼ اف غواتيماال ال تريد التدخل في شؤوف مستعمرات بريطانيا في 

الواليات المتحدة امريكا لكف ما تطرحو غواتيماال يؤيده جميع الدوؿ االمريكية ، حمل سفير 
في كولومبيا كالـ ممثل غواتيماال الى وزارة الخارجية مقترحا حث بريطانيا التوصل الى حل 
سممي الف جميع الدوؿ االمريكية توافق غواتيماال في الموقف ومف االفضل لبريطانيا عدـ 

 (.47معاداة الدوؿ االمريكية)
الحكومة  <:?4نيساف  ?4مف جيتيا اتيمت السفارة البريطانية في واشنطف في 

الغواتيمالية باف اثارتيا لقضية النزاع حوؿ بيميز لـ يكف منيا ونما مف جيات خارجية في اشارة 
الى االتحاد السوفيتي ، اذ حاوؿ القنصل البريطاني في السفارة روبرت ىادو استغالؿ 

ل فبعث رسالة الى المشاكل بيف الشركات االمريكية والحكومة الغواتيمالية بسبب قانوف العم
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نائب مدير مكتب شؤوف الجميوريات االمريكية روبرت وودوارد ذكر فييا "اف الحكومة 
البريطانية ترى اف مقترحات غواتيماال جاءت بعد تزايد سمطة العماؿ في البالد بعد اقرار 

لية قانوف العمل واضاؼ اف عمى الواليات المتحدة اجراء تحقيق في دوافع الحكومة الغواتيما
قبل اعطاء الدعـ ليا السيما بعد االنباء عف سيطرة الشيوعييف عمى عدد مف مفاصل الدولة 

 (.48في غواتيماال بعد وصوؿ خواف خوسيو اريفالو الى رئاسة البالد")
حاولت غواتيماال استغالؿ دعـ الواليات المتحدة ليا في نزاعيا مع بريطانيا حوؿ 

اسية، اذ لعبت الحكومة الغواتيمالية بورقة اغالؽ قضية بيميز مف اجل تحقيق مكاسب سي
الحدود مع بيميز مف اجل الضغط عمى شركة وايس فريكر االمريكية التي تستعمل موانئ بيميز 

لالخشاب ، اذ تحدث السفير المريكي كايمي اف  ITW2لتصدير الخشب فضال عف شركة 
الف  1;8بمغ اكثر مف  <:?4الشركتيف بمغت خسائرىا منذ اغالؽ الحدود في نياية شباط 

دوالر بالرغـ مف مطالبات الشركات لمحكومة الغواتيمالية اصدار تصاريح لمشركتيف مف اجل 
السماح ليا بعبور منتجاتيا الحدود ومف اجل ذلؾ اتصل السفير االمريكي بوزير الخارجية 

عف ذلؾ بحجة  الغواتيمالي مونوز ماني مف اجل اصدار تمؾ التصاريح غير اف الوزير اعتذر
اف القرار يحتاج الى تدخل الرئيس خواف خوسيو اريفالو والمجنة االستشارية في وزارة 

 (.49الخارجية)
ايار  84قدمت غواتيماال عبر سفيرىا في واشنطف اسماعيل غونزاليز اريفالو في 

ة طمبا الى وزارة الخارجية االمريكية تطمب فييا التدخل بشكل رسمي مف اجل الوساط <:?4
بينيا وبيف بريطانيا بشاف النزاع حوؿ بيميز غير اف الجانب االمريكي اعتذر عف الوساطة مف 

باف بريطانيا رفضت تدخل الواليات  <:?4حزيراف  :4خالؿ اجابة وزارة الخارجية في 
 (.50المتحدة في الوساطة االمر الذي زاد مف صعوبة الوصوؿ الى تسوية بيف البمديف)

لح االمريكية جراء االزمة دفع الواليات المتحدة الستئناؼ غير اف تضرر المصا
، اذ سممت وزارة الخارجية االمريكية سفير  <:?4الجيود الدبموماسية لحل االزمة في تموز 

جاء فييا "اطمب مف سعادتكـ  Oliver Franksبريطانيا في واشنطف السير اوليفر فرانكس 
الرسمي المقدـ مف حكومة غواتيماال ... واف  اف تحيل الى حكومة صاحب الجاللة االقتراح

تتفق الحكومتاف البريطانية والغواتيمالية عمى وساطة الواليات المتحدة االمريكية كونيا صديقا 
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لكال الطرفيف وسوؼ نقوـ بدور العمل كوسيط في ىذا النزاع الذي كاف وال يزاؿ يشكل عقبة 
 (.51خطيرة")

برفض الوساطة االمريكية وجاء في  <:?4الوؿ تشريف ا >8جاء الرد البريطاني في 
الرد "اننا نعبر عف تقديرنا العميق لمعرض السخي مف قبل الواليات المتحدة االمريكية لمعمل 
كوسيط ... اف حكومة غواتيماال تريد الحفاظ عمى حالة التوتر الغير مربحة والغير مقبولة في 

ـ والتعاوف الدولي" وفي اليوـ التالي اصدرت العالقات بيف البمديف وتشكل عقبة اماـ التفاى
الخارجية االمريكية بيانا عف الرفض البريطاني لموساطة االمريكية وذكرت في البياف "ضرورة 
انتباه الرأي العاـ العالمي عف حسف نية غواتيماال في ايجاد حموؿ لممشاكل والى الموقف 

ستندت الييا في رفض الوساطة المتعنت لبريطانيا التي لـ تبيف حتى الحجج التي ا
 (.52االمريكية")

بقي الحاؿ في الخالؼ البريطاني الغواتيمالي حوؿ بيميز عمى ماىو عميو ولـ تتدخل 
 (.53الواليات المتحدة في مشكمة بيميز السيما بعد تصاعد الخالفات بينيا وبيف غواتيماال )

 
 الشيوعي في البالد ثالثا: الخالفات االمريكية الغواتيمالية حوؿ تنامي المد

بالرغـ مف الدعـ االمريكي لغواتيماال في نزاعيا مع بريطانيا حوؿ اراضي بيميز غير 
عاد لمظيور مجددا بعد االتيامات  =:?4اف التوتر الذي حدث في العالقات بيف البمديف عاـ 

، ?:?4االمريكية لمحكومة الغواتيمالية بعدـ العمل عمى مكافحة الشيوعية في البالد عاـ 
وبدأت تمؾ التوترات الجديدة بالحديث الذي ادلى بو مدير مكتب شؤوف الجميوريات االمريكية 

