
يف ضىء وثائق  2292-2211االحتاد الصىفًيت  جتاهشًاشة الىاليات املتحدة االمريكًة 

        حًدر الزم عسيس ا.م.د.                                               وزارة اخلارجًة االمريكًة

 324 (1212 ايلىلالعدد الجالثىن )ملحق  جملة دراشات تارخيًة

في ضهء  2932-2922االتحاد الدهفيتي  هتجاسياسة الهاليات الستحدة االمريكية 
 وثائق وزارة الخارجية االمريكية

 حيدر الزم عزيز ا.م.د.
 اآلدابكلية  -ةبرر جامعة ال
 السلخص:

آباف نجاح ثػرة )أكتػبخ( تذخيغ األوؿ  ،في روسيا عمى الدمصةبعج استيالء البالشفة    
لحخب وبحلظ خخجت روسيا مغ ا ،صمحًا مع السانيا ةعقج البالشف، ٜٚٔٔعاـ  ةالبمذؽي

ػات ق ةيلسػاج ايقػات، مسا سسح أللسانيا بإعادة تػزيع (ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔالعالسية األولى)
الػاليات الستحجة  عيرأسحمفاء وعمى ال ةاالمخ الحي عج ،الغخبية الجبيةالحمفاء عمى 

 قبل الحخب . ةلسا تع االتفاؽ عمي ةروسي انةخياألمخيكية 

إلحاد الشطاـ  Woodrow Wilsonكسا عارض الخئيذ االمخيكي وودرو ويمدػف    
لشذخ  ةكسا كاف قمًقا مغ محاوالت البالشف .ةالججيج في روسيا والجعػة إلى االقتراد السػج

السبادئ )الساركدية الميشيشية( في خارج روسيا وال سيسا في العالع الغخبي الخأسسالي ، بيشسا 
)الجيسقخاشية  اتيالتػجذات  عذخ ةاألرب مبادئووودرو ويمدػف يخيج تقجيع كاف الخئيذ 

 الميبخالية( كإيجيػلػجية عالسية بجيمة لمذيػعية. 

 جيجايتألمخيكية مقتشعيغ بأف االتحاد الدػفييتي مثل ؼيسا كاف قادة الدياسة الخارجية ا   
 Charles ىيػزتذارلد إيفاند  ػري يالجسمعادًيا لمؿيع األمخيكية. فخفس وزيخ الخارجية 

Evans Hughes  الخئيذ كالفغ  جيعاالعتخاؼ بالشطاـ البمذفي في روسيا، وفي
 Frank B. Kellogg ، ححر وزيخ الخارجية فخانظ كيمػج Calvin Coolidgeكػليجج 
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مغ أف الذيػعية الجولية )كػمشتخف( كانت تخصط بقػة لمتخخيب ضج دوؿ أخخى ، بسا في 
. لكغ مع كل تمظ االعتبارات الدياسية، فقج ادت األزمة األمخيكيةذلظ الػاليات الستحجة 
لمتعامل االقترادي مع  لمجعػة( ببعس األمخيكييغ ٕٖٜٔ-ٕٜٛٔاالقترادية العالسية ) 

 تحاد الدػفييتي.اال
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Political of United States of America towards the Soviet Union 
1922-1931 In light of the US State Department documents 

Assist.Prof.dr. Haider lazim A. 
University of Basrah- College of Arts 
 Abstract 

   After the Bolsheviks seized power in Russia، during the success 
of the October Bolshevik Revolution in 1917، the Bolsheviks made 
peace with Germany، and thus Russia left World War I (1914-
1918)، which allowed Germany to redistribute its forces to confront 
the Allied forces on the western front. West، which was considered 
by the allies، led by the United States of America، as a Russian 
betrayal of what was agreed upon before the war. 

   US President Woodrow Wilson also opposed the atheism of the 
new regime in Russia and the call for a command economy. He 
was also concerned about the Bolsheviks' attempts to spread 
principles (Marxism-Leninism) outside Russia، especially in the 
Western capitalist world، while President Woodrow Wilson wanted 
to present his fourteen (liberal democracy) principles as an 
alternative global ideology to communism. Meanwhile، American 
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foreign policy leaders were convinced that the Soviet Union 
represented a threat hostile to American values. Republican 
Foreign Minister Charles Evans Hughes refused to recognize the 
Bolshevik regime in Russia، and under President Calvin Coolidge، 
Secretary of State Frank B. Kellogg warned that Communist 
International (Commenter) was aggressively planning to sabotage 
other countries، including That's the United States of America. But 
with all these political considerations، the global economic crisis 
(1928-1932) led some Americans to call for economic dealings 
with the Soviet Union. 
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   السقجمة :

تاب والباحثيغ في السػضػع تختمف التعخيفات السعصاة لمدياسة الخارجية باختالؼ الكُ     
لكغ التعخيف االكثخ  ،ثانيًا  ؤالءىكل شخؼ مغ  ايجييشتثع باختالؼ السجارس التي  ،اوالً 

ا سمػؾ سياسي خارجي بسعشى )الفعل( الستخح مغ قبل انيشيػعًا لمدياسة الخارجية يخى ب
. وال يسكغ الشطخ (ٔ)تحقيق غخض ما في وقت محجد جؼيبدولة ما مقابل العالع الخارجي 

ػاء كانت س،(ٕ)وبالى صانع القخار في الدياسة الخارجية بسعدؿ عغ الطخوؼ السحيصة 
، ياسية واالجتساعية واالقتراديةبالطخوؼ الد لمتأثخ ةعخض ػيف ،داخمية اـ خارجية

السختمفة بذكل عاـ اماـ  وفئاتعغ مرالح  ػىوبخغبات وشسػحات الذعب الحي يعبخ 
 .  السحيط الخارجي

االتحاد الدػفيتي ومجى  هتجاالبحث يحاوؿ تتبع الدياسية الخارجية االمخيكية  ىحاو    
ة في روسيا االىميالحخب  تيانتـ ٕٕٜٔففي عاـ  ،بالعػامل الشطخية الدابقة أثخىات
ـ بعػدة الػاليات الستحجة االمخيكية ٕٖٜٔ-ٕٕٜٔكسا تسيدت السجة  ،(ٖ)(ٕٕٜٔ-ٜٛٔٔ)

االدارات االمخيكية  بإصخارو عغ مذاكل القارة االوربية  بتعادالى سياسة العدلة واال
باستئشاؼ  لياعمى الخغع مغ قبػ  ،عجـ االعتخاؼ باالتحاد الدػفيتيالستعاؾبة عمى 

ـ حيث اعتخفت ٖٖٜٔوقج استسخ الػضع كحلظ حتى العاـ  ومعالعالقات االقترادية 
 . (ٗ)ومعالػاليات الستحجة االمخيكية باالتحاد الدػفيتي وتبادلت التسثيل الجبمػماسي 

ـ مػضع ريبة ٜٚٔٔأصبح االتحاد الدػفيتي مشح ؾياـ ثػرة )اكتػبخ( االشتخاكية عاـ     
بدبب تخػؼ . (٘) األمخيكية الستحجةيات الػال ايرأسوعمى  الغخبيةوعجاء الجوؿ الخأسسالية 

الى الجوؿ  ايتدخبا والتي لع يقترخ يالي الذيػعيةتمظ الجوؿ مغ تدخب االفكار والسبادئ 
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وقج شجع  .(ٙ)الى الجوؿ السشترخة في الحخب كفخندا وايصاليا وبمجيكا ه تعجا بل  ، دومةيالس
عمى ذلظ اف سياسة االتحاد الدػفيتي الخارجية قامت عمى اساس نبح التصمعات )القػمية 

الدياسييغ في االتحاد الدػفيتي الى  القادة ػديجكحلظ ادت .(ٚ) (ةواإلمبخياليوالتػسعية 
 لإلشاحة الرخيحة عيودعػاتنذخ مبادئ الثػرة االشتخاكية خارج االتحاد الدػفيتي 

الى أثارت الجوؿ  ،االستعساري في اسيا وافخيؿيا دىاوجػ لخأسسالية والقزاء عمى ا باألنطسة
 الدػفيتية الؿيادةلكغ  .(ٛ)ه سهفيتي "ى"ماالغخبية التي اخحت تتعامل بححر شجيج مع كل 

 البالشفةبعج استيالء  ايجتيشة التي االىميمذاكل داخمية صعبة بدبب الحخب  تيواج
االنتاج الدراعي وتجميخ البشى التحتية لمبالد  ػرىوتج. تسثمت في السجاعة الدمصةعمى 

االمخ الحي جعل تمظ الؿيادة تجخل في مخحمة صخاع بيغ مغ يذجع عمى التعاوف 
وبيغ مغ يرخ  ،اف يتع معالجة االوضاع الستخديةالى  الخأسساليةاالقترادي مع الجوؿ 

يتع شخحة في حيشة خالؿ ما س ىحاو  أسساليةالخ  باألنطسةاالشاحة  ػديجالى وجػب دعع 
الػاليات الستحجة مع االتحاد  ايبية التي تعاممت الحي سيخكد عمى الكيؽ، البحث ىحا

 . (ٜ)ـٕٕٜٔرسسيًا في كانػف االوؿ  ةالدػفيتي الحي اعمغ ؾيام

 عجـ االعتخاؼ االمخيكي باالتحاد الدػفيتي : -

الجبمػماسية مع روسيا مباشخٍة بعج اف  ايعالقاتاالمخيكية  ةالػاليات الستحجلع تقصع     
تسارس  ةاالمخيكي ةاذ استسخت الدفار  شفة مغ االشاحة بالشطاـ الؿيرخي،تسكغ البال

ا الى مجيشة يحتى تع نقم Petrograd( دبتخو غخا)الشطاـ الؿيرخي  ةعاصسا في يعسم
 ةالتي تبعج عغ مػسكػ خسدسائة كع بدبب تغمغل القػات االلساني  Vologda( فمػغجا)

تع انذاء  وفي نفد، و ٜٛٔٔفي الدابع عذخ مغ شباط عاـ  وذلظ ةفي االراضي الخوسي
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ارثخ بػالرد  وـ حيث تخأسٜٜٔٔاالمخيكية في آب  روسيا في وزارة الخارجية شؤوف قدع 
Arthur Bullard ، ةلدفار  دبتخو غخافي  ةرعاية السرالح االمخيكي يسةاوكمت م 

بجرجة نائب قشرل مغ  ةاالمخيكي ةكسا بقي مػضف امخيكي واحج في الدفار ، ةالشخويجي
اقشاع الدفارات  ةوحاوؿ البالشف ، ةتسذية االعساؿ القشرمية و اجل العشاية بدجالت الدفار 

 ةالخارجي وزارةلكغ  ،ع الججيجيملشطا ةا عاصسىباالنتقاؿ الى مػسكػ التي اتخحو  ةاالجشبي
في شساؿ غخب روسيا .  Archangelا الى مجيشة اركشجل يقخرت نقل سفارت ةاالمخيكي

ا في مجيشة فالديفدتػؾ يل ةقشرمي ةفتحت الػاليات الستحج ٕٜٓٔوفي شباط عاـ 
Vladivostok ةميىفي الحخب اال ةبعج اف انترخ البالشف ادي،يعمى السحيط ال ةالخوسي 
بيشسا استسخت االدارة االمخيكية تعتخؼ   ع عمى كل اجداء البالج تقخيبُا،يوبدصػا سيصخت

السػالي  ،Boris A. Bakhmetev (ٓٔ)بالدفيخ الخوسي في واششصغ بػريذ باكساتيف
في  ةـ عشجما قخر تخؾ الدفارة الخوسئٕٕٜكدفيخ لخوسيا حتى عاـ  ؿيرخي لمشطاـ ال

 ة الشطاـ الؿيرخي لمحكع في روسيا،واششصغ مغ تمقاء نفدة بعج أف ادرؾ صعػبة عػد
 .(ٔٔ)بحلظ الشطاـ ةمشح االشاح ةلع يدتمع مختب وانفزاًل عغ 

ا عغ االوضاع في االتحاد الدػفيتي يعػضت وزارة الخارجية االمخيكية نقز معمػمات  
ة مغ معمػمات مغ الدفارات ميمغ خالؿ ماكانت تحرل ع وا عغ اراضيينتيجة غياب

ة مغ االتحاد الدػفيتي مثل بػلشجا، ودوؿ ا في الجوؿ القخيبيل ةالتابع ةالقشرميات االمخيكيو 
  .(ٕٔ)ا والياباففزال عغ الدػيج والساني البمصيق،

 ، وتأسيد لخارجية االمخيكية في اوؿ عاـ مغروسيا في وزارة ا شؤوف وقج اقتخح قدع     
واستغالؿ  ةالعخؾية التي كانت جدءأ مغ روسيا الؿيرخينحػ االقميات القػمية و  والتػج
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ا في اقامة انطسة حكع وفق يومداعجت الجساعات في االستقالؿ عغ روسيا، رغبة تمظ
تية عمى ولكي تحفد الذعػب الدػفي ضج الذيػعية، اً غخبي لكي تكػف حاجد الشدق ال

االمخيكية بجوؿ  ةاالقتخاح اعتخفت الػاليات الستحجحا يووفقا ل االشاحة بالشطاـ الذيػعي،
سيا رو  شؤوف أال أف ارثخ بػالرد رئيذ قدع  ،(ٖٔ)ـٕٕٜٔفي عاـ  ةالبمصيق كجوؿ مدتقم

في  لألحجاث ةل بالدىكاف يخى في نفذ الػقت اف تجا في وزارة الخارجية االمخيكية،
 ،شاؾىل ما حجث ىتتجايسكغ اف  عطسى ال ةكقػ  ةواف بالد ،فادحا أً روسيا يعج خص

 .  (ٗٔ)ويجب االستسخار في سياسة عجـ االعتخاؼ بالشطاـ الذيػعي في روسيا

ا ىلصبيعة الدياسة التي يجب اتخاذ ةاالمخيكية السعقج ةالخؤي هحىومغ السالحظ اف    
ا يالتي تبشت ةاالقترادية الججيج ةقج جاءت مع انصالؽ الخص ،االتحاد الدػفيتي هتجا

حيث بجأ االتحاد  ة،ميىا الحخب االيبشاء البالد التي دمخت إلعادة ةالدػفيتي ةالؿياد
فخأت  ،االساس ومع بخيصانيا وفخندا ةالدػفيتي بالتعامل التجاري مع السانيا بالجرج

عمى سياسة  ةمفخ مغ التعامل مع الشطاـ الدػفيتي مع السحافط ال وان ةالػاليات الستحج
ججا  ةتسيحيث كانت وزارة الخارجية االمخيكية م .(٘ٔ)الشطاـ  وعجـ االعتخاؼ بحلظ ةالعدل

كانت  ةا في الػقت نفديلكش ، ةا بجقيالخارجية وتخاقب ةالدػفيتي ةبتصػر العالقات التجاري
لحلظ كاف مغ الستػقع حجوث تغييخ في  ،ترخ عمى عجـ االعتخاؼ باالتحاد الدػفيتي 

مع مرالح الػاليات  يتالءـ ،مع االتحاد الدػفيتي ةمػقف االدارة االمخيكية بذأف العالق
حيث صخح وزيخ الخارجية ، (ٙٔ)االقترادية ويحافظ عمى العجاء مع الذيػعية ةالستحج

  Bainbridge Colby (ٚٔ)( بيشبخج كػلبي ٕٜٔٔآذار  ٗ -ٕٜٓٔآذار  ٖٕاالمخيكي )
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بين  ةلكن العالقات السذترك ،يسكن ان تعترف بالحكم القائم في روسيا ال ةان بالد"
 .(ٛٔ) "ايالظرفين يسكن الحفاظ علي

 ال وـ كانت تقاريخ وزارة الخارجية االمخيكية تذيخ الى انٕٕٜٔومشح نيداف عاـ     
او حرػؿ حخكة  ،شطاـ القائع في االتحاد الدػفيتيلم ةيػجج اي احتساؿ بؿياـ حخكة مزاد

مسا سسح بتصػر الفت في العالقة بيغ الػاليات  ،ذلظ الشطاـ ألسقاطتؤدي  ةمفاجئ
ػ ىو   rving T. Bushـ سافخ ايخفغ بػشٕٕٜٔففي حديخاف  واالتحاد الدػفيتي ةالستحج

 ةشخري ةالى االتحاد الدػفيتي بسبادر   Bush Terminal Companyصاحب شخكة
ترادية شاؾ عغ كثب وكاف يخيج تقييع تجخبة الدياسة االقىواشمع عمى االوضاع  ة،مش

اماـ الخأسسالييغ  ةي فخص االستثسار الستاحىودراسة الدػؽ الدػفيتية وما ةالججيج
ؼيسا  ،شاؾ ىالى اف حالة الفالحيغ والعساؿ تشتعر  وحيث اشار بعج عػدت ،االمخيكييغ 

كسا ايج استسخار سياسة عجـ  ، ةانتقج سياسة االتحاد الدػفيتي في مجاؿ الحخية االقترادي
 .(ٜٔ)مخيكي باالتحاد الدػفيتي االعتخاؼ اال

واالتحاد  عمى الخغع مغ عجـ وجػد عالقات سياسية بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية    
حاولت دراسة فخص استئشاؼ العالقات  ةاالمخيكي ةاال اف وزارة الخارجي ،الدػفيتي
ـ اقتخح وزيخ الخارجية جارلذ ايفشذ ٕٕٜٔففي تسػز عاـ  ،بيغ البمجيغ التجارية

ارساؿ لجشة مغ الخبخاء االمخيكييغ في مجاؿ  Charles Evans Hughes (ٕٓ)يػزى
عغ االوضاع  جؼ اعجاد تقخيخيب ،الى االتحاد الدػفيتي الرشاعة والشقل والدراعة

