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 الممخص:

 ،لمػاليات الستحجة األمخيكيةستخاتيجية واقترادية اتذكل أمخيكا الالتيشية أىسية 
تجخميا  وذلظ عغ شخيق ،ياشئػن فيوقج بجأت الػاليات الستحجة األمخيكية تجخميا الفعمى 

ستئثار ت األمخيكية عمى بمجان القارة لالالستدايج بتذجيع تجفق االستثسارا االقترادؼ
اه العجيج حتػاء والتبعية تجة سياسة االيات الستحجة األمخيكيتبعت الػالاولحلظ  ،بسػاردىا

ال يتجدأ مغ  اء  ات االقترادية األمخيكية كانت جد فالسداعج ،فشدويال يامغ دول القارة ومش
وقج ندجت الثخوات السعجنية والحقػل البتخولية شبكة اليسكغ  ،االقتراد الفشدويمي

حخصت الػاليات الستحجة لحلظ  ،بالسرالح األمخيكية الفشدويمياقتالعيا تخبط االقتراد 
 ،يال مغ خالل عقج اتفاقيات تجاريةاألمخيكية عمى الحفاظ عمى عالقات ودية مع فشدو 

حاولت بيا  التيالػسائل مداعجات عدكخية وقخوض وغيخىا مغ و  ،وتقجيع معػنات مالية
 . الفشدويميمغ الحرػل عمى البتخول حتى تتسكغ  ،اتجعيع العالقات فيسا بيشيس

قامت الػاليات الستحجة  ،القارة الالتيشية فيخيكية الدياسة األمولتجعيع 
متتسخ البمجان األمخيكية  :تفاقيات والستتسخات الجولية مثلاألمخيكية بعقج العجيج مغ اال

 ،العام نفدو في االقترادؼمتتسخ ريػ  ،م87>4كاراكاس مارس بالعاصسة الفشدويمية 
في  االقترادؼىػ تصػيخ التكامل  ،الستتسخاتوكان اليجف السعمغ وراء عقج تمظ 

 .شسية خاصة بجول القارة الالتيشيةعجاد بخامج تإ و  ،ينرف الكخة الغخب

والقزاء عمى  ،ولكغ اليجف الخئيذ وراء ذلظ ىػ مشاىزة الذيػعية الجولية
 .القارة الالتيشية وضسان إعالن دول القارة معاداتيا لمذيػعية في يالسج الذيػع
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Abstract: 

Latin America forms a strategic and financial importance for 

U.S.A. U.S.A started its intervention in this continent through its 

increasing intervention which is represented in encouraging more and 

more investments in the countries of this continent to control its 

resources. To seek this purpose, U.S.A used the dependency and 

containment policy towards many countries inside the continent, among 

them was Venezuela. The American financial aids were an integral part 

of the Venezuelan economy. Mineral wealth and petroleum fields have 

spun off a network that cannot be uprooted, linking the Venezuelan 

economy to US interests. Therefore, the United States was keen on 

maintaining friendly relations with Venezuela during the conclusion of 

the trade agreement, providing financial aid, military aid, loans and other 

means by which you tried to destroy the relations between them, so that 

it can obtain the Venezuelan oil.  

To support American policy in the Latin continent, the United 

States held several international agreements and conferences, such as: 

The Inter-American Conference in the Venezuelan Capital in” 

Caracas” in March 1945, addition to the” Rio” Conference which was 

held in the same year. The stated goal behind these conferences was to 

develop economic integration in the western sphere, and the 

establishment of development programs for Latin American countries.  

Though, the main reason behind this is opposing international 

communism, eliminating the communist spillover in the Latin 

continent, and ensuring that the countries of the continent declare that 

they are anti-communists.  
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  :مقدمةال

م( 87>4-85>4الفتخة مغ ) فيتدست العالقات األمخيكية الفشدويمية ا
 Marcos Perez Gomezبالتقارب الذجيج خاصة  بعج تػلى "ماركػس بيخيد جػميد"

 لبمجيغ تفاعال  بيغ ا االقترادية والتجارية والعدكخيةفذيجت العالقات  ،ئاسة الجولةر 
مثال عمى تفاقيات التجارية بيغ البمجيغ حيث تع عقج العجيج مغ اال ،غيخ مدبػق  اونسػ  
كسا تع عقج متتسخ البمجان  ،م85>4التجارة األمخيكية الفشدويمية أغدصذ  اتفاقية :ذلظ

وكان اليجف مغ  ،م87>4مارس  بفشدويال Caracasمجيشة كاراكاس فياألمخيكية 
نرف الكخة  فينعقاد الستتسخ محاولة الػاليات الستحجة األمخيكية تيجئة األجػاء ا

ة األمخيكية خاصة أن الػاليات الستحج ،عج اإلشاحة بخئيذ دولة جػاتيساالب يالغخب
  .نقالبكانت داعسة لال

ىػ  ،بعقج الستتسخولكغ الدبب الخئيذ وراء قيام الػاليات الستحجة األمخيكية 
لحلظ  ،تيشيةالقارة الال في الذيػعيمػاجية السج  فيرغبة الػاليات الستحجة األمخيكية 

-Dwight Eisenhower (4<86ايت أيدنياورو د أمخيكي أعمشت إدارة الخئيذ ال
إعجاد بخامج تشسية خاصة بجول القارة الالتيشية مغ خالل زيادة حجع  م(94>4

 .السداعجات االقترادية والقخوض

 االقترادؼتع عقج متتسخ ريػ القارة الالتيشية  فيلمدياسة األمخيكية  اوتجعيس  
وأثشاء الستتسخ عبخ  ،الغخبينرف الكخة  فياالقترادية  لسشاقذة العالقات ؛م87>4

نرف الكخة  في االقترادؼل تصػيخ التكام فيقادة أمخيكا الالتيشية عغ رغبتيع 
وَدعػا إلى زيادة السداعجات السالية السقجمة مغ ِقَبل الػاليات الستحجة  ،الغخبي

 .ىحا البحث فيما سػف يتع تػضيحو وىحا  ،األمخيكية
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 :م2591ديدمبر  في لفنزويال اماركوس بيريز جوميز رئيد  

رئاسة فشدويال  )*( Marcos Perez Gomezتػلى ماركػس بيخيد جػميد
فييا شاركت  التيو  ،م85>4نػفسبخ  63 جخيتأ التيبعج عقج االنتخابات الخئاسية 

الحدب و  ((URDالجيسقخاشى  ؼ تحاد الجسيػر اال :لمث معطع األحداب الدياسية
تجعع  التي (FEI) االنتخابية السدتقمةوالجبية  ،(COPEL)يالسديح ياالجتساع

غمبية أ أعمشت  التيوبعج ضيػر الستشخات األولية لالنتخابات و  ،ماركػس بيخيد جػميد
كػس بيخيد جػميد بالتيجيج َشُعَخ مار  ،ساحقة لحدب "االتحاد الجسيػرؼ الجيسقخاشي

الشتائج الشيائية فقام بتدويخ  ،الديصخة عمى حكع البالد فيمالو وتحصيع آ ،يالدياس
 :4 فيو  ،م85>4ديدسبخ  46لمبالد  امتقت   اوأعمغ نفدو رئيد   ،لالنتخابات الخئاسية

 .(4)لمبالد  ارسسي   ادستػري   ام تع تعيشو رئيد  86>4أبخيل

فقج وجيت الخارجية  ،لتدويخ االنتخابات ارافز   أمخيكي رد الفعل ال وجاء
 فيالتجاوز الرخيح  يحانتيجو للحكػمة ماركػس بيخيد جػميد  االذع   ااألمخيكية نقج  

وأنيا إن تجاوزت عغ ذلظ الترخف ستطيخ أمام دول  ،نتائج االنتخابات الخئاسية
ولكغ ال خيار أمام  ،أمخيكا الالتيشية بسطيخ الجاعع لمحكػمات العدكخية الجيكتاتػرية

متابعة السػقف مع حكػمة  يفحكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية سػػ االستسخار 
 .(5)ماركػس بيخيد جػميد واستسخار العالقات األمخيكية الفشدويمية

مع الدياسة  اجاء متشاغس   أمخيكي ومغ وجية نطخ الباحثة أن رد الفعل ال
فقج كانت حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية  ،يا الػاليات الستحجة األمخيكيةتانتيج التي

بسا يتشاسب  ،بسا فييا الجيكتاتػرية ؛الحكػماتتحتفع بعالقات دبمػماسية مع كافة أنػاع 
 .القارة الالتيشية فيمع مرالحيا 

تبع ا ،بحرػلو عمى مشرب الخئاسة ػحوبيخيد جػميد" شسحقق "  بعج أن
مغ أجل الديصخة عمى جسيع قصاعات الجولة ماعجا  التدمطاستخاتيجية اتدست بالييسشة و 
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تسكغ مغ حتى ؛ السحدػبية "بيخيد جػميد" سياسة فقج اتبع ،قصاع القػات السدمحة
 ،الجير مغ خالل بعس السقخبيغ لو دارةإو  ،الكاممة عمى القػات السدمحة الديصخة

