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 : الممخص

بعد انتصار الثورة الكوبية  , ممتمكاتيا في كوبا تأميمردة فعل الواليات المتحدة عمى  البحث يدرس   
بتزايد الذي اسيم  , وتبنيو الفكر الماركسي الشيوعي , ووصول فيدل كاسترو الى الحكم 1959عام 

االراضي الواسعة التي كانت  أميموت متو في تطبيق االصالح الزراعي,بشكل كبير في تصاعد حمو 
من  يمالتأممراسيم واستمرت , شركات االمريكيةال ومن بينيا ت سيطرة الشركات االجنبية الكبرى,تح

حيال  اتياتدرجت خطو  الواليات المتحدة اما 1991عام حتى اوائل  1959االولى من عام  االشير
 وانتيت,  ي المصدر الى الواليات المتحدةتخفيض حصة السكر الكوبب االقتصاديةبدأتيا ب التأميم

 .البمدينقطع العالقات الدبموماسية بين ب

   (., الواليات المتحدة, مصادرة, كوباتأميم):الكممات المفتاحية

The Opsition of the United States on the Designs of its 

Possessions in Cuba 1959-1961 

Abdullah Muslim Shattab 

College of Arts ,University of Thi-Qar 

Abstract: 

    The research studies the reaction of the United States to the nationalization 

of its possessions in Cuba, after the victory of the Cuban Revolution in 1959 

and the arrival of Fidel Castro to power, and his adoption of the Marxist-

communist ideology, which contributed increasingly and significantly to the 

escalation of his campaign in the implementation of agrarian reform, and the 

nationalization of large lands that were under the control of companies Major 

foreign companies, including American companies, and nationalization 
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decrees continued from the first months of 1959 until early 1961. As for the 

United States, its steps towards nationalization gradually began, starting with 

the economy by reducing the share of Cuban sugar exported to the United 

States, and ending with the severing of diplomatic relations between the two 

countries. 

Keys Words:( Nationalization , Confiscation, Cuba ,United States). 

 :المقدمة 

 التاريخية المواضيع من يعتبر, بمد ألي السياسية تقاالعال دراسة ان,فيو شك ال مما    
 بمدان تاريخ ان القول ويمكن, تاريخي موضوع في لمكتابة يسعى باحث الي الميمة
ومن بين  ,غمارىا في لمخوض الباحثين من لكثير ميمة مادة يعتبر, الالتينية امريكا

وما اعقبو من  1959عام  , اذ شيدت تغير نظام سياسياىم تمك البمدان ىي كوبا
قانون  اذ اسيم تطبيق عية,تغييرات جذرية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتما

الحكومة الكوبية في االشير االولى من انتصار ثورتيا  في كوبا من االصالح الزراعي
كان لو , ومما الشك فيو في توتر العالقات بين كوبا والواليات المتحدة االمريكية

قبل عام ى ما ال متمكات االخيرة في كوبا , التي يعود عمرىا الزمنيممى اس  عانعك
مخالفة لمقانون الكوبي  مالتأميواعتبرت الواليات المتحدة االجراءات الكوبية في  1959
ات لواليامواطني ضد ممتمكات  كانت موجية , وان تمك االجراءات بانيا والدولي
  .  ة فقطدالمتح

وبا ك فيو شيدت الذي العام النو, والدراسة البحث لموضوع بداية 1959 عام اختير    
وتنفيذىم اولى ,  , وتسمم قادة الثورة الكوبية زمام امور الحكميا السياسي نظامتغيير 

االصالح الزراعي , الذي كان ييدف  مقدمتيا ي, وف خطوات االصالح التي وعدوا بيا
انب , وفي مقدمتيم , واعقبيا تاميم ممتمكات االج لمحد من االقطاعيات الزراعية الكبيرة
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مواطني الواليات المتحدة االمريكية , التي شممت البنوك , ومصافي النفط , االراضي 
الزراعية , فضال عن المصانع , مما دفع حكومة الواليات المتحدة الى اتخاذىا 

سكر الكوبي وتقنين اجراءات رادعة ضد الحكومة الكوبية تمثمت في الحد من استراد ال
تزايد ردة فعل الواليات المتحدة  1991 عام جاء حين في, حصتيا ضمن حصة الكوتا

,  ضد كوبااالقتصادية ت من اجراءاتيا من عمميات التاميم الكوبية , وشدداالمريكية 
  . وانتيت بقطع العالقات الدبموماسية بين البمدين 

 , الموضوع تناولت التي والمراجع المصادر من مجموعة عمى البحث اعتمد    
 غير البريطاني الوطني االرشيف وثائق , مقدمتيا في ولعل , وسمطت الضوء عميو

نشرة وزارة  وكذلك,  (T.N.A) واختصارا( The National Archive) المنشورة
( (catalog.hathitrust.org  االلكتروني الموقع عمى المنشورة الخارجية االمريكية

مصحف كما كان ل , العالمية المجالت في المنشورة والبحوث , الكتب عن فضالً 
 في جميعيا أسيمتوقد  , ة في تمك المدة دور في تغطيتيا لالحداثالصادر  العراقية
 والمناقشات التفصيالت بعض عن والكشف , االحداث تمك مجريات عمى الضوء تسميط
  . يةوالكوب االمريكية الحكومتين بين دارت التي

 تمهيد المبحث االول : 

خضعت كوبا الى سيطرة الواليات  1191االمريكية  –نتيجة لمحرب االسبانية      
,  ووثرواتالمتحدة, وكانت لشركات االخيرة سيطرة واضحة عمى مقدرات الشعب الكوبي 

 خالل السنوات االولىو  , الكوبي باقتصاد الواليات المتحدةق االقتصاد االح فضال عن 
ما  ثم 1999كية ستون مميون دوالر عام استثمرت الشركات االمري من تمك السيطرة 

كما كان رأس المال  (1) 1991 عام اكثر من مميار دوالر لبثت ان ارتفعت الى 
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االمريكي الخاص يمتمك في كوبا معظم مزارع تربية الماشية , فضال عن الخدمات 
قدرت قيمة الممتمكات  1911حتى عام السياحية , وىيمن عمى صناعة البترول , و 

 (9)مميون دوالر  1599االمريكية في كوبا 

بالمئة  19 ما يقاربب في كوبا  كانت االستثمارات االمريكية 1951وبحمول عام      
, بالمئة في صناعة الخدمات 99ر من اكث ,وخاصة زراعة قصب السكر , في الزراعة

ئة في المناجم والصناعة بالم 19 , تكريرالبترولبالمئة في صناعة  19حوالي 
 59ب وما يقار  , الخدمات التمفونية والكيربائيةفضال عن االستثمارات في  , (1)المعدنية

اما الودائع ,  %09انتاج السكر الخام تصل الى  وفي % في قطاع السكك الحديدية,
 (0)ائع المصرفية , فقد بمغت ربع جميع الود في كوبافي البنوك االمريكية 

اكثر رغم انيا كانت تعاني من وجود  اقطاعية تابعة لمشركات االجنبية,كانت كوبا     
 مقارنة مع سكان كوبا الذين ال , من ستمائة الف مواطن كوبي عاطل عن العمل

الحين بال ائتين الف من الفمن ماكثر وجود , و  انذاك يتجاوز سبعة ماليين نسمة
% من المواد 19 , وبما يقارب من بالواليات المتحدة ط تماما تبواقتصاد مر  , اراض

 , وان االمريكيةالتي كان يستيمكيا الكوبيين ىي واردة من الواليات المتحدة الغذائية 
قبل   (5) ة % من انتاج السكر الخام الكوبي في ايدي الشركات االمريكي 09 نسبة

ورد عمى الواليات المتحدة كمستكوبا تعتمد  ,1959تصار ثورة فيدل كاسترو عام ان
تصل نسبة التصدير الذي يعتبر المحصول الرئيس لدييا , و رئيسي لمحصول السكر 

 . (9)بالمئة  15 ما يقارب الى

تممك في كوبا ما ال يزيد عن  المتحدة االمريكية كانت الواليات 1959بحمول عام    
فدان , وتنتج ما يقارب ثمث  1,919,999ثمث اراضي السكر الكوبية , التي قدرت 
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 , وىو يشكل جزء صغيرا فقط من استثمارات الواليات المتحدة السكر الكوبيمحصول 
 % موزعة بين زراعة قصب السكر, 90, ونسبتيا  االمريكية الزراعية في كوبا

كما احتمت  فقد ركزت عمى الصناعة والتصنيع , اما بقية االستثمارات , ومصانع السكر
 . (1)% من استثمارات الواليات المتحدة  19الصناعات التحويمية 

 1959ت المتحدة االمريكية  في نيسان عام الى الواليا واثناء زيارة فيدل كاسترو    
االمريكية القائمة انذاك في قبل الصناعات تمس سئل في احدى المؤتمرات الصحفية عن

بية ام امريكية , فال مجال لمقمق , الن برنامجنا كان جوابو " سواء اكانت كو  ,كوبا
عادل , اخذ عمى نفسو فقط رفع مستوى حياة العمال مع نمو الصناعات واالنتاج , 
ومن المستحيل خمق صناعات حين ال يكون احد يشتري منيا , وتممك تمك الصناعات 

, وتشجيع من الضمانات ما لم تممكو من قبل ... ان برنامجنا ىدفو نمو الصناعة 
 . (1)توظيف رؤوس االموال الخاصة في تنمية الصناعة الكوبية " 

عمى ما يبدو ان الييمنة االقتصادية لمواليات المتحدة االمريكية عمى االقتصاد      
الكوبي كانت واضحة , وشممت جميع المجاالت االقتصادية , وفي مقدمتيا الزراعية , 

