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 :املقدمـة
شههههالواليات اههههدواليامريههههلجالي م اناههههوالمتمتلههههوالمهههه اليار ههههت يواليا اد ههههاوال
ًيالياليخلاوال،الصديبادالرشنالالاليانظدماليا اد ه التي يهبي،ال،الياره الا بهواللت ال
نبا ًيالمؤث ًيالف التملوالرله اليار هت يو،الامهدالخل ره المه اليداهوالصه ي التخدصهوال
با اليايببا اليا ئا ا الياتمات يالتيالام  ي  الف الميدت رامدالاتهب،الينبه ال

اللللالم الياش ،الي م ان الالتصتلالياىاليا ل وال.
(البر هلماليايهب،الياتماهت يال4291-4291ير موالياملجالمتضت اليابيه ال 
جال،الفهههههههه الي نرخدبههههههههدواليا ئد ههههههههاوالال ههههههههدماليا ههههههههل والبنههههههههتبالنههههههههدان ال .نههههههههتا

تيصهههتلالياتماهههت اا الللهههىالي الباهههوالفههه الي نرخدبهههدوال،التيا اد هههوال4291
ياليخلاههواليارهه البههدمالباههدالنههتاجالخههاللاليا ههنتيوالي  بههياليارهه البضههد دالنهه ئا ال

الالت ادواليامريلجاليألم اناو.
تبههههلاليدتاهههههوالمهههه الخهههههاللاليال ي ههههوالخ اليبيههههه الفهههه اليامتضهههههت المهههه الخهههههاللال

 الينرخدبهههههدواليا ئد هههههوالفههههه اليات اهههههدواليامريهههههلجالولالمطلببببب أا أال-م لبههههها  
تي يههلي اليارهه التهه والمهه المندف ههوالبهها الي يههبي،ال4291-4291ي م اناههو
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ياريضا الاادالب لالتفدجالياه ئا ال4299ي م اناوالتيار البلخوالف الالم ال نوال
 ههد لنااليامنههدتلالتيامشههدنلاليارهه اليلر ضههوال ههبوالي نرخدبههدوالتمهه الثههمالفههتبال

النتاجالبدا ئد وال.
تبههلاليههدتلالال4291ال-4291 ال اد ههوالنههتاجالياليخلاههوالانيالمطلبب أال ببخمههدال

فاادالنتاجاليصالحالي خ هد الياره التبهيالباهدال هلن الياه ئا ال هد لناالتيترثهد ال
اتههدلالت ههدئلالدن ههدجالي برصههدلالتيارتههد جال ياند ههلا المهه الياههتب ي التااهه  م،التيا
ياخد تاهههوالتياتهههدلالي هههتياالارصهههلا اليابضهههدئيالي م اناهههوالتري ههها الظهههه ت ال

ياناليهههها ،التر نهههها المصهههه تفدواليالتاههههوالتيصههههلي اليام اشههههاوالال ههههند ال ههههام دال
بههتينا التلاههلجالالنمههد  المهه الخههاللالالر با هه المبههدلعاليالام  ي اههواللهه ال  اههاال
يا خ مدااوال،ديلي المتيبنوالف اليامابيناوالتخنضالياض يئ،التالف حاليامتدلال

الا دبدواليألموالف المتدلاليارتد جالتياصندلو.
 املطلب األول

 4291-4291األمريكية  انتخابات الرئاسة يف الواليات املتحدة 
ياىالبل الي لي جالي م اناوالب اد والال4291خلىالينرخد،الندان النتاجاللدمال

آ،ال نوالال9تلالجالاا اليار ال د الللاادال د لنااليابيالرتفىالف ال
تبمتت،اليامدلجالياثدناوالم اليال رت الب  الياملل اليا دمال دلادال4299

تفدجالمنل البيملال  داوالمخرص جالإاىالندئ،اليا ئا الندان النتاجالا لم الب
يا ئا الالتا تل الف اليايضت النر،الفاادال ال الخب ْماليااما الترتلاليامنص،ال
ت اثدالال ئد وال(ال،الخلىالنتاجاليااما اليال رت اههوالامنص،اليا ئد والف ال
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،الف الباوالخبا ال4299يا دلوالياثدناوالتيانص الم الصبدحالياثدا الم الآ،ال
الف الملانوالفا متنوالثمالخلىاليااما اليال رت اوالثدناوالف التيشن  الخمهههدم

ال.(4 بدض الميدنمالإبلامالنتاتمااد
 الختلال  هههههداوالالنهههههتن   الال4299فتتهههه الفههههه اليا هههههدل المههههه النهههههدنت اليألتلال

لههد ضالفااههدالياههلفياليونهه الايههتيفبالياميههد با اليا ههلمد الفهه اليايهه ،اليا داماههوال
،تيارهه الندنههوالت ههالوالاربههبا اليألمههتيلالياينتماههوال،تللال ههبيالللههىالال(9 يألتاههىال

الايال.شتدلر اليا اد اواليار الاليظاوالبإلتد،الياتم
نهههتاجالمنهههبالر ههههلم اليا ئد هههوالرن هههاحال اد ههههوال هههد لناالف هههدمالبد ههههرب دلالتيهههدتلال

يا ندصههههه اليا هههههائوالفههههه الي لي جال،فصهههههد ال ئا هههههدالشههههه بادالاممد  هههههر ال اد هههههوال
يلرليااوالبها التماهياليأل ه ي ال،التيا ضهد الللهىاليان هدلاليامتتهتلالفه اليدلي جال
يا ههدب وال،ممههدالنههد الاهه اليارههسثا اليا اد هه اليداتههدب الللههىالياشهه ،اليألم انهه ال

نههتاجال(الياههبيالرمثههلالبد نرههد الاللفظاهه والبشههنلال هه اياللبههد جالال اليبل ههد اللاهه
يانباههههههه الفههههههه الياي هههههههتلالممهههههههداليلىال  هههههههراد اليا ههههههه تاا ال نخنهههههههدضالي ههههههه د ال
ياميدصههههالالتبلههههوالمههههتي ل ماليامدااههههوال،التت ههههلالبههههدنت اليار  انههههدواليانم ناههههوال
يا دااههههوالمهههه اليام ههههريالالللههههىالياههههلتلالي ت باههههوالباههههيالبضههههدئ ادالفهههه الي ههههتياال

ي م اناهههوال،التمههه الثهههمالصههه تبوالشههه ي التي هههرا يلاليابضهههدئيالاليات اهههدواليامريهههلج

                          

 
2

- P. R.F.R.U.S.1923,vol.I,Message of the President of the United states 

to Congress ,December 6.1923,P.XVII. 
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يألم اناههواليابيئههلجالفرنل ههوالفهه الي  ههتياالياميلاههوالالتا ههتلاليانضههلالفااههدالإاههىال
خ هههه التباهههه اليارتههههد جال ههههتف الياههههبياليههههتلالياههههتبي جالاتنههههد واليريدلاههههوالنباهههه جال
مت  دالباهدالنهلالمه الم نب هدالتمامراهدال،نمهدالخنه الت هيالتبي جاليارتهد جالتب همادال

تييههههههلجالالصههههههندلدوالتتييههههههلجالالرتههههههد جالتخخاهههههه يالالن ههههههلالإاههههههىالثالثههههههوالخب ههههههدمال
ال.ال(4 تيامتيصالوال

انهه النهههتاجالاهههمالانهه الف هههد الفههه اليار دمههلالمهههياليانهههتن   الالمنههباليابلياهههوال،ممهههدال
شهههتيالللهههىالريهههتلاليألالباهههدوالياتمات اهههوالياصههه ا جالإاهههىالخالباهههدوالمندتئهههوال
اإللي جالف النثا الم اليألمت اليار الختصىالبادالياه ئا ال،التادابهدالمهدالي هر ملال

 اليهههاالياهههن ضالام د ضهههر الخ ههه الياههه ئا ،يباللهههد ضاليانهههتن   اليانهههتن  ال
م ههدنلجالياهه ئا البر لاههلالياضهه يئ،،التيههد ،ال لبهه البههلختلاليات اههدواليامريههلجال
مينمهههواليا هههللاليالتااهههوال،تخللههه اليانهههتن   الي الخلضهههدئ الرهههماليخراهههد  مالمههه ال
ممثل الياش ،التامننامالإصلي اليا تينا الم اللت اليايدتوالانصايوالياه ئا ال

ياتياههلالرنناههبيال،تفهه الظههلالال ههبواليا هها  جالنههد المهه التي رشههد ر ال،تي اللملهه ال
ال.(9 يام ريالالللىاليا ئا الل ضالآ يئ الف اليانثا الم اليألمت ال

ف لاهدالال4291ف الظلال بوالياظ ت البلخواليايملوالي نرخدباوالال ئد والا دمالال
تندنهههوالي بهههدالللناهههوالبههها اليايهههببا اليا ئا هههاا الارنناهههبالب نهههدمجالال4299لهههدمال

                          
1

-Beard ,Chales A, and Beard,May R., American in Mid passage, 

Vol.III,NewYork,1941.P.12. 
2

-Clement wood .A, complete History of United States, New York 

,1941,p.504. 
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   الفهه الخ اهه الرلهه اليا ههنوال،ممههدالياينتمههوالمهه الختههلاليا هها  جالللههىاليانههتن
يلىالياهههىالخههههتضالنهههتاجالم  نههههوال تالههههوالمهههياليببهههه الياتماهههت يالالنههههتبالفهههه ال
ر شهههاي ال هههام دالخ الخمدمههه الم شهههيا الخبتاهههد الخمثهههدلال نههه يالفهههت لالياهههبيال شهههحال

  ال4291نن  الم الخاللالنلمواليا د هدالفه اليارد هياللشه المه النهدنت الي تلال
ال(4 اهه ئا ال((ينههدالا ههوالم شههيًد...خندال الي ضههىالب اهه المنصهه،الالالالالالالالالالالالالي

ااهه الخ الفههت لالخا ههىالفنهه جالر شههاحالنن هه الال ئد ههوالب تاهه    الخ الياههباللالبدمههد ال
،تا ههتلال ههب،الباهه الال البههواليا تاههوالبهها الفههت لالتنههتاجال(9 ندمههلالباههلالنههتاجال((

ت ابهههههوالفهههههت لالي الاب هههههىالنهههههتاجالبيالشههههه باوالتث هههههواللدااهههههوالاهههههلىالياههههه خياليا هههههدمال
 المهههه الي م انهههه ال،التخشههههار المهههه الي الاشهههه ل الختالان ههههلواليامنصهههه،المههههدرمريالبهههه

،التنههد ال نههد المندف ههًداليخهه الانههتاجالضههم اليببهه ال(1 مندنههوالفهه التتلال ههر اوال
ياتماههت يالت ههتاليا ههاندرت الياهه يمالتتن هه المهه النداانت ناههدالياههبيالالخللهه الفهه ال

م شهههيدالثدناهههدالتمندف هههدالاههه الال4291ياخهههدم اللشههه المههه الرشههه ا اليألتلاللهههدمال
ال.ال(1 للىاليار شاحالل اليايب،الياتمات يال

                          

2
- Burner ,David J ,Election of 1924,New York ,1971,p.60.

