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امللخص
أحتلت ىاييت أمهية كبرية لكوهنا أحدى بلدان البحر الكارييب شلا جعلها زلطة أنظار الدول األوروبية ال
سيما اسبانيا وفرنسا اليت تنافست فيما بينها للسيطرة عليها ألسباب سياسية واقتصادية.
سبكن اإلسبان يف البداية من أتسيس مستوطنات اتبعة ذلم يف ىاييت واليت تطورت فيما بعد لتصبح
مستعمرات ونقطة انطالق ل الستعمار االسباين الذي اصطدم ابألسطول الفرنسي وسبت تسوية الصراع
بينهما بعقد معاىدة نيميغا) ) Nemegaعام  8678لتعزيز السالم بني الطرفني .
نظرت الوالايت ادلتحدة األمريكية إىل ىاييت على إهنا زلطة اسًتاتيجية مهمة وىدفاً لتطلعاهتا اخلارجية
فزاد التقارب معها بعد زايدة النفوذ الفرنسي واألدلاين الذي شكل خطراً على ادلصاحل االمريكية  ،لذا
لعبت ادلساعدات ادلالية االمريكية دوراً كبرياً يف إبعاد النفوذ الشيوعي والعمل على إبقاء التبعية
االقتصادية ذلا .
الكلمات املفتاحية :الوالايت ادلتحدة األمريكية ،أتريخ سياسي ،ىاييت .
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Abstract
Haiti was of great importance because it was one of the countries of the Caribbean,
making it the focus of the European countries, especially Spain and France, which
were competed each other for control for political and economic reasons.
The Spanish initially managed to establish their settlements in Haiti, which later
evolved into colonies and the starting point of the Spanish colonialism and collide
with the French fleet and settled their conflict by the Treaty of Nemega in 1678 to
promote peace between the two sides .
The United States of America viewed Haiti as an important strategic station and the
aim for its foreign aspirations. It grew closer to them after increasing French and
German influence, which posed a threat to American interests. US financial aid
played a major role in the dimension of Communist influence and maintaining its
economic dependence on them .
Keywords: United states of America, political History, Haiti .

املقدمة:
بعد اكتشاف كرستوفر كولومبس االمريكيتني وزايدة النفوذ االسباين يف ىاييت وأتسيس مستوطنات
جعلت االسطول الفرنسي يتطلع للحصول على موطئ قدم فيها شلا ادى إىل حدوث صراع مع االسبان
انتهى بتحول ىاييت إىل مستعمرة فرنسية منت وازدىرت وأصبحت تنتج نصف النب يف العامل.
إن السياسة اليت استخدمها االستعمار الفرنسي متمثلة ابالضطهاد واالستعباد دفعت الشعب اذلاييت
للقيام ابلثورة اليت حقق من خالذلا الثوار االنتصارات على الفرنسيني ابلرغم من زلاولة انبليون األول
إلبقاء ىاييت ربت السيطرة الفرنسية لكنو فشل وخسر امام الثوار الذين أعلنوا استقالل ىاييت يف عام
. 8884
عانت ىاييت من تدىور اقتصادي كبري لذا لعبت ادلساعدات ادلالية االمريكية دوراً مهماً يف االقتصاد
اذلاييت يف زلاولة لتحسني وضعها االقتصادي وأبعادىا عن القوى الشيوعية اليت بدأت تشكل خطراً على

منطقة البحر الكارييب وهتديداً للمصاحل األمريكية ىناك .
ازدادت ادلساعدات ادلالية من الوالايت ادلتحدة االمريكية إىل ىاييت خالل فًتة مخسينيات القرن
العشرين ألن تطورات احلرب الباردة عززت ادلخاوف االمريكية من النشاط الشيوعي واستيالئهم على
السلطة فيها .
تكمن أمهية موضوع البحث يف معرفة أىداف التوجو األمريكي ضلو ىاييت والسياسة اليت
استخدموىا من أجل احملافظة على مصاحلهم يف منطقة البحر الكارييب وابعاد النفوذ الشيوعي عن
االستيالء على السلطة يف ىاييت .
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إن سبب اختيار موضوع البحث لتسليط الضوء على سياسة الوالايت ادلتحدة األمريكية ذباه
ىاييت اليت كانت تعاين من تدىور يف الوضع االقتصادي وزلاولتها لتحسني ىذا الوضع من خالل تقدمي
ادلساعدات ادلالية ذلا من جهة وتعزيز مركزىا السياسي يف ادلنطقة من جهة أخرى .
طرحت من خالل موضوع البحث بعض التساؤالت :
 .8ما أىداف التوجو األمريكي ضلو ىاييت ؟
 .2ما موقف الوالايت ادلتحدة االمريكية من الوجود االستعماري يف ىاييت ؟
 .3كيف قدمت الوالايت ادلتحدة االمريكية ادلساعدات ادلالية ذلاييت ؟
 .4دلاذا قدمت الوالايت ادلتحدة االمريكية ىذه ادلساعدات ؟
 .5ىل سبكنت الوالايت ادلتحدة االمريكية من ربسني األوضاع االقتصادية يف ىاييت ؟
وألجل ذلك وضعت خطة للبحث على مبحثني وخاسبة تناول ادلبحث األول الصراع يف ىاييت
وأىداف التوجو األمريكي ضلوىا حىت عام  8934يف حني تطرق ادلبحث الثاين السياسة األمريكية ذباه
ىاييت واثرىا يف العالقة بني البلدين.

املبحث األول
الصراع يف ىاييت وأىداف التوجو األمريكي حنوىا حىت عام 9191

ىاييت ىي أحدى بلدان البحر الكارييب تقع يف اجلزء الغريب من جزيرة أيسبانيوال(
 ) Hispaniolaاجملاورة لكواب يف البحر الكارييب وتتقاسم ىذه اجلزيرة مع صبهورية الدومينكان (
()1