عب الكوبي , في وقت كان الشصاد الكوبي التي كانت تمثل العصب الرئيس لالقت
ولعمو  فيدل كاسترو لم يكن راغبا بمباغتة الواليات , يعيش وضع اقتصادي سيئ 

المتحدة عن تطبيق االصالح الزراعي , خوفا عمى نظام حكمو من االنييار , من 
     خالل تدخل الواليات المتحدة .  
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 المريكيةعمى المصالح ا الكوبي الزراعيقانون االصالح اثر تطبيق الثاني :  المبحث

اذ  , االصالح الزراعي في كوبا مبنيا عمى اساليب استغالل القرون الوسطىكان      
, بل يؤجرىا عمى شكل قطع صغيرة بو  مالك االرض اليستغل االرض الخاصةكان 

او الى الفالحين والمستوطنين الذين ال ارض ليم, مقابل ثمث او حتى نصف الحاصل 
  (9) لقاء اشغال الفالح لدى المالك بضعة ايام مجانا دون اجر كل اسبوع لمدة معينة

 ىبقتلم يبموجبو الذي  1959ايار  11ر قانون االصالح الزراعي في و صدومع    
أي حق بالحصول عمى اية  , شخصية بصفة جانب سواء كانوا ممثمين لشركة اولال

, ولم يعد يحق الكبيرة الغيت الممكياتما ك , وطنية الكوبيةمن االرض ال مساحة
, وما زاد عمى ذلك  ىكتار, شريطة حرثيا واستغالليا ان يممك اكثرمن اربعون لمشخص

بين الفالحين او العمال , ثم يعاد توزيعو توزيعا وطنيا تصادره الحكومة الكوبية
ال  , وبموجب القانون المعيد الوطني لالصالح الزراعي الكوبي( باشراف ) الزراعيين

 نسبة وبذلك يكون   (19) يحق الجمع بين زراعة قصب السكر ومركزا لصناعة السكر 
اما المالكون  الذين  ,الكوبي  % من ممكية االراضي تدخل في القطاع الزراعي09

ون سنة بفائدة اربعة ونصف نزعت ممكياتيم فيعوضون بقسائم تدفع خالل عشر 
  (11)بالمئة

صناعة  زراعة, وتطويرع اليب توسو ج, عمى و دل كاسترو بعد صدور القانونواكد في   
مقابل زيادة صادرات المنتوجات الزراعية, و الخام وسد حاجات االمة من الغذاء, المواد 

تنمية فضال عن , كانت تعتبر ضرورية واساسية لكوبااستيراد المنتوجات االجنبية التي 
 15في  كما صرح (19)السوق الداخمية من خالل زيادة الطاقة الشرائية لمسكان الريفيين 

وان  , تسعى لتحقيق االصالح الزراعيكانت ة بان الحكومة الكوبي1959حزيران عام 
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, واشار الى اىمية االصالح الزراعي لرفع مستوى معيشة المعارضين لو اعداء الشعب
  (11)الشعب الكوبي 

االمريكية  (Time) وصفت مجمة التايم , قانون االصالح الزراعي اعقاب صدور وفي 
الى رأس مال  بانو اكبر ضربة تسددىا امريكا الالتينية قانون االصالح الزراعي,

   (10) 1911منذ تاميم صناعة النفط المكسيكية عام  الواليات المتحدة,

المنددين بقانون  عمى,  التي كان ينتمي الييا فيدل كاسترو تموز 99ردت حركة     
وان  اما االصالح الزراعي او الموت(,بان شعار الثورة الكوبية ) ,االصالح الزراعي 

وبما يناسب  , من حقيا الذي ال ينازعيا عميو احد اتخاذىا من التدابير ما تراه ضروريا
واشارت الى ان كوبا قد سرق منيا خالل  , يا االجتماعي ونظاميا الديمقراطيتقدم

الف مميون دوالر نتيجة العالقات التجارية غير السنوات التي سبقت الثورة الكوبية 
 (15)العادلة التي كانت قائمة بين البمدين 

ومحاولة يبدو ان قانون االصالح الزراعي جاء لتصحيح مسار االقتصاد الكوبي ,      
االقتصاد الكوبي , وتقميل التبعية االقتصادية االحادية من الحكومة الكوبية لتحرير 

  الجانب , التي كانت تعتمد عمى الواليات المتحدة االمريكية . 

البورتي صحيفتي )ومنيا  , ت الصحف المحمية الكوبيةاستنكر وفي السياق ذاتو,   
ومحاولة  , في الشؤون الداخمية لكوبا االمريكية  تدخل الواليات المتحدة (شكاديال

 , االقتصاد الكوبي رقمة تنفيذ تطورجاء لعيا واعتبرت ىدف , عرقمتيا االقتصاد الكوبي
ان الواليات المتحدة تسعى  " واضافت , وطنيةوالحيمولة دون انشاء صناعة كوبية 

 .  (19) " لفرض سيطرة رأس ماليا عمى بمدان امريكا الالتينية
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المتحدة االمريكية , بل كانت ىناك لم تقتصر االحتجاجات عمى الواليات     
احتجاجات اخرى في كوبا ضد قانون االصالح الزراعي , ومن مختمف االتحادات 
الزراعية, ومالك االراضي, فضال عن معظم الصحافة غير الشيوعية, في حين اعتبر 
فيدل كاسترو بان كل ما كان يوجو من نقد ضد سياسات الحكومة الكوبية , سّيما 

    . (11)لزراعي " مضادّ  لمثورة " االصالح ا

)رومان فيدل كاستروون االصالح الزراعي شقيق ومن بين الذين شمميم قان   
بـ تقدر كان يممكيا,  التي كانت اضي التي اذ استولت الحكومة الكوبية عمى االر كاسترو(,

الزراعي  واصدرت المؤسسة الوطنية لالصالح , الف دونم من االراضي الزراعية 91
اعمنت فيو قرارىا باالستيالء عمى 1959 عام االول تشرين 99في كوبا بيانا في 
ان الباقي يوزع عمى  " واضافت , لسماح لو بامتالك الف دونم فقطاراضي رومان مع ا

 . (11)المزارعين بموجب قانون االصالح الزراعي " 

 في نظيرتيا الكوبية إلى شديداً  احتجاجاً قد قدمت  األمريكية الخارجية وزارة كانت    
 في األمريكية األموال رؤوس استثمارات مصير بشأن 1959 عام األول تشرين 10
,  األمريكيةمواطني الواليات المتحدة  ممتمكات عمى االستيالء ان " فيو وجاء ، كوبا
 .  (19)"   دولياً  بيا المعترف , واالنظمة كوبا لقوانين صريحة ةمخالف يعتبر

, تخفيض استيرادىا من السكر الكوبياالمريكية بمناقشة  ت الواليات المتحدةوقام   
, كانت تستوردىا من كوبا كبيرة جداوعممت عمى نشر الفكرة القائمة بان الكمية التي 

 . (99)بينما التي  تستوردىا من دول امريكا الالتينية االخرى صغيرة لمغاية 

مدركة تماما , بان كوبا تعتمد كانت ان الواليات المتحدة االمريكية  عمى ما يبدو    
وبشكل كبير عمى صادرات السكر في تمويل موازناتيا االقتصادية , لذلك سعت الى 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال    

 

 
 
 

1171 

ثني الحكومة الكوبية عن االستمرار في تطبيق لطرح فكرة التخفيض , في محاولة منيا 
 قانون االصالح الزراعي . 

 1959تشرين االول عام  91در مجمس الوزراء الكوبي في اص تو ,وفي السياق ذا   
اصحاب  لح والشركات االمريكية في كوبا, طالب فيوالمتعمق بالمصا 911 رقم  قانون

تمك الممتمكات اعادة تسجيميا لدى ادارة المناجم والبترول في وزارة الزراعة الكوبية في 
لم تسجل تمك الشركات وفقا  ا, واذ(1999شباط من عام  91ىافانا في موعد اقصاه ) 

عن اسماء باالعالن ركات تمك الش طالبكما  , الى الدولةتعود  فان اصوليا , ونلمقان
وبموجب القانون فرضت  , الشخاص الذين تم بيع المناجم ليموا  , موظفييا وبياناتيم

عمييم ضريبة تسجيل سنوية تقدر بمئة دوالر لكل منجم, ودفع ضريبة سنوية 
وضريبة  , التي ال تخضع لالستغالل المناسبتقدرعشرون بالمئة لكل ىكتار لممناجم 

 في والبترول المناجم ادارة تقدير في عشرة بالمئة لممناجم التي استغمت بشكل مناسب,
كما نص القانون انو بصرف النظر عن الضريبة السنوية , تمتزم  , الكوبية الزراعة وزارة

عن المعادن المستخرجة , نقدا  , دفع ضريبة خمسة بالمئة والمناجم المسجمة الشركات
 واليات المتحدةالاال ان   (91)وفقا العمى متوسط سعر سنوي مسجل في السوق العالمية 

, واعتبرتيا تنكرا الكوبية بمصادرة ممتمكات رعاياىاعمى اجراءات الحكومة  احتجت
, التي كفميا القانون الكوبي المتحدة في كوبامواطني الواليات لحقوق الممكية االساسية ل

اذن ت دون اوامر من المحكمة, ودون نون الدولي , واعتبرت تمك المصادرة تموالقا
ديم ايصال او اي دون اي قوائم جرد ولم يتم تق كانت في كثير من الحاالت, و مكتوب

رفعت العديد من  , واكدت السفارة االمريكية في ىافانا بانيا سبق وانمؤشر عمى السداد
االحتجاجات المباشرة  مثمرة لم تكنو  ,ى الحكومة الكوبية لكن دون نتيجةالحاالت ال