3
- Ibid.p.60.

4
- Ibid ,op.cit,p.62 .
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يلوالياههىالرخلاهه الال4291فهه الخاههد الالالالالتانهه الفشههل الفهه الينرخدبههدوالالنداانت ناههد
ل الر شاحالنن  المندف دالانهتاجالفه اليار اها الامنصه،اليا ئد هوالفه اليامهؤرم ال

الالال(4 ياتمات ي.
تفههه اليامهههؤرم الياتماهههت يالياهههت ن الاريلاهههلالم شهههحالالامنصههه،اليا ئد هههوالفههه ال

يصههلالنههتاجالفهه الختلاليبرهه ي الفهه ال4291نلانالنههلالفهه اليا دشهه المهه اليباهه ي ال
(الخصههتيو،ال4962دالمهه الخصههلال (الصههتر4601يامههؤرم الياتماههت يالللههىال 

(الخصهههتيوال46تخل اهههواليألصهههتيواليألخههه ىالام شهههيا الآخههه ا المههه الباناهههدال 
اتتن ههههه ال اهههههمالإلالنههههه الين هههههيدب المههههه اليار شهههههاحال هههههدب دال،تباههههه الدضهههههدلوال
يألصهتيوالللههىالنهتاجالنمههدالفهدبالتههد ا ال .الليتبالبدار شهاحالامنصهه،الندئهه،ال
ياههههه ئا التي المد هههههدللالنهههههتاجالللهههههىالباههههه اليار شهههههاحالتيصهههههتا الللهههههىال هههههبوال

 هههتاليايهههبمالي لي يالياهههبيالرمرهههيالبههه الفههه اللملههه النندئههه،الالههه ئا الي صهههتيوال
ت فضهه الالياههلفيالي نهه الايههتيفبال4291-4299،تمهه الثههمالال ئا ههًدالالمههلجالمهه ال

ياميههد با اليا ههلمد الفهه اليايهه ،اليا داماههوالي تاههىالفنههد اللاههااًلالللههىالشههتدلر ال
يا اد هههههاواليارههههه اليظاهههههوالبدلتهههههد،اليانثاههههه ا الفضهههههالاللههههه الببهههههتلالياشههههه ،ال

ل اههدلجاليا صههانوالالالبر لاصهه اليامشههدنلالفهه الإشههد ر الي م انهه الاهه الانتنهه ال مههبًيالا
،النمدالخ الخ دبدر الله ال(9 بنخ الاألل ي التيا تينا اليار لالاوالمصل يالاألمد 

                          
1

- Lorant Stefan, The presidency -A pictorial History  of Preside national Elections 

from Washington to Tar man ,the Macmillan Company ,New York ,1953.p.556.
2

Douglas ,Georg William ,the American   Route of Days, New York 

,1937.p.379 . 
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ي برصهههدلالتينتمهههوالميلاهههوالخفضهههلالتيايدتهههوالال دمهههلاليا تيههه الفههه اليا اد هههوال
ت دلههههواليا ههههتينا المههههيال اد ههههواليار ههههدمحالياههههلان ال،الندنههههوالم بتاههههوالار  اههههوال

اهواليابلهلالآنهبي ال،تبهلال هدللر البتتره النهه يا اليامشهدنلاليأل د هاوالياره التيت
فه الت له الشه بادال،يبالالالال Cries Code Hio Collegeنهتلال اهتالالنهتاجال

رل هههىالي ثنهههد اليا  ههه الياشههه ب الخثههه التفهههدجاليبهههنامالياصههه ا الفههه اليا هههدبيالمههه ال
ال.ال(4 ال4291رمتبال

يمدالاليايهب،الياهلام  ي  الفنهد المه الياصه ،الللاه الالينرخهد،الم شهحالمنهدف ال
تباهه الال ههللاليانباهه المهه اليامندف هها الياههلام  ي اا الالانههتاجالفهه الي نرخدبههدوال،ال

م د نههوالمههيالياتماههت اا ال،اليبالنههد الااههمال ههب،الخنبهه الالمندف ههوال،ي الت ههتالنبههبالال
ياي تاالاألبلاهدوالياميلاهوال،التللهىالخهال الين هتدمالتتيهلجالياتماهت اا الفه ال
مههؤرم  مالي نرخههدب ال،الفدن  ههلاليامههؤرم الياههلام  ي  الت هه التههتالمهه الي  ههراد ال

لا ههوال ههديوالمدل هه الفهه الناتاههت  الفهه اليا يبههيالتيا شهه ا اليا ههدمال،التباهه الفهه الي
،اليبالنههههد الي ههههتلالال4291مهههه اليباهههه ي التي ههههرم اليرههههىاليا دشهههه المهههه الرمههههتبال

،التنهههد اليام شهههيد الال(9 مهههؤرم اليببههه البهههتم الين  هههلالفههه الرهههد ا ال هههبياليابلهههلال
يا ئا ههد الالمههؤرم ال مههدالتاههامالمههد الخلتالتيانهه لال ههم ال،تب ههلالمندبشههدواليههدلجال

يام شههيد البدايصههتلالللههىالي صههتيوالي ههرم والامههلجال ههب والياههدمالاههمالانلههحال
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 John Wتللا الين ي،اليام شيد ال،الت شحاليامهؤرم التهت اللبلاهتاللانه ال

.Davis ال.ال(4 م شيدالال ئد والت م التد ا اللبلاتالب ياد الندئبدالا الالال
شالوالم  نواليار شايدوالي نرخدباهوالفه اليات اهدواليامريهلجاليألم اناهوالا هدمال

 اليببههههدالبتاههههدالتخههههاللالم شههههيدالثداثههههدالمهههه اليايههههب،اليار ههههلم ،تامالانههههال4291
فهه الت اههوالتا نتن هه ال،يرن ههتيالبد تمههد الال4291خترمههد اليايههب،الفهه الرمههتبال

للهههىالر شهههاحال فتااهههوالم شهههيدالا ئد هههوالياتمات اهههوالال.نمهههدالخللههه اليامهههؤرم ال
 Burton K. Wheeler يار هلم الر شهاحاليا هاندرت الباهت ر النه ال،تاله ال

(ال1 ،ال ،التبهههلالخيههه بالفههه الي نرخدبهههدواليارت اباهههوالمهههدالا هههدال(9 ندئبهههدالالههه ئا ال
ال.(1 مالاا الصتوال،الان التاتلوال بوالامالرسوالبنراتوالربن ال

ت نهههبيالندنهههواليامندف هههواليا ئا هههاواليهههتلالمنصههه،ال ئههها التمات اهههواليات اهههدوال
يامريهلجاليألم اناههوالمنصههبوالبها الثالثههوالخيههبي،ال،يايببهد اليا ئا ههاد التيايههب،ال
يار ههلم البم شههيامالنههتاجالتليانهه الت فتااههوال،تاههمالانهه الالم شههيا اليوخهه ا ال

ال(.الال4ن التخ ن واليانردئجالنمدالف الياتلتلال يظالتيف الم
ال(1 4291(النردئجاليارصتاوالا دمال4ياتلتلال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

                          

3
- Adams ,D K, American in the Twentieth century ,A study of the 

United state since  1917,Cambridge University Press ,Cambridge 

1967.p.50.

4
- Barbb, Vincent. P ,and Levine , Daniel,B ,Statistical Abstract of the United state 

,Washington,1979.p.496.
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اليام شحاليايب،
يارصتاوالاليارصتاوالياش ب 

الي نرخدب  اليان بواليا لل
ال119ال%11ال41ت841ت944النتاجالياتمات يال-4
ال416ال%91،ال1ال1،ال111،ال110اللان اليالام  ي  -9
الال%98ال1،ال119،ال041ال فتااواليار لم -1
الالال18،ال114ال ا م الالفد  الم ر لال-1
الالال12،ال166الف ين التتن  اليا ملالي شر ين ال-1
الالال10،ال110التاامالبال.فت ر اليا مدلالتياناليا ال-0
الالال91،ال116التلب والختالنا ر الم ر لال-8

تببا الانت النتاجالبلالصد اليا ئا الياثالثت الالت ادواليامريلجاليألم اناهوال،ال
ال.(ال4 ليتبالندئبدالا التينرخ،التد ا ال .

ال4291خلىالنهههتاجالفههه اليا هههدلوالياتييهههلجالب هههلالياظاههه الفههه اليا يبهههيالمههه الآبي ال
انا جالخهد  البنداهواليانهتن   الياامها اليال هرت اوال،تبيضهت ال ،تخمدمالتمد ا 

 ئههها اليا ضهههدجالردفهههوالت ئههها الياتمات اهههواليأل هههباال،بانمهههدالخلىالندئبههه الليتبال
 الياره الخنهلالالفااههداليا  همالليخهلالبنداهواليانهتن   التخا هىالياهه ئا الب هل دالخ بره

للهههىالناهههدواليات اهههدواليامريهههلجاليا هههلماوالإبالبهههدل ال  اتههه،الللهههىالخم انهههدالي ال
ريهههدفظالللهههىالبهههتيوالل هههن اوالمند هههبوالاشههه  الت هههالموالياشههه ،اليألم انههه ال

                          
1

- Robert, A.dahl ,Democracy  in the United states ,Promise and performance, third 

Edition,Chicage,1976,p.287. 
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يا ظههامال....الخ اهه،الفهه ال ؤاههوالخم انههدالمشههد نوالفهه المينمههواليا ههللاليالتااههوال
ال.(4 ...الالي  رمدمالبد برصدلاليات ن الالتخنضالياض يئ،البصت جالشدملوال(

ال-4291 الال Frank B. Kelloggيخرههد النههتاجالف ينهه البهه ،النالههت ال
(التباهه يالالخد تاههوال،تخب ههىالخنههل تاللبلاههتالمالههت التباهه يالالمدااههوال،ليتوالال4292

(التباهههه يالالي باههههوالال4292ال-Dwigh F. Davis 4291 .اللانهههه ال
(الالبي اهوال، هد يالالCurits D.Wilber 4291-4292،نت را الل.تاب ال