الى وزير الخارجية جورج مارشاؿ "اف الحكومة الغواتيمالية  ?:?4باوؿ دانيمز في حزيراف 
 غير ميتمة بالعالقات الطيبة مع الواليات المتحدة مف خالؿ تقديـ الدعـ والمساعدة لمعناصر
الشيوعية وعدـ احتراـ حقوؽ المصالح االمريكية في البالد وعدـ السماح لممواطنيف االمريكييف 
باالقامة بالرغـ مف عدـ مخالفتيـ لقوانيف العمل في البالد، لذا اف عمى الحكومة الغواتيمالية 

رسالتو اتخاذ التدابير الستمرار العالقات بيف البمديف عمى اسس طيبة" وطمب باوؿ دانيمز في 
مف وزير الخارجية جورج مارشاؿ االتصاؿ بالرئيس الغواتيمالي خواف خوسيو اريفالو وابالغو 
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بقمق االدارة االمريكية مف مواقف الحكومة الغواتيمالية مف مساندة العناصر الشيوعية وانتياؾ 
 (.54الحقوؽ االمريكية)

الغواتيمالية السس كما بيف باوؿ دانيمز في رسالتو ممخص لما اسماه االنتياكات 
 (:55الروابط والعالقات الطيبة بيف البمديف وىي كاالتي)

المعروؼ بانو  Carlos Manuel Pellecerتـ تعييف كارلوس مانويل بيميسر -4
شيوعي متطرؼ رئيسا لمبعثات الثقافية في الحكومة الغواتيمالية وىو شخصية غواتيمالية مقيمة 

 تاثير عمى البعثات الغواتيمالية المرسمة الى دوؿ العالـ.في باريس وتكمف خطورة منصبو في ال
حضور مندوبيف رسمييف مف الحكومة الغواتيمالية الى مؤتمر السالـ في باريس -8

الذي عقده الشيوعييف وكاف الحضور بصورة رسمية واستعمل المندوبيف جوازات سفر 
المر وبعد عودة الوفد الغواتيمالي دبموماسية وىذا ما يؤكد موافقة الحكومة الغواتيمالية عمى ا

بدأت عمميات الدعاية المعادية لمواليات المتحدة والمؤيدة لمشيوعية، واف سماح حكومة 
مف  99غواتيماال بحضور الوفد الرسمي يتعارض مع ما تـ االتفاؽ عميو في القرار رقـ 

 .<:?4مقررات مؤتمر بوغوتا عاـ 
ى ضغوط مف قبل مواطنيف واجانب ممف تعرض حركة العماؿ الغواتيمالييف ال-9

لدييـ االتصاؿ بالشيوعية العالمية ومف الواضح اف الحكومة الغواتيمالية تتوافق مع الحركات 
 العمالية الشيوعية مف خالؿ السماح ليـ بالتظاىرات.

اعتراضات عمى  Jorge Matheuاثار وزير الزراعة الغواتيمالي خورخي ماثيو -:
اعية المقدـ مف قبل االدارة االمريكية بعد اف وصفو عمى محطة االذاعة برنامج البحوث الزر 

 الغواتيمالية بانو غير مفيد.
شيدت البالد مواقف مناىضة لمواليات المتحدة عشية حفل افتتاح مستشفى -;

روزفمت وخالؿ الحفل لـ يتطرؽ المسؤولوف الغواتيماليوف عف الدور االمريكي في انشاء 
 المستشفى.
عدد مف المسؤوليف الغواتيمالييف ضد شركة الفواكو المتحدة ومحاولتيـ  وقوؼ->

تعديل القوانيف بما يضر مصالح الشركة ووصمت الى قياـ وزير العمل الفونسو بايز 
Alfonso Paiz  كتابا ضد الشركة ووصفيا باالستعمارية كما وصف محامي الشركة وىو
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ة المحمية بشف حممة دعائية ضد شركة الفواكو شخصية غواتيمالية بالخيانة كما قامت االذاع
 المتحدة.

بطرد عدد مف المواطنيف االمريكاف  ?:?4قياـ السمطات الغواتيمالية في بداية -=
 مف البالد والذيف كاف ليـ دور بارز في تاسيس الشركات االمريكية.

قامت الحكومة الغواتيمالية بفرض حضر لسير المركبات الكبيرة عمى الطرؽ التي -<
تستعمميا الشركات االمريكية لالخشاب بمدينة بيتيف االمر الذي ادى الى خسائر كبيرة ودفع 

 الشركات الى االنسحاب مف غواتيماال.
دد مف الفروع ادت االجراءات الغواتيمالية تجاه الشركات االمريكية الى اغالؽ ع-?

 Pan American Airwaysوالشركات منيا اغالؽ شركة باف امريكاف ايرويز لمطيراف 
محطة التحكـ ومقر الخدمات في العاصمة غواتيماال سيتي ، كما تخمت شركة الفواكو المتحدة 

 عف مزارعيا في مدينة باناثيرا واوقفت ثالثة مف شركات النفط عمميات االستكشاؼ.
فاىـ حوؿ تمؾ الخالفات التقى سفير الواليات المتحدة في غواتيماال ومف اجل الت 

 ?:?4حزيراف  <8بالرئيس خواف خوسيو اريفالو في  Richard Pattersenريتشارد باترسف 
وتطرؽ السفير في كالنو الى الصعوبات التي تعكر صفو العالقات بيف البمديف والتي ظيرت 

دعاية الموالية لالتحاد السوفيتي ، مف جانبو اوضح خالؿ االربع سنوات الماضية واىما ال
الرئيس اريفالو اف المضايقات التي تالقييا الشركات االجنبية ىي نتيجة لمحكـ الدكتاتوري 

واف الثورة التي  ::?4-94?4الذي تمثل بالرئيس السابق خورخي اوبيكو الذي حكـ البالد 
سيما واف بعد ىذه الثورة شيدت طبقة اطاحت بو خمقت صراعًا بيف راس الماؿ والعمل ال

العماؿ تطورا ممحوظا في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي لكف ال يخفى اف مثل ىذا الصراع 
يكوف تربة خصبة لنمو االفكار الشيوعية وسط الطبقة العاممة، اما عف مكافحة الشيوعية 

د الغواتيمالي الذي شارؾ اضاؼ الرئيس اريفالو انو امر بسحب الجوازات الدبموماسية مف الوف
في مؤتمر السالـ بباريس واضاؼ انو يرغب بالتعاوف الكامل مع االدارة االمريكية في مكافحة 
الشيوعية في غواتيماال بالطرؽ الديمقراطية والقانونية وليست باالضطياد النو ال يرغب  اف 