فقج  ،ػن يديصخ عمييا السجني التيلدخية باإلضافة إلى بعس السخاقبيغ مغ ِقبل الذخشة ا
 . مصتوكان ُيحجع نفػذ أػ مجسػعة أو فريل عدكخؼ يسكغ أن يتثخ عمى س

يتكج عمى أىسية وضع القػات السدمحة  اوأبج   ادائس   وألن" بيخيد جػميد " كان
التعميع  لحلظ فقج أولى ،السجتسع الفشدويمي فيقصاع مسيد  ويخػ أنيا ،في البالد
ؼ اىتسامات أمع الحخص عمى إبعاد وعدل ضباط الجير عغ  ابالغ   اىتسام  ا العدكخؼ 

نذاء مخاكد تجريب تقشية إفقام ب ،لشاحية الساديةتسيدىع مغ ااجتساعية  سياسية أو
كسا قام بتدويج  ،عادة تشطيع وحجات الجيرإ و  ،صػرة وإرسال بعثات إلى الخارجومت

باإلضافة إلى  ،البحخية األمخيكيةصػل والسجمخات القػات البحخية بالعجيج مغ قصع األس
فقج كانت  ،بخيصانيا فيالسرشعة  ية بالعجيج مغ الصائخات الشفاثةإمجاد القػات الجػ 

معطع عائجات البتخول تشفق بذكٍل دورػ عمى الجير مسا جعل القػات السدمحة 
 .(6)في أمخيكا الالتيشية في تمظ الفتخة  االفشدويمية ىي األكثخ تقجم  

حكػمة  فيلمجفاع  ااإلشارة إلى أنو مشح أن كان بيخيد جػميد وزيخ  وتججر 
وىػ يعتبخ  ،Delgado Challbaudبدعامة ديمجادو تذالباود  العدكخؼ السجمذ 

حكع البالد تقجم  عمىؼ ستػلى السجمذ العدكخ افبعج أن  ،أىع أولػيات الجولة الجير
مجػ احتياج  ااألمخيكية مػضح  نحاك بصمب لحكػمة الػاليات الستحجة آ"بيخيد جػميد" 

والبحخية  الفشدويميوتصػيخ الجير  ،لسعجات عدكخية حجيثة لتجعيع الفشدويميالجير 
ستخجاميا بذكٍل فعال. اضباط البحخية الفشدويمية كيفية  باإلضافة إلى تعميع ،الفشدويمية

الخد عمى شمب وزيخ الجفاع  فين حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية ماشمت إإال 
لحكػمة ي جو لخد الفعل الدمبوقج أعخب "بيخيد جػميد" عغ غزبو نتي ،الفشدويمي

 . (7)الػاليات الستحجة األمخيكية 
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 ،مػقف يزصخىا لخػض حخب خارجية فيأن دولة فشدويال ليدت  امتكج  
 ،االستيخاتيجيةت البتخول أمشذىػ تأميغ  الفشدويمينسا اليجف مغ تحجيث الجير إو 

باإلضافة إلى الزغط الذجيج مغ ِقَبل عجد كبيخ مغ ضباط  ،وخام الحجيج في فشدويال
الجير عمى "بيخيد جػميد" مغ أجل تدويج الجير بكل ما يمدم مغ معجات وأدوات 

 .(8)غياب تمظ السعجات العدكخية ال قيسة لو في الفشدويميأن الجير إلى مذيخييغ 

ع تقجي فين أحج أسباب مساشمة الػاليات الستحجة األمخيكية إ ،والججيخ بالحكخ
الحرػل  ىعم الفشدويميإصخار وزيخ الجفاع ىػ ؛ الفشدويميلمجير  العدكخؼ الجعع 

نساذج قجيسة أو بجائل مثل الديارات  ةأي ورفس ،عمى دبابات مغ الصخاز الحجيث
االقتخاح  ىالسػافقة عمت الستحجة األمخيكية باإلضافة إلى رفس الػاليا ،السرفحة
السبمغ تجفع عشج  وباقي ،ىأول ةكجفع %58ت العدكخية بسقجم بذخاء السعجا ،الفشدويمي

تفاق ا ىالشياية قج تع التػصل إل فيو  ،يةالسعجات العدكخ  الفشدويمياستالم الجير 
 أفزل مشحة يسكغ أن ختو الػاليات الستحجة األمخيكيةعتبا "لبيخيد جػميد"  يمخض

م عخضت الػاليات الستحجة 85>4الثامغ مغ فبخايخ  فيتقجميا لجولة فشدويال 
العدكخية قدست السعجات  فقج ،األمخيكية عمى حكػمة فشدويال شخيقة الدجاد السقتخحة

 :فئتيغ السصمػبة إلى

 سيتع دفع ثسشيا فػرلجػ الػاليات الستحجة األمخيكية معجات متػفخة  :الفئة األولى
دفع  ىيوشخيقة الجفع في ىحه الحالة  ،(بحاجة إلى تحجيثمعجات ) فشدويال تدميسيا لجولة

 .سيتع دفعيا عمى أقداط بعج التدميعأما تكمفة التحجيث  ،لمسعجات فقطالكيسة السدتحقة 

مغ ِقَبل متسدات صشاعية معجات ججيجة تتصمب ترشيع  :أما الفئة الثانية
لغ ُتصالب الحكػمة الفشدويمية بالجفع إال تقػم تمظ الستسدات بتحسل التكمفة و أمخيكية 

 .(9)قبل التدميع بفتخة قريخة
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بيغ الحكػمة الفشدويمية وخصػط  الشقل الجػؼ الثشائي اتفاقيةام كسا تع إبخ 
 ،مغ قبل الجسعية التأسيدية تفاقيةاالوتست السػافقة عمى  " Pan American شيخان "

 .(:)فشدويالأىسية خاصة لجػ  تفاقيةاالوكان ليحه 

شخاء معجات عدكخية  فيوتدتشتج الباحثة مسا سبق أن رغبة "بيخيد جػميد" 
بل  ،فحدب الفشدويميلع تكغ مغ أجل تجعيع وتدميح الجير خيكية عمى الصخاز الحجيث أم

 ىالجير كأساس الستسخار سيصختو عم الحفاظ عمي ىيبتو داخل فييطيخ بػضػح رغبتو 
تأميغ  ىوذلظ مغ خالل إضيار قجرتو عم ،وفشدويال بذكل عام بذكٍل خاص الجير

والطيػر بسطيخ  ،أسمحو حجيثة بالعجد الكافي مغ دولة بقػة الػاليات الستحجة األمخيكية
 .اوخارجي   االحاكع القػػ السديصخ عمى جسيع أمػر الجولة داخمي  

ن إإال  ،ما عمي ديكتاتػرية الحكع العدكخؼ  اعمى الخغع مغ اعتياد الفشدويميغ نػع  
قسع بجأ معو فتخة خسذ سشػات غيخ مدبػقة مغ ال الدمصة ىإل وصػل " بيخيد جػميد"

فقام بإلغاء  ،تصبيق الجيكاتػرية العدكخية فيع شخ  يثح ،نييار الستسديالػحذي واال
عتقاالت مغ اال دمدمةفأمخ ب ،جسيع األحداب السعارضة حتى تتحقق لو الدمصة السصمقة

تحاد الجسيػرؼ "اال ثللمشطام محداب السعارضة أعزاء األمتجت لتذسل جسيع االدياسية 
وبالصبع  ،عمى حٍج سػاء الذيػعيحدب دب السديحي االجتساعي" وال"الحالجيسقخاشي" و

م تع  84>4 خالل عام نوإيغ "لحدب العسل الجيسقخاشي" حتى متج األمخ ليذسل السػالا
ة في مشصقمعدكخات العسل  الجيسقخاشي" إلىأربعة آالف مغ أنرار" حدب العسل إرسال 

واألعسال  ،بدبب التعحيب ؛. وىشاك فقج السئات حياتيعOrinoco)*(ػالغابات في األوريشػك
 .(;)تمظ السشصقة  فيواألمخاض واألوبئة السشتذخة  ،وسػء التغحية ،الذاقة

"بيخيد جػميد" إلى فقج تدامغ مع صعػد  ،االقترادؼأما عمى الجانب 
وزيادة الصمب عميو مغ معطع دول العالع  ،الفشدويمي نتاج البتخولإالدمصة زيادة 

م( أصبحت فشدويال السػرد الخئيذ 78>4->6>4خاصة بعج الحخب العالسية الثانية )
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فقج تزاعفت  ،مغ ىحه التجارة مسا مكشو مغ جشى عائجات ضخسو ،لمبتخول
 .(>) م( بذكٍل ممحػظ:8>4-83>4الفتخة مغ ) فيرات األجشبية ستثسااال