مهههسمت الالب اهههلال،تهههت ال الالHarry S.New(ال4292ال-4291خ .الناهههت 
مههللاداللدمههدال، بهه والالJohn G.Sargent(ال4291ال-4291 هها تنوال 

 (الالليخلاههوال،ال ههتي لالم.النههت 4291ال-Hubert Work 4291 ت  ال

Howard M.Gore  4291-الاهتبي جالياب يلهوال،ال  به وال هتف الالالالال4291ال)
 James(الاهههههتبي جاليارتهههههد جال،تهههههام التههههه اللانههههه الال4291ال-4291 ال

J.Davisال(ال9 (الاتبي جاليا ملال.4292ال-4291 ال
تتههه والمهههيالينرخدبهههدواليا ئد هههواليألم اناهههوالينرخدبهههدواليانهههتن   اليألم انههه ال

،التنهد اللهللاليام دلهلالياره اليصهلالللااهداليايهب،الياهلام  ي  الال4291ا دمال
خبهلالمه اليايههب،الياتماهت يالفه اليامتل هها ال،اليبالخ ه الياهلام  ي ات البههترامال

                          

2
- Bertold, Spulers ,Rulers and Government  of the world ,vol .II, (1942- 

1929 ), London -New York ,1977,p.651- 652.
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دلهههلالفههه المتلههه الفههه اليااائهههواليارشههه ا او،التباههه البيصهههتاامالللهههىالخ ب هههوالم 
ال.ال(4 ياشاتخال

تل فواللت جاليانتن   ال بوالبدالت جاليارد  والتيا را اليار الر خ هادالتهت الالالال
تييرهههتىالمتلههه الياشهههاتخالللهههىالالالJohn McCormackمهههد الن تمهههد ال

ن ههبوالمامههوالمهه الياتماههت اا ،الي اليناههدالاا ههوالخالباههوالي ا اههوال،فنههد التييههليال
ت ياللام  ي اهههههدالتخم ههههها ال هههههاندرت يالتمات اهههههدالم دبهههههلالثالثهههههوالتخ ب ههههها ال هههههاندر

،تيثنهها المهه اليا مههدلاليا ههدب ا ال،الانهه النههد المهه البهها الياتماههت اا ال فتااههو،ال
،اليبالBrookhart،ب تناههد والالFrazier،ف اههب Ladd،اههلالالNorrisنههت اب

ال.الالالالالالالالالالالالالال(ال9 ند الامثلال ؤ  الخم ا الصتردالم د ضدالاللام  ي اا الال
فاهههه ال،الالف ههههلالنههههد الماههههبي اليأليههههبي،الال4291خمههههدالمتلهههه اليانههههتي،الا ههههدمالالالالالال

(الاللمهههههدلال هههههدب ا التيشهههههر ين ال9(اللام  ي اهههههدال،ال 961(التمات اهههههدالت 991 
تييهههلالترشهههنلوالتمدلهههوالر لماهههوالمي ضهههوالب ئد هههوالياندئههه،التهههت الخ النل هههت ال

John N.   Nelsonال48مهه الت اههوالتا نتن هه ال،بلههااللههللالخف يل ههدال ال)

                          
1

- Owsley, Frank  Lawerchic ,& Chitwood, Oliver Perry,A short history 

of American people, vol .II (1865-1952), NewYork,1956,p.476.
2

- Dennis Welland ,The united states ,A companion to American studies, 

London ,1974,p.285. 
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(الصهتردال961لضتيال،ندنهوالااهداليا هل جالللهىالر لاهلالالبهتجالياتماهت اا الإاهىال 
ال.(4 

 الثانياملطلب 
 4291 -4291سياسة كوجل الداخلية  

إاىالبل اليدلي جاليألم اناهوالب اد هوالتلاهلجالال4291خلىالينرخد،النتاجاللدمالال
ااهه اليارهه ال ههد الللااههدال ههد لناال،اليبالاههمالا ههلالنههتاجالندمنههدالريههوالياظههلالتينمههدال

بإبههههليلال4291بههههلخالبر اهههه يواللههههلجالمناههههدالبادمهههه الب ههههلالينههههلاليارنصهههها،اللههههدمال
،التخظاههه الي رمدمهههدواليبرصهههدلاوالللهههىالياي دئههه،الياتبي اهههوالخدصهههوالياخد تاهههو

الال(9 يان هههاضالمههه ال هههد لناالدب هههد النهههت المههه اليارهههتيب البههها الياصهههندلوالتيارتهههد جال
فنهههد اللملههه اليا اد ههه التي برصهههدليالصههه بدالرمثهههلالبنهههرحاليابهههد،التي ههه دالخمهههدمال
يان صههههواليان لاههههوالبههههلاالاللهههه الرههههلخلالياينتمههههوالتريلاههههلوالإاههههىالخضههههااالبههههل ال

يارتد اههوالي ريدلاههوالنهه ال التلنههلمدالتدئرهه اليان صههوالبههدمالبر اهه النههدل اليالتنههوال
رصههبحالمصههل اليبلههد الامصههداحالياشهه ندواليانبهه ىاليا دئمههوال،تلنههلالمندبشههر ال
ا اد ر الي برصدلاوالخشد الإاىالرلخلالياينتمواليانبا البم الياي ،ال،تندشهلال

ال.ال(1 د الاالتري ا الياممرلندوالياخدصوال
                          

1
- Dixon ,Robert G.and,plischke ,Elme ,American Government : Basic 

Documents and Materials,B.Van .Nostrant Company, New York,1950, 

p..82-83.
2

- Ibid.p.84.
3

- Harlow ,Raplh  Volnery ,The Growth  of the United states ,the 

Expansion of the Nation 1865 -1950, Henry Holt Company, New York 

,1951,p.488 . 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

144 

تيرت النتاجاليرتدوال تهدلاليأللمهدل،الفه الي اهوالف هلالمهدالايلهتالاه ال،يبالالال
 اياليار دتناههوالبصهه  اليانظهه اللهه ال  ا ههواللملاههدال،النمههدالشههتيالشههتياليامشههد

للجالتم ادوالرتد اهوالفه التاتل هدالار هتا الياممد  هواليا دلاهوال،تياره البيلوال
بياهه التصههلاللههلل دالإاههىالخاهه التم اههوالب ضههادالال4298مهه الخلمدااههداللههدمال

امصههههن  الالوبههههلامال،تخخهههه ىاليلاثههههوالمثههههلالالالالالالالالالالالالالالال الياتم اههههواليات ناهههه
د هاوالتم اهوالخدصهوالباهدالاضهب اليا مهلالياصت ال(،التنهد الانهلالصهندلوالخ 

ا ههد اليامههؤرم يوالللههىال مهه الياههليخلال،يبالشههنلواليرندباههدوالاضههب اليأل هه د التيا
ال.ال(4 يارتد جال

ببا الرنت الياينتموالبلالربنوالإاىالمبلخاللهلمالإبيدماهدالفه اليأللمهدلالتصه حال
بههبا الياهه ئا النههتاجالفهه ال  ههدار اليا ههنتاواليامتتاههوالالنههتن   الفهه اليا ههدل ال

ر ههرنلالفل ههنوالياينتمههوالللههىالييرههتي الي اههوالال   ال4290مهه النههدنت اليألتلال
يان لالتي ر الا ال،فاتالم ر لالبنن  الل اليام دللجال،ت هتالاهبا الننهت الدلي جال
صندلر الياخدصوالتياره الايه مالممهداليصهلالللاه ال....التمهدالتفه والمه الخهاللال

.ممههدالخلىالإاههىالباههدلجالال(9 تاههلوالياخههدنالتاهه الاضهها  الييالراههت الينههتم ((ال
لال هههالال،يبالتضهههياليانهههد المبهههلخال  يبالثههه ي اليات اهههدواليامريهههلجالب ههه لوالتبشهههن

يشهههر ىاليا تهههلاليااهههتمالشهههائدالامننههه البا ههه الاهههليالتبههه بحالتيفههه ال((التظاههه والفئهههوال

                                                               

1
- Howenstine Jr.E.Jay . ,Public works  After World War I, Boston 

,1943.p.523.
2

-P.R.F.R.U.S., 1926,Vol.I,Message of The President of The United 

States to Congress ,December 6,1926,P.XIII.
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من مههههوالبثهههه ي النباهههه التيارهههه التنههههوالخ بدياههههداللهههه ال  اههههااليامضههههد بدواليارهههه ال
ال.الال(4 يبليلوالم الخاللال بوالياملجال

 ههه  النهههتاجالتتب يؤوالتبهههدلجالآخههه ت الفههه اليايهههب،الياتماهههت يالار لاهههلالياماهههدمال
رصدلاوالتي ترمدلاوالاليلاليأللنى،التخ اموالياينتمهوالبراائهوالياينتماوالي ب

ياظهه ت اليامند ههبوالاال ههرثمد اليايهه الاأللمههدل،النمههدال هه ىاليرتههدوالآخهه الفهه ال
ي يرنههد ياليامههتيا الاليههب،الياتماههت يالار ههتا اليامههناجاليانهه لي،ال ياتنههدحال

تنههد ال  بهه وال ههتف المننهه ال ههبيالي رتههدوال،يبالخشههد الإاههىال  الر باههااليات ههدئلال
ي ترمههدل التي برصهههدليالتياث هههدف الار لاههلالياخ هههدئ اليانباههه جالياتلاههلجالالر هههلمال

.ت ههههبيالا نهههه الم ههههدنلجالي ريههههدليوالال(9 الالرنههههدف الفهههه الياصههههندلوالتيارتباههههيال((
ياصهههههندلاواليباليلرمهههههلالنهههههتاجالفههههه ال هههههبيالي رتهههههدوالللهههههىال تلههههها المخلصههههها ال

ترتمههههد النتشهههه ي الالDewitt Moroم رشههههد ا الاهههه ال مههههداللتياههههوالمههههت ت
Thomas Cushranبهبا الرنهت الياينتمهوالبهلالال(1 م المؤ  هوالمت اهد الال.