 Herbert Hoover (ٕٔ)ػفخىخبخت ىبيشسا اقتخح  ،شاؾ ىاالقترادية وفخص االستثسار 
 هحىيػز كاف يعتقج اف مثل ىغيخ اف  ،وزيخ التجارة االمخيكي اف تكػف المجشة دولية 
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مع  والف االتحاد الدػفيتي اعاد عالقات (ٕٕ) ةالمجشة لغ تحقق شيء لمػاليات الستحج
 . (ٖٕ)ـ ٕٕٜٔـ ومع السانيا في نيداف ٕٕٜٔبخيصانيا في شباط 

جؼ لمحيمػلة دوف اقامت عالقات تي ةاالمخيكية السحكػر  ةكاف الجافع مغ وراء الخصػ    
عمى غخار ما حرل  ،ع مغ عجاء يبيغ االتحاد الدػفيتي والياباف عمى الخغع مسا كاف بيش

الف ، (ٕٗ)عشجما تع اقامت عالقات سياسية واقترادية بيغ االتحاد الدػفيتي والسانيا 
ح االمخيكية في الذخؽ االقرى يذكل خصخُا عمى السرال التقارب الدػفيتي الياباني

 .(ٕ٘)عسػمًا وفي الريغ خرػصاً 

 بأجخاء  Berlin(ٕٙ)ا في بخليغىوبشاًء عمى ذلظ أمخت وزارة الخارجية االمخيكية سفيخ     
بعج اف يتعخؼ عمى مجى  ،اتراالت مع الجانب الدػفيتي لتختيب سفخ المجشة السحكػرة 

لع يذجع الدفيخ االمخيكي في بخليغ تعامل  و. ومغ جانب(ٕٚ)الخغبة الدػفيتية في االمخ
ا الى وزارة يالتي ارسم ومالحطاتفقج اشار في  ،االقترادي مع االتحاد الدػفيتي هبالد

تباحث مع عجد مغ الرحفييغ والخحالة ورجاؿ االعساؿ الحيغ  والخارجية االمخيكية الى ان
في نفذ العاـ مع  وئفزاًل عغ لقا ،وزاروا االتحاد الدػفيتي وتعاممػا مع حكػمت

الخارجية لالتحاد الدػفيتي وخخج  ذؤوف مفػض ال  George V. Chicherinتذيذيخيغ 
بانصباع يذيخ الى اف الحكػمة الدػفيتية تدعى لسشح امتيازات لسجد محجودة لذخكات 

وفزاًل  ،ا االقتراديةيا مغ تصبيق خصصيجؼ الحرػؿ عمى االمػاؿ التي تسكشياجشبية ب
عمى الدمصة الدػفيتية حالسا  سيصخأج الدفيخ االمخيكي باف تغييخًا متػقعًا عغ ذلظ اعتق

سيأتي  ةحيث اف مػت ،الحي كاف مخيزاً   Vladimir Lenin (ٕٛ)يسػت فالديسيخ ليشيغ
كسا بيغ الدفيخ اف االستثسار في .(ٜٕ)يعارضػف التعامل مع الجوؿ الخأسسالية بأشخاص
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سخار العشاصخ الحالية في )الشػايا الحدشة( بل عمى استيعتسج عمى  االتحاد الدػفيتي ال
نرح  انواكج اف فخص االستثسار في ذلظ البمج كثيخة ف ووعمى الخغع مغ ان ،الدمصة

شاؾ ىحتى تتػضح معالع الػضع الدياسي  ،وبالتخيث في استثسار الخساميل االمخيكية ؼي
 . (ٖٓ)وحدب رأي

حجة ـ في بخليغ بيغ سفيخي الػاليات الستُٕٕٜٔعقج اجتساع في االوؿ مغ آب عاـ    
خيكي فكخة حيث شخح الجانب االم ،االمخيكية واالتحاد الدػفيتي وبحزػر تذيذيخيغ

ا يخ ابجت الحكػمة الدػفيتية تخحيبيوفي الثالثيغ مغ نفذ الذ ارساؿ المجشة السحكػرة
د الدهفيتي وان كل من الهاليات الستحدة ترغب بزيارة االتحا ة"بأي رجل اعسال او لجش

. يػضح (ٖٔ)"بقية السدتثسرين من الدول االخرى م وامام يفرص االستثسار مفتهحة امام
بشاء اقتراد  إلعادةالخد االخيخ مجى الحاجة الدػفيتية لالستثسارات والخبخات الخارجية 

 البالد السجمخ .

ع ياف الحكػمة الدػفيتية اسأت ف ةلكغ وزارة الخارجية االمخيكية ادركت بدخع      
باف  وا في بخليغ االتراؿ بالجانب الدػفيتي والتػضيح لىفصمبت مغ سفيخ  ،ا ىنػايا

شاؾ ىا مغ السفتخض اف تقػـ بجراسة االوضاع االقترادية يالمجشة االمخيكية السقتخح ارسال
عالقات  امةإلقا اف تتفاوض يوليذ مخػاُل ل ،ا وعغ فخص االستثساريواعجاد تقخيخ عش

 .(ٕٖ)ا ستكػف لجشة غيخ رسسيةياقترادية بيغ الجانبيغ الن

 مع الجوؿ  ووكانت عالقات ،تحاد الدػفيتي كاف نطامًا حجيثاً وبسا اف الشطاـ في اال      
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 ،ا ابعاد استخباراتية يفكاف يخذى مغ مثل تمظ الخصػة اف تكػف ل ةالخأسسالية عسػمًا سيئ
فقج رفزت الحكػمة الدػفيتية فكخة ارساؿ المجشة السحكػرة برػرة دبمػماسية وذلظ في 

ا الكامل الستؿباؿ اي ىحيث ابجت استعجاد ،الدادس عذخ مغ ايمػؿ مغ نفذ العاـ 
ا تخحب بالتعاوف االقترادي يان تواشار  ،كانت امخيكية او مغ اي دولة اخخى لجشة سػاء 

 ،الستبادلة الستداوية  ةا عمى اساس السشفعياقامة عالقات مع مع الػاليات الستحجة وتخيج
ا اشارت مغ جانب اخخ اف )الخأي العاـ الدػفيتي( يعج القبػؿ بسثل تمظ المجشة يلكش
ا معمػمات كاؼية عغ اوضاع البالد االقترادية يواف االدارة االمخيكية لجي ،واؾ لديادتيانت

 .                         (ٖٗ)ومغ خالؿ قشػات اخخى  ،)ٖٖ(مغ خالؿ مشطسة االغاثة االمخيكية

وعمى الخغع مغ عجـ ارساؿ المجشة االمخيكية اال اف تعاماًل تجاريًا جخى بيغ االتحاد      
حا االمخ . ىالدػفيتي وبعس الذخكات االمخيكية في ضل تحفظ االدارة االمخيكية عمى 

ػؿ عمى االعتخاؼ االمخيكي بالشطاـ وعمى الجانب الدياسي سعى االتحاد الدػفيتي لمحر
 ،لع تكتف بعجـ االعتخاؼ باالتحاد الدػفيتي   ةاالمخيكي ةالدػفيتي لكغ الػاليات الستحج

"السسثل  وا اذ عجتيبل بقيت تعتخؼ بالتسثيل الجبمػماسي لمشطاـ الؿيرخي عمى اراضي
د الدػفيتي وبعج استقخار االوضاع في االتحا ،(ٖ٘)الرسسي والذرعي للذعب الروسي"

ا عمى معطع اراضي البالد السيسا الذخؽ يا وسيصختىومج نفػذ ةبمذؽيلرالح الدمصة ال
قجمت مفػضية  ،ـ ٕٕٜٔاالقرى الحي بقي خارج سمصة الشطاـ الذيػعي حتى العاـ 

الخارجية الدػفيتية )وزارة الخارجية( الى اخخ قشرمية امخيكية في البالد في مجيشة  ذؤوف ال
ا الى وجػب اف يقجـ ىـ دعأٖٕٜانحارًا في العذخيغ مغ شباط عاـ   فالد فدتػؾ

الخارجية  ذؤوف الى مقخ مفػضية ال هاوراؽ اعتساد ةالسحكػر  ةالقشرل االمخيكي في السجيش
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. يبجو اف الدمصة الدػفيتية تخيج الحرػؿ عمى  (ٖٙ)خيفي مػسكػ في غزػف ثالث اش
الصخيقة غيخ السباشخة لحلظ  ىحهواختارت  ةياالمخيك ةا مغ الػاليات الستحجياالعتخاؼ ب

 ا تجرؾ رفس واششصغ الرخيح لالعتخاؼ السباشخ .ياالمخ ربسا الن

حيث قخرت وزارة  ،جؼ الدػفيتييلع تشجخ لم ومع ذلظ فأف االدارة االمخيكية      
الى  فالد فدتػؾا في يعجـ تقجيع اوراؽ اعتساد قشرم الخارجية االمخيكية في مصمع آذار

 ، ةاشػؿ مجة مسكش ةفي عسم هوابمغت القشرل بػجػب استسخار  ، ةالدػفيتي ةوزارة الخارجي
كسا تزسشت تعميسات  ،اف تجبخ الدمصات الدػفيتية عمى اغالؽ القشرمية والسغادرة  او

اذا ما اضصخ الى السغادرة  والسحكػرة ان ةا في السجيشيوزارة الخارجية االمخيكية لقشرم
فزاًل عغ نقل كافة الدجالت  ومع ةا اصصحاب كافة مػضفي القشرميىعشج ةفعمي

 . (ٖٚ)في الياباف ةاالمخيكي ةوالسخاسالت الخاصة بالقشرمية الى مقخ الدفار 

بجأت  فالد فدتػؾوبحدب الػثائق االمخيكية فأف الدمصات الدػفيتية في مجيشة       
جشخاؿ  ةتابعة لذخك ةاذ قامت بسرادرة شحش ة،بالتزييق عمى االمخيكييغ في السجيش

كسا تع  ،ا ستة عذخ الف دوالر ياالمخيكية كاف ؾيست  General Electricاليكتخيظ
 Internationalارفدتخىي شخكة انتخنذيشاؿ ىمعجات لذخكة اخخى  ةمرادر 

Harvester corporation  ،  السؤسدتيغ كانتا متعاقجتيغ عمى تػريج اتيغ ىعمسا اف
وقج اكجت  ،خبائية ومكائغ الى الدمصات الدػفيتية السخكدية في مػسكػ ييدات كيتج

سا حتى يقجـ يمش وا لغ تعيج ما صادرتيبان فالد فدتػؾالدمصات الدػفيتية السحمية في 
 . (ٖٛ)الى الحكػمة السخكدية في مػسكػ هاوراؽ اعتساد ةالقشرل االمخيكي في السجيش
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مغ اجل نيل  ةاالمخيكي ةارادت الزغط عمى االدار  ةيالدػفيت ةيبجو اف الحكػم   
 والن ةا فاستخجمت اسمػب تبادؿ االدوار مع الدمصة السحمية في تمظ السجيشياالعتخاؼ ب

)فجراليًا( لكغ  مغ السعخوؼ اف الشطاـ االداري في االتحاد الدػفيتي كاف نطامًا اتحادياً 
 في مػسكػ . ولمحدب الذيػعي الدػفيتي وؾيادت وكانت الديصخة ؼي

 فالد فدتػؾنرح الدفيخ االمخيكي في شػكيػ والحي كانت القشرمية االمخيكية في       
باف يتع اغالؽ القشرمية االمخيكية تمظ  ،اقخب سفيخ الى تمظ القشرمية  هباعتبار  وتختبط ب
وعمل ذلظ باف  ،خ السسشػحة مغ قبل الحكػمة الدػفيتية ياء مجة الثالث اشيقبل انت

فالد ا في يقخرت اغالؽ قشرميت التي كانت قج استمست نفذ االنحار الحكػمة البخيصانية
ػ االمخ الحي ىو  ،عخاقيل مغ الدمصات السحمية  والف السرالح البخيصانية تػاج فدتػؾ
فالد بيشسا اقتخح القشرل االمخيكي في  .(ٜٖ)الدفيخ البخيصاني في شػكيػ ةعمي واشمع

عمى رعاية  وخ آذار بدبب عجـ قجرتياية شياغالؽ القشرمية والسغادرة في ن فدتػؾ
غيخ اف وزارة الخارجية  ،هفي ذلظ االتجا ومع ةلعجـ تعاوف الدمصات السحمي ةمرالح بالد

حتى تصمب  ةفي عسم هشاؾ واستسخار ى ها عمى بقاءيفي وتعميسات تحث واالمخيكية ارسمت ل
او حياة كادر القشرمية في  ودرة او حيغ يذعخ باف حياتالسغا ةالدمصات الدػفيتي ةمش

بجوف  Chita(ٓٗ)التعميسات باف يغمق مكتب القشرمية في مجيشة خيتا وكسا امخت ،خصخ
اذا  واوصت التعميسات القشرل بانو  ،مجيخ السكتب السحكػر الى اليابافواف يغادر  تأخيخ

الى الحكػمة الدػفيتية في مػسكػ  هتقجيع اوراؽ اعتساد ةالدمصات الدػفيتي وشمبت مش
بل مغ اختراص وزارة الخارجية  ،وا باف االمخ ليذ مغ اختراصىاخبار  وفعمي

 .(ٔٗ)االمخيكية
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ال يتستع باي  انوب فالد فدتػؾلكغ الدمصات الدػفيتية ابمغت القشرل االمخيكي في    
جة ىمعا واو اف تعقج مع ،باالتحاد الدػفيتي ةما لع تعتخؼ بالد ،او امتيازات انوحر
ا مع كل ىسػؼ يغمق القشرمية ويغادر  انوب ةفابمغ القشرل الدمصات الدػفيتي ، ةصجاق

ي مجة االنحار بخسدة اياـ  وفعاًل ي. اي قبل اف تشت (ٕٗ)أيارالكادر في الخامذ عذخ مغ 
خيكي مغ القشرل وتع انداؿ العمع االم هتع اغالؽ القشرمية االمخيكية في السػعج الحي حجد

عمى مبشى القشرمية وغادر الكادر بؿيادة القشرل الى الياباف مع كافة السخاسالت 
  .(ٖٗ)والدجالت

شاؾ اي تسثيل دبمػماسي امخيكي عمى االراضي الدػفيتية حتى عاـ ىوبحلظ لع يعج    
 ـ .ٖٖٜٔ

وعمى  ،ايوبيشسا كانت الحكػمة الدػفيتية تحاوؿ انتداع االعتخاؼ االمخيكي بصخيقت      
الخغع مغ العجاء الخسسي السعمغ في الػاليات الستحجة االمخيكية لمشطاـ الدػفيتي فقج 

عالقات  إلقامةمغ بعس الشقابات دعت  ةاالمخيكي ةخت دعػات في الػاليات الستحجيض
 (ٗٗ)جيجة مع االتحاد الدػفيتي واالعتخاؼ بالدمصة الدػفيتية اذ دعت لجشة الشداء

Woman’s Committee   يػز(ىا مع وزيخ الخارجية )يخالؿ لقاء عجد مغ عزػات 
وشالبت  ،الى مداعجة الذعب الخوسي الحي عانى مغ السجاعة  ،في العذخيغ مغ آذار 

( ابمغ عزػات المجشة باف ىيػزلكغ وزيخ الخارجية ) ،ا باالتحاد الدػفيتي ىباعتخاؼ بالد
الؿ السجاعة الدػفيتية مغ خ االدارة االمخيكية قجمت مداعجات اندانية الى ضحايا

ا ييسكش ا الىاخخى الى اف السداعجات وحج ةيواشار مغ ج ،االدارة االمخيكية لمسداعجات
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 اله واف بالد ع عانى مغ مذاكل كبيخةىالف اقتراد بالد ،ف معاناة الدكاف الدػفيتوق
 .(٘ٗ)الدػفيتية الجاخمية  ذؤوف تخغب بالتجخل في ال

في  ةا الدمصات الدػفيتيي( االجخاءات التي اتخحتىيػزاالمخيكي ) ةوانتقج وزيخ الخارجي  
واشار  ،السجاؿ االقترادي مغ خالؿ الديصخة عمى السرانع وعمى االراضي الدراعية 

 ،والتجارة  ةاالقترادي في مجاؿ الرشاع وباف االتحاد الدػفيتي يجب اف يرمح نطام
كسا  ،س االقتراد الدػفيتي يية لكي يشواكج حاجة الدػؽ الدػفيتية لالستثسارات الخارج

اب الى االتحاد ىاعخب لمعزػات في لجشة الشداء باف السدتثسخيغ االمخيكييغ يخغبػف بالح
واف الفائجة جخاء  ،وليذ مغ اجل استغالؿ الذعب الدػفيتي  والدػفيتي واالستثسار ؼي

ثسارات تحتاج لكغ مثل تمظ االست ،تمظ الخصػة سترب في صالح االقتراد الدػفيتي 
تكػف في ضل  واف مثل تمظ الرفقات االقترادية يجب اف ،الى الزساف مغ السرادرة 

واكج الػزيخ عمى اف مثل تمظ العالقات لغ تتع مغ خالؿ سيصخة  ،عالقات دائسة وراسخة
وأشار الدفيخ باف التجارة بيغ  ،الدمصات الدػفيتية عمى كل مفاصل االقتراد الدػفيتي 

ا ما يداؿ ىلكغ مدتػا  ،ـ ٕٕٜٔػفيتي والذخكات االمخيكية استأنفت مشح عاـ االتحاد الد
 هيسمظ ما يرجر  والسيسا واف الجانب الدػفيتي ال ،ي دوف مدتػى الصسػح ىضئياًل و 

معمػمات عغ وجػد نسػ  ةرغع اف لجي ،الرشاعي والدراعي  وبدبب تجني مدتػى انتاج
ي اساس اقتراد ى ةمدخور بحلظ الف الدراعػ ىبديط في االنتاج الدراعي الدػفيتي و 

 ،شاؾ مازاؿ دوف السدتػى السصمػب ىرغع ذلظ فاف االنتاج الدراعي  واكج ان ةلكش ،البالد
وقج عمل وزيخ الخارجية  ،واف االنتاج الرشاعي وكفاءة شخؽ الشقل ما تداؿ مجمخة 



