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₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ي التاسع من أبريل  م، ١٩٥٢ُتَعّد ثورة بوليفيا، ال قامت 

ي  ي أمريكا الالتينية بعد الثورة املكسيكية  ثالث ثورة اجتماعية 
ي سنة ١٩١٠سنة  م، وأول ثورة ١٩٤٤م، والثورة الجواتيمالية 

ي النصف الثاني من ال قرن العشرين، الذي شهد نمو شعبية 
دد مركز الواليات  ي أمريكا الالتينية؛ مما كان  الحركة الثورية 
ي أمريكا الالتينية؛ ومن ثم مصالحها  املتحدة ووجودها 
راتيجية، لذا لم ترحب الواليات  الاقتصادية، والسياسية، والاس

ي دول أمريكا الالتينية، وا ذه التجارب الثورية  ختلفت املتحدة 
ا تجاه كل دولة من دول أمريكا الالتينية حسب حجم  سياس
ا  ي كٍل م ا، وتبًعا لطبيعة الخطر الذي تشكله الثورة  مصالحها ف
ى املصالح ٔالامريكية، وكانت الثورة البوليفية من ضمن هذه  ع

  التجارب الثورية.
تتناول هذه الدراسة سياسة الواليات املتحدة ٔالامريكية تجاه 

رة املمتدة من عام بو  ى مدار الف ى سنة ١٩٥٢ليفيا، ع م، ١٩٦٤م، إ
ى عمر التجربة الثورية البوليفية؛  والبالغة أث عشر عاًما تقريًبا، و
ى أن سنة  رة التاريخية للدراسة إ لذا يرجع سبب اختيار الف

م، وال تمثل نقطة البداية للدراسة، شهدت بداية اشتعال ١٩٥٢
ية وانطالقها، وال خلصت بوليفيا من سيطرة الثورة البوليف

ن  ى مفاصل اقتصادها، ومن ظلم ٕالاقطاعي بارونات القصدير ع
ى مقاليد  رالات الجيش ع ا من الهنود، ومن سيطرة ج لسكا
ى مصالح  ى الحفاظ ع م ال كانت تعمل ع حكمها، وسياسا

ي مصائر الشعب البوليفي الذي وصل  الصفوة الحاكمة، وتحكمها 
ي مطلع الخمسينيات من القرن العشرين، فخرج  ى ذروته  سخطه إ
ا؛  ي ثورة اجتماعية وشعبية تلك ال تولت الطبقة العمالية قياد

ي ١٩٥٢أي كانت سنة  ن  ن متمايزت رت ن ف م، بمثابة فاصل ب
ا من  ّ التاريخ البوليفي؛ إذ أحدثت الثورة البوليفية بمجرد تمك

ًرا  ي بوليفيا عن طريق ٕالاصالحات الثورية ال الحكم، تغي ًرا  كب
ى الحكم  Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)قام بتطبيقها حزب الحركة القومية الثورية  الذي تو

فيما بعد الثورة؛ لذا فقد اختلفت سياسة الواليات املتحدة تجاه 
ًرا بعد الثورة البوليفية  م؛ إذ أن ١٩٥٢ي أبريل بوليفيا اختالًفا كب

ي وضع سياسة جديدة للتعامل مع الوضع  الواليات املتحدة بدأت 
ر. دد مصالحها بشكل كب ي بوليفيا، والذي كان    الجديد 

اية ١٩٦٤تنته الدراسة عند سنة  م، وهو العام الذي شهد 
التجربة الثورية البوليفية؛ إذ سقطت حكومة الحركة القومية 

ر الثورية نتيجة  ي الرابع من نوفم م، ١٩٦٤الانقالب العسكري 
اية لثورة  ن عهد ١٩٥٢والذي كان يمثل  م، ونقطة فاصلة ب

استمر اث عشر عاًما، وهو عمر الثورة البوليفية، وعهد آخر 
ى الحكم هو  رالات الجيش البوليفي ع مختلف، كانت سيطرة ج

انب آخر م تمثل من ج١٩٦٤السمة الغالبة عليه؛ لذا فإن سنة 
ي سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا، إذ أن هذا العام  فارًقا 
ي بوليفيا بسقوط الحركة القومية الثورية،  ًرا  ًرا كب شهد تغ
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ي  ر الداخ وصعود الجيش مرة أخرى للحكم، وتبع هذا التغ
ي سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا.   البوليفي تطور آخر 

ن عامي (لذلك، ُتَعّد الف م) ١٩٦٤ -١٩٥٢رة التاريخية املمتدة ب
مرحلة مهمة من مراحل التاريخ البوليفي؛ ملا شهدته خاللها بوليفيا 
من تجربه ثورية فريدة لم يكتمل نجاحها نتيجة الانقالب 
ي الجمهورية  ًرا  ًرا كب ا بالطبع أحدثت تغ العسكري، ولك

رة التاريخية مرحلة مهمة ومتمايزة من  البوليفية. كما ُتعد هذه الف
مراحل سياسة الواليات املتحدة ٔالامريكية، ملا شهدته هذه السياسة 
ي أبريل  ر ملحوظ وواضح مع بداية الثورة البوليفية  من تغ

ت ١٩٥٢ رة التاريخية ال ان ى امتداد هذه الف م، وتطور مستمر ع
اية التجربة الثورية البوليفية.١٩٦٤عند سنة    م ب

íéÛâ_í‰]…‚Ö]Åç•çÚ 
ا ُتعد إضافة مهمة للمكتبة  ي أ تتمثل أهمية الدراسة 
ى دراسات عربية تتناول التاريخ ٔالامريكي  ا تفتقر إ العربية؛ إذ أ
ي أمريكا الالتينية وسياسة  بشكل عام، وتاريخ التجارب الثورية 
الواليات املتحدة تجاهها بشكل خاص، كما إنه ال يوجد دراسات 

اولت سياسة الواليات املتحدة ملواجهة الثورة البوليفية. عربية تن
ى ذلك ما تمثله هذه الدراسة من  ن وصناع  أهميةُيضاف إ للباحث

ى الرغم  ن خاصة، فأمريكا الالتينية ع القرار العرب عامة، واملصري
ي  ا  ا قريبة م ا بعيدة عن املنطقة العربية جغرافًيا، إال أ من كو

ي أمريكا الواقع الاقتص ، كما أن التجارب الثورية  ادي والسياس
رة مع بعض التجارب الثورية العربية،  الالتينية تتشابه بدرجه كب
ي العام نفسه الذي قامت  ى سبيل املثال كانت  فثورة بوليفيا ع