يرتاوالارشتايالترندم الي ريدليوالياصندلاوالتي يرنهد يوالتنهرجالله ال هبوال
يا اد والااهد،اليألبمهدوالي برصهدلاوالترت هياليا خهد الي برصهدليالتخ هاموال
 اد والللمالرهلخلالياينتمهوالبشهؤت اليا مهلاليارتهد يالتياصهندل الإاهىالباهدلجال

                          
1

- Woody ,C .H, Growth of federal Government (1915- 1932) , New 

York, 1934,p.344.
2

- Chester Bowles, American Politics in A Revolutionary World, 

Harvard University Press ,Cambridge ,1956 , p.35.
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األلمهههههدلاللهههههللالياتنهههههد واليامنظمهههههواليارههههه الخضهههههيوالمؤ  هههههدوالم هههههدللجال
يارتد اههوالممههدالخلىالي رنههد الختههت اليا مههلالتخنههضالي نههواليدضهه ي،ال،تريناههبال
يانشههد اليا مههدا الفهه اليات اههدواليامريهههلجال،الفههد رنياليألتهه اليا ههنتياليامرت ههه ال

(الاللت  الخاههههههىالال4484مهههههه ال ال4291ال-4291ال دمههههههلالمههههههدالبهههههها اليأللههههههتيمال
ال.ال(4 (اللت  4161 

يبدوالتاهههها البههههبا الانههههت الي  ههههر  ي اليا خ ههههمدا الخلىالإاههههىالر لههههاناليدضهههه ال
ين ههليمادال،يبالاههمالالرشههالالياههباللالإضهه يبدوالبتاههوال،تي اليههلثوالفدناههدالميههلتلجال
تب ههللالمرنههدبنال،تاههمالريههل اليههد والالرتبهه اللهه اليا مههلالبشههنلالمليههتظال،ال

ضهه ي،ال011ياههبيالشههد  الفاهه ال ال4291ي المههداليههل اللههدمال (الخاهه اللدمههلالتيا
%مههههه اليا مهههههدلالفههههه اليات اهههههدواليامريهههههلجال9ياهههههبيالشهههههد  الالفاههههه ال4291لهههههدمال

ال.ال(9 يألم اناوال
خخهههههبواليانثاههههه المههههه الياشههههه ندوالربههههها الخ اللمدااهههههدال الا ابهههههت الفههههه الالالالالالالال

م ر لوالي اليبالري نوالظ ت اللملامال،نمهدالنهد اللملالي شر ي البمنظمدوال
،تييداهوالثالثهوالمالاها اللدمهلالياهىاليار دلهلال4290اتضيالنظدماليار دلهلاللهدمال

،لت الفهه اليار لههيالام ههر بلالتلاههلالاشهه ت  مالبرههسما الم ههر بلاماللبهه اليار دلههلال
ف اليانثا الم اليان دبدوالالمتهدا الال مهلالالبهوالفه الخمهت  مالت همد الالفسنشسو

                          
1

- Alexandrov ,V ,A contemporary  World History 1917- 1945 ,progress 

publishers, Moscow , 1986.p.498.
2

-Ibid.p.498.
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،نمهههههههدالتخشهههههه فوالتبي جاليارتهههههههد جالللههههههىالمخرلههههههه ال(الال4 م ر يههههههدرامالتشههههههنتي مال
يا مهلاليألخه ىال،الممهدال هب،الرندبصهدالال،ي ريدليواليارتد اهوالتمنظمهدوالخ بهد

بهها التمدلهههوال هههتف الخصههيد،اليامهههناجاليانههه ليالتيايهه  اليا هههلامالفههه اليايهههب،ال
امهههدالخبهههلوالياتمدلرهههد الم د ضهههرامداليا تاهههوالالرنظهههامالياتمات ي،تمهههياليخرالف

ال.(9 ياينتم 
ت اهههمالنهههلالرلههه اليار هههت يواليارههه اليصهههلوالال مهههدلال،الندنهههوال نهههد المشهههدنلال

 هه ال ههت الختضههدلامالال4298ال-4291مامههواليههلثوالااههمالمههدالبهها اليأللههتيمال
ي ترمدلاهههو،يألم الياهههبيالتضهههياليانثاههه المهههنامالإاهههىالإاتهههدلالتظهههدئ التلاهههلجال

،ال466،ال666اماهه الياتلاههلجاليههتيا الال متلاههوال،يبالبههل اللههللاليا مههدلالفهه الي
ال (ال هههنوالتخنبههه ،الت ههه الماههه الااههه الب يلاهههوالندار هههلا40(اللدمهههلالتب مهههههه  1

(الخاههه المهههنامالفههه المتهههدلالياخهههلمدواليا دمهههوال،يألمههه ال466تيامنهههدتمالتلخهههلال 
ياههىال4296(اللههدمال44،966،666ياهبيالخلىالاابههت اللهللاليامههتظنا المهههه ال 

دلالفه المتهدلال،فظا والياب داواللنلاليا مال4298(اللدمال46،ال066،ال666 
ياصههندلوال،تيبليلاللههللاليا ههد لا البهها اليألفهه يلاليام رمههلا الللههىاليا مههلالفهه ال

،الممههدال(1 ال4298ال-4296(الخاهه الشههخنالبهها اليأللههتيم916يامصههدنيالإاههى 
لفههيالب ههضالياشهه ندوالبيواليدنرههد اليا ههدا النشهه نوال نهه يالفههت لالتشههتف ااوال

                          
1

- Current, Richard, American History, A surrey Knopf, New York 

,1980 , p.651 .
2

- Howenstin, Op.Cit, P.555. 

3
- Current , Op.Cit, p.648.
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ب ههههههدل ماللهههههه ال اصههههههندلواليا ههههههاد يوالدتهههههه ي الري هههههها الألتضههههههد اللمههههههداامالتيا
تيان دبدوالتخصتصداليا مدلالياما جال،التيصلالخ بد،اليا ملالفه الي ريدليوال

ياصهههندلدوالبيواليألتهههت الياضههه انوالمثهههلالر هههلا اليانيهههمال،اليان هههاجالياتنهههتب ال
للىالللمالياش  والياميلاوالف البمياليدض يبدوالالإضدفوالام دللجالياميهدنمال

.الترههههمالإا ههههد اليانثاهههه المهههه اليا ههههتينا الال(4 ي ريدلاههههوالب هههه ضاليا  ههههلاليارنصههههل 
والياصهههندلاوال يار ت هههردوال(،التخصهههبيوالاتنهههواليارتهههد جاليامضهههدلجالاالريهههدلي

ي ريدلاههوالخنثهه الميدفظههوالمههيالر ههلالالا تيلههلالإت ي يراههدالتصههد اللملاههدالخبههلال
فدللاهههوال،التنهههد ال هههبيالنراتهههوالاميدتاهههوالياههه ئا النهههتاجالضهههمالخشهههخدنالااههه ال
مامهها الالإاههىاليالتنههوالار باههبالبتيلههلاليا  ههلال،نمههدالي البهه ي يواليامينمههواليا لاههدال

ال.ال(9  اليا دمالال ملالص بدالندنوالبيوال با والرت لالياضب
،الر ناههبًيال هه ا ًدالال4291ال-4291شههالواليامههلجالياممرههلجالبهها اليأللههتيمالبههبا ال

ال ا  جالللىاليا ملاليان دب الممدالخلىالإاىالي رم ي الباهدلجالإلهليلالياتم اهدوال
يار دتناهههوالبتصهههنادالتيهههلجالخ د هههاوالفههه المنظمهههواليا مهههلال،تمناهههداليار دتناهههدوال

دجالي برصهههدلاوالالبلهههلال،الاهههبيالبهههلخواليانباهه جاليارههه الا بهههواللت يالمربياهههليالفههه الياياهه

                          

 Ibid, P652
2

- Faulkner ,Harold  Under wood ,American Economic History, Harper 

and Row company ,New York ,1960, p.613. 
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مئههدوالياشهه ندوالبد نههلمد المههيالب ضههاداليوخهه ،الفمههثالاللخلههوالشهه نوالننهه ال
ال.ال(4 ال4290ياادليالميالش نوالنن النداانت ناداللدمال

تيلرمدليالللىالمدال باالانت النتاجالبلال باالمبدلعاليالام  ي اهوالمه الخهاللال
ظهههًداليا خ هههمدااوال،الفسيهههل المتيبنهههوالفههه اليامابيناهههوالتخنهههضالياضههه يئ،التظهههلالا 

امشد اياليار  انهوالال،تخينهمالببضهر الللهىاليا مهدلالتانه ال اد هوالياينتمهوالاهمال
رنهه التيضههيوالتمربنههوال اههمالف ههحاليامتههدلالا دبههدواليألمههوالفهه المتههدلاليارتههد جال

،ال باالببا النتاجاليان لاهواليألم اناهوال،الت فهضالفنه جاليانظهدمالال(9 تياصندلوال
ياينهههتم التيبرههه حالبهههل اللنههه اليار هههدت اليان هههدلالاأللمهههدلال،لاهههلالنهههتاجالللهههىال
م تنوال تهلاليالتاهوال،الفهسخ الميهدنماليات اهدواليامريهلجاليألم اناهوالمه اليانظه ال
فهه الفضههايوالرباههتواللتمالتاا  ههدالمهه الفضههدئحاللاههلال ههد لناال،الي الينهه الب ههلال
م ت ال نرا الم الملر اليا ئد اوالخا واليامينمواليا لادالف الياثهدن التيا شه ا ال

رههستا اليأل يضهه الاههتبا اليابي اههواللاناهه ال،تخا ههىالنههتاجالال4292مهه الالشههبد ال
يا ههدبياللشهه المههه الآبي الرههستا النههلاليأل يضههه اليانن اههواليابي اههوال،النمهههدالفهه ال

تتههلواليامينمههواليا لاههدالام د  ههوالنتاتمباههدالي التباهه الياليخلاههوال فههل(المههبن،ال
(الخاههههه اللت  المههههه الخلتي لاللت رههههه الارهههههستا واليام هههههرتل ال466ب بهههههتلال شهههههتجال 

                          
1

- Gilbert , C. Fite ,Jim. E,Reese, An Economic History of the United 

States, Boston, 1965.p.542 .
2

- Bates,J .Leonard,Teapot Dome Scandal and Elections of 

1924,NewYork ,1955.p.303.
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يانن هه اليابيهه يال  هه ال اههل(الخنثهه المهه ال ههوال ههنتيوال،ترههمال ههت  فل(الفهه ال
ال.(4 املجال نوالال4298دن اليألتلالم الرش ا الياث

خمدالبدان بوالالناليا اليألم اناا اليا ب واليار الندنوالخبلالإفدلجالمه اليا فد اهوال
خاللاليا ش اندوالم اليا   اليا شه ا ال،التياره التيتاهواليا اد هوالياتمات اهوال

بلالال4296ال-4266ب ببادالر لمدالمربياليالال،تبا الأل الياملجالمدبا اليأللتيمال
ا ال،في  ههتيالخ بديههدالم رن ههوال،تتفهه والشههالوال فد اههوالشههدملوالبدان ههبوالالناليهه

يا لبههههدوالاإلنرههههد الياب يلهههه الفهههه الخثنههههد اليايهههه ،الفينههههبوالاإلنرههههد ال،فد ههههر لال
يانهههالحالخ يضههه المتلاهههوال،التتصهههلوالبامهههواليامهههبي  اليألم اناهههوالإاهههىالضههه نا ال
تثال الخض د الفبلختيالبش ي البضدئيالتآ والامالان البما ت  مالشه يؤ دالببهلال

