
 م( ونتائجها السياسية5771-5771األمريكية ) االستقاللحرب 

 أ.م.د. ضاري الدليني                                                                                                      

 

   م(0205كانون األول  – 15ةلة دراسا  ااريخية )مةلق  الددد جم 
174 

 

174 

 م( ونتائجها الدياسية5771-5771األمريكية ) االستقاللحرب 
 األنبارمركز الدراسات االستراتيجية/ جامعة  -أ.م.د. ضاري الدليمي   

 الملخص:
الحؼ اكتذف القارة الججيجة ولكغ في كاف االعتقاد الدائج لجػ العالع بأف كػلػمبذ ىػ        

الحؿيقة أوؿ مغ استػشغ تمظ القارة ىع سكاف آسيا عشجما عبخوا إلى أالسكا في العرخ الجميجؼ 
األوؿ واتجيػا نحػ السشاشق الجافئة وكاف أوؿ البحارة ىع اإلسكشجنافيتيغ الحؼ وصمػا تمظ القارة 

فعت الجوؿ األوربية إلى اكتذاؼ العالع الججيج واتجيػا مشيا غخبًا. لقج اختمفت العػامل التي د
واالستيصاف بو فسشيا ما كاف ألجل عػامل اقترادية ومشيا ما كاف ألجل عػامل ديشية أو 
اجتساعية دفعت األوربييغ إلى التػجو إلى العالع الججيج. واستصاع األوربيػف مغ تكػيغ 

ختمفة مغ ناحية المغة والثقافة مدتعسخات انتذخت في مختمف الجيات وضست عشاصخ وأجشاس م
والجيغ والسيػؿ واختمف أيزًا الجوؿ األوربية في سياستيا تجاه ىحه السدتعسخات فسشيع مغ 
اضصيج سكانيا كإنكمتخا وإسبانيا والبختغاؿ ومشيع مغ تعامل بالحدشى مع سكانيا كفخندا وذلظ 

ستقلاؿ االمخيكية كذفت مغ أجل تعػيس الشقز العجدؼ ليا في العالع الججيج. اف حخب اال
أمػر خاؼية عمى بخيصانيا. باإلضافة إلى اعتلاء جػرج الثالث الحكع في انكمتخا نحيخ سػء عمييا 
فقج ولج مذاكل عمى الرعيج الجاخمي والخارجي باإلضافة إلى تجاعيات حخب الدشػات الدبع وما 

، غيخت بخيصانيا 3671ة أثخ في نياية السصاؼ عمى مدتعسخاتيا في العالع الججيج فسشح سش
، مسا ولج سمدمة مغ 3671سياستيا تجاه السدتعسخات حيث قامت بفخض القػانيغ مشح عاـ 

السذاحشات بيغ البخلسانات السحمية لمسدتعسخات مغ جية وبيغ السمظ والبخلساف االنكميدؼ مغ جية 
أصبح كل شخؼ أخخػ حػؿ فخض الزخائب وإصجار القػانيغ وقج خمق ذلظ تػتخ بيغ الصخفيغ و 

يؤكج عمى حقػقو في إصجار تمظ القػانيغ وبالتالي اتجو الػضع نحػ االصصجاـ تجريجيًا 
خرػصًا بعج إف ضيخ مجػ تسدظ بخيصانيا بدياستيا الججيجة، ويلاحع بأف السدتعسخات رغع 

ال تفكخ باالنفراؿ عغ بخيصانيا لكغ اإلحجاث  3667تمظ القػانيغ أال إنيا ضمت حتى عاـ 
يجة ونسػ األفكار والتصػر الحؼ وصمت إليو السدتعسخات بجأ يػلج البحرة األولى لمسصالبة الجج

 باالستقلاؿ.
 (السدتعسخات االنكميدية والفخندية، جػرج الثالث، كػلػمبذ)  كلمات مفتاحية:ال
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The American War of Independence (1775-1783 AD) and its political 
consequences 

Dr. Dari Al-Dulaimi-Center for Strategic Studies/ University of Anbar 
Abstract: 
     The prevailing belief in the world was that Columbus discovered the new 
continent, but in fact the first people to settle that continent were the 
inhabitants of Asia when they crossed to Alaska in the first Ice Age and 
headed towards the warm regions. The first sailors were the Scandinavians 
who reached that continent and headed west from it. The factors that 
prompted European countries to discover and settle in the New World varied, 
some of them were for economic factors, and some were for religious or 
social factors that pushed Europeans to head to the new world. The 
Europeans were able to form colonies that spread in different directions and 
included different elements and races in terms of language, culture, religion 
and tendencies. the new World. The American War of Independence revealed 
hidden things about Britain. In addition to George III's ascension to power in 
England, it was a bad omen for it, as it generated problems at the internal 
and external levels, in addition to the repercussions of the Seven Years' War 
and what ultimately affected its colonies in the New World. Since 1763, 
Britain changed its policy towards the colonies, where it imposed laws since 
1764 , which generated a series of quarrels between the local parliaments of 
the colonies on the one hand and the King and the English Parliament on the 
other hand about imposing taxes and issuing laws. The extent of Britain's 
adherence to its new policy, and it is noted that the colonies, despite these 
laws, did not even think of secession from Britain until 1776, but the new 
events and the growth of ideas and the development reached by the colonies 
began to generate the first seed of the demand for independence.  
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 المقدمة:
تعتبخ حخب االستقلاؿ األمخيكية مغ الحخوب التي شغمت العالع مشح انجالعيا وحتى       

حرػؿ السدتعسخات األمخيكية عمى استقلاليا لسا أحخزتو مغ نتائج انعكدت عمى شعػب العالع 
يخ مريخ ؼيسا بعج باإلضافة إلى الجور الحؼ لعبتو الػاليات الستحجة في رسع الدياسة الجولية وتقخ 

الذعػب، لقج أجخيت ىحه الجراسة مغ أجل تدميط الزػء عمى كيؽية نذػء السدتعسخات األمخيكية 
ومجخيات األحجاث التي أدت إلى الترادـ مع إنكمتخا األـ وما نتج عشو مغ سمدمة مغ الحخوب 

ػيل ضج بيغ الجانبيغ انتيت باالنترار وإرادة الحخية األمخيكية وتحقق االستقلاؿ بعج نزاؿ ش
إنكمتخا والحؼ انتيى األمخ بتذكيل ثسخة ىحا الشزاؿ وىػ الجستػر ومغ ثع إعلاف انتخاب أوؿ 

 رئيذ لمػاليات الستحجة . 
نتيجة ليحه الجراسة مغ أىسية فقج واجو مراعب في اختيار السرادر التي تدمط الزػء       

واضحة عمى أحجاثيا بذكل كامل مغ كل الدوايا عمى ىحه الحخب مغ أجل إعصاء صػرة 
ومجخياتيا لقج اعتسجت عمى مرادر كانت ىي خيخ العػف في إنجاز ىحه الجراسة والتي أمجتشي 
بسعمػمات غديخة عغ مػضػع البحث ومغ كافة الجػانب وكاف عمى رأسيا كتاب األمخيكييغ 

لمسؤلف  لمسؤلف)عبج الفتاح حدغ أبػ عميو( وأيزا كتاب مجخل في الػاليات الستحجة األمخيكية
)دمحم محسػد الشيخب ( تشاولت في مػضػع البحث ثلاث فرػؿ رئيدية قدع الفرل األوؿ والحؼ 
كاف تحت عشػاف ) ضيػر أمخيكيا( إلى أربعة مباحث تشاولت في السبحث األوؿ االستكذافات 

كاف الجغخاؼية التي أدت إلى ضيػر العالع الججيج مغ قبل الجوؿ األوربية ، أما السبحث الثاني ف
يشز عمى التػسع اإلنكميدؼ في القارة الججيجة ، ثع ذكخت في السبحث الثالث التػسع الفخندي 
أيزا ، أما السبحث الخابع فقج وضحت ؼيو الرخاع اإلنكميدؼ اليػلشجؼ في قدسو األوؿ أما القدع 

ة الثاني فقج وضحت الرخاع اإلنكميدؼ الفخندي ، أما الفرل الثاني فكاف تحت عشػاف سياس
الجوؿ األوربية في السدتعسخات األمخيكية حيث قدع إلى مبحثيغ األوؿ يخز الدياسة البخيصانية 
تجاه السدتعسخات والثاني يخز الدياسة الفخندية تجاه السدتعسخات أيزا. في حيغ ذكخت في 
الفرل الثالث)حخب االستقلاؿ األمخيكية ( وتشاولت ثلاث مباحث كاف أوليا يخز أسباب 

الثاني مخاحل الحخب ، أما الثالث يتزسغ نتائج تمظ الحخب بسا فييا إعلاف الجستػر الحخب و 
 وانتخاب رئيذ لمػاليات الستحجة األمخيكية .
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 المبحث االول: ظهور أمريكا 
 اوال: مخحمة االستكذافات الجغخاؼية:  

مغ شساؿ أسيا إلى يعتقج إف اليشػد ىع سكاف قارة أمخيكا الذسالية األصمييغ والحيغ ىاجخوا      
أالسكا ومشيا اتجيػا جشػبا إلى السشاشق األكثخ دفئا وحخارة ولعل أوؿ مغ رأػ ساحل أمخيكا مغ 
األوربييغ ىع شلائع اإلسكشجنافيتيغ السغامخوف الحيغ جابػ البحار بدفشيع التجارية ليرل والى 

يخة غخبا وىشاؾ ما يجؿ ـ. وقج انصمقت سفشيع مغ ىحه الجديخة الكب 589جخيغ النج حػالي سشة 
ـ وصل ليف ايخيكدػف و غيخه بالفعل إلى ما يدسى اآلف بالػاليات  ۰۱۱عمى إف حػالي سشة .