ن ١٩٥٢فيه ثورة يوليو  ى الرغم من الاختالف ب م املصرية، وع
ن إال أنه ال يمكن نفي بعض ات. وبوجه عام فإن  الثورت التشا

ي  رية  التجربة الثورية البوليفية ُتعد من إحدى التجارب الثورية ال
أمريكا الالتينية، وال كانت سياسة الواليات املتحدة للتعامل معها 
ي تجارب أمريكا الالتينية الثورية؛ لذا فإن  مختلفة نوًعا ما عن با

يلها يمثل ضرورة من دراسة آليات وأساليب هذه السياسة وتحل
  أجل فهم ٔالابعاد الحقيقية للسياسة ٔالامريكية.
ى؛ أن هذه الدراسة  ر ويجب ٕالاشارة هنا إ اعتمدت بشكل كب

ا أو املنشورة ر املنشورة م ى الوثائق سواء غ ، وتأتي وثائق ع
ريطانية  ر املنشورة،  (F.O)وزارة الخارجية ال ي مقدمة الوثائق غ

ى ُتَعّد من أه ا الدراسة، تلك ال و م الوثائق ال اعتمدت عل
ي  ي توضيح ٔالاوضاع الداخلية  ر، خاصة  ا بشكل كب أفادت م
ى خلفية بعض  بوليفيا قبل وأثناء الثورة؛ ومن ثم الوقوف ع
ٔالاحداث املهمة ال شكلت تاريخ بوليفيا من جانب، ورد فعل 

ا تناول ت بالتفصيل الوضع الواليات املتحدة من جانب آخر؛ إذ أ
ي،  ي بوليفيا، سواء الاقتصادي أو السياس أو الاجتما ي  الداخ
ى وجهة النظر الرسمية سواء  ر من ٔالاحيان إ ي كث كما تعرضت 
ا  البوليفية أو ٔالامريكية تجاه بعض القضايا املهمة ال تناول
ا إال بعد البحث والتحليل من أجل  الدراسة وال لم تعتمد عل

ي تح ريطانية  ي وثائق وزارة الخارجية ال ري الدقة التاريخية. ي
ر املنشورة وثائق وزارة الخارجية الكندية، وال  قائمة الوثائق غ
ر العالقات  ي توضيح بعض القضايا، خاصة املرتبطة بتأث ساهمت 

ى سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا. -البوليفية    الكوبية ع
ا مجموعة وثائق أما الوثائق امل ي مقدم نشورة، فيأتي 

ا غالبية  (FRUS)العالقات الخارجية ٔالامريكية  وال غطت ملفا
ى مدار اث عشر عاًما تقريًبا من سنة  رة الدراسة املمتدة ع ف

ى سنة ١٩٥٢ ى وثائق وزارة ١٩٦٤م، إ م؛ كما اعتمدت الدراسة ع
ا الد  Theورية الخارجية ٔالامريكية املنشورة ضمن نشر

Department of State Bulletin (DOSB) ر ، تلك ال غطت الكث
ى جانب وثائق الوكالة ٔالامريكية للتنمية  من موضوعات الدراسة، إ
ر من البيانات الخاصة  الدولية، وال كانت مصدًرا مهًما للكث
باملساعدات الاقتصادية والعسكرية، وأيًضا وثائق السياسة 

، كما اعتمدت American Foreign Policyية الخارجية ٔالامريك
ى عدة وثائق أخرى مهمة مثل ٔالاوراق العامة للرؤساء  الدراسة ع

ن، ووثائق وكالة املخابرات ٔالامريكية  رها.CIAٔالامريكي   ، وغ
دف رصد  ي،  ي هذه الدراسة املنهج التاري م الباحث  وقد ال

ًما بوحدة ي السياق  ٔالاحداث التاريخية، وتحليلها، مل املوضوع 
ى الاهتمام بكافة الظروف  ي إطار العمل ع ي العام، و التاري
ي من أجل  ي الحدث التاري واملعطيات املوضوعية ال تؤثر 

ى الحقيقة    قدر املستطاع. التاريخيةالوصول إ

íÖ^‰†Ö]Ùç’Ê 
ى  تكونت الدراسة من: تمهيد، وأربعة فصول رئيسة، باإلضافة إ

خاتمة، وقائمة باملالحق، وأخرى باملصادر واملراجع. املقدمة، وال
"سياسة الواليات املتحدة تجاه تحت عنوان  التمهيدوُكتب 

 -وتناول جذور العالقات ٔالامريكية م"١٩٥١ - ١٨٢٥بوليفيا 
البوليفية، ورصد بداية تشكلها، ومراحل تطورها املختلفة، كما أنه 

كة القومية الثورية الواليات املتحدة من حزب الحر  موقفتناول 
ي سنة  ي انتخابات مايو من ١٩٤١منذ تأسيسها  م، وح نجاحه 

ا بمنص الرئيس البوليفي ونائبه، وركز ١٩٥١سنة  م، وال فاز ف
ن الحزب والواليات  ى التوترات ال نشبت فيما ب هذا املحور ع

ريالية ٔالامريكية، لذا أبرز الت مهيد املتحدة، نتيجة ملعارضته لإلم
ي بوليفيا، من واقع وثائقها  ٔالاهداف املختلفة للواليات املتحدة 
ى ذلك، فقد تناول التمهيد أوضاع بوليفيا  املنشورة، باإلضافة إ
قبيل الثورة البوليفية، فتعرض لألوضاع الاقتصادية، 
والاجتماعية، وكذلك السياسية، من أجل إعطاء صورة عامة عن 

م، والذي كان له دور ١٩٥٢بل سنة الوضع داخل بوليفيا فيما ق
ي انفجار الثورة البوليفية. ر    كب

موقف الواليات ، والذي جاء بعنوان "الفصل ٔالاول أما 
" فقد تناول هذا رد فعل م١٩٥٢املتحدة إزاء الثورة البوليفية 

ي سنة  م، وموقفها ١٩٥٢الواليات املتحدة تجاه الثورة البوليفية 
لثورية، وال كانت تعارضها من قبل، من وصول الحركة القومية ا
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ى أربعة محاور رئيسة:  ى حكم بوليفيا؛ لذا انقسم هذا الفصل إ إ
ا انتخابات مايو  ا ١٩٥١تناول املحور ٔالاول ف م، وال فازت ف

ا لم  الحركة القومية الثورية بمنص الرئيس البوليفي ونائبه، ولك
ى الحكم نتيجة سيطرة املج ى تتمكن من تو لس العسكري ع