م خالل حكػمة الخئيذ ;7>4نتاج دولة فشدويال مغ البتخول عام إحيث كان 
 57 – م:7>4ديدسبخ )*( Romulo Gallegos الدابق روميمػ جاليجػس الفشدويمي
البتخول عام نتاج دولة فشدويال مغ إحيغ أصبح  فيمميػن بخميل  3>7 م(.;7>4نػفسبخ 
خاصة خالل  (43)مميػن بخميل 989م بعج صعػد بيخيد جػميد إلى الدمصة حػالى 85>4

 .الفشدويميعمى البتخول يات الستحجة األمخيكية الخسديشيات ازداد شمب الػال عقجفتخة 

 الحؼبتخول فقج سعت الػاليات الستحجة األمخيكية إلى تججيج احتياشى ال 
 ،نىاإليخا وتأميع البتخول ،تمظ الفتخة فين الرخاع الكػرؼ إ. كسا استخجمتو أثشاء الحخب

باإلضافة إلى البتخول تع  ،يحفدت الصمب عمى البتخول الفشدويمكل ىحه األحجاث 
خخ لمجخل وىػ خام الحجيج فتع إنذاء شخكة الحجيج والرمب األمخيكية آكتذاف مرجر ا

United States Steel Company،  وشخكة بيثمييام لمحجيج والرمبBethlehem 

Steel، ون ٍل غيخ مدبػق حتى أشمق السدتثسخ ستثسارات األجشبية بذكوتجفقت اال 
 .(44)يزدىار العالسفتخة حكع "بيخيد جػميد" فتخة اال األجانب عمى

 :م2591التجارة األمريكية الفنزويمية أغدطس  اتفاقية

تجارية بيغ  اتفاقيةات الستحجة األمخيكية ضخورة عقج وعميو أدركت الػالي
وكان  ،م85>4أغدصذ عام  فيوتع تػقيعيا  ،الػاليات الستحجة األمخيكية وفشدويال

البتخولية لمػاليات الجسخكية عمى الػاردات  ةالتعخيفخفس  تفاقيةاالجف مغ ىحه الي
مخيكية بمغ مقابل خفس التعخيفة الجسخكية عمى الرادرات األ في الستحجة األمخيكية

شسمت الديارات والصائخات وأجيدة الخاديػ والذاحشات  ،مشتج >:4عجدىع حػالى 
ػاليات الستحجة عتبخت حكػمة الا وقج  ،و الفشدويميةوذلظ لتشسية الدػق السحمي ،وغيخىا

 .(45)لحكػمتيا  ااقترادي   انجاز  إ تفاقيةاالاألمخيكية ىحه 
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الشريب األكبخ مغ  حرادمغ األمخيكية  الستحجةات الػالي تفاقيةاالفقج مكشت 
فقج أخبخ مداعج وزيخ  ،لخفس الزخائب السفخوضة عمي صشاعة البتخول ةاألرباح نتيج

 John Moore(*) جػن مػرس كابػت ،ةالالتيشي لذئػن أمخيكااألمخيكية الخارجية 
Cabot،  ن تمظ إ:" قائال  عغ السعاىجة  الترجيخ الجعائية في نيػيػركرابصة أعزاء

 .(46)األمخيكية"  الستحجةلمػاليات  استثساراتُصسست لحساية سػق الرادرات و السعاىجة 

. يكاريبكال الجانبيغ مغ البحخ ال ىعم اوأصجقاء   اأعجاء   تفاقيةاالنتجت ا
لع تشل أػ ألنيا قمة السدتاألمخيكية شخكات البتخول  مغ جانب جاءت السعارضة

 ،فقج عبخت غخفة الرشاعة الفشدويميةفشدويال  مغ جانبأما  ،مكاسب اقترادية
خخؼ عغ أية واتحادات عسال ،وعسال السشاجع الستحجون  ،والقػميػن االقترادييغ

وضع الدػق الفشدويمي  ىمػافقة بيخيد جػميد عم ىاحتجاج صامت غيخ فعال عم
 والرادرات الدراعية والرشاعية تحت وشأة الػاليات الستحجة األمخيكية بيحا الذكل.

 )**(مخيكية سية وغخفة التجارة الفشدويمية األشخكات البتخول العال تفاقيةاالأيجت 

((Am Cham  حيث كتب الستحجث الخسسي باسع؛(Am Cham)  لمجشة الكػنجخس
إلى  امذيخ   ،االقترادية ػاليات الستحجة األمخيكيةاللدياسة  تفاقيةاالعغ أىسية تمظ 

اشتخت فشدويال  ،ذلظ ىالبتخول الفشدويمي. باإلضافة إل الفػائج السدتحقة مغ شخاء
 ىلزغط عما ػن وقج حاول السعارض ،ر دوالرمشتجات أمخيكية بكيسة نرف مميا

ن إإال  ،الفشدويميالبتخول األجشبي خاصة   وتقييج استيخاد تفاقيةااللغاء الكػنجخس إل
 .(47)وىػ ماحجث بالفعل تفاقيةااللتفعيل ة أقامػا حسمة مزاد تفاقيةااليجؼ مت 

وإنسا  ،ائي  وعذػا اعتباشي  ا لع يأت  تفاقيةاالن تػقيت تػقيع إ ،والججيخ بالحكخ
بتخول نتياء مجة السعاىجة األمخيكية السكديكية الخاصة بترجيخ الجاء نتيجة ال

وعميو زادت  ،األول مغ يشايخ مغ العام نفدو فيلمػاليات الستحجة األمخيكية  يالسكديك
 ؛التعخيفة الجسخكية عمى استيخاد الػاليات الستحجة األمخيكية لمبتخول وجسيع مذتقاتو



 1212 سبتمبر( األولوالخمدون )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحوث الذرق األوسط

- 211- 

 Nelson" نيمدػن روكفيمخ" لحلظ قام رؤساء شخكات البتخول األمخيكية الكبخػ أمثال 
Rockefeller  "و "ارثخ بخاودفيت" Arthur Broadvit  بالزغط عمى حكػمة

عتبار حيث كان اال ،أخخػ مع فشدويال اتفاقيةالستحجة األمخيكية بدخعة تػقيع  الػاليات
 ،الػحيج لجػ حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية ىػ خفس التعخيفة الجسخكية

 االقترادؼستقخار مغ احتياشى البتخول مسا يزسغ اال والحرػل عمى قجر كبيخ
 . (48) وشخكات البتخول األمخيكية ،مبالدل

فقج تبشى  ،"بيخيد جػميد" أما بالشدبة لػضع شخكات البتخول األمخيكية خالل فتخة
فقج  ،التعامل مع الذخكات في"بيخيد جػميد" سياسة مختمفة عغ سابكيو مغ حكام فشدويال 

 مغ قيػد السعامالت السالية بيشيعفقج خفف  ،زدىخت الذخكات بذكٍل ممحػظاو  رتتصػ 
 في مرالح الذخكات األمخيكية فكان بيخيد جػميد يزع (49)وبيغ الحكػمة الفشدويمية

. وقج شعخت الػاليات الستحجة األمخيكية ساعج عمى قيام عالقات شيبة بيشيععتبار مسا اال
كسا  ،في تأميع صشاعة البتخول انيائي   دارة الحالية ال ُتفكخأن اإلبالصسأنيشة بعج أن تأكجت 

 فياالقترادية األمخيكية سػاء   نو ال يػجج تغيخ سياسي متػقع في فشدويال ُييجد السرالحإ
 .(:4)وترجيخىع إلى الػاليات الستحجة األمخيكية ،نتاج البتخول أو خام الحجيجإ

عقج خاص تع تػقيع  ،بيغ البمجيغ االقترادؼلمشذاط  ستكساال  او  ،العام نفدو فيو 
 US Steelإحجػ شخكات ىيلمتعجيغ و  Orinocoبرشاعة الحجيج والرمب بيغ شخكة 

خام الحجيج مغ تعجيغ  U.S Steelوقج مكغ ىحا العقج شخكة  ،الفشدويميووزيخ التشسية 
 .(;4)وكان ىحا أحج أكبخ االستثسارات األمخيكية في فشدويال ،عمى نصاق واسع

رسخ العالقات األمخيكية الفشدويمية بذكٍل  الحؼوتججر اإلشارة إلى أن األمخ 
 العدكخؼ فقج مارس السجمذ  ،"بيخيد جػميد" لمذيػعية تمظ الفتخة ىػ عجاء فيأكبخ 
 PCV” "Communist Party ofالذيػعيم سياسة قسعية ضج الحدب 83>4عام 
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Venezuela، فقج قام  ،باإلضافة إلى ذلظ ،ةكسا حل الشقابات العسالية الذيػعي
 .يتحاد الدػفيتبقصع العالقات مع اال العدكخؼ جمذ الس

 ،راء الذيػعييغ تزخ بالسرالح الػششية لمبالدآجػميد" يخػ أن  كان" بيخيد
مسا  ،باإلضافة إلى العجاء الذجيج بيغ االتحاد الدػفيتى والػاليات الستحجة األمخيكية

 دفعو إلنتياج تمظ الدياسة السعادية لمذيػعية.