 .(3)الستحجة
 ويعػد الفزل في اكتذاؼ أمخيكا إلى السلاح الجشػبي کخيدتػفخ       

ـ الى حج جدر الباىاما وساف  ۰۹۹۱كػلػمبذ الحؼ عبخ السحيط األشمدي ووصل سشة  
فادور وإلى کػبا واسبانيػال التي عخفت باسع ىايتي ؼيسا بعج واعتقج بأنو وصل الى الجدر سم

وقج دخمت كل مغ اسبانيا والبختغاؿ في السشافدة . (2)اليشجية اآلسيػية مغ جية الغخب
االستعسارية مغ اجل احتلاؿ العالع الججيج مغ خلاؿ زيادة عجد الخحلات االستكذاؼية وانتيت 

ـ والتي باركيا البابا الكدشجر الدادس حيث أعمغ فييا  3151جة تػرد ايدلاس سشة بعقج معاى
ميلا غخبي جدر األزور كحجود  ۲۷۱خط بيغ القصب الذسالي والقصب الجشػبي عمى بعج 

لسشصقتي نفػذ الجولتيغ البختغالية واالسبانية وعى أف تكػف كل السشاشق الػاقعة غخبي ىحا الخط 
أما تدسية أمخيكا فيي تعػد إلى السلاح اميخجػ فدبػتذي الحؼ قاـ بخحلات   (1)مغ جية اسبانيا

ـ ادعى فييا بأنو اكتذف العالع  ۰9۱۲إلى الدػاحل الذخؾية ألمخيكا الجشػبية وكتب مقالة سشة 
ـ وىكحا عشجما كاف واضعػ 3156،3943،3941الججيج حيث قاـ بعجة رحلات إلى ىشاؾ 

 ػنو عمى العالع الججيجالخخائط يبحثػف عغ اسع يصمق
  .(1)ـ ۰9۱۷فقج شاؤو واف يكخمػا فدبػتذي وأشمق اسع أمخيكا عمى العالع الججيج في سشة  

ـ إال أنيا 3936 استصاع االسباف فتح بلاد السكديظ وكانت أولى الحسلات االسبانية حسمة     
وقج نجح في فتح يػكشاف وفي العاـ التالي خخجت حسمة بؿيادة فخديشانج کػرتد  ،لع تؤتي ثسارىا

وأقاـ مجيشة ججيجة في السشصقة تخميجا لمفتػح االسبانية وأشمق عمييا فيخاكخ واتجو بعج ذلظ إلى 
العاصسة االزتيظ وحاوؿ حاكسيا في البجاية االستدلاـ إال إف الذعب قاـ بقتمو وصسجوا أماـ 
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واستصاع مغ إخزاع  ـ ۰۱۱۰كػرتيد أكثخ مغ عاميغ حيث لع يدتصيع مغ دخػليا حتى سشة 
 .(9)البلاد واالستحػاذ عمى ما فييا مغ الحىب والفزة

وقج اتجو األسباف بعج سيصختيع عمى أمخيكا الجشػبية إلى أمخيكا الذسالية حيث استصاع      
مػريجا حيث انيـد اليشػد ـ مغ الػصػؿ الى ف3914حاكع كػبا االسباني ىخنانج دؼ سػتػ سشة 

تسكغ األسباف مغ تأسيذ أوؿ مدتػششة في فمػريجا وىي سانت  ـ3914وفي سشة الحسخ، 
ـ مغ احتلاؿ كاليفػرنيا احتلاال حؿيؿيا ۰۷۹۹أوغدصيغ، كسا أف األسباف لع يتسكشػا حتى سشة 

وقج اقبل مع الجشػد األسباف الكثيخ مغ السبذخيغ بخئاسة جػيغ بيخ وسيدا لمسداعجة عمى إنذاء 
شارؾ االنكميد في حخكة الكذػؼ الجغخاؼية عشجما أرسل السمظ ولقج  .(7)ساف ديجػا ودمػنيخية

ىشخؼ الدابع الخحالة البحار جػف كابػت إلى اليشج عغ شخيق الذساؿ الغخبي فأبحخ ىحا مغ 
ـ وعبخ السحيط األشمدي فػصل إلى شاشئ أمخيكا الذسالية عشج نيػ ۰156بخيدتػؿ سشة 

ـ في خسذ سفغ ارتاد  3158ثع أبحخ مخة أخخػ سشة فاونجالنج ثع عبخ البخادو وعاد إلى انكمتخا 
الذاشئ الذخقي ألمخيكا الذسالية حتى فمػريجا وكانت تمظ الخصػة بسثابة البجايات للاستعسار 

 . (6)اإلنكميدؼ ألمخيكا الذسالية
وفي الشرف الثاني مغ القخف الدادس عذخ في عيج إليدابيث األولى وجو االنكميد      

قخصشة والدصػ عمى مخاكب األسباف التي تأتي محسمة بالحىب الفزة مغ اىتساميع إلى ال
أملاكيع في العالع الججيج وبجأت أولى محاوالت االنكميد االستعسارية الحؿيؿية عمى يج الديخ 
والتخ رالي الحؼ أسذ مدتعسخة عمى جديخة رونػؾ بفيخجيشيا انتقل الييا عجد مغ االنكميد مغ 

أشفاؿ ولكغ ىحه السدتعسخة لع تعر شػيلا ولع تمبث محاوالت االنكميد زوجات وأزواج وأميات و 
واف تػقفت حث بخزت خلافات بيغ اسبانيا وانكمتخا بدبب القخصشة عمى نحػ أدػ إلى محاولة 

 . (8)ـ ولكغ السحاولة فذمت وتحصع األسصػؿ االسباني3988غدو انكمتخا باالرماد السذيػرة سشة 
االستكذافات الجغخاؼية متأخخة بعس الػقت عمى البختغاؿ واسبانيا  أما فخندا فقج دخمت     

وانكمتخا حيث اتجيت في البجاية إلى أمخيكا الذسالية، حيث تع كذف إقميع كشجا وكاف السلاح 
الفخندي جاؾ كارتيو في شميعة الخواد الفخندييغ الحيغ كذفػا ىحا اإلقميع وبعج ذلظ وصل الى 

الحؼ أشمق عميو سشت لػرنذ، ومغ ثع مشاشق الريج التي سسيت  مرب احج األنيار الكبيخة
.وقج تسكغ (5)ـ مغ اكتذاؼ نيخ السديدبي۰۹۹۱مػنتخياؿ ثع نجح روبخت الساؿ في سشة 
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الفمػرندي جػفاني دافيخ بػاسصة سفيشة فخندية استكذاؼ الذاشئ الذخقي ألمخيكا الذسالية 
وقج استسخت جيػد الفخندييغ في الجشػب كل مغ  ًابشػفاسكػنيا، ابتجاءًا مغ رأس فيخ وانتياء

البخازيل وفمػريجا التي استخجمػىا كقاعجة بحخية السياجسة الدفغ االسبانية السحسمة بالحىب 
 . (34)ولكشيع لقػا مقاومة عشيفة مغ قبل األسباف الكاثػليظ ىشاؾ

بشػ عميو حقػقيع في وباإلضافة إلى ذلظ كاف اليػلشجييغ قج اتخحوا مغ رحمة ىجسػف اساسا     
مغ  19-14امتلاؾ واستعسار السشصقة الداحمية في أمخيكا الذسالية الػاقعة بيغ خط عخض 

ـ إال وكانػا قج جديخة سانياتغ السذيػرة مغ اليشػد  ۰۹۱۱خصػط العخض الذسالية ولع تحل سشة 
غخبية اليػلشجية مغ . وقج استصاعت شخكة اليشج ال(33)وكػنػا بعج ذلظ نيػزلشجة أؼ ىػلشجا الججيجة

. ولكغ (32)الديصخة عمى عجة مدتعسخات مشيا جيانا وكحلظ باتيا واولشجا ورسيف وبشػ أمدتخداـ
اليػلشجييغ لع يدتصيعػا مغ مشافدة االنكميد باالحتفاظ بسجيشتيع التي أقامػىا والتي تدسى مشياتغ 

خكة اليشج الغخبية وشخدوىع ـ ش۰۹۲كسا انيع استصاعػا مغ مشافدة الدػيجييغ الحيغ أسدػا سشة 
مغ مدتعسخاتيع التي تقع عشج مرب نيخ ديلاويخ. أما األلساف فقج انذئػا مخكدا تجاريا ليع في 
ىايتي. وكانت دوافعيع تجارية وليدت استعسارية األمخ الحؼ اضعف اىتساميع في عسمية 

 .(31)الكذػؼ الجغخاؼية
 ثانيًا : االستيصاف اإلنكميدؼ:

ـ حيث  ۰9۹۹ -۰9۹1السحاوالت االستعسارية الحؿيؿية االنكميدية بيغ سشتي  بجأت أولى     
أسذ الديخ والتخ رالي مدتعسخة عمى جديخة رونػؾ في فيخجيشيا بعج أف نقل ألييا االنكميد عجد 

ـ 3747خلاؿ سشة . (31)مغ الدوجات واألزواج واألشفاؿ ولكغ ىحه السدتعسخة لع تعير شػيلا
ة األوؿ وىي شخكة لشجف وشخكة بميسػث وقج مشحت الذخكة األولى حق تكػنت شخكتاف بسػافق

. أما الثانية فقج مشحت نفذ الحقػؽ في  ۲۹-۲1االستيصاف في السشصقة السستجة مغ خط عخض 
ـ وىي أوؿ مدتعسخة انكميدية ۰۹۱۷، حيث أسدت سشة 19-۲۹السشصقة السستجة مغ خط عخض 

لثخاء لع يتحقق سخيعا الف فيخجيشيا كانت في حاجة في مجيشة جيسذ تاوف ولكغ حمع الحىب وا
حيث بشػا األكػاخ وزرعػا األراضي وزاد عجدىع عمى مخ . (39)الى عسل شاؽ وجيج مزاعف

الدشيغ ثع تػالى مجيء االنكميد وبخاصة الياربيغ مغ االضصياد الجيشي إلى فيخجيشيا وعسمػا 
 عمى احتكار زراعة الحرة وإنذاء السجف.
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مدتعسخة ثانية قخيبة مشيا بعج أف أرسمت شخكة خميج مداشػستذ ألف مغ  ونذأت     
البيػرشياف الحيغ سيشزسػف حػؿ بػسصغ إلى عجد السياجخيغ الفاريغ مغ سياسة أسخة ستيػارت 

. وندؿ عمى شاشئ (37)الكاثػليكية وىكحا أصجرت بخيصانيا اليخشقة إلى أمخيكا وعسختيا بيع
عة مغ السياجخيغ مغ سفيشة اسسيا ميدفمػر اتبعػا غيخ الصخيقة ـ جسا ۰۹۱۱نيػاتجمج في سشة 

ـ مدتعسخة لتكػف ۰۹۲۱. كاف المػرد تيسػر أقاـ قبل سشة (36)التي تتبعيا الكشيدة في انكمتخا
لمكاثػليظ ممجأ يتستعػف ؼيو بالحخية الجيشية تحت االسع الجحاب مارؼ النج إلى الذساؿ شخؽ 

الكػيكخؼ إلى الذساؿ مغ ؼيلادلؽيا وانذأ مدتعسخة سمفانيا، وحجد  فيخجيشيا وعشجئح استقخ ) بغ (
تخػميا الخئيدية مع مارؼ النج وفيخجيشيا رجلاف ىسا ماسػف وديكػف المحاف قجر لخصيسا خط 
ماسػف وديكػف أف يكػف بالفعل خط تقديع ميع ججا ؼيسا تمي ذلظ مغ شؤوف الػاليات الستحجة 

أيجؼ االنكميد فدكشػىا في جيات متعجدة وكانت کاروليشا ىحه  ومغ قبل ذلظ سقصت كاروليشا في
في األصل مؤسدة فخندية بخوتدتانتية غيخ ناجحة وكانت تجيغ باسسيا ال لذارؿ الثاني ممظ 

. وتعج روديلانج اصغخ مدتعسخاتيا واف كانت أشجىا ندوعا (38)انكمتخا بل لذارؿ التاسع الفخندي
ليع. أما مدتعسخة جػرجيا فقج أسديا جيسذ أو جمثػرب كتجخبة إلى االستلاؿ فقج أنذأىا روجخ و 

خيخية اندانية لسداعجة فقخاء السجيشة اذا كاف الدجغ بدبب الجيغ مغ السدائل الخصيخة في انكمتخا 
 في ذلظ العيج وقج كاف ىجؼ جمثػرب مداعجة الشاس عمى أف يبجؤوا حياتيع مغ ججيج.