السلطة، أما املحور الثاني، فيتناول أحداث العصيان املدني املسلح 
رة ( م) ويرصد هذا املحور هزيمة الجيش ١٩٥٢أبريل  ١٤ -٩ي الف

ن، وتأييد الشعب البوليفي   لهذاالبوليفي أمام العمال املسلح
العصيان ح أصبح ثورة شعبية، أما بالنسبة للمحور الثالث، 

يتعرض ملوقف الواليات املتحدة إزاء وصول الحركة القومية فإنه 
ي بوليفيا فيما بعد الثورة، ويرصد تطور موقف  الثورية للحكم 
رافها بالحكومة البوليفية  ى إعالن اع الواليات املتحدة وصواًل إ
ر موقف الواليات املتحدة  الثورية، وقد تناول املحور الرابع ؤالاخ

ي بوليفيا وال كان أهمها: موقفها إزاء إزاء ٕالاصالحات الثو  رية 
تأميم مناجم القصدير، والذي كان بمثابة القضية ٔالاهم بالنسبة 
ي، وإعادة  للواليات املتحدة ٔالامريكية، وموقفها إزاء ٕالاصالح الزرا

  تنظيم الجيش البوليفي.
"مساعدات الواليات املتحدة ، فهو بعنوان الفصل الثانيأما 

ى ثالثة  ،"لبوليفيا وآثارها السياسيةالاقتصادية  واشتمل ع
اور"  ا زيارة "ميلتون أيز محاور أساسية: رصد املحور ٔالاول ف

)Milton Eisenhower ى بوليفيا سنة م، وتشكل سياسة ١٩٥١) إ
ا، إذ أن هذه الزيارة مهدت لبداية الدعم  الواليات املتحدة إزا

م؛ لذا تناول ١٩٥٣بدأ سنة الاقتصادي ٔالامريكي لبوليفيا، والذي 
ي بوليفيا،  املحور الثاني برامج املساعدات الاقتصادية ٔالامريكية 
ى بوليفيا،  ورصد هذا املحور تطور برامج املساعدات الاقتصادية إ

ي ثالثة برامج، بدأت باملساعدات الطارئة (  - ١٩٥٣وال تمثلت 
م)، ١٩٦٠ - ١٩٥٦م)، ثم برنامج الاستقرار النقدي البوليفي (١٩٥٦

والذي كان يمثل مرحلة مهمة من مراحل سياسة الواليات املتحدة 
 -١٩٦١ٔالامريكية، ثم برنامج التنمية البوليفية طويلة املدى (

م)، والذي قفزت خالله املساعدات الاقتصادية ٔالامريكية ١٩٦٤
ى املحور الثالث  ر، أما بالنسبة إ ى بوليفيا بشكل كب املقدمة إ

ي ه ر  ذا الفصل فتناول ٓالاثار السياسية ملساعدات الواليات ؤالاخ
ي  ر هذه املساعدات املتمثل  ى تأث املتحدة الاقتصادية، وركز ع

ي الشئون السياسية لبوليفيا.   زيادة تدخل الواليات املتحدة 
ى لتناول " فُخصص، الفصل الثالثأما  آثار الحرب الباردة ع

"، واستعرض هذا الفصل اسياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفي
ا سياسة الواليات  ثالثة محاور أساسية: تناول املحور ٔالاول ف
ي الحركة القومية الثورية  املتحدة تجاه الجناح اليساري 
ى موقف الواليات املتحدة منه  وميليشياته، وركز هذا املحور ع
ى  ا تجاهه خاصة الهادفة إ وخاصة ميليشياته، ورصد سياس

ى مصالح الواليات تقليص قوة  امليليشيات ملا تمثله من خطر ع
املتحدة، أما املحور الثاني، فرصد سياسة الواليات املتحدة تجاه 
راتيجيات  ى اس ي بوليفيا وركز بشكل خاص ع ي  املد الشيو

ي بوليفيا،  ا ملكافحة الحركة الشيوعية  الواليات املتحدة وآليا
ر ال فكرة نفسها، بتناوله آلثار الثورة واستكمل املحور الثالث ؤالاخ

ى سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا، ورصد تطور  الكوبية ع
رو  ديد كاس ى إثر الثورة الكوبية و سياسة الواليات املتحدة ع
ا بوليفيا؛ ومن َثمَّ عملت  ى دول أمريكا الالتينية، وم بتصديرها إ

ى التصدي ملثل  هذه املحاولة ومنع وقوع سياسة الواليات املتحدة ع
.   بوليفيا تحت النفوذ السوفي

ر، فقد عالج " الفصل الرابعأما  دور الواليات املتحدة ؤالاخ
ي بوليفيا "، ولذا ي ٕالاطاحة بحكومة الحركة القومية الثورية 

ى ثالث محاور رئيسة: رصد املحور ٔالاول دور الواليات  احتوى ع
ي إعادة بناء الجيش ال ار بعد املتحدة  بوليفي، الذي كان قد ا

ره  ى تطه الثورة نتيجة سياسة الحركة القومية الثورية الهادفة إ
ي إعادة بناء الجيش  وإضعاف قدراته، ومر دور الواليات املتحدة 

ن عامي  بثالثالبوليفي  ى ب مراحل متتابعة امتدت املرحلة ٔالاو
ن عامي (١٩٥٥ - ١٩٥٢( م)، أما ١٩٦٠ -١٩٥٦م)، واملرحلة الثانية ب

ن عامي ( رة، فقد امتدت ب م)، ١٩٦٤ - ١٩٦٠املرحلة الثالثة ؤالاخ
أما املحور الثاني، فتناول موقف الواليات املتحدة من ترشيح 

رال بارينتوس" ( ي انتخابات مايو General Barrientos"الج  (
ن كٍل من ١٩٦٤ ى الاختالف الذي كان ب م، وركز بشكل أساس ع

ية ٔالامريكية والبنتاجون بشأن هذه القضية والذي وزارة الخارج
رال  رشح الج ا ل ى تأييد الواليات املتحدة بكامل هيئا انته إ

ى جانب ( ) Estenssoroبارينتوس ملنصب نائب الرئيس إ
ي انتخابات مايو ١٩٦٤ - ١٩٦٠م، ١٩٥٦ - ١٩٥٢"استنسورو" ( م) 

ر، فرص١٩٦٤ د دور الواليات م، أما بالنسبة للمحور الثالث ؤالاخ
ر  ي انقالب الرابع من نوفم م، كما تناول وجهات ١٩٦٤املتحدة 

ي حدوث الانقالب وٕالاطاحة  النظر املختلفة بشأن أهمية هذا الدور 
ي بوليفيا.   بحكومة الحركة القومية الثورية من الحكم 