في األمع  فشدويال بذكٍل عام سياسات الػاليات الستحجة األمخيكيةكسا دعست 
 (OAS) ومشطسة الجول األمخيكية United Nations( UNالستحجة)

Organization of American States  وأضيخت استعجادىا لمتعاون في الجفاع
 .(>4)عغ القارة الالتيشية 

 م: 2591مؤتمر الدول األمريكية بكاراكاس مارس 

 فييشة كاراكاس عاصسة دولة فشدويال مج فيالجول األمخيكية قج متتسخ عُ 
 .(53) م87>4األول مغ مارس حتي الثامغ والعذخيغ مغ مارس عام 

األمخيكية استغالل  ةستتسخ محاولة الػاليات الستحجوكان اليجف مغ انعقاد ال
 نرف الكخة الغخبي بعج اإلشاحة بخئيذ دولة جػاتيساال فيالستتسخ لتيجئة األجػاء 

Guatemala )*(  "جاكػب أربيشدJacobo Arbenz ")**(.  ت الستحجة ن الػالياإخاصة
 فتخة دامية في تاريخ جػاتيساال.وبعج ذلظ بجأت  ،لإلنقالباألمخيكية كانت داعسة 

تمظ  فيف ؛م >;;4 كانت متتسخات الجول األمخيكية تشعقج بذكٍل متقصع مشح عام 
مشح انتياء الحخب و  ،خيكية عغ دول أمخيكا الالتيشيةاألمالستحجة الفتخة تخاجع انتباه الػاليات 

 واحج متتسخ م تع عقج87>4متتسخ كاراكاس  حتى ُعقجو  ،م78>4العالسية الثانية عام 
 دول فقج رفزت الػاليات الستحجة األمخيكية نجاءات متكخرة مغ ،فقط خالل تمظ الفتخة

نذغاليا بسذكالت ُممحة في مشاشق أخخػ. ادبب عاجمة ب أمخيكا الالتيشية لعقج اجتساعات
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ألحجاث لنتيجة  مEisenhower )***( (1961-1953) قمقت إدارة " ايدنياور"
كاراكاس  فيم مسا دفعيع لعقج متتسخ لمجول األمخيكية 87>4عام الستالحقة في جػاتيساال 

 .(54)لجعع نرف الكخة الغخبيالعام نفدو لػضع خصة  في
والمجػء  ،بذأن المجػء وىسا : المجػء الدياسي يتيغتسخ اتفاقوقج تبشي الست 

فكان البج مغ تحجيث  ،وىي مدألة ذات أىسية خاصة لجول أمخيكا الالتيشية ،اإلقميسي
 القػانيغ الخاصة بتدميع الالجئيغ في نصاق الجول األمخيكية.

ومشيا حق الجولة  ،العجيج مغ القخارات ىتست السػافقة عم ىحا اإلشار في
وحق شمب تدميع  ،لالجئيغأن تحجد اليػية الدياسية  الدياسيمانحة المجػء 

 السحكػم عمييع لمجخائع السعتاده األشخاص السصمػبيغ سػاء  الحيغ َمثمػا أمام العجالة أو
بتقجيع ُندخ مغ السعاىجات متعجدة سخ حكػمات دول أمخيكا الالتيشية كسا شالب الستت

 .(55)تفاقيات الدارية بيشيع الاألشخاف أو السعاىجات الثشائية وا
جاء بيا متتسخ كاراكاس عام  التين مغ أىع التػصيات إ ،والججيخ بالحكخ

تبثيا  التياتخاذ التجابيخ الالزمة لمقزاء عمى األنذصة التخخيبية  ىيم 87>4
تيجد األمغ والدالم  التيالقارة الالتيشية  فيومػاجية الذيػعية  ،الذيػعية العالسية

شئػن القارة  فيباإلضافة إلى تجخل الحخكات الذيػعية  ،بذكٍل واضح الجولييغ لمقارة
ستئرال اومغ ىشا صخح الستتسخ بزخورة  ،الجاخمية والخارجية عمى حٍج سػاء

ستقالل جخاءات الالزمة لحساية االتخاذ اإلاة السخخبة مغ جحورىا و األنذصة الذيػعي
وتحقيق ذلظ يتصمب  ،لمجول األمخيكية ضج تجخل الذيػعية الجولية فيوالثقا الدياسي

عجة تػصيات مغ  وقج أصجر الستتسخ ،بيغ دول القارة الجوليمغ التعاون  ي اعال اقجر  
 :مشياعالن كاراكاس و إما ُعخف ب في لظأجل ذ

  دعاية الحخكة الذيػعية الجولية يشذخون الكذف عغ ىػية وأنذصة الحيغ، 
وكحلظ األمخ بالشدبة لسغ عسمػا كػكالء ليا  ،والتػصل إلى مرادر تسػيميع

 .(56)وتحقيق مرالحيا
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 غيخ ومخاقبة اليجخة  ،جول األمخيكيةمخاجعة قػائع الدفخ وتأشيخات الجخػل لم
 ذخعية حتى ال يشتقل ىتالء األفخاد إلى داخل وخارج القارة.ال

 مغ أجل تشفيح القخارات الستبشاه مغ الجول األمخيكية تبادل السعمػمات بيغ حكػمات 
واجتساعات وزراء الخارجية فيسا يتعمق بالذيػعية  ،مخيكيةقبل متتسخات الجول األ

 .(57) الجولية

 عالن كاراكاس عمى عجة نقاط ومغ أىسيا :إ كسا أكج  
  وأىجاف ميثاق "مشطسة الجول األمخيكية" التأكيج عمى مبادغOAS، عالن واإل

  .عالن العالسي لحقػق اإلندانباإلضافة إلى اإل ،ندانلحقػق اإل األمخيكي
  ييا وتحقيق كل دولة أمخيكية في الحفاظ عمى سيادتيا عمى أراضاالعتخاف بحق

 . الجيسقخاشية الدياسية
 دون  ،االجتساعي والثقافيتحقيق استقالليا االقترادؼ و  في حق كل دولة أمخيكية

 .و الخارجيةفي شئػنيا السحمية أ ،بذكل مباشخ أو غيخ مباشخدولة  ةيتجخل أ
 والعجالة االجتساعية ،سياسة فعالة لتحقيق الخفالية االقترادية ىالحفاظ عم، 

 شعػب الجول األمخيكية. ػ لخفع مدتػ  ،فيوالثقا االقترادؼوالتعاون 
  في إنياء الشداعات الجاخمية بيغ بمجان غبة الػاليات الستحجة األمخيكية التأكيج عمى ر

والقزاء  ،ورفس استخجام القػة ،واستخجام وسائل التدػية الدمسية ،القارة األمخيكية
 .(58)أمخيكا الالتيشية فيعمى الشطام االستعسارؼ 

مع دول أمخيكا  كسا تصخق الستتسخ إلى ضخورة تجعيع العالقات الثقافية
بيغ دول  اتفاقيةاليجف تع تػقيع  يحال اوتحكيق   ،الذيػعيجية الخصخ مػا فيالالتيشية 

قات الثقافية األمخيكية والػاليات الستحجة األمخيكية لتصػيخ العال القارة الالتيشية
شح وتقجيع م ،تفاق عمى إرسال بعثات تعميسية بيغ الجول األمخيكيةوتع اال ،السذتخكة

 التيوغيخىا مغ الػسائل  ،ستفادة مغ خبخات السعمسيغواال ،وتبادل األساتحة ،دراسية
دعا  ،فيلمجور الثقا ستكساال  او  ،فيتحقيق أىجاف الستتسخ عمى السدتػػ الثقا فيتداعج 
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 فيليا دور متثخ  التيالستتسخ إلى تجعيع العالقات بيغ الػكاالت غيخ الخسسية 
أمخيكا  فيمػاجية الذيػعية  فيتذكيل الخأػ العام لتفعيل تعاون الجول األمخيكية 

 .(59)يشيا القػمالالتيشية تحت رعاية الػاليات الستحجة األمخيكية لمحفاظ عمى أم

كسا سبق وأشخنا في ذلظ الػقت قج متتسخ كاراكاس كان اليجف الخئيذ مغ ع
 اووفق   ،القارة الالتيشية في الذيػعيمػاجية السج  فياألمخيكية  رغبة الػاليات الستحجة

 الخارجية لحلظ بعثت الػاليات الستحجة األمخيكية وفج رفيع السدتػؼ يخأسو وزيخ
لتبخيخ مػقف حكػمتو  )*( Joha Foster Duiies"جػن فػستخ داالس" ياألمخيك

 امتكج   ،أشاح بالخئيذ جاكػب أربيشد الحؼنقالب وحكيقة دعسيا لال ،(:5)ضج الذيػعية
 فيختخاق الييئات العامة والخاصة استصاعت عمى مجار عذخة أعػام اية أن الذيػع

مػسكػ َمكشتيع مغ الديصخة عمى  فيوأن الذيػعييغ تمقػا تجريبات واسعة  ،جػاتيساال
الجػاتيسالية ة وإذاعة الحكػمة والديصخة عمى الرحافة الخسسي ،العسال والفالحيغ