ـ إلى  3771أما مدتعسخات نيػنجر النج التي أسديا اليػلشجيػف فقج تغيخ أسسيا في سشة       
نيػيػرؾ حيث استػلى عمييا االنكميد وقج انذأ ىؤالء السدتعسخوف مجنا عطيسة مثل ؼيلادلؽيا 
د ووليامدبػرج وبػسصغ وتذارلدتغ ودفعػا باليشػد الحسخ إلى الػراء وتػغمػا في البلاد وبحلػا الجيػ 

الذاقة وأزالػا الغابات وحػلػىا إلى مدارع لمحبػب ىحا وقج ازدىخت التجارة وبخز التجار السيخة 
وازدىخت الرشاعات السختمفة مثل الشديج والرباغة وصيخ الحجيج وصيج األسساؾ وصياغة 

لع يدتػشغ البخيصانيػف اليابدة فقط وإنسا قامػا بإنذاء مدتػششات أخخػ بحخية  .(35)الفزة 
ابل الداحل الذخقي لقارة أمخيكا الذسالية فقج الديج جػرج سػمخز بإنذاء مدتػششة جديخة مق

ـ وذلظ لدراعة التبغ ثع استػشغ بخيصانيػف آخخوف في جديخة باربا سشة  ۰۹۰۱بخمػدا سشة 
ـ وذلظ لغخض زراعة قرب الدكخ. أما  ۰۹۱۲ـ وكحلظ ؼيسا بعج سيشت کخستػفخ سشة  ۰۹۱9

ـ حيث استخجمت 3799ل عمييا البخيصانيػف بعج حخب مع اسبانيا سشة جديخة جاميكا فحر
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ايزا لدراعة قرب الدكخ معتسجة عمى جمب الخقيق لمعسل في األرض وقج اتزح باف ىحه 
السدتػششات البحخية كانت مخيحة لمبخيصانييغ أكثخ بكثيخ مغ السدتػششات في األرض اليابدة 

 . (24)في كل الداحل األشمشصي الغخبي
ـ أفخاف لريخ الحجيج وسبكو زادت  ۰۷۷9لقج كاف في السدتعسخات الثلاث عذخ في سشة      

عمى ما كاف مشيا في انكمتخا وويمد ولػ أف معطسيا كانت صغيخة ولػ انظ ذىبت في ذلظ العرخ 
إلى ؼيلادلؽيا او تيػرؾ او بػسصغ لػججت فييا السدارح والجخائج وحمقات الخقز وحفلات 

حانات وغيخ ذلظ مسا تتألف مشو حياة السجف بيج انو لع يكغ مغ اصل ىحا كمو أف السػسيقى وال
كانت حياة الميػ والدىػ في ىحه البلاد األمخيكية  اىتع الخحالة األوربيػف بسا وججوه في أمخيكا

الرغيخة مثميا مثل أؼ بمج أوربي سػػ أنيا كانت متأخخة قميلا في الدؼ والحوؽ ومتصمعة باحتخاـ 
 .(23)تفعمو أوربا لتفتجؼ بيالسا 
 االستيصاف الفخندي:: ثالثا

استأنف الفخنديػف نذاشيع في كشجا في الشرف األوؿ مغ القخف الدابع عذخ حيث أسدػا      
وفي . (22)ـ أوؿ مدتعسخة فخندية في شبو جديخة أشمق عمييا ؼيسا بعج اسع نػفاسكػشيا3741سشة 
ـ أسذ صسػيل دؼ شامبلاف مجيشة كيبظ عمى ضفاؼ نيخ ساف لػرنذ كسا  ۰۹۱۹سشة 

اكتذف في العاـ نفدو بحيخة تقع بيغ الػاليات الستحجة وجشػب كشجا أشمق عمييا اسع بحيخة 
شامبلاف وقج اىتست الحكػمة الفخندية بسدتعسخة کيبظ وصجر مخسػـ ممكي بإنذاء شخكة تتػلى 

 . (21)ئجة اليدػعييغ لشذخ الكاثػليكيةأدارتيا واستيػت السدتعسخة أف
ـ نجح دؼ الساؿ في كذف نيخ السيددبي ثع خميج السكديظ ونذأت  ۰۹۹۱وفي سشة      

ـ مجيشة ۰۷۰۹ىشاؾ مدتعسخة لػيديانا الفخندية ندبة الى السمظ لػيذ الخابع عذخ وأسدػا في سشة
سشت لػرانذ اال أف فخندا نيػاولياند وىكحا احتل الفخنديػف كشجا وحػض السيددبي ومشصقة 

 . (21)ضمت في ىحه السشاشق لمسحافطة عمييا مغ الجاخل ومغ حخكة التشافذ األوربي مغ الخارج
ومغ الججيخ بالحكخ أف الفخندييغ ركدوا عمى إقامة الحرػف في الجفاع عغ مدتعسخاتيع مثل 

. (29)ف وغيخىاحرغ فخونتشاؾ وحرغ نياجخا وحرغ تػرنتػ وحرغ سانفخدريظ في بحيخة شامبلا
كانت أعجاد الفخندييغ في بادغ األمخ قميمة في أمخيكا مقارنة باليجخات األخخػ ولكغ تأثيخىع كاف 
واضحا وقج استقخ اليػجػنػت الفخندييغ في ىػلشجا الججيجة مع اليػلشجييغ لفتخة مغ الػقت ثع 
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وكانت افزل مكاف لتعميع استقخوا بعج ذلظ في نيػروشيل التي تسيدت بسجارسيا اكدىا الثقاؼية 
المغة والعادات الفخندية في نيػيػرؾ وقج تخاجعت ىجخة الفخندييغ الى امخيكا بعج صجور مخسـػ 

.عمى الخغع مغ اليجخة الفخندية إلى العالع الججيج أال أف أعجادىع ضئيمة (27)3958نانتذ سشة 
لتحالف مع اليشػد والتداوج مع ؾياسا إلى ات التي سيصخوا عمييا ورغع أنيع حاولػا تعػيس ذلظ با

كثيخ مغ ؾبائميع إال أف ذلظ لع يحل السذكمة ومع تحخؾ االنكميد لحدع مدألة أيمػلة تمظ 
األراضي الذاسعة في الذساؿ والجشػب . وفي الغخب األوسط بات واضحا أف الحخب بيغ 

الجائع بػاسصة الفخندييغ لقج كاف بجاية االستعسار .(26)الفخيقيغ االنكميدؼ والفخندي قادمة ال محاؿ
في كشجا ولكغ ؼيسا بعج عغ شخيق السبذخيغ والتجار حيث تػسعػا إلى داخل القارة وذلظ بفزل 

ـ. كحلظ قاـ الفخندييغ بإنذاء مدتػششات ۰۹۷۲وجػد البحيخات الكبخػ ونيخ السيددبي سشة 
 . (28)بيمػكذ وسػبيل ونيػاورلياند عمى خميج السكديظ 

دتعسخات الفخندية التي حداما مفتػحا تحيط بالسدتعسخات االنكميدية الثلاث لقج شكمت الس     
عذخ السقامة في العالع الججيج في جدء الذسالي الذخقي وقج ساعج ىحا عمى ؾياـ تشافذ شجيج 
بيغ السدتعسخات االنكميدية والسدتعسخات الفخندية التي كانت خاضعة لمحكع الفخندي السباشخ 

سخات االنكميدية تسيل في نطاـ حكسيا إلى نسط الحكع الحاتي وقج أدػ ىحا بيشسا كانت السدتع
التشافذ إلى حجوث الحخوب الصػيمة بيغ فخندا وانكمتخا في أوربا وقج انعكذ صجاىا عمى 

 السدتعسخات االنكميدؼ والفخندية في العالع الججيج . 
انكمتخا وفخندا في العالع الججيج  والججيخ بالسلاحطة أف التشافذ االستعسارؼ بمغ أشجه بيغ     

 . (25)في نياية القخف الدابع والثامغ عذخ السيلادييغ في فتخات الحخوب األوربية
 المبحث الثاني : الصراع البريطاني األوربي حول المدتعمرات:

 أوال : الرخاع االنكميدؼ اليػلشجؼ: 
في امتلاؾ واستعسار السشصقة  اتخح اليػلشجيػف مغ رحمة ىجسػف اساسا بشػا عميو حقػقيع    

مغ خصػط العخض الذسالية،  (19-14الداحمية في أمخيكا الذسالية الػاقعة بيغ خط عخض )
فزلا عغ ذلظ فقج أقاـ اليػلشجيػف مخكدا تجاريا ىاما في جديخة مانياتغ ومحصة تجارية بالجاخل 

ومشحت حقػؽ تجارية  ـ أسدت شخكة اليشج الغخبية اليػلشجية۰۹۱۱لجسع الفخاء . وفي سشة 
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كسا إف اليػلشجييغ استصاعػا مغ مشافدة الدػيجييغ الحيغ أسدػا .(14)واستعسارية في العالع الججيج
 . (13)ـ شخكة اليشج الغخبية وشخدوىع مغ مدتعسخاتيع التي تقع عشج مرب ديلاويخ۰۹۲۱سشة 
لشجيػف بصخد االنكميد ـ عشجما قاـ اليػ  ۰۹۱۲وقج بجأ الرخاع االنكميدؼ اليػلشجؼ في سشة     

ـ بدبب إصجار االنكميد قانػف 3791إلى 3792مغ مشصقة القػابل وجخت حخب ثانية مغ سشة 
ـ، حيث أدت ىحه الحخب الى انيداـ ىػلشجا فييا وأجبخت عمى دفع 3793السلاحة األوؿ سشة 

االنكميدؼ الحرػؿ غخامة حخبية كبيخة النكمتخا وعمى اثخ ىحه الحخب استصاع األسصػؿ الحخبي 
عمى بعس السخاكد التجارية اليػلشجية وعمى مدتعسخة أمدتخداـ الججيجة التي تحػلت إلى نيػيػرؾ 

 .(12)ـ3771ؼيسا بعج سشة
إف الدبب الخئيدي الحؼ دفع انكمتخا إلى محاربة ىػلشجا ىػ خمق مدتعسخات في قمب أمخيكا       

نيا شكمت حاجدا بيغ مدتعسخاتيا مسا دفع الحكػمة البخيصانية وخاصة مدتعسخة نيػندرالنج حيث أ
ـ حيث استػلت عمى مستمكات اليػلشجييغ وبحلظ اترمت 3771االنكميدية إلى إرساؿ حسمة سشة  

 .(11)السدتعسخات االنكميدية بعزيا ببعس
 الفخندي حػؿ السدتعسخات  -ثانيا : الرخاع االنكميدؼ 

ـ مغ اشيخ الدياسييغ الحيغ قالػا عغ 369۷يصانية سشة يعج وليع بت الحؼ تدمع الػزارة البخ      
 -سياسة التػسع البخيصاني في كشجا بأنو أسمػب عسمي جاد ومغ أساليب التشافذ البخيصاني 

الفخندي وكانت سياسة بت قائسة عمى أساس ضخورة التػسع في العالع الججيج باتجاه السشاشق 
ة وكاف ىحا االتجاه يذجع مغ قبل الجساعات الذسالية والغخبية مغ السدتعسخات االنكميدي