í‰]…‚Ö]sñ^jÞÜâ_ 
ى أن سياسة الواليات املتحدة تجاه بولي فيا خلصت الدراسة إ

ا من سنة مرت بثالث مراحل متتابعة  ى م امتدت املرحلة ٔالاو
ى سنة ١٩٥٣ ا الباحث "مرحلة ١٩٥٥م، إ م، وال أطلق عل

ا الواليات التقييد والدعم الحذر"،  ى املرحلة ال عملت ف و
ا  ي بوليفيا، وتقييد إصالحا ى تقييد الحركة الثورية  املتحدة ع

الدعم واملساعدات الاقتصادية كوسيلة الثورية. وقد استخدمت 
لتحقيق هذا الهدف؛ وكان هدف الواليات املتحدة ٔالاساس هو 
ي بوليفيا ودول أمريكا الالتينية، لذلك كان  ى مصالحها  الحفاظ ع
ى هذه  ر قد يؤثر بالسلب ع املسئولون ٔالامريكيون يقظون ألي تغ

ي أية دولة من دول أمريكا ا لالتينية، وال كانت املصالح ٔالامريكية 
رها الواليات املتحدة بمثابة الحديقة الخلفية لها.    تعت

ى  اية الحرب كان املسئولون ٔالامريكيون ينظرون إ بوليفيا ح 
ا مورد مهم من موا ى أ رد املواد الخام خاصة العاملية الثانية ع

املعدنية، فعملت  بوليفياالقصدير الذي كان من أهم صادرات 
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ى هذا املورد املهم السي ى الحفاظ ع اسة ٔالامريكية آنذاك ع
ي حالة نشوب أي حروب. ومن جانب آخر،  ا، خاصة  والقريب م
كانت الاستثمارات ٔالامريكية الخاصة قد دخلت مجال صناعة 
ى  ى أية محاولة تؤثر ع ي بوليفيا؛ لذا كانت واشنطن تنظر إ النفط 

ا  ى موان ا استمرار تدفق القصدير إ ى استثمارا من جانب، أو ع
ي  ديًدا مباشًرا ملصالحها  ا ُتَعّد  ى إ الخاصة من جانب آخر، ع

ي دول أمريكا الالتينية بأكملها.   بوليفيا؛ ومن ثم 
ي بوليفيا،  كان املسئولون ٔالامريكيون يتوقعون حدوث ثورة 
ر متعاونة مع الواليات املتحدة يء حكومة غ  ويناقشون احتمالية م
ى مضض، وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ تولت الحركة القومية  ع

م، وأصبح ١٩٥٢) حكم بوليفيا بعد ثورة أبريل MNRالثورية (
ي مايو  –)Estenssoroاستنسورو (  -م ١٩٥١الذي كان قد انُتخب 

الرئيس الدستوري لبوليفيا، ولذا نظرت وزارة الخارجية ٔالامريكية 
ى وصول الحركة ال ى ي البداية، إ قومية الثورية لحكم بوليفيا ع
ديًدا ملصالحها هناك.   أنه يمثل 

م) ١٩٥٣ -١٩٤٥( Trumanامتنعت إدارة الرئيس "ترومان" 
راف بالحكومة  اء عن الاع ى الان ا قد أوشكت ع وال كانت والي
ى بوليفيا،  البوليفية الثورية الجديدة، كما أوقفت الدعم املقدم إ

ي بعد تأكدها من سيطر  ى السلطة  ة الحركة القومية الثورية ع
ن مع بوليفيا، وأوقفت مفاوضات  بوليفيا، وألغت عقود التنجست
ر من جانب الواليات املتحدة  شراء القصدير، وهذا التصرف ٔالاخ
ًرا، ذلك ألن القصدير كان  أزعج حكومة الحركة القومية الثورية كث

بشكل أساس من من أهم صادرات بوليفيا، وكانت تعتمد عليه 
ى النقد ٔالاجن لشراء ( %) تقريًبا من  ٤٠أجل الحصول ع

ا ورثت ٔالازمة الاقتصادية  ا من املواد الغذائية، خاصة وأ احتياجا
ي حاجة  ي معضلة، وجعلها  من املجلس العسكري مما وضعها 
ر ٔالازمة الاقتصادية،  ى املساعدات الاقتصادية، وتحت تأث ماسة إ

ا السابقة مع الواليات املتحدة قامت حكومة الحركة وبفعل تجار 
راف، ومن  القومية الثورية بمناشدة الواليات املتحدة من أجل الاع

  ثم توقيع عقد لشراء القصدير وتقديم املساعدات الاقتصادية.
ي  رفت الواليات املتحدة بحكومة الحركة القومية الثورية  اع

ي شهرين من قيام الثورة م، أي بعد ح١٩٥٢الثاني من يونيو  وا
راف من جانب إدارة الرئيس  البوليفية، ولم يحمل هذا الاع
ر واضح بشكل  ترومان، معه عالقات حميمة، ولكنه كان موقًفا غ
راف عبارة عن موافقة حذرة من جانب واشنطن إذ  ر، فكان الاع كب
إنه كان بمثابة محاولة لتثبيط خطط الحركة القومية لتأميم 

ى أن واشنطن استخدمت عمليات الشراء القصد ير، باإلضافة إ
ديد بعدم التفاوض حول عقود شراء القصدير طويلة  رة، وال الكب
املدة كسياسة العصا والجزرة لوقف خطط  تأميم مناجم 
يء  القصدير حيًنا، وسياسة املماطلة من أجل تأجيلها ح م

ح موقف الواليات ٕالادارة ٔالامريكية الجديدة حيًنا آخر، ح أصب
املتحدة إزاء بوليفيا شبه مجمد خالل النصف الثاني من سنة 

ذا تركت إدارة  الانتخاباتم، بسبب ١٩٥٢ الرئاسية ٔالامريكية، و
ى  ترومان مهمة تشكيل السياسة ٔالامريكية الجديدة تجاه بوليفيا إ

اور"   - ١٩٥٣( Eisenhowerٕالادارة التالية لها، أي إدارة الرئيس "أيز
  م).١٩٦١

ي  -ما بعد الثورة  -بدأت السياسة ٔالامريكية تجاه بوليفيا 
اور؛ إذ كان املسئولون ٔالامريكيون  التبلور مع بداية إدارة أيز
ي بوليفيا وتقييد تقدمها؛  ى تحجيم الحركة الثورية  دفون إ

ا ، فاستغلت الواليات املتحدة ٔالازمة ومن ثم السيطرة عل
دد حكومة الحركة القومية الاقتصادية البول يفية ال كانت 