ل الواليات المتحدة عن دعميا الكام , وفي الوقت نفسو اعربتلالطراف المتضررة
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, لريفية بما في ذلك اصالح االراضيلمبرامج المصممة بشكل سميم لتحسين المناطق ا
, واعربت عن دان متعددةيا ومساعدتيا لمثل تمك البرامج ولبمالذي تجمى في دعم

فشل حكومة كوبا في اعترافيا بالحقوق القانونية اعتقادىا الراسخ بان تحقيقيا لم يتعزز ب
, اعتمادا عمى التزام حكومة ة الذين لدييم استثمارات في كوبالمواطني الواليات المتحد

  .  (99)كوبا بمبادئ االنصاف والعدالة 

ابتدأ , عندما  االمريكية بدا التراجع واضحا في عالقات كوبا مع الواليات المتحدة    
نائب رئيس وزراء االتحاد مجئ ب 1999السوفيتي في شباط عام التحالف الكوبي 

واىم ما نصت عميو تبادل السكر  ميكويان الى كوبا لتوقيع اتفاقية تجارية ,السوفيتي 
 . (91)سّيما البترول  , معينة لقاء تجييزات

  1999 عام نيسان اول في الكوبية وضعت المؤسسة الوطنيةوفي السياق ذاتو    
من االراضي دونم تقريبا(  11لكاباليري يعادل كاباليري  )ا 1.999.191يدىا عمى 

ومن اجل دعم قانون  , ا والشركات االجنبية واالقطاعيينالتي تعود لرجال نظام باتيست
خمسة وسبعون مميون  في الوقت ذاتو الكوبية خصصت الحكومةاالصالح الزراعي 

 9199جرى تييئة , كما , كرس جزء منيا لشراء المكائن عةلتطوير الزرا ,كوبي بيزو
 اكثر من كنة لمري, واقيموما بمدوزر 099 ما يقاربو   , تراكتور من مختمف االنواع

وباسعار البضائع بلفالحين مسة وعشرون مستودع لدعم ا, وخمخزن شعبي 1099
قانون  , كانوفي الوقت نفسو , ليم استغالل اصحاب الحوانيت الجشعين معقولة , ومنع

جري , و التعاونية اتاالتحاداالنخراط فراد عمى شجع الفالحين االقد االصالح الزراعي 
بناء بيوت وطرق عمى و  ذور,لبلخزن ا مخازننيات ائتمانية واستيالكية, و تعاو  تشكيل

المؤسسة  تقدمي الى الزراعة المشتركة لالرض, كما وىو ما يؤد , اساس تعاوني
ومنذ ان وضع  (90)لمتعاونيات القروض والمكائن والمساعدة الفنية  الكوبية لتمك الوطنية
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 خطوات ال بأس بيا خالل مدة قصيرة,خطا  , تنفيذ موضع ال قانون االصالح الزراعي
الد الى الب الكوبية فقد قسمت الحكومة , اجل اجراء االصالح بطريقة اكثر تنظيمامن 

, واقامت مراكز لمساعدة الفالحين والنيوض بالزراعة الى  سبع وعشرون منطقة زراعية
 .  (95) جانب الثقافة والصحة العامة

الحكومة ونتيجة لضغوط الواليات المتحدة االمريكية التي كانت تمارسيا عمى    
كاسترو نفسو امام ضرورة اختيار حاسم بالنسبة  وجد فيدل , واالطراف االخرى الكوبية

 واما تشويو تنفيذه والتخمي عنو , ياما مواصمة االصالح الزراع ,تحقيق اىداف ثورتو ل
وجرى المجوء الى االرىاب,  سفيرىا لم يعد يخيف احد,تدخل  واعتبر فيدل كاسترو ,

, ات مجيولة اليويةومراكز انتاج السكر من قبل طائر  قصب السكر, والى احراق حقول
ضغط الواليات  بل يدوية لترويع السياح, فضال عنوالى عمميات قصف المدن بقنا

التجار  , كبار مالكي االراضي  , سّيما عمى البرجوازية الكوبية االمريكية المتحدة
الذين كان وجودىم متوقف عمى عالقات جيدة مع الواليات المتحدة , النزاع  والمضاربين

, من اجل او ضد الثورة االجتماعية , قد في من اجل او ضد االصالح الزراعيالخ
 . (99) تفاقم طوال السنة االولى تحت ستار مكافحة الشيوعية

زل , وبكل سيولة عن عمى ما يبدو لم تكن الواليات المتحدة االمريكية مستعدة لمتنا  
مصالحيا ومصالح مواطنييا في كوبا , سّيما بعد ان اخذت الحكومة الكوبية  منجى 

, مما زاد اكثر من مخاوفيا بتغمغل النفوذ الشيوعي اقتصاديا اخر مع االتحاد السوفيتي
, لذلك اخذت تعمل عمى تحريض الرأي العام الكوبي ضد الحكومة وتسعى  في كوبا

   ططاتيا االصالحية .  الى افشال مخ
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 . ممتمكاتها ميمتأ عمى االمريكية الفعل ردة:  الثالث المبحث

 ناقشت  ,وتوسع عالقاتو الخارجية  كاستروفيدل محاولة لمحد من توسع نفوذ في     
تعديل  منيا , ءات االقتصاديةابعض االجر اتخاذىا  بجدية حكومة الرئيس ايزنياور

القانون الضامن لشراء السكر الكوبي الذي الزم الواليات المتحدة بشراء نصف محصول 
اصدر وقد   (91) كوبا من السكر سنويا بسعر اعمى من القيمة العادية  لمدة ستين سنة

تطرق فيو الى مشكمة تردي  1999الرئيس ايزنياور بيانا في منتصف شباط عام 
, واليجوم غير المبرر من المسؤولين الكوبيين وكوباحدة العالقات بين الواليات المت

تمتزم بشكل صارم كانت , موكدا بان االخيرة ضد الواليات المتحدةواجيزتيم الدعائية 
في الوقت و  , وبضمنيا كوبا , ي الشؤون الداخمية لمدول االخرىعدم التدخل فبسياسة 
سيادتيم الوطنية في اجراء كوبا وشعبيا في ممارسة بحق حكومة   تعترفكانت نفسو 

في تطبيقيا   االعتبار مع االخذ بنظر , جتماعية واالقتصادية والسياسيةاالصالحات اال
عدم تجاىل حقوق انيا لفتت نظر الحكومة الكوبية ب كما , االستناد الى القانون الدولي

ق عن طري , الكوبي مواطنييا الذين كانوا ليم مساىمات كبيرة في بناء االقتصاد
أي من الحكومة الكوبية ان يتم حل الخالفات في الر  وتامل , اعماليم واستثماراتيم

في و  (91)موماسية التي تستند الى القانون الدولي بينيما عن طريق المفاوضات الدب
كانت تميز اكدت حكومة الواليات المتحدة عمى روح الصداقة االخوية التي الوقت نفسو 

اعمنت عن  , في الوقت نفسو, و مريكي عمى حد سواء الشعبين الكوبي واال وتربط
والطريقة  , في استكشاف الموضوعات التي تتم مناقشتيا مع الحكومة الكوبية تيارغب

والمكان الذي يمكن ان تجري فيو المفاوضات, االمر الذي نال موافقة كوبا عمى تشكيل 
 .  (99) يالجنة لبدء المفاوضات, بعد اتفاق الطرفان عمى تاريخ
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اال ان الحكومة الكوبية زادت من خطواتيا  , رغم من فتح الحوار بين الجانبينعمى ال  
عزميا 1999شباط عام  99 في ن االمريكيينابالغيا المواطنيمن خالل  , التصعيدية

ا تنتيي حساباتيم المصرفية في البنوك الكوبية, خالل خمسة عشر يومومصادرة تجميد 
واطئ مع الحكومة الت جدية بدفعيم تيم ما لم يتخذوا خطوات , في اذار من العام ذاتو

               . (19)وبخالفو يخسرون حساباتيم المصرفية  1959  الكوبية قبل عام

تحدثت فييا عن نية الحكومة  1999ذار ا 1نشرت صحيفة الثورة الكوبية مقاال في    
تعديل قانون السكر ,  تتضمن  الى الكونغرس االمريكي االمريكية  تقديم اجراءات

وتخفيض استيرادىا من السكر  , المعمول بو في التجارة بين كوبا والواليات المتحدة
يا تخفيض صحيفة الى النسبة المتوقع الكوبي اللحاق الضرر باقتصاد كوبا, واضافت ال

, واضافت الصحيفة  بان سنويا  الف طن 199استيراد السكر الكوبي بمقدار  من
بعد ان حصل  ومة االمريكية طمبت من الكونغرس االسراع بالمصادقة عمى القرار,الحك

كوبي , مما يعني الحاق الخسائر باالقتصاد الايزنياور عمى موافقة الرئيس االمريكي
, بان ن ىيرتر وزير الخارجية االمريكية, وقد صرح كرستيامميون دوالر سنويا 91بقيمة 

ر في ضوء ما اسماه تنامي عداء حكومة فيدل كاسترو حكومتو تنوي تعديل قانون السك
مشروع  ت الحكومة االمريكيةقدم وفي العاشر من الشير ذاتو  (11)لمحكومة االمريكية  

, وفي الثاني من لوقف شراء حصة السكر من كوبا , يكيالى مجمس النواب االمر 
ة التابعة لشركة تدخمت الحكومة الكوبية في مخازن بضاعة التجزئ الذي يميو , نيسان