 (.56يكوف دكتاتورا كما ىو الحاؿ مع بعض روؤساء الجميوريات االمريكية)
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عمى اثر تصاعد الخالفات بيف غواتيماال والواليات المتحدة انعكس االمر عمى  
الوضع السياسي الداخمي مف خالؿ ازدياد الخالفات السياسية بيف مؤيدي الواليات المتحدة 
ومؤيدي الرئيس اريفالو ، اذ قامت الحكومة الغواتيمالية باقالة قائد الجيش الغواتيمالي 

وىو شخصية عسكرية معروفة  ?:?4تموز  <4في  Francisco Arana فرانسيسكو ارانا
بيف  ?:?4تموز  84بعالقاتيا مع الواليات المتحدة ، ادى ذلؾ الى نشوب اشتباكات في 

انصار فرانسيسكو ارانا والجيش الغواتيمالي بقيادة وزير الدفاع جاكوبو اربينيز ووصفت 
ف القوى المعتدلة واليسارييف، غير اف تمؾ الواليات المتحدة تمؾ االشتباكات بانيا بي

االشتباكات لـ تستمر طويال بعدما تعرض العناصر الموالية لفرانسيسكو ارانا الى عمميات 
وىو الحزب  PARاالعتقاؿ والقتل عمى يد عناصر مف خزب الحركة الثورية الغواتيمالي 

ف عمى االعتداؿ في الحاكـ ، عدت السفارة االمريكية االمر بانو انتصار لميساريي
 (.57غواتيماال)

تصاعدت الخالفات بيف غواتيماال والواليات المتحدة بعد تصاعد الخالؼ بيف اتحاد  
وبالرغـ مف  ?:?4حزيراف  91في  IRCAالعمل الغواتيمالي وشركة سكؾ الحديد الدولية 

فالو بشأف النزاع اتصاؿ السفير االمريكي ريتشارد باترسف بالرئيس الغواتيمالي خواف خوسيو اري
ومطالبتو بضماف حقوؽ الشركة وفقا لمقانوف المعموؿ بو في غواتيماال ، اذ كاف ما اثار 
الخالؼ بيف الطرفيف ىو اعتماد محكمة التحكيـ الغواتيمالي عمى شيادات العماؿ دوف الرجوع 

في الى شيادة ادارة الشركة فضال عف تحدث بعض موظفي المحكمة عف قياـ جيات سياسية 
اتحاد العماؿ بالضغط عمييـ وتيديدىـ وىذا ما اكده قاضي محكمة التحكيـ الذي ذكر "انو 
تعرض لمتيديد اذا ما اصدر عمى توقيع القرار الخاص بحجز بعض ممتمكات الشركة "، لذا 
ناشد السفير ريتشارد باترسف الرئيس اريفالو بالتدخل العاجل غير اف الرئيس لـ يتخذ اي 

مطالبات السفير كما تغاضت الحكومة الغواتيمالية عف اجراءات المحكمة المخالفة اجراء تجاه 
(، ومما زاد في الخالؼ ىو الكالـ الذي تحدث بو مساعد وزير 58لمقانوف الغواتيمالي)

الذي اتيـ  Edward Millerالخارجية االمريكي لمشؤوف الداخمية االمريكية ادوارد ميمر 
بانيا تقاد مف قبل عناصر اجنبية واضاؼ ادوارد ميمر  ?:?4اب  8الحكومة الغواتيمالية في 

 (.59اف الواليات المتحدة تشعر باالسف لما وصمت اليو طبيعة العالقات بيف البمديف)
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اب  41التقى سفير الواليات المتحدة باترسف بالرئيس خواف خوسيو اريفالو في  
ؾ الحديد الدولية وطمب السفير مف حوؿ اعادة النظر بقرارات المحكمة ضد شركة السك ?:?4

الرئيس استخداـ نفوذه الشخصي لمتاثير عمى قرارات المحكمة مف اجل الخروج بتسوية عادلة 
ومرضية لمطرفيف ، مف جيتو وعد الرئيس بالتحدث الى رئيس القضاة في المحكمة 

ليس بامكانو وبذؿ قصارى الجيد لكنو اكد  Arturo Herburgerالغواتيمالية ارتورو ىيربوغر 
الضغط عمى قرارات المحكمة واضاؼ اف حكومتو ستتخذ اجراءات مف اجل تقوية عالقتيا 
باالدارة االمريكية منيا تنصيب اسماعيل غونزاليز اريفالو السفير الغواتيمالي السابق وزيرا 

وط لمخارجية وابعاد الفونسو بايز وزير العمل والذي يقف وراء انشاء قانوف العمل لكف الضغ
 (.60السياسية تمنعو مف ابعاده)

حاوؿ الطرفاف ايجاد وسيمة لمحد مف تصاعد الخالفات لذا عقد اجتماع في  
واشنطف ضـ مساعد وزير الخارجية لمشؤوف الداخمية االمريكية ادوارد ميمر والسفير الغواتيمالي 

، وتـ  ?:?4اب  44اسماعيل غونزاليز اريفالو وعدد مف موظفي الخارجية االمريكية في 
طرح مسالة تصاعد التيارات الشيوعية في غواتيماال وىو ما اكده السفير الغواتيمالي والذي 
اوعزه الى قمة معرفة الشعب بمخاطر الشيوعية واعجابيـ بالشعارات التي وصفيا )بالكاذبة( 

 (.61التي ترفعيا الشيوعية)
ر الخارجية ضـ مساعد وزي ?:?4ايموؿ  >4عقد اجتماع اخر في واشنطف في  

ومساعد وزير  Willard Barberلشؤوف االمريكية الداخمية روبرت ميمر ونائبو ويالرد باربر 
والسفير الغواتيمالي في  Murry Wiseالخارجية لشؤوف امريكا الوسطى وبنما موراي وايس 

 Frankواشنطف اسماعيل غونزالز اريفالو والقنصل في السفارة الغواتيمالية فرانؾ لينارس 
Linares  وتمت مناقشة امر تزايد التيارات اليسارية في غواتياال وتاثير ذلؾ عمى المصالح

االمريكية في البالد ، وامل الجانب االمريكي مف اسماعيل غونزالز اريفالو الذي عيف وزيرا 
 (.62لمخارجية في غواتيماال اف يسيـ اعتالءه المنصب في تطور العالقات بيف البمديف)