ا. ومارست ضغوًطا  الثورية بالسقوط إذا لم تستطع التغلب عل
ا من أجل تحجيم ٕالاصالحات الثورية وتقييدها، ونجحت  رة عل كب
رف قانون  ي تحقيق هذا الهدف؛ إذ اع الواليات املتحدة بالفعل 

ي ى مبدأ التعويضات  ٕالاصالح الزرا ومرسوم تأميم القصدير ع
ألصحاب املمتلكات املصادرة، وكان اتفاق الحكومة البوليفية مع 
ي  ر ثالث شركات مالكة ملناجم القصدير  مجموعة باتنيو، إحدى أك
ا التعدينية املصادرة، وكان هذا  ى تسوية بشأن ممتلكا بوليفيا، ع

ا كانوا  الاتفاق هو ٔالاهم بالنسبة للواليات املتحدة، ألن مواطن
يملكون ربع أسهم الشركة، وبمجرد إتمام بوليفيا الاتفاق مع 
الشركة، أعلنت الواليات املتحدة عن عرضها لتوقيع عقد ملدة عام 
لشراء القصدير البوليفي، وكان توقيعها للعقد ملدة عام واحد نابًعا 

ي عدم فقدان سالحها من أ اور  جل الضغط من رغبة إدارة أيز
ن  اء مدة الاتفاق املؤقت ب الستكمال اتفاقيات التعويضات بعد ان
بوليفيا ومجموعة باتنيو من جانب، وإعطاء الفرصة لنفسها ح 
ي تعاملها مع بوليفيا ومع  ر وضوًحا  تضع سياسة مستقبلية أك

  .الحركة القومية الثورية من جانب آخر
ر تبلورت سياسة الواليات املتحدة تجاه  بوليفيا بشكل أك

ي أواخر سنة  ا قررت دعم الجناح ١٩٥٣وضوًحا  م؛ إذ أ
، والذي كان يمثله كاًل من: املعتدل داخل الحركة القومية الثورية

ميش الجناح اليساري  ي املقابل  استنسورو وسواسو وقررت 
ى الحكومة  ى الحركة القومية الثورية، وع ره ع وتقييد تأث

املعونة واملساعدات  ٔالامريكيون ستخدم املسئولون البوليفية. وقد ا
ي دعم  الاقتصادية كوسيلة لتحقيق هذا الهدف الذي تلخص 
القومية الوسطية املرنة، ال ال تتحدى ٔالامن القومي ٔالامريكي 
م أرادوا أن  ى أ والسيطرة ٕالاقليمية للواليات املتحدة. باإلضافة إ

ا، ألن تعطي الواليات املتحدة أمريكا الال تينية مثااًل إيجابًيا لسياس
أمريكا الجنوبية كانت تراقب عن كثب رد الفعل ٔالامريكي إزاء الثورة 
ا تجاه بوليفيا عامة، كما أراد املسئولون  البوليفية خاصة وسياس
ٔالامريكيون استخدام بوليفيا كمعمل الختبار السياسات الاقتصادية 

ي واشنطن، لذا بد ي تنفيذ ال كانت ُتوضع  أت الواليات املتحدة 
ي أكتوبر  م، بعد زيارة ١٩٥٣برنامج املساعدات الاقتصادية الطارئ 

ر شيوعية، ولكن  ا غ ى بوليفيا، وتأكيده أن حكوم اور إ ميلتون أيز
ا الواليات املتحدة فستسقط وسيعقب هذا السقوط حالة  إذا ترك
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ن ومن بعدهم الشيو  ن، ومن ثم من الفو ستمّكن اليساري عي
ا هذه نتيجة  ستكون املصالح ٔالامريكية مهددة. وقد نجحت سياس
دد  ما كانت تعانيه بوليفيا من أزمات اقتصادية متتالية كانت 
استمرار الثورة البوليفية نفسها؛ ولذلك تمّثل هدف الواليات 
ي تقييد الثورة وٕالاصالحات الثورية عن  ي هذه املرحلة  املتحدة 

ي حزب الحركة القومية طريق الد عم الحذر للجناح املعتدل 
  الثورية الحاكم.

ا  ى املرحلة الثانية من املراحل ال مرت  أما بالنسبة إ
ن عامي ( سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا  -١٩٥٦واملمتدة ب

ا ١٩٦٠ "مرحلة الاحتواء وصنع م)، وال يمكن أن ُنطلق عل
ى احتواء الحركة ؛ إذ عملت السياالبديل" سة ٔالامريكية خاللها ع

ي بوليفيا بشكل  القومية الثورية، واحتواء الحركة الثورية بأكملها 
ي إعادة بناء الجيش البوليفي ليكون بدياًل  ي  ر، والبدء الفع أك
للحركة القومية الثورية حال سقوطها أو انحرافها عن املسار 

  املرغوب لواشنطن. 
ي سياسة رصدت الدراسة التطو  ر الذي حدث  ر الكب

م؛ إذ كان ١٩٥٦الواليات املتحدة تجاه بوليفيا مع مطلع عام 
م من زيادة  املسئولون ٔالامريكيون يبحثون عن وسائل تمك
ي بوليفيا  ى الحركة القومية الثورية الحاكمة  رهم ع تأث

ر ا بشكل أك ى املصالح ٔالامريكية، واحتوا ؛ ومن ثم الحفاظ ع
 برامجفوذ الواليات املتحدة داخل بوليفيا، وزيادة فاعلية وزيادة ن

مكافحة الشيوعية، خاصة مع تصريحات الاتحاد السوفي املهدده 
ى دول أمريكا الالتينية عن طريق إقامة  بمد النفوذ السوفي إ

  عالقات دبلوماسية معها.
أثبتت الدراسة أن السياسة ٔالامريكية تجاه بوليفيا اتخذت 

ي قرار الواليات  حاور خالل هذه املرحلةثالثة م تمّثل املحور ٔالاول 
املتحدة باستمرار دعمها للجناح املعتدل داخل الحركة القومية 
ي برامج اقتصادية جديدة تدعم وجوده  الثورية، والبدء 
ي  ى احتوائه، أما املحور الثاني فانعكس  واستمراره، وتعمل ع

ا  ى الجن يسياس اح املعتدل مستغلة ما تقدمه زيادة الضغط ع
له من مساعدات اقتصادية لتعزيز إجراءات الحكومة البوليفية 
ى إبعاد الجناح اليساري عن دوائر صنع القرار البوليفي،  الهادفة إ
رها من جانب، ومكافحة  وتقليل قوة امليليشيات وتقييد تأث
ٔالانشطة الشيوعية داخل بوليفيا من جانب آخر، أما املحور 