 ) Republic Dominicanاليت تقع يف اجلزء الشرقي منها .
ىبط كرستوفر كولومبس ( ) Chirstopher Columbus ( )2عام  8492يف اول
رحلتو إىل االمريكيتني على الساحل الشمايل من ىاييت واطلق على اجلزيرة أسم يسال ايسبانيوال (
 ) ysla Espanolaواليت سرعان ما اصبحت يطلق عليها ابلالتينية ايسبانيوال  ،ووجد سكاهنا
االصليني رلتمعني يفتقرون إىل ادلهارات العسكرية وكانت رلرد جزيرة من ذىب وعبيد ،وأثناء مغادرتو
اجلزيرة ضربت الشعاب ادلرجانية احدى سفنو وىي سانتا ماراي (  ) Santa mariaقبالة رأس ىايتني
(  ) Cap Haitenشلا أجربه على ترك مستوطنو ىناك تظم (  48متطوع )  ،لكنو فيما بعد عاد
( )1طلعت جياد جلي ومظهر قاسم جعفر  ،مشروعية تدخل االمم ادلتحدة إلحالل النظام الدميقراطي  ،رللة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسة ،
جامعة كركوك  ،كلية القانون والعلوم السياسية  ،رللد  ، 6العدد  ، 23اجلزء الثاين  ،تشرين الثاين  ، 2887ص. 2
( )2كرستوفر كولومبس  :ىو رحالة ايطايل ولد يف عام  8458درس العلوم والرايضيات يف جامعة ابفيا وصل عام  8492إىل جزر الكارييب وسبكن
من اكتشاف العامل اجلديد  ،للمزيد ينظر :
- Silvio Bedinl , the Christopher Columbus Encyclopedia , volume1 , London , 1992 , PP.
161-163 .
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ليؤسس مستوطنو أخرى على الساحل اجلنويب الشرقي من أيسبانيوال تدعى ايزابيال ( ) Isabella
واليت طورىا االسبان إىل مستعمرة وأصبحت فيما بعد تعرف سانتو دومينغو ( Santo domingo
()3

) وأصبحت نقطة انطالق للبعثات واالمدادات لالستعمار االسباين .
استطاع االسطول الفرنسي من طرد االسبان من منطقة سانت كيتس( ) Sant kitts
وأسست القوات الفرنسية منطقة ادارية ذلا يف جزيرة تورتوغا (  )4( ) Tortugaوأصبحت اجلزيرة
مستعمرة فرنسية عام  8677بعد إن كانت مستوطنة اسبانية( ، )5وخالل القرن السابع عشر منت
مستعمرة ىاييت الفرنسية وازدىرت حيث كانت تنتج أكثر من نصف النب يف العامل و48ابدلائة من
()6
السكر لفرنسا وانكلًتا واستحوذت فرنسا على 48ابدلائة من التجارة .
بعد ثالث وثالثون عام من أتسيس بورت – او – برنس (  ) Port –au- Princeكميناء
آمن  ،أصبحت سانت دومنغيو يف عام  8749عاصمة ادلستعمرة الفرنسية ألمهيتها االقتصادية حيث
()7
يوجد فيها القطن واألخشاب والسكر والنب والكاكاو ويبلغ عدد سكاهنا حوايل  8288شخص.
بدأ يف عام  8798بعض زعماء األفارقو السود بثورة العبيد لتغيري ادلشهد السياسي يف مشال
ىاييت  ،وىذا التمرد دفع إىل ادلزيد من الثورات يف جنوب وغرب ىاييت لكنها بقيت ربت سيطرة
االستعمار الفرنسي فأصدرت اجلمعية الوطنية الفرنسية مرسوماً ينص على منح ىاييت حقوقاً متساوية بني
()8
البيض والسود.
بعد قيام الثورة يف ىاييت استقبل الرئيس االمريكي توماس جيفرسون (Thomas ()9
 ) Jeffersonالسفري الفرنسي يف الوالايت ادلتحدة االمريكية وأكد لو معارضتو الستقالل ىاييت ويف
الوقت نفسو اراد السفري معرفة رأي الرئيس عن مدى استعداد الوالايت ادلتحدة لدعم القوات الفرنسية
الستعادة السيطرة على اجلزيــرة فأجاب ــو  " :أبنو جيب احالل السالم مع بريطانيا أوالً وان دعم الوالايت
()10
ادلتحدة سيكون شلكناً " .
(3) Scott M. Anderson , Development assistance in Haiti : where has the money gone ? ,
university in circle montery , California , 2014 , PP. 13-14 .
( )4لطفي صبيل دمحم  ،الثورة اذلايتية  8884-8798ثورة العبيد ( السود ) األوىل يف التاريخ احلديث  ،رللة كلية الًتبية  ،جامعة ميسان  ،العدد 38
 ، 2888 ،ص. 338
( )5طلعت جياد ومظهر قاسم  ،ادلصدر السابق  ،ص. 2
(6) Anderson , op. cit. , P. 16 .
(7) Simon M. Fass, Political economy in Haiti : the Drama of Survival , New Brunswick and
London , 1990 , P.7 .
(8) Franklin W. Knight " The Haitian Revolution " American historical review 105 , No .1 ,
2000 , P.111 .
( )9توماس جفرسون  :ولد عام  83نيسان عام  8743يف شادويل يف والية فرجينيا  ،أصبح يف عام  8769عضواً يف اجمللس النيايب يف الوالية كان
لو دوراً يف صياغة بيان االستقالل االمريكي توىل السلطة عام  ، 8888للمزيد ينظر  :أودو زاوتر  ،رؤساء الوالايت ادلتحدة االمريكية منذ
 8789حىت اليوم  ،دار احلكمة  ،لندن  ، 2886 ،ص. 42-38
( )10لطفي صبيل  ،ادلصدر السابق  ،ص. 339
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بعد أن ازدادت التمردات يف ىاييت أرسل انبليون بوانبرت (Napoleon ()11
 ) Bonaparteما بني (  28-86ألف ) جندي إىل ىاييت يف عام  8882الستعادة السيطرة على
اجلزيرة دبساعدة قوات البيض ومالطا وسبكنت القوات من اجبار جيش توسان لوفرتور (( )12
 ) Toussaint Louvertureعلى االستسالم وارجاع اجلزيرة والعبودية إىل ىاييت  ،شلا دفع زعماء
ىاييت للتحريض للتمرد ضد فرنسا يف الوقت الذي دخلت فيها احلرب ضد بريطانيا وابعت لويزايان (
 ) Louisianaإىل الوالايت ادلتحدة االمريكية  ،أضطر انبليون بوانبرت إىل سحب قواتو العسكرية
()13

(Jean Jacques

من ىاييت ،ومن جانب أخر أعلن اجلنرال اذلاييت جني جاكويز ديسالني
()14
) Dessalinesاستقالل ىاييت عن فرنسا يف  8كانون الثاين عام . 8884
زاد النشاط االقتصادي بعد االستقالل وارتفع معدل النمو السكاين السنوي من 8,7ابدلائة

