
  ضةزؤكى وياليةتة يةكطستووةكانى ئةمةزيكا، وـــطـودزؤ ولَ
(5681- 5291) 

 ء ضةزؤكايةتىتويَريهةوةيةكى ميَروويية لة ذياىء زِؤلَى ضياضى
 ئةمحةد حةمةدئةمني 

 
 ثيَشةكى

اػتىء ًافى طةآلُى رَيش دةطتة، هة ُاوضةكاُى ٓاوتا هةطةأل ًةطةهةى ئ دةًَيلة هة َُيو طةسضاوة ًَيزووييةكاْ
ِسؤرٓةآلتى ُاوةِساطت طوآ بيظتى ُاوى )ودسؤ وَهظّ( طةسؤكى وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًةسيلا دةبني، هة طؤُطة 
ئةو ُاوباُطةء دةسخظتِى كةطايةتى ئةو وةن طةسؤنء كاسيطةسى بةطةس باسى ُاوخؤى ئةًةسيلاء طياطةتى 

 ئةجناًذساوة. باطة، ئةَ طةسؤكايةتيذا ةسدةًىهة طَُيودةوَهةتى 
ٓةػت طاَي فةسًاُِشةوايى هة وآلتَيلى وةكو ئةًةسيلا، ٓيِذة ئاطاْ ُيية ِسؤألء كاسيطةسييةكاُى ٓةَهبةتة ًاوةى 

، ٓةس بؤية دةكشَيت بووتِشآ كة ئةًة بَيت (وَهظّكةطايةتييةكى وةن )، ُةخامسة طةسؤكةؾ طةسؤكى تيا بةدةسخبةَيت
ثةيى ببذسَيت بة ٓةًوو ئةو ٓةوألء  وة وةكو ثَيويظتواُشاتةتشيّ كؤطجى بةسدةَ ئةو باطة بوو، هةبةس ئةوةى ُةطةوس

ى ئةجناًذاُى اويةتى، ئةًةؾ ِسةُطة هة اليةن بؤ كةًى كاتدكة طةسؤن هة ًاوةى طةسؤكايةتييةكةى كؤػؼاُةى 
َيتةوة، كة ئاػلشاية بةػى صؤسى ة ِسةطةُةكاْ بطةِس، هة اليةكى ديلةؾ بؤ ئاطاْ بةسدةطت ُةبووُى طةسضاوءكةباطة

بةآلَ هةطةأل ٓةًوو ئةواُة  ء كاتى صؤسى دةوَيت.طَيشاُياْ تاِسادةيةن ئةطتةًةوةِس بة صًاُى ئيِطويضيّء بؤ ئَيٌةًاُاُيؽ
 .ئةجناَ ُةدسَيتُةبووُة ٓؤكاسى ئةوةى كاسةكة  م هةًاُةئاًارةياْ بؤ كشا، ٓيض يةكَي

ة وسدتش خبةيِة بةس ديذى خوَيِةس ٓاتوويّ دابةمشاْ كشدؤتة طةسى طآ تةوةس. تةوةسى يةكةَ: باطةك ىبؤ ئةوة
تةسخاْ كشاوة. تةوةسى دووةَ: تيايذا ٓةوَهة ضاكظاصييةكاُى هة ُاوةوةى وآلت  (وسدؤ وَهظّ)بؤ كوستةيةن هة رياُى 

دةسةوةى ئةًةسيلا ئاًارة ثآ دةكةيّ. هة : ِسؤَهى ُاوبشاو هة طياطةتى يؼذادةخةيِة بةس باغ. هة تةوةسى طَييةً
 دواجاسيؽ هة كؤبةُذى باطةكة ئةو خاآلُة دةطت ُيؼاْ دةكةيّ كة ثآ طةيؼتوويّ.

دياسة بؤ باطَيلى هةَ ػَيوةية بؤ ئةوةى صاُياسييةكاْ طوود بةخؽ بّ، ثَيويظت بةوة دةكات صاُياسييةكاْ ثؼت 
موجز االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، بةكاس ٓاتووْ وةكو: )  بة طةسضاوة ببةطنت، بؤ ئةوةؾ رًاسةيةن طةسضاوة

وةكو طةسضاوةيةكى ئةكادميى بة تايبةت بةػى طَييةَ، كة بؤ تةوةسى دووةَ صؤس  تاريخ الواليات املتحدة(
ةن ، ئةًةػياْ وةكو ئةكادميييد. عةوُى عةبذوهِشةمجاْ طةبعاوى، ًَيزووى ئةًةسيلا ُوآء ٓاوضةسخ() طوودًةُذبوو.

ى طةسؤن ِسؤَهى تيايذا (وَهظّ)ئاًارة بة صؤسَيم هةو ِسووداواُة كشدووة بة تايبةت هةطةس ئاطتى دةسةوةى ئةًةسيلا كة 
فشيؼتة ُوسائى، ًَيزووى طؤِساُلاسيى كؤًةآليةتىء ) .بوو بيِيوة، بؤية بؤ تةوةسى طَييةَ ِسَيطا ُيؼاُذةسَيلى باؾ

ٓةسوةٓا دةبَيت ئاًارة بؤ ًاَهجةسةكاُى ئيِتةسَُيت  .ُةبووُةى تش كةًرت ( ئةًةػياْ ٓيطى هة واطياطيى ئةًةسيلا
وةوة  بؤ تةوةسى يةكةَ صؤسبةى صاُياسييةكاْ هة (وَهظّ)ى طةسؤن تايبةت هة وسدكاسييةكاُى رياُى تايبةت بلةيّ، كة بة

يض بةُذى ِسهة  كة طةْ،ضةُذ طةسضاوةيةكى ديلة ٓةوَيِى صاُياسييةكاْ َُيو ئةو با ء. ئيرت ئةًاُةْوةسطرياو
 ئاًارةياْ بؤ كشاوة. طةسضاوةكاْ

ى ةكةباطَيلى وا بآ بةؾ ُيية هة كةَء كوستى، بةآلَ ئةًةياْ بؤ كةًتةسخةًىء بآ باكى ئاًادةكاسبآ طوًاْ 
و باطةكة. َيتةوة، بؤية داواكاسيّ بة طةسُخء تَيبيِييةكاُتاْ ٓاوكاسًاْ بّ هة دةوَهةًةُذ كشدُى صاُياسييةكاُى َُيُاطةِس

  خواى طةوسة ثؼتء ثةُاى ٓةًوو اليةكٌاْ بَيت.
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 ودزؤ ولَطو ضاالكييةكانى ءلة ذياى ضةزقةلَةميَكتةوةزى يةكةم: 
 
وياليةتى يةكى بطوون هة باػووسى طتاُتوْ هة دَيهة  6281كاُووُى يةكةًى ى 82هة  (ودسؤ وَهظّتؤًاغ )

. بةػَيم هة رياُى ةء، دايلؼى رُى ًاَهةوة بووبووة خةسيم ُيظةوةباوكى صياتش بة كاسى كةدايم بووة، َيشجيِيا هة ظ
كاسيطةسى ِسووداوةكاْ بةطةس بةًةؾ  ،(6218-6216) ُاوخؤى ئةًةسيلا جةُطى ٓاوكات بوو هةطةأل (وَهظّ)ًِذاَهى 

 .(6)ؤتةوةووبةسووى كاوهلاسىء ٓةراسى ٓاتكاتَيم ُاوضةكة ِس ةةُطذاُةوةياْ ٓةبووسِ يذارياُ
، ة طةس ئةوةى دواكةوَيت هة خوَيِذْ، ئةوةؾ كاسيطةسى كشدبووهة ضاويذا كَيؼةى ٓةبوو (وَهظّ)ئةوةى  هةطةأل 
ى طاآلُى جةُطهة ُفيذساهييةكاْ ؤياُةى كة كطةسةتا هةو خوَيِذُطا يذاَيلاُبةس خوَيِذْ هةطةأل ٓاوِس ؤتةدواتش ضبةآلَ 
صاُظتة ئايِييةكاْء  كشدُىيةن ٓاوكاسى بووة هة فَيشى وةكو ًاًؤطتايؼباوك ٓةسوةٓا، دسوطتياْ كشدبوو ُاوخؤ

صؤسبةى بابةتة  بةآلَ، ةػاصدة طاآلْ بووتةًةُى هةطةأل ئةوةى تةُيا  6281طاَهى هة  (وَهظّ)ًَيزوو ئةدةبى ئيِطويضى. 
وت هة هة تؼاسه (8)يذطؤْعثةيوةُذى بة كؤهَيزى ديبؤية تواُيويةتى ، ووةكاُى دساطاتى ئةكادميى وةسطشتطةسةكيية
التيِىء ئيِطويض...ٓتذ  ِسةواُبَيزى، ،هؤريموةن  ى، ُاوبشاو هة وَيذا صؤسَيم بابةتةكاُبلات كاسوهيِاى باكووسوياليةتى 

هة رَيش  بؤية، ووةباوكى تووػى ُيطةساُىء دَهشاوكَي كشد ،(وَهظّ) ، بةآلَ خشاثى باسى تةُذوسطتىووةخوَيِذ
 .(1)ووةة خوَيِذْ ٓةَهطشتثاَهةثةطتؤى دةطتةى ًاًؤطتاياْ دةطتى ه

بةطةسكةتوويى ئةَ قؤُاغةى  6281، طاَهى (4)ءهَيزى ُيوجشطىؤكبة  ووةثةيوةُذى كشد (وَهظّ) 6288طاَهى 
، ئيرت دواى تةواوكشدُى ةدةطت بةكاس بوو (8)َيشجيِياظخوَيِذُطاى ياطا هة صاُلؤى  هة داهة ٓةًاْ ئةو طاَهة يوة.بِش

ٓؤكاسى ئةوةى ُاوبشاو هة  ؤتةبة كاسى ثاسَيضةسى خةسيم بووة، بةآلَ ئةوة ُةبوةيةن ئةو قؤُاغةؾ، بؤ ًاخوَيِذُى 
بِشواُاًةى دكتؤساى هة  6221هة طاَهى  (1) وبلِضٓتا ئةوةى هة صاُلؤى جؤُض  ةبةَهلو بةسدةواَ بوو ،َيتربخوَيِذْ داب

 .(8)ًَيزووء صاُظتى طياطى بة دةطت َٓيِاوة

                                                 
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/ويلشون_وودرو. 

، كة هة اليةْ كةُيظةوة دسوطت كشاوة، ثاػاْ ِسؤَهىى  6218َيتةوة بؤ طاَهى كؤهَيزة دةطةِسطةسةتاى داًةصساُذُى ئةَ كؤهَيزى ديعيذ طؤْ: ( 8)
 سودغ. بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة:  ىكاساى بيِيوة هة ثَيطةياُذُى صؤسَيم هة صاُاكاُ

http://www3.davidson.edu. 
(3) http:/millercenter.org/president/Wilson. 