يف ضىء وثائق  2292-2211االحتاد الصىفًيت  جتاهشًاشة الىاليات املتحدة االمريكًة 

        حًدر الزم عسيس ا.م.د.                                               وزارة اخلارجًة االمريكًة

 340 (1212 ايلىلالعدد الجالثىن )ملحق  جملة دراشات تارخيًة

ا الؿيادة الدػفيتية يبعتػر االقتراد الدػفيتي الى الدياسة االشتخاكية التي اتىيػز( تجى)
 . (ٙٗ)ا لدياسة اقتراد الدػؽ ىونبح

اما ؼيسا يخز العالقات الجبمػماسية مع االحاد الدػفيتي فقج اشار الػزيخ الى اف     
 ال)ةالدػفيتي ةسياسة بالدة تقػـ عمى اساس السحافطة عمى االلتدامات الجولية واف الؿياد

 ) وامتشعت  ،صػؿ االجشبية في االتحاد الدػفيتي ي قج أمست االيااللتدامات ف هحىتحتـخ
 هحىفعمى القادة الدػفيت التخمي عغ  ،الجيػف الخارجية لمشطاـ الؿيرخي  عغ تدجيج

 (ٚٗ)اضخت بالػاليات الستحجة التي اقخضت حكػمة الكدشجركخندكي ايألن ،الدياسة
Kerensky   وقج اعمشت الحكػمة الدػفيتية في  ،وثسانػف مميػف دوالر ةحػالي مئة وست

ا الشطاـ يا مغ االمػاؿ التي اقتخضىاالمػاؿ وغيخ  ىحها لغ تدجد يكانػف الثاني ان
كسا اشار الػزيخ الى اف تمظ االمػاؿ ساعجت )روسيا( عمى  ،الؿيرخي وحكػمة كخندكي 

ومغ  ،ـ( ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔجسات األلسانية خالؿ الحخب العالسية االولى)يالرسػد اماـ ال
ا بتمظ ىا بتدجيجيغيخ السقبػؿ حدب تعبيخ الػزيخ اف تعمغ الحكػمة الدػفيتية عجـ التدام

تصالب بتدجيج تمظ  يػز( اشار الى اف بالدة الىع في االمخ اف الػزيخ )يوالس ،ػلة يالد
تخيج  لكشيا ، ةتعخؼ ضخوؼ االتحاد الدػفيتي االقترادية الرعب ألنيا ةالجيػف برػرة آني

وأوضح الػزيخ لمػفج الشدائي  ،اىاالعتخاؼ اواًل بتمظ الجيػف ثع التباحث حػؿ وقت تدجيج
التخمي عغ  ةمع الػاليات الستحجة فعمي ةعمى اف االتحاد الدػفيتي اذا ما اراد عالقات شيب

لشذخ الفكخ الذيػعي  هػديفزاًل عغ التخمي عغ ج، ةاالجشبي لالستثساراتسياسة التأميع 
واف االدارة  ،الذيػعية لألحدابع يبالشطع الخأسسالية مغ خالؿ دعس لإلشاحة ةوسعي

 .       ٓ(ٛٗ)الدالفة وتغييخ سياست ةحػؿ عدم وتشتطخ دليل عمى نيت  ةاالمخيكي
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 ةخالفات كبيخة بيغ االتحاد الدػفيتي  والػاليات الستحج ىشاؾكانت  انومغ الػاضح      
عغ تدجيج ديػف الشطاـ  ةالدػفيتي ةامتشاع الحكػما اقترادية تخز ي. مشةاالمخيكي

ا  يومش ،ع لمسؤسدات االقترادية التي كانت تعسل في االتحاد الدػفيتي يالؿيرخي وتأميس
سياسية تتعمق بسحاولة الدػفيت نذخ الفكخ الذيػعي عالسيًا وتغييخ االنطسة الخأسسالية 

تغييخ في الدياسة الدػفيتية سػاء عمى  اشتخشت ةاالمخيكي ةكسا اف االدار  ،بػاسصة الثػرة 
او عمى السدتػى الدياسي  ،السدتػى االقترادي مغ خالؿ التخمي عغ بشاء االشتخاكية

لكي تعتخؼ بحلظ الشطاـ وتؿيع عالقات  ،ػد نذخ الفكخ الذيػعي يمغ خالؿ نبح ج
 ذؤوف التتجخل في  ا الانيمغ  ةتمظ االدار  وػ ما يتشاقس مع ما تخوجىو  ، وشبيعية مع

يػز( مجى الخػؼ االمخيكي مغ اي ىالجاخمية الدػفيتية .كسا تػضح اراء وزيخ الخارجية )
 الػاليات الستحجة .  وفكخ يخالف الفكخ )الميبخالي( الخأسسالي الحي تصبق

ـ ٖٕٜٔوبعج اياـ مغ دعػة لجشة الشداء تمظ وفي الخامذ والعذخيغ مغ آذار عاـ       
عمى عجد مغ رجاؿ الجيغ في الكشيدة  باإلعجاـة حكسًا اصجرت السحاكع الدػفيتي

مسا    Archbishop zepliakع رئيذ االساقفة  زيبياليظيوكاف مغ بيش األرثػذكدية
سبب حالة مغ الدخط ضج تمظ االحكاـ صجرت مغ رجاؿ الجيغ السديحيغ في الػاليات 

فأمخ الخئيذ وارف  (ٜٗ)والحيغ شالبػا بػقف تشفيح تمظ االحكاـ ةالستحجة االمخيكي
"استياء باف يبمغ الدمصات الدػفيتية  ووزيخ خارجيت  Warren G. Harding(ٓ٘)اردنغى

فصمب وزيخ (ٔ٘) ا"ىعدم تشفيذ ةعلى تلك االحكام وضرور  ةالذعب االمريكي وغزب
يػز( مغ سفارة بالدة في السانيا أبالغ الدمصات الدػفيتية عغ ىالخارجية االمخيكي )
برػرة غيخ مباشخة ( اندعاج الخأي العاـ االمخيكي مغ تمظ شخيق وسيط )اي 
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ػ صحفي ىو   وفعاًل اترل الدفيخ االمخيكي في بخليغ عبخ وسيط الساني. (ٕ٘)االحكاـ
باف تشفيح حكع  ةبالدفيخ الدػفيتي الحي ذكخ ل ، Ludwigsteinيجعى )لػدفكدتيغ(

لكغ في مصمع نيداف نفحت  . (ٖ٘)في االمخ ةغيخ مدتعجم واالعجاـ قج تأجل الف حكػمت
مسا اثار احتجاجات ،الحكػمة الدػفيتية حكع االعجاـ بأحج رجاؿ الكشيدة االرثجوكدية 

 بإلغاءا يلجى الكشائذ االمخيكية فذجبت وزارة الخارجية االمخيكية تمظ الخصػة وردت عمي
 Latviaعاصسة التؽيا  Rigaا الدفارة االمخيكية في ريغا يتأشيخة دخػؿ كانت قج مشحت

رئيذ المجشة التشفيحية   Kalinin(ٗ٘)زوجة كاليشيغ  Catherine Kalininلكاثخيغ كاليشيغ 
مغ ،في الػاليات الستحجة االمخيكية  ةلدػفيتات عسػـ روسيا اذ كانت تشػي الؿياـ بجػل

ا( وذكخت وزارة الخارجية اف سبب ذلظ االلغاء ىاجل جسع تبخعات لرالح )اشفاؿ بالد
 .   (٘٘)لحدف والغزب التي سادت البالد جخاء عسمية االعجاـ تمظيعػد لسذاعخ ا

اخخى  ةاال اف دعػ  ،الحادثة قج زادت مغ التباعج بيغ البمجيغ  هحىعمى الخغع مغ اف      
 ةصجرت مغ الخأي العاـ االمخيكي مغ خالؿ اتحاد عساؿ الػاليات الستحجة اذ بعث رئيد

يػز( في ىرسالة الى وزيخ الخارجية )  Samuel Compers(ٙ٘)صامػئيل كػمبخس
ا اف االوضاع في االتحاد الدػفيتي قج تحدشت يـ ذكخ فئٖٕٜعاـ  التاسع مغ تسػز

واف الػقت قج حاف  ،بجء يتعافى  ةواف قصاع الدراع ، ىشاؾمية ىاء الحخب االيبعج انت
ػائج لمعساؿ الف ذلظ سيحقق ف ةبالدمصة الدػفيتي ةاالمخيكي ةالعتخاؼ الػاليات الستحج

سيغيخ  انوفزاًل عغ  ،االمخيكييغ مغ خالؿ زيادة التبادؿ التجاري مع االتحاد الدػفيتي 
 .   (ٚ٘)مػقف االخيخ مغ قزية الجيػف الخارجية
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حياؿ االتحاد  ة( اكج سياسة االدارة االمخيكية الثابتىيػزغيخ اف وزيخ الخارجية )     
ا ي. بػاسصة رسالة بعث ةواقامة عالقات دبمػماسية مع وب ؼاالعتخاالدػفيتي الستسثمة بعجـ 

ا االتحاد الدػفيتي يع فييصامػئيل كػمبخس ات ةالى رئيذ اتحاد عساؿ الػاليات الستحج
بجوف رحسة ويحطخ جسيع  ،ػ يدحق السعارضةي( فة)لؿيع الجيسقخاشي وبعجـ احتخام

كسا  ،ا عرياف وتسخد ىويعجخات ىويسشع السطا ،وتؤيج سمصت الشقابات والسشطسات التي ال
التي اشارت كحلظ الى اف  ،االقتراد الدػفيتي ما زاؿ مجمخًا حدب تعبيخ الخسالةاف 

لع تدسح بالعػدة الى اقتراد الدػؽ اال بذكل محجود (ٛ٘) الدياسة االقترادية الججيجة
واف الجستػر  ،فالدمصة الدػفيتية ما تداؿ تديصخ عمى كل مفاصل االقتراد الدػفيتي 

"مجرد عشهان جديد النقالب ػ ىيغ الدػفيت و يحػي اي حقػؽ لمسػاشش ال (ٜ٘)الدػفيتي
( باف الحقػؽ السجنية ىيػزكسا اشارت رسالة الػزيخ ). (ٓٙ)م" 2927البالشفة عام 

ا مغ قبل يواف كل الرحف الدػفيتية مديصخ عمي انوغيخ مر ،ششيغ الدػفيتلمسػا
ع في يكل ما يخوج حػؿ حرػؿ العساؿ عمى كافة حقػقواف  ،ىشاؾالحدب الحاكع 

ا التي ىا مرادر يلجي وباف وزارت (ىيػزواكج ) ،الدػفيتي ال يست الى الػاقع برمةاالتحاد 
كسا اكج اف مبادئ الدياسة  ،الدػفيتيةا عمى اشالع تاـ عغ شبيعة االوضاع يتبقي

 ة،الدػفيتي ةا الدمصيالخارجية االمخيكية تػجب القبػؿ بااللتدامات الجولية التي تخفز
الجاخمية  ذؤوف تدعى لمتجخل في ال ضاؼ باف االدارة االمخيكية تحتـخ حق الثػرة والاو 

 .  (ٔٙ)دولة ألي

ا يؤيل كػمبخس التي ساق( حاوؿ تفشيج مبخرات صامىيػزيبجو اف وزيخ الخارجية )     
 ىشاؾاالعتخاؼ االمخيكي باالتحاد الدػفيتي مغ خالؿ تبياف اف االوضاع  ضخورةلتبخيخ 
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باف  ه( مغ الجستػر الدػفيتي مع ما يخددىيػزكسا يتشاقس مػقف ) ،ماتداؿ سيئة ججاً 
ادارة ا وشخيقة يا في اختيار نطاـ حكسيالجوؿ االخخى وتحتـخ حق ذؤوف تتجخل ب بالدة ال
 . اىاقتراد

 االدارة االمخيكية الججيجة واالتحاد الدػفيتي: -

ـ برػرة ٖٕٜٔاردنغ( في الثاني مغ آب عاـ  ىبعج وفاة الخئيذ االمخيكي )وارف     
 ةفي الدياس وأدارتالحي بجأ   Calvin Coolidge (ٕٙ)نائبة )كمفغ كػلجج( ةخمف ةمفاجئ

ـ  الى ٖٕٜٔا في الدادس مغ كانػف االوؿ يمغ خالؿ رسالة بعث ب ةالخارجي
 ، ةلبالد ةالخارجي ةفي ادارة الدياس وتزسشت شخحًا واؼيًا لبخنامج ،)الكػنغخس( االمخيكي 

 ،في كل مكاف مغ العالع  غاألمخيكيييغ سية حساية مرالح السػاششىا عمى أ يأكج مغ خالل
فزاًل عغ التأكيج عمى عجـ  ،مع االستسخار في الدعي لمسحافطة عمى القػة االمخيكية 

وعمى الخغع مغ اف الخسالة السحكػرة قج تسشت الشجاح ، (ٖٙ)االنزساـ الى عربة االمع 
الى عربة االمع يجعل  االنزساـ اشارة الى أف ةاال أف الخسال ،لمسشطسة العالسية 
. كسا أوضحت الخسالة اف مبادئ  (ٗٙ)"مقيدة وغير حرة وغير مدتقرة "الػاليات الستحجة 

سا عجـ الجخػؿ في تحالفات ىالدياسة الخارجية االمخيكية تقػـ عمى مبجئيغ رئيدييغ 
والثاني تدػية الخالفات بيغ الجوؿ مغ اجل السحافطة عمى )الدمع  ،سياسية دائسة 

 ألنياسة ال تفزل االشتخاؾ في التحالفات الجائ ة. فقج كانت الػاليات الستحج(٘ٙ) العالسي(
السجة عمى التػسع الخارجي عغ شخيق التجارة  هحىا الخارجية القائسة في يقج تقيج سياست

واما .  (ٙٙ)التجارة  هحىوقج ال تتػانى عغ استخجاـ القػة لحساية  ،في كل مكاف مغ العالع 
 ةاالمخيكي ةالف الػاليات الستحج ،حا لع يصبق ابجًا يالعسل مغ اجل الدالـ العالسي ف
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ا واشتخكت في ياشتخكت في الحخبيغ العالسيتيغ بعج اف تخكت الجوؿ تتصاحغ ؼيسا بيش
ا قج تخدخ انيواف القتاؿ اذا ما استسخ اكثخ ف ،القتاؿ عشجما وججت اف الػقت قج حاف 

حل سمسي الزمة ما اذ كاف ذلظ  إليجادا قج تتجخل لمتػسط انيكسا  ،ا يا وديػنياستثسارات
ا كسا حجث عشجما تػسصت بيغ الياباف وروسيا يواالستسخارية لتفػق ةالحل يحقق السشفع

 .      (ٚٙ)ـ ٜ٘ٓٔالؿيرخية في حخب عاـ 

يخغب  انواالتحاد الدػفيتي ذكخ الخئيذ )كػلجج( ب هأتجا ووؼيسا يخز سياسة ادارت   
بدبب سياسة )الشطاـ(  ،لكغ االمخ صعب ججًا  ،بتػشيج العالقة مع االتحاد الدػفيتي 

دػفيتي التي ادت الى خدارة كبيخة لمسرالح االمخيكية عشجما تع شخد الذخكات ال
فزاًل عغ عجـ اعتخاؼ االتحاد الدػفيتي  ،ا يومرادرة اصػل ، ىشاؾاالمخيكية العاممة 

 ىحهلكغ بالخغع مغ  ،بجيػف الشطاـ الؿيرخي الخارجية والسيسا لمسرارؼ االمخيكية 
االتحاد الدػفيتي استئشاؼ العالقات االقترادية بيغ  لع تسانع في والسػاقف فاف ادارت

 .(ٛٙ)غ االمخيكييغ فقطوالسػاششي

سػؽ ضخسة السيسا  ةيبجو اف االدارة االمخيكية كانت تخى باف االتحاد الدػفيتي ؼي   
 ىيو  ،مية ىا مغ حخب ا ينتيجة الحخب العالسية االولى وما تبع وجتيبعج الجمار الحي ش

 تخيج االستفادة مغ تمظ الدػؽ باف تكػف مجااًل لترخيف البزائع االمخيكية . 