 . (19)  ا الى ما اطمقت عميو مخازن الشعبوحولتي , آرمور االمريكية

م لمجمس النواب االمريكي في منتصف اذار عا توصية قدمت الحكومة االمريكية    
 ايضا شممتو  , تضمن تغيير طفيف لمدة اربع سنواتت لتعديل قانون السكر,  1999
 سمطة تخفيض حصة اي دولة من السكر,من الكونغرس الى الرئيس االمريكي  اتفويض
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او لضمان امدادات كافية اذا وجد ذلك ضروريا لمقيام بذلك من اجل المصمحة الوطنية 
جاء  ,س لطمب التفويض بتعديل حصص السكرواوضحت بان السبب الرئي , من السكر

نقطاعات المحتممة والتقمبات في لحماية المستيمكين في الواليات المتحدة من اال
وتصريحات المسؤولين الكوبيين المتكررة عن رغبتيم في تنويع االنتاج  ,االسعار
باعتمادىم عمى االسواق  ى ما وصفوه بشرور السوق الواحدة ,والقضاء عم , الزراعي
من خالل تحقيق ىدفيا المعمن العادة توزيع االرض بموجب قانون  , الخارجية

مما دفع الواليات المتحدة الى التوقع بتدني االنتاج الكوبي من  , الزراعياالصالح 
, مما دفعيا من تقميل  السكر, بالتالي قد يكون العرض غير مؤكد بشكل متزايد

 . (11) اعتمادىا عمى السكر الكوبي 

وميما تكن المبررات التي اطمقتيا الواليات المتحدة االمريكية في تخفيض حصة     
الزراعي  السكر الكوبية , اال ان كوبا كانت ماضية في سعييا بتطبيق قانون االصالح

, من واستغالليا لمموارد االقتصادية الكوبية  , والحد من تاثير الشركات االمريكية ,
  . ة بديمة عن سوق الواليات المتحدةخالل فتح اسواق خارجية جديد

 سعتو لم تقتصر االجراءات االقتصادية ضد كوبا عمى تخفيض حصة السكر , بل ت  
 كوبا الواليات المتحدة  ابمغت  1999ايار عام  10 فيالمساعدات التقنية ف    لتشمل 

مساعدة نص عمى عدم تقديم اي   1999لعام  االمريكي بان قانون االمن المتبادل ,
وخّول  , ان تكون في مصمحتيا مالم يقرر الرئيس االمريكي , بموجب القانون لكوبا

ونقل مياميا من  , انياء العمل المنظم لبرنامج المساعدة التقنية الى كوباعمى  االخير
واقتصار المساعدة الى كوبا عمى االنشطة الزراعية  , يوم119عن  مدة ال تزيدكوبا ب

 . (10) والطيران المدني
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اوضحت لمحكومة  الواليات المتحدة عمى الرغم من توتر العالقات بين البمدين , اال ان
بسجل طويل من التعاون مع البمدان التي كانت تسعى الى بانيا كانت تتمتع  الكوبية

ت الرسمية مع وفي مختمف االتصاالكما انيا , يذ سياسات سميمة لالصالح الزراعيتنف
لتطمعات عن تعاطفيا مع ا اعربت في الوقت نفسو 1959 حكومة كوبا خالل عام

 ينالتام لمقانون عمى تجاىل االخيرةكان وان احتجاجيا  , ة الكوبيةالمشروعة لمحكوم
, حاب العقارات االمريكيين في كوبافضال عن طريقة التعامل مع اص , الدولي والكوبي

ابيا العديد من م اصحيقدت , رغممصادرة تمك الممتمكات دون ايصال تمتاذ 
, سّيما وان تمك الشركات كانت لوطني الكوبيالقتصاد االكبيرة في تنمية ا المساىمات

ء , تضم االالف من اصحاب االسيم الصغار من الكوبيين واالمريكيين عمى حد سوا
  .  (15)مما ادى الى خسائر فادحة في قيمة راس المال 

قد يعرقل عمل الحكومة الكوبية  , النفطيةحدوث اي نقص في المشتقات ولتالفي    
بان الحكومة الكوبية  1999حزيران عام  10توقعت السفارة البريطانية في ىافانا في ,

, وذلك بسبب النقص في الناقالت الروسية قد تبطأ التيديد بمصادرة شركات النفط 
 . (19)الناقمة لمنفط الى كوبا 

من بعض المستشارين  االمريكية المتحدةطمبت الواليات وكخطوة تصعيدية     
حزيران  11الكوبيين العاممين في القنصميات الكوبية العامة في الواليات المتحدة في 

مغادرة اراضييا خالل اربع وعشرون ساعة , لقياميم بنشاطات ال تتناسب  1999عام 
 . (11)مع عمميم كمستشارين , وان وجودىم لم يعد مقبوال في الواليات المتحدة 

العاممة   عدم موافقة الشركات األجنبية ن أبرز المشاكل التي واجيت كوبا،م تكان    
وفقًا لالتفاقية المبرمة , في كوبا عمى تصفية النفط الخام المستورد من االتحاد السوفيتي 
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لذا دخمت كوبا في مفاوضات مع تمك الشركات , في محاولة  1999لبمدين عام بين ا
, وبعد رفض المصافي التابعة  (11)  الكوبية عمى االمتثال لمتعميماتيا منيا إقناع

لمواليات المتحدة االمريكية في كوبا تصفية النفط الخام المستورد , بحجة انو تم استيراده 
 ,عمى خطوة جريئة  حكومة فيدل كاسترو اقدمت  من غير المصادر المعتمدة لدييا ,

 عام حزيران 19 في  األمريكية التابعة لمواليات المتحدة (19) تاميم المصافي وىي
 كان تعميق ، من االتحاد السوفيتي المستورد الخام النفط تصفية ارفضينتيجة  ، 1999
 نمط من يقمل أن شأنو من ذلك ان : " بالقول ذلك عمى األمريكية الخارجية وزارة

 االقتصاد تطوير في أسيمت التي كوبا في العاممة األخرى األمريكية الشركات عمميات
الحكومة استيالء  انيا تدرس " بالقولكانت ردة فعل الواليات المتحدة  , (09)  "الكوبي

ضد  لمتخذةا ى في سمسمة االفعال التمييزية اخر  كخطوة , الكوبية عمى منشأة تكساس
 بان تمك "  ومضت بالقول طني الواليات المتحدة في كوبا "المشاريع الممموكة لموا
رغم  , ء عمى مصفى شركة تكساسباالستيال , الحكومة الكوبية االعمال التي قامت بيا

بانو خرق صارخ  , االقتصاد الكوبي وتطوير , نفطيةفي توفير المشتقات ال ه دور 
وبعد يومين من تاميم الحكومة الكوبية   (01), ومخالفة الصول السموك "   لمممكية

عمى قانون خول بموجبو الرئيس ايزنياور  كونغرس االمريكيلمصافي النفط , صادق ال
من , تتضمن صالحيات حتى اذار  صالحيات السيطرة عمى استيراد السكر من كوبا

مرسوم  وقع الرئيس ايزنياور 1999وفي السادس من تموز عام  (09)  1991عام 
لتحديد حصة السكر الكوبي المستورد الى الواليات المتحدة حتى آخر اذار من العام 

الى  1999وبموجبو خفضت حصة السكر الكوبي لما تبقى من عام  , (01)الذي يميو 
 1,119,955قدرت بـ التي  1999سبعمائة الف طن من اصل الحصة المقررة لعام 

, جاء بما يتفق مع المصمحة الوطنيةذلك بانو  الرئيس االمريكي برواعت , مميون طن



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 3االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال    

 

 
 
 

1179 

ولتقميل اعتماد الواليات المتحدة عمى منتج غذائي رئيسي عمى بمد واحد كان قد شرع 
مات دخول الحكومة الكوبية في التزا فضال عن  , اليات المتحدةالعداء المتعمد تجاه الو 

يجعل من الصعوبة بمكان من ايفاء الحكومة الكوبية  , تعاقدية مع االتحاد السوفيتي
رغم ان التجارة بين االخيرة  , اليات المتحدة وغير مؤكدةلمو  السكرعمى تمبية احتياجات 

وعادت عمى العديد من االشخاص االخرين الذين كان  , وكوبا ليا انعكاسات كبيرة
, فضال عن   ى البمدينمصدر رزقيم مرتبطا بصناعة السكر, وكانت تعود بالمنفعة عم

وعندما وقع الرئيس ايزنياور عمى   (00) حصول كوبا عمى سوق مستقر ودائم ومضمون
ان ىذا العمل يشكل عقوبات اقتصادية ضد كوبا ، ويجب ان ننظر إلى  المرسوم قال "

ستراتيجية " (05) بعض الخطوات األخرى  . (09) ، سواء اكانت اقتصادية ودبموماسية وا 

تمخض ،  1999تموز عام  9وفي جمسة طارئة لمجمس الوزراء الكوبي عقدت في      
والمؤسسات  واسعة لمصادرة كل الممتمكاتصالحيات  , وزراء كوبا رئيس عنيا  منح

نتيجة لمموقف   " وجاء في مقدمة القرار ، األمريكيين في كوبا التابعة لممواطنين
الكوبية تجاه المصالح االقتصادية  االمريكية العدائي المستمر لحكومة الواليات المتحدة

تخاذ ا  كوبا فان من حق ،الكوبي  صة السكرحتحديد قانون  , دليل عمى ذلكوابرز  ،
 وزراء رئيستخويل فضال عن  ( 01)   "  الوطنية اإلجراءات كافة لمدفاع عن سيادتيا