.وكاف الفخنديػف قج استػلػا عمى إمبخاشػرية ضخسة تستج مغ كيبظ (11)االنكميدية السدتقخة ىشاؾ
البخيصانييغ وىػ أمخ اعتبخه االنكميد  شساال إلى نيػاورالند في الجشػب وىكحا عسمػا عمى حرخ

ـ بيجؼ إحخاز ۰۷۹۲إلى  ۰۹۰۲ة مغ سشة تعجيا عمييع وبيحا الرجد قج دارت حخوب متقصع
الديصخة الفخندية واالنكميدية في القارة األمخيكية ولعل األسباب التي دفعت االنكميد للاستيلاء 
عمى السدتعسخات الفخندية ىػ قمة عجدىع مقارنة مع السداحات الذاسعة التي كانػا يديصخوف 

ا بيغ البخوتدتانت والكاثػليظ أثخه ايزا في نقل عمييا باإلضافة إلى الرخاع الجيشي الجائخ في أورب
 .(19)حع ذلظ الرخاع إلى أمخيكا
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لقج سسيت الحخوب البخيصانية الفخندية في أمخيكا الذسالية بحخب السائة سشة الثانية وكاف       
ـ وىي أوؿ حخب تذتخؾ فييا السدتعسخات ۰۹۹۷–۰۹۹۹أوؿ تمظ الحخوب ىي السمظ وليع سشة

البخيصانية في أمخيكا وفي حخب مع دولة خارج القارة األمخيكية في نفذ الػقت الحؼ فذمت ؼيو 
ـ دوف  ۰۹۹۷مغ االستيلاء عمى كشجا وانتيت ىحه الحخب بسعاىجة زيدويظ سشة بخيصانيا 

ـ ۰۷۰۲-۰۷۱۰حرػؿ أؼ شخؼ مغ األشخاؼ عمى مكاسب إقميسية . وحخب السمظ آف سشة 
مشصقة حيث أدت إلى سمدمة مغ االصصجامات كاف أبخز ما فييا مذاركة الجشػد في السعارؾ في 

السدتعسخات األخخػ والقػات البخيصانية بالغارة عمى مػنتخياؿ نيػانجلانج والتي استصاعت بسعػنة 
 . (17)ولكشيا فذمت فذلا ذريعا نتيجة لتحصع الدفغ الشاقمة في نيخ سشت لػرنذ

ومع ذلظ كانت نتيجتيا ىديسة بخيصانيا لمحميفتيغ فخندا واسبانيا وانتيت ىحه الحخب برمح      
خيصانيا عمى نػفاس مػتيا ونيػفاونجال ومشصقة ـ. كاف مغ نتيجتيا حرػؿ ب۰۷۰۲أوتخكت سشة 

خميج ىجسػف قارة أمخيكا الذسالية إضافة إلى ذلظ استصاعت بخيصانيا مغ احتكار تجارة الخقيق 
 -3614مع أمخيكا الجشػبية لسجة ثلاثيغ سشة . أما الحخب األخخػ فيي حخب السمظ جػرج

ـ الحؼ  ۰۷18برمح االشبيل سشة ـ، وكانت نتيجة ىحه الحخب غيخ حاسسة حيث انتيت 3618
بعج ذلظ نذبت حخب الدشػات الدبع في مايػ  .(16)أعيجت مشصقة الػيبخغ إلى الديصخة الفخندية

وقج انعكدت عمى العالع الججيج حيث استغل وليع بت ىديسة األسصػؿ  ـ،۰۷۹۲-۰۷97سشة 
تيا وقاـ في اليجـػ الفخندي أماـ األسصػؿ البخيصاني حيث انقصعت صاالت بيغ فخندا ومدتعسخا

ـ عمى السجيشة لػيد بخج وىي مفتاح كشجا وفي الدشة التالية تع االستيلاء عمى  3698 سشة
 .(18)كيبظ
ـ في أوربا أثخىا عمى السعارؾ ۰۷7۲-۰۷97لقج كاف ليديسة الفخندييغ في الدشػات الدبع      

مسا جعميع يبجءوف مفاوضات ـ والتي ىدمػا فييا ايزا  ۰۷99التي دارت في األره الججيجة سشة 
وقج فخضت عمييع شخوط السشترخ إذ تشازلػا االنكمتخا عغ كل  ۰۷۹۲الرمح في باريذ سشة 

أراضي كشجا وعغ األراضي السسمػكة اليع عمى الزفة الذخؾية لشيخ السيددبي. أما أراضي 
ازلت بسقابميا عغ فمػريجا فقج تشازلػا عشيا السبانيا والتي تش لػيديانا الػاقعة بيغ جباؿ روكي والشيخ

.وبالخغع مغ ىديسة فخندا (15)االنكمتخا وبحلظ خدخت فخندا كل أراضييا في شساؿ القارة األمخيكية
في أمخيكا الذسالية فأف كل ذلظ ذلظ لع يسشع فخندا مغ االنتقاـ عغ مشافدتيا االستعسارية عشج 



 م( ونتائجها السياسية5771-5771األمريكية ) االستقاللحرب 

 أ.م.د. ضاري الدليني                                                                                                      

 

   م(0205كانون األول  – 15ةلة دراسا  ااريخية )مةلق  الددد جم 
185 

 

185 

ية في األراضي األمخيكية حيث انفجار حخكة االستقلاؿ في السدتعسخا الثلاث عدخ االنكميد 
أخحت تجعع الثػار بالدلاح والجعع السعشػؼ حيث أدػ كل ذلظ في الشياية إلى ؾياـ الػاليات 

 .(14)الستحجة
 المبحث الثالث

 سياسة الدول األوربية تجاه المدتعمرات
 اواًل : الدياسة البخيصانية تجاه السدتعسخات:
ت االنكميدية مختكد عمى ثلاث قػاعج وىي الحاكع كاف نطاـ الحكع االنكميدؼ في السدتػششا

والسجمذ الشيابي والسجمذ االستذارؼ ويعج الحاكع السدؤوؿ األوؿ عغ رعاية شؤوف الػالية 
واستتباب األمغ فييا عمى شخط أف ال يتعارض مع مرالح انكمتخا . وكاف السمظ االنكميدؼ ىػ 

 رجاؿ أدارة تحت تػضع السدتعسخات ىحه نت. وكا(13)الحؼ يعيغ ىحا الحاكع ويعدلو بقخار مشو
 حكسا تسشحيع وكانت السمكية مغ سمصاتيع استسجوا فيؤالء البخيصاني التاج مغ والسقخبيغ األعساؿ

 بعس دمج يتع األحياف بعس في ولكغ لمسمظ أوؼياء الجسيع شالسا الشصاؽ واسع ذاتيا
ـ، حيشسا تع دمج 3787 سشة حجث كسا السمكية، سيصخة تحت واحجة مقاشعة في السدتعسخات

 .(12)عمييا حاکع نيػانجلانج ونيػيػرؾ ونيػجخسي في مقاشعة واحجة وعيغ
كاف الحاكع بخيصانيا أما السجمذ فيتع تعييشو مغ السدتػششيغ في األغمب وقج ضيخ ذلظ جميا في 
السدتعسخات الػسط والجشػب ونيػيػرؾ ونيػجخسي وفيخجيشيا وكاروليشا وجػرجيا باستثشاء 
مدتعسخات البيػرتياف والسدتعسخيغ السشذقيغ مشيع وكانت أولى مسارسات الحكع في تمظ 

السؤسدة بذخكات أو بتسمظ أو مشح مدتعسخة فيخجيشيا والتي جاء أوؿ مجمذ السدتعسخات 
 ـ مكػنا مغ حاکع وستة مغ أعزاء الكشيدة واثشيغ مغ األىالي كل واحج۰7۰۹سشة تذخيعي ليا 

.وكانت الػحجة األساسية لمحكع السحمي (11)يسثل عذخة مدارعيغ وبعج إلغاء تفػيس شخكة لشجف
بػليذ والقزاة السحمييغ مغ اكبخ مػضفي السدتعسخة ويعيغ ىؤالء مغ تدسى الكاونتي ويعتبخ ال

قبل حاكع الػالية وكانت الكاونتي مشقدسة إلى وحجات تدسى كل مشيا بارير أما الػسط مديجا 
.وقج كانت الحكػمات االنكميدية تشطخ إلى سكاف السدتعسخات (11)مغ الشطاميغ الذسالي والجشػبي

رة دفة الحكع واف ىحا السبجأ والتسيد القائع عمى أساس فكخة الديادة بأنيع غيخ قادريغ عمى أدا
السصمقة لمجولة االنكميدية األـ عمى مدتعسخاتيا وبخاصة في عيج الثالث وحكػمتو أما السجمذ 
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االستذارؼ فيػ سمصة استذارية في الػالية تعسل إلى جانب الدمصة الشيابية فييا وكاف حاكع 
 . (19)ض عمى قخارات كل مغ السجمذ والسجمذ الشيابي في واليتوالػالية لو حق االعتخا

كانت السدتعسخات االنكميدية تستج مغ حجود كشجا الفخندية إلى أقرى الجشػب غيخ متذابية      
وإنسا كانت ىشاؾ اختلافات واضحة مشح البجاية بيغ الذساؿ والجشػب وكاف التشطيع في الجشػب 

راضي الستدعة التي يعسل فييا العبيج السجمػبيغ مغ أفخيؿيا الحيغ ارستقخاشيا يقػـ عمى أساس األ
كانػا أكثخ عجدا مغ البيس وكانت مغ الجشػب اقل عجدا عمى العكذ مغ الذساؿ مغ ناحية 
أخخػ يقػـ عمى أسذ ديسقخاشية واألرض يحتميا ويدرعيا البيس وليع فييا مجف مصخدة الشسػ 

اريػف كاف أكثخىع في الذساؿ ولكغ برفة عامة وكانت الصبقة وكبار رجاؿ األعساؿ والسلاؾ والعق
العميا في كل مدتعسخة ىي الصبقة الستػسصة مغ التجار وصحاب السدارع ولكغ بجػارىع قمة مغ 

. إف السدتعسخات االنكميدية كانت أقػػ وأعطع أنتاجا ولػ ؾيدت بالسدتعسخات (17)األثخياء االنكميد
خندية وذلظ يخجع إلى سببيغ وكاف أوليسا أف االنكميد وقج استعسخوا االسبانية والبختغالية والف

أقاليع ضيقة قبل أف يتػغمػا فاتحيغ صػب الجاخل بعكذ البختغالييغ واألسباف الحيغ تػسعػا 
وفتحػا بلادا شاسعة لمغاية حيث كانػا في أوؿ األمخ حاليع كحاؿ االنكميد ييجفػف الحرػؿ عمى 

ج أف استقخوا تخمػا عغ البحث عمى الحىب فقج كاف األسباف والبختغاليػف الحىب والتػابل ولكغ بع
والفخنديػف بحاجة إلى األىالي األصمييغ لكي يحرمػا عمى الحىب ولكي يحرمػا عمى األيجؼ 
العاممة الخخيرة بصخؽ شخعية أما االنكميد فكانػا يحتمػف السشصقة ويبيجوف سكانيا األصمييغ أو 

وىكحا فأف الثقافة األوربية نفحت إلى العالع .(16)عشجما يشذئػف مدتعسخاتيع يبعجوىع عغ السشصقة
وبيحا القجر أو ذاؾ مغ العسق وما يجىر بالجرجة األولى ىػ ضيػر نخبة مثقفة ولجت مع 
وصػؿ الثقافة األوربية في مشاشق مختمفة مغ العالع . ولكغ الشفػذ أنعر شسػحات أخخػ إلى 