 "التخفس الجخػؿ في عالقات مع نطاـ  ووأكجت رسالة الخئيذ )كػلجج( اف ادارت   
االتحاد  هتجاأا نفذ الخؤية ي. يبجو اف االدارة الججيجة لجي (ٜٙ)الدولية" وتالتزامايحترم 

 الدػفيتي .
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لغ تداوـ او تقبل  ةباف ادارت ةكسا ابمغ الخئيذ)كػلجج( الكػنغخس في الخسالة السحكػر  
ج في يا لغ تجخخ أي جانيو  ،)السبادئ االمخيكية ( بأي فػائج تجارية  همقايزة ما أسسا

"اذا ما اختار  وسبيل مداعجة الذعب الدػفيتي في اختيار الشطاـ الدياسي الحي يفزم
وبعد ان يعترف  ولسهاطشين االمريكيين الذين تزرروا من سياستذلك الشظام تعهيض ا

 ةا ستكهن بالدىبالديهن الخارجية وعشدما تخف روح العداء من قبل الشظام الجديد عشد
 . (ٓٚ)لسداعدة روسيا" واالولى التي تتهج

ا الجولية وفتح قشاة اتراؿ يالخؤية حاولت الحكػمة الدػفيتية كدخ عدلت ىحهفي ضػء     
الججيجة . ؼبعث تذيذيخف بخؾية الى الخئيذ االمخيكي كػلجج في  ةاالدارة االمخيكي مع

 ةتدعى لبشاء عالقات صجاق ةا اف بالديـ ذكخ فئٖٕٜالدادس عذخ مغ كانػف االوؿ 
مدتعجة لمتفاوض حػؿ كل السخاوؼ التي جاءت في  ىيمع الػاليات الستحجة االمخيكية و 

السحاولة الدػفيتية لع تثسخ عغ شيء  هحى.  لكغ (ٔٚ)رسالة الخئيذ كػلجج الى الكػنغخس
اتراالت رسسية مع  ألجخاءالف االدارة االمخيكية كانت تخى اف الػقت لع يحغ ،يحكخ 

حيث اصجرت وزارة الخارجية  ،ا ياالمخ الحي قج ُيعج اعتخافًا امخيكيًا ب ةالحكػمة الدػفيتي
الى رسالة الخئيذ كػلجج  واشارة ؼي ،االمخيكية بيانًا بعج يػميغ مغ تمقي البخؾية الدػفيتية 

ا مغ االتحاد يفي مػقف ةا كانت واضحانيالى الكػنغخس في الدادس مغ كانػف االوؿ ب
مع االتحاد مفاوضات  ألجخاءيػجج سبب معقػؿ  ال انووجاء في البياف ،الدػفيتي 
ا مغ الشطاـ في االتحاد يالف االدارة االمخيكية غيخ مدتعجة لمتشازؿ عغ مػقف ،الدػفيتي
واكج البياف اف الدمصات الدػفيتية اذا ما ارادت اف تشاؿ اعتخاؼ الػاليات  ،الدػفيتي

واالعتخاؼ بكل القخوض والجيػف  ةا اعادة االصػؿ االمخيكية السؤمسيالستحجة ؼيجب عمي
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ا يالتي اشاحة ب ةا السرارؼ االمخيكية لمشطاـ الؿيرخي والحكػمة السؤقتيالتي قجمت
ا انيو  ،تحتاج الى مفاوضات او مؤتسخات  االجخاءات ال هحىواف مثل  ،الدمصة الدػفيتية 

الخارجية  تعبخ عغ حدغ الشػايا الدػفيتية حدب تعبيخ بياف وزارة اأنيفاذا ما حجثت 
لن تتفاوض مع الحكهمة "كسا اكج البياف السحكػر اف االدارة االمخيكية  ،االمخيكية 

وتهقف  ،ذيهعية السزادة للدول الرأسساليةالدهفيتية حتى تتخلى عن الدعاية ال
 . (ٕٚ)االنظسة الدياسية في تلك الدول" ألسقاطا ىهديج

يػضح البياف الدابق لػزارة الخارجية االمخيكية مجى الخػؼ مغ انتذار االفكار     
السيسا اف  ،الفػضػية  باألفكارالتي كانت تػصف (ٖٚ)الذيػعية عمى االراضي االمخيكية

تمظ االفكار بجأت تمقى رواجًا بيغ العساؿ االمخيكييغ الحيغ كانػا يذعخوف باالستغالؿ مغ 
 ارباب العسل .

العجؿ االمخيكية بيانًا  ـ اصجرت وزارةٖٕٜٔوفي العذخيغ مغ كانػف االوؿ عاـ     
 ة( لجيW.P.A.السعخوؼ اخترارًا بػ ) (ٗٚ)باف حدب العساؿ االمخيكي وذكخت ؼي

ا في مػسكػ واف اعزاء الحدب ىوالتي مقخ (٘ٚ)ارتباشات مادية وفكخية مع الجولية الثالثة
ع يعسمػف عمى ىو  ،ع مغ ؾيادات في الحدب الذيػعي الدػفيتي يالسحكػر يتمقػف تعميسات

 . (ٙٚ)نذخ افكار ثػرية في السشاشق الذسالية مغ البالد بيغ صفػؼ العساؿ

. فمساذا نذخ بعج يػميغ ةػ مػعج نذخ ىفي بياف وزارة العجؿ االمخيكية  هما يثيخ االنتبا    
يبجو اف االدارة االمخيكية كانت مرخة  ،مخيكية لمسبادرة الدػفيتيةفقط مغ رفس االدارة اال

ا ربسا سعت مغ انيعمى عجـ االعتخاؼ بالحكػمة الدػفيتية وتبحث عغ مبخر لحلظ كسا 
تخويج تمظ السعمػمات وقف مصالبة مشطسات السجتسع السجني االمخيكي باالعتخاؼ 
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عب البت امخ ير انوباالتحاد الدػفيتي . اما مجى صحت السعمػمات الػاردة في البياف ف
ا لمخأي يبتمفيق مثل تمظ السعمػمات وتدػيق ةالسيسا واف االدارات االمخيكية معخوف وؼي

 العاـ . 

ا عمى اقل تقجيخ. يا مبالغ فيانياو  ةومسا يجؿ عمى اف تمظ السعمػمات غيخ صحيح     
معمػمات تدعع اف  ةاف وزارة الخارجية االمخيكية نذخت نز بياف وزارة العجؿ واضافة عمي

 وتكثيف نذاش ةحدب العساؿ االمخيكي قج تمقى تعميسات مغ االتحاد الدػفيتي  تصمب مش
بيغ صفػؼ العساؿ خرػصًا في الرشاعات ذات الكثافة العسالية العالية مثل صشاعة 

واف يتع ربط العساؿ بسشطسات تزع كل واحجة  ،الحجيج والرمب والدكظ الحجيج والسشاجع 
 مدؤوؿالذيػعية واف يكػف عمى رأس كل مشطسة  باألفكارع يتثؿيف أؿ واف يبجذخة عساع

جشة السخكدية بحدب العساؿ مويختبط مباشخًة بال ،لمسبادئ الذيػعية وبإخالص يعخؼ
كسا تزسشت التعميسات السدعػمة تذكيل مجسػعات مقاتمة  ،االمخيكي حدب تعبيخ البياف 

يعيغ  ،قاتمة ما ال يقل عغ ثالث اعزاء م ةمغ خاليا الحدب واف تزع كل مجسػع
واف يجتسع رؤساء  ،السخكدية لمحدب السحكػر  ةعمى مػافقة المجش وع قائج بعج حرػليعمي

السخكدية  ةخ لسشاقذة نذاط الحدب وبحزػر عزػ مغ المجشيالسشطسات مخة كل ش
واضافة التعميسات بحدب البياف االمخيكي عمى وجػب استعجاد كػادر الحدب  ،لمحدب

واشار البياف ايزًا الى اف  ،النصالؽ الثػرة الذيػعية في الػاليات الستحجة االمخيكية 
)حدب  بأنذاءالحدب الذيػعي الدػفيتي قج وافقت عمى ؾياـ حدب العساؿ االمخيكي 

استعجادًا لمثػرة السدعػمة  غاألمخيكييالفالحيغ  ع في تعبئةى( ليداالفالحيغ ةالذغيم
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"يرفع العلم االحسر فهق البيت ولتحقيق التعاوف بيغ الفالحيغ والعساؿ االمخيكييغ لكي 
 .(ٚٚ)االبيض في اشارة الى نجاح الثهرة الذيهعية في الهاليات الستحدة االمريكية"

تذيخ الى اف الحخكة الذيػعية االمخيكية  ألنياالخواية االمخيكية  هحىيرعب ترجيق      
 ا يالى مخحمة الثػرة جخاء تمقي باألعجادا بجأت انيكانت قج وصمت الى مخحمة الشزج و 

 ةمية شاحشىواالخيخ قج خخجت مغ حخب ا  ،ادي والفكخي مغ االتحاد الدػفيتيالجعع الس
بعات تمظ الحخب ػ كاف مازاؿ يعاني الكثيخ مغ تىـ اي مشح مجة قريخة و ٕٜٔٔفي عاـ 

والسيسا الػاليات الستحجة االمخيكية  ،نحػ الخارج  والػقت الكافي بعج لمتػج وفمع يتدشى ل
خرػصًا اذا ما عمسشا اف القادة الدػفيت كانػا يخكدوف  ،ا يثػرة شيػعية في إلشعاؿ

 السجة لشذخ الثػرات في كل مغ السانيا والشسدا وايصاليا .  هحىع خالؿ ىػديج

لدياسة عجـ االعتخاؼ االمخيكية باالتحاد الدػفيتي والحخص عمى عجـ  واستسخارا   
ا الجبمػماسييغ في الخارج . فقج شمبت وزارة الخارجية ياو مسثمي واالتراؿ الخسسي بحكػمت

ـ )بعج اعتخاؼ الشسدا ٕٜٗٔفي آيار عاـ   Viennaا في فييشا ىاالمخيكية مغ سفيخ 
خرػصًا واف الدفيخ الدػفيتي قج اعمغ  ىشاؾارة سػفيتية باالتحاد الدػفيتي و فتح سف

يدعى لمتعاوف مع كل البعثات  انوفي الشسدا و  هسعيج لػجػد انوب،الى فييشا  ةعشج وصم
( بتحاشي االتراؿ الخسسي اء عمى السدتػى الذخري او الخسسيا سػ ياالجشبية في

حاوؿ االخيخ  اذا ما ومعاتفي يوالذخري مع الدفيخ الدػفيتي وعجـ تبادؿ االتراؿ ال
 .(ٛٚ)أجخاء اتراؿ مع الدفيخ االمخيكي
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مدشكي ى ةالفشمشجيوفي نفذ الدياؽ وبعج اف تمقى الدفيخ االمخيكي في العاصسة     
Helsinki   ا في يكاف مغ السقخر اقامت، يالفشمشجدعػة عمى العذاء مغ وزيخ الخارجية

اراد  ،ا ايزًا يالدػفيتي مجعػ لـ وكاف الدفيخ ٕٜٗٔالتاسع والعذخيغ مغ آب عاـ 
عسيج الدمظ  وا كػنىبحزػر  وسسحت ل ولكغ وزارة خارجيت ،ا ىاالعتحار عغ حزػر 

وبيغ الدفيخ  ةلكغ مع تعميسات مذجدة بعجـ اجخاء اي حجيث رسسي بيش (ٜٚ)الجبمػماسي
 . كسا اصجرت وزارة الخارجية  (ٓٛ)"على السجامالت الظبيعية"الدػفيتي واف يقترخ االمخ 

ا الدفيخ يا في السكديظ والتي كاف مغ الستػقع اف يرمىنفذ التعميسات الدابقة  لدفيخ 
 . (ٔٛ)ـٕٜٗٔالدػفيتي في مصمع تذخيغ الثاني عاـ 

ب تعػد لمشطاـ ىـ مرادرة كسية مغ الحٕٜ٘ٔقخرت بخيصانيا وفخندا في ايمػؿ عاـ   
سا عمى الشطاـ يا مغ ديػنيوستػف مميػف دوالر وخرس باثشافا يتقجر ؾيست ،الؿيرخي 
جة ىا مغ السانيا بحدب معايب قج تع تدمسىالكسية مغ الح ىحهعمسًا اف  ،الؿيرخي 

وكانت  ، ةفي السرارؼ االلساني ةـ اذ كانت مػدعٜٜٔٔعاـ  Versailles (ٕٛ)فخساي
جة بخست ىالدػفيتية كغخامة حخبية بحدب معا ةا مغ الدمصىا بجور يالسانيا قج تدمست

( ةوالدمصة الدػفيتي -سا )بيغ السانيايـ بيشٜٛٔٔعاـ  Brest- Litovsk )ٖٛ(ليتػفدظ
عغ مػقف  اانيستتعمسكل مغ بخيصانيا وفخندا الى وزارة الخارجية االمخيكية  فأرسمت

ديػف عمى  ةاالمخيكي ةعمى اساس اف لمػاليات الستحج ،االدارة االمخيكية مغ تمظ الخصػة 
فمع تعتخض  ،جدء مغ التحالف الحي خاض الحخب ضج السانيا  ىيالشطاـ الؿيرخي و 

في نفذ الػقت لع تصالب  لكشيا ،الفخندية –الػاليات الستحجة عمى الخصػة البخيصانية 
 ةانويعػد الدبب في ذلظ الى اف وزارة الخد  ، (ٗٛ)ب تمظىا في كسية الحيل ةبحر
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مغ اصل )روسي( الف كسيات كبيخة مغ  الحىباصجرت قخارًا بعجـ قبػؿ االمخيكية قج 
خيب خارج البالد يب الشطاـ الؿيرخي والبشظ الؿيرخي الخوسي قج تعخضت لمدخقة والتىذ

 ةوربسا لع تخغب االدار  ،ـٜٚٔٔخالؿ احجاث الفػضى التي صاحبت ثػرة )اكتػبخ( عاـ 
 .(٘ٛ)كحا امػرىا في يبتػريط نفد ةاالمخيكي

ػ رئيذ شخكة )نيػبػرغخ( ىو  Joseph Newburgerعاد جػزيف نيػبػرغخ    
الى  ةـ مغ رحمة الى االتحاد الدػفيتي وبعث بخسالٕٜ٘ٔاالمخيكية لمقصغ في آذار عاـ 

يسيل  انوو  وسيا الى اف الػضع في االتحاد الدػفيتي يداء فيالخئيذ االمخيكي اشار في
بذكل كبيخ واف االستثسار  ةيسكغ اف تكػف آمش ةالى التحدغ مغ حيث عقج صفقات كبيخ 

في مجاالت الشفط و الفحع و الحجيج و االلسشيػـ يسكغ اف تكػف في صالح الػاليات 
 .  (ٙٛ)االمخيكية  ةالستحج

وعشجما شمبت الدمصات الدػفيتية مغ الدفارة االمخيكية في بخليغ في العذخيغ مغ      
 (ٚٛ)السكديظ )الكدشجرا كػلػنتايا( ا فيىـ مشح سفيخ ٕٜٙٔتذخيغ االوؿ عاـ 

Alexandra Mikhaylovna Kollontay   لكي  ،تأشيخة دخػؿ لالراضي االمخيكية
 ىي ا رفزت وزارة الخارجية االمخيكية ذلظ الف )الكدشجرا(يتتسكغ مغ االلتحاؽ بعسم

"عزهة نذيظة في  ىياحجى الذخريات الخسسية في الحدب الذيػعي الدػفيتي و 
. اال أف الدمصات االمخيكية كانت تدسح بديارة السػاششيغ (88)"ةدامييهعية الالحركة الذ

الجخػؿ  ةع سسيبعج اف تتأكج قبل مشح ،مغ اجل عقج صفقات تجارية  ايألراضيالدػفيت 
السيسا واف الػاليات الستحجة سسحت بتػاجج مكاتب  ،يقػمػا باي دعاية شيػعية عاف ل

ل عسمية ترجيخ البزائع الى االتحاد الدػفيتي مثل نقابة الشديج ييتجارية سػفيتية لتد
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 Amtorgوشخكة امتػرؾ التجارية   All- Russia Textile syndicateالخوسي 
Trading corporation  (ٜٛ)اخخى نرحت وزارة الخارجية االمخيكية  ةي. لكغ مغ ج

مغ  وشخكات االئتساف السحمية بعجـ مشح االتحاد الدػفيتي اية قخوض لتغصية مذتخيات
 في اشارة الى  ،الجولية ويحتـخ التدامات ذلظ باف الشطاـ الدػفيتي ال ةً معمم ،الدػؽ السحمية 

كػرة باف الذخكات والسرارؼ كسا اكجت الػزارة السح ،رفزة تدجيج ديػف الشطاـ الؿيرخي 
 واذا ما أخل االخيخ بالتدامات السدؤولةا ىستكػف وحج ،التي ستقخض االتحاد الدػفيتي

 .(ٜٓ)تمظ الذخكات والسرارؼ هالسالية تجا

 American Locomotive اقتخح نائب رئيذ السؤسدة االمخيكية لبيع القصارات       
sales Corporation    عمى وزارة الخارجية االمخيكية اف ،ـ ٕٜٚٔفي تذخيغ اوؿ عاـ

دات الدكظ الحجيجية االمخيكية ييمغ تج،تسػؿ السرارؼ االمخيكية السذتخيات الدػفيتية 
والسيسا بعج اف بجأت مرارؼ  ،بقخوض قريخة االمج كأف تكػف لسجة خسذ سشػات 

 فأكجت.  (ٜٔ)ة مغ اسػاؽ تمظ البمجافبخيصانية والسانية بتسػيل مذتخيات الحكػمة الدػفيتي
ا الدابقة القائسة عمى عجـ االعتخاؼ او التعامل الخسسي يوزارة الخارجية االمخيكية سياست

 ةتعارض اي اتراؿ او تعامل تقػـ ب ال ييلكغ مع ذلظ ف ،مع االتحاد الدػفيتي 
لكغ الػزارة  ،السؤسدات او االفخاد االمخيكييغ في مجاؿ التجارة مع الجانب الدػفيتي 

اي  مدؤوليةتحسل  ةنرحت نائب رئيذ السؤسدة االمخيكية لبيع القصارات باف عمي
 .(ٕٜ)اىضجنتيجة اي اجخاء سػفيتي  وبسؤسدتضخر يمحق 

حػؿ الججوى مغ اقامة  ،ـ ٕٜٛٔدار نقاش داخل الكػنغخس االمخيكي مع بجاية عاـ    
( محكخة ىيػزؼبعث وزيخ الخارجية االمخيكي ) ،عالقات دبمػماسية مع االتحاد الدػفيتي 
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 .Paul Mػري وعزػ الكػنغخس بػؿ بتمخ يالقػمية لمحدب الجس ةالى رئيذ المجش
Butler  كسا اشارة السحكخة  ،االتحاد الدػفيتي  ها شبيعة الدياسة االمخيكية تجايشخح في

 عالقات دبمػماسية لع  والتي اعتخفت باالتحاد الدػفيتي واقامة مع (ٖٜ)بأف الجوؿ االوربية

 وكسا اف اًي مغ تمظ الجوؿ لع تدتصع اف تقشع ،اىيػقف االخيخ الجعاية الذيػعية ضج
ا التي كانت مػجػدة أباف يضج استثسارات التأميععغ سياسة  ةأو أف تثشي ،ا يبتدجيج ديػن

بعجـ الججوى مغ االعتخاؼ  ةما جعل وزارة الخارجية مقتشع ػىو  ،الشطاـ الؿيرخي 
أخخى باف االتحاد الدػفيتي يجعع عجد مغ  ةوزعست السحكخة مخ  ،لدػفيتيباالتحاد ا