للمدة (  )8884-8758إىل 2,6ابدلائة للمدة (  )15( ) 8888-8884ويف الوقت نفسو ازدادت
اجملازر ضد البيض حيث ارتكب ديسالني مذحبة ما بني شباط ونيسان عام  8884قتل فيها الكثري من
البيض الذين يعيشون يف ىاييت وأعلن أنو دولو كلها سود ( ، )16لذا مل يكن ىناك استقرار سياسي داخل
()17
ىاييت وًب تدمري ثروتو الكبرية اثناء حرب االستقالل وما بقي منها تدىور بسبب االمهال .
ونتيجة لكل ىذه التطورات نظرت الوالايت ادلتحدة االمريكية إىل ىاييت شلكن أن تكون دبثابة
قاعدة حبرية السًتاتيجيتها أو ألي قوة استعمارية أخرى تتطلع الستغالذلا  ،لذا حاولت الوالايت ادلتحدة
يف هناية القرن التاسع عشر استئجار واحدة من ادلدن الشمالية يف ىاييت مول سانت نيقوالس ( Mole
 ) – Saint Nicolasكقاعدة حبرية لكن دون جدوى  ،كما حاولت التدخل اقتصادايً عندما

( )11انبليون بوانبرت  :ولد يف اجاكسو يف كورسيكا يف آب  8769برز بشكل واضح خارج فرنسا  ،اصبح قنصالً عام  8799مث اصبح امرباطور
يف عام  ، 8884للمزيد ينظر :
- Alan palmer , An Encyclopedia of Napoleons Europe , London , 1984 , p.201 .
( )12توسان لوفرتور  :ولد يف سانت دومنغو عام  ، 8743تزعم الثورة اذلايتية ضد االحتالل الفرنسي لقب بـ ( انبليون االسود )  ،للمزيد ينظر :
- James Redpath , Toussaint louverture , A biography and autobiography , Boston , 1863 ,
pp.34-37 .
( )13جان جاك دسبالني  :قائد كبري للثورة اذلايتية واالمرباطور االول يف ىاييت ولد عام  8758يف مدينة غراند ريفيري دو نورد  ،خدم كضابط يف
اجليش الفرنسي  ،أعلن يف  8كانون الثاين عان  8884ابستقالل سانت دومنغو  ،ويف عام  8885اعلن نفسو امرباطور على ىاييت ،
للمزيد ينظر :
- Carole Boyce Davies , Encyclopedia of the African diaspora , origins , Experiences and
culture , Volume , 2 , California , 2008 , pp.380-381 .
(14) Laurent Dubois , Avengers of the New world ; The story of the Haitian revolution ,
Harvard university press , Somerville , 2004 , pp.303-304 .
(15) Fass, op. cit. , p.7 .
(16) Anderson , op . cit. , P.21 .
(17) Hans Schmidt , The united states occupation of Haiti 1915-1934 , Rutgers university
Press , New Jersey , 1971 , p.24 .
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عرضت قرض كبري يف عام  8988على االقل لكي تستطيع ىاييت خفض ديوهنا اخلارجية بسبب حجم
()18
الدين وعدم االستقرار يف البالد لكن احملاولة ابءت ابلفشل .
كانت ىناك سلا وف امريكية من الدول االوروبية ال سيما فرنسا وادلانيا من أن تؤسس نفوذ ذلا
يف البالد شلا يؤدي إىل انشاء قواعد حبرية ميكن أن تكون خطراً على قناة بنما ادلنشأة حديثاً  ،وازدادت
ىذه ادلخاوف بعد تفشي ادلرض يف احلرب العادلية األوىل واهنيار السلطة اذلايتية يف صيف عام 8985
()20
فقررت ادارة وودرو ويلسون ( ) Woodrow Wilson ( )19ازباذ االجراءات الالزمة .
تباينت االسباب اليت ادت إىل تدخل الوالايت ادلتحدة االمريكية يف ىاييت واختلفت وجهات
النظر على اىداف اسًتاتيجية وعسكرية واقتصادية وانسانية ( ،)21وعدم االستقرار الذي سبب أزمة
ومصدر قلق كبري للوالايت ادلتحدة االمريكية وىدفاً للتطلعات اخلارجية  ،ويف سبوز  8985غزت ىاييت
وأصبحت اجلزيرة ربت االحتالل العسكري الذي استمر ( 89عام ) وخاللو اضطرت ىاييت إىل حل
اجمللس التشريعي وانتخاب رئيس يدين ابلوالء للوالايت ادلتحدة من خالل التالعب يف االنتخاابت.

()22

حاولت الوالايت ادلتحدة ضمان حكومة منظمة يف ىاييت ووضعت القوانني واللوائح من خالل
ادلعاىدة اليت وقعت بينهما يف أيلول عام  8985واليت صادقت عليها ىاييت يف تشرين الثاين يف حني
صادق رللس الشيوخ االمريكي عليها يف شباط عام  8986على أن تبقى سارية ادلفعول دلدة عشرة
سنوات وميكن سبديدىا وابلفعل يف آذار عام  8987مث سبديدىا رمسياً دلدة عشرين عاماً (. )23

(18) united state department of state , Milestones 1914-1920 , united state invasion and
occupation of Haiti 1915-1934 , office of the Historian . Http://www.historystate.gove/milestones/1914-1920/haiti .
ٍ
كمحام لكنو مل ينجح يف عملو سجل بعد ذلك يف
( )19وودرو ويلسون  :ولد عام  8856يف والية فرجينيا درس احملاماة يف جامعة فرجينيا عمل لفًتة
جامعة جون ىوبكنز لدراسة العلوم السياسية واإلدارية  ،توىل احلكم عام  ، 8983عرف عند االدلان ابلرئيس االمريكي الذي أعلن النقاط
األربع عشرة إلهناء احلرب العادلية االوىل  .للمزيد ينظر :
 أودو زواتر  ،ادلصدر السابق  ،ص. 896-887(20) Richard A. Best , " The United State Occupation of Haiti 1915-1934 " , congressional
Research service , Report for Congress , 1994 , p.1 .
(21) Marie Jose mont Reynand , " The failure of the American occupation of Haiti 19151934" , 2002 , http://www.windosonhaiti.com .
(22) Mary A .Renda , Talking Haiti Military occupation and the culture of united state
Imperialism 1915-1934 , university north Carolina press , north Carolina , 2001 ,
p.10 .
(23) Best , op. cit. , p.2 .
193