 متجت سيصختيع لتذسل الحكػمة والبخلسان بل والخئيذ جاكػب أربيشد نفدو.او 

كدب قاعجة  فيَتسثل جػاتيساال  في الذيػعيوأضاف داالس أن السخصط 
ختخاق الذيػعية لمحكػمات اخالليا يسكغ مغ  الغخبينرف الكخة  فيسياسية صمبة 

 .(;5)الالتيشية األخخػ 

فقج رأت الجول األمخيكية أنو  ،األمػر كسا خصط ليا داالس ومع ذلظ لع تدخِ 
 في مشاقذة األمػر االقترادية والدياسية الخاصة بالقارة فييجب استغالل الستتسخ 

و ووجج "داالس" نفد ،مغ التيجيج السحجق عغ الخصخ الذيػعي بجال   ،السقام األول
 الجػاتيسالي "جييخمػ تػرييمػ"وزيخ الخارجية  بيجػٍم عشيف مغ ِقبل امحاصخ  

Guillermo Toriello، لحكػمة الػاليات الستحجة  والحؼ أصجر ترخيحات معادية
أن األمخ  اوجحب لجانبو العجيج مغ دول أمخيكا الالتيشيو متكج   ،األمخيكية بذكٍل عشيف

 دفاعيا عغ سيادتيا القػمية.  ػى جػاتيساال الػحيج أبالذيػعية وأن خصال عالقة لو 
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رغع ىحه الرعػبات استصاع "داالس" الحرػل عمى قخار حاسع مغ حكػمات 
وتسكغ  ،(>5)م" 87>4مارس  فيمتتسخ كاراكاس  فيالجول الالتيشية بسعاداة الذيػعية 

مغ ذلظ بعج أن شمب مغ حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية ضخورة تقجيع مداعجات 
وأكج أن  .(63)وزيادة السعػنة االقترادية والقخوض أمخيكا الالتيشية اقترادية لجول

بخامج  فيوالتػسع كا الالتيشية وزيادة حجع القخوض مع دول أمخي االقترادؼالتعاون 
التشسية سيداعج عمى تقػية العالقات فيسا بيشيع ويجفعيع لتأييج الػاليات الستحجة 

"أيدنياور" رة إداولكغ جاء رد فعل  ،(64)مػقفيا السعادػ لمذيػعية  فياألمخيكية 
ختمفت اآلراء حػل قخوض التشسية السسشػحة او فقج حجث ججل واضح  ،لمتػقعات امخالف  

 . (65) متيجيغ ومعارضيغ غالالتيشية وحجسيا ومرادرىا ما بيألمخيكا 

حيث  ،قخوض التشسية لتػضيح مػقفيا بذأن شػيال   استغخقت اإلدارة وقت  افقج 
عغ جاء فييا "يجب تشسية االقتراد في أمخيكا الالتيشية  وثيقة سياسية ججيجةأعجت 

وَخمق مشاخ مػاٍت لالستثسار  ،جارة وتسػيل السذخوعات الشاجحةالت ةشخيق زياد
 الخاص. لكغ دون تقجيع مشح ومعػنات إال في حاالت خاصة شارئة"

غ ييفقج كانػا غيخ راض ،مال دول أمخيكا الالتيشيةلػثيقة مخيبة آلوقج جاءت تمظ ا
 .(66) تمظ الفتخة فيعغ شبيعة العالقات االقترادية مع الػاليات الستحجة األمخيكية 

 يومعارض ؼبيغ متيج ابجا ُمحايج   إيدنياور وعمى الخغع مغ أن مػقف الخئيذ
نو لخز سياستو تجاه دول أمخيكا إإال  ،قترادية لمجول األمخيكيةاالسداعجات التقجيع 

"نتسشى تقميل السداعجة :م قائال  87>4الكػنجخس مارس  فيخصابو  فيالالتيشية 
 ستثسار وتػسيع التجارة".وتذجيع اال

ن" داالس" أصخ عمى ضخورة قيام بشظ االستيخاد والترجيخ " إإال 
Eximbank")*(  بتقجيع السديج مغ القخوض إلى الجول الالتيشية مغ أجل إقشاعيا بسػقف

ضج الذيػعية الجولية ومع نياية العام نفدو وافق أيدنياور عمى  الػاليات الستحجة األمخيكية
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بحلظ لكدب الخأػ العام  ضخورة الكيام امميػن دوالر مػضح   833زيادة حجع القخوض ب
 فين الػاليات الستحجة األمخيكية ال تشطخ إلى مرالحيا القارة الالتيشية وتػضيح أ في

 . (67)حخب ضج الذيػعية  في اأيز   ىيبل  ،القارة الالتيشية فحدب

 م :2591بريل أ( Rio Conferenceمؤتمر ريو االقترادي )

 Rio االقترادؼالقارة الالتيشية تع عقج متتسخ ريػ  فيلمدياسة األمخيكية  اوتجعيس  

Conference
ة األمخيكية لمستتسخ بذكٍل وقج أعجت الػاليات الستحج ،م87>4عام  **()

لجراسة داخل أروقة الحكع  تذكيل لجشة فخعية م تع87>4بخيل عام أالتاسع مغ  فيف ،ُمدبق
ولرياغة إشار  ،مخيكا الالتيشيةأ دول لمػاليات الستحجة األمخيكية مع العالقات االقترادية

ىػالنج  تتسخ ريػ االقترادؼ وتخأس المجشةأثشاء مامة لمػاليات الستحجة األمخيكية الدياسة الع
Holland وزارة مسثميغ عغ وتألفت المجشة مغ  ،مداعج وزيخ الخارجية لمعالقات األمخيكية

 Foreign Operationsإدارة العسميات الخارجية  ،ومكتب التعبئو الجفاعية ،السالية

Administration ( FOA )، وبشظ االستيخاد والترجيخ "Eximbank" (68).  

ما في خصابو االفتتاحي )*(  "جػرج ىسفخؼ" أمخيكي وزيخ السالية ال وأوضح
مبجأيغ  يجب الػقػف عمى أمخيكي تشسية االقتراد ال في" لكى يتحقق ىجفشا يمى: 

وإيجاد مجاالت  اقترادي  الدعي نحػ تكػيغ متسدات حخة قػية األول: ا ،أساسييغ
الحؼ  االجتساعيو  االقترادؼججيجة لمتشسية واالستثسار وىي الخكيدة األساسية لمتقجم 

يسانشا كحكػمة إأما السبجأ الثاني: ىػ  ،الغخبي حققشاه في نرف الكخة األرضية
داح السجال لالستثسارات وإف ،تجخمشا في مجاالت التجارة والرشاعةبزخورة الحج مغ 

 .(69)لذعػبشا سػف تحقق الخفالية والتقجم مشا أن ىحه السبادغ ايسان  إالخاصة 

 وقج تػصمت المجشة إلى اآلتى: لكى يتع تحقيق مرالح الػاليات الستحجة
فإن ذلظ يتصمب تحقيق معجالت أسخع لسذخوعات  ،الغخبينرف الكخة  فياألمخيكية 

 لجول أمخيكا الالتيشية.  التشسية االقترادية
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ىجف الػاليات الستحجة األمخيكية الكيام بتعديد الشطام كسا يجب أن يكػن 
 ،الحالي لتسػيل التشسية االقترادية عغ شخيق تػفيخ االحتياجات الخأسسالية االساسية

يشبغي  ،اوأيز   ،وزيادة بخامج اإلقخاض السرخفي كسحفد ضخورؼ لمعالقات االقترادية
مداعجات  عخض الحؼو  FOA الشطخ في السداعجات اإلنسائيو السقجمة مغ صشجوق 

خالل الدشػات القادمة لمسذخوعات األساسية  ربحجع واحج مميار دوال مالية وقخوض
 .(:6)وليذ االستثسار الخاص

كانت دول أمخيكا الالتيشية تذعخ بالقمق إزاء عالقاتيا الخغع مغ ذلظ عمى و  
ولتيجئة األوضاع  ،ومدتقبل تجارتيا الخارجية ،االقترادية بالػاليات الستحجة األمخيكية

حخيرة  أن الػاليات الستحجة األمخيكية االقترادؼأكج الػفج األمخيكي في متتسخ ريػ 
وعالقاتيا التجارية بجول أمخيكا  ،قػة اقترادىاكل الحخص عمى الحفاظ عمى 

لحلظ قامت بتعجيل  ،فيسا بيشيع التجارؼ مسا يزسغ بحلظ زيادة حجع التبادل ، الالتيشية
 بعس القػانيغ الخاصة بالتجارة عمى الشحػ التالى:

التي و  ،اء القػانيغ الخاصة بديادة التعخيفة الجسخكية عمى الخصاص والدنظإلغ
ومداعجة تمظ الجول عمى  ،مغ بػليفيا وبيخو والسكديظ كان ليا تأثيخ سمبي عمى كالٍ 

 الترشيع السحمي.