بالشطاـ الدياسي االمخيكي  لإلشاحةالسشطسات التي تعسل داخل االراضي االمخيكية 
 ،"عن نذر العداء ضد السرالح االمريكية في امريكا الالتيشية والذرق االقرى فزاًل 
عالقات مع االتحاد  إلقامةا ىالسحاوالت لجر  ىذهدارة االمريكية لن ترض  لسثل واال

شارت السحكخة الى اف ؾيسة الرادرات االمخيكية لالتحاد الدػفيتي قج اكسا  (ٜٗ)الدهفيتي"
 . (ٜ٘)ٕٜٛٔدشػات الثالث التي سبقت عاـ فاقت الرادرات البخيصانية وااللسانية خالؿ ال

ا يتقجر ؾيست الحىبمغ  ةشحش،ـ ٕٜٛٔارسمت الحكػمة الدػفيتية في شباط عاـ     
لجى مرخؼ ناشيػناؿ  ةً ا مشاصفيبخسدة مالييغ دوالر الى الػاليات الستحجة اليجاع

  Equitable Trustتسافئولجى شخكة اكيػتيل لال Chase nationalتذيذ 
Company ا مغ الدػؽ يلغخض الحرػؿ عمى قخوض صغيخة مغ اجل تغصية مذتخيات

جؼ يفاقتخحت فخندا عمى الجانب االمخيكي رفع دعػى قزائية اماـ السحاكع ب ،االمخيكية
 ،ة واالمخيكية لجى الشطاـ الؿيرخي كتعػيس عغ الجيػف الفخندي الحىبمرادرة شحشة 

عج اف تأكجت وزارة الخارجية االمخيكية مغ وب ،غيخ اف الجانب االمخيكي لع يحبح الفكخة 
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 الحىببدبب الحطخ الدابق عمى  الحىباف تمظ السؤسدتيغ السحميتيغ لغ تذتخيا ذلظ 
ا لمجانب الدػفيتي بزساف انيسا التأكج مغ اف القخوض التي سيسشحيشمبت مش ،الدػفيتي 

 .(ٜٙ)لدػفيتيةا لألفكارلغ تدتخجـ في نذخ الجعاية الذيػعية والتخويج  الحىبذلظ 

ويبجو اف االدارة االمخيكية ارادت تحقيق مكاسب اقترادية جخاء التعامل الححر مع     
ا الخافس لالعتخاؼ بحلظ الشطاـ وعجـ يخ مػقفىمع عجـ السداس بجػ ،االتحاد الدػفيتي 

 ةعش ةالبعيج ةكسا اف االتحاد الدػفيتي وجج في الػاليات الستحجو، التعامل الخسسي مع
والسيسا بعج اف قصعت  ،مغ خبخات وبزائع  ويحتاجما  وجغخاؼيًا خيخ مغ يػفخ ل

 وستياتالجاخمية اذ  اشؤونيتجخاًل في  وعجت ـ بدبب مإٜٚٔعاـ  وب ايعالقاتبخيصانيا 
والتخويج لمتجخبة الدػفيتية ودعع  ايفيالحكػمة البخيصانية بالدعي لشذخ الفكخي الذيػعي 

 .(ٜٚ)مشطسات شيػعية مغ اجل االشاحة بالشطاـ الخأسسالي في بخيصانيا

 : االتحاد الدػفيتي هفي الدياسة االمخيكية أتجا اىواثخ )ٜٛ(االزمة االقترادية

الدػفيتية  –عالقات البخيصانية ػر الىاالمػاؿ االمخيكية تج رؤوساستغل اصحاب        
ع لمتعامل مع الحكػمة يـ( زادت رغبتٖٖٜٔ-ٜٕٜٔاالزمة االقترادية العالسية )وبدبب 

التي صجرت مغ وزارة الخارجية  ،عيالدػفيتية عمى الخغع مغ التححيخات الخسسية ل
زيادة كبيخة في حجع الرادرات االمخيكية  ،هـ والعاـ الحي تالٜٕٜٔج عاـ يفذ ،مخيكيةاال

اف الخصة الخسدية الدػفيتية الججيجة التي بجأت عاـ  والسيسا،الى االتحاد الدػفيتي 
  General Electric.فقج تعاقجت شخكة )جشخاؿ الكتخيظ(  (ٜٜ)ا يـ كانت في اوجٕٜٚٔ

كسا تعاقجت الحكػمة  ،خباء الدػفيتية بسالييغ الجوالرات يدات لسحصات الكييعمى بيع تج
  Vacuum Oilو)فكيػـ اويل(   Standard Oilالدػفيتية مع شخكتي )ستانجرد اويل( 
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وفي  ( Bakuـ عمى بشاء اربع مرافي لتكخيخ الشفط في القػقاز و)باكػ ٖٜٓٔعاـ 
 االمخيكية  Ford  motor company. وساعجت شخكة )فػرد( (ٓٓٔ)العاصسة مػسكػ

 لمديارات في بشاء مرانع )غػركي( لمديارات والجخارت الدراعية في مجيشة )نػفغػرود(
Novgorod  مع شخكة )مػنتانا( االمخيكية  ةالدػفيتي ةكسا تعاقجت الحكػم ، ةلدػفيتيا

شجس )كامبل( يالتي ارسمت الس Montana wheat –growerلبشاء الدجود 
Campbell  )الحي صسع واشخؼ عمى تشفيح سج )دنيبخوستخيػDnieprostroi خ يعمى ن

حيث قامت شخكة )جشخاؿ  ،خبائية يوتػليج الصاقة الك ة)الجنيبخ( في اوكخانيا لخدف السيا
خومائية بؿيسة عذخيغ مميػف يد الدج بتدع تػربيشات كييبتج ة( االمخيكيالكتخيظ

 .(ٔٓٔ)دوالر

ـ في الػاليات ٜٕٜٔومع ذلظ فأف االزمة االقترادية العالسية التي بجأت عاـ      
 ،تحاد الدػفيتي اال اتجاهاخخ عمى الدياسية االمخيكية  تأثيخ لياالستحجة االمخيكية كاف 

مغ مذاكل جديسة عمى الحياة االقترادية واالجتساعية  واالزمة بسا نجست عش ىحهالف 
 ليااذ القى الفكخ الذيػعي خال ،اثخت كحلظ عمى نسط التفكيخ الدياسي  اأنيفاالمخيكية 

نسػًا مصخدًا عمى حداب تجني شعبية الشطاـ الخأسسالي القائع ونجح الحدب الذيػعي 
. والحطت (ٕٓٔ)ـ برػرة كبيخةٖٜٓٔخية مشح عاـ ىيالجسا واالمخيكي في تػسيع قاعجت

والحيغ  ،يكييغ الحيغ يدافخوف الى السانياوزارة الخارجية االمخيكية زيادة في عجد االمخ 
وبحدب الدفارة االمخيكية  ،ـٖٜٔٔ-ٜٕٜٔدػفيتي خالؿ السجة ا الى االتحاد الييعبخون

"اعسال سياسية وتشذر التي تسارس  ىشاؾفي )بخليغ( فاف عجد مغ السكاتب الدػفيتية 
االمخيكييغ في السانيا كسا تع انتخاب سبع  ألغمبشكمت مقرجًا  (ٖٓٔ)الذيهعية"
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مغ اصػؿ روسية كأعزاء في سػفيت عساؿ مجيشة (ٗٓٔ)امخيكييغ
 . (٘ٓٔ)  Petersburgبصخسبػرغ

مذجدة  إجخاءاتالسعمػمات مخاوؼ الدمصات االمخيكية التي اتخحت  ىحهاثارت       
وال سيسا مغ االتحاد الدػفيتي .  ،االجانب الخاغبيغ بالدفخ الى الػاليات الستحجة  هتجا

ـ عجلت وزارة الخارجية االمخيكية مغ قانػف ٖٜٔٔمغ تسػز عاـ  ففي الثامغ عذخ
حيث تقخر عجـ مشح تأشيخة  ،ـ  ٕٜٓٔفي حديخاف عاـ  جخة واالقامة والحي صجريال

في البالد حدب  االىمياالمخيكية لمحيغ يذكمػف خصخًا عمى الدمع  لألراضيالجخػؿ 
 ،يتعارض ذلظ مع السرالح االقترادية االمخيكية  وعمى اف ال ،تعبيخ القانػف الججيج 

ج في شمب الحرػؿ عمى التأشيخة بعجـ يفاصبح عمى الخاغب بالدفخ الى البالد اف يتع
تعجيل التأشيخة عمى االشخاص وحجب  ،مشطسة تعسل ضج الشطاـ االمخيكي ألي وانتداب

عسميات  حتشفياو الحيغ يجعػف الى  (ٙٓٔ)"افكارًا شيهعية او فهضهية "الحيغ يحسمػف 
او الحيغ يجعػف الى تجميخ وتخخيب السؤسدات االمخيكية  ،اغتياؿ ضج مػضفي الجولة

او الحيغ  ػف الى معارضة السؤسدات الحكػميةفزاُل عغ الحيغ يجع ،العامة والخاصة 
 ىحاولع يقف التعجيل عشج  ،الثػرة والعشف في احجاث التغييخ يجعػف الى اتباع اسمػب

او يشذخ او يعخض االفكار مشع الحرػؿ عمى التأشيخة عمى كل مغ يكتب  انوالحج بل 
ا يب ةكسا ُمشعت التأشيخة عغ اعزاء االحداب الذيػعية والسشطسات السختبص ،الذيػعية 

 اىأعزاؤ السشطسات التي يحـخ عمى  بأسساءواصجرت وزارة الخارجية االمخيكية قائسة 
مغ االتحاد الدػفيتي او  ةاو مجعػم ةات مختبصيا جيدخػؿ الػاليات الستحجة ّأذ عجت

 : (ٚٓٔ)ىيالسشطسات  ىحهو  ذيػعي الدػفيتيالحدب ال
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 االتحاد الجولي االحسخ لمعساؿ.  -ٕ   .(108)الكػمشتخف(او ) ةالجولي ةالذيػعي -ٔ
دي. لياسكختارية عساؿ السحيط ا-ٗ        اتحاد عساؿ امخيكا الالتيشية.  -ٖ
          الفالحيغ الجولييغ. -ٙ         المجشة الجولية الثقاؼية العسالية.  -٘
المجشة الجولية لمجعاية والعسل.  -ٛوالرشاعة.  ةالجسعية الجولية لشذخ التجار  -ٚ
السشطسة الجولية لمسداعجة مغ اجل -ٓٔاالتحاد الجولي االحسخ لمخياضة. -ٜ

جامعة اقميات الغخب  -ٕٔالسشطسة الجولية العسالية لمسداعجات.  -ٔٔالثػرة. 
         .  Marklevskyماركمفدكي  باسع ةالذيػعية في مػسكػ السعخوف

 ةالذيػعي ةالجامع-ٗٔ     الذيػعية لعساؿ الذخؽ في مػسكػ. ةالجامع -ٖٔ
 مجرسة ليشيغ في مػسكػ . -٘ٔ        لعساؿ الريغ في مػسكػ.

ا في بخليغ ولشجف يوزارة الخارجية االمخيكية تعميسات مذجدة الى سفارات فأرسمت   
وريغا وباريذ تشز عمى وجػب اف يبيغ شالب الحرػؿ عمى تأشيخة الجخػؿ 

 ،في الجولة الدػفيتية  واالمخيكية سبب رغبة في دخػؿ البالد و يبيغ وضيفت لألراضي
اذ كانت الدفارات االمخيكية في العػاصع السحكػرة االكثخ استؿبااًل لصمبات سسة 

. أدت  (109)الى الػاليات الستحجة االمخيكية الدػفيتيالتحاد االجخػؿ مغ قبل مػاششي 
 والى االتحاد الدػفيتي بدبب تػج ةاألمخيكياالجخاءات الى انخفاض الرادرات  ىحه

 نذاشيااالقترادية الخارجية الى السانيا التي بجأت تدتعيج  تعامالتواالخيخ في 
 .(110)الرشاعي والى بخيصانيا وفخندا بجرجة اقل

 الخاتسة : 
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ـ( بالتعقيج ٕٖٜٔ-ٕٕٜٔاالتحاد الدػفيتي خالؿ السجة ) اتجاهتسيدت الدياسة االمخيكية 
واالزدواجية فزاًل عغ الححر الذجيج . بدبب تفاعل عجة محجدات لمدياسة االمخيكية 

ا محجدات فكخية وسياسية واخخى اقترادية فالػاليات يالشطاـ الذيػعي الدػفيتي. مش اتجاه
ا فحطخت التعامل الخسسي مع يخذيت مغ تدخب الفكخ الذيػعي الي ةاالمخيكي ةالستحج

مسا  ،وبشطام ةيانطسة شبي إلقامة ةاالتحاد الدػفيتي الحي تبشى ذلظ الفكخ وسعى لشذخ 
مصالبات باالنفتاح  ة. وبالسقابل كانت في الػاليات االمخيكيةاالستسخار والجيسػم ويػفخ ل

أذ شجعت تمظ  ، ةالكبيخ  ةاالقترادي واالقترادي عمى االتحاد الدػفيتي بدبب امكانيات
عمى  االستفادة اقتراديًا مغ حاجة االتحاد الدػفيتي لمخبخات  ةاالمخيكي ةالسصالبات االدار 
ات الستحجة كسا كاف لالزمة االقترادية العالسية والتي بجأت في الػالي ،والدمع االجشبية

ويسكغ تمخيز  ،االتحاد الدػفيتي اتجاهدور كبيخ في تحجيج شكل الدياسة االمخيكية 
ا سياسة تحاشي انياالتحاد الدػفيتي خالؿ السجة مػضع البحث ب هتجاالدياسة االمخيكية 

بححر .  ومعمع الدساح لمذخكات الخاصة بالتعامل  ،االعتخاؼ وعجـ التعامل الخسسي 
 ةالذيػعي هأفكار قجر مسكغ مغ  بأكبخاالبتعاد و  وؼيمغ فخص االستثسار  ةاي االستفاد

 ةاالقتراديو  ةجد الشطع االجتساعييخصخًا يت ةاالمخيكي ةالخارجي ةصانع الدياس اىعجالتي 
 . ةاالمخيكي ةالدياسيو 

 :ػامريال

                                                             

محاضخات في االشار الشطخي  ،الكتاب االوؿ  ،الدياسة الخارجية  ،مازف اسساعيل الخمزاني ( ٔ)
-ٜٙٚٔ ،بغجاد  ،جامعة بغجاد  ،محاضخات كمية القانػف والدياسة  ،لجراسة الدمػؾ الدياسي الخارجي 

 .ٕٔ-ٜٔص  ،ٜٚٚٔ
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 ،ٖٜٚٔ-ٜٚٙٔالدياسة الخارجية االمخيكية وازمة الذخؽ االوسط  ،شخيف جػيخ العمػاف  ( ٕ)
 .ٚٔص ،ٜٛٚٔ ،بغجاد ،ٔط
 ٜٚٔٔالحيغ اسقصػا الشطاـ الؿيرخي في عاـ  البالشفةبيغ  ةميىج االتحاد الدػفيتي حخبًا ا يش ٖ))

في تمظ الحخب  ةوقج تجخمت الجوؿ الغخبي ةو االشتخاكي ةو الميبخالي ةع مغ الفرائل القػمييومعارضي
ع عمى كل اراضي البالد لسديج يلكغ االخيخيغ انترخوا في الحخب وفخضػا سمصت ةودعست اعجاء البالشف

 : مغ التفاصيل يشطخ
Victor G. Jonson ، The soviet  Russia and the foreign enemies ،Washington ، 
2001،P:23-65؛ 

اشخوحة  ،ـ ٕٜٔٔ-ٜ٘ٓٔا يا والسػقف الجولي مشالتصػرات الدياسية في روسي ،حيجر الـز عديد 
 .  ـٜٕٓٓ ،جامعة البرخة  ، اآلدابكمية  ،غيخ مشذػرة  ه دكتػرا 

اعتخاؼ    ،حػؿ اعتخاؼ الػاليات الستحجة االمخيكية باالتحاد الدػفيتي يشطخ : حيجر الـز عديد  ( ٗ)
 ،ٓٙالعجد  ،جامعة البرخة  ،)مجمة كمية االداب( ،الػاليات الستحجة االمخيكية باالتحاد الدػفيتي 

 .ٕٙٓ-ٔٛٔص  ،ٕٙٔٓ
 ؛ٜٔص  ،ـ ٜٜٛٔ ،االسكشجرية  ،دراسات في التاريخ االمخيكي  ،يع دسػقي ـج ابخا ىنا ( ٘)

Phil. H.B. Paksony ، US and Bolshevik relations with TBMM government :the 
first contacts 1919-1921،Sophia Asia studies (Journal) No.12،1994،P:213. 

-ٜٗٔٔالعالقات الجولية في القخف العذخيغ : تصػر االحجاث ما بيغ الحخبيغ  ،رياض الرسج  ( ٙ)
 .ٖٛٔص،ٖٜٛٔ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،ٕط،ٜ٘ٗٔ

 .ٕٛ٘ ،ـٖٜٚٔ ،بيخوت  ،: اورباالتاريخ السعاصخ ،د سميساف نػار وعبج السجيج نعشعيالعديعبج ( ٚ)
)8 (Alexander Vladimirov ، U S S R  and U S A ،New York ، 1996،P:12 . 