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
واجو االحتالل سبرد مسلح من قبل الكاكو ( ) Cacao ( )24بسبب السياسة االمريكية
وتشكيل جيش على اساس فصل السكان عنصرايً وفرض رقابة على الصحافة واجبارىم على العمل
()25
القسري لتلبية ادلتطلبات االمريكية .
ورداً على التمرد ادلسلح قصفت طائراتن امريكية يف تشرين الثاين عام  8989السكان ادلدنيني
يف قريتني يف توماسو (  ) Tomasoيف ادلنطقة اجلنوبية الشرقية من اذلضبة الوسطى وقتل العديد من
السكان ( ، )26وابلرغم من القصف استمر التمرد حىت عام  8929عند ما ارتكب جنود ادلشاة البحرية
االمريكية رلزرة أبطالق النار على ادلتظاىرين غري ادلسلحني لتفريقهم شلا أسفر عن مقتل ما ال يقل عن
()27
(24شخص ) واصبحت احلادثة تعرف بـ ( مذحبة كايز ) .
دفعت ىذه االضطراابت الرئيس ىاراب كالرك ىوفر () Herbert clark Hoover ( )28
يف شباط عام  8938لتشكيل جلنة برائسة كامريون فوربس (  ) Cameron Forbesللتحقيق يف
ظروف ىاييت،وبعد عدة اسابيع قدمت اللجنة تقريرىانص على أن الوالايت ادلتحدة ال تستطيع التخلي
عن مسؤولياهتا لضمان االستقرار ادلايل ذلاييت كما وقدمت العديد من ادلقًتحات إلجراء تغريات ال سيما
الفصل بني ادلسؤوليات ادلدنية والعسكرية وزايدة عدد اذلايتني يف احلكومة  ،ويف نفس الوقت كانت
الوالايت ادلتحدة أعدت العدة لالنسحاب يف عام  8932وًب التفاوض واالتفاق مع اذلايتني
لالنسحاب الكامل وسحب لواء البحرية حبلول تشرين األول عام  8934لكن بقي االشراف ادلايل
()29
االمريكي على ىاييت حىت عام  8948وبذلك أصلزت الوالايت ادلتحدة االمريكية أىدافها يف ىاييت

( )24سبرد الكاكو  :سبرد قام بو فالحني الكاكو يف ادلناطق الريفية وسط ومشال شرق البالد خالل صيف عام  8989ضد القوات االمريكية  ،للمزيد
ينظر :
- John Tierney , Americas Black Vietnam : " Haitis cacos , The Marin crops” , 1915-1922 ,
2018 ,
http://www.iwp.edu/publications/detail/americas-black-vietnam-Haitis .
(25) united state department of state , Milestones 1914-1920 .
(26( Belo Jean Philip , " Massacres committed in the twentieth century in Haiti , 2008 , p.2
http://www.sciencepo.mass.violence and Resistance .
(27) Reynaud , op. cit. , p.8 .
( )28ىوبرت كالرك ىوفر  :الرئيس احلادي والثالثون للوالايت ادلتحدة ولد عام  ، 8874التحق جبامعة ستانفورد اليت أتسست حديثاً وىو يف سن
السابعة عشرة زبرج منها بعد أربعة أعوام حامالً شهادة البكالوريوس يف اجليولوجيا الطبيعية  ،عني بعد انتهاء احلرب العادلية االوىل دبنصب
منسق ادلنظمة االمريكية دلكافحة اجملاعة  ،توىل احلكم سنة  ، 8929للمزيد ينظر  :أودو زاوتر  ،ادلصدر السابق  ،ص. 286-289
(29) Best , op. cit. , p.4 .
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املبحث الثاين
السياسة االمريكية جتاه ىاييت وأثرىا يف العالقة بني البلدين ( ) 9199-9155

أظهر الرئيس ستينو فينسنت ( ) Stenio Vincent ( )30الذي انتخب رئيساً ذلاييت منذ

عام  8938عندما كانت البالد خاضعة لالحتالل االمريكي ( ، )31رغبتو ابلًتشيح لوالية اثلثة يف عام
 8948لكن الوال ايت ادلتحدة االمريكية أوضحت أهنا تعارض ىذا الًتشيح  ،وساندت تويل أيلي
ليسكوت ( ) Elie Lescot ( )32السلطة ( )33والذي كان رجل كفوء وقوي حيث أعلن نفسو
قائداً للجيش ومنح سلطات واسعة بعد تسلمو الرائسة  ،حىت أنو أعلن احلرب ضد قوى احملور خالل
احلرب العادلية الثانية  ،لكن مل تلعب ىاييت دور مهم يف احلرب ابستثناء تزويد الوالايت ادلتحدة االمريكية
()34
ابدلواد اخلام وكقاعدة خلفر السواحل االمريكية.
لعبت ادلساعدات اخلارجية دوراً حامساً يف االقتصاد اذلاييت بوصفها افقر دولة يف نصف الكرة

الغريب  ،حيث تلقت مساعدات اقتصادية من العديد من وكاالت التنمية ادلتعددة االطراف والثنائية
ألكثر من ( )388منظمة أجنبية غري احلكومية حىت أن بعض احملللني أطلق على اجملتمع اذلاييت حبكومة
الظل ألن التحويل اخلارجي ساىم ب ـ (78ابدلائة) يف االنفاق االقتصادي واالجتماعي و (48ابدلائة) يف
()35
ادليزانية الوطنية.
بدأت الوالايت ادلتحدة االمريكية ابلتعاون مع ليسكوت يف عام  8944لتوسيع انتاج ادلطاط
يف زمن احلرب يف الريف اذلاييت ومنحت واشنطن مساعدة مالية قدرىا (  5مليون دوالر ) إىل ليسكوت
لتطوير زلطات ادلطاط وأطلق عليو برانمج التنمية الزراعية اذلايتية -االمريكية ( – Haitian
 ) Amreican development agricalsوبدأ االنتاج لتقدمي الدعم العسكري الواسع
()36
للحكومة االمريكية.

( )30ستينوفينسنت  :ولد يف  22شباط عام  8874من عائلة موالتو من أصل اسباين  ،شغل منصب رئيس بلدية بورت او برنس وترأس احلزب
القومي ادلعادي للتدخل واالرباد الوطين  ،كان من ادلعارضني لالحتالل االمريكي  ،للمزيد ينظر :
- Michael R. Hall , Historical Dictionary of Haiti , London , 2012 , p.261 .
(31) Mats Lundahl , " papa Doc. innovator in the Predatory state" , 2008 , p.43 ,
www.scandle.histlu.se .
( )32أيلي ليسكوت  :ولد يف  3كانون االول عام  8883يف مدينة سان لويس دو نورد (  ) Saint-Louis de Nordشغل منصب سفري
Hall, op. cit. , p.160
يف ىاييت يف صبهورية الدومينيكان قبل تعينو سفرياً يف الوالايت ادلتحدة عام  ، 8937للمزيد ينظر :
(33) David Nicholls , From Dessalines to Duvalier , Race , Colour and national independence
in Haiti , Cambridge , 1979, p.11 .
(34) Antoine Louis , " Elie Lescot " , p.1 , www.revoly.com/page/Elie-Lescot .
(35) Richard A. Haggerty , " Haiti La country study " Federal Research division Library of
congress , 1989 . www.country-data.com/cgi-bin/guery/r-5566.html .
(36) Louis , op. cit. , p.2 .
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تراجعت أمهية ىاييت يف خطط السياسة االمريكية بعد احلرب العادلية الثانية ألن أولوايهتا كانت
تركز على اعادة بناء اورواب الغربية  ،وذلذا فأن أمريكا الالتينية كانت مهمة ذلا فقط كمصدر للمواد اخلام
 ،لكن الوضع قد تغري مع ربول احلرب الباردة ابنتصار الشيوعية يف الصني عام  ، 8949فأن أماكن
عادلية غري اورواب أخذت تشكل أمهية يف سياسة واشنطن وأصبحت مقتنعة أبن عالقاهتا مع أمريكا
()37
الالتينية تكون كفيلة فعلياً حلماية ادلنطقة من ادلد الشيوعي.
ونتيجة لذلك وافقت الوالايت ادلتحدة االمريكية على طلب الرئيس اذلاييت دومريساس