ثناء تعرضت غواتيماال الى موجة فيضاف كبيرة وصفت بانيا االسوء في في تمؾ اال 
اصابت البالد  ?:?4تشريف االوؿ  :4وانتيت في  ?:?4ايموؿ  <8تاريخ البالد بدأت منذ 

الف ، عمى اثرىا  81باضرار جسيمة اذ بمغ عدد ضحايا الفيضاف حوالي الف قتيل وتشريد 
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ريكي ريتشارد باترسف الجراء احصائية لمضحايا وارساؿ وجو الرئيس ىاري تروماف السفير االم
المساعدات الفورية ، مف جانبو اجاب السفير في تقريره باف االقتصاد الغواتيمالي تعرض ليزة 
كبيرة جراء الفيضاف ، اذ تعرضت مزارع القيوة والموز والتي تشكل مصدر رئيسي لالقتصاد 

رضت مزارع االرز والذرة فضال عف خسائر كبيرة % كما تع;8الغواتيمالي الى التخريب بنسة 
في الثروة الحيوانية ، فضال عف تعرض البنى التحتية لمبالد الى الدمار بعد تقطع الطرؽ 
بسبب االنييارات االرضية ، عمى اثرىا قدـ السفير اقتراحاتو الى الرئيس ىاري تروماف 

مساكف لممشرديف واصالح نظاـ بضرورة تقديـ مساعدات عاجمة بنحو مميوف دوالر لتوفير 
الطرؽ وسكؾ الحديد والتنسيق مع لجنة الصميب االحمر لزيادة المساعدات العادة تاىيل 
المساكف المتضررة السيما واف اليزة التي تعرض ليا االقتصاد الغواتيمالي ستمنع صندوؽ 

لسفير اف يتـ منح النقد الدولي مف منح الحكومة الغواتيمالية القروض الالزمة ، لذا اقترح ا
غواتيماال القروض الالزمة الزالة اثار الفيضاف بالمقابل تتخذ الحكومة الغواتيمالية االجراءات 
الالزمة لوقف معاداة المصالح االمريكية ورفع الشروط القاسية تجاه الشركات االمريكية ، واف 

ف طريق لجنة يتـ تحديدىا تكوف امواؿ القروض المقدمة تحت السيطرة االمريكية وانفاقيا يتـ ع
 (.63الحقا)

 ?وصل وزير الخارجية الغواتيمالي اسماعيل غونزاليز اريفالو الى واشنطف في  
عمى اثر المساعدات االمريكية المقدمة لغواتيماال في الفيضانات وسمـ  ?:?4تشريف الثاني 

 Jamesويب  رسالة شكر وثناء الى الرئيس ىاري تروماف عبر مساعد وزير الخارجية جيمس
Webb  وخالؿ المقاء تطرؽ وزير الخارجية الغواتيمالي الى امل بالده لمحصوؿ عمى قرض

مف صندوؽ النقد الدولي او عمى االقل اف يكوف القرض عمى شكل معدات زراعية وانشائية 
 (.64العادة اصالح الطرؽ عمى اف تكوف تمؾ القروض تحت اشراؼ الواليات المتحدة)

االت والمقاءات المستمرة بيف قادة غواتيماال ومسؤولي السفارة لـ تنتيي االتص 
االمريكية في غواتيماال ومكتب شؤوف امريكا الوسطى وبنما في الخارجية االمريكية مف اجل 
مناقشة الخالفات حوؿ قانوف العمل وما تعده الواليات المتحدة اضطيادا لشركاتيا مف جية 

حينما  1;?4اخرى، وكاف اولى ىذه المقاءات عاـ  والوجود الشيوعي في البالد مف جية
 Johnاجتمع الرئيس خواف خوسيو اريفالو بالسفير االمريكي ريتشارد باترسف وجوف باريت 
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Barrett  وقدـ  1;?4كانوف الثاني  ?مدير مكتب الشؤوف العامة في الخارجية االمريكية في
 Benitoو اتيـ فيو بينيتو اوساغا السفير باترسف تقريرا الى الرئيس خواف خوسيو اريفال

Usaga  وىو احد قادة اتحاد العماؿ الغواتيمالي البارزيف باف تعميماتو تصل مف موسكو غير
اف الرئيس اريفالو رفض تمؾ االتيامات مؤكدا اف قانوف العمل الغواتيمالي ىو مقارب مف 

وستاريكا، في الوقت ذاتو ذكر قوانيف العمل في الواليات المتحدة والمكسيؾ وكوبا وكولومبيا وك
السفير االمريكي "باف جمسات الكونغرس االمريكي تشيد مناقشات حوؿ قطع المساعدات عف 
غواتيماال وفي حالة تصويت الكونغرس فاف االمر سينعكس حتى عمى العالقات الدبموماسية 

ي واشنطف انتونيو (، تال ذلؾ الرسالة التي تـ تسميميا الى سفير غواتيماال ف65بيف البمديف")
بضرورة اف تتذكر حكومة بالده انيا  1;?4كانوف الثاني  =4في  Antonio Carreraكاريرا 

والتي تضمف تبادؿ  =:?4لـ تصادؽ عمى معاىدة ريو دي جانيرو المعقودة منذ ايموؿ 
المساعدات بيف الدوؿ االمريكية واشارت الرسالة الى اف الحكومة الغواتيمالية تقاعست عف 

 (.66لتصديق عمى المعاىدة بسبب تاثير التيارات الشيوعية عمى المجمس الوطني الغواتيمالي)ا
 

 رابعا: تدخل غواتيماال في شؤوف بورتريكو االمريكية
تعود العالقات بيف بورتريكو والواليات المتحدة الى نياية القرف التاسع عشر حينما  

ضد اسبانيا حتى انسحب االسباف منيا وفق معاىدة  ساندت الواليات المتحدة ثورة بورتريكو
، حينيا تدخمت الواليات المتحدة وانزلت قواتيا في  <?<4كانوف االوؿ  41باريس في 

اراضي بورتريكو واصبحت وقتيا تحت سمطة الجيش االمريكي وتـ تعييف الحاكـ ومجمس 
ورتريكو عمى االستقالؿ صوت برلماف ب :4?4الشيوخ مف قبل الواليات المتحدة ، وفي عاـ 