 ,المتضررين من ذلك  تعويضو  ، المصادرة األمالك قيمة لتثبيت ىيئات تعيين,  كوبا
 19 من أقل مدة في لالسترداد قابمة% 9 من أقل ليست فائدة ذات سندات شكل عمى
 األجنبية العممة من تأخذ خاصة أموال من والفوائد بالسندات اإليفاء ويتم ، سنة

 . (01) الكوبية البنوك في المودعة

تموز  5في ف الحكومة الكوبيةعمى الواليات المتحدة  وتوالت مذكرات االحتجاج من     
تاميم المصافي لمممموكة لمواليات المتحدة في كوبا )تكساسو  , نتيجة 1999عام 
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Texaso ايسو ستاندر ,Esso Standard رفضيا تكرير النفط من غير  (, بعد
 , واعتبرت الواليات المتحدة تمك االجراءات تعسفية وغير عادلة , مصادرىم الخاصة
وفييا مخالفات لاللتزامات التي تعيدت بيا  , يستند لمقانون الكوبيومن غير تفويض 

تمك الشركات, وان امل الواليات المتحدة الصادق في ان تحقق العدالة الحكومة الكوبية 
العدالة واالنصاف, واعادة النظر والغاء االجراءات التي كانت قد اتخذتيا ضد  

تشغيل اعماليا في ظل ظروف عادلة , والسماح ليا بمواصمة  الشركات االمريكية
سّيما وان تمك الشركتين كانتا تعمالن في كوبا منذ اكثر من خمسون عاما  , ومعقولة

ككيانات ممتزمة بالقانون وقدمت مساىمات قّيمة في تنمية ونمو وتطوير االقتصاد 
ت من الكوبي, وان المصافي التي تم االستيالء عمييا تمثل استثمارا لماليين الدوالرا

وتعكس التخطيط الدقيق والمسؤول الحتياجات الوقود لكوبا , وبالرغم عن  ,راس المال
اال  1959عدم دفع الحكومة الكوبية المستحقات المالية لمنفط الخام المستورد منذ عام 

ان تمك الشركات التزمت طواعية في توفير النفط الخام عن طريق تمويمو عمى حسابيا 
رغم تجاوز  , دات كافية من المنتجات البترولية لمشعب الكوبيالخاص, لتامين امدا

واشارت وزارة الخارجية  مستحقاتيا عمى الحكومة الكوبية الخمسين مميون دوالر,
قانون الكوبي المرقم االمريكية الى تمك الشركات قد تم بناؤىا استنادا الى احكام ال

ل واالستيالء عمى تمك تدخوان ال 1950تشرين الثاني عام 9الصادر في  1151
الذي ال ىوادة فيو من , دليل اضافي وتاكيد لنمط  العدوان االقتصادي  المصافي

, الذي كان ييدف الى تدمير العالقات االستثمارية والتجارية التقميدية لكوبا  حكومة كوبا
 . (09)مع العالم الحر 

, التي كانت تعتمد عمييا االخيرة في تنشيط  كوبا الى االمريكية السياحة تراجعمع      
 بممارسة المتحدة الواليات 1999 عام تموز من 9 في كاسترو فيدل اتيم,  اقتصادىا
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, في حين كان رد الواليات المتحدة بانو ليس من كوبا عمى االقتصادي العدوان
, فيو رغبة يون في الذىاب الى مكان ال يكونالمستغرب ان ال يرغب المواطنون االمريك

, اما فيما يتعمق برفض الشركات االمريكية العاممة ذ تتعرض بالدىم النتياكات متكررةا
بان شركاتيا النفطية , اكدت الواليات المتحدة كوبا تصفية النفط الخام المستوردفي 

كانت تعمل في كوبا منذ اكثر من خمسون عام, وممتزمة بالقانون الكوبي, وساىمت في 
نمو االقتصاد الكوبي, وان الواليات المتحدة كانت تنظر الى عمل الحكومة الكوبية في 

, ودليل اضافي عمى  تاميم الشركات من دون تعويض, بانو عمل تعسفي وغير قانوني
مير العالقات التجارية واالستثمارية التقميدية التي كانت تتميز بيا كوبا مع جيود بتد

, واكدت الواليات المتحدة بان تخفيض حصة السكر الكوبية لم تكن كثير من البمدان
حماية الذاتية لمواليات , بل كان اجراء مبررا لمعمال من اعمال العدوان االقتصادي

ات التي اتخذتيا الحكومة كر في مواجية االجراءبما يضمن امدادىا بالس , المتحدة
, ويجعل الواليات المتحدة تثير اسئمة جدية جعل االمداد غير امن لمغاية, الذي ي الكوبية

ول عمى حول ما اذا كان بامكانيا عمى المدى الطويل االعتماد عمى كوبا في الحص
لكوبي في ارجية ا, وانيا استندت الى خطاب وزير الخالكميات الكبيرة من السكر

" ان كوبا قررت استبدال ىيكل الذي اشار فيو  1999 حزيران 19مونتفيديو في 
لذلك اضطرت الواليات المتحدة وباسف شديد  " التجارية مع الواليات المتحدة عالقاتيا 

           .  (59) وفقا لذلك الخطاب  , الى حماية امدادات السكر طويمة المدى الخاصة بيا

احتجاجا الى 1999عام  تموز 19ا سممت وزارة الخارجية االمريكية في كم    
ينطبق حصريا عمى  باعتقادىا الذي كان , الحكومة الكوبية عمى قانون التاميم في كوبا

وان حكومة االخيرة اوضحت في مذكرتيا  , ممتمكات مواطني الواليات المتحدة
 وىي , كان يمثل انتياكا واضحا لمبادئ القانون الدولي بان قانون التاميم , االحتجاجية
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عمى حد سواء من حيث ان احكامو الخاصة  في جوىرىا تمييزية وتعسفية اجراءات
بالتعويض عن الممتمكات المصادرة ال تمبي الحد االدنى من المعايير الالزمة لضمان 

االستئناف وكذلك لحظره الي شكل من اشكال  , دفع تعويض سريع وكاف وفعال
وانو كان مقتصرا في تطبيقو  , القضائي او االداري من قرارات جيات نزع الممكية

وانو جاء ردا عمى  , مكات مواطني الواليات المتحدةبشكل خاص عمى مصادرة ممت
وان الواليات المتحدة تنظر  , اجراء الرئيس االمريكي بتخفيض حصة السكر الكوبي

تحت ستار وحجة  ىا ,والسياسي ضد لعدوان االقتصاديوتاكيد لنمط ا , كدليل اضافي
       .  (51) تسريع التقدم االجتماعي واالقتصادي لمشعب الكوبي

اعمن فيدل كاسترو في كممة امام مؤتمر شباب  1999في السادس من اب عام و    
بينيا من  , ن شركة ممموكة لمواليات المتحدةو وتاميم ستة وعشر  امريكا الالتينية مصادرة

ات الممموكة ووصفيا تمك المصانع واراضي القصب والمعد , ستة عشر مصنعا لمسكر
الواليات المتحدة في  من استثمار يا تمثل الجزء االكبربان , من الشركات المتاثرة

وتشغل الشركات  غ ثالثمائة وثالثون مميون دوالر,م, وبقيمة تبكوبا في صناعة السكر
بما يقارب ثمث  ونص فدان (11)كابالر يعادل كابالر  15,191االمريكية مساحة 

 019ن مجموع الف عامل م 190, وتستخدم حة االرض االجمالية النتاج السكرمسا
وان تاثير التاميم وضع الجزء االكبر من الصناعة بيد  , الف عامل في الصناعة

مسمحة الكوبية ال اعمن راؤول كاسترو وزير القوات وبعد يومين   (59)  الحكومة الكوبية
الستة , كما اعمن تاميم مصانع السكر  نوشركة التمفو  , تاميم شركة الكيرباء الكوبية عن
 . (51) مئة مميون دوالرب  قدرت كمفةب ثون التي يممكيا االمريكيون,وثال

تاميم ممتمكات الخطوات االخيرة في  1999 اب 19 في بررت الحكومة الكوبية  
االضرار االقتصادية التي بانو كان تعويض لمشعب الكوبي من  , الواليات المتحدة
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الى سوق  ىاسكر والمعنوية في توريد  من خالل خفض حقوقيا التاريخية لحقت بو
, كان لمسماح  ة السكر الكوبيةخفض حص في حين اعتبرت االخيرةالواليات المتحدة, 

يين في ضوء التزامات كوبا بتنويع الموردين االجانب كوسيمة لحماية المستيمكين االمريك
ض المحتمل طويمة المدى لممشترين الجدد مثل السوفيت خالل مدة متوقعة من االنخفا

ة لم يكن تدبيرا تم شرحو في ذلك الوقت انو تخفيض الحص , في انتاج السكر الكوبي
وان بيانات الحكومة الكوبية بشان اجراء تخفيض حصة السكر لن يكون لو  , عقابيا

 . (50)ار عمى االقتصاد الكوبي تاثير ض

تصاعدت حدة نتيجة لعمميات التاميم التي قامت بيا الحكومة الكوبية مؤخرا ,    
, سّيما قطاع الطيران المدني وانعكست عمى القطاعات االخرى , دينالتوترات بين البم

 , كوبا اخذ الحيطة والحذر عند السفر الىذرت الواليات المتحدة رعاياىا ب, اذ حروالسف
لتجنب االنشطة او التصريحات التي قد يفسرىا وكالء الحكومة الكوبية عمى انيا ذات 

ة داخل كوبا , فضال عن ضرورة االعالن , او التواجد في اماكن محظور  طبيعة سياسية
         .  (55), وقنصميتيا في سانتياغو تواجدىم لسفارتيا في ىافاناعن 