إعالن الػاليات الستحجة األمخيكية في متتسخ ريػ االقترادؼ دراسة السذكالت التي 
 : القيػة والسػز والتأكيجات بأن الػاليات الستحجةمثل سيسةتجارة بعس الدمع ال تتثخ عمى

  .مع البمجان الستزخرةمذكالت الدمع الفخدية في أؼ وقت األمخيكية مدتعجة لسشاقذة 

إعالن الػاليات الستحجة األمخيكية في متتسخ ريػ االقترادؼ أنيا سػف تتبع 
  بيشيا وبيغ دول أمخيكا الالتيشية. سياسة الخفس التجريجي لمحػاجد التجارية

بيجف زيادة الحرز السحمية  ،دعع شمب الجول األمخيكية صشاعة الدكخ السحمية
 .يشاسب كل دولة الحؼوتقميز حرز السدتػرديغ األجانب بالذكل 
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بشظ االستيخاد مميػن دوالر مقجم مغ  433األمخيكية قخض بكيسة  مشح الجول
 .Peruبيخو في Toquepala مشجع والترجيخ لتصػيخ

وافق الكػنجخس عمى مذاركة الػاليات  ،نػفسبخ مغ العام نفدو 44وفي 
 ،مميػن دوالر 433بخأسسال متػقع  تسػيل دولية مقتخحة الستحجة األمخيكية في متسدة

وكان الغخض مغ الستسدة ىػ تحفيد  ، الدوليوتع تشطيسو كذخكة تابعة لمبشظ 
االستثسار الخاص في البمجان الشامية في جسيع أنحاء العالع عغ شخيق تقجيع قخوض 

 .(;6) دون ضسان مغ الحكػمات األعزاء

مع سياسة  اتسام   فييتشاالمجشة  ون ما تػصمت إليإ ،ومغ وجية نطخ الباحثة
فقج  ،م87>4ح متتسخ كاراكاس مارس الالتيشية مش أمخيكااالقترادية تجاه دول  أيدنياور

ليدت متىمة  الستحجة األمخيكيةأيدنياور أن الػاليات  أمخيكي كانت وجية نطخ الخئيذ ال
والػقػف خمف  ،أمخيكا الالتيشية فيمذخوعات التشسية االقترادية  يتمظ الفتخة إلى تبش في

ألن ذلظ يعج التدام مالي مغ ِقبل الػاليات الستحجة  ؛اقتراد تمظ الجول عمى السجػ البعيج"
األمخيكية تجاه أمخيكا الالتيشية وحكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية غيخ قادرة عمى تحجيج 

 .ستثسارات والسذخوعات الخاصةع االوأن مغ األفزل دع ،ذلظ

ولكغ كسا سبق وأشخنا أن الػاليات الستحجة األمخيكية أرادت ضسان معاداة 
 القارة الالتيشية. في الذيػعيومػاجية السج  ،ةلسيأمخيكا الالتيشية لمذيػعية العا دول

 التيتخاذ بعس التجابيخ اػمة الػاليات الستحجة األمخيكية لحلظ حاولت حك
 مكشتيا مغ تقػية العالقات االقترادية مع دول أمخيكا الالتيشية عمى سبيل السثال:

فيجب أن يكػن البشظ  ،بسذخوعات التشسية االقترادية صةبالشدبة لمقخوض الخا
بشظ  عغ تمظ القخوض شػيمة السجػ بجانبمدئػلية كاممة  والتشسية مدئػال  الجولي لمتعسيخ 
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يات الستحجة األمخيكية الحفاظ الػال ىفعم ،االستيخاد والترجيخ بالػاليات الستحجة األمخيكية
والججيخ  ،الػششي رالحال فيمتسدة إقخاض وششية لتقجيع قخوض التشسية والتي ىي  ىعم

 تصػيخ السػانئ. ،الصاقة ،الشقل ،مجال فيمتثخة كخ أن البشظ الجولي قجم مداىسات بالح
تقػم بو وكاالت األمع  الحؼتجعيع الجور  حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية ىعم

 Economic Commission Forالستحجة مثل: المجشة االقترادية ألمخيكا الالتيشية 
Latin America، تداعج حكػمات دول أمخيكا  التيو  ،دولة تذيمي ومقخىا الخئيذ

 قترادية مغ خالل مػاردىع وثخواتيع الخاصة. عسميات التشسية اال فيالتػسع  فيالالتيشية 

الغحائية مغ فائس مخدونيا لجول أمخيكا  ػاليات الستحجة األمخيكية السشحال تقجيع
قادرة تكػن غيخ  كثيخة اوأحيان   ،الالتيشيو. فيشاك دول تدتػرد عادة  ندبة كبيخة مغ غحائيا

أو  ،وشظ السجاعة لحلظ يشبغي تقجيع السشح الغحائيو ىالذخاء ويكػن شعبيا عم ىعم
 نتاجيا الدراعي السحمي.إليتع استخجاميا لتػسيع  ،السشحة تخريز مقابل مالي يداوؼ قيسة

 (OAS)تقجيع الجعع لسختمف الػكاالت التابعة لجسعية الجول األمخيكية 
تػسيع  ىعموتذجيع السشطسة  ،األمخيكيةلمجول  االجتساعي االقترادؼ كالسجمذ

أمخيكا الالتيشو لتحقيق  شعػب يعج وسيمة فعالة لسداعجه الحؼو  ،بخنامجيا الشاجح
  .(>6)معيذة مختفع ػ ومدتػ  ،ىأعم ياج صشاعي وزراعنتإ ،وتعميع أفزل صحة

 Henry متتسخ ريػ أشاد مسثل الحكػمة الفشدويمية "ليشخؼ ىػالنج"بعج 
Holland في بأنيع كانػا في غاية التعاون  وصخح ،الػفج األمخيكي وباقى أعزاء 

بأنو سيخبخ الخئيذ "بيخيد جػميد"  اوصخح أيز   ،األمػر الخاصة بالذعب الفشدويمي
 . (73)عميو اآلن ىيأفزل مسا  أن العالقات األمخيكية الفشدويمية لع تذيج حاال  
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 :الخاتمة

ضل الحكػمات  في مع فشدويال العالقات األمخيكية ازدىارمسا سبق  يتزح
فعمى الخغع مغ كخالية الذعب ، الجيكتاتػرية مثل :حكػمة ماركػس بيخيد جػميد

ما تحطى بتأييج مغ  امثل ىحه الحكػمات غالب   إن إال، لدياستو الحاكسة الفشدويمي
لحلظ شيجت  ،ورجال األعسال أصحاب السرالح االقترادية، القػات السدمحة

ن إحتى  ،خالل فتخة حكع بيخيد جػميد اممحػض   اازدىار  العالقات األمخيكية الفشدويمية 
خئيذ ماركػس بيخيد جػميد وسام دوايت أيدنياور مشح ال أمخيكي الخئيذ ال

واألمخ ، مخيكيةلمػاليات الستحجة األ الفشدويميب مسا زاد مغ استياء الذع ،ستحقاقاال
أمخيكا  فيرسخ العالقات بيغ الجولتيغ ىػ مػقف فشدويال السشاىس لمذيػعية  الحؼ

 .الالتيشية

أساسى  ىسية دولة فشدويال بالشدبة لمػاليات الستحجة األمخيكية تكسغ بذكلٍ أ ن إ
يعج  الحؼو  ،رئيذ ونقرج ىشا البتخول بذكلٍ  ،مػاردىا االقترادية االستخاتيجية في

يخسع إلى حٍج  الشفيذ فيحا السػرد، السحخك األساسى لمعالقات األمخيكية الفشدويمية
 اباإلضافة إلى ذلظ تعج فشدويال سػق   ،كبيخ خصػط الدياسة العامة بيغ البمجيغ

 .ستثساراتياال اواسع   ومجاال   ،ات األمخيكيةلمرادر 
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 الهوامش والمرادر

التحق بيخيد جػميد ، والية تاتذيخا ، فيميذميشا فيم 47>4أبخيل  58 فيولج ، ماركػس بيخيد جػميد)*(
تخخج مغ األكاديسية العدكخية في ، م67>4وفي عام ، مدقط رأسو في كػلػمبيا فيبالسجرسة 

شارك بيخيد جػميد في ، م78>4فشدويال. ثع درس في مجرسة كػريمػس العدكخية في بيخو في عام 
لسجمذ الحكع  ارئيد  ، رومػلػ بيتانكػرت، ب العسل الجيسقخاشيانقالب ساعج في تػلية متسذ حد 

وبعج تػلى السجمذ ، م عمى الخئيذ روميمػ جاليجػس;7>4انقالب  فيكسا شارك ، الثػرؼ 
شارك الفشدويمي، حكع البالد بدعامة كارلػس ديمجادو تذالباود تػلى مشرب وزيخ الجفاع  العدكخؼ 

 إلى رئاسة فشدويال. وصػال   العدكخؼ غتيال ديمجادو تذالباود ليشفخد بدعامة السجمذ ا متامخة  في
     :انظر 

Dennis ,Don,Marcos perez Jimenez of Venezuela ,university of California 

,Berkeley,1961, P.10.  