هىة  بىةآلَ  ، وياليىةتى ُيوجريطىى   هة ػاسى ئيىضابيع هىة    6841َيتةوة بؤ طاَهى دةطةِسئةَ كؤهَيزة سةتاى داًةصاُذُى طة كؤهَيزى ُيوجشطى: (4)
بىؤ   ُاوةكىةى   6211هىة طىاَهى   ، هىة بىةس ئىةوةؾ    ةهىة بشُظىتؤْ جىَيطري بىوو     6881يىؤسن، ئيِحىا هىة طىاَهى     وطاَهى دواتش طواصسايىةوة بىؤ  ُي  

 صاُياسى بِشواُة:. بؤ صياتش طؤِساوةصاُلؤى بشُظتؤْ 
 http://press.princeton.edu/about_pup/puphist.html. 

ْ      6261ئىىةَ صاُلؤيىىة طىىاَهى   صاُلىىؤيى ظَيشجيِيىىا:   (8) ( داًىىةصساوة، 6281-6286هىىة ػىىاسى ػاسهِظىىفيى هةطىىةس دةطىىتى )تؤًىىاغ جيفشطىىؤ
 ةًةسيلا. بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة:هةطةس ئاطتى وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئ بة تواُاكاْ صاُلؤ يةكَيلة هةئَيظتاكةؾ 

 http//www.virginia.edu. 
 (جىؤُض ٓىوبلِض  )هة ػاسى باهتيٌؤس هة وياليةتى ًاسيالُذ داًىةصساوة، ُاوةكةػىى بىؤ داًةصسَيِةسكىةى      6218طاَهى صاُلؤى جؤُض ٓوبلِض:  (1)

 بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة: َيتةوة.دةطةِس
www.jnu.edu. 

(7) Chares Seymour, Wilson and the World War,2007. P4. 
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رياُى ٓاوطةسطريى  6228هة ًاوةى كؤتاييةكاُى هة خوَيِذُى باآل، هة طاَهى  (ظّوَه)جَيطاى ئاًارة بؤ كشدُة، 
رياُى   6168دووباسة هة طاَهى  كشدووة، كؤضى دوايى)ئةهني( ئةوةى . دواى (6)هةطةأل )ئةهني هويض( ثَيلَٔيِاوة

 ؤودس)وة بة ُاوةكاُى: . ُاوبشاو طآ ًِذاَهى بو(8)ٓاوطةسطريى هةطةأل )ئةديع بوهِغ جاهت( ثَيلَٔيِاوةتةوة
 .(1)(6118-6221اُذوهفاهياُوس ِس)( ، 6111-6228وجيظي ؤودس)( ، 6144-6221وًاسغشيت

هة  بةآلَ هةطةأل ئةوةػذا ة،صؤسبةى كاتةكاُى بة كاسى توَيزيِةوةء ئةكادميييةوة خةسيم بووهة طةسةتاكاُذا  (وَهظّ)
هة  بؤية .(4)دةسكةتووة ْثاُى كاسكشدةهة طؤس بة تواُا َيلىكاسكتةس ِسؤَهى كاساى بيِيوة ء وةنَيلخشاوةيى بواسى كاسى ِس

وة بة ِسةخِةى ئاساطتة دةطةآلتذاساُى ذلوًةتء كؤُطشَيع كشدواػلاواُة طةسضاوةكاُذا ئاًارة بؤ ئةوة دةكشَيت كة ِس
 .(8)ةوةيووبةسووى ببووسِ دواى جةُطى ُاوخؤيىدةسباسةى ئةو ٓةَهوًةسجاُةى كة ئةًةسيلا تايبةت 

بة خوَيِذْ هة هة ثِظوعاُيا  (1)كؤهَيزى بشيّ ًاوس( هة 6221 -6228خةسيم بووُى ُاوبشاو هة طاَهى ) ،هة ِساطتيذا 
تاوْ هة وياليةتى  هة ًيذَي (8)ًَيزوو هة صاُلؤى ويظوياْ ىبة ًاًؤطتادواتشيؽ بووُى  ،ائابووسى طياطىء ياط

بَيت. بؤية دةبيِني هة دواى خؤيذا كؤًةَهَيم فشاواُرت بريكشدُةوةى  هةطةس ئةوةى ئاطؤى ة. كاسيطةسى ٓةبووكؤُيلتليت
) ئةًةياْ ثَيِخ بةسطة(، 6188، ًَيزووى طةىل ئةًةسيلى هة 6211جؤسد واػِنت هة  كتَيبى: ػاكاس هة كتَيب ُووطني وةن

 ضاثلشاوة(ء 6111طاَهى ، الثةِسةكاُى وسدؤ وَهظّ) ئةًةياْ 6182ذلوًةتى دةطتووسى هة وياليةتة يةكطشتووةكاْ هة 
 .(2)َٓيؼتووةبةجآ  خؤيذا هة دوايى رًاسةيةن هة وتاسء ُووطيِى تشى

ى اُثياوهة ، ئةوةؾ يةكةًني طةسؤن بوو كة َيتبزَيشدسذةطةسؤكى صاُلؤى بشُظتؤْ ٓةَهوةكو  6188طاَهى  (وَهظّ)
لاتةوةء بةسةوة ب ُةسيتة كؤُةكاْ ثان ُاوبشاو ٓةس صوو ٓةوَهى ئةوةيذا صاُلؤكة هة دابء . هَيشةػذائايِى ُةبَيت

طؼتى ٓةوَهى  ، ٓةسوةٓا ٓةوَهيذا طوود هة ئةصًووُى صاُلؤكاُى تش وةسبطشَيت، واتة بةببات َيىصاُلؤيةكى هيربايء ُو
بةسبةطتء ُيطةساْ ٓاتةوة الى ووبةسووى ئةطةسضى هة ٓةُذآ ٓةُطاو ِس هَيشةػذا، داؤًيذا هة ُاو صاُلؤكةاُذيفشِس

وةكو خاوةْ كةطايةتييةكى هة طةسؤكايةتى صاُلؤ ، بةآلَ هة ًاوةى ًاُةوةيذا ى صاُلؤكةساْء ًاًؤطتاياُخوَيِذكا
 .(1)، وةكو ضاكظاصيلاسَيم طةيش دةكشاءبةدياس كةوت اليةُطريخاوةْ بةَٓيضء 

                                                 
ذا يؼى هىة كاتَيل  .( ئةهني هويض، كةطايةتييةى بة تواُا بوو، ٓةًيؼةؾ ٓاوكاسء ٓةًآةُطى ٓاوطةسةكةى بوو هة كىاسى ئىةكادميىء طياطىي   6)

 كؤضى دوايى كشد. 6164ى ئابى 1طةسؤن بوو تا ئةوةى هة ٓاوكاسى ٓاتة كؤػم بوو بة خامنى يةكةًى ئةًةسيلا، بة ٓةًاْ ُةفةغ 
 http:/millercenter.org/president/Wilson.   

(2 )  http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilsonWoodrow/index.html 
(3) http:/millercenter.org/president/Wilson.   
(4) http://ar.wikipedia.org/wiki/ويلشون_وودرو. 

، موجز تاريخ الواليات املتحددة  ازدزا الجالدح  ت: دمد بددد ددرالددي، دلردا  دار املردار    د:          ( االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش،8)
 .114، ص6181

ؤَهىى كاسيطىةسى بِيىوة هىة ثةسةطىةُذى      هة اليةْ )جوصيّ جوسد تابووس( داًةصساوة، دواتىشيؽ سِ  6228ئةَ كؤهَيزة طاَهى كؤهَيزى بشيّ ًاوس  (1)
 .http://www.brynmawr.eduةكطشتووةكاْ ئةًةسيلا، بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة: خوَيِذُى باآل هة وياليةتة ي

ى ُهةطىةس دةطىتى يىةكَيم هىة كةطىايةتيية دياسةكىاُى ػىاسى ًيىذأل تىاوْ داًىةصساوةء، ثاػىاْ ثةسةطىةُذ             6216طىاَهى   :صاُلؤى ويظوياْ (8)
 .www.wesleyan.eduباػى بة خؤيةوة بيِيوة. بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة: 

(8) http:/millercenter.org/president/Wilson.   
(9) http://Chares Seymour, Wilson and the World War, P4. 
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ووى ةوة، ِسهة كاسى تايبةتى هة بواسى صاُظتء ًةُٔةجى دساطى دةطتى هة كاس كَيؼايدواى ئةوة قؤُاغة ُاوبشاو 
. دواى ئةوة ٓةَهى بؤ ، طةسةتاؾ وةكو خاَهى دةطت ثَيم بووة ئةُذاًى ثياو ًاقوآلُى ئةًةسيلا(6)طياطى بواسىكشد 

، هةَ ًاوةيةػذا ٓةَ هة طةس ئاطتى (6161 -6166)هة َُيواْ طاآلُى  ُيوجشطى ذاكٌى وياليةتىِسةخظا بووة 
تواُى بةسةو ثَيؼةوة ٓةُطاو بَِيت تا ئةوةى هة ٓةَهبزاسدُةكاُى  ؤرة ِسؤر بيةتى ِسئاطتى ثاستاوياليةتةكة ٓةَ هةطةس 

 .(8)س بلاتةتواُى ثؤطتى طةسؤكايةتى ئةًةسيلا ًظؤط 6168طاَهى 
هة دواى كؤضى ٓاوطةسى بشدة طةس ئةطةسضى  هة ًاوةى ًاُةوةى هة كؤػلى طجى رياَُيلى ثِش هة بةختةوةسى

ئةوة هة اليةن،  ة.بؤ ًاوةيةن ثَيوةى دياس بوو ىوةء، كاسيطةسى ئةو ِسووداوةؤتةاتووبةسووى باسَيلى ُائاساَ ٓيةكةًى ِس
ياسى )غوهف( ئةطةس تةًاػاى ئاسةصووة تايبةتييةكاْء رياُى ئاطايى بلةيّ دةبِني صؤس ذةصى هة  هة اليةكى ديلةوة

كشدووة ٓؤُشاوةى  ىا ئاسةصووةكاُى بآ صاسيذبووة، ٓةسوةٓا صؤس ئاسةصووى طةػتلشدُى ٓةبووة، جطة هةوةؾ هة كات
وةكو كةطَيلى ئاطايى هةطةأل ئةوةى  (وَهظّ). بة دةُطَيلى بةسص هة ُاو كؤػلذا خبوَيَِيتةوةػاعرية ئيِطويضييةكاْ 