ؽ السدتقمة وقج تػفخه االنفراؿ عغ أوربا والؿياـ بإنقاذ الحزارة جانب ترخيحات حػؿ األخلا
لع تتأثخ السدتعسخات فقط بأحػاليا الجاخمية وإنسا ايزا بسا حجث مغ . (18)األوربية في نطاـ ججيج

ـ الثػرة اليعقػبية ۰۷17الى  3619ثػرات داخل انكمتخا نفديا حيث انجلعت خلاؿ الفتخة 
كادت تعيج آؿ ستيػارت إلى عخش لشجف وأدنبخة، حتى في انكمتخا نفديا االسكتمشجية الكبخػ التي 

بعس الفتغ الذعبية الخصيخة والتي عخفت بأعساؿ الذغب الغػر دونية التي  ۰۷۹۱حجثت سشة 
كانت في البجاية ضج البابا التي سخعاف ما انقمبت ضج أصحاب األملاؾ كحلظ عخفت أوربا 
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الثػرات الجورية التي كاف يػـ بيا الكاثػليظ االيخلشجيػف ضج بعس الثػرات ذات الصابع الجيشي ك
 ۰۷۱۱االحتلاؿ االنكميدؼ أو دفاعا عغ حخياتيع الجيشية فقج عسج الكالفيشييغ السقاتميغ مغ سشة 

في الجشػب إلى استشفار األوساط البخوتدتانتية السشتسية إلى فئات اجتساعية مختمفة  ۰۷۱۲ ىحت
 .(15)ال تجفعيا إلى الثػرة أؼ دوافع اقترادية بل تشبؤية رؤيػية متذجدة

وعمى الخغع مغ استيلاء انكمتخا عمى األراضي الفخندية في أمخيكا الذسالية إال أنيا لع تقع      
 .(94)خيكا وإنسا سسحت ليا بالستاجخةبصخدىا نيائيا مغ أم

ولكغ األوضاع لع تكغ كحلظ ؼيسا يتعمق بالذؤوف االقترادية وفي ىحه الحالة فقج عامل     
االنكميد مدتعسخاتيع بشفذ الصخيقة التي عاممت بيا فخندا واسبانيا مدتعسخاتيا فكانت كل دولة 

كاف تجارىا وحجىع ىع الحيغ يأتػف مغ ىحه الجوؿ تعتبخ أف مدتعسخاتيا أسػاؽ لمػشغ األـ ف
بالسشتجات الػششية السرشػعة دوف غيخىا ومشح أواسط القخف الثامغ عذخ ساد متػششيغ في القارة 
األمخيكية الذعػر بأف مرالحيع تختمف عغ انكمتخا في أكثخ مغ نقصة وأنو مغ الػاجب عمييع أف 

ـ عقج مؤتسخ يزع مسثميغ عغ ۰۷91يتحجوا حتى يتسكشػا مغ الجفاع عغ مرالحيع وفي سشة 
نيػيػرؾ ويبجأ دراسة مذخوع االتحاد ولكغ الخصخ جاء مغ  السدتعسخات في ألبانيا في مدتعسخة
. لقج كاف لمسػاثيق التي مشحتيا بخيصانيا لمسدتعسخات جعميا (93)فخندا وقصعت الحخب وادؼ أوىايػ

الججيج وقج ساعج ذلظ بعج السدافة  تتستع بشدبة أكبخ مغ الحخية عغ باقي السدتعسخات في العالع
بيغ البمج األـ والسدتعسخات باإلضافة إلى اإلىساؿ مغ بخيصانيا في تصبيق نطاـ صاـر عمييا ولقج 

 كاف ىشاؾ ثلاث أنػاع مغ السدتعسخات:
السدتعسخات السسمػكة ويشقدع إلى قدسيغ إما السسمػكة مغ قبل شخكة مداىسة أو مغ قبل  -

يث كانت ىشاؾ أربع مدتعسخات مسمػكة مغ قبل شخكات شخز واحج أو اثشيغ ح
 مداىسة واثشاف مسمػکتاف مغ قبل أشخاص وىي جػرجيا ونيػيػرؾ . 

الثاني: مدتػششاف السذاركة الحكع الحاتي ( وتختمف ىحه عغ سابقتيا بأف كل مدتػششة   -
كاف ليا دستػرىا الخاص الحؼ يعصي لدكانيا حق األشخاؼ عمى شؤونيا السحمية 

 الدياسية والسالية و 
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الثالث: السدتعسخات السمكية قج نذأت ىحؼ بجعل بعس السدتعسخات تحت األشخاؼ  -
السباشخ لمسمظ ولع يكغ ىحا الشػع مغ السدتعسخات قج شاع في البجاية لعجـ رغبة السمظ 

 . (92)في األشخاؼ السباشخ عمى تمظ السدتعسخات
 :  الدياسة الفخندية تجاه السدتعسخات: ثانياً 

يعػد الخلاؼ بيغ انكمتخا وفخندا إلى تػلي وليع اورنج عخش بخيصانيا وفخار السمظ جيسذ       
الثاني الستعرب لمكاثػليكية وتأييج لػيذ الخابع عذخ ليحا األخيخ فقج اخح الرخاع في أوربا 

مغ  يشعكذ عمى األحجاث في القارة األمخيكية باإلضافة إلى ذلظ أف التعرب الجيشي الحؼ انتقل
أوربا إلى أمخيكا بيغ الكاثػليظ والبخوتدتانت كاف مغ أسباب تأـز العلاقات الفخندية البخيصانية 
في القارة األمخيكية وكحلظ تزارب السرالح لمجولتيغ خرػصا حػؿ تجارة الفخاء ومشاشق الريج 

. (91)القارةفي السشاشق التي كانت فخندا ىي السديصخة ىشاؾ مسا جعل الجانبيغ وجيا لػجو داخل 
لحلظ فأف فخندا كانت تخاقب األحجاث في السدتعسخات األمخيكية إذ كاف يدخىا إلى حج كبيخ أف 
تخػ عجوتيا القجيسة انكمتخا تػاجو الحخوب والسراعب في العالع الججيج كسا أنيا كانت تشتطخ 

بعس  الفخصة السلائسة لتحاوؿ أف تثأر ليديستيا في الحخب الدبع سشػات واف تتخمز مغ
شخوط معاىجة باريذ القاسية ولحلظ فأف وزارة الخارجية الفخندية كانت عمى اتراؿ سخؼ مدتسخ 
ببعس رجاؿ الثػرة األمخيكية مقجمة ليع الشرح أحيانا والسداعجة أحيانا أخخػ وكثيخا ما أرسمت 

مت ليع في غفمة عغ أعيغ األسصػؿ البخيصاني شحشات مغ األسمحة والحخيخة كسا أنيا استقب
 . (91)زعساء الكػنغخس ورسمو برػرة غيخ رسسية

وقج شجع فخندا أف سكاف فخندا في الػاليات الكشجية عمى الخغع مغ ؾياـ بخيصانيا بإعصائيع      
الحخية وإنذاء مجمذ تذخيعي إال أنيع ضمػا ال يكشػف الػالء لمحكػمة البخيصانية وال يكشػف والءا 

عمى أمػر كشجا الدفمى وكشجا العميا وكحلظ الكخه الذجيج الدائج  لمدمصة التشفيحية التي كانت تذخؼ
بيغ الجساعات الفخندية وبيغ الجساعات االنكميدية وعجـ التجانذ في مجتسع واحج مسا أدػ إلى 

 . (99)ضعف الديصخة البخيصانية في أمخيكا برػرة عامة وىحا ما تدعى لو فخندا
حساس األحخار مشيع ليا عطيسا إذ رأوا في انترارىا  أما بالشدبة لسػقف الفخندييغ فكاف      

نرخا لسبادئيع في الحخية والعجالة والسداواة ومشح أف بجأت االصصجامات في بػسصغ أبحخ الكثيخ 
مغ الستصػعيغ الفخندييغ إلى العالع الججيج ليقجمػا لثػاره خجماتيع الحخبية وكاف عمى رأس ىؤالء 
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جير الفخندي وقج التحق بجير جػرج واششصغ الجشخاؿ الحؼ السخكد الفايت وىػ ضابط في ال
دافع عغ القزية األمخيكية بإخلاص ودوف أجخ مسا جعمو يتبؤ مكانة كبيخة عشج األمخيكييغ إال 

ـ بقيت محجودة وغيخ عمشية لحلظ أف حكػمة باريذ لع تذأ ۰۷۷۷أف السداعجة الفخندية في سشة 
قبل التأكج مغ استسخار األمخيكييغ في ثػرتيع ومغ قجرتيع  تأخح مػقف العجاء الرخيح مغ انكمتخا

ـ وصسػدىع القػؼ ۰۷۷۷عمى الرسػد غيخ أف بعج انترار األمخيكييغ في معخكة ساراتػغا سشة 
ـ ۰۷۷۹. عشجىا تع عقج تحالف فخندي أمخيكي ضج انكمتخا في فبخايخ (97)أماـ القػات البخيصانية

.  كاف ىجؼ (96)ألمخيكية حتى يتحقق الشرخ الشيائيونز عمى اعتخاؼ فخندا باالستقلاؿ ا
أمخيكا عشجما أرساؿ الكػنغخس بشياميغ فخانكميغ لسفػضة الفخندييغ ىػ الحرػؿ عمى السداعجات 
السالية وقج استصاع أف يزغط عمى وزيخ السالية الفخندي فيخجيشد بزخورة دخػؿ فخندا الحخب 

رؼ بيغ الصخفيغ لحلظ فبجوف السداعجات السالية وباإلضافة إلى ذلظ تػؾيع معاىجة تبادؿ تجا
والعدكخية الفخندية كاف ال يسكغ أف يكتب الشجاح لمثػار األمخيكييغ ورغع مالحق بالقػات 
األمخيكية مغ ىدائع متعجدة عمى يج االنكميد لع يخف مغ حجة ىحه اليدائع إلقخار فخندا بإرساؿ 

ـ وبسعػنة القػات البحخية  ۰۷۹۰ية فخندية سشة جير إلى أمخيكا بؿيادة روتذامبػا وبقػة بحخ 
والبخية الفخندية استصاع واششصغ مغ حرار کػرف والذ في يػركتاوف والقزاء عمى قػاتو ىشاؾ 
بعج خدارة بخيصانية في معخكة يػركتاوف بجا الخأؼ العاـ البخيصاني يعارض بذجة استسخار الحخب 

 . (98)نػرث وحل محميا وزارة المػرد شمبػرف وأدت ىحه السعارضة إلى سقػط وزارة المػرد 
 5771 – 5771المبحث الرابع: حرب االستقالل األمريكيو من 

تأسدت ثلاثة عذخ والية انكميدية في العالع الججيج في الجدء الذسالي مشو وىػ ما يدسى   
لمسحيط بالػاليات الستحجة األمخيكية وقج امتجت ىحه الػاليات مغ الذساؿ إلى الجشػب محاذية 