أيستيم( ) Dumarsais Estime ( )38لوضع اخلطط لدمج مشاريع التنمية والتوسع يف الري ذات
اجلاذبية االمريكية يف نظام أكرب ليمتد يف صبيع أضلاء وادي أرتبونيت ( Vallee de L
 ) Artiboniteيف القسم الشرقي من البالد  ،وتشكيل ىيئة إدارية مستقلة تسمى منظمة تنمية وادي
ارتبونيت ( )Organisme de developpement de la vallee L Artibonite
واليت ضمت مسؤولني أمريكيني وىايتيني  ،لكن يف ىذه ادلنظمة ًب حجز معظم الوظائف ادلالية اذلامة
للمسؤولني االمريكان  ،بيد أن ىذا ادلشروع قد توقف عام 8958بسبب اإلطاحة ب ـ ( ايستيم ) أبنقاب
عسكري ()39قام بو اجلنرال بول ماغلوار)Paul magloire ( )40( .
إن صعود القوى ادلؤيدة للشيوعية يف امريكا الالتينية يف بداية مخسينيات القرن العشرين شكل
ربدايً للوالايت ادلتحدة االمريكية شلا أجربىا للبدء ابلًتكيز على ما حيدث يف منطقة الكارييب واالىتمام
ابلبلدان ومنها ىاييت ( ، )41دفعها إلرسال وزير خارجيتها جون فوسًت داالس (John foster ( )42
 ) Dullesإىل مؤسبر البلدان االمريكية العاشر يف كاراكاس (  ) Caracasلكسب أتييد أمريكا

(37) Robert debs Heinl and Nancy Gordon Heinl , Written in Blood : The story of the Haitian
People , Boston , 1978 , p. 532 .
( )38دومريساس أيستيم  :ولد يف  28نيسان  8988من عائلة سوداء فقرية كان عمو ثري لذا أكمل تعليمو يف مدرسة خاصة يف بورت أو برنس ،
ويف عام  8938أصبح يشعر خبيبة امل من احلكومة واالحتالل العسكري االمريكي  ،شغل خالل السنوات االخرية حلكومة مينست
للمزيد ينظر :
منصب وزير التعليم .
-Hall , op. cit. , pp. 99-100 .
(39) Marvin cho chotte , The history of preasnts , tonton makouts and the rise and fall of the
Duvalies dictator ship in Haiti , university Michigan , Michigan , 2017 , p.95 .
( )40يلول ماغلوار  :ولد يف  89سبوز عام  8987يف رأس ىاييت  ،وكان ابن فالح أسود التحق ابحلرس الوطين اذلاييت  ،أصبح عضواً يف الطبقة
الوسطى السوداء  ،شارك يف اإلطاحة حبكم أيلي ليسكوت عام  . 8946للمزيد ينظر :
- Hall, op . cit. , p.168 .
(41( Heinl , op. cit. , p. 532 .
( )42جون فوسًت داالس  :ولد عام  8888التحق يف جامعة برستون وكليو احلقوق يف اجلامعة جورج واشنطن عمل زلامياً لفًتة طويلة كان مستشاراً
قانونياً يف مؤسبر السالم يف فرساي عام  ، 8958أصبح وزيراً للخارجية (  ) 8959-8953للمزيد ينظر :
- Paul S. Boyer , The oxford companion of united states history , oxford , 2001 , p. 198 .
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الالتينية بقرار يدين التدخل اخلارجي الشيوعي  ،وإجياد وسيلة للمحافظة على التبعية االقتصادية
()43
للجمهورايت االمريكية.
كانت ىاييت أحدى اجلمهورايت اليت تعاين من تدىور اقتصادي حاولت زبفيفو ابلسعي
للحصول على قروض من الوالايت ادلتحدة االمريكية واألمم ادلتحدة والبالغة ( 48مليون دوالر) لبناء
مصانع ىيدروليكية واسعة النطاق يف وادي أرتبورنيت ( )44كما وضعت خطة عام  8952لتوسيع نظام
الري حلوايل (  33ألف ىكتار ) من األراضي ( ، )45لكنها سرعان ما عانت من ازمة جديدة حيث
ضرب اعصار ىازل ( )Hurricane Hazelىاييت يف تشرين األول عام  8954شلا دمر زلصول
النب احليوي  ،وتشري التقديرات أنو دمر من ( 28ابدلائة48-ابدلائة ) من احملصول مع خسارة تقدر
( 9مليون دوالر ) ورداً على ذلك خفض ماغلور ادليزانية الوطنية من (  28مليون دوالر )
حبوايل
()46

إىل (  26مليون دوالر ) لكنو واجو اإلفالس الكلي يف عام . 8955
طلب ماغلوار من الوالايت ادلتحدة االمريكية زايدة حجم ادلساعدات ادلخصصة ذلاييت إلغاثة
منكويب الكوارث ال سيما بعد زايدة ادلصاعب ادلالية اليت واجهتو فكان من الضروري أتمني األموال
ابلرغم من أن ىاييت مدينة أبكثر من (  5ماليني دوالر ) للشركات االمريكية وإن قطع ادلساعدات عن
ىاييت وترك مشروع وادي ارتبونيت غري مكتمل لفًتة غري زلددة فأنو لن يكون ذلاييت أي وسيلة ميكن أن
تستخدمها لتوفري الدخل الالزم لتسديد االموال اليت بذمتها  ،كما أفاد نيوبيغن ( ) Newbegin
من مكتب شؤون أمريكا الوسطى أنو بدون وجود زلصول النب سيكون انعاش ىاييت بطيء لدرجة لن
تتمكن من سداد قروضها يف الوقت الذي كان فيو الصراع على السلطة كبري واحتمال اإلطاحة ابإلدارة
()47
احلالية  ،لكن شلكن التوصل إىل قرار بشأن منح ادلساعدات ذلاييت خالل االسابيع الثالثة ادلقبلة.
سامهت ادلساعدات اليت منحت ذلاييت يف انقاذ زلصول النب لكنها فشلت يف مشروع وادي
ارتبونيت وأشار الرئيس ماغلوار ابللوم إىل الوالايت ادلتحدة يف أتخر ادلشروع ألهنا قدرت تكلفة ادلشروع
حبوايل (  88مليون دوالر ) واألن وصلت التكلفة حوايل (  32مليون دوالر ) ولن نكون قادرين على