هةطةأل طياطييةكاُى  دةسكةوتووة، بةآلَ هة صؤسجاسيؽ بة توُذى ًاًةَهة هةطةأل دةسووبةسيذا كشدووة، بة تايبةت
بةتواُا بووة هة ِساكَيؼاُى طةسجنى  كىا دةبَيت ئاًارة بؤ ئةوةؾ بلةيّ كةطايةتييةدةسووبةسيذا، ٓةسوةٓ

 .(1)، جطة هةوةؾ هة وتاسداُذا صؤس بة تواُا بووةبةساُبةسةكةى
دةواَ بووة )وَهظّ(، بة دسَيزايى ًاوةى طةسؤكايةتيذا هة ٓةوَيء كؤػؼةكاُى بؤ بةقةسابووُى ئاػتى هة جئاُى بةس

بؤ  6161واى كؤتايى ٓاتِى جةُطى يةكةًى جئاُى)كةدواتش باطى هَيوة دةكةيّ(، بؤية دةبيني هة طاَهى بة تايبةت هة د
 .(4)خةآلتى ئاػتى ُؤبأل دةطت ُيؼاْ دةكشيتوةسطشتِى 

وياليةتة يةكطشتووةكاُى  دواى بةسدةواَ بووُى بؤ ًاوةى دوو خووي هة طةسؤكايةتى ًاوةتةوة بوَيني، ُاوبشاو 
تووػى ُةخؤػى  6186ٓةوَهةكاُى هة طاَهى كاسيطةسى طةسُةكةوتِى  هة رَيشبة تايبةت (، 6186-6161) ئةًةسيلا

 هة واػِنت كؤضى دوايى دةكاتء ٓةس هة 6184ى ػوباتى 1دَيتء، ئيرت رياْ بةَ ػَيوةية دةطوصةسَيَِيت تا ئةوةى هة 
 .(8)بة خان دةطجَيذسَيت ذاوَيؼ

 
 

                                                 
بةُذة هة ئةًةسيلادا دوو ئاساطتةى ضاكظاصى ٓةبووْ: يةكةًياْ ئةواُة بووْ كة طةس بة ُاوضة كؼتوكاَهييةكاُى ِسؤرئاوا بووْ، و( هةَ طةس6)

َهةن ئيِطويىض بىووْ،   بووْ، صياتشيؽ طشُطياْ بة بىواسى ئىابووسى دةدا. دووةًيىاْ هىة بىةسةى ِسؤرٓىةآلت بىووْء ئةواُىة بىووْ كىة بىة ِسةضىة            
ُاوياُىىذا كؤًىىةَهَيم هىىة كاسيىىاْ بىىؤ ضىىاكلشدُى ًةطىىةهةى بىىاجى طىىوًشطى، طيظىىتةًى ئةٓىىةىل، ِسووبىىةسوو بووُىىةوةى ئيٌجشيىىاىل دةكىىشد كىىة   

كةطايةتى دياسى وةكو )اى.اي. جودكني( بةسَيوةبةسى ُووطيِى ِسؤرُاًةى )ُيؼّ( هة ُيويؤسن، )جوسد ويويٍ كريتع(ء، )تؼاسهض دبويو. 
ايويىىوت( طىىةسؤكى صاُلىىؤى ٓاسظىىةسد، طياطىىييةكاُى وةكىىو: )كىىاسي ػىىوسص(، )ابىىشاَ اطىىض ٓيويىىت(، )جشوظىىش كويعالُىىذ(ء، )ودسؤ وَهظىىّ(ى    

 .161-168ص موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجاني  تيابووْ. االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، 
(2) http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilsonWoodrow/index.html. 

؛  114مدددددددددددددوجز تددددددددددددداريخ الواليدددددددددددددات املتحددددددددددددددة  ازدددددددددددددزا الجالدددددددددددددح    االْ ُيعيِىىىىىىىىىىىىىض و ِٓىىىىىىىىىىىىىشي طىىىىىىىىىىىىىتيى كوًاضىىىىىىىىىىىىىش،   (3)
http:/millercenter.org/president/Wilson.  

(4) http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilsonWoodrow/index.html. 
(5) http://ar.wikipedia.org/wiki/وودرو_ لشونوي .   
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 لة ناوخؤيى ئةمةزيكاودزؤ ولَطو  ةزؤكض ء ضاالكىؤلَىتةوةزى دووةم: زِ
 

 
بوو هة ِساكَيؼاُى ِساى بةساُبةسكةى بؤ خؤيى، يكة ٓةى هةطةأل تَيلةآلبووُى بة كاسى طياطى هةبةس ئةو تواُاء َٓيضة

 ىٓةًوو ئةواُة، ءقؤُاغةكاُى بِشىء، بوو بة كةطايةتييةكى دياس هة بواسى طياطةتذابة ًاوةيةكى كةَ  (وَهظّ)
بووة بة ذاكٌى وياليةتى ُيوجشطى، ئيرت  6168بةًةؾ هة طاَهى  هة ثَيؼربَيلذابووْ.هةطةَهيذا  هةَ بواسةدا كة تَيجةساُذ

، تواُى ُيوجشطى هة ُاوضةيةكى ثِش هة كَيؼةء ئاهؤصى بطؤسَيت بؤ وياليةتَيلى هة ًاوةى فةسًاُِشةوايةتى هة وَيذا
ِساطتطؤ هة كاسةكاُى طادةء  كة وةكو كةطايةتييةكى ىهةوة ٓاوكاس بوو ةكآْةًوو ئةو ٓةُطاو ، ئيرتمنووُةيى
 كشدووةء، هةطةأل كةطة ئاطاييةكاْدةبؤ ًيووةت ، ئةطةس بضاُيني ٓةًيؼة جةختى هة طةس خضًةتى ثاستةكاْ دةسكةوَيت

يةتيية واى كشد، وةكو يةكَيم هة كةطا ةٓةًوو ئةًاُ ووبةسووياْ بؤتةوة.ء، صؤس بة دبوؤًاطياُة ِسطفتوطؤى كشدووة
. ئةًةؾ ياسًةتيذةسى ؤر اليةُطرياُى ِسوو هة صيادى بلةْؤر هة دواى ِسسةكاُى ئةًةسيلا دةسكةوتَيتء، ِسطياطيية ديا

  .(6)اطةسؤكى ئةًةسيلا ٓةَهبزسَيذسبوو كة هة دواتش وةكو  (وَهظّ)
، ِسؤَهَيلى ىبةَهَيِةكاُبة  ٓةًيؽ ىٓةَ بة وتاسة بة َٓيضةكاُ 6168هة باُطةػةى ٓةَهبزاسدُةكاُى طاَهى  (وَهظّ)

بةسدةواَ هة وتاسةكاُيذا باُطةػةى بؤ طؤِساُلاسييةكى  هةبةس ئةوةى ،هة ًةطةهةى بشدُةوة هة ٓةَهبزسادُةكةدا كاساى بيِى
هةوةػذا طآ ًةطةَهةى طشُطى َٓيِاية بةس باغ  ى ئاصادييةكى ُوآ بَيَِيتة دى.، كة تيايذا بة تةواوةتكاسيطةس دةكشد

بؤ تاكةكاُى  ٓةَ كشدُى كاسى ئاصاداُةافةس ،دساوباُمء تايبةتة بة داُاُى طيظتةًى باجى طوًشط، اطا يئةويؽ: 
دةبَيت  بؤية بَيت، وةؾ بة ثَيويظتى دةصاُى كة دةبَيت داَء دةصطاى ذلوًةت هة خضًةتى كؤًةَهذا جطة هة .كؤًةأل

 .(8)ذاتطشُطى بة بواسى تةُذسوطتىء ئافشةتء ًِذاألء ٓةراساْ بذلوًةت 
 (وسدؤ وَهظّ)باسودؤخى ٓةَهبزاسدُةكاْء ًوٌالَُيى َُيواْ ثاستى كؤًاسىء ثاستى دميوكشات، بة طةسكةوتِى 

طةسكةوتِى واياْ بة كؤتايى ٓاتء، دةطةآلت كةوتةوة دةطتى دميوكشاتةكاْ كة هة دواى جةُطى ُاوخؤوة 
ووبةسووى بؤ ئةو ًةبةطتةؾ ِس بةَهيِةكاُىءجَيبةجآ  بلةوَيىتة ٓةوَهى (وَهظّ)بةًةؾ دةبوو  .(1)خؤياُةوة ُةبيِبوو

 .بَيتةوةبكؤُطشَيع 
ايطةياُذ هة يةكَيم هة داُيؼتةكاْ ِس (وَهظّ)دواى وةسطشتِى ثؤطتى طةسؤكايةتى اطتيذا، بة ًاوةيةكى كةَ هة ِس

ثَيذاُى ئيٌتياصاتياْ ثَيوة ًشطييةكاْ ٓةًواس بلشَيّء، ٓةًوو ئةواُةؾ ِسةتبلشَيِةوة كة ػَيوةيةن هة وثَيويظتة باجة ط
دياسة، بةآلَ ئةوة كاسَيلى ئةوةُذة ئاطاْ ُةبوو، ئةطةس بضاُيني ًةطةهةى باجى طوًشط هة ًاوةى جةُطى ُاوخؤوة، 

                                                 
  .118-124، ص  موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالح( االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، 6)
 .032-032  ص 0222د. صالح امحد ه:يدي  دراسات يف التاريخ االم:يلي  درا الوفاا لدنرا الطباعم و النش:  االسلندريم   (8)
َيتةوة بىؤ  استى طةسةكى طةس طؤسةثاُى طياطى ئةًشيلاْ، كة طةسةتاكاُى داًةصساُذياْ دةطةِس( دميوكشاتةكاْء كؤًاسييةكاْ ئةًاْ دوو ث1)

بة دوو طشوثةوة، دميوكشاتةكاْ بىة طىةسؤكايةتى) تؤًىاغ جيفشطىؤْ(، كىة هىة        ى ئةًةسيلى بووْ طةسوبةُذى ئةَ ُاكؤكياُةى كة ٓاوآلت
 دُىىى دةطىىةآلتى وياليةتىىةكاْ دةكىىشد. كؤًاسييىىةكاُيؽ بىىة طىىةسؤكايةتى ُىىاو طةهىىذا ثؼىىتيواُييةكى باػىىى ٓىىةبووء ثاَهجؼىىتى هىىة فشاواُلش 