األشمدي فكانت والية نيػيػرؾ ووالية ماساشػستذ ووالية بشدمفانيا ووالية نيػجخسي ووالية مارؼ 
النج ووالية فيخجيشيا ووالية كاروليشا الذسالية ووالية كاروليشا الجشػبية ووالية جػرجيا وباقي الػاليات 

لغات مختمفة ومحاىب األمخيكية آنحاؾ حيث كانت ىحه الػاليات خميط مغ أجشاس مختمفة و 
مختمفة فسشيع االنكميدؼ الكاثػليظ او البيػرتياف او االنجميكاف ومشيع الفخندييغ الكاثػليظ 

 والييجػنػتي ومشيع الدػيجؼ البخوتدتانتي واليػلشجؼ البخوتدتانتي .
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وقج ذكخ السؤرخػف أف ىشاؾ عجة عػامل لشدوع السدتعسخات األمخيكية للاستقلاؿ حيث أف      
دبب الخئيدي الشزػج الجيشي والدياسي واالجتساعي والثقافي الحؼ تحقق في السدتعسخات والحؼ ال

أصبح بسخور الػقت يتعارؼ كميا مع األنطسة الدياسية واالقترادية القائسة في انكمتخا مغ جية 
واقتشاع بخيصاني تاـ بأف ىحه السدتعسخات يشبغي أف تطل تابعة وتكخس مػاردىا لخجمة جسيع 

 . (95)لذعب االنكميدؼ وكاف ىحا مغ األمػر السخفػضة بالشدبة لألمخيكييغا
 أسباب الحرب:اواًل: 
حاولت الحكػمة البخيصانية تدػية العلاقات بيغ التاج والسدتعسخات، وقج تبمػر ذلظ االتجاه      

في ـ والحؼ حاوؿ تقػية الدمصة السخكدية 3674بذكل واضح في عيج جػرج الثالث بجاية سشة 
بلاده، وبالتالي ربط سياسة اإلمبخاشػرية كميا بالشطاـ في انكمتخا. كاف حكع جػرج الثالث حكسًا 
دكتػريًا فمع يأبو كثيخًا آلراء البخلساف والحكػمة، ولقج تجاوز ذلظ السمظ صلاحياتو في سياسة 

بع واضحة نحػ السدتعسخات مقػيًا مخكده عمى حداب حخيتيا وخاصة مع ما كذفو حخب الد
سشػات مغ ضعف الخابصة بيغ انكمتخا ومدتعسخاتيا مغ حيث عجـ اىتساـ األمخيكييغ كثيخًا بتمظ 
الحخوب الجائخة عمى أراضييع ال بسػافق االنكميد وال بسػفق الفخندييغ حتى أنيع أحيانًا استسخوا 
 في تجارتيع مع الفخندييغ، ىحا مغ جانب، ومغ جانب آخخ

 ائعة مغ األراضي ضخورة التباع تمظ الدياسة كاف في ضع تمظ السداحة الذ
 الستذجدة وخاضو ضخورة حساية الحجود الغخبية ضج كثيخ مغ األخصار مشيا 
ىجسات اليشػد ثع ضخورة تحجيج العلاقة بيغ سكاف كشجا الفخندييغ وأحكاـ الديصخة عمى تحخكاتيع 

لث ووزيخه جخيشفيل أف عمى جػرج الثاوكاف رأؼ    .(74)باعتبارىع جانبًا معاديًا لػقت قخيب
مدتعسخاتيا واعتقجوا أف ىحه السدتعسخات تجارؼ مسكغ مغ االنكميد أف يحرمػا عمى أكبخ ربح 

أف تتحسل نريبيا في األعباء السذتخكة، واعتقجوا أف تذارؾ بشػع خاص في نفقات الحاميات 
حة نلاحع أف انكمتخا كانت أما ؼيسا يتعمق بقػانيغ السلا   .(73)السػجػدة في أمخيكا لمجفاع عشيا 

تعسل باستسخار عمى حساية التجارة اإلنكميدية وىي بحلظ فإنيا أصجرت قػانيغ السلاحة مغ سشة 
، واليجؼ مشيا القزاء عمى السلاحة السشافدة، وال سيسا اليػلشجية وبعس ىحه القػانيغ 3793

ت األوربية السرجرة ـ، نرت عمى ضخورة شحغ السشتجا3561التي استسخت بالرجور إلى سشة 
إلى السدتعسخات إلى انكمتخا أواًل، ولكغ العسمبيحه القػانيغ تعصل بدبب حخب فخندا مع انكمتخا، 
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 وبعج عقج الرمح مع فخندا
عسمت انكمتخا عمى استعادة سمصتيا عمى التجارة مع السدتعسخات بعس السدايا كسا دفعتيا إلى 

سعتادة وعمى ذلظ أخح سكاف السدتعسخات في إنتاج شخيق التقجـ فالحخب قج أعاقت التجارة ال
.وقج أدػ ذلظ إلى ارتفاع األصػات األمخيكية السعارضة وخاصة مغ (72)الرشاعات اللازمة

جانب الفئات الستزخرة مثل التجارة الحيغ شالبػا بتخؽيس القيػد في مجاؿ الترجيخ ومشحيع 
اؽ الفخندية األلسانية أؼ شالبػا بحخية فخصة التعامل في األسػاؽ األوربية األخخػ مثل األسػ 

التجارة وارتفعت أصػات أخخػ مغ جانب الرشاع وأصحاب الحخؼ والسدارعيغ األمخيكييغ الحيغ 
شالبػا بتجعيع التعامل مع األسػاؽ الججيجة إلدخاؿ التحديشات عمى صشاعتيع ومسارسة السشافدة 

 الحخة. 
تػسيع فخض االستثسار داخل بلادىع وبحخية أما أصحاب رؤوس األمػاؿ فقج شالبػا ب     

أما قانػف الدكخ    .(71)الترخؼ في السشاجع والغابات واألرض التي كانت حكخًا لمتاج البخيصاني
ـ والحؼ كاف اليجؼ مشو زيادة دخل الخدانة مغ الزخائب وبسػجبو فخضت ضخائب 3671سشة 

ة، كسا كاف يقزي بعجـ استخاد العدل كسخكية عمى البزائع الػاردة مغ غيخ السشاشق اإلنكميدي
األسػد إال مغ السشاشق الػاقعة تحت الديصخة اإلنكميدية ومغ ثع فخضت الزخائب عمى العدل 
والشبيح  والحخيخ والبغ وعجد مغ السشتجات مغ مشاشق أخخػ، وحاولت الدمصات أحكاـ تشفيح 

     .(71)قانػف مكافحة أعسل التيخيب وىحا يدعج األمخيكييغ
ـ بسقاومة عشيفة وبخاصة مغ قبل رجاؿ األعساؿ 3672لقج قػبمت ضخيبة الصػابع سشة     

والسحامييغ ورؤساء تحخيخ الرحف والسجلات وغيخىع، تحت ضغط الييجاف الذعبي اضصخت 
وجاء القانػف   .(79)ـ3679الحكػمة إلى إلغاء ضخيبة الجمغة بعج أف عقج مؤتسخ نيػيػرؾ سشة 

يث مشعت الحكػمة البخيصانية السدتعسخات مغ صظ العسمة، وقانػف ـ، ح3671العسمة سشة 
ـ، حيث شمبت الحكػمة البخيصانية مغ السجالذ التذخيعية فقي السدتعسخات 3679اإلسكاف سشة 

بأف تييأ أماكغ الدكغ وتجفع نفات الغخؼ عغ عذخة أالؼ جشجؼ بخيصاني يخجمػف في 
ـ أوؿ إنحار لمثػرة، فقج كانت الحكػمة 3679سشة وقج جاء مع قانػف الجمغة   .(77)السدتعسخات

اإلنكميدية تخغب في الحرػؿ عمى الساؿ مغ السدتعخات ليحا أصجرت قانػنًا يػجب وضع ورقة 
دمغة مغ فئات تتخاوح بيغ نرف بشذ وثسانيغ شمشًا عمى الجخائج والشذخات والخخز والفػاتيخ 
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ىا في السدتعسخات، وقج اعتبخ البخلساف ووزراء التجارية وعقػد اإليجار والدشجات القزائية وغيخ 
السمظ ىحا الشطاـ عاداًل، والسيسا قج وجج قانػف الجمغة نفدو إنفاؽ الساؿ السجسػع مغ الصػابع في 
الجفاع عغ الستدعسخات وحسايتيا والسحافطة عمى سلامتتيا ولع ؼ تعتبخ األمخيكيػف ىحا القانػف 

وعجوه أمخًا فخضتو فخضًا ىحا حكػمة خارجية بجوف مػافقتيع  ضخوريًا أو أجخاء عادؿ مغ الحكػمة
     .(76)فكاف بجءًا غيخ شبيعي ونحيخًا لعيج الصػياف

فقج لعب أبشاء الحخية دورًا بارزًا في السعارضة لمقػانيغ في بػسصغ، حيث ىػجع مػزع      
عمى االستقالة سشة األختاـ انددوا أولفخ الحؼ حاوؿ إرغاـ الشاس عمى شخاء الجمغات وأحبخ 

وبحمػؿ األوؿ مغ تذخيغ األوؿ مػعج تصبيق القانػف لع يكغ ىشاؾ مػزع  األختاـ في  3679
وفي الػقت نفدو قخرت الحكػمة البخيصانية وبفخض بعس الزخائب التافو عمى   .(78)السدتعسخات

في سشة الداج والخصاص والػرؽ والذاؼ، وقج فخضيا شارؿ تاوندج رئيذ وزراء بخيصانيا، و 
ـ الغخض مشيا تأكيج السبجأ أكثخ مغ تحريل دخل ذؼ ؾيسة، ولكغ آثار سعيخ الدخط ىػ 3676

أف السمظ أبى أف يتشازؿ عغ مبجئو حتى عشجما اتزح بجلاء أف نفقات جباية الزخائب الججيجة 
وقج أثار تمظ الزخائب الزغط عمى حكػمة لشجف فاضصخت   (. 75)كانت تديج بكثيخ عمى ؾيستيا

ى أف تمغي ىحه الزخائب ما عجا ضخيبة الذاؼ ضمت زمخًا لمجاللة عمى الديادة البخلساف إل
االنكميدية وقجرتو عمى فخض الزخائب عمى أفخاد اإلمبخاشػرية بالذكل الحؼ يخاه  وبالسقجار الحؼ 

ومارست سمصة التفتير عمى الدفغ التي كاف أصحابيا  مػضع شظ وبحلظ زادت ( . 64)يقخره 
.وقاـ التجار (63)يػد االنكميدية وفي مجاؿ التجارة االمخيكية بإضافة عػامل ججيجة لمثػارحجه الق

في بػسصغ إعلاف مقاشعتيع لمػاردات البخيصانية احتجاجًا عمى القػانيغ الججيجة وقامت كثيخ مغ 
السدتعسخات بتأييج في ىحا العسل وفي بػسصغ تدعع حخكة االحتجاج شخز يجعى صسػئيل 

ونتيجة تدايج (.  62)بشدمفانيا تدعع مثل ىحه الحخكة شخز يجعى جػف دكشدػف آدمد وفي 
السعارضة األمخيكية ليحه الزخائب وبفزل تجخل رجاؿ األعساؿ االنكميدية الحيغ تأثخت تجارتيع 
بالسقاشعة األمخيكية التي جعمت صادرات انكمتخا لمسدتعسخات تشخفس لمشرف وىحا الدبب الحؼ 