ال.(9 با ال
 بهههت اليدنرهههد الياب يلههه اليارتهههد يالتانههه الخلىالرتبههه ال لبهههدواليايههه ،الإاهههىال

ياض ت يالالالم اشوال،فضالالل اليار  فواليانم ناهواليا دااهوالتلهتلجاليامندف هوال
يألت باههوالإاههىال ههدبااللاههل دالال،الفبههلخوالريههلالميههلاليامنرتههدواليألم اناههوالفهه ال
يأل تيااليا داماوالمنرتهدوالامهبي لا الخ تنراناها التننهلاا التبتانهلاا الت ت ال

اا التي ر يااا التخال هواليا هتااليا داماهوالتمنشت اا الت نتلالتصاناا التب يبال
خمههدماليابضههدئيالي م اناههوالتاههبا الظاهه والب ههضاليههد واللههلماليا ضههداليههتلال
يدلي جالياتمات اههههوال،تنههههد الللههههىاليألالهههه،التضههههيالياناليهههها المبل هههه يال،أل ال

                          
1

-Woody ,Op.Cit.p.360.
2

- Elsworth, R.H. ,Development of Farmers Cooperative Organization, 

New York ,1924,p.132.
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خ هههه د اليانثاهههه المهههه الياميدصههههالالياب يلاههههوالي ههههر لوالب ههههضاللدفاراههههداللههههدمال
جال تههدلالمثههلالتههت  الانهه اللالمههوالظاههت الثههت جالفهه اليا هه ،الب اههدلال،(ال4 4291

نهههت ابالمههه النب ي هههندالت تبههه وال فتااهههوالمههه التا نتن ههه ال،ندنهههوالبهههلالبهههلخوال
ال.الال(ال9 رظا الال اد 

تيارهه الال4291 لصبوالياناليهها ال(اللههدمالهتخ هه الياناليههت اللصههبوالل فههوالبهه
يثههوالياناليهها الللههىاليا اههدمالبرظههد  يوالتمد ا اههوالترس هها الاتههد الالنضههدلال

،الخمهههههدالمصهههههدل،الال(1 ضهههههلالياباهههههياليدتبهههههد يالاممرلنهههههدرامالار هههههلالاللاهههههتنامالال
ياناليا التخنش واليانرلوالياب يلاهوالفه اليانهتن   الف هلالخثهد والتتهببوالينربهدوال

ي ههلالفا متنههوالياب يلهه ال،فنههد الالشهه ت والبمشههنلوال مرالنهه الالياهه ئا الالنههتاجال
ياناليهها التيضههيوالال اههد ال،الفههبن الفهه اليا  ههداوالياشههنااواليا ههنتاواليامتتاههوال

دناهههوالر لاهههلاللههه ال  إمنال4291النهههتن   الفههه اليا هههدل المههه النهههدنت اليألتلال
مصهههدل،الياناليههها المههه الخهههاللالخنهههضالياضههه يئ،الترهههتفا الر هههااالوالن هههلال

ال.ال(1 خ خنال،التخ ملجالترنتايالياميدصالاليامب تلوالللىاليا متمال((
ااههههه الي اليداهههههوالياب يلهههههوالبهههههلخوالبهههههدار يتيال،يبالبنههههه والتبي جالياب يلهههههواللهههههدمال

(الخاهه المههبي  ال916(الخاهه المههبي  النههدنتيالمنل هها ال،التي ال 066بههس ال ال4291

                          
1

- Howenstine ,Op.Cit, p.212 .
2

- Faulkner ,Op.Cit ,p.626 .
3

- Dexter Perkins ,The American Way ,New York ,1966,p.482.
4

- P.R.F.R.U.S.1923 ,vol .II ,Message of the President of the United 

State to Congress ,December ,6,1923,p.XII. 
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يئنا التييهههرنظاليا  هههماليوخههه المههه الياناليههها البس يضهههاامالأل الف هههلالخ ضههه الالهههل
ال.ال(4 ياليئنا ال الا  فت المدالان لت البادال

بانمههداليبليلوالممرلنههدواللههللالآخهه المهه الياناليهها ال،نراتههواليدي ههد الالالالالالال
يابيئ البدألم الفدشر تيالياباتوالتم رلبمدوالتلالجالتيصلتيالللهىالياخهلمدوال

ن ه،الياثدبرهوالفه الياندئهلجالم الياينتموالشملواليا ه االتيامهلي  ال،تر اه واليا
تياضهه يئ،ال،بانمهههدالرببهههببواليأل ههه د الخيالنلنهههواليا هههل واليارههه الايرهههد اليانهههالحال
اشهه يئادال،ترصههدللوالبدام دبههلالخ هه د اليام ههرلبمدوالمهه اليا ههليالتياميدصههالال
ياي لاهههههوال،الفنشهههههسواليدملهههههواللهههههلمالياث هههههوالتيا ندلهههههوالياب يلاهههههوال،تبيههههه البهههههدلجال

 اليههههب،اليانههههالحالياناليهههها اللهههه اليلههههتلالالمشههههدنلالياي لاههههوال،ممههههدالخلىالانشههههتال
،الياههههبيالشهههه اليملههههوالااهههه الندتيههههوالفهههه الي نرخدبهههههدوال4291تيا دمههههلاللههههدمال

ال.(9 يا ئد او
مههدننب ال،ياههبيالخل ههىالال–تبههلال ههدللالنههتاجاليابنههلاليامهه  الفهه البههدنت الفههت لن ال

%(،فندنههوال16ياهه ئا اليههاال فههيالختالخنههضالن ههبواليار  فههواليانم ناههوالإاههىال 
فدئههلجالنراتههواليا فههيالفهه الظههلال ههبياليابنههلي الب ههضالياصههندلاا اليصههلتيالللههىال

،الت هه ال الر ههدتيالالال(1 ربيهه الاللهه اليأل هه د اليا دااههوالا ههللالمهه الياصههندلدوال
يانههه تاالفههه الرنهههداا اليدنرهههد الفههه اليات اهههدواليامريهههلجالتفههه الياهههلتلالياخد تاهههوال
يامندف هههوالتخظاههه الياناليهههت الي رمدمهههدالخبهههلالبدام هههدلليواليار لالاهههواليام لمهههوال

                          
1

- Harlow ,Op .Cit ,p.505 .
2

- Gilbert, Reese, Op.Cit, p.224.
3

-Ibid, p.533 .
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والر فههيالياههاامال،ندار ههتاااليار ههدتن ال،تي ئرمههد اليايهه التنههدنتيالار ل ههت الاخ هه
خ ههه د المنرتهههدرامال،اليبال داههه،الياناليهههت الب فهههيالخ ههه د الياميدصهههالالياي لاهههوال

بر ههلامالال4291،التبههلخواليانرلهوالياب يلاههواللههدمالال(4 ت لداهواليترمدلاههوال هه ا وال
 لبهههدوالإاهههىاليانهههتن   الم ر هههلجالي اليانهههدئضالياب يلههه ال هههت الاخلهههاالبهههل جال

ال.ال(9 صندلاوالف اليا تاال
فهوالبتثا هوالمهدنن يال هتان البلمالياناليت الامتله الياشهاتخالتثا هوالل الالالالالالالال

Mcnary –Hougen التباه المه الال4294ألتلالم جالف الندنت الياثهدن الالال،
مه الخت اههت الالال Charles Mcnaryخهاللاليا هاندرت التهد ا الالمهدنن يالال

Oregon تيا ههاندرت التلبهه وال ههدتن الالGilbert Haugen مهه الخاههتيالالال
Iowa رضمنوالياتثا والخ والا فيالخ  د الياميدصالالياب يلاوالايمداراهدالالال

مههه اليامندف هههواليألتنباهههواللههه ال  اهههاالتضهههيالر  انهههدوالنم ناهههواللدااهههوالللااهههدال
،تيا مدحالالم دتيجالبا اليا هليالياب يلاهوالتيا هليالياصهندلاوالمه الخهاللالخلهاال

ال.(1 (الملات اللت  ال966مؤ  والرصلا الب يلاوالبيوال خ مدلالابلاال 
ي الخناهههههدالندنهههههوالبلياهههههوالاننهههههدحال تاهههههلالليمالخ بهههههيال هههههنتيوالفههههه اليانهههههتن   ال

اليألم ان ال.ال

                          
1

- Clara Eliot ,Farmers Compaign for Credit ,New York,1927,p.142 .
2

- Owsley ,Chit wood , Op. Cit ,p.578. 

3
- Kelly , D.N. , Mcnary-Haugen Bills1924- 1928,New York, 1940, 

p.38.
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مشهه ت الياتثا ههواليمداههوالمنرتهه اليا  هه التياشهه ا التيا مههحالتياههب جالتياربههاالال ههل 
تياصههههت التيامههههدلبالتب  ههههد اليامدشههههاوالمهههه اليأل هههه د الياتي ئههههوالتيارببههههببدوال
يايههدلجالفهه اليا ههتاال،الخيالب ههد الم ههل واليأل هه د الثدبرههوالمههيالإنشههد التم اههدوال
ر دتناهههههوالينتماههههههوالاههههههلاادالرنههههههتاضالبداشهههههه ي التلهههههه ضاليانههههههدئضالمهههههه ال ههههههبوال

شهه ي المنرتههدوالب يلاههوالب هه  الا ههلمال بيههداللههدل التباههيال،خيالال(4 ياميدصههالال
يانههدئضالالخههد  البههسيال هه  ،التر  ههمالياخ ههد جالفهه اليامبا ههدوالياخد تاههوالللههىال
شههههنلالضهههه ابوالإبي الالنههههلالتيههههلجالمنرههههت الابا اههههداليامنههههرجال،تيا هههه  الياصههههدف ال

،التبهههبا الرنهههت الياتظانهههوالال(9 المنهههرجال هههتاليا ههه  الياثدبهههوالندبصهههدالياضههه ابوال
ضالإاهىالياخهد  البهسيال ه  الانه ال الايهل اليأل د اوالالتم اوالرصلا اليانهدئ

 نههههتلالفههههه اليا هههه  الياهههههليخل اللبهههه ال خ هههههوال هههه  ا اللهههههدلالليخلهههه التتي هههههلال
ال.(1 رصلا يال(

اههههبياليلر ههههلاليانثاهههه ت الي ال ههههبوالياخ ههههوال ههههت الريههههدفظالللههههىالخ هههه د الثدبرههههوال
(الملاهههههت ال966المنرتههههدواليأل د ههههاوالتباههههه الأل الياتم اههههوالريصهههههلالللههههىال 