وزارة  اصدرت اذ , ارلتشمل مصانع السيج (59) الكوبية لتاميموتنوعت عمميات ا    
مصنع  19لمتدخل في  1999 عام ايمول من السادس فيمرسوما  العمل الكوبية
 ثالث وعشرون وكذلك , % من تجارة التصدير19عمى  ار كان يسيطررئيسي لمسيج

 صناعةبيدف اعادة تنظيم  , وعدد كبير من الموزعين المحميين , لمتخزينشركة 
العداء المفتوح لتنمية  وبررت تمك االعمال بان اصحابيا اتبعوا سياسة ,ارالسيج

وما نتج عنيا من  , اض انتاج الصادرات وتسريح العمالالذي ادى الى انخف , االقتصاد
 ثم ما لبثت ان  (51) زيادة مفرطة في االسعار من اجل الربح الشخصي لممالكين 

اصدر فيدل اذ ,  مواليات المتحدةوالتابعة ل ,  العاممة في كوبا لبنوكلتشمل ا توسعت 
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جزء كبير بيانا جاء فيو " ليس من الممكن ان يبقى 1999 عام ايمول 11 في كاسترو 
التي سببت بتخفيض حصتنا من من البنوك الوطنية في ايدي المصالح االمبريالية 

 , خفيض حصتنا من السكرت وفي اعقاب جبان وغادر,السكر بفعل عدوان اقتصادي 
واصمت حكومة الواليات المتحدة وممثمي المصالح االحتكارية في ذلك البمد تكرار 

ن التجارة بين , مثل تمك التي كانت تحد مدوان السافر عمى االقتصاد الكوبياعمال الع
, وكذلك عمميات الحظر عرقمة التنمية االقتصادية لكوبا ىو , البمدين لغرض واضح

ة ضد الطائرات التجارية التابعة لمشركات الكوبية في محاولة اخرى لعزل بمدنا المفروض
 "(51)  .    

في نيويورك في فيدل كاسترو امام الجعية العامة لالمم المتحدة وفي خطاب القاه    
حول تاميم  اشار فيو الى مطالب وزارة الخارجية االمريكية 1999ايمول عام  99

بالدفع السريع  , يالباطماالخيرة كانت بان  , في كوبا ومصادرة االراضي ممتمكاتيا
وىي  , لمدة عشرون سنةكان التعويض بالكوبي العرض اما  , العادلو  , الفعالو 

رين سنة مستحقة الدفع في عش ,يمكن الدفع بيا عمى شكل قسائم الطريقة الوحيدة التي
  (59) بعد سنة, وىي تتناقص سنة بفائدة اربعة ونص بالمئة

عمى اجراء الحكومة  1999ايمول  99احتجت سفارة الواليات المتحدة في ىافانا في    
بالقول " تمقينا تعميمات من حكومتنا باالحتجاج عمى ىذا الكوبية ضد تاميم البنوك 

وتجدد رفضيا القاطع لمتصريحات غير  , االجراء , غير المبرر الذي اتخذتو حكومتكم
الدقيقة المتعمقة بانشطة وسياسات تمك البنوك , وان حكومة الواليات المتحدة نيابة عن 

االمريكيين االخرين الذين تمت  فرادرة , تحتفظ بحقوقيا ولشركاتيا االالبنوك المتضر 
وفي اليوم  (99)مصادرة ممتمكاتيم بموجب القانون الكوبي , فضال عن القانون الدولي 

ذاتو ابمغت الواليات المتحدة الحكومة الكوبية عزميا تعميق العمل بالمنشآت التابعة 
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, اوريانت في كوباوالممموكة لمواليات المتحدة , ومنيا منشأة النيكل التي تقع في اقميم 
 النيا لم يكن بديل اماميا في ضوء فرض الحكومة اوانيا كانت مضطرة الغالقي

, فضال عن ممزم , مما يشكل انتياك التفاق دوليائب عمى تصدير النيكلالكوبية ضر 
المضايقات المستمرة عمى تصدير المنتج سواء كان عن طريق التاخير او عدم الموافقة 

 التي بحاجة الييا المنشأةواستيراد الموازم وقطع الغيار الضرورية  , عمى تصريح المنتج
في الوقت ذاتو الى انو وبالرغم من وجود اتفاقية , واشارت حكومة الواليات المتحدة 

, اال انيا كانت مستعدة لمتوصل الى اتفاق مع ة ممزمة تعفى المنشأة من الضرائبدولي
الحكومة الكوبية لدفع ضريبة معقولة في سبيل ديمومة عمل المنشأة , ووسط رفض 

ة سوى تعميق الحكومة الكوبية لذلك العرض لم يكن امام حكومة الواليات المتحد
 . (91) عمميات المنشأة 

كان رد كوبا عمى الحصار االقتصادي, تاميم المشروعات االمريكية االساسية في    
وبعد شير اخر تم تاميم المشروعات االساسية الممموكة  1999شيري اب وايمول عام 

ولة , ىكذا سيطرت الد لمراسماليين  الكوبيين الذين ساىموا مع المقاطعة االمريكية
   . (99)بالمئة من كل الطاقات االنتاجية الصناعية  19الكوبية عمى قرابة 

 بالسفر يرغبون كانوا الذين االمريكيين المواطنين استفساراتوفي معرض ردىا عمى     
 رأييا في 1999تشرين االول مطمع وزارة الخارجية االمريكية في ت , كشفكوبا  الى

نييا االمتناع عن السفر الى الحكمة عمييا نصح مواطواعتبرت بانو كان من , ذلك 
من الشير ذاتو ,  19وفي   (91)ما لم تكن ىناك اسباب مقنعة لمثل ذلك السفر  , كوبا

حظر , اعمنت حكومة الواليات المتحدة ال مة االنتخابية لمرئاسة االمريكيةوخالل الحم
وقطعت كل صادراتيا باستثناء المنتجات الغذائية  , الكمي عمى تجارتيا مع كوبا

 . (90)واالدوية 
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" ان الثورة  اكد 1999عام  وفي احدى خطابات فيدل كاسترو في تشرين االول   
, باعالنيا تاميم المشاريع الصناعية والتجارية  الكوبية اتمت قفزة اخرى لالمام

من مشروع  يمئج تطور التام, وانتشرت بالضرورة نتا والمصرفية الكبيرة والمتوسطة
من  صدور قراراعقب ذلك  (95)الخر, القامة االنسجام في االدارة االقتصادية "  

دعا الى مصادرة وتاميم  1999تشرين االول عام  95في  مجمس وزراء كوبا
مصالح الواليات المتحدة  " ذلك  معتبرة , بالقوة المتبقية االمريكية ات والشركاتالممتمك

, كوبا اقتصاد ضداالمريكية االمبرالية التي تعرضت بصورة اجرامية متزايدة ومتعمدة 
جعمت من الضروري  ,الصادرات الكوبية عمى  الجراءات التي فرضتيافضال عن ا

اصدر  , كما (99)  " تصفية المصالح الوطنية لرأس المال االمريكي المتبقي في كوبا
( شركة ومؤسسة ممموكة 199امرا بالمصادرة القسرية لـ ) ,اليوم ذاتو فيدل كاسترو في 

( الصادر في الخامس من تموز من 151لمواليات المتحدة, استنادا الى قانون رقم )
وتاميم جميع الممتمكات واالصول  , العام ذاتو, التي منحت السمطة بمصادرة الممكية

وفي السياق ذاتو اعمن فيدل كاسترو عن اعادة تسمية   (91)االمريكية في كوبا, 
المصانع والشركات المؤممة باسماء امريكا الالتينية , كما دعا الشعب الكوبي الى 

 .  (91) ىا وتاييدخطوات التاميم التكاتف في دعم 

 اشارتوفي ردود الفعل لمواليات المتحدة االمريكية عمى تاميم ممتمكاتيا في كوبا ,   
االمريكية  بقيام الشركات 1999 عام االول تشرين11 في ىافانا في البريطانية السفارة

 , قامت بيا الحكومة الكوبية ضد ممتمكاتيا في كوبا المتضررة من حممة التاميم التي
 الكوبية الحكومة باجراءات لمتنديد داخل الصحف والمصارف البريطانية, باطالق حممة

 وان تمك االجراءات  , برت الشركات المؤممة ىي من امالكيمواعت ممتمكاتيا, بتاميم
وحذرت  , وبدون تعويض او عرض بالتعويض , بالقوة توتم , لمقانون ةمخالف
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التعامل مع اي شحنات تحمل السكر دون موافقتيم المكتوبة,  , الشركات االمريكية
 . (99)وبخالف ذلك يتعرضون لممسالة القانونية 

عمى ما يبدو ان الواليات المتحدة االمريكية , كانت تطالب بالتعويض المجزي عن     
ممتمكاتيا المصادرة من الحكومة الكوبية , وان االخيرة وعدت بالتعويض لمدة طويمة , 
االمر الذي لم تقتنع بو الواليات المتحدة ,  ربما لقناعتيا بعدم جدية الحكومة الكوبية او 

سيولة المالية لدييا في ضوء االجراءات التصعيدية التي شنتيا عمييا لربما لعدم ال
   .  الواليات المتحدة 

مدة اثنان وعشرون شيرا , وضعت حكومة فيدل كاسترو , يدىا تقريبا عمى وخالل    
كل الممتمكات االمريكية في كوبا , وعمى معظم الييئات والشركات الكوبية , مما ادى 

لواليات المتحدة , االمر الذي انعكس سمبا عمى كوبا , اذ ادى الى فرض حصار من ا
الى ظيور بدايات النقص الدائم من الغذاء, وتراجع االستثمار االجنبي وتوقفو , فضال 
عن ايقاف العمل بنظام تدريب التقنيين الكوبيين العاممين في المجاالت المختمفة , 