ا عن بديل للحركة القومية الثورية تستطيع ال ي بح ثالث فتمثل 
ي حالة سقوط الحركة  ى مصالحها  الاعتماد عليه للحفاظ ع
ي واشنطن،  القومية أو انحرافها عن املسار املرغوب بالنسبة ملسئو
رنامج إعادة بناء  ي الجيش، لذا ازداد دعمها ل وتمثل هذا البديل 

ر.الجيش البوليفي بشكل ك   ب
ي مارس   ي وضع برنامج ١٩٥٦بدأت الواليات املتحدة  م، 

ى  لتعزيز الجيش البوليفي والذي كان من أهم مالمحه: العمل ع
ي القوات املسلحة البوليفية عن  استعادة ثقة الشعب والحكومة 

ي التنمية الاقتصادية  طريق مساعدة الواليات املتحدة لها 
ى بوليفيا ُتعزز البوليفية، وتصميم برامج للمسا عدات العسكرية إ

مكانة القوات املسلحة لدى فئات الشعب البوليفي املختلفة، 
 ، ي والاستقرار السياس ى ٔالامن الداخ ي الحفاظ ع ا  وزيادة فاعلي
ي الوقت نفسه جددت كل من الواليات املتحدة وبوليفيا  و

رية ومن ثم استمرار البعثات العسك بالجيشالاتفاقيات الخاصة 
ى  ي بوليفيا والسماح لضباط الواليات املتحدة بالدخول إ ٔالامريكية 
ي بوليفيا  الباس، وكان استمرار البعثات العسكرية ٔالامريكية 
ي تقديم  ي تنفيذ برنامج تعزيز الجيش البوليفي كما بدأت  ا  وسيل

ي سنة  ى بوليفيا    م.١٩٥٨املساعدات العسكرية بشكل مباشر إ
ر نجاح الواليات املتحدة خالل هذه أثبتت الدرا سة بشكل كب

ر مسار السياسة الاقتصادية البوليفية وجعلها  ي تغي املرحلة 
ا الاقتصادية عن طريق استخدام سالح  تتوازى مع سياس
املساعدات الاقتصادية ضمن برنامج الاستقرار النقدي، خاصة وأن 

ا، كما اضطّرت  ي أشد الحاجة إل حكومة الحركة بوليفيا كانت 
ا  ى مشروعا ا ع القومية الثورية إليقاف أو تخفيض نفقا
ن  ٕالاصالحية والتنموية مما أضّر باملسار الثوري، وعزز الانقسام ما ب

  الجناح اليساري والجناح املعتدل داخلها.
ى  ي السيطرة ع أوضحت الدراسة، نجاح الواليات املتحدة 

ى الق الاقتصاد رارات الاقتصادية البوليفية البوليفي والتدخل 
ًرا، من خالل تطبيق برنامج الاستقرار النقدي البوليفي، والذي  كث
ي  صممه جورج إيدر وهو رئيس البعثة الاقتصادية ٔالامريكية 
ًرا ما  بوليفيا، ورئيس مجلس الاستقرار البوليفي. وكان إيدر كث

ي الشئون الاقتصادية البوليفية لدرجة أنه كان  دد يتدخل 
ا إذا لم تنفذ ٕالاجراءات التقشفية القاسية  الحكومة البوليفية بأ
ضمن برنامج الاستقرار النقدي، فإنه سيتم إيقاف املساعدات 

  الاقتصادية ٔالامريكية.
ره كان من  وبّينت الدراسة أن تقليل قوة الجناح اليساري وتأث

راءات أهم أهداف برنامج الاستقرار النقدي البوليفي، إذ أن ٕالاج
ات الاقتصادية والاجتماعية  ى املم ر ع التقشفية أثرت بشكل كب
ا العمال، كما أن هذه ٕالاجراءات تضمنت تسريح  ال كان يتمتع 
اية  ي ال لبعض العمال، وتعديل جداول أجورهم، مما نتج عنه 
م، وهم نواة الجناح اليساري  ى العمال وقو ره ع تقليل تأث

ا. البوليفي وميليشيا   ته ومصدر قو
رنامج  ر ل ا ٔالاثر الكب ر من أجزا ي كث كما أثبتت الدراسة 
ن الجناح  ى زيادة الانشقاق والانقسام ما ب الاستقرار النقدي ع
املعتدل والجناح اليساري داخل الحركة القومية الثورية؛ إذ أن 

ى  ن إ "  معارضةتطبيق ٕالاجراءات التقشفية داخله دفع الش
م) بشكل قوي، وزادت حدة ١٩٦٠ -١٩٥٦( Zuazoسواسو " 

ما.    الخالفات بي
ي سنة  ى؛ أنه  م، أصبحت محاربة كوبا ١٩٥٩يجب ٕالاشارة إ

ى سياسة الواليات  ي بمثابة حجر الزاوية  ومكافحة املد الشيو
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املتحدة تجاه بوليفيا ودول أمريكا الالتينية ٔالاخرى، إذ كانت 
ي كالدومينو واشنطن قلقة من انتقال عدوى ا لثورة والنفوذ الشيو

ى دول أمريكا الالتينية  -املقصود نظرية الدومينو  – من كوبا إ
ا نشطة آنذاك؛  ى بوليفيا ال كانت الحركة الشيوعية ف وخاصة إ
لذا ازداد اهتمام الواليات املتحدة بأمريكا الالتينية، وعمل مسئولو 

ى تطوير  ا ع ٔالامريكية من  سياسةالصنع السياسة الخارجية ف
ي أي دولة  ى غرار الثورة الكوبية  أجل منع اندالع ثورة أخرى ع
رو؛  ي ٕالاطاحة بكاس أخرى، خاصة بعد فشل الواليات املتحدة 

ا.   ومن ثم هزيم
رة من املراحل ال مرت  ى املرحلة الثالثة ؤالاخ أما بالنسبة إ

ن عامي واملا سياسة الواليات املتحدة تجاه بوليفيا،  متدة ب
ا ١٩٦٤ - ١٩٦١( " مرحلة تصعيد م)، وال يمكن أن ُيطلق عل

ى الحكم  "؛ فإن الواليات املتحدة عملت خالل الجيش البوليفي إ
ر مما  ى دعم برنامج إعادة بناء الجيش بشكل أك هذه املرحلة ع
ى حكومة الحركة القومية الثورية  سبق، كما مارست ضغوطها ع

ر اعت ي السياسة لتصبح أك ى الجيش؛ ومن ثم زيادة دوره  ماًدا ع
ى الحكم كبديل للحركة  الداخلية لبوليفيا، وصواًل بتصعيده إ