ػريات االشتخاكية الدػفييتية ( والسعخوؼ باسع االتحاد الدػفيتي في الثالثيغ  ياُعمغ ؾياـ )اتحاد الجس ( ٜ)
 ،مػسكػ  ،مػجد تاريخ االتحاد الدػفييتي  ،ـ . يشطخ . الكدييف واخخوف ٕٕٜٔمغ كانػف االوؿ عاـ 

 .ٕٙٗ، ص  ٜٜٙٔ،مػسكػ ، وليشيغ : مػجد تخجسة حيات ،؛ دار التقجـ ٖٓٔص  ،ـ ٜٗٚٔ
)10 (John Makaroth ، American Foreign Policy ، New york ،2002،P:211. 
)11 (Morgan Firmalc ، The History Of New Russia ، London ، 1988، P : 59 . 
)12 (John Makaroth ،Op.Cite.،P.200. 
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)13 (Morgan Firmalc ، Op.Cite.،P.88. 
)14 (Montana Mark ، Inside The  American Policy ، Boston ، 1999، P : 109 . 
)15 (John Makaroth ، Op. ،Cit ، . P : 223 . 
)16 (Montana Mark ، Op. ،Cit ، . P : 113 . 

 ةواحج ةفي ادراة الخئيذ االمخيكي ودرو ولدغ اذ عسل في ذلظ السشرب لدش ة( ثالث وزيخ خارجي ٚٔ)
ػ محامي وسياسي وشارؾ في تأسيذ الحدب التقجمي قبل أف يشزع الى الحدب الجيسقخاشي ىو  ،تقخيبا 

ـ وتػفي في الحادي عذخ مغ نيداف عاـ ٜٙٛٔولج في الثاني و العذخيغ مغ تذخيغ الثاني عاـ  ،
 ـ . يشطخ : ٜٓ٘ٔ

https://history.state.gov/departmenthistory/people/colby-bainbridge 
)18 (Morgan Firmalc ، Op. ،Cit ، . P : 87 . 
)19 (John Makaroth ، Op. ،Cit ، . P : 223 . 

في نيػيػرؾ .  ٕٙٛٔػري ومحامي أمخيكي ولج في الحادي عذخ مغ نيداف عاـ  ي( سياسي جس ٕٓ)
العميا الحادي عذخ. وكاف أيزا الحاكع الدادس والثالثيغ لػالية نيػيػرؾ، والسخشح ورئيذ السحكسة 

عسل .، ووزيخ خارجية الػاليات الستحجة الخابع واألربعيغٜٙٔٔػري لمخئاسة في انتخابات عاـ يالجس
ػري يعشجما استقاؿ مغ السشرب ليقبل تخشيح الحدب الجس ٜٙٔٔمعاوف حتى عاـ  كقاضييػز ى

ا وودرو ويمدػف بفارؽ ي، انترخ الخئيذ الجيسقخاشي الحالي وقتٜٙٔٔوفي انتخابات عاـ لمخئاسة. 
ارديشغ ىيػز عخض ى، وقبل ٕٜٓٔارديشغ في انتخابات الخئاسة عاـ ىيػز، ثع فاز ورف ىضئيل عمى 

في  ةـ .اذ شغمٕٜ٘ٔحتى الخامذ مغ آذار عاـ ٕٜٔٔلمعسل كػزيخ لمخارجية مغ الخابع مغ آذار عاـ 
دة واششصغ البحخية التي سعت إلى ةكالفيغ كػليجج، وتفاوض عمى معا وارديشغ وخميفتىرتي الخئيذ إدا

، وبعج وفاة رئيذ القزاة  ٕٜ٘ٔالقانػني الخاص عاـ  ةوعاد لسداولة عسم .مشع سباؽ التدمح البحخي 
يػز في عاـ ىعج يػز لؿيادة السحكسة العميا. تقاىػفخ بتعييغ ىخبخت ى، قاـ الخئيذ ٖٜٓٔتافت في عاـ 

 .يشطخ : ٜٛٗٔوتػفي في الدابع و العذخيغ مغ آب عاـ  ٜٔٗٔ
https://www.britannica.com/biography/Charles-Evans-Hughes 

ولج في العاشخ مغ آب عاـ  ،ػفخ: الخئيذ الحادي والثالثيغ لمػاليات الستحجة االمخيكية ىخبخت ى(  ٕٔ)
زار العجيج مغ بمجاف  ،ـ مغ جامعة ستانفػرد ٜ٘ٛٔشجس عاـ يتخخج كس ، Iowaـ في والية ايػا ٗٚٛٔ

وخالؿ الحخب العالسية االولى عيغ رئيدًا لسشطسة السداعجات ،العالع وعسل في الريغ في مشاجع الفحع 
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 ،ا مغ مشاشق اوربا ةاالمخيكية التي قجمت السداعجات لزحايا الحخب في فخندا والسانيا وروسيا وغيخ 
 ـ .يشطخ : ٖٖٜٔ-ٜٕٜٔالد خالؿ السجة وانتخب رئيدًا لمب

Richard L.Wilson، American Political leaders، New York، 2002، PP: 209-211. 
)22 (FRUS،Vol.II ،Telegram the Secretary of State  to the U S Ambassador in 
Germany ،Washington ، July 15،1922،P:623. 

في مؤتسخ جشػى  ةمع ةع مع االتحاد الدػفيتي واقامة عالقات كامميعالقاتحاوؿ الحمفاء تصبيع  ( ٖٕ)
غيخ اف السؤتسخ فذل بدبب رفس الدػفيت تدجيج ديػف الشطاـ  ،ـ ٕٕٜٔالحي عقج في نيداف عاـ 

مؤتسخ جشػى حػؿ ،الؿيرخي لمجوؿ االوربية ولمػاليات الستحجة االمخيكية . يشطخ :حيجر الـز عديد 
ايمػؿ  ،ٔٔالعجد ،( ة)مجمة كمية دراسات تاريخي ،ـٕٕٜٔعاـ  ةي والسػقف االمخيكي مشاالتحاد الدػفيت

 .ٖٕ٘-ٖٖٕص ،ٕٔٔٓ
وتزسشت  ،ا االلساف باالتحاد الدػفيتي يالتي اعتخؼ في  Rapalloجة رابممػ ىوذلظ بحدب معا (( ٕٗ

وذلظ في الدادس عذخ مغ نيداف عاـ  ،عمى بشػد سخية نرت عمى اقامة تعاوف عدكخي بيغ الجانبيغ 
عاـ  ةمؤتسخ جشػى حػؿ االتحاد الدػفيتي والسػقف االمخيكي مش،يشطخ : حيجر الـز عديد  ،ـ ٕٕٜٔ
 .ٖٕٚص  ،ـٕٕٜٔ

)25 (Victor R. Robert، The foreign policy of Russia in Europe 1914-1939، 
Chicago، 1989،P:198. 

ي الجولة الػحيجة التي كانت ىالف السانيا  ؾآنحاي الػحيجة ىفي بخليغ كانت الدفارة الدػفيتية  (( ٕٙ
 تعتخؼ باالتحاد الدػفيتي حتى ذلظ الػقت .

)27 (FRUS،Vol.II ،Telegram the Secretary of State  to the U S Ambassador in 
Germany ،Washington ، July 24،1922،P:624 . 

ولج في مجيشة سيسبخسظ  ،شيػعي ومشطخ ٜٚٔٔاكتػبخ في روسيا عاـ : قائج ثػرة غفالديسيخ ليشي (( ٕٛ
البالغ مغ  ةوبعج اعجاـ شؿيق ،درس القانػف في جامعة قازاف  ،ألب يعسل مفتذًا لمسجارس االبتجائية 

وشخد مغ  ،فتحػؿ الى الفكخ الساركدي  ،سة السذاركة في اغتياؿ الؿيرخ يالعسخ تدع عذخ عاـ بت
اجخ ى،حرل عمى االجازة بالقانػف مغ جامعة ساف بصخسبػرغ  ةلكش ،الثػري  وبدبب نذاش ةالجامع

خالؿ ثػرة  ةالثػري وعاد الى بالد وشاؾ نذاشىومارس مغ  ، ةل ةالى لشجف وجشيف بدبب مصاردة الدمص
عاد  ةلكش ،مغ قبل الذخشة الدخية الؿيرخية  واجخ مخة اخخى بدبب تجشبًا العتقالى ةلكش ،ـ ٜ٘ٓٔعاـ 
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ليذارؾ في التخصيط لثػرة اكتػبخ التي اشاحت  ، ةالساني ةاخخى سخًا   الى روسيا عبخ فمشجا بسداعج ةمخ 
. يشطخ : مدعػد ٕٜٗٔعاـ  وبالشطاـ الؿيرخي  فاصبح اوؿ رئيذ لمػزراء لالتحاد الدػفيتي حتى وفات

 . ٘ٛ-ٗٛص  ،ٜٜٔٔ ،دمذق  ،ٔجػ ،الجغخاؼية التاريخية  ةالسػسػع ،الخػنج 
اي ليػف تخوتدكي الحي كاف يؤمغ بالثػرة العالسية اي انتذار االنطسة الذيػعية في كل العالع  (( ٜٕ

الخأسسالية  حيث كاف يخى تخوتدكي اف تعاوف االتحاد الدػفيتي مع الجوؿ الخأسسالية  باألنطسةواالشاحة 
 الجوؿ . يشطخ : ةذةسيؤخخ ؾياـ الثػرات الذيػعية في 

 Alex Hincley،The rise of soviet Russia، NewYork 1991 ،P:211.                    
)30 (FRUS  ، Vol.II، Telegram  the U S Ambassador in Germany to Secretary of 
State ،Berlin ، July 28،1922،P:627 . 
)31 (FRUS، Vol.II،Telegram  the U S Ambassador in Germany to Secretary of 
State ،Berlin ، Augusr 30،1922،P:628 . 
)32 (FRUS  ، Vol.II ،Telegram The Acting U S Secretary of State to the U S 
Ambassador in Germany، Washington، Augusr 30،1922،P:629 . 

مغ قبل كػنغخس االمخيكي  في الخابع و العذخيغ مغ شباط عاـ   ةاالمخيكي ةتع تذكيل أدارة االغاث(  (ٖٖ
ا يا مغ خالؿ التبخعات الخاصة التي نتج عشيا مئة مميػف دوالر. وتعدزت ميدانيتة، بسيدانية قجر  ٜٜٔٔ

الحي اصبح رئيدا لمػاليات  Herbert Hooverػفخ( ىخبخت ىا )يمئة مميػف دوالر أخخى. وقج تخاس
ذكخت صحيفة  ٕٜٔٔففي الدادس والعذخيغ مغ حديخاف عاـ  (ٖٖٜٔ-ٜٕٜٔ) ةخالؿ السج ةالستحج
ولتخؽيف السجاعة في روسيا ، Volgaأف السجاعة انتذخت في مشصقة الفػلغا  ةالخوسي  Bravdaبخافجا

، التفاوض مع مفػض الذعب  ،Walter Lyman Brownا  في أوروبا ) والتخ ليساف بخاوف( ىبجأ مجيخ 
. وتع Latvia، في) التؽيا(  Maxim M. Litvinovمكديع ليتفيشػؼ(  لخارجية ، (الدػفيتي لمذؤوف ا

، وتع التػؾيع عمى اتفاؾية تشفيح إضاؼية مغ ٕٜٔٔالتػصل إلى اتفاؽ في الحادي والعذخيغ مغ آب عاـ 
في الثالثيغ مغ تذخيغ  Leonid Krasinقبل بخاوف ومفػض الذعب لمتجارة الخارجية) ليػنيج كخاسيغ( 

. فخرز الكػنغخس األمخيكي مبمغ عذخوف مميػف دوالر لإلغاثة بسػجب قانػف ٕٜٔٔثاني عاـ ال
حػالي ثالثسائة  أمخيكي ، وأكثخ  ةاالدار  ةذة. حيث وضفت ٕٜٔٔإغاثة السجاعة الخوسي في أواخخ عاـ 

ا الخوسية ةمميػف شخز يػمًيا. و رأس عسميات ةوعذخوف الف  روسي ، وأشعست حػالي عذخ  ةمغ مئ
ا مغ تذخيغ الثاني عاـ  ة. وعسل القدع الصبي ؼيWilliam N. Haskellاسكل( ىالكػلػنيل )ويمياـ ف. 
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 ةوساعج في التغمب عمى وباء التيفػس الحي اجتاح روسيا. أوقفت االدار  ٖٕٜٔ إلى حديخاف عاـ ٕٜٔٔ
ج أف تحدغ الػضع ، بعٖٕٜٔي الخامذ عذخ مغ حديخاف عاـ ا في االتحاد الدػفيتي فيعسميات

 االقترادي في البالد . يشطخ:
Vladimir M. Morkoov،Russain in the begging of Twentieth Century ، London، 
1977،P.69-71.     
)34 (FRUS،Vol.II، Telegram  the U S Ambassador in Germany to Secretary of 
State ،Berlin ، September 16،1922،P:630 . 
)35 (Barbara Thames and Joseph victor، The world and the formation of the 
soviet union، New York، 1998،P:111 . 
)36 (FRUS،Vol.II، Telegram the  general  American Consul at Vladivostok to 
the secretary of state ، Vladivostok، February 22،1923،P631 . 
)37 (FRUS،Vol.II ،Telegram the Secretary of State  to the charge in Japan 
،Washington ،March 2،1923،P:713 . 
)38 (FRUS،Vol.II، Telegram the general American Consul at Vladivostok to the 
secretary of state، Vladivostok، march26، 1923،P:714 . 
)39 (FRUS،Vol.II، Telegram the charge in Japan to the secretary of state 
،Tokyo ،April 2 ،1923،P:715 . 

 Baikal عمى الداحل الغخبي لبحيخة بيخاؿ Siberia ( مجيشة خيتا : تقع في جشػب اقميع سيبيخيا( ٓٗ
مغ ميشاء  وخيتا احجى السحصات الخئيدية لدكة حجيج سيبيخيا التي تستج ، Mongolia وشساؿ مشغػليا

ػرية مدتقمة يجس ةوقامت في السجيش ،ادي الى مػسكػيعمى السحيط ال Vladivostok فالديفدتػؾ
رى ـ( بجعع مغ الياباف التي احتمت اجداء مغ الذخؽ االقٕٕٜٔتذخيغ الثاني  -ٕٜٓٔ)نيداف 

ػرية يى جسوقزت عم ةلكغ الدمصة الدػفيتية امتجت الى تمظ السجيش ،ـٜٚٔٔالخوسي بعج ثػرة اكتػبخ 
 ٙٚص ،ـٜٜٜٔ ،بيخوت ،روسيا: دراسة في الجغخاؼية الدياسية ،دمحم العػارضة: . يشطخالذخؽ االقرى

)41 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the charge in Japan ، 
Washington، April 20،1923،P:716. 
)42 (FRUS،Vol.II، Telegram the charge in Japan to the secretary of state ، 
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Tokyo ،May 3 ،1923،P:716 . 
)43 (FRUS،Vol.II، Telegram the general American Consul at Vladivostok to the 
secretary of state، Vladivostok، May 22، 1923،P:717 . 

 ةديشي ةجني في الػاليات الستحجة االمخيكية ذات صبغ: احجى مشطسات السجتسع الس( لجشة الشداء( ٗٗ
ا خالؿ سشػات الحخب العالسية يزادت شعبيت ،مديحية تجعػا الى الدالـ ونبح العشف ومشع الحخوب 

ا مغ مشح السخاءة االمخيكية حق الترػيت في االنتخابات القػمية يـ( وبعج تسكشٜٛٔٔ-ٜٗٔٔاالولى )
قانػف مغ الكػنغخس يسشع بيع وتجاوؿ السذخوبات الكحػلية و ـ مغ استرجار ٕٜٗٔوتسكشت عاـ 

التصػرات الدياسية  ،يع مرصفى حديغ العداوي ـإبخا  ةـ .يشطخ : نجمٖٖٜٔحتى عاـ  واستسخ العسل ؼي
 ه اشخوحة دكتػرا  ،(ٖٖٜٔ-ٕٜٔٔػري )يالجاخمية في الػاليات الستحجة األمخيكية خالؿ حكع الحدب الجس

  ؛ٖٖص ،ـٕ٘ٓٓ ،شج ( جامعة بغجادكمية التخبية )ابغ ر  ،
 Michael  Corbett and Julia Mitchell Corbett ،Politics and religion in the United 
States ،New York ،1999.     
)45 (Ibid. 
)46 (Ibid. 

ـ في اوؿ حكػمة ٜٚٔٔاصبح وزيخًا لمعجؿ في شباط  ،ـ ٔٛٛٔ( اشتخاكي روسي مغ مػاليج عاـ  ٚٗ)
ثع وزيخًا لمحخبية وكاف مجعػما مغ بخيصانيا وفخندا والػاليات  ،بعج االشاحة بالؿيرخ نيقػال الثاني  ةمػقت

ػد يائدة مغ اجل رفع معشػيات الجير الخوسي خالؿ الحخب العالسية يوبحؿ ج ،الستحجة االمخيكية 
االميخ  ةالحكػمة السؤقتكاف الحاكع الحؿيقي لمبالد بدبب كبخ سغ رئيذ  والن هاالولى وبشاء عمى اوامخ 

 ةجـػ كخندكي ( في غاليدا لكشةجػما)عخؼ بىشغ الجير الخوسي  ،لفػؼ عع الؿيرخ نيقػال الثاني 
خب خارج البالد حتى تػفي يـ فٜٚٔٔوقج اشاح البالشفة بكخندكي في اكتػبخ  ،تكبج خدائخ فادحة 

 .ٖٛص ،ـٜٜٔٔ ،دمذق ،ٔجػ ،التاريخية الجغخاؼية ةالسػسػع ،مدعػد الخػنج: ـ . يشطخٜٓٚٔعاـ 
)48 (Government printing، Papers relating to the foreign relations of united 
states 1923،Press release issued by the Department of states 
،March21،1923،  Vol. ll، Washington ، 1938،PP:755-758 . 
)49 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the President Harding ، 
Washington، March 28، 1923،P:718. 
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ػري يػ مغ الحدب الجسى: الخئيذ التاسع والعذخيغ لمػاليات الستحجة االمخيكية و اردنغىوارف  ( ٓ٘)
السانيا ونسدا جات صمح مع ىووقع معا سعى الى العػدة الى سياسة العدلة ،الخصابية وعخؼ ببخاعت

: عبج . يشطخوإدارتخت عجد مغ قزايا الفداد ضج يـ فطٖٕٜٔتػفي في الثاني مغ آب  ،والسجخ
 .  ٕٔص،ٜٜٗٔ ،بيخوت  ،ٔط ،ٚجػ ،مػسػعة الدياسة  ،اب الكيالي ىالػ 

)51 (FRUS،Vol.II، Telegram the President Harding to the secretary of state، 
St. Augustine Florida، March 28، 1923،P:720 . 
)52 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the President Harding ، 
Washington، March 28، 1923،P:718. 
)53 (FRUS،Vol.II، Telegram the President Harding to the secretary of state، 
St. Augustine Florida، March 28، 1923،P:720 . 