قانوف  =4?4عف الواليات المتحدة غير اف الواليات المتحدة رفضت االمر واصدرت عاـ 
الذي منح مواطني بورتريكو المولوديف بعد عاـ  Jones-Shafroth Actشافروت  –جونز 
موجة عنف في البالد بيف  =9?4و  >9?4الجنسية االمريكية ، وشيدت االعواـ  ;?<4
ف لالستقالؿ عف الواليات المتحدة والراغبيف بالبقاء تحت السمطة االمريكية وتكررت المؤيدي

عينت الواليات المتحدة اوؿ حاكـ لبورتريكو مف  >:?4، وفي عاـ  9:?4اعماؿ العنف في 
 Jesus Pinero(67.)سكانيا االصمييف وىو جيسوس بينيرو 
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امريكا الوسطى والكاريبي في شيدت العاصمة الغواتيمالية انطالؽ دورة العاب دوؿ  
اذ استغمت غواتيماال الحدث الرياضي الستفزاز الجانب االمريكي مف خالؿ  1;?4شباط  <8

رفع العمـ االخضر لبورتريكو وىو العمـ االصمي لمجزيرة وتـ الغائو واستبدالو بعمـ جديد مشتق 
، وخالؿ حفل االفتتاح مف العمـ االمريكي عمى الرغـ مف اعتراض وفد بورتريكو عمى االمر 

لدورة االلعاب وحيف استعراض الوفود المشاركة وصل وفد بورتريكو ذكرت االذاعة الغواتيمالية 
" اف غواتيماال الجديدة برئاسة خواف خوسيو اريفالو تقود الكفاح مف اجل تحرير المستعمرات 

النشيد البورتريكي مف االمبريالية السيما بورتريكو" واصر الجانب الغواتيمالي عمى عزؼ 
بدال مف النشيد الوطني  La Borin Quinaلسكاف الجزيرة االصمييف المسمى البوريف كوينا 

االمريكي ، عدت السفارة االمريكية ما حدث في حفل االفتتاح ىو تحريض مف جانب 
الحكومة الغواتيمالية عمى استقالؿ بورتريكو وجاء في بياف استنكار تمؾ االحداث " اف لعب 
حكومة غواتيماال عمى ورقة االمبريالية ىو مف اجل زيادة شعبيتيا المتناقصة واف عمى 

 (.68الحكومة عدـ نسياف مطالباتيا بمنطقة بيميز ومحاولة فرض ىيمنتيا عمييا بالقوة")
 يتبيف مما تقدـ اف حكومة غواتيماال وجدت مف السيطرة االمريكية عمى بورتريكو 

فرصة لتحسيف صورتيا وتقميل الضغوط االمريكية عمييا في محاولة الستغالؿ الوضع 
الداخمي في بورتريكو مف اجل الضغط عمى الواليات المتحدة السيما واف روابط المغة والعرؽ 

 تربط الشعب الغواتيمالي بالشعب البورتريكي. 
تعميماتو  Dean Achesonمف جانبو وجو وزير الخارجية االمريكي ديف اشيسوف  

الى سفير بالده ريتشارد باترسف حوؿ التعامل مع التصرفات الغواتيمالية بعد تدخميا في شأف 
 (:69بورتريكو وىي كاالتي)

ابالغ وفد بورتريكو بعدـ ممارسة االلعاب الرياضية خالؿ الدورة اال تحت العمـ -4
 الرسمي لبورتريكو .

ية لبورتريكو باف االنتخابات التي جرت اف يصدر بياف رسمي مف الحكومة المحم-8
% مف الناخبيف لصالح االستقالؿ عف الواليات 44لـ يصوت سوى  <:?4في البالد عاـ 

 المتحدة لذا ال احد لو حق التدخل في شأف بورتريكو الداخمي.
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عدـ زيادة النقاشات مع الحكومة الغواتيمالية حوؿ االمر الف ذلؾ سيمنحيا ذريعة -9
ـ الشعوب المضطيدة السيما مع اقتراب االنتخابات الرئاسية الغواتيمالية فاف التحدث باس

 الرئيس خواف خوسيو اريفالو سيستخدـ تمؾ الحجة مف اجل توحيد الغواتيمالييف الى جانبو.
عدـ اتخاذ اي اجراء مف قبل السفارة واف وزارة الخارجية سوؼ لف تتخذ اي اجراء -:

 ئاسية.لحيف انتياء االنتخابات الر 
التاثير عمى بعض الصحف الغواتيمالية النتقاد موقف الحكومة تجاه بورتريكو وما -;

 حدث في حفل االفتتاح.
عقب احداث احتفاؿ دورة العاب امريكا الوسطى والكاريبي وما قاـ بو السفير  

االمريكي مف خالؿ التصدي لمتدخل الغواتيمالي في شؤوف بورتريكو ايقنت الحكومة 
مالية اف السفير ريتشارد باترسف ىو احد اسباب توتر العالقات بينيا وبيف الواليات الغواتي

المتحدة ، لذا قاـ السفير الغواتيمالي في واشنطف انتونيو كاريرا بابالغ وزارة الخارجية االمريكية 
بضرورة مغادرة سفير الواليات المتحدة في غواتيماال بسبب تيديدات لحياة السفير مف قبل 

موعة دينية مسيحية متطرفة قد تستغل )عيد االحزاف السبعة( الغتياؿ السفير عبر مجموعة مج
مف طالب الجامعات ، مف جانبيا ابمغت الخارجية االمريكية سفيرىا ريتشارد باترسف الى 
ضرورة ترؾ البالد والعودة الى واشنطف، جاء ىذا البالغ قبيل الخطاب الذي كاف مف المزمع 

 (.70فير ريتشارد باترسف حوؿ ماحدث خالؿ حفل االفتتاح)اف يمقيو الس
في تمؾ االثناء وصل الى العاصمة واشنطف وزير الخارجية الغواتيمالي اسماعيل  

وذكر السفير  1;?4نيساف  8غونزالز اريفالو والتقى بوزير الخارجية ديف اشيسوف في 
ي ريتشارد باترسف بعد االتيامات الغوتيمالي خالؿ زيارتو اف جاء لطمب تغيير السفير االمريك

التي وجيت لو مف الحكومة الغواتيمالية بالتدخل في الشؤوف الداخمية لمبالد ، واضاؼ السفير 
اف في حالة عدـ تغيير السفير االمريكي باترسف فاف الحكومة الغواتيمالية ستضطر الى 

ضع باعتبار سفير اعتباره )شخصا غير مرغوب فيو( واضاؼ انو ال يرغب في اف يصل الو 
دولة صديقة بيذا الوصف، مؤكدا اف ريتشارد باترسف لـ يتدخل بشؤوف غواتيماال فحسب وانما 