بؤ صياتش صاُياسى  .)ئةهطضةُذةس ٓاًوتؤْ(ى ئؤسةطتؤكشاتى ثاسَيضطاس بوو كة بةالى بةَٓيض كشدُى دةطةآلتى ذلوًةتى فيذساأل دايذةػلاُذ
اُى دةوَهةتةكىة ضىاثى يةكىةَ، ضىاثخاُةى بيِىايى،      بِشواُة: ظياْ ًةجيذ، طيظتٌى ذضبى هة ئةًشيلاء كاسيطةسى هةطةس طيظىتٌى ذلىوسِ  

 بة دواوة. 41، ي8882
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، اُلاسى كةًى تيادا بلاتؾ، تواُى بووى ٓةُذآ طؤِس(6) كويفالُذ(غشوفش  كةوتبووة طَيزاوَيلةوة، تةُاُةت ٓةوَهةكاُى)
ئةوة بةدى  دابةًةؾ هة طةسةتا دواى ئةويؽ ػتَيلى بةسضاوياْ هةَ باسةيةوة ئةجناَ ُةدابوو. ٓةسوةٓا ئةواُةى

، بةآلَ طووس بووُى هةطةس بابةتةكةء تؤًةتباسكشدُى دةطتةى ياطاداْ بؤتةوةووبةسووى طشفت سِ (وَهظّ)دةكشَيت، كة 
ثآ وابوو ُاكشَيت هةبةس  (وَهظّ)ضوُلة يِى ٓةَهوَيظتاْ، اى طؼتى كاسيطةسى ٓةبوو هةطةس طؤِسهة بةساُبةس ِس

ٓةًوو بؤ ، جطة هةوةؾ ًةبةطتى بوو ٓةهَيلى ئابووسى ّبةسرةوةُذى تايبةتى بةسروةُذيية طؼتييةكاْ فةساًؤؾ بلشَي
َٓيضء دةوَهةًةُذةكاْ  َيطايةوة دةطت بطشَيت بةطةس ئةو تايبةمتةُذياُةى كة بةكؤًةَهطا دةطتبةس بلات، بؤ ئةوةى هةو ِس

كة هة دواى  ِسَيزةيةن بة َيزةى باجةكاْ صؤس كةَ بلاتةوة،اْ بوو. ئيرت هة دواى دةسكشدُى ياطاى طوًشطى تواُى ِسٓةي
وياليةتةكاُى  كةَ بووُةوةى واى بة خؤيةوة ُةبيِى بوو، بؤية ئةَ ٓةُطاوةى طةسؤن هةطةس ئاطتى وةجةُطى ُاوخؤ

 .(8)بة طشُط وةطف كشاتايبةتى بة ؤرئاوا اػووسء ِسُاوضةكاُى ب طؼتىء  ئةًشيلا بة
هة  (وَهظّ)ئةًةسيلا ِسووبةسووى ًةطةهةى قةيشاُى باُلةكاْء دساو ببوويةوة. بوو دةًَيم  ،هة اليةكى ديلة

اى ، هةَ باسةيةوة ُاوبشاو ِسبلات ؾباُطةػةى ٓةَهبزاسدُةكاُذا ثةمياُى ئةوةيذا بوو كة ضاسةطةسى ئةوة ًةطةهةية
 بة دةطت دةطةآلتى طؼتييةوة بَيت ُةن دةطةآلتى تان، ذلوًةت ثَيويظتة هةطةسى ئةو وابوو كة دةبَيت كؤُرتوأل

ؼةطاصىء كؤُرتؤَهى باصسطاُىء ثي تا ،ئةسكة بطشَيتة ئةطتؤ، ضوُلة باُلةكاْ تةُيا دةصطايةكّ ُةوةن دةطةآلت
بة ُاوى كشد  ؤُطشَيعبة كياطايةكى ثَيؼلةؾ  6161ثشؤرةكاْ بلةْ. ئيرت بؤ ئةو ًةطةهةيةؾ طةسؤن هة طاَهى 

فيذساَهىء،  يةدةطىى ٓةسَيٌى داًةصساْ، هة رَيش كؤُرتؤَهى ئةجنووًةُى لتيايذا دواُضدة باُ ياطاى يةدةطى فيذساَهى، كة
ةى ًةطةهةى ًاًةَه. ئةو طيظتةًة ُوَيية هة تواُايذا ٓةبوو ئةُذاًةكاُى هة اليةْ طةسؤكةوة دةطت ُيؼاْ دةكشاْ

، ٓةسوةٓا بة ضاسةطةس بلاتَيزةى ثاسةى ئاهؤطؤس كشاو ِسكةًى ْء كاكشاوةكاْ بة كؤًجاُياؾ ةباصسطاُىء قةسصة ثَيؼل
بةسدةَ  ئةًةؾ ِسَيطشييةن بوو هة ،دةطت ُيؼاُى دةكشدفيذساَهى  ىباُل ى ثاسة،ُشخى طووثَيى ئةو طيظتةًة 

ئةو طيظتةًة هة تواُايذا بوو  كؤًجاُياكاْ كة هةًةءثَيؽ بة ئاسةصووى خؤياْ دياسياْ دةكشد. طةسباسى ئةواُةؾ
طِذوقى يةدةط بؤ كاتى ئةًةؾ ِسَيطاى خؤػلشد هةبةسدةَ داًةصساُذُى َيزةى ثاسةى باُلةكاْ دياسى بلات، ِس

ٓةسوةٓا ئةو طيظتةًة ثاسةى كاغةصى يةدةطى بةسدةطت خظت، كة ثاسةيةن بوو هة رَيش دةطةآلتى ذلوًةت  ،ثَيويظت
تا  كة دةًَيم بوو بايةخياْ ُةًابوو اؤرئاوُلاسى صؤسى كشد بؤ باُلةكاُى باػووسء ِسدابوو. ئيرت ئةَ ٓةُطاوة ئاطا

كاسيطةسى ٓةبوو هة كاتَيم خةسيم بوو ئةًةسيلا  ػةوةاليةكى ديلة . ئةوة هة اليةن.  هةُةوةوبةطةِس بلة ئةوةى
 .(1) بَيتةوةطةسدةًى جةُطى يةكةًى جئاُى شاُةكاُى يةسووى قةبووِس

ٓةُطاو بؤ   طةسؤندةطةِسايةوة، دةبوو  (وَهظّ)طةسؤكايةتى بةس هة ديلة كة ثَيؼيِةكةى بؤ طةسدةًى ًةطةهةيةكى 
ُةوة بوو هةطةأل ًةطةهةى قؤسخلاسى، هةبةس ةُطاسبووياخود بةِس ضاسةطةسكشدُى بٔاوَيت، ئةويؽ كاسكشدُى ئاصاداُة بوو

 ءهة دةوسى يةكرت كؤببووةُةوة ة طةوسةكاْاصثؼةط خاوةْكؤتاييةكاُى طةدةى ُؤصدةٓةَ بةػَيم هة هة ئةوةى 

                                                 
ياطىاى خوَيِىذووة،    (6281-6288)هىة ُيوجشطىى هىة دايىم بىوو، طىاَهى        6218ى ًىاستى  62طىتيعّ غشوفىش كويفالُىذ هىة      ( غشوفش كويفالُذ:6)

بؤتىىة  (6221-6228)كشاتى بىىووة، ُىىاوبشاو هىىة دواتىىش كىىاسى ثىىاسَيضةسى كىىشدووة، ئيِحىىا ٓاتؤتىىة بىىواسى طياطىىةتء طىىةس بىىة ثىىاستى دميىىو  
 بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة: .طةسؤكى وياليةتة يةكطشتووةكاُى ئةًةسيلا

http://millercenter.org/president/Cleveland. 
 .  http://millercenter.org/president/wilson؛332تاريخ االم:يلي  صد. صالح امحد ه:يدي  دراسات يف ال(8)
اهلل قىىوِسةيؽ، ًَيىىزووى  فطدداد. ؛ 366-362مددوجز تدداريخ الواليددات املتحدددة  ازددزا الجالددح  ص  االْ ُيعيِىىض و ِٓىىشي طىىتيى كوًاضىىش،   (1)

 .684 ، ي8866ةى ِسؤرٓةآلت، ٓةوهَيش، جوطشافى، وةسطَيِشاُى: عةىل ذاجى صةَهٌى، ضاثخاُ -ئابووسى -ئةًشيلا طياطيى
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باصسطاُة بطووكةكاْ، هة ِسَيطا  بة ئاًاجنى هَيذاْ هة بةسرةوةُذى ثَيوة دياسبوو،َيلخظتِى قؤسخلاسيياْ هة ِس ػَيواصَيم
بة ، (8) ياطاى )ػريًاْ( 6218طاَهى ٓةسبؤيةؾ دةبيِني هة  .(6)َيزةى بةسٓةَ َٓيِاْبةسصكشدُةوةى ُشخء كةَ كشدُةوة ِس

وةكو ثَيويظت  ؾ، بةآلَ ئةو ٓةُطاوةدةسضوو َيطا خؤػلشدْ بؤ ثَيؼربكَيء ٓةُطاوُاْ بؤ باصاِسى ئاصادئاًاجنى ِس
ثَيؼلةؾ ياطايةكى بة ُاوى) كاليتوْ(  6164هة طاَهى  (وَهظّ)بؤية طةسؤن  .ُةيتواُى بوو ضاسةطةسى ًةطةهة بلات

 خةَهلاَُيم َيطة ُةدةدسا ُشخةكاْ بة ئاسةصوواث بةكاسَٓيِاُى باصاِس كشاء، ِساودَيشى ًةطةهةى خشبة ثآ ئةو ياطاية ض .كشد
ٓةَهبةصء دابةص بلاتء ياْ ػَيوةيةن هة قؤسخلاسى ثَيوة دياسبَيت. جطة هةوة ئةو ياطاية ِسَيطاى طشت هة بةسدةَ كؤًجاُيا 

َيوةبةسى كؤًجاُياكة بةِساوَيلى هةَ ػَيوةية هة وةٓا ٓةُط، بةًةؾ طةوسةكاْ ٓاوكاسء ِسَيلةوتّ هة َُيو خؤياُذا ببةطنت
ةتةكاُى بة ثايةُذبووْ ثَيوةى بةس ثشطياس ٓةسوةٓا ياطاكة ذاكٌى ويالي وة،يةووبةسووى هَيلؤَهيِةوةى ياطاى دةبووِس

اُىء كشدبوو. ئةوة طةسةِساى ئةوةى بة ثَيى ياطاكة هَيزُةيةكى يةكَيتى باصسطاُى داًةصسا، بة ئاًاجنى كاسكشدُى باصسط
يِةوةى َيطةدسا بوو بة ثَيؼلةؾ كشدُى طاصاُذة هة بةساُبةس ٓةس كاسَيلى ُادادثةسوةساُة تا هَيلؤَهثيؼةطاصى، هةوةػةوة ِس