جع عغ جسيع الزخائب عجا ضخيبة الذاؼ التي أصخ السمظ جػرج الثالث جعل بخيصانيا تتخا
االحتفاظ بيا ليبقى حق فخض الزخائب قائسًا. وقج ساد اليجوء عقب ذلظ في السدتعسخات لسجة 
ثلاث سشػات وأخحت العلاقات تتحدغ تجريجيًا مع انكمتخا. كسا فدح السجاؿ أماـ العشاصخ 
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ـ الشيائي مع االمبخاشػرية كسا أف فئة السسػليغ كانت ميالة السعتجلة لمعسل عمى إقخار الدلا
لمتفاىع مع البخيصانييغ وكبح جساح العشاصخ الثػرية والستصخفة عمى أف ال يؤدؼ ذلظ إلى 
األضخار بسرالحيا التجارية إال أف فئة مغ الػششييغ ضمت تشاضل ضج بقاء ضخيبة الذاؼ 

ف عامة مع الجعػة لسقاشعة الذاؼ وتعسل عمى إلغائيا وقج تجاوب األمخيكيػ 
ـ تدمقت مجسػعة مغ الخجاؿ متشكخيغ بدؼ ىشػد ثلاث 3661كانػف األوؿ  37.وفي(61)االنكميدؼ 

سفغ في ميشاء بػسصغ والقػا بكل حسػلتيا مغ الذاؼ في الساء وقابل مجمذ الػزراء البخيصاني 
انػنًا لمستيسيغ بجخائع كبيخة في ذلظ بالسثل فأغمق  ميشاء بػسصغ وإعادة تذكيل الجستػر وأصجر ق

ىحه الػالية أف يحاكسػا في مدتعسخة أخخػ أو في بخيصانيا اذا تبيغ انو ال يسكغ محاكستيع 
محاكسة  عادلة في واليتيع. عشج ذلظ تجسعت السدتعسخات حػؿ ماساتذػستذ في مقاومتيا ليحه  

 .(61)االجخاءات التأديبية
ث اليجنة بيغ األمخيكييغ وحكػمة لشجف لع تمبث اف وسسيت ىحه حفمة شاؼ بػسصغ حي     

انتيت بدبب سػء ترخؼ لشجف فقج عسل السمظ عمى جعل البخلساف يقخ خسدة قػانيغ تعخؼ 
باسع القػانيغ الجائخة ويقزي أوؿ القػانيغ عمى إغلاؽ مخفأ بػسصغ حتى يتع دفع ثسغ الذاؼ كسا 

مظ بعج أف كانػا يشتخبػف مغ قبل الدكاف أعصى حق تعييغ مدتذارؼ مدتعسخة ماساتذػستذ لمس
واحج ىحه القػانيغ يعصي الجير االنكميدؼ السخابط  في السدتعسخات حق مرادرة الفشادؽ 

 . (69)والحانات والسشازؿ إلسكاف الجشػد
عشج ذلظ عقجت الحكػمة مؤتسخ ؼيلادلؽيا والحؼ حزخه أعزاء بارزوف أمثاؿ جػرج      

غ فخانكميغ وغيخىع حيث لع يجر في خميع فكخة االنفراؿ عغ واششصغ وجػف آدمد وبشيامي
الحكػمة األـ إذ ىي قبمت بالسقخرات التي يصالب بيا السؤتسخوف نػعا مغ أنػاع السحافطة عمى 
الحقػؽ والحخيات فقج ركدت مصالبيع عمى وثيقة إعلاف الحقػؽ والتي اعتبخت مغ أىع الػثائق 

يث كانت األسباب التي دعت إلى عقج مؤتسخ ؼيلادلؽيا ىػ . ح(67)التي صجرت في تاريخ أمخيكا 
ـ الخاص بالخعاية الفخندييغ الحؼ أصبحػا 3661إصجار البخلساف البخيصاني قانػف كػيبظ سشة 

تحت الحكع البخيصاني بعج ىديسة فخندا وقج سغ البخلساف البخيصاني ىحا القانػف حيث يقزي بسج 
اؿ االوىايػ وشخؽ نيخ السيددبي واعتخؼ بذخعية حجود مشصقة كػيبظ لتذسل السشصقة شس

الكشيدة الكاثػليكية في كل كػيبظ كسا أعصى الخعايا الكاثػليظ حقػقيع الدياسية وقج سبب ىحا 
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القانػف عجاوة البخوتدتانت األمخيكي ألنيع ضشػا بأنو ربسا يكػف خصػة أولى نحػ تجعيع شخعية 
البخوتدتانت كسا اعتخؼ القانػف بحخية العبادة  الكشيدة االنجميكانية في أمخيكا ضج حقػؽ 

لمكاثػليظ مع الدساح بتصبيق القانػف السجني الفخندي عمييع ذلظ القانػف لغ يشز عمى ضخورة 
استخجاـ السحمفيغ كسا ىػ الحاؿ في القانػف السجني البخيصاني وىكحا فقج خذي تجار األراضي 

شق الغخبية كسا أف تجار الفخاء كانػا يخذػف مغ القانػف بأف القانػف سيسشع نذاشيع في السشا
.عشجما شعخ سكاف ماتذػستذ إصخار (66)سمصة السػضفيغ البخيصانييغ السػجػديغ في مػنتخياؿ

الحكػمة االنكميدية عمى تشفيح قخاراتيا  الجائخة بجأوا يدتعجوف لمسقاومة السدمحة فأقامػا معدكخًا 
األسمحة والبارود واخحوا يعسمػف عمى تأليف مميذيات  عشج مجيشة كػنكخد جسعػا فييا كسيات مغ

لمسدتعسخة وتجريب أفخادىا. وعشجما تخامت أخبار ىحا السدكخ إلى جيجج قائج الحساية البخيصانية 
ـ قدسًا مغ حاميتو لسرادرة األسمحة واعتقاؿ صسػيل 3669نيداف  38في بػسصغ أرسل في 

الحسمة وقعت في كسيغ صغيخ نربو رجاؿ  آدمد الحؼ بات ابخز الدعساء الػششييغ لكغ
السميذيات عشج مجيشة لكدنغتػت وفي عػدتيا أيزًا مغ السدكخ إلى بػسصغ تعخضت ليجسات 

الف رجل مغ رجاؿ  3744الفلاحيغ فمع يمبث االنكميد وججوا أنفديع محاصخيغ مغ قبل 
 قػيا وعفػيا وفعاالً السدتعسخات ىكحا بجأت استجابة سكاف السدتعسخات لشجاء الحخب حيث كاف 

(68) . 
 مراحل الحرب:ثانيًا: 
ـ عشجما أرسل 3669لقج كاف الجشػد البخيصانييغ ىع الحيغ بجأوا بالصمقات األولى لمحخب سشة     

القائج البخيصاني في بػسصغ مجسػعة مغ العدكخ للاستيلاء عمى مخازف األسمحة الغيخ مخخرة 
تشاوش الجشج مع عجد مغ الستصػعيغ األمخيكييغ في كػنكػرد وفي الصخؽ في لػكدشجيشػف 

وأشمقت الصمقة األولى لمحخب التي سسيت ؼيسا بعج ))بحخب االستقلاؿ األمخيكي(( وبعج عجة 
. (65)ـ3669حديخاف 34أسابيع مغ ىحه الحادثة اجتسع الكػنجخس الثاني أو السؤتسخ الثاني في

ذلظ اقتخح السؤتسخ التساس غرغ  وقخر السؤتسخوف تكػيغ جير بؿيادة جػرج واششصغ ومع
الديتػف الحؼ أراد السجتسعػف بسقتزاه مرالحة بخيصانيا ولكغ السمظ رفس ىحا االقتخاح ومغ ثع 
عاد بإعلاف السؤتسخ حسل الدلاح وتبيغ الجوافع واألسباب إلى ذلظ ويلاحع أف السؤتسخوف لع 

اده ىػ العػدة إلى أوضاع ما يكغ يدعى نحػ إعلاف االستقلاؿ لحزو اجتساعو ىحا وكل ما أر 



 م( ونتائجها السياسية5771-5771األمريكية ) االستقاللحرب 

 أ.م.د. ضاري الدليني                                                                                                      

 

   م(0205كانون األول  – 15ةلة دراسا  ااريخية )مةلق  الددد جم 
195 

 

195 

.عشج ذلظ قخر السؤتسخوف تجبيخ االعتسادات مغ الجوؿ األوربية وإقامة (84)ـ3671قبل سشة 
علاقات دبمػماسية مغ اجل تػفيخ الجعع السادؼ والعدكخؼ وتقخر أيزًا االستسخار في القتاؿ 

شمب السمظ مغ نػابو في  حتى تحقيق الصالب األمخيكية أو يتحقق االستقلاؿ األمخيكي. بالسقابل
اشتج القتاؿ بيغ السمظ  3669السدتعسخات استخجاـ العشف في إخساد الثػرة وفي شيخ حديخاف 

 والجشػد األمخيكييغ بالقخب مغ بػسصغ 
 في تل بانكخ وصسع األمخيكيػف عمى القتاؿ حتى آخخ شمقة في بشادقيع بخغع 

االستيلاء عمى التل بعج أف فقجوا ما يديج عمى ما صادفيع مغ أىػاؿ وشجائج وفي الشياية تع ليع 
مقاتل بيغ قتيل وجخيح. وقج تمقت القزية األمخيكية دفعة قػية بعج صجور كتاب اإلدراؾ  3444

ـ مػضحًا والدة امة ججيجة والحؼ رفع شعار انكمتخا ألوربا وأمخيكا 3667لتػماس بيغ في سشة 
وشالب باستقلاؿ سخيع غيخ مذخوط ألمخيكا  لشفديا وتحجث بميجة مييشة لمجستػر االنكميدؼ 

.  وفي نفذ العاـ تقجـ الدعيع (83)وأعمغ أف السرالحة مع انكمتخا أصبحت نػعًا مغ الػىع الدائف
لي مغ فيخجيشيا إلى الكػنجخس باقتخاح يجعػ السدتعسخات الف تكػف دواًل حخة مدتقمة. وقج لقي 

سدة زعساء تزع: فخانمكيغ، جفخسػف، آدمد، ميستيا ىحا االقتخاح تأييجًا عامًا فذكمت لجشة مغ خ
ـ أقخت الػثيقة التي عجىا جفخسػف بعج إدخاؿ 3667تسػز 2إعجاد وثيقة االستقلاؿ وفي 

ـ مػضحًا 3667تسػز  1تعجيلات عجيجة عمييا مغ قبل الكػنجخس ثع أعمغ بذكل نيائي في 
صغ شخد الجشخاؿ ىاو وجشػده مغ . بعج إعلاف االستقلاؿ حاوؿ جػرج واشش(82)والدة امة ججيجة

بػسصغ ولكغ حسمتو بائت بالفذل واستصاع ىاو مغ اتخاذ نيػيػرؾ قاعجة لعسمياتو بعج شخد قػات 
 .(81)جػرج واششصغ