ـ( احج قادة ثػرة اكتػبخ نذأ في اسخة فالحية فقيخة وانزع الى ٜٙٗٔ-٘ٚٛٔ( ميخائيل كاليشيغ: ) ٗ٘)
بة في التخصيط الثػري فشفي الى سيبيخيا وبعج ـخت مػا يـ وضٜٛٛٔالحخكة الجيسقخاشية  االشتخاكية عاـ 

لدػفيتات عسـػ  ة التشفيحيةـ  مشرب رئيذ المجشٜٜٔٔثػرة اكتػبخ عاد الى مػسكػ وتػلى في عاـ 
. يشطخ وكاليشيغ حتى وفات وحيث تخأس ،سا بعج الى مجمذ الدػفيت االعمىا ؼييوالتي تحػؿ اسس ،روسيا

 .   ٖ٘ص  ،السرجر الدابق  ،دمحم العػارضة :
)55 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the US Minister in Latvia، 
Washington، April 10،1923،P:724. 

ع يالدمصات الخسسية وؾيام ألوامخع يت الى رجاؿ الجيغ الدػفيت تتسثل بعريانيع التي وجيكانت الت
ا في اضعاؼ يع جسعػا امػااًل الستخجاميالدمصة وان وػ امخ حطختىبعقج زيجات ديشية في الكشائذ و 

 الدمصة الدػفيتية . يشطخ :
FRUS،Vol.II ،Letter the Chief of the division of Russian affairs in department of 
states to the secretary of state   ، Washington، April 13، 1923،P:725   . 

ػدية عاممة درس العبخية والتمسػد يـ مغ عائمة يٓ٘ٛٔصامػئيل كامبخس : ولج في لشجف عاـ  ( ٙ٘)
ـ الذخريات العسالية ة يعج صائػيل مغ ا  ،ـ ٖٙٛٔاجخ الى الػاليات الستحجة عاـ يشاؾ قبل اف يى

اذ بجء العسل الشقابي في صفػؼ عساؿ مرانع التبغ في سغ الخابعة عذخ ثع اسذ اتحاد  ،االمخيكية 
ـ ٜٗٛٔحتى عاـ  ووتخأس ،العساؿ االمخيكي عاـ بعج اف نجح في تػحيج العجيج مغ اتحادات الحخؼ 
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حدب سياسي  أليلع يشتسي  ةكاف يحسل افكار اشتخاكية لكش ،ـٕٜٗٔعاـ  وـ حتى وفاتٜ٘ٛٔ ومغ عاـ
ع مع اقل ساعات ياعمى االجػر ل إليجاداذ اراد ضساف حقػؽ العساؿ عغ شخيق العسل الشقابي وسعى 

ل ـ بالتستع بسدتػى حياة كخيسة واف يحرةع مغ الساؿ التي تدسح ليعسل واف يحرل العساؿ عمى كفايت
 ع عمى تعميع مشاسب .يشطخ :ىابشاء

John Malison، Encyclopedia of American Personals، New York، 1999،P.1218.                          
)57 (FRUS،Vol.II، Letter President of American federation of labor to the 
secretary of state، Washington، July 9، 1923، P:726. 

ا روسيا يجتيمية التي شى(: نتيجة لطخوؼ الحخب اال Nep-الدياسة االقترادية الججيجة )نيب ( ٛ٘)
ـ فقج سيصخت الدمصة الذيػعية عمى كافة مفاصل االقتراد في البالد لسشع ٕٜٔٔ-ٜٛٔٔخالؿ السجة 

لكغ بعج  ،مغ الخارج  االنتاج بسا يحقق االنترار عمى االعجاء الجاخمييغ السجعػميغ واالحتكار وتػجي
 ،ائل الحي اصاب االقتراد يالبج مغ سياسة ججيجة تعالج الجمار ال واف تحقق الشرخ وجج ليشيغ ان

اياـ  وع بعكذ ما كاف معسػاًل بيمش ةع في الدػؽ الجاخمية بعج اخح ضخيبيفدسح لمفالحيغ ببيع انتاج
الؾ الذخري لمفالح يالستلوتبقي عمى قجر قميل  ةمية اذ كانت الدمصة ترادر االنتاج كمىالحخب اال

 ،تذغل اكثخ مغ عذخيغ عاماًل  كسا تع رفع التأميع عمى السذاريع الرشاعية الرغيخة التي ال ،وواسخت
ا ويقجـ الشرف الباقي مغ يالذخكات السختمصة عمى اف تقجـ الجولة نرف رأسسال بأنذاءوسسح 

يع الخأسسالية مع بقاء اشخاؼ ـاسة سسحت بتصبيق بعس السفاالدي هحىاي اف  ،مؤسدات مالية اجشبية 
 الجولة لمسذاريع الكبيخة . يشطخ :

Gorgy Yaakov ، The Soviet economic policy، London ،1997،P:88.      
صجر اوؿ دستػر سػفيتي لمتجخبة االشتخاكية التي نتجت عغ ثػرة )اكتػبخ( في العاشخ مغ تسػز  (ٜ٘)

حا ىوكاف  وا ليشيغ اساسًا ليشكل اعالف حقػؽ العساؿ والذعػب السدتغمة التي اعمشـ اذ ٜٛٔٔعاـ 
ـ ٕٕٜٔػرية روسيا الدػفيتية االشتخاكية التي اصبحت بعج كانػف االوؿ يالجستػر قاصخًا عمى جس

ثع صجر دستػر ججيج في الحادي والثالثيغ مغ كانػف الثاني عاـ  ،دػفيتي ػريات االتحاد الياحجى جس
يكمية الجولة . ـمغ اف يعكذ بعس الخرائز االتحادية والسيسا مغ ناحية  وـ وكاف البج لٕٜٗٔ

تاريخ  ،ا ة؛ جاف بخو  ٕٛ٘ص  ،ٜٜٙٔبيخوت  ،االنطسة الدياسية السعاصخة  ،يشطخ: يحيى الجسل 
 .  ٓٓٔص  ،ت( ،)د ،دمذق  ،تخجسة وليع خػري  ،ٜٓٙٔوٜٚٔٔاالتحاد الدػفيتي بيغ 

)60 (FRUS،Vol.II، Letter the secretary of state to President of American 
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federation of labor، Washington، July 19، 1923،P:728. 
)61 (Ibid. 

ـ( وحاكع والية ماساتذػستذ ٜٕٜٔ-ٖٕٜٔ( كالفغ كػلجج: الخئيذ الثالثيغ لمػاليات الستحجة ) ٕٙ)
Massachusetts  ػري يو مغ الحدب الجسةو ٕٜٓٔخئيذ عاـ انتخب نائب لم ،ـ ٜٛٔٔفي عاـ

 يشطخ : ،انتعاشًا اقتراديًا  هجيج عيوش
Paul Finkelman and Peter Wallenstein ، The Encyclopedia ، Washington 
،1992،P115.                       

ا مغ بشاة افكار الخئيذ ي( حػؿ اسباب عجـ انزساـ الػاليات الستحجة لعربة االمع عمى الخغع مغ انٖٙ)
مػقف الػاليات الستحجة  ،يشطخ :حدغ عمي سبتي جاسع الفتالوي    Woodrow Wilsonودرو ولدغ 

كمية ،غيخ مشذػرة  ة اشخوحة دكتػرا  ،ٕٜٔٔ-ٜٗٔٔا ياالمخيكية مغ الحخب العالسية االولى ونتائج
الخئيذ وودرو ولدػف مجخل الى  ،؛ سيغسػنج فخويج ٕٙ٘ص ،ـٜٜٜٔ،التخبية)ابغ رشج( جامعة بغجاد

 .  ٓٓٔ-ٜٚص ،ـ ٖٜٛٔ ،دمذق  ،ب ىاني الخا ىتخجسة  ، وشخريت
)64 (Government printing، Papers relating to the foreign relations of   united 
states 1923،message of President of the united states to congress، 
December 6 ، 1923، Vol. l ،Washington ، 1938،P:Vll . 
)65 (Ibid. ،P: VIII . 

ا الػاليات يـ( التي تسكشت فيٜٛٛٔ-ٙٛٛٔاالسبانية )-كسا حجث خالؿ الحخب االمخيكية  ( ٙٙ)
فزاًل  ،ـ ٙ٘٘ٔا مشح عاـ يالستحجة مغ تحقيق الشرخ وانتدعت الفمبيغ مغ اسبانيا التي سيصخت عمي

ادي جشػب شخؽ الياباف و كػبا والجومشيكاف يفي السحيط الالتي تقع  Guam ا جديخة كػاـيعغ انتداع
 اييتي . يشطخ :ىو 

Gerard F. Stone، American Foreign Policy 1889-1939، New York، 
2000،P:123.                                

ـ( تجخمت واششصغ لسشع الياباف مغ ٜ٘ٓٔ-ٜٗٓٔسا خالؿ السجة)يففي تمظ الحخب التي دارت بيش ( ٚٙ)
 ،تحقيق انترار حاسع عمى روسيا مسا يؤدي الى انفخاد الياباف بسشصقة الذخؽ االقرى والسيسا الريغ 

مػقف  ،شا . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :حيجر الـز عديدىاالمخ الحي يؤذي السرالح االمخيكية 
( ة) مجمة كمية التخبي ،ـ(  ٜ٘ٓٔ-ٜٗٓٔكية مغ الحخب الخوسية اليابانية)الػاليات الستحجة االمخي
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 .ٖٔ ص ،ٕٔٔٓكانػف الثاني ،ٔالسجمج ، ٖالعجد ،جامعة ذي قار 
)68 (Government printing ،Op. Cit. ،P: Vll . 
)69 (Ibid. . ،P: Vll . 
)70 (Ibid. . ،P: XI . 
)71 (FRUS،Vol.II ،Telegram the soviet commissar for foreign affairs to 
President Coolidge، Moscow، December 16، 1923، P:729. 
)72 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the US Consul at Reval ، 
Washington، December 18،1923،P:730 . 

االمخيكية خالؿ مخحمة العذخيشات مغ القخف القى الفكخ الذيػعي رواجًا في الػاليات الستحجة  ( ٖٚ)
ػد وقج قامت الدمصات االمخيكية بحسالت يشاؾ مغ اليى ةػعييوكاف اغمب قادة السشزسات الذ الساضي

انتذار ذلظ الفكخ.  يةا البالد لسػاجىجيعمى السصبػعات والسشذػرات والسعخوضات لع تذ ةاعتقاؿ ومخاؾب
 ، ٔط،مرخع الجيسقخاشية في العالع الججيج  ،الحؿبة يشطخ : أ . كاف  هحىلمسديج مغ التفاصيل حػؿ 

 .ٛٔ-ٙٔص  ،ـٖٜ٘ٔ ،بيخوت 
انتدب   ،ات الحدب الذيػعي االمخيكييوأحجى وج ةػ مشطسة مخخرىحدب العساؿ االمخيكي: و  ( ٗٚ)

ه اعزاء بـ عشجما انزع اغمٜٕٜٔتالشى عاـ  ةود والعساؿ االمخيكييغ مغ اصػؿ افخيؿية لكشةالي ةالي
 الى الحدب التقجمي االمخيكي .يشطخ:

John Rothen ،American policy and communist patties ، London ،1989،P:30 ؛
Rudolph Liebich، the  Us Proletarian ، Chicago، 1988P:112. 

دولية ذات يئة شيػعية ىي اوؿ ىـ و ٜٜٔٔعاـ  تأسدت  Cominternالجولية الثالثة او كػمشتخف  ( ٘ٚ)
مغ  ةحا ما لع يتػفخ لمحخكة الذيػعيىا اصبحت تعتسج عمى دعع االتحاد الدػفيتي و يفعالية مؤثخة الن

ا نذخ الذيػعية واالفكار الثػرية السدتسجة مغ الشطخية الساركدية في كل مكاف مغ العالع يجفىكاف  ،قبل
 .  ٜٜص  ،السرجر الدابق  ،. يشطخ : دمحم العػارضة 

)76 (Op. ،Cit. ، No. 711.61 /71 . 
)77 (Government printing، Papers relating to the foreign relations of   united 
states 1923،Press release issued by the department of state  ، December 19 
، 1923، Vol. Il ،Washington ، 1938،PO:788-789 . 
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)78 (FRUS،Vol.II، Telegram the secretary of state to the US Minister in 
Austria، Washington، May 26، 1924،P:522. 

بيغ  باألقجميةالجبمػماسية الحي يتستع عسيج الدمظ الجبمػماسي :السسثل الجبمػماسي او رئيذ البعثة  ( ٜٚ)
يجخي اختيار العسيج الى العخؼ و حا السشرب ىاعزاء الدمظ الجبمػماسي السعتسجيغ في البمج ويدتشج 

ع في يويتقجم ةلكي يتكمع باسع اعزاء الدمظ في حاالت معيش ةبالد ليفي تسث ويتمعمى اساس اقج
 ٜٛص  ،ـٜ٘ٛٔ ،الكػيت ،العالقات الجبمػماسية والقشرمية ،عجناف البكخي  . يشطخ:السشاسبات الخسسية

)80 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of state to the US charge in Finland، 
Washington، August 28، 1924،P:523 . 
)81 FRUS،Vol.II، Telegram the secretary of state to the US Ambassador in 
Mexico، Washington، November 3، 1924،P:524. ( 

وعقجت في قرخ فخساي الحي  ، ةالقانػني ةاالولى مغ الشاحي ةالحخب العالسي ةجىالسعا هحىت يان(  (ٕٛ
ْت ستَة أشيُوِقَع عمي ،باريذ  ةيقع شساؿ فخندا في جشػب غخب العاصس ٍخ يا بعَج مفاوضاٍت شاّقٍة استسخَّ

ـ(. ٜٛٔٔنػفسبخ/تذخيغ الثاني  ٔٔجنُة العاّمُة في أوروبا في يَي وقائُع مؤتسِخ باريَذ لمدالـِ )ُوقعِت الى
لحخِب العالسيَِّة األولى اتفاؾيَّاٍت مشفرمًة مَع دوِؿ السخكِد الخاسخِة في الحخِب وقََّع الحمفاُء السشترخوَف في ا

السجخّيُة، والجولُة العثسانّيُة، ومسمكُة بمغاريا. ُسمَسِت -َي الخايخ األلسانّي، واإلمبخاشػرّيُة الشسداوّيةُ ىو 
لمسػافقِة  ٜٜٔٔمايػ/أيار  ٚسانية في إلى الحكػمِة األل ةائيُة لمشّز الحي تعَّ االتفاُؽ عمييالرياغُة الش

جُة االعتخاَؼ ىـ. تزّسَشِت السعأٜٜٔيػنُيػ/حَديخاَف  ٕٛا، وجخْت مخاسُع التػؾيِع في يمْغ قبمِ  ةعميِ 
كسا نرت  االلساف تشازاًل عغ الكخامِة الػششّيِة . ةاأللسانيَّ بالسدؤوليِة الكاممِة عِغ الحخِب االمخ الحي عج

جُة ألسانَيا بخدارِة بعٍس مْغ ى، و ألدمِت السعاةاألمِع لمحيمػلُة دوَف انجالع حخب ججيج عمى أنذاء  عربةِ 
جُة ىفقْج فخضِت السعا ا،يا وتقجيِع تشازالٍت إقميسّيٍة واسعٍة، وتقاسسِت الجوُؿ السشترخُة مدتعسخاتِ يأراضي

،  ةِع األلساِف مْغ إشعاِؿ حخٍب ججيجضػابَط وقيػدًا صارمًة ججًا عمى اآللِة العدكخيِة األلسانيِة بػيَة مش
ـِ التجشيِج اإللداميِّ . لسديج مغ  فشّرْت عمى تجخيِج الجيِر األلسانّي مْغ الدالِح الثقيِل، وإلغاِء نطا

تخجسة  ،ٜٜٛٔ-ٜٜٔٔ: سادت أوربا و العالع ديسقخاشيات ودكتاتػريات ،التفاصيل يشطخ : آالف ُتج 
 .ٕٓ-ٔٔص  ،ٕٔٓٓ ،بيخوت  ،الحػار الثقافي  ،ٔط ،مخواف ابػ حبيب 

بيغ السانيا و اوكخانيا في  ،جة سالـ وقعت في حرغ بخيدت ليتػفدظ في روسيا البيزاء ىمعا ((ٖٛ
وبيغ السانيا و روسيا في الثالث مغ آذار مغ نفذ العاـ خدخت   ٜٛٔٔالتاسع عذخ مغ شباط عاـ 
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لشجية ودوؿ البمصيق وفشمشجا. )تع استخداد أوكخانيا في عاـ ا البػ يا روسيا كل مغ أوكخانيا وأراضييبسػجب
جة في الخامذ ىعمى السعا وسية(. وصجؽ مجمذ الدػفيت االعمىمية الخ ى، خالؿ الحخب األ ٜٜٔٔ

جنة مػدرس في الحادي ىجتيغ األوكخانية والخوسية بسػجب ىعذخ مغ آذار لكغ  ألغيت كل مغ السعا
 ديسة لمحمفاء ألسانيا.ى، والتي كانت بسثابة  ٜٛٔٔعذخ مغ كانػف االوؿ عاـ  

Barbara Thames and Joseph victor، OP. Cit.، P:91 . 
)84 (FRUS،Vol.II ،Letter the secretary of state to British Ambassador in 
Washington، Washington، March 3 ،1925،P:525 . 
)85 (Barbara Thames and Joseph victor، OP. Cit.، P:99 . 
)86 (Alex Hinckley، OP. Cit.، P: 132 . 