 اسةكاُى داُا بةيتكَيتيذا ًةطةهةى داُى قةسص بة جوهة ياطاى ية (وَهظّ)ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةوة،  بلشَيت. داتيا
 كشد.س. دواتش ياطايةكى بؤ كؤطاى َُيشدساوةكاْ دةء ًاوةى داُةوةكةػى دسَيز بَيتةَ بَيتطووى قةسصةكة ك َيمًةسج

ياطاى كشَيلاساُى دةسيا دةسضوو، كة تيايذا كشَيلاساُى هة ٓةًوو ضةوطاُةوةيةن ثاساطت. طاَهى  6168هة طاَهى  ٓةسوةٓا
س جاى َٓيوى ئاطّ كشاية ٓةػت طةعات. دواُياطاى )ئةداًظوْ( دةسضوو، تيايذا طةعاتى كاسكشدْ بؤ كشَيلاسا 6161

 .(1)كةوتة بواسى جَيبةجآ كشدُةوةتةواوةتى هة ئةًةسيلا هةو طةسدةًة  بةهة كاسكشدْ اطاى دووسخظتِةوةى ًِذاأل ي
، ئةطةسضى هة طةسةتا هةطةأل بضووتِةوةى ئافشةتاْ دةطةآلتةكةى ئاطتى طياطةتى ُاوخؤ ٓةس هةطةس (وَهظّ)

ؤَهةى ئافشةتاْ بيِياْ هة وةسطشتِى ثؤطتة طةسةكييةكاْء فةسًاُطةى كاسوباسة بة ٓؤى ئةو ِس ُاكؤن بوو، بةآلَ
 6162َهى طابؤية هة جياواصةكاْ هة ًاوةى جةُطى يةكةًى جئاُى، طةسطووسًاُى هة بةسدةَ ٓةوَهةكاُياْ خظتة ِسوو، 

، بة بآ جياواصى ًافى دةُطذاُى ئافشةتاْ دةطتووس بلشَيتء ٓةًواسى ثَيويظتى صاُى صؤسى كشدة طةس كؤُطشَيعء بة
ى كشد هة ةهة ٓةًوو وياليةتةكاْ دةطتةبةس بلشَيت، ئيرت ٓةس ئةوة بوو كؤُطشَيع دةطت ثَيؼخةسييةكى هةَ ػَيوة بابةت

 . (4)كشدةوة ئةو ًةطةهةيةى هة َُيو دةطتووسةكة جَيطاى ء،6188ٓةًواسى طاَهى 
، ضاكظاصييةكاْ ئاسطتةيةكى دياسى كشاوياْ وةسطشتء، بريؤكةى (ظّوَه)ػياوى باطة، هةطةأل ٓاتِة طةسكاسى 

كشَيلاسى بووُة ٓؤكاسى كةًبووُةوة  ضاكظاصخيواصةكاُى ئةو طةسدةًةء بايةخذاُياْ بةطشفتى رياُى ػاسُؼنيء
كة  خؤػلةسبوو هةبةسدةَ طةسؤن َيطا. ئيرت ئةًةؾ صياتش ِس(8)دةُطى ُاِسةصايى هةطةس ئاطتى ُاوخؤيى ئةًةسيلا

 دةكةيّ.ى هَيوة باطئاساطتةى طياطى دةسةوة وآلتةكةػى بطؤسَيت كة هة تةوةسى دآاتوو 

                                                 
(1) http://ency.algeeria.com. 

دةسضىىوو، هىىة كاتَيلىىذا ذلوًىىةت ِسووبىىةسووى كَيؼىىةى َٓيوىىى ئاطىىِىء، صيىىاد بىىووُى دةطىىةآلتى كؤًجاُياكىىاْ   6218ئىىةو ياطىىاية هىىة طىىاَهى  (8)
 .6218ِع االذتلاس هوعاَ ٓاتبؤوة، بؤ صياتش صاُياسى بِشواُة: سودوهف جاي، أسبشيتض، قاُوْ ػريًاْ مل

 http://iipdigital.usembassy.gov. 
كلدود جولردان  املد  و التداريخ او معتدا عدا        ؛ 363موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالح  ص (االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، 1)

 .991  ص9191لرت م والنش:  دميشق  م، تاريخ ام:يلا  ت: مد خنلم كالس  الطربم الجانرم  دار دالس للدراسات و ا
 ؛681يجوطشافى،  -ئابووسى -اهلل قوِسةيؽ، ًَيزووى ئةًشيلا طياطيى فطاد.  (4)

N. Asokan, a study of American History, THE MOTHER SERVICE SECIETRY, P.108.  
َيِشاُىى: ٓىةوساًاْ فىةسير كىشيٍ، ضىاثى يةكىةَ، ضىاثخاُةى        ( فشيؼتة ُوسائى، ًَيىزووى طؤِساُلىاسيى كؤًةآليىةتىء طياطىيى ئةًىةسيلا، وةسط     8)

 .618، ي 8888خاُى، دٓؤن، 
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 ولَطو لة ضياضةتى دةزةوة ئةمةزيكا ودزؤ تةوةزى ضيَيةم: زِؤلَى ضةزؤك
 
بة ى دميوكشاتيياُةى ئةًةسيلا دةرًَيشدَيت هة طةدةى بيظتةًذا، ٓةًيؼة كة بة ُوَيِةسى ًيظاىلء بري (وَهظّ)

داوة، بةًةؾ رياُى بةيةكةوة ء طياطةتى ئةخالقييةكاْزايى ًاوةى طةسؤكاييةتييةكةى ٓةوَهى طوجناُذُى بِةًا دسَي
دةضَيت تا ئةوةى طياطةمتةداسَيلى دأل ِسةقء دةطةآلختواص  ئةخالقىصياتش هة خضًةتلاسَيلى ًشؤظايةتىء باُطةػةكاسَيلى 

سكشدْء ثاساطتِى ًافى ًشؤظ ثَيويظتة ٓةًوو ُةتةوةكاْ ثَيلةوة ٓاوكاسى هةبةس ئةوةى باوةِسى وابوو كة بؤ دةطتةبة ،بَيت
بلةيّ وا  ى طةسؤنلى ديلةوة طةيشبةآلَ ئةطةس هة ِسووَي .(6)بؤ ثةسةطةُذُى دميوكشاطى ئاساَ ئاًادة بلةْ ةْء جئاْبل

ةسةو ًةكظيمء، دواجاس داواى هة جؤألء ضاالكى بودةسُاكةوَيت ئةطةس بضاُيني هةطةأل ٓاتِة طةس دةطةآلتى دةكةوَيتة مج
طةسؤكايةتى ٓةَهبطشَيت. كاتَيليؽ )ئةويشُا( طةسؤكى ًةكظيم داواكاسييةكةى بة  دةطت هة دةكاتطةسؤكى ئةو وآلتة 

بةًةؾ بة ُاضاسى  ،كشد ياْداطري ءػاسى )فرياكشوغ(ؤتة طةس ْ كشدات، َٓيضةكاُى ئةًةسيلا َٓيشػيَيطشآةُذ ٓةَهِ
بة تةواو بة دياس دةكةوَيت  (وَهظّ)ةُطذاُةوةى طياطةتى دةسةوةى هَيشةػذا ِس .(8)وةوةتةكاس كَيؼا )ئةويشُا( دةطتى هة

وآلتة يةكطستووةكانى ئةمةزيكا طةيشتؤتة قؤناغى ثيَطةيشتهى  " بؤ كشد بوو: ىكة هةطةأل ٓاتِة طةسدةطةآلتى ئاًارة
ثيَكسدووة، ثيَويطتة لة ضةزماى لة ئيَطتاوة ضةزكسدايةتى  ناطريى بةضةزضوو... ضةزدةميَكى نوآ دةضتىزقؤناغى كة تةواوىء

 هةوة طةيؼتبوو كة قؤُاغى طياطةتى بآ اليةْء دةطت (وَهظّ)هَيشةػذا دةتواُشَيت بووتشآ  .(1)"جيًاى بكةيو
تةواو  تَيوةسُةداْ هة كاسوباسى جئاْ هة اليةْ ئةًةسيلاوة كؤتايى ٓاتووةء كاتى ئةوةية وآلتةكةى بة طةقاًطريييةكى

 .جئاْ قبوأل بلاتهة  لةىئةسكة ُوَي
، بؤية هة طةسدةًى (4)هةو كاتةدا بة ٓةهضاُىبة جةُطى يةكةًى جئاُى ُى ئةوسوثا ئةًةسيلا خةسيم بووُى وآلتا 

 6168طياطةتى فشاواخنواصى ئةجناًَيلى بةسضاوى ٓةبوو، ئةطةس بضاُني ئةًةسيلا هة ٓاويِى  (وَهظّ)طةسؤكايةتى 
، ئةوة طةسةِساى ئةوةى ٓةس هةو طاَهةدا ؤًةُيلياْدكؤًاسى  6161هة طاَهى  ،ءبةطةس دووسطةى )ٓايتى( دةطتى طشت

ئيرت ٓةس ئةوة بوو دواتش ثةيوةُذييةكاُى ئةًةسيلاء وآلتة  ؤرئاوا ٓةَهبطشَيت.داُيٌاسكى ُاضاس كشد دةطت هة ٓيِذى ِس
  .(8)شدطةوسةكاُى ئةوسوثا بة تايبةت بشيتاُياى بةسةو ئاهؤصى ب

                                                 
. عبىىذاهعضيض طىىويٌاْ ُىىةواس ود. عبذاعيىىذ ُةعِىىةعى، ًَيىىزووى ٓاوضىىةسخ" ئىىةوسوثا هىىة ػؤِسػىىى فةسةُظىىييةوة تىىا جىىةُطى دووةًىىى            د (6)

ادد:اهر  دسدو،ي     ةد. ناهد ؛888ي 8881سؤػِبريى، ٓةوهَيش،  جئاُى"، وةسطَيِشاُى: خاهيذ ٓةسكى، ضاثى يةكةَ، ضاثخاُةى وةصاسةتى
 .923دراسات يف التاريخ االم:يلي  دار املر:فم ازامررم  م :  ص

دا ( ًةكظيم هةَ طةسوبةُذة بووة ػاُؤى ًوٌالَُيى َُيواْ ئةًةسيلاء بشيتاُيا، هةبةس ئةوةى ٓةس دووال بةسرةوةُذى ئابووسييىاْ هىة ُاوضىةكة   8)
. د. عةوُى قوت ُةدسابؤ هة يةكرت ُضيم كةوتِةوة، ئةًةسيلا ئةوةى بة ئاطاُى  6161شةػذا كاتَيم ًةكظيمء بشيتاُيا هة طاَهى ٓةبوو، هَي