 (.71في شؤوف العديد مف الدوؿ االمريكية)
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 1;?4خامسا: موقف الواليات المتحدة مف االنتخابات الرئاسية الغواتيمالية 
لغواتيمالية اتصاالتيا مع مرشحي بدأت الواليات المتحدة قبل االنتخابات الرئاسية ا 

الرئاسية وكاف االقرب الييا ىو وزير الدفاع جاكوبو اربينيز ، لذا التقى القائـ باعماؿ السفارة 
بوزير الدفاع اربينيز في العاصمة غواتيماال سيتي  Milton Wellsاالمريكيو ميمتوف ويمس 

ف البمديف واضاؼ اف الواليات وابدى االخير قمقو مف تصاعد التوتر بي 1;?4اذار  94في 
المتحدة وشركاتيا العاممة ال تتعارض مع طموحات الرئيس اريفالو ، مف جانبو رأى ميمتوف اف 

 (.72اراء اربينيز حوؿ السياسة االمريكية في بالده تعد مشجعة)
ايار  ;مف جانبيا وجيت وزارة الخارجية االمريكية سفارة بالدىا في غواتيماال في  

تعميمات الالزمة والمتبعة خالؿ الحممة االنتخابية لممرشحيف والتركيز عمى اف بال 1;?4
اليدؼ الرئيسي لمواليات المتحدة في غواتيماال ىو منع وصوؿ العناصر الشيوعية ومنعيا مف 
االستفادة مف تصاعد الشعور الوطني لدى الشعب الغواتيمالي ، ووصف وزير الخارجية ديف 

يمالميف " بانيـ يتظاىروف بالبطولة ليغطوا عمى فشميـ بالرغـ مف اشيسوف القادة الغوات
سيطرتيـ عمى التنظيمات العمالية اال انيـ يحاولوف الظيور بصورة االبطاؿ الرافضيف 
لالستعمار والرجعية وىذا ما يجعل ليـ تاثير عمى المتطرفيف السياسييف" واضاؼ "اف ىدؼ 

ع وصوؿ العناصر الشيوعية لمحكـ وفصميا عف الواليات المتحدة في االنتخابات ىو من
العناصر الغير شيوعية والسماح بوصوؿ العناصر المعتدلة وذلؾ بالطرؽ الودية والغير رسمية 
مف قبل الواليات المتحدة السيما واف العديد مف االطراؼ الشيوعية ترغب في تعميق الخالفات 

لخارجية سفارة بالده بالتاثير عمى الصحف بيف الواليات المتحدة وغواتيماال" لذا وجو وزير ا
اليومية مف اجل طرح وجية النظر االمريكية لضماف التاثير عمى الناخبيف الغواتيمالييف وتقديـ 

(، 73الدعـ السياسي لمجيات المعتدلة وعدـ السماح لغواتيماال بالوقوع في احضاف الشيوعية)
ة ادوارد ميمر الى دوؿ امريكا الوسطى جولة لمساعد وزير الخارجي 1;?4كما شيد شير ايار 

اذ كاف مف المقرر زيارة غواتيماال غير انو الغى زيارتو بعد االنباء التي ذكرتيا الصحف 
 (.74الرسمية الغواتيمالية عف خطة امريكية لالطاحة بالرئيس خواف خوسيو اريفالو)
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فترة رئاسية يتضح اف الواليات المتحدة ايقنت بعدـ ترشح خواف خوسيو اريفالو ل 
ثانية ليذا لـ تعمل عمى اسقاطو وتتحمل تكاليف عممية انقالبية او استخبارية بل وفرت ذلؾ 

 لمنع وصوؿ العناصر الشيوعية الى الحكـ.
وفي شأف االنتخابات الرئاسية الغواتيمالية عقد اجتماع في العاصمة واشنطف في  

شؤوف امريكا الوسطى مدير مكتب  Thomas Mannضـ توماس ماف  1;?4ايار  ;4
لمناقشة  UFCممثل شركة الفواكو المتحدة  Thomas Corcoranوتوماس كوركوراف 

عف نية ادارة بالده بدعـ احد  التطورات االخيرة في غواتيماال اذ تسائل توماس كوركوراف
مرشحي الرئاسة الغواتيمالية واف الشركة ابدت استعدادىا لتوفير الدعـ المالي لممرشح الذي 
تختاره االدارة االمريكية ، مف جيتو نفى توماس ماف اي نية لالدارة االمريكية بدعـ اي مرشح 

ة ويخمق معارضة لمواليات في االنتخابات الغواتيمالية الف ذلؾ سيؤدي الى نتائج عكسي
المتحدة في غواتيماال وباقي الجميوريات االمريكية ، واضاؼ توماس ماف انو يامل مف 
الشعب الغواتيمالي بتصحيح اوضاع بالده واف كاف االمر مستبعد بسب سقوط غواتيماال 

عـ بعدـ د UFCتدريجيا بيد الشيوعية ، وطمب توماس ماف مف ممثل شركة الفواكو المتحدة 
 1;?4حزيراف  8(، وخالؿ اجتماع اخر في 75اي مرشح لمرئاسة السيما جاكوبو اربينيز)
بعدـ مجاراتيا لمتطور العالمي واستمراىا  UFCاتيـ ادوارد ميمر شركة الفواكو المتحدة 

بسياستيا القديمة وعدـ تحسيف ظروؼ العماؿ االقتصادية واالجتماعية االمر الذي خمق ليا 
الطبقة العاممة في غواتيماال ، واقترح مساعد وزير الخارجية لشؤوف الشرؽ  مشاكل كبيرة مع

باف تحذو شركة الفواكو  George McGheeاالدنى وجنوب اسيا وافريقيا جورج مكغي 
النتاج المطاط العاممة في ليبيريا وشركة  Firestoneسياسة شركة فايرستوف  UFCالمتحدة 
العربية السعودية اذ تسيطر تمؾ الشركات عمى  العاممة في المممكة ARAMCOارامكو 

 (.76االقتصاد المحمي لتمؾ البمداف دوف اثارة اي مشاكل مع حكوماتيا)
في خطوة  1;?4تموز  9زار مساعد وزير الخارجية اداورد ميمر غواتيماال في  

وصفت مف قبل وزارة الخارجية االمريكية انيا كانت في الوقت المناسب لمقضاء عمى 
وعية قبل االنتخابات الرئاسية ، اجرى ميمر عدة لقاءات مع المسؤوليف الغواتيمالييف اذ الشي