(1) Lieuwen , Edwin , Venezuela ,Oxford University Press,London New 
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,Vol.IV ,The American Republics,Memorandum By the Assistant 

Secretary of state for Inter-American Affairs (Miller) to the Secretary of 

state ,Washington ,December, 5,1952,p.1635. 

(2)F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American Republics, 

Memorandum By the Assistant Secretary of state for Inter-American 

Affairs (Miller) to the Secretary of state ,Washington ,December, 

5,1952,op,cit,p.1635. 

(3) Arceneaux, William,The Venezuelan Experience:1958 and the Patriotic 

Junta , Historical Dissertations and Theses, Louisiana State University , 

August , 1969,op,cit ,pp.81-82. 

(4  ( F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American 

Republics,The Ambassador in Venezuela (Warren)to the Department of 

state,Caracas ,May ,11,1953,op,cit,p.1646. 

(5)Ibid. 

(6) F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American 

Republics,Memorandum of conversation ,by Maurice M.Bernbaum of 

the office of South American Affairs ,Washington, ,february, 13 ,1952, 
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Republics,Memorandum by Bainbridge C.Davis of the Office of South 

American Affairs to the Director of the office(Atwood) ,Washington 
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( ) ويقصع مدافة تبمغ ، ىػ نيخ يشبع مغ مختفعات سييخا باريسا جشػب فشدويالنيخ األوريشػكػ
تتعجد فييا فخوع الشيخ الرالحة ، بجلتا واسعة السحيط األشمدى فيكع قبل أن يرب  5>53
واألوريشػكػ ، Metaوميتا  ،Apureوأبػرػ ، Vichadaولو عجة روافج أىسيا فيذادا ، لمسالحة

: انطخ كع. 4783لسدافة تبمغ نحػ صالح لسالحة الدفغ الرغيخة 
WWW.moqatel.com/Behoth/Gography11/geography/sec1124.htm 

(8) Galvan , Javier A. ,Latin American Dictators Of The 20 th Century “The 

Lives and Regimes Of 15 Rulers, Mefarland &Company Publishers 

,London ,2013,p.64.  &  See Also :Frederick Julia C.&,Tarver H.Micheal 

,The History of Venezuela,Greenwood Press,London,2005,p.97.   

(9) Jones, Harris, , WHAT HAPPENED TO VENEZUELA?, ThESIS 

(PHD) ,Oxford university ,April 2019,p.5. 

 ()  شخرية مسيدة في مخحمة ازدىار  كان لو م7;;4ولج " روميمػ جاليجػس " في "كاراكاس" عام
كان لو الكثيخ مغ ، ويعج مغ أفزل الخوائيغ الفشدويميغ، الفشدويمية لسجه نرف قخن  الجيسقخاشية
نيا استميست مغ التحجيات الدياسية إليا شيخة كبيخة في فشدويال، كسا كانت  التيالخوايات 

م 64>4 =الػاليات الستحجة األمخيكية في فيمخت بيا فشدويال. ذىب لمعير  التيواالجتساعية 
 ام بعج وفاة " جػميد وأصبح نذط سياسي  69>4وعاد "جاليجػس" إلى فشدويال مخة أخخػ بعج 

واستسخ في الكتابة ووصمت مذاركات " جاليجػس"الدياسية إلى ذروتيا في ، بذكل متدايج
تخة تقل عغ عام قبل أن ُيصيح ولكشو تػلى السشرب لف، األربعيشات عشج تخشحو لخئاسة الجسيػرية

م عشجما ;8>4واستسخت حتى  فيبو االنقالب العدكخؼ وبإدارتو. وقزى فتخة أخخػ في السش
  .م >9>4 عام في فياشيح "بساركػس بيخيد جػميد" وتػ 

 :انطخ 
Tinker Miguel ,( Venezuela What Every One Needs To Know),Oxford 

University Press ,2015,P.84.  

(10) Lieuwen Edwin ,Petroleum in Venezuela , University of Caliefornia 

Press, Berkeley And Los angeles ,8255,p.121. 

(11) Tinker, Miguel , united states oil companies in Venezuela (1945-1958), 

op, cit, p.156.& See Also : Arceneaux , William,op,cit ,pp.84. 

)1) F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954, Vol.IV, The American 

Republics, Memorandum by Bainbridge C.Davis of the office of South 

American Affairs to the Director of that office (Atwood) ,Washington 

,January, 14 ,1953,op,cit,p.1638. 
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حرل عمى ، م34>4ماساشػستذ عام ، كامبخيجج فيولج سياسي أمخيكي،  و دبمػماسي ىػ)*( 
 الدمظ ال فياستسخت مديختو السيشية ، م56>4التاريخ الحجيث مغ جامعة أكدفػرد  فيشيادة 

، لجػ البخازيل وكػلػمبيا وفشمشجا وبػلشجا والدػيج احيث كان سفيخ   اعام   بغوأربع اواحج   دبمػماسي
 57 فيواششصغ في  فيوتػ ، زيخ الخارجية لذتون أمخيكا الالتيشيةكسا شغل مشرب مداعج و 

 م. 4;>4فبخايخ 
   : انطخ 
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( )ُأسدت غخفة التجارة الفشدويمية األمخيكية (Am Cham)  م كفخع 83>4في فشدويال عام
عتسجت عمي تجارة الػاليات الستحجة ا ، وبعس الذخكات الفشدويمية التي لمذخكات األمخيكية

 .األمخيكيةاألمخيكية خاصة شخكات البتخول 
  .Ibid,P.176:انظر 

(14) Ewell ,Judith ,Venezuela and the United States: From Monroe's 

Hemisphere to Petroleum's Empire,op,cit,pp.176-177. 

(15)Tinker, Miguel , united states oil companies in Venezuela (1945-

1958),op,cit,p.157.See also & F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 

,Vol.IV ,The American Republics,Paper prepared in the Department of 

state ,the national Security in Successful Trade Agreement Negotiations 

with Venezuela ,Washington ,february, 29,1952,op,cit,p.1601. 

(16)Harris, Jones,op,cit,p.6.  

(17) F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American 

Republics,National Intelligence Estimate, PROBABLE DEVELOPMENTS 

IN VENEZUELA ,Washington ,July,:8,1952, pp.1692.  

(18)F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American 

Republics,Memorandum by Bainbridge C.Davis of the Office of South 

American Affairs to the Director of the office (Atwood) ,Washington 

,january, 14 ,1953,op,cit,p.1638. 

(19)F.R.U.S ,Diplomatic Paper,1952-1954 ,Vol.IV ,The American 

Republics,National Intelligence Estimate,PROBABLE DEVELOPMENTS 

IN VENEZUELA ,Washington ,July, 31, 1952, op,cit ,pp.1692-1622.& See 

Also: Frederick Julia C., Tarver H.Micheal ,op,cit,p.98. 

(20) Zanotti , Isidoro, Extradition in Multilateral Treaties and Conventions, 

Martinus Nijhoff Publishers,Boston,2006,p.13. 
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وشخق ا ، وغخب ا السكديظ شساال   يحجىاو ، إحجػ جسيػريات أمخيكا الػسصى ىيجػاتيساال )*( 
وتعج أكثخ أقصار أمخيكا ، الجشػب الذخقى فيالذسال الذخقى؛ وإلدمفادور  فيىشجوراس وبميد 

 الحخب الباردةومع بجاية  اويذكل اليشػد نرف سكانيا تقخيب  ، الػسصى مغ حيث عجد الدكان
والتي كان ليا تأثيخ كبيخ عمى تاريخ ، ات الستحجة األمخيكية واالتحاد الدػفياتيبيغ الػالي

جػاتيساال دعست حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية الجير الجػاتيسالي مشح الخسديشيات وحتى 
م ُأشيح "بجاكػب أربيشد" 87>4وفي عام  .بالتجريب والدالح والسالا مباشخ   االتدعيشيات دعس  

أمخيكا  فيلسحاربة الذيػعية  ديةاألمخيكيةوكالة االستخبارات السخك في انقالب دبختو ولةرئيذ الج
 .الالتيشية

: انظر 

http://www.gpedia.com/ar/gpedia/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%

AA%D9%8A%D9% 

م 46>4الخابع عذخ مغ سبتسبخ عام  فيولج ، اا وسياسي  ا عدكخي  كان ضابص  جاكوب اربينز ( *)*
 فاع الػششيلمج اوزيخ   كان  .والعذخيغ لجػاتيساالالخامذ  شغل مشرب الخئيذ، جػاتيساال في

 - 84>4مغ ) امشتخب ديسقخاشي   رئيذ وثاني، م(84>4 -م 77>4خالل الفتخة مغ )
 كان و، عذخ سشػات استسخت الثػرة الجػاتيسالية التي كسا كان شخرية بارزة في، م(87>4

، أمخيكا الالتيشية لمغاية في جسيع أنحاء االحؼ تبشاه متثخ   لإلصالح الدراعي التاريخي البخنامج
دفع الػاليات الستحجة األمخيكية  الحؼوكان الخػف مغ وصػل الذيػعية إلى أمخيكا الالتيشية ىػ 