عةبىىذوهشةمجاْ طىىةبعاوى، ًَيىىزووى ئةًىىةسيلا) ُىىوآء ٓاوضىىةسخ(، وةسطَيِشاُىىى:د. سٌىىذ عبىىذاهلل كاكةطىىوس، ضىىاثى يةكىىةَ، ضىىاثخاُةى         
 .618-614، ي8868ِسؤرٓةآلت، ٓةوهَيش، 

وةصيشى دةسةوة ٓةوَهى ئةوةدسا ئاػتييةكى بةسفشاواْ  ى(6168-6161وهياَ جيِيِغض بشايّ ) ء(وَهظّ)هة اليةْ ئةًةسيلييةكاْ بة تايبةت ( 1)
وةية بةسقةسا بَيت، هَيشةػذا هةطةأل ئةوةى بةػَيم هة وآلتاُى ئةوسوثى ٓةُطاوةكةياْ بة ثةطِذ صاُى، بةآلَ ئةَهٌاُيا بة ئاػتييةكى هةَ ػَي

د. عبدالرزيز سلردان نوار ود.بدود بدد  دا  الددي،  تداريخ الواليدات املتحددة االم:يلردم مد،        بِشواُة: اصى ُةبوو، بؤ صياتش صاُياسى ِس
 .922  ص9111الق:ن الشادس عش: حتى الق:ن الرش:ي،  دار الفل: الر:دي  م :  

 .22-31  ص9139( كدا  مظو: امحد  اضواا على ،طايا دولرم يف الش:ق االوسط  دغداد  دار ام:يم للطباعم  2)
دنرددى  ام:يلددا  ت: ددمد عبدددالرزيز   طىىتيعّ ظِظىىِت ؛618يًَيىىزووى ئةًىىةسيلا) ُىىوآء ٓاوضىىةسخ(،  ( د. عىىةوُى عةبىىذوهشةمجاْ طىىةبعاوى،  8)

 .929-923  ص 9122عبداجملرد  ملتب الواليات املتحدة لالسترداالت  القاه:ة  
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بةدووس  خؤ طووس بوو هةطةس يذاطياطةتى دةسةوة ئةًةسيلا هة طةسوبةُذى ٓةَهطريطاُى جةُطى يةكةًى جئاُى
وياليةتة يةكطستووةكانى  . بؤية طةسؤن هةَ باسيةوة دةَهآ:" (6)ة هة دةسةوةى ئةًةسيلا ِسوودةدةْووداواُةى كطشتّ هةو ِس

. (8)"بآ اليةنى مبيَههةوة بة وتةء كسداز، يةز وةك ضؤى لة بريكسدنةوةياندا بآ اليةى بو ئةمةزيكا لة ئاضت ئةو جةنطةدا دةبيَت بة
ًةطةهةى اليةُطريى كشدْ هة بةػذاس بووُى ئةًةسيلا هة جةُط هة درى  (وَهظّ) ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةوة

 هةوةدا بة تةواوةتى ًةبةطتى دووسخظتِةوة بةآلَ، بةكاس َٓيِا 6161طاَهى ُةياسةكاُيؼى هة ٓةَهٌةتى ٓةَهبزاسدُةكاْ 
 خواصةكاْ ببجاسَيت.طةسوةسييةتى ئةًةسيلا هة ػةِسى وآلتة ػةِس ءػةِسةفبوو ئةًةسيلا ُةبوو هة ػةِسدا، بةَهلو ًةبةطتى 

ى زكة بة ياوكائةم كاتة ياتووةء ثةميامن داوة  .دةشامن دةتانةويَ ئةم ميممةتة لة جةنط بجازيَصمدةَهآ:" ذاهة وتاسَيلي ضوُلة
بةآلم ئةزكيَكى ديكةشتاى داوة بةضةز شامنا ئةويش ثازاضتهى ضةزوةزى ئةمةزيكاية، ئةم كازةش  ئةو كازة بكةم...خوداء بةثيَى توانا 

 .(1)"...كةضانى ديكة وةضتاوة ى، لةضةز كسدةوةءدةضةآلتى مهى بةضةزدا نيية
ؤَهى ُاوبزيلةس ذا ِسيٓةوَه (وَهظّ)ى ئةَهٌاُةكاْ ثاس طةُط بوو، كاتَيم ػةِس هة بةسةكاُى ئةوسوثا بة ال ،هة ِساطتيذا

 6168هة كاُووُى دووةًى  وة، بؤ ئةو ًةبةطتةؾ ثَيؼِياسةكاُى ئاساَِيتة َيببَِيتء ئاػتى هة َُيواْ اليةُة ػةِسكةسةكاْ ب
ةزكى ضةزشامناى ئةوةية جيًاى ئوتى:" ءثَيؼلةػى كؤُطشَيع كشد (هة وتاسَيلذا هة رَيش ُاوُيؼاُى )ئاػتى بآ طةسكةوتّ

بكةيهة شويَهيَكى بآ شةزِ، ثيَويطتة ئاشتى جيًانى لةضةز بهةماى ئاشادى ضياضى بآ، ئيَمة يةوأل دةدةيو ئاماجنةكامناى طيانى 
اُياء تايبةت بشيت ، بةآلَ هَيلذاُةوةى وآلتة صهلَيضةكاْ بة(4)"خؤشةويطتى تيابيَت، ئيَمة داطريكازىء مولَكايةتيماى ناويَت

طةسكةوتِى ئةو ثشؤرةية بة كشدةوة كةوتِة رَيش دةطتى دةوَهةتَيلى طةسًايةداسى وةكو ئةًةسيلا  ىفشةُظا بةوة
 .(8)َيت تا ٓاتِة كايةى ئاػتييةكى ِساطتةقيِةريابطدةطةيةَُيت، بؤية ٓةس دووال ِسةتى ئةوةياْ كشدةوة كة ػةِس ِس

اوى تايبةت، ئيرت ئةًةسيلا ُةيتواُى خؤى هة جةُطةكة بة دووس ووددواى ٓاتِة ثَيؼةوة ٓةُذآ ِس، ػياوى باطة
ضووة َُيو كؤُطشَيعء وتاسَيلى  6168ُيظاُى  ى8 ، بؤية هة(وَهظّ)كاسيطةسى كشدة طةس ئةوةؾ ، (1)بطشَيت

شى دةولَةتى ناكةيو، بةلَكو تةنًا زِووبةزووى ديكتاتؤزيةتى ضةزبا ئيَمة لةطةأل طةىل ئةلَمانيادا شةزِء وتى: "خوَيِذةوة

                                                 
ئاًادة دووسى جوطشافياى ئةًةسيلا هةػةِسةكة. ة بةػذاسى جةُط ُةبووْ هة واُة: ( كؤًةَهَيم فاكتةس ٓةبووْ كة ئةًةسيلاييةكاْ هة طةسةتاو6)

بىة تايبىةت هىة دةسةوة ئةًىةسيلا، جطىة هىةوةؾ ُاوةُىذى دةطىةآلت هىةو بِشوادابىوو، دةتواَُيىت             ى ئاواَيلبؤ بةػذاسى جةُط ْئاًادة ُةبوو
قىاصاجنى هىةوةدا بىوو دةوَهةتىة ئةوسوثييىةكاْ      ًىةسيلا  ئةكاْ، ٓىةسوةٓا  سةةكثيؼةطاصى خؤى طةػة ثآ بذات هةطةس ذيظىابى اليىةْ ػىةسِ   

وةكىىو كؤطىىجَيم وابىىووْ هىىة بىىةسدةَ بةسرةوةُذييىىة ئىىابووسىء    ضىىوُلةبىىّ بىىة تايبىىةت هىىة ِسووى طىىةسباصىء ئابووسييىىةوة،   االواصء بىىآ تواُىى
، ْرًاسةيىةن طىةالُى ئىةوسوثا ثَيلٔىاتبوو    ةُطة هةبةس ئةوة بووبَيت طةىل ئةًةسيلا هىة  ئةوة هة اليةن، هة اليةكى ديلةػةوة، ِس طياطييةكاْ.

ضووْ كة ثَيويظت دةكات ئةًةسيلا بة بآ اليىةُى يَيِيتىةوة، ُىةوةن كىاس بلاتىة طىةس بىاسى ُىاوخؤى ئةًىةسيلاء          دةبؤية ٓةُذَيم واى بؤ 
ايىة بىةس، هةبىةس ئىةوةى     بةًىةؾ طياطىةتَيلى ذةكيٌاُىة طري   دوو بةسةكى هَيبلةوَيتةوةء ٓةس تاخٍء ًيووةتَيم ثؼىطريى اليىةَُيلياْ بلىات.    

د. عىىةوُى بىىؤ صيىىاتش صاُيىىاسى بِشواُىىة:    صيىىاْ ٓاتىىة دةسةوة.   ّكىىة بىىة دةطىىتلةوتى طىىةوسةء كىىةًرتي    جةُطةئةًىىةسيلا تاكىىة وآلت بىىوو هىىة    
 .884عةبذوهشةمجاْ طةبعاوى، ًَيزووى ئةًةسيلا) ُوآء ٓاوضةسخ(، ي

  ص 9133ات املتحددة االمككردم امدديح  دار النوطدم الر:دردم  ددكوت        د. عبدالرزيز سلردان و د. عبداجملردد نرنردي  تداريخ الواليد     (8)
929-921. 