  القومية الثورية.
ى إثر  تطورت السياسة الامريكية مرة أخرى تجاه بوليفيا ع

ي إدارة "كينيدي"   Kennedyالثورة الكوبية، وتزامن هذا مع تو
ي سنة م) لحكم الوال ١٩٦٤ - ١٩٦١( إذ  م؛١٩٦١يات املتحدة 

ي أولويات الواليات املتحدة  احتلت أمريكا الالتينية مكان الصدارة 
ى  ي عهد كينيدي، وعملت السياسة ٔالامريكية خالل هذه املرحلة ع
ي الوقت نفسه  الاهتمام بالتنمية من أجل تجنب الثورات العنيفة، 

رت السياسة ٔالامنية للواليات املتحدة بشك ر، إذ أصبح تغ ل كب
ئالامن  ي دول أمريكا الالتينية هو الهدف املنشود من  الداخ

سياسة الواليات املتحدة من أجل محاربة ومكافحة الشيوعية، ولذا 
رنامج إعادة بناء الجيش  ى زيادة دعمها ل عملت الواليات املتحدة ع

  البوليفي.
ذ أنه اهتم كينيدي ببوليفيا بشكل خاص خالل هذه املرحلة؛ إ

ى بوليفيا الستعراض مدى  أعلن تشكيل بعثة خاصة وأرسلها إ
ا، ووصلت  فاعلية السياسات الاقتصادية للواليات املتحدة ف

ي التاسع من مارس  ى بوليفيا  ت ١٩٦١البعثة بالفعل إ م ، ولقد ان
ى الرئيس أنه  ي تقريرها إ ا بعد إحد عشر يوًما، وكتبت  من مهم

ى الرغم من توج ا تقدم فرًصا ع ر املرغوب فيه، إال أ ه بوليفيا غ
ا  رة للتنمية الاقتصادية. وأضافت بأن برامج املساعدة ال قدم كب
ى الاستخدام الثانوي  اور لم تتمكن من السيطرة ع إدارة أيز
ى طريقة معاملة الحكومة البوليفية  لألموال املقدمة، كما علقت ع

ا تقوم بتدليلهم، رحت أن تقوم إدارة  للعمال بأ ا اق ي توصيا و
ي خطة متكاملة للتنمية،  كينيدي بدمج أية مساعدات مستقبلية 
ر إذا تخلت الواليات املتحدة  وختمت تقريرها بأنه سيكون خطأ كب
ي ظل الظروف آنذاك، وكانت البعثة تقصد بالظروف  عن بوليفيا 

ي كوبا، ولذا وجهت الواليات املتحدة ا  هذه ما يدور  مساعدا
ى بوليفيا ضمن برنامج التنمية البوليفية طويلة املدى  الاقتصادية إ
ي ظل برنامج التحالف من أجل التقدم، والذي كان بمثابة رد فعل 

ى الثورة الكوبية من جانب الواليات املتحدة.   ع
ى هذه املساعدات؛ وصول  رتبة ع وكان من أهم النتائج امل

ي تدخل الواليات املتحدة  ى ذروته  ي الشئون الداخلية البوليفية إ
ي الباس "ستيفانسكي"، ومن بعده  إذعهد كينيدي؛  رها  كان سف

َتْف لهما بشكل  ُ ما مع استنسورو، وكان  "هندرسون" يسافر كل م
ما كانا بمثابة جزء من عائلة الرئيس  ي أنحاء بوليفيا، كما أ واسع 

ت ال ينظمها ٔالاصدقاء السياسية، وكانا يحضران الاجتماعا
ر  ن للرئيس، وقد كان استنسورو يحاول استخدام وجود السف املوال
ئ ضروري  ى جانبه كي يقنع الشعب بأن إعادة انتخابه ش ٔالامريكي إ
من أجل استمرار املساعدات الاقتصادية ٔالامريكية، وكان هذا 

ي الباس انعكاًسا لزيا ن  دة التدخل من جانب السفراء ٔالامريكي
املساعدات الاقتصادية ٔالامريكية، إذ أنه كان كلما ارتفعت نسبة 
ي تحديد أولويات  القروض والدعم الاقتصادي زاد تدخل واشنطن 

  السياسة البوليفية.
ن  تتبعت الدراسة أيًضا مراحل تراجع العالقة فيما ب

إذ أن  الواليات املتحدة وبوليفيا مع نشوب الثورة الكوبية؛
معارًضا لقطع عالقات بوليفيا مع كوبا، وامتنع عن  استنسورو كان

التصويت ضد طرد كوبا من منظمة الدول ٔالامريكية، كما إنه لم 
ر من مرة  ائي، وتردد أك يقطع العالقات مع تشيكوسلوفاكيا بشكل 
ي  ي اتخاذ مواقف قوية ضد املظاهرات وٕالاضرابات العمالية 

ن املناجم، وكان كل هذا ُيَصِعد من ال ر املباشرة ب خالفات غ
ى زيادة التوقعات بداية من عام  واشنطن والباس، مما أدى إ

ى ١٩٦١ ي الواليات املتحدة بعدم قدرة استنسورو ع م، لدى مسئو
ي حكم بوليفيا، وأن نظام الحركة القومية الثورية  الاستمرار 
سيسقط حتًما، وسيعقبه إما حكومة عسكرية، أو حكومة من نوع 

رو ى تدعيم الاختيار ٔالاول.كاس   ؛ لذا عملوا ع
م)، ١٩٦٢زادت جهود الواليات املتحدة، خالل عامي (

م)، لتوسيع برامج محاربة التمرد والعصيان؛ إذ وضعت ١٩٦٣(
تدريبات خاصة ملكافحة التمرد وحرب العصابات ، كما قامت 
ى كيفية مكافحة التمرد  الواليات املتحدة بوضع تدريبات 

انت ُتّدرس للشخصيات العسكرية داخل الجيش والعصيان، ك
البوليفي وجيوش أمريكا الالتينية، وقد كان لسياسة أمن نصف 
ا إدارة كينيدي وكذلك تدريبات مكافحة  الكرة الغربي ال اتبع
ى  ى الجيش البوليفي، إذ أن الجناح املعتدل  ر ع التمرد، أثر كب

كافحة العصيان والتمرد الحركة القومية الثورية أسند إليه مهمة م
ات   والتدريباتى بوليفيا، ولقد قدمت له الواليات املتحدة التجه