(43) Joseph Smith , The united states and Latin America ( A history of American diplomacy
1776-2000 , London and New york , 2005 , p. 120 .
(44) Heinl , op. cit. , p . 532 .
(45) Chochotte , op. cit. , p. 96 .
(46( Foreign Relations of the united states , 1955-1957 volume . VI , American Republics :
Multilateral ; Mexico ; Caribean , Washington , 1987 , memorandum from the
assistant secretary of state from inter – American affairs ( Holland ) to the special
assistant to the Secretary of state from mutual security affairs ( Nolting ) , No . 339 , 2
February , 1955 , p. 933-936 .
( (47) F.R.U.S . , Memorandum from the director of the office of midlle American affairs
) Newbegin ) to the assistant secretary of state for inter – American affairs ( Holland
No . 337 , 5 January , 1955 , pp.931-932 .
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تلبية ىذا ادلبلغ  ،مث سأل الرئيس أزهناور ( ) Eisenhower ( )48ىل الزايدة يف تكاليف العمال
وادلواد ؟ فأجابو إن الزايدة ادلستمدة بشكل أساسي من تكلفة اآلالت اليت يتم استريادىا من الوالايت
ادلتحدة.

()49

مل يتحسن الوضع االقتصادي يف ىاييت على الرغم من ادلساعدات ادلالية االمريكية شلا أدى إىل
اضطرااب ت وردة فعل شعيب بسبب إجراءات التقشف اليت أتبعها ماغلوار نتج عنها استقالتو يف  6كانون
االول عام  )50( 8956وهبذه االستقالة زاد الوضع االقتصادي والسياسي تدىوراً وًب تعني جوزيف

نيمور بيري لويس (  ) Joseph Nymore Pierre Louisرئيساً مؤقتاً يف  85كانون األول
عام  8956لكنو سرعان ما استقال يف  3شباط عام  8957وًب تعيني فرانك سيلفان(( )51
 ) Franck Sylvainرئيساً مؤقتاً من قبل الكونغـ ـ ـ ـ ــرس اذلايتـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي  6شباط عام 8957
فأعلن عن حل اجلمعية الوطنية يف  38آذار عام  8957لكنو استقال يف  2نيسان عام 8957
وسيطر اجمللس التنفيذي ادلؤقت على السطلة شلا أدى إىل حدوث مظاىرات ومواجهات أضطر اجلنرال
ليون كونتاف ( ) Leon Contavإىل حل اجمللس والسيطرة عل احلكومة يف  28أاير عام 8957
وًب تعيني دانيل فيغنوال (  ) Daniel Vignolaرئيساً مؤقتاً يف  26أاير عام  8957لكن حدث
انقالب عسكري ضده بقيادة اجلنرال انطونيو كابريو ( ) Anthony Caprioيف  84حزيران عام
()52
. 8957
أستمر الصراع السياسي يف ىاييت حىت سبكن اجمللس العسكري يف هناية ادلطاف من السيطرة
وكانت احلكومة االمريكية عازمة على تنفيذ التزاماهتا الدولية واحملافظة على النظام واستخدام نفوذىا
وتقدمي ادلساعدة ذلا بعد إجراء انتخاابت دميقراطية  ،كما أوصى وزير اخلارجية جون فوسًت داالس

( )48داويت ايزهناور  :جنرال امريكي وقائد أعلى لقوات التحالف يف اورواب خالل احلرب العادلية الثانية والرئيس الرابع والثالثون للوالايت ادلتحدة ولد
يف مدينة دينيسون يف والية تكساس  ،كان مساعد لوزير احلرب من عام  8938وحىت عام  8935مث أصبح رئيساً ذليئة اركان اجلنرال
ذوغالس  ،خدم يف الفلبني عني عام  8958قائداً حللف مشال االطلسي  .للمزيد ينظر :
- Boyer , op. cit. , pp. 218-219 .
(49( F.R.U.S . , Memorandum of a conversation , American Embassy Residence , Panama city
, No. 344 , 23 July , 1956 , pp. 945-946 .
(50) Chochotte , op. cit. , p. 96 .
( )51فرانك سيلفان  :ولد يف  83آب عام  8989يف مدينة كراند غوف  ،درس القانون يف اجلامعة عام  , 8934اسس الصحيفة ادلناىضة
للشيوعية ( غروساد ) وبعد سنوات من شلارسة القانون مث تعينو يف منصب ٍ
قاض يف عام  . 8985للمزيد ينظر :
- Hall , op. cit. , p. 246 .
(52) University of central Arkansas , political science , " Haiti 1908- Present " , P.2 ,
www.uca.edu/politicalscience/dadm-padm-project/western.hemisphere-region/Haiti1908Present.
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للرئيس أيزهناور يف سبوز عام  8957ابالعًتاف الرمسي ابجمللس العسكري ألن احلكومة احلالية غري ملوثة
()53
ابلشيوعية وىي صديقة للوالايت ادلتحدة.

جرت االنتخاابت يف  22أيلول عام  8957وفاز هبا انصار فرانسو دوفاليو(( )54
 ) Francois Duvalierبـ (  35مقعد ) من أصل (  37مقعد ) وانتخب دوفاليو رئيساً
للبالد ( )55يف الوقت الذي مل يكن فيو اجلو السياسي يف ىاييت مصدر ثقة وفشل االمريكان يف زرع قيم
()56
الدميقراطية الغربية يف ىاييت.
إن فوز دوفاليو الذي كان يعرف ابسم اباب دوك (  ) PaPa Docابلرائسة ااثر الشكوك
لدى السياسيني يف ىاييت ألنو مدعوم من السلطة التشريعية وركز خالل حكمو السيطرة على شعبو أكثر
من االىتمام بو ( )57وربول إىل الوالايت ادلتحدة ألنو يدرك أمهية الدول اخلارجية يف السياسة
الداخلية ( ، )58وىذا التحول للحصول على القروض وادلنح لدعم نظام الري يف ىاييت وجاءت
ادلساعدات بعد إنشاء صندوق القرض والتنمية اخلاص الذي اصدره ايزهناور عام  8957والذي قدم
قروض ذات فائدة منخفضة للمشاريع التطويرية ( )59لكن ادلوقف التعاوين سرعان ما تغري واصبحت
ادلساعدات اال قتصادية للوالايت ادلتحدة األمريكية إىل ىاييت تشكل مصدر مستمر لالحتكاك بني
()60

البلدين.