  م بالسكديظ.4:>4الدابع والعذخيغ مغ يشايخ عام  في فيوتػ  ، م87>4لألشاحة بحكسو عام 

 : انظر 

الدين – االجتماعيالعنف – السياسيالعنف )العنف المقنع، ندى ذبيان :أيضًا انظر 

 .==.ص، :928، سوريا، دار مؤسسة رسالن، (والعنف 

()عضو تكساس فيم 8122أكتوبر  ;8فيولد ، هو داويت ديفيد أيزنهاور ،

 ؛الكلية الحربية فيدرس ، م8222من الثانوية عام  الكنيسة البريسبيتارية تخرج

كان قائد ، م>828وتخرج منها عام ا بالقوات المسلحة األمريكية، حيث صار ضابطً

 اوقائدً، جيش الواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب العالمية الثانية فيعام 

شغل منصب الرئيس الرابع والثالثين للواليات ، أوروبا فيأعلى لقوات الحلفاء 

 فيوتو، رتين متتاليتينم لفت8=82م حتى عام :>82المتحدة األمريكية من عام 

 .واشنطن فيم 2=82مارس  91 في

 .See Also.org & 29:.ص، مرجع سابق، رأفت غنيمى الشيخ :انظر 

WWW.marefa  

http://www.gpedia.com/ar/gpedia/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
http://www.gpedia.com/ar/gpedia/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.gpedia.com/ar/gpedia/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Defence_(Guatemala)&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhu6_5yDZuoW2W9SUwo_rwKj5MygQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Defence_(Guatemala)&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhu6_5yDZuoW2W9SUwo_rwKj5MygQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/President_of_Guatemala&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjX1yph3eCnbaVM-Xqse_pWjXm_ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/President_of_Guatemala&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjX1yph3eCnbaVM-Xqse_pWjXm_ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guatemalan_Revolution&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhv1YxHM2rycNBqEZQCgskTYUjLTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guatemalan_Revolution&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhv1YxHM2rycNBqEZQCgskTYUjLTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Decree_900&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjVQNu49oDNOTNS-x2hTcrGJQl6Qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Decree_900&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjVQNu49oDNOTNS-x2hTcrGJQl6Qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Decree_900&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjVQNu49oDNOTNS-x2hTcrGJQl6Qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Decree_900&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhjVQNu49oDNOTNS-x2hTcrGJQl6Qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Latin_America&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhVHpl4CB9Wb7EWIo3EVS0XnUbgXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Latin_America&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhVHpl4CB9Wb7EWIo3EVS0XnUbgXQ
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 (21) Mcpherson,Alan ,encyclopedia of US military interventions in latin 

America,Vol1,ABCCLIO,Oxford,2013,p.71.    
(22)Zanotti ,Isidoro,op,cit,pp.13-14. 

(23) A.F.P.(1950-1955),Basic Documents,Vol I,Department of State 

Publication :Strengthening Democratic Institutions ,Meeting The Threat 

To peace And Security:Declaration of solidarity for the Political Integrity 

of the American states Against international Communist Intervention 

,Adopted by The Tentht Inter_ American Conference,March 

,28,1954,pp.1301-1302.  

(24) F.r.u.s ,diplomatic paper,1952-1954 ,vol.iv ,the american republic, the 

tenth inter – american conference ,held at caracas ,venezuela ,march 1-

28,1954, intervention of international communism in the american 

republics,p.281.  

(25)Tenth Inter –American Conference ,The American Journal of 

International Law ,Cambridge University Press ،Vol. 48, No.3, Jul., 

1954 ،، pp.125-126. 

السخكد العخبى لألبحاث ودراسة ، أمخيكا الالتيشية فيالحخب الباردة مكاوؼ،  ( نجالء سعيج59)
 ::6، 695ص ص: ، 5346، بيخوت، الدياسات

م ;;;4فبخايخ ولج في الخامذ والعذخيغ مغ  أمخيكي، دبمػماسي و سياسي جػن فػستخ داالس ()*
م :4>4أول ميسة دبمػماسية قام بيا في  م،;3>4تخخج مغ جامعة بخيشدتػن عام في واششصغ،

أرسمو الخئيذ ويمدػن إلى أمخيكا الػسصى في ميسة خاصة، فقج كان يصمب تعاون قادة بشسا 
م تع تعييغ داالس  78>4وبحمػل عام  وكػستاريكا ونيكارجػا في إعالن الحخب عمى ألسانيا،

التشطيسى لألمع الستحجة في سان فخانديدكػ، كسا  مشجوب الػاليات الستحجة األمخيكية في الستتسخ
م عسل 85>4وفي األنتخابات الخئاسية عام  عسل داالس كسدتذار إلدارة الخئيذ تخومان،

نتخابات ُعيغ داالس وزيخ ا وبعج فػز أيدنياور في اال كسدتذار لمذتون الخارجية أليدنياور،
فذارك في متتسخ البمجان األمخيكية  ،ا لسحاربة الذيػعيةرجية، وأصبح داالس رمد ا عالسي  لمخا

 م. >8>4 م مغ أجل ىحا الغخض، وتػفي في الخابع والعذخيغ مغ مايػ87>4مارس 
-https://www.encyclopedia.com/people/history/us-history:انظر 

biographies/john-foster-dulle   

(27)Mcpherson,Alan,op,cit,p.72.  

https://www.jstor.org/publisher/cup
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 7;ص، مخجع سابقمكاوؼ،  نجالء سعيج( 91)

(29)Mcpherson,Alan,op,cit,p.73 
  .484ص ، مخجع سابقمكاوؼ،  ( نجالء سعيج63)

(31)A.F.P.(1950-1955),Basic Documents,Vol I,Department of State 

Publication ،United States –Latin American Relation:Report to the 

president by special Ambassador Milton S.Eisenhower ,November 

18,1953(Excerpts),pp.1330-1332. 

  485-484ص ص :، مخجع سابقمكاوؼ،  (نجالء سعيج65)
(33) Sewell,Bevan &Lucas, Scott ,Challenging US Foreign Policy 

(American and the World in the long twentieth Century, Palgrave 

Macmillan , 2011,p.119. 

، ُأنذىء عام : ىػ إحجػ الػكاالت الحكػمية األمخيكيةمخيكيبشظ االستيخاد والترجيخ األ )*(
عغ شخيق  ي، وبذكل أساسرات األمخيكيةتسػيل الراد فيوىجفو ىػ السداعجة ، م67>4

ما تتكػن ىحه  اوغالب  ، الخجمات األمخيكية إلى السذتخيغ األجانب لمدمع و إقخاض األمػال
 السداعجة مغ اعتسادات البشػك والحكػمات األجشبية فيسا يتعمق بسذاريع التشسية.

-76>4جاه األرجشتيغ )الدياسة األمخيكية ت، : مخوة دمحم عبج الفتاح عبج الديج عيدىانطخ 
 . :6ص، ;534، جامعة عيغ شسذ، التخبية كمية، م( ماجدتيخ88>4

 484ص، مخجع سابقمكاوؼ،  ( نجالء سعيج76)
() كيتونجينيافي ( م;>82مؤتمر ريو لعام ) عُقد Quitandinhaالبرازيل في Brazil 

االقتصادية لمناقشة العالقات ، م;>82نوفمبر  99من  بدءًا، لمدة أسبوعين

باإلضافة إلى ممثلين من إحدى وعشرين  ، والتجارية في نصف الكرة الغربي

حضر وفود من كندا ، (OAS)األمريكية  منظمة الدولدولة جميعهم أعضاء في 

وإيطاليا والبرتغال واليابان  يطانيا وبروألمانيا الغربية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا 

بر قادة أمريكا الالتينية عن رغبتهم في تطوير أثناء المؤتمر عَ فيو ، وهولندا

ودعوا إلى زيادة المساعدات ، التكامل االقتصادي في نصف الكرة الغربي

 Joao Caféوحث جواو فيلهو ، المالية من حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

Filho"  "االتحاد : المندوبين على مناقشة الجهود التعاونية مثل رئيس البرازيل

وقد أعرب أوجينيو جودين ، وإنشاء بنك أمريكي دولي، وتوحيد العملة، الجمركي

"Eugenio Gudin " ، العميق بشأن تركيز إدارة وزير المالية البرازيلى عن قلقه

 من االستثمار العام باعتباره المحور الرئيس أيزنهاور على االستثمار الخاص بدالً 

أن هذه السياسة تجاهلت  وأضاف ، مريكا الالتينيةألالستثمار األمريكي في 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/international-organizations/organization-0&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhhSglXe4qUOb1JmdgRaeUOzd99FCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.encyclopedia.com/places/britain-ireland-france-and-low-countries/british-and-irish-political-geography/great-britain&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhilSfCqfSO6AojzHCTRKpkHeXMcfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.encyclopedia.com/places/latin-america-and-caribbean/south-american-political-geography/latin-america&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhiL5iuyyQEHLB4tmNCJTlQjhXHRGg
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