ي الجيش البوليفي  ى تو ال احتاجها لتنفيذ هذه املهمة، مما أدى إ
ى املظاهرات وٕالاضرابات العمالية ، وهو  ى السيطرة ع دوًرا محورًيا 

  ما أعطى الجيش البوليفي قوة سياسية إضافية.
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ي  رصدت الدراسة من جانب آخر، دور البنتاجون متمثاًل 
رال  ي إقناع استنسورو باختيار الج امللحق الجوي ٔالامريكي فوكس 
ى نفس القائمة الانتخابية ملنصب  بارينتوس ليكون مرشًحا معه ع

ي انتخابات مايو  م، كما تناولت الدراسة ١٩٦٤نائب الرئيس 
أصبح بارينتوس مرشًحا بشكل  بالتفصيل ٔالاحداث ال دارت ح

رسم ملنصب نائب الرئيس، خاصة محاولة اغتيال بارينتوس 
ا املؤرخون " حادث الرصاصة السحرية "  املزيفة، وال أطلق عل
ى استنسورو لقبول بارينتوس  ي الضغط ع ر  وال كان لها دور كب

. ي القصر الرئاس ى جانبه    إ
ى أن انتخاب ال رال بارينتوس ملنصب نائب أكدت الدراسة ع ج

ى جانب استنسورو  ى القصر الرئاس البوليفي إ الرئيس ودخوله إ
ى باتجاه  ر  انقالبكان بمثابة الخطوة ٔالاو م، ١٩٦٤الرابع من نوفم

ى حكم بوليفيا  أو إنه كان بمثابة تمهيد لسيطرة بارينتوس ع
اية سنة   م، استطاعت الواليات١٩٦٣وخالفة استنسورو. وب

ي مستوى قوي يفوق مستوى قوة  املتحدة جعل الجيش البوليفي 
دف إليه وتخطط له؛ إذ إن الجيش  امليليشيات، وهو ما كانت 
البوليفي قام بحملة موسعة ألخذ ٔالاسلحة من أيدي ميليشيات 
ن الجيش  اعات ال حدثت ب ر من ال ى جانب الكث العمال ، إ

ى وامليليشيات، وال كان  البوليفي ا ع الجيش ينتصر ف
  امليليشيات، وأحياًنا كانت تحدث مذابح بحق العمال.

ت  من مراحل سياسة الواليات  املرحلة الثالثةهكذا؛ ان
املتحدة تجاه بوليفيا لتنته معها الثورة البوليفية بانقالب الرابع 

ر  رال بارينتوس والذي كان قد انُتخب ١٩٦٤من نوفم م، وقيام الج
ى نفس نائًبا ال  ستنسورو باإلطاحة بالرئيس البوليفي املنتخب معه ع

ي انتخابات مايو  م، وبذلك َخلف ١٩٦٤القائمة الانتخابية 
ى كرس الحكم البوليفي، وعاد معه الجيش  بارينتوس استنسورو ع

ىالبوليفي  ي  ليتو مقاليد الحكم لتبدأ معه بوليفيا مرحلة جديدة 
ى الحكم من أهم تاريخها املعاصر، كانت سيطرة  رالات الجيش ع ج

  مالمحها.
ى عدة استنتاجات كان من أهمها:  ًرا؛ توصلت الدراسة إ وأخ

ي الرابع من  أن الواليات املتحدة دعمت الانقالب العسكري 
ر  ودعمت بارينتوس كي يصبح خليفة الستنسورو،  م،١٩٦٤نوفم

ا وأن هذا الدعم استمر ح أصبح بارينتوس رئيًسا دستوريً 
لبوليفيا، كما أثبتت الدراسة باألدلة من خالل وثائق وزارة 
الخارجية ووكالة املخابرات ٔالامريكية الدعم الواضح من جانب 
ي الرابع  الواليات املتحدة لبارينتوس ابتداًء من نفس يوم الانقالب، 

ر  ى ترجيح الرأي القائل ١٩٦٤من نوفم م، ولذا خلصت الدراسة إ
ي قيام بارينتوس باإلطاحة  كانحدة بأن الواليات املت ر  لها دور كب

ى  ي حكم بوليفيا، وليعود الجيش إ باستنسورو ليحل محله 
الحكم، وهذا هو ما كانت تخطط له الواليات املتحدة منذ عام 

م، عندما كانت تبحث عن بديل للحركة القومية الثورية، ١٩٥٦

ى املصالح ى حكم بوليفيا والحفاظ ع ٔالامريكية  وشخص قادر ع
ا.   ف

í³^} 
ي سنة  م قد ١٩٥٢بنظرة عامة؛ نجد أن الثورة البوليفية 

راع أصبح  ي املجتمع البوليفي؛ إذ أن الاق ًرا جوهرًيا  أحدثت تغ
رفت بوليفيا بحق كل فرد بوليفي  حًقا لكل مواطن بوليفي، كما اع

ن ال كان ر من القوان ت ي التعليم والعمل، وألغت الثورة الكث
ن  ن من أجل خدمة ٕالاقطاعي ن البوليفي ى الفالح  –مفروضة ع

ًرا من السخرة  رب كث ي  –بشكل يق كما أن الثورة كانت سبًبا 
ي املالك  ا جعلت بوليفيا  ى أ ي  باإلضافة إ تطبيق ٕالاصالح الزرا
ًرا فإن بوليفيا شهدت استقراًرا  الوحيد ملناجمها من القصدير، وأخ

رة (سياسًيا لم تش ي الف م)، وهذا ما لم ١٩٦٤ -١٩٥٢هده من قبل 
م؛ إذ شهدت عدة انقالبات عسكرية، ١٩٦٤يتحقق لها بعد سنة 

ا الثورة. ى التجارب ٕالاصالحية ال بدأ ر ع   أثرت بشكل كب
ى للثورة  كما أن الواليات املتحدة عملت منذ اللحظة ٔالاو

ي  ى احتواء الحركة الثورية  ا يابوليفالبوليفية ع ؛ ومن ثم احتوا
ى مصالحها الاقتصادية  دف الحفاظ ع ي أمريكا الالتينية بأكملها 
ي املنطقة، ولقد استخدم املسئولون  راتيجية  والسياسية والاس
ي  ٔالامريكيون عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف كان من أهمها 
ي أشد  بوليفيا؛ املساعدات الاقتصادية ال كان النظام الثوري 

ا ملا كانت تعانيه البالد آنذاك من أزمات اقتصادية ا لحاجة إل
متتالية كان من املمكن أن تعصف بالثورة، وقد كانت هذه 
املساعدات بمثابة السالح الذي استخدمته الواليات املتحدة 

 الحتواء الحركة الثورية البوليفية.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