التقى بوزير الخارجية اسماعيل غونزالز اريفالو وعدد مف اعضاء المجمس الوطني الغواتيمالي 
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، وفي مساء اليوـ ذاتو التقى بالرئيس خواف خوسيو اريفالو اذ ابدى االخير خالؿ المقاء 
و لعدـ ترشيح الواليات المتحدة لسفير جديد بدال مف ريتشارد باترسف وفي اليوـ التالي استغراب

 Lecenciado Cesarوقبل مغادرتو لمبالد قدـ وزير الدولة الغواتيمالي ليسنسيادو سيزار 
طمبا الدوارد ميمر لتسمية سفير جديد لمواليات المتحدة مؤكدا اف وجوده سيؤدي الى حل 

 (.77بمديف)المشاكل بيف ال
 1;?4تموز  :4اتيـ مكتب شؤوف امريكا الوسطى في الخارجية االمريكية في  

الحكومة الغواتيمالية باف ابعادىا لمسفير ريتشارد باترسف جاء تزامنًا مع اقتراب االنتخابات 
الرئاسية الغواتيمالية التاحة الفرصة اماـ الشيوعييف الستالـ مقاليد السمطة في البالد، وبيف 

لمكتب في تقريره النشاطات الشيوعية التي جرت بعد ابعاد السفير ريتشارد باترسف ومف اجل ا
 (.78التييئة لالنتخابات وىي كاالتي: )

وبينيتو اوساغا  Jose Manuel Fortunyاستقالة خوسيو مانويل فورتوني -4
ـ عف تشكيل الزعماء العمالييف مف ادارة الحزب اليساري )حزب الثورة والحرية( وتـ االعال

( الشيوعي وتشير التقارير اف الحمالت الموالية لمشيوعية تدار Vanguardiaحزب )التقدـ 
مف قبل مكتب وزير الدفاع جاكوبو اربينيز بالرغـ مف اف خطاباتو ودعاياتو تتحدث بميجة 

 معتدلة.
 Victor Manuelاعمف السياسي الغواتيمالي الشيوعي فيكتور مانويل غوتيريز -8

Guitierrez .تشكيل حزب جديد معمنا دعمو بشكل صريح لمشيوعية العالمية 
وحممت  Octobreظيرت اوؿ صحيفة شيوعية عمنية وىي صحيفة اكتوبري -9

شعار )النجمة الحمراء والمطرقة والمنجل( وصدر اوؿ عدد ليا بعنواف )الحزب الشيوعي 
 وسيو مانويل فورتوني.العظيـ طميعة العماؿ والفالحيف والشعب( وتراس الصحيفة خ

عمى اثر صدور صحيفة اكتوبري قاـ الرئيس خواف خوسيو اريفالو باقالة رئيس -:
 Diario De Centroتحرير الصحيفة الرسمية الغواتيمالية )دياريو دي سينترو امريكا 

America ورئيس محطة االذاعة الغواتيمالية ماريو جونانا )Mario Junana  وكاف احد ،
لصحيفة اكتوبر ىو احد اعضاء المجمس الوطني الغواتيمالي وطمب االعضاء خالؿ الداعميف 

 الجمسة فصل اي نائب تورط اسمو في اصدار الصحيفة.
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ولـ يغفل التقرير االمريكي دور الحكومة في الحد مف بعض تصرفات الشيوعييف 
 (:79وشممت)

ة الكوري اذ اصدر وقوؼ حكومة غواتيماال الى جانب الواليات المتحدة في المسال-4
بيانا صحفيا ندد فيو  Antonio Goubaudالسفير الغواتيمالي في واشنطف انتونيو غوبود 

بالشيوعية تال ذلؾ اصدار بياف لوزير الخارجية الغواتيمالي اسماعيل غوزنالز اريفالو تاييده لما 
الو وقوؼ بالده تطرؽ اليو السفير الغواتيمالي في واشنطف كما اكد الرئيس خواف خوسيو اريف

 الى جانب الواليات المتحدة في المسائل الدولية السيما القضية الكورية.
اعمنت الحكومة الغواتيمالية صراحة انيا ترغب في المصادقة عمى معادة ريو دي -8

 جانيرو اال اف وجود بعض الشيوعييف في المجمس الوطني يعرقل االمر.
قرارا اللغاء الحزب الشيوعي الذي اسسو اصدرت المحكمة الغواتيمالية العميا -9

 خوسيو مانويل فورتوني.
وبالرغـ مف تمؾ االجراءات الحكومية الغواتيمالية غير انيا وصفت مف قبل االدارة  

االمريكية " اف االجراءات الغواتيمالية كانت صحيحة لكنيا غير كافية اذ ال يزاؿ الشيوعييف 
 (.80لبالد")يسيطروف عمى الحياة السياسية داخل ا

 1;?4ايموؿ  ?مف جانبو بعث مساعد وزير الخارجية االمريكي روبرت ويب في  
رسالة الى الرئيس االمريكي ىاري تروماف وصف فييا الرئيس الغواتيمالي بانو لـ يكف شيوعيا 

دورىا  بل يساري متطرؼ ومتعاوف مع الشيوعية ، واضاؼ اف الشيوعية لـ تكت لتنمو وتاخذ
في غواتيماال لو ال الدعـ الحكومي الذي تمقتو مف اجيزة الدولة وبعمـ الرئيس خواف خوسيو 
اريفالو ، اذ استطاعت العناصر الشيوعية مف السيطرة عمى اجيزة االعالـ الحكومي وممارسة 
دعاياتيا ضد الواليات المتحدة كما ساىمت تمؾ العناصر بمنع تصويت المجمس الوطني عمى 

اىدة ريو دي جانيرو ، مف جيتيا ثبت تورط الحكومة الغواتيمالية في دعـ )القوات مع
الكاريبية( وىو جماعة مسمحة شيوعية قامت بيجوـ فاشل عمى جميورية الدومنيكاف وبعد 
اخفاؽ اليجوـ عممت الحكومة الغواتيمالية عمى ابعاد السفير ريتشارد باترسف ، وفي نياية 

مف الرئيس عدـ تغيير السفير ريتشارد باترسف واف تدار السفارة مف  تقريره طمب روبرت ويب
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قبل القائـ باالعماؿ ريثما تتحسف الحالة الصحية لريتشارد باترسف الف ابعاده يعد انتصارا 
 (.81لمشيوعية في غواتيماال)