    .  (19)كمجال االقتصاد والنقل, وغير ذلك 

االمريكية ,  المتحدة الواليات عمى وممبال يمقى كاسترو فيدل فيو كان الذي الوقت في   
 الزراعي االصالح قانون ان الواليات المتحدة اعتبرت ,بعدم االىتمام الدولي بكوبا 

 اعتبر حين في, والشيوعية امريكا معاداة من كال صفع بانو 1959 عام الصادر
 المدقع الفقر لمعالجة مشروعا جيدا كان بانو الزراعي االصالح مع متعاطفون مراقبون
 .  (11) الكوبي الريف بيما يتميز كان الذين والظمم

عمى  ر واضحياثتالتي قامت بيا الحكومة الكوبية ,  والمصادرة كان لعمميات التاميم  
مصالح الواليات المتحدة االمريكية في كوبا , مما دفع الواليات المتحدة الى قطع 
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, نتيجة لعدم توصميا الى حمول  1991العالقات الدبموماسية بين البمدين مطمع عام 
مرضية , ولقناعتيا عدم جدية التعامل مع الحكومة الكوبية , التي كانت تستيدف 

  االمريكية .   بشكل واضح الواليات المتحدة

 :الخاتمة 

مص من كان ىدف فيدل كاسترو من تطبيق قانون االصالح الزراعي , التخ -1
, في حين كانت المقدرات الوطنية الكوبية  سيطرة راس المال االجنبي عمى

تنظر الييا الواليات المتحدة االمريكية بانيا كانت مستيدفة مصالح الواليات 
  في كوبا المتحدة االمريكية ومواطنييا 

, اعتبرتيا الواليات المتحدة اقدمت عمييا حكومة فيدل كاسترو  التي الخطوات -9
وغير عادلة , ومخالفة لمقانون الكوبي , فضال عن القانون الدولي  غير منصفة

    .     الذي يضمن التعويض الفوري ليا
لم تكن الواليات المتحدة االمريكية ضد مسالة االصالح الزراعي , وتطبيق  -1

الحكومة الكوبية لالصالحات , بل انيا كانت ترغب في الحصول عمى 
, التي قدرت قيمة اصوليا المالية ماليين  التعويض المجزي لتك الممتمكات

 الدوالرات . 
من ان تمقي كان خوف الواليات المتحدة االمريكية من تمك االجراءات ,  -0

, بالتالي تكون مصالحيا مى مناطق اخرى في نصف الكرة الغربيبضالليا ع
,  , لذلك سارعت باتخاذىا خطوات اكثر جديةاالقتصادية معرضة لمخطر 

 لمحيمولة من تكرارىا , وبانيا لم تقف مكتوفة االيدي حيال ذلك . 
انت الواليات المتحدة االمريكية مستغربة من تصرف الحكومة الكوبية , التي ك -5

 اتخذ الطابع اليجومي عمى مصالحيا االقتصادية في كوبا . 
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اتخذت ردة فعل الواليات المتحدة االمريكية اشكال مختمفة , ابتدأتيا باالحتجاج  -9
وبا , الن , ثم االسموب االقتصادي الذي كان يعتبر اىم وسيمة ضغط عمى ك

سوق الواليات المتحدة يعتبر من اكبر المستوردين لمسكر الكوبي , وانيتيا 
       بالدبموماسي .  

                                                           

, فيدل كاسترو ) االب الروحي لمثورة ومحرر امريكا الالتينية( , دار  عادل الجوجري( 1)
  .11, ص 9991الكتاب العربي , 

, شمق الفضل:  ترجمة, الالتينية وامريكا وافريقيا اسيا في الجديد االستعمار,  وودس جاك( 9)
 . 51 ص, 1911,  بيروت,  الحقيقة دار
 االول كانون,19 العدد,اشتراكية دراسات,الثورة كوبا في االقتصادي التقدم,الفاريز اونيدا( 1)

 .91 ص,1910
 .  51, ص المصدر السابق (جاك وودس , 0)

)5  ( William Legra Hernandez,America Latin,Siglo XX,Santiago de 
Cuba, 1976,P.106. 

 1999 االول كانون 91, 19 العدد( , بغداد) الجديد العيد جريدة( 9)
)7(Department of State Bulletin,(Cuban – United States Relations since 
1898) ,Vol. XLIII, October31,1960, No. 1115, P. 690 . 

,  بيروت,  االداب دار,  وقائدىا بطميا يروييا كما كوبا ثورة,  كاسترو فيدلنقال عن : ( 1)
 11 ص,  1995

 1999 شباط 11,  5910 العدد( , بغداد) البالد جريدة( 9)
,  1جان بول سارتر , عاصفة عمى السكر , ترجمة : عايدة مطرجي ادريس , ط ( 19)

 . 199, ص 1999منشورات دار االداب , بيروت , 
,  9999( عمي محافظة , شخصيات من التاريخ , المؤسسة العربية لمدراسات , بيروت , 11)

 . 199ص 
 . 119ص  المصدر السابق ,  , سارتر بول جان (19)
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 . 1959حزيران  15,  5519جريدة البالد )بغداد( , العدد  (11)
 1959 اب 9,  5519 العدد( , بغداد) البالد جريدة (10)
  1959اب  9,  5519( جريدة البالد )بغداد( , العدد 15)
 . 1959تشرين االول  99,  919اتحاد الشعب )بغداد( , العدد نقال عن :  (19)

)17( Quoted in : T.N.A, A.K 1015/101, British Embassy of Havana to 
Foreign Affairs, June, Sub" Political Situation" 17, 1959 , No.1011/59 
. 

 .  1959تشرين االول  99,  1999( نقال عن : جريدة المنار )بغداد( , العدد 11)
 الممثميات تقارير ، الخارجية وزارة ، السيادة مجمس وثائق ، و. ك. د نقال عن :  (19)

 ، القاىرة في العراقية الجميورية سفارة ، 1999-1959 العراق خارج الدبموماسية والييئات
 ، 10و ،( 091199-159) الممفة رقم ، األمريكية المتحدة والواليات كوبا بين العالقة

 19ص
 .1959تشرين االول  19,  991جريدة اتحاد الشعب )بغداد( , العدد ( 99)

(21)Department of State Bulletin,(Americans Remined to Reregister 
Mining Concessions in Cuba) ,Vol. XLII, February 1,1960, No. 1075, 
P. 157 . 
)22(Department of State Bulletin,(Americans Remined to Reregister 
Mining Concessions in Cuba) ,Vol. XLII, February 1,1960, No. 1075, 
P. 157 . 

 190 ص, , المصدر السابق  كاسترو فيدل( 91)
 ايمول 19, 999 العدد( , بغداد) الشعب اتحاد جريدة,  كوبا في الزراعي االصالح (90)

1999 
 1999 شباط 11,  5910 العدد( , بغداد) البالد جريدة( 95)
 91 ص,  المصدر السابق,  كاسترو فيدل( 99)
 التراث احياء دار,  يونغمان ىيوبرت:  ترجمة,  ايزنياور مذكرات,  ايزنياور دوايت( 91)

 . 199 ص, 1999,  بيروت,  العربي
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(28)Department of State Bulletin,(U.S Restates Policy Toward Cuba) 
,Vol. XLII, February 15,1960, No. 1077, P. 238 . 
)29(Department of State Bulletin,(U.S Seeks to Establish Basis for 
Negotiations with  Cuba) ,Vol. XLII, February 21,1960, No. 1082, P. 
440 . 
(30)Department of State Bulletin,(U.S Citizens Notifed to Claim Frozen 
Acounts in Cuban Banks) ,Vol. XLII,March 28,1960, No. 1083, P. 
501 . 

 . 1999اذار  0,  091جريدة الثورة )بغداد(, العدد  (11)
 مراجعة,  الدين عز عبدالرؤوف:  ترجمة,  الالتينية امريكا ثورات,  فرجسون ىالكرو. ج( 19)
 111 ص,  القاىرة,  لمتاليف المصرية الدار,  الخطيب اهلل فتح: 

)33(Department of State Bulletin,(President Authority Sought to Redue 
Sugar Quotes ), Vol. XLII,July 11,1960, No. 1098, P. 58 
(34(Department of State Bulletin,(Technical Assistance To Cuba to be 

Terminated in 180 Days ) , Vol. XLII, June 13,1960, No. 1094, 
P. 692. 

)35)Department of State Bulletin,(U.S Protests Cuban Compaign of 
Slander Against United States ) , Vol. XLIII, June 20,1960, No. 1095, 
P. 994. 
)36(T.N.A,F.O 371/148291,British Embassy of Havana to Foreign 
Affairs, June 15, 1960 . 
)37(Department of State Bulletin ,Vol. XLIII,July 4,1960, No. 1097, P. 
7 . 

 . 199ص ، السابق المصدر ، روخو ريكاردو( 11)
 بيموت إيسو شركة -1:  كوبا يف المصافي تمتمك التي األجنبية الشركاتاىم  كانت (19)

 Shell البريطانية شل شركة -9 ، برميل ألف 15999 طاقتوو   Esso Belot األمريكية
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 ألف 99 وبطاقة Texaco األمريكية تكساكو شركة -1 ، برميل ألف 91,599 وبطاقة
 T.N.A,F.O: 371/148294,Russian Oil fill large Part of , لممزيد ينظر:  برميل

Refinery Needs,May30, 1960 
)40( Qouted in : T.N.A,F.O: 371/148296, Oil in Cuba ,from : British 
Embassy, Havana , to: Foreign Office London , June 29, 1960 , AK 
1531/51. 
)41  ( Qouted in : T.N.A, F.O 371/148291,From Washington to Foreign 
Office,June 30,1960,No. 1266 . 