إن مصدر االحتكاك انتج عن أتخر ادلساعدات االمريكية بسبب سلاوفها من أتخر ىاييت من
دفع التزاماهتا ادلالية اخلارجية البالغة حوايل ( 2,7مليون دوالر ) كعجز فضالً عن قضية قتل ادلواطن

األمريكي شابلي اتالماس (  ) Shibley talamasيف داخل ىاييت بسبب اهتامو حبوادث العنف
()61
اثناء االنتخاابت.
احتجت احلكومة االمريكية على مقتل أحد مواطنيها يف حني ردت احلكومة اذلايتية إبنكارىا
ادلسؤولية مدعية أبن القتل كان حاداثً يف حني مل تكن احلكومة االمريكية مهتمة ابإلجابة اذلايتية
(53) F.R.U.S. , Letter from Ambassador ( Drew ) to director of the office of middle American
affairs ( Weiland ) , No. 355 , 18 July 1957 , pp. 959-961 .
( )54فرانسوا دوفاليو  :ولد يف  84نيسان عام  8987يف مدينة بورت او برنس  ،ىو صلل ٍ
قاض أسود وكانت أمو تعاين من نقص عقلي لذا ترىب يف
بيت خالتو  ،زبرج من كلية الطب يف ىاييت عام  8934كان أحد الناشطني ضد االحتالل االمريكي ذلاييت  ،اصبح يف عام  8945وزيراً
للصحة  .للمزيد ينظر :
= Hall , op. cit , pp. 89-90 .
(55( University of central Arkansas , op. cit , p.2 .
(56) Lundahl , op. cit. , p. 43 .
(57) Library of congress ( Fedral Research division ) , " Haiti : country profile " , 2006 , p.5
(58) Wien Weibert Arthur , " Les relations internationals d Haiti de 1957 a 1971 : La politique
etrangere de Francois Duvalier " , dons bulletian de L institute pierre renovin , No .
35 , 2012 , p.3
(59) Chochotte , op. cit. , p.96 .
(60) Lundahl , op. cit. , p. 56 .
(61( Chochotte , op. cit. , p. 96 .
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وعلقت كل ادلساعدات ادلالية ذلاييت حلني تسوية القضية اليت اعتربىا أعضاء الكونغرس االمريكي أبهنا
ذات أمهية قصوى للوالايت ادلتحدة  ،وخالل التعليق قدمت بعض ادلساعدات ادلتواضعة إىل ىاييت منذ
انتخاب دوفاليو حيث قدم قرض قيمتو (  4مليون دوالر ) من الرئيس الكويب ابتيستا واليت قال عنها
دوفاليو للسفري االمريكي ( درو ) أبهنا ليست قرض على االطالق ولكن أموال مًتاكمة يف البنوك
الكوبية شبناً للسكر ( ، )62وسبت تسوية القضية بشكل ٍ
مرض أبعطاء زوجة اتالماس مبلغ قدره ( 888
()63
الف دوالر ) من حكومة ىاييت وزلاسبة ادلسؤولني عن احلادث.
أنشأ دوفاليو خالل عام  8958احلرس االمرباطوري الثاين الذي ميكن استخدامو بشكل منظم
ضد اجليش النظامي وكان يرأسو كليمانت ابربوت (  ) Clement Barbotوعرف األول مرة ابسم
كاغالرد (  ) cagoulardالرجال ادلقنعون واعطاىم دوفاليو الطابع الرمسي يف منتصف عام 8958
وأعاد تنظيمهم وأصبحوا يعرفون ابسم تونتون ماكوتس (  ، )64( ) Tonton macoutesوبذلك
()65
استخدم دوفاليو القوة الدبلوماسية واالبتزاز لتحقيق اىدافو عندما حبث عن االنفتاح االقتصادي.
تدىورت العالقة بني ىاييت وكواب يف عام  8959بعد انتصار فيدل كاسًتو(Fidel ( )66
 ) Castroونزول رلموعة من اذلايتيني والكوبني يف السحال اجلنويب ذلاييت اذلدف منها ىو اإلطاحة بـ (
دوفاليو ) لكن وقوف الوالايت ادلتحدة إىل جانبو حال دون ذلك ألنو شريك مهم ذلم ( ، )67وبدأ
يفعل كل شيء للحفاظ على عالقاتو الودية مع الرئيس ايزهناور حىت أنو عرض عليو إقامة قاعدة
()68
عسكرية يف ىاييت مقابل الدعم ادلايل والعسكري لإلدارة االمريكية.

حاول السياسيون اذلايتيني ادلنفيون يف واشنطن ابلضغط على الوالايت ادلتحدة لتعليق
ادلساعدات حلكومة دوفاليو  ،لكن تطورات احلرب الباردة والثورة الكوبية أقنعت ادلسؤولني االمريكيني إن
اهنيار ىاييت سيعزز مناخاً سياسياً غري مستقر شلايؤدي إىل استيالء الشيوعيون عليها  ،لذا اكدت دعمها
ذلاييت  ،يف حني زاد ضغط ادلنفيون والذي اصبح يطلق عليهم رابطة الدميقراطيني اذلايتيني( Haitian