اناليهت البهلفيالضه ابواللت  ال،تالفيالياخ هدئ الي ه،الخ هوالياتم اهوالا هتمالي
ال.(1 ص ا جالللىالنلالتيلجالختالنا الابد الال

                          
1

- Harlow ,Op .Cit ,p.505.
2

- Faulkner .Op.Cit ,p.628.
3

- Kelley , Op.Cit, p.112.
4

- Fainsod  Merel and Others ,Government and the American Economy 

,London ,1959, p.132 
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نههههد الخ ههههد اليبرهههه يحالياتثا ههههوالمههههدال  يهههه الب ههههضالياخبهههه ي الياي لاهههها البتضههههيال
ر ههه ا جالال مهههحالمههه الخهههاللالرنهههتا المنظمهههوالختالمؤ  هههوالخدصهههوالبهههدامبي لا الال

،التبهلاليهدبالم ره حال(4 يات ناا الار االالي نرد الإاىاليام لي اليابيالامن البا  ال
باوالنباههه ج،الألنههه المثههلالضههه ابوالالم هههدتيجالفصهههمموالياتثا هههوالياتثا ههوالللهههىالشههه 

 لههليلال هه  التييههلالالمنرههت الياي لهه اليامبههد الفهه الياخههد  الت هه  الآخهه الخللههىال
ال هههتاالياليخلاهههوال،تباههه الالامهههداللدنرههه الياب يلهههوالمههه الصههه تبدوالب هههلالينراهههد ال
ياي ،اليا داماواليألتاىال،رمثلوالبدارندبنالف اليا له،الياخهد ت التباهدلجالفه ال

بيلوالصهههه تبدوالياناليهههها الالر اهههه يوالفهههه اليا لهههه،اليا ههه ضالياههههليخل ال،نمههههدال
ياههليخل التتاههتلالياناليهها الياندتمههواللهه الباههدلجالبههل يرامالي نردتاههوالبتصههنامال
منرتا ال،تللىال بياليأل د الللمواليانرلوالياب يلاوالياتثا والفه اليانهتن   ال

،التن ههبوالببههت النباهه يالمهه الياناليهها الال(9 4294نهلاللههدمالمنههبالالر ههلاماداللههدمال
ال.ال(1 ،تبا الألنادالامالر لمالبنليالال ا  جالللىالي نرد ال

للىاليا امالمه الياهللماليام  هتلالالرشه ايالي ريهدليالام هدللجالياناليها ال،ي ال
ينهه الندنههوال نههد الم د ضههوالم اهه جالااههبوالياتثا ههوالا فههياليأل هه د الياي لاهههوال،يبال

ند الضلالري ها التضهياللد ضادالتندحاليا ملالف اليايب،الياتمات يالألن ال
ياناليههههها الي برصهههههدليالتي ترمهههههدل اليامند ههههه،المههههه الببهههههلالياينتمهههههو،التأل ال
ياتثا ههوال ههر فياليارنههداا الياصههندلاوالياليخلاههوالفهه الخثنههد الرخنههاضاليارنههداا ال

                          
1

- Ibid , p.568.
2

- Gorge . N, Gilbert C.Fite, Peek and the Fight for from Party, Boston, 

1954,P.301.
3

-Ibid.p.302.
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،الف ههد ضالياهه ئا النههتاجالخيالخ ههوالارههلخلالياينتمههواليات ناههوالال(4 ياخد تاههو
تاجال  اه الخلله النهال4291ف الم داتواليامنرتدوالياي لاوالفن النهدنت اليألتلال

انهههت ال نهههد الخيالمخ ههه الال لداهههوالختاليام هههدللجالي ترمدلاهههوالت الخاهههوالخ هههوال
ينتماههوالارثباههواليأل هه د الت الخيالاتههت الإاههىالياخبانههواليا دمههوال اتههدلال هه  ال

ال.ال(9 ثدبوال  ر  ي الياب يلو((ال
تشهههههملواليام د ضهههههوال تهههههدلاليأللمهههههدلالتيامصهههههد  التيام هههههدتما التيارتهههههد ال

دالرتت،الللااماللفيالخ  د اللدااهوالتاا  مال،تيد ،الياصندلات الياتثا والألنا
المهههتيلاليألتااهههوالياخهههدمال،التلهههد ضالمتلههه اليارتهههد المشههه ت الياتثا هههواليام رههه حال
بباهههههيالختالشههههه ي الختالرصهههههنايالختالم داتهههههواليامنرتهههههدوالياب يلاهههههوالمههههه الخهههههاللال
ياتنهههد والياينتماههههوالانهههت الياتثا ههههوالمصهههمموالالخ د ههههدالام هههدللجاليامنرتهههها ال

لالياناليههههها الاميدصهههههالالياشههههه ا الانناهههههدالخلوالإاهههههىالياخشهههههاوالمههههه الي الرت ههههه
ا رهدلت الفنهه جالرثباهواليا هه  الترمااههلاليا  اهاالالرشهه ايالياب يله الفهه اليا صهه ال

.الخمهههههدالياتمات اهههههت اليار هههههلمات الف هههههلاللد ضهههههتيالمهههههناجاليا اهههههدلجالال(1 ياتلاهههههلال
ياتمات اههوالمههليف ا اللهه المصههداحالياب تتيباههوالياب يلاههواليا  باههوال،تاههمالارن ههتيال

تثا هههوالم لمهههوالالمهههياليا اهههدلجالياتمات اهههوالفههه اليا ضهههدادالياب يلاهههوال،فشهههنتياليملهههو
الال Nerbeck – Burtnessباهت رن الال–النهتن   الل فهوالبتثا هوالنا به ال
                          

1
- Clara Eliot ,Op .Cit , p.211.

2
- P.R.F.R.U.S..1923,vol. I , Message of the President of the United 

states to Congress ,December 3,1923,p.x. 

3
- Gilbert, Reese, Op.Cit, p.561
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(الملاهههههههت اللت  الاناليههههههه التمبي لههههههه الياشههههههه ا الفههههههه اليا باهههههههيال11دبههههههه يضال 
،ام هدللرامالللههىاليارخلهه الله النظههدمالب يلههواليأل ضالبميصهتلالتييههلال،ترههمال

(الصههههتردالضههههلال19بههههه ال4291 فههههضالياتثا ههههوالفهههه الياثداهههه اللشهههه المهههه الآبي ال
ال.ال(4 (الصتردال14 

 Sinclair ننل الال–تامالاسخبالمتل الياشاتخالبنظ الي لربد التثا والنت ابال

Norris برهههتفا الشههه ي التباهههيالياميدصهههالالياي لاهههوالتيارههه البن راهههدالاتنهههوالالالال
ال.ال(9 ال4291يامتل الف اليا يبيالتيا ش ا الم الآبي ال

 اهتن الف هلالي هرم الفه الم د ضهراداليامريهلثت البل هد الال–خمدالتثا هوالمهدنن يال
ي برصههدلالياميرهه فا ال،الفهه الياتبههوالياههبياليلرهه  الاليا مههال التياببههدئ الت تههدل

يان هههدلالبيدتهههوالياناليههها الالم هههدللجال،انهههنامالاهههمالاؤمنهههتيالبساهههوالم هههؤتااوالمههه ال
ال.ال(1 تدن،الياينتموالي ريدلاوالرتدوال فيالخ  د الياميدصالالياي لاوال

ال4291ا هههلال فضهههوالياتثا هههوالفههه المتلههه اليانهههتي،الفههه الياثداههه المههه اليباههه ي ال
(الصههتردال،التفضههلوالإلي جال991 (الضههلال411،تألتلالمهه جالبيصههتاادالللههىال 

نههتاجاليار ههتاااليار ههدتن الت ههالوالفضههلىالايههلاليامشههدنلالياي لاههوال،التخت اههوال
ال.ال(1 ب ضاليار لاالوالللااد،الان اليأل د الب ىالالثدبردال

                          
1

- Grant Mcconnell ,Decline of Agrarian Democracy ,New York, 

1953.p.87 .
2

- Woody  ,Op .Cit ,p.350.

3
- Gilbert ,Reese ,Op. Cit , p.562.

4
- Kelley ,Op .Cit , p.112.
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اتنههوالب يلاههوالااهه ال  ههماوالابيهه الت ههدئلالخدصههوالال4291شههنلالنههتاجاللههدمال
دلي جاليا مهههلالياب يلههه ال،تبضهههىالب هههضالياتبهههوالفههه المندبشهههواليام هههساوالمههههيال

ياب يلاههوالفهه اليانههتن   ،التفهه الياثههدم التيا شهه ا المهه النههدنت الياثههدن الاليالتهد 
خ  ههلالنههتاجالإاههىاليانههتن   المصههدلبر الللههىالم رهه حالميههللالالالتنههوالال4291

ياب يلاوال،الاللتالخ د هدالار هت الإضهدف الالمنظمهدوالياب يلاهوالتر باهبالياباهيال
يار هدتن ال،تخلههاال ائههوالر هتااالر دتناههواليريدلاههوالررهسا المهه الخم ههوالخلضههد ال

باهنامالتباه يالالياب يلهوالتيارتهد جال،تر مهلاليااائهوالللهىالرنااه الات،الخ الانهت ال
،الال(4 يدنرد الميالظ ت اليا تااليامرببببهوال،تر مهلالللهىالي هر  ي اليأل ه د ال

تآمههلالنههتاجالخ الانههرظمالياناليههت الفهه التم اههدوالم ههر  جالانههلال ههل والب يلاههوال
خ د اوال،تر مهلاليااائهوالمهياليار دتناهدوالدبياهواليأل هامالياندئضهوالمه اليا هتاال

تاهههلال ههههبواليارت بهههواليبرهههه حالنهههتاجالي الانههههتضاليانهههتن   الياخبانههههوال.التارمال(9 
(الملاهههت الاللت  الا مههلالياتم اهههدوال466يا دمههوالر هههلاماليئرمههد المهههدا الب امههوال 

،الببا الانت اليا ئا البلالتف الالاائواليثن اللش اللضتيالا انامالبنن ه ال،الال(1 
(الملات الاللت  الم الياخبانهواليا دمهوالال916تا لمالاامالن بوالينرمدئا الالبل  دال 

ال.ال(1 اواليار دتناوالاصداحالياميدصالاليأل د اوالالتم 

                          
1

- Clara Eliot ,Op .Cit, p.242.

2
- Fainsod and Others ,Op .Cit , p.242.

3
- Harlow, Op.Cit, p.505.