 .188، ص  موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالحاالْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش،  (1)
 .811، ي8868وَيٌاُى، ( د. ئاساغ فةسير صةيِةأل، ًَيزووى ئةًةسيلا هة كؤُةوة تا ئةًشؤ، ضاثى يةكةَ، ضاثخاُةى ثةيوةُذ، ط4)
 .29كدا  مظو: امحد  اضواا على ،طايا دولرم يف الش:ق االوسط  ص (2)
( بؤ صياتش صاُياسى هة ًةِسى ٓؤكىاسى بةػىذاس بىووُى ئةًىةسيلا هىة جىةُطى يةكىةًى جئىاُى. بِشواُىة: االْ ُيعيِىض و ِٓىشي طىتيى كوًاضىش،              1)

د. عبدالرزيز سدلردان و د. عبداجملردد نرنردي  تداريخ الواليدات املتحددة       ؛ 188-186، ص  موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالح
 .ومادردها 923االمككرم امديح   ص
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دةبيَت دونيايةك دزوضت بكةيو كة دميوكساضى تيايدا بجازيَصزيَت، ئيَمة ئيَطتا لة ثيَهاو ئةو بهةماية  ئةلَمانيا دةبيهةوة،
ى مسؤيى ناو دةبسيَت، بؤ ثاضةوانى كسدنى مافة زِاضتةكانى نةتةوة بضووكةكاىء ئاشادياى، بؤ بةزقةزاكسدنى فتيَدةكؤشني كة بة ما

ةيشتهى نيَواى نةتةوة ئاشادةكاى، بة مةبةضتى ضةضجاندنى مافى داى ثيَدانساوى يةز يةكةياى شةزِ دةكةيو، ئاشتىء ليَك تيَط
 6168ى ُيظاُى 1هة بةَ ػَيوةية ئةًةسيلا  .(6)"ئازامى يةموو وآلتاى لة ثيَهاوى دابيهكسدنى ئاشادى جيًاندا دةضتبةز دةكةيو

 .(8)ٓاتة ُاو جةُطى يةكةًى جئاُييةوةء ِسؤَهى كاسايى بيِى هة يةكالكشدُةوةى جةُطةكةن وآلتاُى ٓاوثةمياْ ةهة ت
 ؤبووُى هة ػةِسدا، بةآلَ هة ٓةوَهةكاُى بةسدةواَ بوو هةطةأل بشيتاُياء فشةُظا بسهةطةأل ئةوةى بِشياسى بةػذا (وَهظّ)

كة  ىةكظاُيذا بةسدةواَ دةبَيت، ئةوة ئاػتييةدةطتةبةسكشدُى ئاػتى، ضوُلة ئةو ثَيى وابوو ئاػتى تةُيا هةطةأل ي
ئاطايؼى وآلتة بطووكةكاْ، ئاصادى دةسياكاْ، طِووسى ضةنء تةقةًةُى دةطتةبةس بلاتء َٓيضَيلى ئاًادةباؾ ئةسكى 

، 6162ى كاُووُى دووةًى 2طشَيىتة ئةطتؤ، بةآلَ كاتَيم هةوةدا طةسكةوتوو ُةبوو، هة دةثاساطتِى ئاػتى جئاْ 
ثَيؼِياسى قةدةغةكشدُى  ؤكى بةُذةكاُيذاهة ُاوةِسى ئةًةسيلاوة، كة ظةُذةكةى خظتة بةسدةَ كؤُطشَيضواسدة ب

ِسَيلةوتِِاًةى َُٔيِى، دةطتجَيلشدُى طياطةتة ئاػلشاكاْ، دابني كشدُى ئاصادى دةسياكاْ، يةكظاُى ًافى باصسطاُىء، 
 .(1)ِى ئاطايؼى جئاْ كشدبووَيلةوتِى َُيودةوَهةتى بؤ ثاساطتداًةصساُذُى ئةجنووًةُى ِس

هة ُاوخؤيى  ى ِسووبةسووى ئةسكَيلى قؤسغ كشدةوة هة كاتَيلذا(وَهظّ)قؤُاغى دوايى كؤتايى ٓاتِى جةُط، 
ًةبةطتى بِشةوداْ  بة، ضوُلة ئةواْ ةْ كؤًاسخيواصةكاُةوةيالتايبةت هة  ةخِةى صؤسبوويةوة، بةِسووبةسووى وآلتةكةى ِس

ؤرٓةآلتء ًةطةهةى دةطتَيوةسداْ هة طياطةتى ُاوخؤى ئاطياى ِس ،ى طةسًايةداسة طةوسةكاْبة باصسطاُىء بةسرةوةُذ
ء بؤية هةطةأل دةطت تَيوةسداُى ئةًةسيلا هة طياطةتى ُاوخؤى ئةوسوثا ُةبوو بة ثَيويظت دةصاُى، ياْئةًةسيلا التيِ

خَيلى ثِش هة كَيؼةء ئاهؤصدا بؤ بةػذاس ؤدوباس هة وةٓا (وَهظّ) بة ثَيطةواُةى ُةسيتةكاُى ِسابشدوو دةياْ داية قةَهةَ.
 .(4)بةسةوة فشةُظا كةوتة ِسآ 6161هة طاَهى بووْ هة داُيؼتِةكاُى ئاػتى هة ثاسيع 

هة ووبةسووى ِسةخِة بوويةوة، ضوُلة هة ُاوخؤى ئةًةسيلا ِس، بِشياسى بةػذاسكشدُى طةسؤن هة كؤُطشةى ئاػتى
وةن هةو كؤُطشةيةدا  (وَهظّ)وآلت بة جآ بَٔيوَيت. هة ئاْء طاتَيلى وادا  طةسؤن كوتوسى باوى ئةًةسيلادا ُةبوو

كةطايةتييةكى فشيادسةغ بةدياس كةوتء، هة ٓةًوو ئةًةسيلييةكاُى بةس هة خؤيىء دوايى خؤيذا بة ثةسؤػرت بوو بؤ 
وةن كةطَيلى خاوةْ دا هة كؤُطشةكةكة ٓؤػذاسييةكى فشاواْء ئاواتَيلى ًةصْ، ئةوةؾ صياتش هةوة ِسةُطيذايةوة 

جئاْ ٓيض جؤسة ُاكؤكييةكى ئةدةبىء ًةعِةوى  ى واويزداْء خاوةْ ًَيؼلَيلى بآ اليةْ دةسكةوت، بة ػَيوةيةك
 .(8)ةسكةوتِى هة ػةِس ثَيوة دياس ُةبَيت، ضوُلة ٓاُى ٓةًوو اليةكى دةدا كة ئاػتييةن بةسقةساس بَيت طبَيتتيادا دياس ُة

كازى ئيَمة لة هة وتاسَيلذا دةَهآ:"  6161ى كاُووُى يةكةًى 1دةبَيتةوة كاتَيم هة هَيشةػذا ئةوة ثؼت ِساطت  .(8)ُةبَيت
                                                 

 .621ي  ،فشيؼتة ُوسائى، ًَيزووى طؤِساُلاسيى كؤًةآليةتىء طياطيى ئةًةسيلا (6)
مدوجز تداريخ الواليدات    االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضىش،   اُة:هة جةُطى يةكةًى جئاُى. بِشو ؤَهى ئةًةسيلاِسبؤ صياتش صاُياسى هة ًةِسى  (8)

د. عبددالرزيز سدلردان و د. عبداجملرددد نرنردي  تداريخ الواليدات املتحددة االمككردم امددديح          ؛ 181-181، ص  املتحددة  ازدزا الجالدح   
 .990-992ص

 بؤ صياتش صاُياسى هة ًةِس ُاوةسؤكى بةُذةكاْ بِشواُة:(1)
Wilson’s Fourteen Points. An Address to a Joint Session of Congress  (هة ئيِتةسُيت وةسطرياوة) .

(ء 6181-6186دوس سؤصفَوت ثروٓةس ضةُذة طةسؤن وَهظّ بة داًةصسَيِةسى كؤًةَهةى طةالْ دادةُشَيت، بةآلَ خاوةُى بريؤكةكة طةسؤن) 
   .926و،ي  دراسات يف التاريخ االم:يلي  صد. ناهد اد:اهر  دس ( بووْ.6161-6181طةسؤن) وهيٍ ٓاسد تافت 

 .888د. عةوُى عةبذوهشةمجاْ طةبعاوى، ًَيزووى ئةًةسيلا) ُوآء ٓاوضةسخ(، ي (4)
 .188-181، ص  موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالح( االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، 8)
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ثازيطدا ثيَشاندانى دؤضتايةتية بؤ يةموو دونيا، دوونياييةك تيايدا تةواوى ييَصة ئةخالقييةكاى لة زِووى مافء عةدالةتء 
 .(6)"حةشء ئازةشووى خؤياى وةآلمى ثسضيازةكاى بدةنةوةيَكبخةى، تةواو خةلَكى بةثيَى ئاشادييةوة يةك بطسى، شيَواشى ذياى زِ

ِةكاُى جةُطى يةكةًى يشابطشَيتء بهة ثاسيع ٓةوَهيذا تاى تةساصووى َٓيضةكاْ ِس (وَهظّ)هة اليةكى ديلةوة، 
ووبةسووى كاوهلاسييةكى هةَ ػَيوة بابةتة جئاْ ِسجئاُى ػاسَيز بلاتةوة، بة ًةبةطتى ئةوةى جاسَيلى ديلة 

ذا ًى كشدةوة، بة تايبةت كة هة بةُذى ضواسدةٓةة، بؤ ئةو ًةبةطتةؾ جةختى هةطةس ضواسدة بةُذةكةوةُةيةت
ةطةس تاطةسى جئاْ بةسجةطتة َيلخشاوَيلى جئاُى كشدووة بؤ ئةوةى بتواُى ئاػتى هى ِسُثَيؼِياسى داًةصساُذ

كشداسةكى  ىدةوَهةتى دةكشَيت ببَيىتة دةسواصةيةكَيلخظتِى ئاطايؼى َُيوبلات، ئةًةؾ هةبةس ئةوةى هةو بِشواية دابوو ِس
َيلةوتِِاًاُةى كة هةطةس كاغةص ًؤكشاوْ، بة تةُيا بةغ دةسكى بةوة كشد بوو كة ئةو ِس ٓةسوةٓابؤ طياطةتى جئاُى، 

ُى . بةًةؾ صؤس ثؼطريى داًةصساُذ(8)َيظايةكى َُيودةوَهةتى ػتَيلى ثَيويظتةَيلخشاوَيمء ِس، بةَهلو بووُى ِسينيُ
 كؤًةَهةى طةالُى كشد.