(62) F.R.U.S. , Dispatch from Ambassador ( Drew ) to the Department of state No. 247 , 30
November , 1957 , pp. 967-968 .
(63) Chochottr , op. cit. , p. 97 .
(64) Lundahle op. cit. , p. 58 .
(65( Arthur , op. cit. , p.6 .
( )66فيدل كاسًتو  :ولد يف  83آب يف مدينة ماايري يف ادلقاطعة الشرقية يف كواب اصبح رئيساً للوزراء
(  ) 8976-8959وأصبح رئيساً
يف عام  8976ىو االبن الثاين دلزارع سكر ثري ىاجر إىل اسبانيا تلقى تعليمو يف سانتياغودي كواب  .للمزيد ينظر :
- Peter Calvert , A political and Economic dictionary of Latin America , London and new
york , 2004 , pp.68-69 .
(67) Heinle op. .cit. , p. 602 .
(68) Arthur , op. cit. , p.9 .
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 ) Democraticوعقدوا اجتماعاً عاماً يف نيويورك وأصدروا قراراً حيث الوالايت ادلتحدة على ايقاف
()69
صبيع ادلساعدات ادلقدمة ذلاييت.
إن تعرض االقتصاد اذلاييت إىل عجز كبري كان حباجة إىل مساعدات كبرية من الوالايت ادلتحدة
واليت كانت مستعدة دلنح ىاييت مبلغ قدره (  6مليون دوالر ) من ادليزانية ادلخصصة للطوارئ من
صندوق الطوارئ اخلاص  ،لكن وكالة التعاون الدولية اعًتضت على وزارة اخلارجية واصرت على عدم
()70
تقدمي االموال إال إذا وافقت ىاييت على السيطرة على البالد وإجراء اصالحات اقتصادية.
أستمر دوفاليو يف طلب ادلساعدة والدعم من الوالايت ادلتحدة  ،ويف أاير عام  8968أخرب
السفري االمريكي أبن ىاييت يف خطر أبن تصبح شيوعية إذا مل ربصل على مساعدات أكثر دلكافحة
اجلوع والبطال ة ومرة أخرى رفضت وزارة اخلارجية دلثل ىكذا ضغوط ونظرت إىل أن الطلب رلرد هتديد
زلجوب  ،وطلب بتعليق الفائدة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية دلدة (  5سنوات ) فضالً عن التخلي
عن حصتها يف ادلشاريع التطويرية ادلشًتكة بني ىاييت والوالايت ادلتحدة  ،حينها شعرت االخرية أنو
()71
حياول استغالل سلاوفها من التوسع الشيوعي.
على الرغم من التهديد الشيوعي يف ىاييت لكن يعترب ضئيل بسبب افتقار الشيوعية للتأييد
اجلماىريي الضعيف سياسياً يف البالد  ،لكن استمرار وجوده دون رادع من قبل النظام سيجعلهم يثقون
()72
بو ويزداد خطره لالستيالء على السلطة.
أدرك دوفاليو حقيقة ادلشروع التعاقدي ادلشًتك بني الوالايت ادلتحدة االمريكية وىاييت ىدفو
احلفاظ على السيطرة الكاملة على إدارة ادلشروع وىذا ما كشفو أحد ادلسؤولني اذلايتيني أبن االمريكيني
ىم يديرونو خلف الكواليس  ،األمر الذي دفع دوفاليو إىل رفض ادلدير اإلداري للمشروع يف ىاييت غاريف
()73
لوران(  ) Garvey Laurentألنو كان يف األساس دمية بيد اشخاص يف الوالايت ادلتحدة ،
ونتيجة لذلك بدأت السفارة والوكالة االمريكية للتنمية الدولية بسحب موظفيها من العمل واصرار
احلكومة االمريكية للسيطرة احادية اجلانب على التوظيف ويف نفس الوقت أجرب العديد من ادلوظفني
()74
اذلايتيني الرئيسيني على اخلروج من ادلشاريع ادلشًتكة.

(69) Chochotte , op. cit. , p. 101 .
(70) F.R.U.S. , ( 1958-1960 ) , American Republics , Vol , VI , Additional note , No . 309 ,
1960 , P.818 .
(71) Anderson Thompson , The politics of intervention : Haiti , Human Rights and the
influence the international community 1957-1994 , London , 1999 P. 30 .
(72) Central intelligence Agency , Special Report , The Situation in Haiti , Summary , OSi No
. 0290 /63A , 26 July , 1963 , Washington , 2006 , p.1 .
(73) Chochotte , op. cit. , p. 102 .
(74) F.R.U.S. , ( 1964-1968 ) , Vo. l . xxxii , Telegram from the embassy in Haiti to the
department of state , No. 325 , 18 December , 1963 , p.1 .
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قررت وزارة اخلارجية االمريكية تقدمي ادلزيد من ادلساعدات إىل ىاييت فأرسلت السفري االمريكي
يف ىاييت إىل بورت أو برنس وكان لديو اىداف وخيارات والتزام بتقدمي مساعدات مالية مقدارىا ( 5
مليون دوالر ) لدعم التوازن ومساندة ادلدفوعات وتطور االقتصاد و (  3مليون دوالر ) دلشاريع التنمية
اإلضافية  ،وأكد أن ىذه االموال ىي مساعدة للشعب اذلاييت وجيب أن ال تكون كادلساعدات يف
()75
ادلاضي مل تصرف للتطوير وعدم قدرهتا على سداد ديوهنا وىذا مل يكن جيداً .
يبدو إن احلكومة االمريكية اجلديدة برائسة جون كيندي ( ) John Kennedy ( )76اليت
استلمت السلطة يف كانون الثاين عام  8968انتهجت سياسة جديدة ذباه ادلساعدات ادلقدمة إىل
ىاييت أبنو جيب أن يتم التحكم هبا واستخدامها بصورة جيدة .

(75) F.R.U.S. , Additional note No . 309 . 1960 , P.819 .
( )76جون كيندي  :الرئيس اخلامس والثالثون للوالايت ادلتحدة ولد عام  8987كانت لو مكانو مهمة يف التاريخ السياسي االمريكي إلصلازاتو
اإلدارية فاز يف عام  8946يف انتخاابت رللس النواب ويف رللس الشيوخ عام  8952و  ، 8958ركز يف سياسة اخلارجية خالل احلرب
الباردة على نشاط سياسي أكثر واستخدم القوة االمريكية  .للمزيد ينظر :
-Boyer , op. cit. , pp. 418-419 .
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اخلامتة
 .8عملت الوالايت ادلتحدة االمريكية جلعل ىاييت اتبعة ذلا دلا سبثلو من موقع اسًتاتيجي مهم يف البحر
الكارييب .
 .2استغلت الوالايت ادلتحدة االمريكية عدم االستقرار السياسي واالقتصادي للتدخل لتحقيق اىدافها
السياسية والعسكرية .
 .3حاولت الوالايت ادلتحدة االمريكية ربسني الوضع االقتصادي ذلاييت عن طريق ادلساعدات ادلالية
ودعم السلطة ادلركزية فيها .
 .4أدركت الوالايت ادلتحدة االمريكية اخلطر الشيوعي خالل فًتة اخلمسينيات من القرن العشرين ال
سيما بعد صلاح الثورة الكوبية وزلاوالهتا إهناء حكم دوفاليو يف ىاييت .
 .5ازدادت ادلساعدات االمريكية بعد الثورة الكوبية لضمان دون ربول السلطة يف ىاييت إىل النظام
الشيوعي الذي يهدد ادلصاحل االمريكية يف البحر الكارييب .
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