ارستقخاشية  ألسخةفي روسيا  ٕٚٛٔا ولجة عاـ ةتعيغ سفيخة لبالد ةالكدشجرا كػلػنتايا: أوؿ امخاء ( ٚٛ)
اعتشقت الفكخ الساركدي وسافخت  ايلكش ،ضابط في الجير الؿيرخي الخوسي  ايوزوججشخاؿ  اىجووال

الى روسيا انطست الى حدب  ايعػدتوبعج  ،ايزوج ايفصمقالى سػيدخا ودرست االقتراد الذيػعي 
وبعج  ايلخارج البالد بدبب مالحقة الذخشة  خبتىثع  ،العساؿ الجيسقخاشي االشتخاكي ونذصت كثػرية 

حيث عيشت سفيخ في  ،ػمة الدػفيتية ـ عادت الى مػسكػ وعسمت مع الحكٜٚٔٔنجاح ثػرة اكتػبخ 
ـ ثع عادت الى ٜ٘ٗٔ-ٖٜٓٔـ وفي الدػيج ٖٜٓٔ-ٕٜٚٔـ ثع في الشخويج ٕٜٙٔالسكديظ عاـ 

 ـ .يشطخ :ٕٜ٘ٔمػسكػ حتى ماتت عاـ 
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-
and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna 
)88 (FRUS،Vol.II، Press Release Issued by the department of states، 
Washington، November4، 1926،P:526. 
)89 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of states to the Consul General at 
Paris Washington، May 19، 1925،P:526 . 
)90 (FRUS،Vol.II ،Telegram the secretary of states to the New York Trust 
company، Washington، July 15 ،1926،P:527. 
)91 (FRUS،Vol.II ،Letter the vice President of the American Locomotive sales 
Corporation to the Under secretary of states، New York، October 17، 

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna
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1927،P:423 . 
)92 (FRUS،Vol.II ،Letter Under secretary of states to the vice President of the 
American Locomotive sales Corporation، Washington، November28، 1927، 
P:424. 

مع االتحاد  ةتجاري جةىمعاالدياؽ اف االتحاد الدػفيتي قج ابـخ  حاىمغ الججيخ بالحكخ في  ( ٖٜ)
كسا  ، ومعـ واقامة عالقات دبمػماسية كاممة ٕٜٗٔعاـ  وبـ ثع اعتخفت لشجف ٕٜٔٔالدػفيتي عاـ 

 ـ . يشطخ :ٕٜ٘ٔعاـ  ةتجاري جةىمعا ومعـ وعقج ٕٕٜٔعاـ  وبعتخفت السانيا ا 
Walter Moss and others، The Twentieth century: A Brief Global History ،USA.                   
)94 (FRUS،Vol.II ،Memorandum the secretary of states to the Chairman of 
republic national committee، Washington، February 23،1928،P:632 . 

ت السحكخة ججوؿ بؿيسة حجع التبادؿ التجاري بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي مع شتزس ( ٜ٘)
 البحث . ايةين( في ٔيشطخ السمحق  رقع ) ،ـ  ٕٜٔٔمقارنة بالتبادؿ التجاري مع روسيا الؿيرخية لعاـ 

)96 (FRUS،Vol.II، Letter Undersecretary of states to the under secretary of 
Treasury، Washington، February 24، 1928،P:633. 
)97(Jesse D. Clarkson، A history of Russia، third Printing، New York، 1963، P: 
599 . 

 Herbert Hooverػفخ ىخبخت ى ػري يالجسالخئيذ االمخيكي  تيواجكانت االزمة اخصخ قزية  ( ٜٛ)
والدشجات  عياألساذ حجث انخفاض في ؾيسة  ،الخئيذ الحادي والثالثيغ لمبالد  ػىو ـ( ٖٖٜٔ-ٜٕٜٔ)

ع في يف سػ يؾيسة اكثخ مغ ستة عذخ مم بصتـو االمخيكية الى اكثخ مغ اربعيغ نقصة في يـػ واحج 
انحجر بػرصة نيػيػرؾ مسا ادى الى افالس الكثيخ مغ الذخكات والسرارؼ وتدخيح مالييغ العساؿ و 

ـ باثشا عذخ مميػف عاشل ورغع ٖٖٜٔحتى قجرت اعجاد العصميغ عاـ  ،الى الفقخ  بالفالحيغالحاؿ 
سػد باءت بالفذل .يشطخ :عبج العديد سميساف نػار ومح ايأنلتالفي نتائج االزمة اال  ػفخىالخئيذ  ػديج

 ،خةىالقا ،حتى القخف العذخيغ مغ القخف الدادس عذخريخ الػاليات الستحجة االمخيكية تا دمحم جساؿ الجيغ
 .٘ٛٔ -ٚٚٔص  ،ٜٜٜٔ

)99 (Jessica Raymond، USA and the World: political and economic relations 
1900 1939، New Jersey، 1977، P: 88. 
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)100 (Foster Rhea Dulles، American rice to world power 1898-1954، New 
York، 1955، P131. 
)101 (Jesse D. Clarkson، Op. Cit.، P: 600. 

 ؛ ٕٛٔ-ٕٗٔص  ،السرجر الدابق  ،مرصفى حديغ العداوي  يعـإبخا  ةنجم ( ٕٓٔ)
Karl G. Forland ، Op. Cit. ،P: 156 ؛Barbara Thames and Joseph victor، Op. 
Cit. ،P: 180  

الحمع والتاريخ أومئتا  ،وعغ السػقف الخسسي االمخيكي مغ نسػ االفكار الذيػعية يشطخ : كمػد جػلياف 
 .ٖٕٔ-ٕ٘ٓص  ،ـٜٜٛٔ ،دمذق  ،ٕشػ  ،تخجسة نخمة كالس  ،عاـ مغ تاريخ أمخيكا 

)103 (FRUS،Vol.II ،Telegram the Consul General at Berlin to the secretary of 
states، Berlin، April 28، 1931،P:311. 

عجد مغ الخوس الحيغ  ايفيـ كسا شارؾ ٜٚٔٔفي ثػرة اكتػبخ عاـ  غاألمخيكيي( شارؾ عجد مغ  ٗٓٔ)
 كانػا يؿيسػف في الػاليات الستحجة االمخيكية ويحسمػف الجشدية االمخيكية . يشطخ :

Reminiscences، Foreign Comrades in the October Revolution، First Printing 
Moscow، 1967. 

احجى دوؿ البمصيق تستمظ قاعجة بيانات جيجة حػؿ  يىو كانت الدفارة االمخيكية في التؽيا  ( ٘ٓٔ)
بيشات بشفذ السدتػى عغ الؿيادات الدػفيتية سػاء  ايلجياالمخيكييغ الحيغ زاروا االتحاد الدػفيتي كسا اف 

مػمات عغ اي تمظ مع ايسفارتفكانت وزارة الخارجية االمخيكية تصمب مغ  ، ةالحدبية او الحكػمي
 شخرية سػفيتية تخغب في زيارة الػاليات الستحجة او عغ نذاط الذخريات االمخيكية التي تدور

 االتحاد الدػفيتي .يشطخ :
FRUS،Vol.II ،Telegram the US minister in Latvia to the secretary of states، 
Riga، February، 1931،P:323. 
)106 (FRUS،Vol.II، Letter Acting secretary of states to Diplomatic and Consular 
officers،  Washington، July 18، 1931،P:335 . 
)107 ( Ibid. 

بالحدب  ةمشطسة دولية مختبص يىو (، ٖٜٗٔ-ٜٜٔٔوالسعخوفة أيًزا باسع األمسية الثالثة ) (ٛٓٔ)
حػؿ العالع . عقجت الكػمشتخف سبعة مؤتسخات عالسية في  ةالذيػعي الدػفيتي سعت لشذخ الذيػعي
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. وخالؿ تمظ الفتخة، أجخت أيًزا ثالثة عذخ اجتساًعا مػّسًعا ٖٜ٘ٔو  ٜٜٔٔمػسكػ بيغ عامي 
االجتساعات دور السؤتسخات األكبخ واألفخع إلى حجٍّ ما. حّل ستاليغ،  هحىالتشفيحية الحاكسة، أدت  ايلمجشت

الػاليات الستحجة والسسمكة - وحميؽيلتجشب معاداة  ٖٜٗٔي، الكػمشتخف في عاـ قائج االتحاد الدػفيت
 ةتاريخ الذيػعي ،في الدشػات األخيخة مغ الحخب العالسية الثانية. يشطخ : مجيج نعساف بخبخ  -الستحجة

 . ٛٛٔص  ،ٜٚٙٔ ،بيخوت  ،العالسي 
)109 (FRUS،Vol.II، Letter the secretary of states to the Consul general at 
Berlin، Washington، November 24، 1931، P:336. 
)110 (FRUS،Vol.II ،Memorandum the secretary of states to (Senator) Mr. Fred 
L. Eberhardt، Washington، March3، 1933،P:338.   

 قائسة السرادر :

 وزارة الخارجية االمريكية : وثائق/ السشذهرة اواًل : الهثائق

1-Government printing، Papers relating to the foreign relations of 
united states 1923،Press release issued by the Department of 
states ،March21،1923،  Vol. ll، Washington ، 1938. 

2-Government printing، Papers relating to the foreign relations of   
united states 1923،message of President of the united states to  

congress، December 6 ، 1923، Vol. l ،Washington ، 1938 . 

3-United States government Printing Office ،Papers relating to the 
Foreign relations of the United States 1923،Vol.II،Washington 
،1938. 
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4- United States government Printing Office ،Papers relating to 
the Foreign relations of the United States 1925،Vol.II،Washington 
،1942. 

5- United States government Printing Office ،Papers relating to 
the Foreign relations of the United States 1927،Vol.II،Washington 
،1948. 

6- United States government Printing Office ،Papers relating to 
the Foreign relations of the United States 1931،Vol.II،Washington ، 
1952. 

 االطاريح الجامعية :

الستحجة االمخيكية مغ الحخب ، مػقف الػاليات حدغ عمي سبتي جاسع الفتالوي  -ٔ
 ، اشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة ،كمية التخبيةٕٜٔٔ-ٜٗٔٔالعالسية االولى ونتائجةا 
 ـ .ٜٜٜٔ)ابغ رشج( جامعة بغجاد،

-ٜ٘ٓٔ مشيا، التصػرات الدياسية في روسيا والسػقف الجولي حيجر الـز عديد -ٕ
 .ٜٕٓٓـ ، اشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة ، كمية االداب ، جامعة البرخة ،ٕٜٔٔ

يعنجمة  -ٖ مرصفى حديغ العداوي، التصػرات الدياسية الجاخمية في الػاليات الستحجة  إبخـا
(، اشخوحة دكتػراة ، كمية التخبية ٖٖٜٔ-ٕٜٔٔ) الجسيػري األمخيكية خالؿ حكع الحدب 

 ـ .ٕ٘ٓٓ اد،)ابغ رشج ( جامعة بغج

 العربية -البحهث :  أ
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، )مجمة كمية باالتحاد الدػفيتياعتخاؼ الػاليات الستحجة االمخيكية  حيجر الـز عديد، -ٔ
 .ٕٙٔٓ، ٓٙاالداب(، جامعة البرخة ، العجد 

الخوسية اليابانية مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ الحخب  الـز عديد، حيجر -ٕ
كانػف  ،ٔالسجمج  ، ٖ، العجد( جامعة ذي قارمية التخبية، ) مجمة كـ(ٜ٘ٓٔ-ٜٗٓٔ)

 .ٕٔٔٓالثاني
 االنكليزية :-ب

1- Phil. H.B. Paksony ، US and Bolshevik relations with TBMM 
government :the first contacts 1919-1921،Sophia Asia studies 
(Journal) No.12،1994 . 

 الكتب العربية والسعربة:

، تخجسة مخواف ٜٜٛٔ-ٜٜٔٔالعالع ديسقخاشيات ودكتاتػريات: سادت أوربا و  ،ُتجآالف  -ٔ
 .ٕٔٓٓ، الحػار الثقافي ، بيخوت ، ٔابػ حبيب، ط

 ـ .ٖٜ٘ٔ، بيخوت ، ٔط ،خع الجيسقخاشية في العالع الججيجأ . كاف ، مر -ٕ

ذق ، تخجسة وليع خػري ، دمٜٓٙٔوٜٚٔٔ، تاريخ االتحاد الدػفيتي بيغ بخوىاجاف  -ٖ
 ، )د،ت( .

 .  ٜٜٙٔ، مػسكػ،و: مػجد تخجسة حياتليشيغ دار التقجـ ، -ٗ

رياض الرسج ، العالقات الجولية في القخف العذخيغ : تصػر االحجاث ما بيغ  -٘
 .ٖٜٛٔ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع،ٕ،طٜ٘ٗٔ-ٜٗٔٔالحخبيغ 
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ب ، ىاني الخا ى، تخجسة  وشخريت سيغسػنج فخويج ، الخئيذ وودرو ولدػف مجخل الى -ٙ
 ـ.  ٖٜٛٔدمذق ، 

-ٜٚٙٔشخيف جػيخ العمػاف ، الدياسة الخارجية االمخيكية وازمة الذخؽ االوسط  -ٚ
 . ٜٛٚٔ،بغجاد ، ٔ، طٖٜٚٔ

، بيخوت ،التاريخ السعاصخ: اوربا ،د سميساف نػار وعبج السجيج نعشعيعبج العدي -ٛ
 ـ .ٖٜٚٔ

تاريخ الػاليات الستحجة االمخيكية مغ  حسػد دمحم جساؿ الجيغساف نػار ومعبج العديد سمي -ٜ
 . ٜٜٜٔالقخف الدادس عذخ حتى القخف العذخيغ، القاةرة، 

 ـ . ٜ٘ٛٔعجناف البكخي ، العالقات الجبمػماسية والقشرمية ، الكػيت ،  -ٓٔ

 ـ .ٜٗٚٔالكدييف واخخوف ، مػجد تاريخ االتحاد الدػفييتي ، مػسكػ ،  -ٔٔ

 جػلياف ، الحمع والتاريخ أومئتا عاـ مغ تاريخ أمخيكا ، تخجسة نخمة كالس ،كمػد  -ٕٔ
 ـ .ٜٜٛٔ، دمذق ، ٕشػ

في  محاضخاتمازف اسساعيل الخمزاني ، الدياسة الخارجية ، الكتاب االوؿ ،  -ٖٔ
كمية القانػف والدياسة ،  محاضخاتاالشار الشطخي لجراسة الدمػؾ الدياسي الخارجي ، 

 .ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔبغجاد ، جامعة بغجاد ، 

 ـ .ٜٜٜٔدمحم العػارضة ، روسيا : دراسة في الجغخاؼية الدياسية ، )د،ت( ،  -ٗٔ

 .ٜٚٙٔمجيج نعساف بخبخ ، تاريخ الذيػعية العالسي ، بيخوت ،  -٘ٔ

يعناةد  -ٙٔ  ـ .ٜٜٛٔدسػقي ، دراسات في التاريخ االمخيكي ، االسكشجرية ،  إبخـا
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York، 1963 .  

 7-Jessica Raymond، USA and the World: political and economic 
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8- John Rothen، American policy and communist patties ، London 
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15- Rudolph Liebich، the Us Proletarian، Chicago، 1988 .  

16-Victor G. Jonson ، The soviet  Russia and the foreign enemies 
،Washington ، 2001. 

17- Victor R. Robert، The foreign policy of Russia in Europe 
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 العربية : :السهسهعات

http://www.archive.org/details/ProletarianSongBookOfLyricsFromTheOperettaTheLastRevolution
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 ـ . ٜٜٔٔ، دمذق ، ٔمدعػد الخػنج ، السػسػعة التاريخية الجغخاؼية ، جػ  -ٔ

 . ٜٜٗٔ ، بيخوت ،ٔ، طٚالكيالي ، مػسػعة الدياسة ، جػ الػىابعبج  -ٕ

 االنكليزية:

1- John Malison ، Encyclopedia of American  Personals, New 
York ، 1999. 

 السهاقع االلكترونية:

1-https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-
transcripts-and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna 

2- https://history.state.gov/departmenthistory/people/colby-
bainbridge 

3- https://www.britannica.com/biography/Charles-Evans-Hughes. 

 (ٔالسمحق رقع )

واالتحاد الدػفيتي بالجوالر االمخيكي االمخيكية حجع التبادؿ التجاري بيغ الػاليات الستحجة 
: 

ى االتحاد الترجيخ ال
 الدػفيتي

االستيخاد مغ االتحاد    
 الدػفيتي

 الدشػات

ٕٚ،ٖٔ٘،ٖٔٚ ٕٛ،ٖٗٙ،ٛٚٓ ٜٕٔٔ 

https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/kollontai-alexandra-mikhailovna
https://history.state.gov/departmenthistory/people/colby-bainbridge
https://history.state.gov/departmenthistory/people/colby-bainbridge
https://www.britannica.com/biography/Charles-Evans-Hughes
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ٚ،ٖٓٛ،ٖٜٛ ٔ،ٗٛٔ،ٜٜٙ ٜٕٖٔ 

ٗٔ،ٜٗٛ،٘ٚٛ ٛ،ٖٓٓ،ٗٙ٘ ٜٕٔٗ 

ٙٛ،ٖٛٚ،ٜٓٔ ٖٔ،ٓٓٔ،ٖٚٔ ٜٕٔ٘ 

ٜٗ،ٖٚ٘،ٕٜٙ ٔٗ،ٕٔٔ،ٜٜٕ ٜٕٔٙ 

٘ٛ،ٕٛٔ،ٖٗ٘ ٛ،ٛٛ٘،ٖٙٙ ٜٕٔٚ 
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