بةآلَ هة دواى  داًةصساُذُى كؤًةَهةى طةآلْ،طفتوطؤكاُى ئاػتىء  ؤَهآ بيِى هة سِ (وَهظّ)هَيشةػذا ئةطةسضى 
، بةآلَ ئةو (1)(ى كؤًةَهةى طةالْ ٓةَهبطشَيت68طةِساُةوة هة اليةْ كؤُطشَيظةوة داواى ئةوةى هَيلشا كة دةطت هة بةُذى )

باسةكةى َٓيوسكاتةوة ثةُاى بشدة ى َهةى طةالْ بآ ئةو ًادةية تةُيا ػوَيَِيلة بؤ طفتوطؤ. جا بؤ ئةوةثَيى وابوو كة كؤًة
ؤرئاوا، هة اُيذا بة وياليةتةكاُى ِساى طؼتى، كةضى هةوةػذا طةسكةوتوو ُةبوو، ئةطةس بضاُيني هة كاتى طةِسبةس ِس

ئيرت  .(4)تووػى ػةهةىل ٓات 6188ى ئةيووىل 88ة سادؤ تووػى داسوخاُى جةطتةيى بوو، دواتشيؽ هووياليةتى كؤه
ةُذبووُى ئةًةسيلا بة ثةمياُِاًةى بكؤُطشَيع ثا ئةطةس بضاُيني، بوو بِيادى بَِيت هة دةطتى ضوو ئةوةى كة ًةبةطتى

 .ةتلشدةوةسِ (ىكؤًةَهةى طةالْ)ء )ظَيشطا(ىئاػتى
، ئةوة بوو كؤًاسييةكاْ 6188ةَهبزاسدُةكاُى ٓووداواُةؾ ٓاوكات بوو هةطةأل جَيطاى ئاًارة بؤ كشدُة ئةو ِس

هة باُطةػةى ٓةَهبزاسدُةكاْ جةختياْ هةطةس طةِساُةوة بؤ طياطةتى )ًؤُشؤ( باسةت بة طياطةتى دةسةوة ئةًةسيلا طة
وَهظّ بة كؤتايى ٓاتِى ًاوةيةى هَيشةػذا . (8)دةكشدةوة، بةًةؾ تواُياْ هة ٓةَهبزاسدُةكاْ طةسكةوتّ بةدةطت بَٔيِّ

، ئيرت بةَ ػَيوةية طوصةساُذُى تا ئةوةى هة واػِنت هة طاَهى صاو بووةسؤكايةتييةكةى هة ِسووى جةطتييةوة الواصء داِسط
 طةسى ُايةوة. 6184
 
  

                                                 
 .821ُةوة تا ئةًشؤ، ي( د. ئاساغ فةسير صةيِةأل، ًَيزووى ئةًةسيلا هة كؤ6)
 .021  ص 9199دلرا على موراد واد:ون  دراسات يف التأريخ االورودي امديح واملراص:  املوصا  مؤسشم دار اللتب للطباعم والنش:  ( 8)
 ية.ووداُى ٓةس كَيؼةيةن هة ئةوسوثا، ئةًةسيلا دةبوو َٓيضى طةسباصى بة كاسبَٔيِا( هة بةُذةكةدا ٓاتبوو هة كاتى ٓةس ِس1)
 .188، ص  موجز تاريخ الواليات املتحدة  اززا الجالحاالْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش،  (4)
عبدالرزيز سلردان نوار ود.بدود بدد  ا  الدي،  تاريخ الواليات املتحدة االم:يلرم م، القد:ن الشدادس عشد: حتدى القد:ن الرشد:ي،          (8)

 .932ص 
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 كؤبةند
 

 (ّوَهظ)  كة ٓةَ وةكو ئةو طةسدةًة ىة دياسةكاُى ئةًةسيلاييبة ٓةًوو ثَيوةسَيم يةكَيلة هة كةطايةت ،
ء تواُيويةتى كاسيطةسى وةكو طياطى هة طؤسةثاُى ئةًةسيلا دةسكةوتووة خاوةْ ٓضسء صاُظت، ٓةَ

 هة ِسووداوةكاْ بِةخؼَيَِيت. بةػَيمبةطةس 
 (ّوَهظ) ،هة ئةًةسيلاكؤًةآليةتييةكاْ  طشُطى صؤسيذاوة بة طشفتة ئابووسىء هةطةأل ٓاتِة طةس دةطةآلت ،

دؤخى كاسكشدْء سَيطةطشتّ هة كاسة ياطاى ضاكظاصييةكاْ هة بواسى ضاكلشدُى باوسبواسةػذا  َهة
 .ػايةدى ئةوةْدصَيوةكاُى طةسًايةداسةكاْ 

 ء ئةواُة ثَيؽ ئةويؽ طةِساْ بوو بة دواى باصاِسى (وَهظّ) هة ِسووى طياطةتى دةسةوةدا ئاًاجنى طةسؤن
 بري (ّوَهظ)بؤ ئةًةسيلا. ئيرت ٓةس ئةوة بوو كاسيطةسى كشدة طةس  ئابووسى ُوآء بةسقةساسكشدُى باصسطاُى

ووى دوُيا دةسةوة سِ هةوة بلاتةوة كة ئةًةسيلا ئيرت ثَيويظتى بةَ طؤػةطرييية ُيية، بةَهلو دةبَيت بة
ئةطةسضى هة ئةًةؾ  بلشَيتةوةء صهلَيضى دةطةآلتةكةىء تواُا ئابووسييةكةى ثَيؼاُى دوُيا دةسةوة بذات.

، بةآلَ دواتش بوو بةسدى بِاغة طياطةتى دواى ًاوةيةن دواى دةطةآلتى ئةويؽ بةَ ػَيوةية كاسى ثَيِةكشا
 دةسةوة ئةًةسيلا كة تائَيظتاكة كاسى ثَيذةكشَيت.

  هة ًةطةهة طياطييةكاْ واقعىء خاوةْ ئةصًووْ بوو، جطة هةوةؾ ٓةوَهيذاوة بة   (وَهظّ)هةطةأل ئةوةى
تى هة طةس ئاطتى ػَيواصى تاكتيم بريؤكةكاُى خباتة بواسى ثشاكتلييةوة، بةآلَ  هة ٓةوَهةكاُى بؤ ئاػ

وآلتةكةى ِسووبةسووى ػلظت دةبَيتةوة.  ىجئاْء داًةصساُذُى ئةجنووًةَُيلى َُيو دةوَهةتى هة كؤُطشَيظ
ٓةسوةٓا هة ًةيذاُى ثِش هة فشتء فَيوى طياطةتى ئةوسوثاؾ،  بؤضووُةكاُى دووس هة ِساطتىء واقعيى 

 َيت، كة دواتش بةو ٓؤيةوة طةسى ُاوةتةوة.هَيلذساوةتةوة. بؤية ئةًةؾ بة طةسةتاى ػلظتةكاُى دادةُش
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 ليطتى ضةزضاوةكاى
 

  كتيَب بة شمانى كوزدى
 

 .8868ضاثخاُةى ثةيوةُذ، طوَيٌاُى،  هة كؤُةوة تا ئةًشؤ، ضاثى يةكةَ، ئةًةسيلاد. ئاساغ فةسير صةيِةأل، ًَيزووى 
ةوسوثا هة ػؤِسػىى فةسةُظىييةوة تىا جىةُطى دووةًىى      د. عبذاهعضيض طويٌاْ ُةواس ود. عبذاعيذ ُةعِةعى، ًَيزووى ٓةوٓةسخ" ئ

 .8881جئاُى"، وةسطَيِشاُى: خاهيذ ٓةسكى، ضاثى يةكةَ، ضاثخاُةى وةصاسةتى سؤػِبريى، ٓةوهَيش، 
) ُوآء ٓاوضىةسخ(، وةسطَيِشاُىى:د. سٌىذ عبىذاهلل كاكةطىوس، ضىاثى يةكىةَ،        ئةًةسيلاد. عةوُى عةبذوهشةمجاْ طةبعاوى، ًَيزووى 

 .8868ِسؤرٓةآلت، ٓةوهَيش،  ضاثخاُةى
، وةسطَيِشاُىىى: ٓىىةوساًاْ فىىةسير كىىشيٍ، ضىىاثى يةكىىةَ،     ئةًىىةسيلافشيؼىىتة ُىىوسائى، ًَيىىزووى طؤِساُلىىاسيى كؤًةآليىىةتىء طياطىىيى     

 .8888دٓؤن،  ،ضاثخاُةى خاُى
، ضىاثخاُةى ِسؤرٓىةآلت،   جوطشافى، وةسطَيِشاُى: عىةىل ذىاجى صةَهٌىى    -ئابووسى -اهلل قوِسةيؽ، ًَيزووى ئةًشيلا طياطيى فطاد. 

 .8866ٓةوهَيش، 
ظياْ ًةجيذ، طيظتٌى ذضبى هىة ئىةًشيلاء كاسيطىةسى هةطىةس طيظىتٌى ذلىوِساُى دةوَهةتةكىة ضىاثى يةكىةَ، ضىاثخاُةى بيِىايى،            

8882. 
 

 كتيَب بة شمانى عةزةبى
 

بددد ددرالددي، دلردا  دار املردار      مدوجز تداريخ الواليدات املتحددة  ازدزا الجداني  ت: دمد        االْ ُيعيِض و ِٓشي طتيى كوًاضش، 
:   ،6181. 

 . 9199دلرا على موراد واد:ون  دراسات يف التأريخ االورودي امديح واملراص:  املوصا  مؤسشم دار اللتب للطباعم والنش:  
 .9122 القاه:ة دنرى  ام:يلا  ت: مد عبدالرزيز عبداجملرد  ملتب الواليات املتحدة لالسترداالت   طتيعّ ظِظِت

 .0222د. صالح امحد ه:يدي  دراسات يف التاريخ االم:يلي  درا الوفاا لدنرا الطباعم و النش:  االسلندريم  
 .9133د. عبدالرزيز سلردان و د. عبداجملرد نرنري  تاريخ الواليات املتحدة االمككرم امديح  دار النوطم الر:درم  دكوت  

بدد  ا  الدي،  تاريخ الواليات املتحدة االم:يلرم مد، القد:ن الشدادس عشد: حتدى القد:ن       د. عبدالرزيز سلردان نوار ود.بدود 
 .9111الرش:ي،  دار الفل: الر:دي  م :  

كلود جولران  امل  و التاريخ او معتا عا  م، تاريخ ام:يلا  ت: مد خنلم كالس  الطربم الجانرم  دار دالس للدراسات و الرت م 
 .9191والنش:  دميشق  

 .9139كدا  مظو: امحد  اضواا على ،طايا دولرم يف الش:ق االوسط  دغداد  دار ام:يم للطباعم  
 .9119د. ناهد اد:اهر  دسو،ي  دراسات يف التاريخ االم:يلي  دار املر:فم ازامررم  م :  

 

 كتيَب بة شمانى ئيهطميصى
Chares Seymour, Wilson and the World War,2007. 
N. Asokan, a study of American History, THE MOTHER SERVICE SECIETRY. 

 

 ئيهتةزنيَت
http://ar.wikipedia.org/wiki/ويلشون_وودرو. 
http://www3.davidson.edu. 
http:/millercenter.org/president/Wilson. 
http://press.princeton.edu/about_pup/puphist.html. 
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www.jnu.edu. 
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilsonWoodrow/index.html 
http://www.brynmawr.edu. 
www.wesleyan.edu. 
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilsonWoodrow/index.html. 
http://millercenter.org/president/Cleveland. 
http://ency.algeeria.com. 
http://iipdigital.usembassy.gov.( 6218سودوهف جاي، أسبشيتض، قاُوْ ػريًاْ ملِع االذتلاس هوعاَ   ) 
Wilson’s Fourteen Points. An Address to a Joint Session of Congress.  
 

 