4
- Ibid, p.505.
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خا ههىالنههتاجالخ دبههدالخمههدمالي ترمههد الال4291تفهه اليا ههدبيالمهه النههدنت اليألتلال
يا ههتم ال ريههدلالتبي جالياب يلههواليألم اناههوال فههضالفاهه الريمههلالياينتمههواللهه، ال
شهه ي التباههياليامنرتههدوالياي لاههوال،يبالالبههدلال   ههبيال ههانت اللمههالالالخ اهه يالأل ال

جالتهليالتابهلتالفهه الياتبهوالياه ي  الاليننهدالخ هه نداليايداهواليا د ئهوال ه الااهه التهدل
خنث الياهللمال،تي الخ هوالرهلخلالياينتمهوالفه الياباهيالتياشه ي ال ه اللنهلالرثباهوال
يأل  د ال،ت  ال انا الي  ر اللاليابيالارمريالب الياناليت ال،تلنل دال هرن لال
ياب يلهههوالي هههر الاادالال لرمدل هههدالالللهههىالخ ههه د الثدبرهههوالتمههه الثهههمال هههرنا الآااهههوال

ال.ال(4 ارلخلالياينتم ((اليا ملالياخدنالتر ملالللىالي
ال4291تخاهههلالنهههتاجالفههه ال  هههدار الالنهههتن   الفههه الياثهههدم المههه النهههدنت اليألتلال

،خ ههوالياباههياليامههنظمالتر باههاالب نههدمجاليامتلهه الياب يلهه الفهه التثا ههوالمههدنن يال
 اتن اليار التض والبشنلادالياميللالف ال بوالياتل والبرسثا اليألالباوالفه ال–

 ناههوالتتم اههواليانههتن   التمتههدمايالخخهه ىالمثههلالتم اههوالمنرتهه اليأل ههامالياتال
ال.ال(9 مب يل الياش ا اليألم اناو

فندنههواليا ههمواليابههد بجالااههبياليدتهه ي ال ضهه ابواليام ههدتيجال(اليارهه الرههلفياليامههدلال
ال دمهههلالبشههههنلالليئمههه ال،تاههههرمالتمهههيالياضهههه ابوالمههه المنرتهههه اليا هههلياليا ههههدب وال
ترنهههت الندفاهههوالار  اهههوالخيالخ هههدئ الندرتهههواللههه اليانههه االبههها اليا ههه  الياميلههه ال

                          
1

- P.R.F.R.U.S ,1925,vol.I,Message of the President of the United Stats 

to Congress ,December 5,1925, p.VIII. 

2
- Harlow ,Op .Cit ,p.505.
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رمالريلاهههلالياضههه ابوالمههه الخهههاللاليااائهههوالياهههليخل الت ههه  الياباهههيالياندئضههه التاههه
الياب يلاوالي ريدلاوالترلفيالبسم الم ال

ال.ال(4 يااائواللنلاليان لالتيابايالتيار دملالمياليا لياليامخرلنوال
لنل دالظا الللمالمرنهدمالاخ هوالياتثا هوال،الانه الياباهواليألبهاضالال فضهادالفه الال

،بانمهههدالتضهههحالال(9 ا فضهههادالمههه اليانهههتن   البسالباهههواللظمهههىالال4290رمهههتبال
مههدال ههر لم الالمههبي لا المهه الفتيئههلاليارهه النههد ال ايصههلالللااههدالالمؤاههلتالياتثا ههو

ال.ال(1 يامصن ت الف اليار  فوالت ر فياليالختلالياي لاوالإاىالياثل ال
ندنوالخنب الن د الياض  الف الياليفيالدصلي اليارشه ايالياخهدنالبدام هدللجال
ياب يلاهههوال، هههتاليانشهههلالفههه الن ههه،الللهههمالمبي لههه الياتنهههت،ال،ي الي الياتضهههيال

ياادئهههههلالاميصهههههتلاليا  ههههه الت بهههههت الفههههه الالر اههههه البدرتهههههدوالياتنهههههت،البددنرهههههد 
،الاهههبياليريهههلالبهههدلجالياي هههتلالياتنتباهههوالمهههيالبهههدلجالي هههتلال4290يأل ههه د اللهههدمال

ال.ال(1 يا  ،اليألت  الالم دابوالبدام دللجالياينتماو

                          
1

- Kelley .Op.Cit, p.136.

2
- Gilbert ,Reese ,Op. Cit ,p.562.

3
- Ibid, p.569.

4
- Fainsod and Others,Op.Cit, p.919.
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للىالخث  دالبدمالنتاجالبباد جاليات ادوالياتنتباواليار الرب  اليا  ه المنتنهوالمه ال
،تباههه الدنتهههدحال(الملاهههت اللت  ال40ثمههدن الن دبهههدوالمدااهههوالبههه خ المههدلالبهههل وال 

ال.ال(4 بايالياميصتلالف اليأل تياالبدا   اليامند ،ال
تبهههلالنهههرجاللههه الي رنهههد الم هههرتىاليام اشهههوالفههه اليات اهههدواليامريهههلجالال،التي رهههلي ال
يألمهه اناا الالمالبهه اليا صهها جالخنثهه المهه اليا ههدباالممههدالخضهه الب ههتاالاليا  هه ال
تياصههههت المههههيالشههههات الي ههههر مدلاليا ههههاد يوالتيا يلاههههتالتختاههههبجالتمههههتيلاليا ههههن ال

 فهههيالياضهه يئ،الللهههىالياممرلنهههدوالياي لاههوالفههه النهههلاللهههدمال،الالتيا ادضههوال،الممهههد
ياههىال4291(الخاهه اللههدمال128تن صههد ال ههند الياي ههتلالمهه الالالالالالالالالالالالالالال 

ال(9 ،ال يف  ال بت الف الم ديواليأل ضاليامب تلهوالال4290(الخا اللدمال419 
.اهههبيالخاههه النهههتاجالاتنهههوالخدصهههوالمههه المهههتظن الياينتمهههوالابيههه اليداهههوال هههتاال

ال.ال(1 بمواليا   التر لاماليارتصادوالارخنا الت سجاليأل
تميدتاوالد ضد التن ،اليا خياليا دمالتد ندوالياناليا الرمالإصلي البهدنت ال

ال.ال(1 4290يار تاااليار دتن الا دمال
،بياه الخلىالإاهىال4298فسصبحالياض  الخبتىالالرش ايالياي ل الختيئلاللدمالال

بدامصههدلبوالال4298ي ههرتدبواليانههتن   الفهه الياخههدم التيا شهه ا المهه الشههبد ال
                          

2
- Fainsod and others. Op.Cit .p.569.

4
- Anderson Clifford B., Agrarian Idealism in the 1920 s and 1930s , New York , 

1961,p.182.



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

144 

باههوالنباهه جال،ب ههلالي الضههماليا  هه التياربههاال ههتان البسالال–للههىالتثا ههوالمههدنن يال
إاههههىالياالئيههههوال،فيصههههلوالللههههىالخصههههتيوالندفاههههوالمهههه اليأللضههههد الياتنههههتباا ال
اصهههدايادال،ااههه الي النهههتاجالي هههرخلمالياهههن ضالامنهههيال هههبياليدتههه ي الفههه الرلههه ال

.يبالنههههد الاللمهههه المتلهههه التب يئهههه التاههههمالانهههه ال نههههد الخبههههتىالمهههه الال(4 ياتل ههههوال
يمالنهتاجالايهاال  ب وال تف اليابيالللدالإاىالن ضالياالئيوال،تبلالتد الي رخل

ياهههن ضالضهههلالياتثا هههوالألنههه التتهههلالمههه الياخ هههسالخ الاهههرمالر باهههااليدتههه ي الللهههىال
متدمايالخدصوالم الياناليها الممهدالا هب،الرثباهواليأل ه د ال،فتصه اليايهدلال

ال.(ال9 بسن الالالالالالالالالالالال ابد اليبرصدليال(ال
تللىاليا امالم اليامتب الاا اليامشتيال،فهس اليانهتن   المه  التثا هوالم لاهوال

،التيامرضهههههمنوالباهههههدلجالي ئرمهههههد الال4291 الفههههه الياثداههههه التيا شههههه ا المههههه الخاهههههد
(الملات اللت  ال،ي الخ النتاجاليابيالنهد الا هد ضالمبهلخال166يام ر حالبمبلاال 

ي لرمهههدلالللهههىالياينتمهههوالي ريدلاهههوالالم هههدللجالفههه ال فهههياليأل ههه د الياي لاهههوال
،ي رخلمالياه ئا الياهن ضالام د ضهوالياتثا هوالالمه جالياثدناهوالفسصهبيوالياتثا هوال

ال.ال(1 بضاوالماروال

                          
1

-  Gilbert ,Reese ,Op .Cit , p.563.

2
- Coolidges Veto of the Mc Nary – Haugen Bill - No. 462 February 25, 

Vommager ,Documents of American History, 1927, p.393
3

- Anderson ,Op .Cit , p.211.
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بهلمالخ  ه الياخدصهوالامهدالال4291لنتن   الف النهدنت اليألتلالتف ال  دار الا
خ هههمدوال ل اهههلجالي ئرمهههد الياب يلههه ال(ال،يبالخللههه الخنههه الللهههىالياههه امالمههه اللهههلمال
م د ضههر الأليالم رهه حالصههياحالتفدلههلالام ههدللجاليانههالحالفسنهه الاهه الاصههدلاال

 اتن ال،تي التليا اليألخا الضهل دالاهرماليدتدبهواللنه الال–للىالتثا والمدنن يال
نهه الخ الانههت الصههيايدالانههلالياشهه ،الفهه الرشهه الاليبرصههدلادالنههدور ال  ال الام

ب هههضاليانهههد البهههست الدنرهههد الميصهههتلالم ههها ال الا اههه،البههه اليامنرتهههت الت ال
.نمههدالخنههلال يناههدال ههرؤليالانههدئضالخنبهه النههلالال ههنوالال(4 ا اههلوالب اههوالياشهه ،((ال

،أل الياينتمههههههوالللااههههههدالخ الرشههههههر ياليانههههههدئضال،تللااههههههدالخ الر ههههههدليالياههههههلتلال
ريهههههلجاليا هههههتاالياهههههلتا اليألتنباهههههواليارههههه ال ر هههههرد المههههه الخاههههه يااليات اهههههدواليام

((ال،تختضهههههحال  ي الياالئيهههههوالفضهههههلواليانتيئهههههلالياخدصهههههوالالين هههههوالالضبدانهههههدئ
تيا  هههههه التياههههههب ج،التياينتمههههههوالالريههههههدتلاليا هههههها  جالللههههههىاليانههههههدئضالارشههههههتايال