وقبيل اجراء االنتخابات الرئاسية شنت الحكومة الغواتيمالية حممة لمكافحة العناصر  
حيث تـ التصديق عمى  1;?4ايموؿ  ?4يوعية لمنعيا مف السيطرة عمى الحكـ بدأت في الش

معاىدة ريو دي جانيرو بالرغـ مف معارضة بعض اعضاء المجمس الوطني حينيا ذكر وزير 
الخارجية اسماعيل غونزالز اريفالو انو تـ التصديق عمى المعاىدة بالرغـ مف )العناد الشيوعي( 

ت المناىضة لمشيوعية ، كما شيدت البالد قياـ ثورة عمالية ضد اتحاد وازدادت التصريحا
العمل الغواتيمالي ورئيسو بينتو اوساغا وتشير التقارير اف مف يقف وراء تمؾ الحممة ضد 
الشيوعييف ىو وزير الدفاع جاكوبو اربينيز الذي اصبح يمتمؾ الحع االكبر لمفوز في 

ث القائـ باالعماؿ االمريكي ميمتوف ويمس الى وزارة االنتخابات الرئاسية ، مف جانبو بع
اكد فييا انو باالمكاف االستفادة مف  1;?4تشريف االوؿ  ?4الخارجية االمريكية في 

االجراءات التي قاـ بيا جاكوبو اربينيز مف خالؿ االتصاؿ بو بالرغـ مف عدـ ثقة الجانب 
 (.82االمريكي بتمؾ االجراءات)

والتي  1;?4تشريف الثاني  48-41اسية الغواتيمالية في جرت االنتخابات الرئ 
% مف اصوات الناخبيف الغواتيمالييف بينما حصل  ::.;>اثمرت عف فوز جاكوبو اربينيز بػ 

% وتـ االعالف عف فوز جاكوبو اربينيز عمى يتسمـ مقاليد الحكـ ?>.<4اقرب منافسيو عمى 
 (.83)4;?4في اذار 

لـ تعمف الواليات المتحدة موقفيا  ازاء االنتخابات بل رات اف الحل سوؼ لـ  
يتحسف بالصورة المطموبة في غواتيماال حتى لو تخمص الرئيس القادـ جاكوبو اربينيز مف 
النفوذ الشيوعي اذ اف النفوذ الثوري اليساري سيظل يسيطر عمى البالد بسبب تاثيرات ثورة 

ئـ باالعماؿ االمريكي ميمتوف ويمس موقفو المتفائل مف فوز الرئيس ، مف جيتو بيف القا::?4
جاكوبو اربينيز واشار الى امكانيتو لطرد العناصر الشيوعية مف المناصب الحكومية واضاؼ 
ويمس اف سياسة التسامح وابداء الراي التي مارسيا خواف خوسيو اريفالو ادت الى تنامي 

ريفالو كانت لو عالقات وطيدة مع شخصيتيف شيوعيتيف العناصر الشيوعية كما اف الرئيس ا
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 Pabloوالشاعر بابمو نيرودا  Cesar Godoyمف تشيمي وىما االقتصادي سيزار غودي 
Neruda (84الذيف كاف ليـ دور في منع اريفالو مف التصدي لمعناصر الشيوعية.) 

ت مف الصعوبة بالرغـ مف عدـ ثقتيا بجاكوبو اربينيز غير اف الواليات المتحدة را 
التدخل في االنتخابات الرئاسية في غواتيماال بسبب سيطرة االخير عمى اجيزة الشرطة 
والجيش وحضي بدعـ كبير مف قبل الرئيس السابق خواف خوسيو اريفالو وبما اف جاكوبو 
اربينيز لـ يكف شيوعيا فاف الواليات المتحدة كانت قد ترى اف ىناؾ فرص القامة عالقة طيبة 

 الحكومة الجديدة. مع 
 

 الخاتمة:
تخمت الواليات المتحدة عف الرئيس الغواتيمالي السابق خورخي اوبيكو والذي كاف -

مف اشد المواليف ليا وذلؾ بسبب اشغاليا بظروؼ الحرب العالمية الثانية مف جية واف سياسة 
 اوبيكو اثارت غضب الشعب الغواتيمالي مف جية اخرى.

يس اوبيكو انتشار الروح الثورية بيف الشعب الغواتيمالي اثار سقوط حكومة الرئ-
 االمر الذي شكل تربة خصبة النتشار االفكار الشيوعية.

كاف لسياسة الشركات االمريكية وتعامميا مع الطبقة العاممة بعقمية القرف التاسع -
 عشر االثر االبرز في نشوء الخالفات بيف الطبقات العاممة وراس الماؿ.

ف العمل الغواتيمالي ىو ابرز الخالفات بيف الواليات المتحدة وغواتيماال في يعد قانو -
تمؾ الفترة وذلؾ لرغبة العماؿ بعدـ الرجوع الى فترة ما قبل اصدار القانوف بعدما حسف القانوف 
مف احواليـ االقتصادية واالجتماعية مف جية فضال عف التدخالت الخارجية اذ كاف القائموف 

 دار القانوف ىو مف الشيوعييف الذيف تربطيـ عالقات بخارج غواتيماال.عمى مشروع اص
رغبت غواتيماال الحصوؿ عمى مقاطعة بيميز البريطانية وذلؾ لتكوف منفذ بحري -

 لممناطق الشمالية السيما منطقة بيتيف الشييرة بانتاج اخشاب الماىونجي.
ة جراء الصراع بيف حاولت غواتيماال استغالؿ تضرر مصالح الواليات المتحد-

غواتيماال وبريطانيا بسبب اغالؽ الحدود عمى شركاتيا العاممة في بيتيف وسيمة لمضغط عمى 
 الواليات المتحدة لدعـ موقفيا في صراعيا مع بريطانيا.
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حاولت غواتيماال استغالؿ السيطرة االمريكية عمى بورتريكو مف اجل تحريؾ -
يـ كورقة ضغط لمواجية الضغوط االمريكية عمى العناصر المؤيدة لالستقالؿ واستخدام

 الحكومة الغواتيمالية مف اجل تعديل قانوف العمل .
عممت الواليات المتحدة خالؿ التحضيرات لالنتخابات الغواتيمالية الى عدـ السماح -

لمشيوعييف مف الوصوؿ الى السمطة والجل ذلؾ عقدت عدة اجتماعات مع المرشح لمرئاسة 
 الدفاع جاكوبو اربينيز .االبرز وزير 
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