 1999 تموز 0,  099 العدد( , بغداد) الثورة جريدة (09)
 .199 ص, المصدر السابق ,  ايزنياور دوايت (01)

)44(Department of State Bulletin, (President Redue Cuban Sugar 
Quota for Balance of 1960 ) , Vol. XLII, July 25, 1960, No. 1100, P. 
140 . 

 عمى الكوبيين تحريض كوبا ضد المتحدة الواليات  اتبعتيا التي االجراءات بين من (05)
 القوارب استخدام عبر(,ادعائيا حسب) كاسترو نظام جحيم من لمخروج,اراضييا الى اليجرة

 دار,  9 ط,  يابانية مقاالت,  ىيكل حسنين محمد, ينظر :  شواطئيا الى لموصول الخشبية
 .119  ص, 9999,  القاىرة,  الشروق

 . 199, ص  نقال عن : دوايت ايزنياور , المصدر السابق (09)
)47( Qouted in : T.N.A , F.O: 371/148290, United States Cuban 
Relation , from : British Embassy, Havana , to: Foreign Office London 
, July 6, 1960 , AK 1462/1. 
)48( T.N.A , F.O: 371/148290 , AK 1462/1 , July 6, 1960 
)49(Department of State Bulletin, (U.S Protests Cuban Seizure of 
American Oil Rrfineries ) , Vol. XLII, July 25,1960, No. 1100, P. 141 
. 
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)50( Qouted in : Department of State Bulletin, (Facts about U.S 
Policies in  Cuba) , Vol. XLII, August 8,1960, No. 1102, P. 201. 
)51( Department of State Bulletin, (U.S Protests New Cuban Law 
Directedat American Property ), Vol. XLIII, August 1,1960, No. 1101, 
P. 171 
(52(T.N.A , F.O : 371/148290 , AK 1462/5 , Cuban Sugar , from : 
British Embassy, Havana , to: Foreign Office London , August 22, 
1960 

 . 1999 اب 1,  511 العدد( , بغداد) الثورة جريدة (51)
)54(Department of State Bulletin, (U.S Calls Attention to Cuba 
inconsistencies on Sugar Trade ), Vol. XLIII, September 5,1960, No. 
1106, P. 360 . 
)55(Department of State Bulletin, (U.S Travelers  to Cuba warned to 
Exercise care), Vol. XLIII, September 19,1960, No. 1108, P. 441 

 التي الجيات  (Agrarian Reform Institute) الزراعي االصالح معيد حدد كما 59))
 مجموعة,  بينيا من مجموعات عدة الى قسميا ان بعد,  المصادرة الشركات الييا تذىب
 االصالح لمعيد التابعة التصنيع مديرية الى جميعيا تعود , والتقطير والعطور السكر شركات
 ,T.N.Aزيد ينظر : , جميع شركات السكك الحديدية الى ىيئة النقل القومي , لمم الزراعي

F.O 371/148291, British Embassy of Havana to Foreign Affairs, 
October 14, 1960 , No.546.   

)57  ( T.N.A, F.O 371/148291, British Embassy of Havana to Foreign 
Affairs, September 16, 1960 , No.470 
)58( Qouted in : Department of State Bulletin, (U.S protests 
Nationalization of U.S Banks in Cuba  ), Vol. XLIII, October 17,1960, 
No. 1112, P. 603 . 

 . 199 ص,  المصدر السابق,  كاسترو فيدل (59)
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)60(Department of State Bulletin, (U.S protests Nationalization of U.S 
Banks in Cuba) , Vol. XLIII, October 17,1960, No. 1112, P. 603 
)61(Department of State Bulletin,(United States to Suspend Opertation 
of Nickel Facility in Cuba), Vol. XLIII, October 17,1960, No. 1112, P. 
604 

 . 91 ص ,المصدر السابق ,الفاريز اونيدا (99)
)63(Department of State Bulletin, (U.S Citizens Advised to Refrain from 
Traval to within Cuba  ), Vol. XLIII, October 17,1960, No. 1112, P. 
603 

, ترجمة : نور الدين  9(, ج 1911-1951)ج. ب. دروزيل , التاريخ الدبموماسي  (90)
 .99, ص  1911حاطوم , دار الفكر , سوريا , 

 . 195 ص,  المصدر السابق,  كاسترو فيدلنقال عن :  (95)
)66  ( Qouted in : T.N.A, F.O 371/148290, British Embassy of Havana 
to Foreign Affairs,October 25, 1960 , No. 584 .  
)67  ( T.N.A, F.O 371/148290 , British Embassy of Havana, to Foreign 
Affairs,October 25, 1960 , AK 1463/ 3 , No. 11012  .  
)68(T.N.A , F.O: 371/148290, AK 1462/3, United States Cuban 
Relation, from : British Embassy, Havana , to: Foreign Office London 
AK 1462/3, August 7, 1960,376 
(69( T.N.A, F.O 371/148291 , British Embassy of Havana, to Foreign 
Affairs,October 31, 1960 , AK 1463/ 16 .   
(70) Richard W. Bulliet and other , The Earth and Its Peoples A Global 
History, Ed 2, Houghton Mifflin Company,New York, 2003, P.610 . 
)71(Stephen G. Rabe, U.S Intervention in British Guiana, A Cold War 
Story, University of North Garalina Press, 2005, P. 60 . 
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والمراجع المصادر قائمة  
المنشورة الوثائق غير:  اوال   

 البريطاني الوطني االرشيف-أ
1-British National Archive, Fpreign Office 288/203 . 
 

: : الوثائق المنشورة  ثانيا  
: الموقع عمى المنشورة االمريكية الخارجية وزارة نشرة -1   

https://catalog.hathitrust.org/Record 
1- Department of State Bulletin ,Vol. XLII, February 1,1960, No. 

1075  . 
2- Department of State Bulletin ,Vol. XLII, February 15,1960, No. 

1077 . 
3- Department of State Bulletin ,Vol. XLII, February 21,1960, No. 

1082 . 
4- Department of State Bulletin ,Vol. XLII,March 28,1960, No. 

1083 . 
5- Department of State Bulletin , Vol. XLII,July 11,1960, No. 1098 

. 
6- Department of State Bulletin , Vol. XLII, June 13,1960, No. 

1094 . 
7- Department of State Bulletin , Vol. XLIII, June 20,1960, No. 

1095 . 
8- Department of State Bulletin , Vol. XLII, July 25, 1960, No. 

1100 . 
9- Department of State Bulletin , Vol. XLII, August 8,1960, No. 

1102 . 
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10- Department of State Bulletin  , Vol. XLIII, September 5,1960, 
No. 1106 . 

11- Department of State Bulletin , Vol. XLIII, September 19,1960, 
No. 1108 . 

12- Department of State Bulletin , Vol. XLIII, October 17,1960, No. 
1112 . 

 
. والمعربة العربية الكتب:  ثالثا  

 : ترجمة , الالتينية وامريكا وافريقيا اسيا في الجديد االستعمار , وودس جاك -1 
 1911, بيروت الحقيقة دار , شمق الفضل

 دار( , الالتينية امريكا ومحرر لمثورة الروحي االب)  كاسترو فيدل,  الجوجري عادل -2
 9991   ,  العربي الكتاب

 1995,  بيروت,  االداب دار,  وقائدىا بطميا يروييا كما كوبا ثورة,  كاسترو فيدل -1
,  1 ط,  ادريس مطرجي عايدة:  ترجمة,  السكر عمى عاصفة,  سارتر بول جان -0

 1999,  بيروت,  االداب دار منشورات
 التراث احياء دار,  يونغمان ىيوبرت:  ترجمة,  ايزنياور مذكرات,  ايزنياور دوايت -5

 1999,  بيروت,  العربي
  9999,  بيروت,  لمدراسات العربية المؤسسة,  التاريخ من شخصيات,  محافظة عمي -9
 9999,  القاىرة,  الشروق دار,  9 ط,  يابانية مقاالت,  ىيكل حسنين محمد -1
 مراجعة,  الدين عز عبدالرؤوف:  ترجمة,  الالتينية امريكا ثورات,  فرجسون ىالكرو. ج -1
 .القاىرة , د . ت ,  لمتاليف المصرية الدار,  الخطيب اهلل فتح: 
 الدين نور:  ترجمة,  9 ج(, 1911-1951) الدبموماسي التاريخ,  دروزيل. ب. ج -9

 1911,  سوريا,  الفكر دار,  حاطوم
                       1991 ، بيروت  ، الطميعة دار ، وموتو حياتو غيفارا تشي ، روخو ريكاردو -19
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: االنكميزية بالمغة الكتب:  رابعا  
 

1- William Legra Hernandez,America Latin,Siglo XX,Santiago de 

Cuba, 1976. 

2- Richard W. Bulliet and other , The Earth and Its Peoples A Global 

History, Ed 2, Houghton Mifflin Company,New York, 2003. 

3- Stephen G. Rabe, U.S Intervention in British Guiana, A Cold War 

Story, University of North Garalina Press, 2005.   

 
. العربية بالمغة والمقاالت البحوث:  ساخام  
 االول كانون,19 العدد,اشتراكية دراسات,الثورة كوبا في االقتصادي التقدم,الفاريز اونيدا  -1

1910  
. العربيةالصحف :  اسادس  

  1661صحيفة الثورة )بغداد( , -1
  1661,  1656صحيفة البالد )بغداد( -2
  1661,  1656صحيفة اتحاد الشعب )بغداد( -3
  1656صحيفة المنار )بغداد( -4
  1661صحيفة العهد الجديد )بغداد(  -5

 
 
  

 