ال.ال(9 يار دتنادواليانالياو((ال
نههههتاجالللههههىالالياالئيههههواليناههههدال  ل ضههههوالضههههلالالونمههههدالخ الخالهههه،اليلر يضههههد

نامهههههههت الامهههههههدبيالاتههههههه،الي ال الاالويار  فهههههههوالياتبدئاهههههههو،الالتي المؤاهههههههليالياالئيههههههه
ياره الرنهتيالدل هد اليامهبي لا الننه الالوا رخلمتيالنص اليار  فهوالضهلالياالئيه

ال.ال(1 يايمداواليار الر  ااداليار  فوالالمصن ا ((
                          

1
- P.R.F.R.U.S ,1928, vol .I ,Message of the President of the United 

State to Congress ,December  .6.1928.p.XI.
2
- Platt ,Nathaniel and Drummond ,Muriel Jean ,Our Nation from 9

th
 s 

Creation ,New York.,p.736.
3

- Owsley ,Chitwood .Op. Cit ,p.587.
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تابلتالي اليلر يض اليألخا الند المنصبدالللىالمتب الياينتموالم اليارتهد ج،ال
ي شههر يناوال،فضههالاللهه اليلر يضههدواللملاههوالميههللجال،مناههدالالوفههدلرب الياالئيهه

ي الياميدصههالالياندئضههوال اا هه اليدفهه ي البددنرد ،تنههد المصههابدالفهه الي الشهه ال
 خاههه الأل الخ هههلت،الر هههلا اليانهههدئضالفههه الياخهههد  الا هههلالإا يبهههدالمههه اللتلالخخههه ىال
تا ههب،اليألبىالاالبرصههدلاليألم انهه الت ههت الالا دبههلاليألبىالبمثلهه ال،نمههدالخنهه ال

الينراد الالل رت .
لداهوالخلىالي بل د الي برصدليالخاللالم يلوالياينهمالياتماهت يالإاهىالباهدمالل

تمات اههوالر ههرنلالإاههىالياهه ب البهها الي بل ههد الي برصههدليالتي لي جالياتمات اههوال
،تيا هه  الإاههىالاهه  ال ههبيالياناههمالفهه الل ههلالياشهه ،اليألم انهه البههس الخيههل مدال
م ههريالالبههلت اليوخهه ال،ت ههبيالمههداللم هه النههتاجالت هه واليلي رهه الارثبارهه ال.انهه ال

خشههد والتي هه،المههدالال4290تل ههدواليانههتن   اليألم انهه الب ههلالصهها اللههدمال
إاههىالن ههنالالال William MacDonald هه التاههامالمنلتنداههلالبنهه اليا اد

يا اههدلجالتين  ههدماليايههب،الياتماههت يالبشههنلال هه  الفضههالاللهه الفشههلالب نههدمجال
.يبالبههههههههدلوال اد ههههههههر الال(4 ياب يلههههههههوالنراتههههههههواليدلي جالااهههههههه اليامههههههههد  جالانههههههههتاجال

ي برصدلاوالإاهىالي هرخليماليها يان ض(الضهلالياناليها التياميهد با اليا هلمد ال
 ههتان الال–بمشهه ت التثا ههوالمههدنن يالال4298.فس ههدحال ن ههض(النههتاجالا ههدمالال(9 

                                                               

1
- Harlow  ,Op. Cit .p,517.

2
- Handlin , Oscar , The History of the United State, Vol.11,Holt 

Rinehart and Winston, Inc, New York, 1968, P.393.
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،يارههه التصهههنادالب  هههدار ال4291الم هههدللجالياي لاهههوالبدايملهههواليا ئد هههاوالا هههدمال
،الفندنهوالبلياهوالالي نهوالال(4 يا نتاوالالنتن   ال،بسن الرش ايالاا اليصهالي ال

ضههلالياب يلههوال،انهه الب ههضاليا  ههتلاليا اد ههاوالفهه الياههباللاليلر ههلوالينهه الخ ههوال
دتيوال،تاه الايظهىالباهدالااه الي همالارنت المش ت اليملوالينرخدباوالتمات اوالن

ال4298ياهههه ئا ال،ااهههه الينهههه الفهههه الاههههتمالصههههان اليههههد الفهههه الياثههههدم المهههه الآ،ال
،تخههاللالل لرهه الفهه اللينترههدالياتنتباههوال،تبانمههدالنههد اليام ي ههلت الياصههينات ال
يامترم ت الا ه ت الاليصهتلالللهىاليألخبهد ال،خثهد النهتاجالفضهتاامالبرتبا ه ال

لال ئا ههدالفهه اللههدمالخت ياالللههاامالم بههت الللااههداللبههد جالال اهه الخخرههد يلي جالالياههبال
ال.ال(9 (ال4291

تللههىالياهه امالمهه الي الإلالنهه الاههمالانهه التيضههيدالبصههت جالم ن ههوالنظهه يالاشهه بار ال
تخهههه  المهههه الال4291يانباههه جال،اننهههه الننههههبالبهههه ي والب ههههلماليار شهههاحالال ئد ههههواللههههدمال

يدلي جالبههإلال المههتتبال،الم لنههدالين ههيدب المهه اليا اد ههوالمهه اللت الخيالرشههدت ال
ال–تثا ههههوالمههههدنن يالمههههيالخصههههلبدئ الختالريههههبا الم ههههباال،التبههههلالانههههت الن ضهههه الا

 ههتان ال،تياههبيالت لهه الااهه الميبههت،الفهه اليا هه ،ال ههببدالفهه الباهه ال،التنشههنوال
ال يلر الالصالالف اللينتردالياتنتباوال بياليامتب .ال

 ههههتان الخ الا ههههتمالياتماههههت اا البر هههها الال–بههههلاليمههههلالم ههههدنلتيالتثا ههههوالمههههدنن يال
مهه الالال frank O. Loudenيا تههلاليامههتيا الألفنههد  مالف ينهه اليت.الاههتل ال

                          
1

-  P.R.F.R.U.S.1928, vol. I ,Message of the President of the United  States to Congress 

,December 6,1928.p.XI.
2

- Owsley ,Chitwood .Op. Cit , p.587.
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بحاليا  ااالم بليالخمدمالبدئلاليانندحالضلالياتثا والتباه الت اوالياانتيال،نمدالخص
ال.الالال(4 يارتد جال  ب وال تف الالر شاحال

تمامدالان الم اليألم ال،فس النتاجالامالا ل،الم اليبب الر شاي ال،نمدالينه الاهمال
انه ال يابهدالبهلت والينرخدبه الار لاهلواليا ئد هوالياثداثهوال،للهىالياه امالمه الينه الخههلمال

 الاليا ئد والأل بد،الشخصهاوالبص تبوالفر جال ئد اوالتنص ،التين ال بمدال الا
خدصههوالب ههلالتفههدجالخصهه  التالاهه الي ثنهها ال،تيارهه اللبهه اللناههدالبس ههىال   ههل وال
تمتلاليا ئد والين ضو((التند الف الصهيوال لائهوالفرهتف الب هلال هنتيوالبلالهو،ال

ال.ال(9 ال4211يبالادل اليايادجالف الياخدم الم الندنت الياثدن اللدمال
أ

 اخلامتــة
ندنهوالال4291-4291مه اليرضحالاندالم الخاللاليابي الي الياي بوالياممرلجال

ملائهههوالبد يهههلي اليا اد هههاوالتي برصهههدلاوالت  هههامدالب هههلالفهههتبالياههه ئا النهههتاجال
بدا ئد والياهبياليهدتلالبنهلاليات هدئلالا فهياليايداهوالي برصهدلاوالتر لاهلالي ثهد ال
يار النرتوالل الينمال لن اليا ئا ال د لناالياهبيالي هر ل اليصهلبدئ التب هضال

 الياضهههههدئ والتب يئههههه الاالثههههه ي الللهههههىالي هههههد،الياشههههه ،الي م انههههه الفضهههههالاللههههه
الي برصدلاواليار الندنوالرم البادالياباللال.

                          
1

- Gilbert ,Reese ,Op .Cit, p.563.

2
- Encyclopedia Americana, The International Dereference Work American 

Corporation,vol.7 ,New York,1962.,P.740.
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تم د  اليا ئا النتاجالمياليانتن   الي م ان الف اليصلي اليارش ا دوالم ال
يار  انههدواليانم ناههوالبههتينا اليصههالحالياب يلههوالتاا  ههدالمهه اليا ههتينا الفندنههوال
بانامههدالم ههدتالوالممههداليلوالبههدا ئا النههتاجالياههىاللههلماليار شههاحالامهه جالخخهه ىال

مالا لهه،المهه اليببهه الر شههاي ال،نمههدالينهه الاههمالانهه ال يابههدال،فههس النههتاجالاههال ئد ههوال
بههلت والينرخدبهه الار لاههلواليا ئد ههوالياثداثههوال،للههىالياهه امالمهه الينهه الخههلمالبصهه تبوال
فر جال ئد اوالتنصه ،التينه ال بمهدال الا اهلاليا ئد هوالأل هبد،الشخصهاوالخدصهوال
ب ههلالتفههدجالخصهه  التالاهه الي ثنهها ال،تيارهه اللبهه اللناههدالبس ههىال   ههل والتمتههلال

 الصهههيوال لائهههوالفرهههتف الب هههلال هههنتيوالبلالهههو،اليباليا ئد هههوالين ضهههو((التنهههد الفههه
ال.4211ادل اليايادجالف الياخدم الم الندنت الياثدن اللدمال

ال
ال

 المصادر والمراجــــع

 

أأوالأ:أباللغةأالعربيبة
 

،الينهمالي   هد،ال،ال،الر تمهوالييمهلال4يابا الند ال،الياخادنهواليا ظمهىال،ال، -4
ال(4289ا ابوالالالال البا توال،ال

ال.4290رش ا الياثدن ،الال1ال،4911ت الجاليا اد وال،مص ال،يا للالال-9
ال4291رمتبالال90،الال461ت الجاليا داماليا  ب ال،اليا  ياال،يا للالال-1
 .4291خالتلال،ال41ال-411اليا للالت الجاليا داماليا  ب ال،يا  ياال،ال-1
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رش ا الي تل،الال41،ال812ت الجاليا داماليا  ب ال،يا  يا،اليا للال-1
ال.4290

 .4291،اليبا ي الال44،ال1211ت الجالا د اليايدلال،البا توال،اليا للال-0

ال.4291نا د ،الال1،ال126متلواليام  ضال،با توال،يا نواليا يب وال، ال-8
ال.4291آ،،ال8،ال01،المتللال1متلواليام ر  ال،المص ال، ال-1
أ
أ
أ
أ
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