 موقعة ترنتون:  
كاف سبب ىديسة الثػار ىػ تعاوف جير ىذ األلساني لمجير االنكميدؼ وىع مغ السختدقة      

باإلضافة إلى اإلمجادات العدكخية التي تمقاىا االنكميد مسا اجبخوا واششصغ إلى التخاجع نحػ 
الجشػب عبخ نيػجخسي حتى وصل إلى بشدمفانيا وىشاؾ اخح يعج العجة ويقـػ بتشطيع جيذو ثع 

في مػقعة تخنتػف وىدميع ثع اتبع نرخه  3667الجشػد في ليمو عيج السيلاد سشة  عاد وباغت
 .(81)بانترار آخخ في بخندتػف واستخجع والية نيػجخسي 

 معركة ساراتوجا: 
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ـ بيشسا كاف الجشخاؿ بيخجػني يحاوؿ أف يشحجر مغ كشجا زحفًا إلى نيػيػرؾ ولكشو 3666وفي سشة
ى نيخ اليجسػف واضصخ إلى االستدلاـ في ساراتػجا ومعو انيـد عشج مدرعة فخيساف عشج عال

جيذو كمو وشجعت ىحه الكارثة دخػؿ الفخندييغ واالسباف حمبو لمحخب إلى جانب 
 . (89)السدتػششيغ

ـ شساؿ نيػيػرؾ اثخ كبيخ في فذل 3666لقج كاف خدارة بخيصانيا لسعخكة ساراتػجا سشة        
خاؿ جػف بيخجػني بالتػجو باتجاه كشجا جشػبًا نحػ نيػيػرؾ خصتيا التي كانت تشز عمى ؾياـ الجش

 .  (87)عغ شخيق بحيخة شامبميغ
 دخول فرندا واسبانيا في الحرب:ثالثا: 
ـ عقج التحالف فخندي أمخيكي وعمى إعلاف الحخب ضج انكمتخا ونز عمى 3668وفي سشة      

وتقجيع السداعجة العدكخية  االعتخاؼ باالستقلاؿ األمخيكي وعمى إعلاف الحخب ضج انكمتخا
لمػاليات الستحجة األمخيكية حتى يتحقق الشرخ الشيائي وعمى الفػر بجأت العسميات البحخية 
الفخندية ضج الدفغ االنكميدية وفي العاـ التالي لحقت اسبانيا بفخندا ودخمت الحخب إلى جانب 

ـ ثع لحقت بيسا ىػلشجا 3671سشة الثػار وعمى أمل استعادة فمػريجا التي انتدعتيا مشيا انكمتخا 
لقج كاف التحالف الفخندي مع الثػار مغ العػامل السؤثخة  ودخمت الحخب إلى جانب األمخيكييغ.

في تحقيق الشرخ األمخيكي الشيائي فقج تجفقت السداعجات الفشية في شكل فخؽ مغ الزباط 
ز القادة الفخندييغ عمى السدتػػ والجشػد الفخندييغ األكفاء وعمى رأسيع الفاييت الحؼ يعج مغ أبخ 

 .(86)األوربي
لقج كاف دخػؿ فخندا الحخب أثخه في زيادة متاعب انكمتخا مغ الشاحية التجارية ومغ الشاحية       

العدكخية فقج استصاعت الجيػش وبسدانجة األسصػؿ الفخندي مغ اجتياز القػات البخيصانية عمى 
ألسصػؿ الفخندي وتيجيجه لمسجيشة وتتابع اليدائع في واد أخلاء ؼيلادلؽيا العاصسة بدبب محاصخة ا

اوىايػ مسا كخس سمصة األمخيكييغ.في القدع الذسالي اال أنيع تابعػا الحخب في الجشػب واحتمػا 
ـ أرغع االنكميد عمى 3683ـ واستػلػا عمى مقاشعة كاروليشا وسشة 3668مخفأ شارلدتػف سشة 
ـ 3684خغع مغ ؾياـ القػات اإلنكميدية بؿيادة كػرنػاليذ سشة .وعمى ال(88)أخلاء كاروليشا نيائياً 

مغ احتلاليا لمسيشاء الخئيذ في الجشػب وىػ شارلدتػف واحتياجاتيع لكاروليشا الجشػبية فقج تسكغ 
ـ مغ الديصخة عمى السياه 3683األسصػؿ الفخندي الحؼ يقػده األميخ ديدتاف في صيف سشة 
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قػات فخندية أمخيكية مذتخكة بالدفغ إلى خميج تذيخانيظ حيث الداحمية األمخيكية ومغ نقل ال
تذخيغ الثاني سشة  36شػؽ الجير االنكميدؼ بمجة يػرؾ تاوف وأجبختو عمى االستدلاـ في 

 . (85)ـ 3683
 

 موقعة يورك تاون:
تسكغ جػرج واششصغ وبسداعجة روشامبػ أؼ خميط مغ الجير األمخيكي والفخندي لعب دورًا      

ـ سسيت بسػقعة يػرؾ تاوف ىدمت 3683بارزًا في مجيشة يػرؾ تاوف حيث حجثت معخكة سشة 
بيا انكمتخا وتعتبخ اليديسة التي مشيت بيا القػات الحكػمية واعتبخت السعخكة الفاصمة في تاريخ 

مخيكية ونكدة كبيخة لبخيصانيا وكانت ىحه السعخكة ىي خاتسة الحخب ونتج عشيا انتياء الثػرة األ
الشداع الحخبي الجائخ بيغ األمخيكييغ والحكػمة البخيصانية باإلضافة إلى اندحاب الحاميات 
البخيصانية مغ جسيع مػاقعيا في الػاليات الستحجة األمخيكية وبجأت مفاوضات الرمح بيغ 

والحكػمة البخيصانية حػؿ جسيع السدائل السيسة التي كانت تحكع العلاقة القائسة بيغ  األمخيكييغ
 .(54)الصخفيغ كسدألة استقلاؿ الػاليات الستحجة استقلااًل تامًا وغيخ مشقػص أو مذخوط 

 م : 5771صلح فرساي سنة 
يغ واتفق ـ وخلاؿ ىحا الرمح أبجت بخيصانيا ليػنة كبيخة مع األمخيكي3682وفي سشة      

.وبحلظ تع عقج الرمح (53)الجانباف عمى مزسػف رسسي لمسعاىجة دوف االىتساـ بسعخضة فخندا
الشيائي بعج تدعة أشيخ مغ تػؾيع الرمح بيغ االنكميد واألمخيكييغ وعمى الخغع مغ إف 

ف األمخيكييغ قج اتفقػا مع الفخندييغ بعجـ عقج الرمح أؼ الرمح مع بخيصانيا أف ال يكػف الصخفا
ـ، وتزسغ اعتخاؼ 3681مدتعجاف لحلظ، ورغع ذلظ اجخؼ الرمح في فخساؼ بباريذ سشة 

بخيصانيا باستقلاؿ األمخيكي واعتخفت بكافة بشػد االتفاؾية السعقػدة بيغ االنكميد واألمخيكييغ 
باإلضافة إلى إعادة تحريغ دنكخنظ بفخندا كسا أعادوا ليا جدر االنذيل والدشغاؿ وأعادوا إلى 

انيا فمػريجا، ولع تكغ السيدات التي حرمت عمييا كبيخة لكشيا سسحت ليا بغدل العار الشاتج اسب
ـ وىكحا حرمت الػاليات الستحجة األمخيكية عمى االعتخاؼ 3671عغ معاىجة باريذ سشة 

 .  (52)الخسسي باستقلاليا
 نتائج الحرب:ثالثا": 
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مذكمة لع يكغ حميا باألمخ اليديخ ـ 3685 -3681واجو الذعب األمخيكي بيغ عامي      
والسذكمة الخبط بيغ االتحاد والحخية فكل والية مغ الػاليات الثلاث عذخ كانت تخػ االحتفاظ 
بحخيتيا لتدييخ أمػرىا بالصخقة التي تعجبيا ولكغ االتحاد بشفذ الػقت كاف أمخًا ضخوريًا 

يدسى بالكػنجخس وكاف عبارة عغ  للاحتفاظ بالقػة وقج كػنت ىحه الػاليات في بادغ األمخ ما
مجسػعة مغ السشجوبيغ عغ السدتعسخات حيث بحؿ جيػدًا صادقة لتكػف وحجة دائسة بيغ 
السدتعسخات. وقبل انتياء الثػرة كانت قج اتخحت السدتعسخات الثلاث عذخ دستػرًا تعػض بو عغ 

ثلاث عذخ التي ـ البشػد ال3666تذخيغ الثاني سشة  39الحكع االستعسارؼ حيث أصجر في 
تجسع الػاليات الستفخقة في اتحاد صجاقة حيث تخكت ليا الحقػؽ بسا فييا الحقػؽ األساسية مثل 
تجييد الجير أو ضبط أسػر التجارة أو فخض الزخائب وبانتياء الثػرة وإعلاف االستقلاؿ بيغ 

ػرج واششصغ وغيخه أف ىحه السػاد الجستػرية ال تكفي لتأميغ الػحجة وتعديد كيانيا وليحا نخػ ج
مغ الػششييغ وبيشيع جيسذ مادسػف الحؼ لقب بأبي الجستػر يشادوف بػجػب أعادة الشطخ في تمظ 

.وإعصاء السدتعسخات الثلاث عذخ نطامًا قادرًا عمى أعادة (51)الشرػص لتقػية الػحجة واستكساليا
قج حجث خلاؼ في ـ و 3686ايار  39تشطيع البلاد ولحلظ عقج مؤتسخ في مجيشة ؼيلادلؽيا في 

اآلراء بيغ التيارات الدياسية السختمفة حػؿ نػعية االتحاد السصمػب فالجسيػريػف كانػا يخيجوف 
استقااًل شبو تاـ لكل مدتعسخة أما االتحادييغ بخئاسة جػرج واششصغ يخغبػف في حكػمة اتحادية 

ره ووفقًا ليحا الجستػر ـ أو إقخا3686قػية وبعج مشاقذة شػيمة تػصمػا إلى صيانة الجستػر سشة 
فقج أعصيت بالترػيت الدمصة التشفيحية لخئيذ الجسيػرية والحؼ يشتخب لسجة أربع سشػات 
بالترػيت العاـ أما الدمصة التذخيعية فػضعت بيج الكػنجخس الحؼ تذكل مغ مجمذ الشػاب 

جمذ الذيػخ وتتسثل ؼيو كل والية بعجد الشػاب إلي يتشاسب مع عجد الدكاف لتمظ الػالية. وم
تتسثل ؼيو كل والية بذيخيغ كبخت الػالية أـ صغخت أما بالشدبة لمدمصة القزائية فتسارسيا 
السحكسة العميا التي يعيغ أعزاءىا التدعة رئيذ الجسيػرية مجػ الحياة وميستيع فس الشداعات 

ػف الثاني بعج بيغ الػاليات وحخاسة الجستػر ولكغ ىحا الجستػر لع يجخل حيد التشفيح إال في كان
مرادقة جسيع الجوؿ الجاخمة في االتحاد وىػ أقجـ دستػر مكتػب وما زاؿ قائسًا حتى اآلف عمى 
الخغع مسا ادخل عميو مغ تعجيلات وقج وصمت التعجيلات حتى اليػـ إلى أربعة وعذخيغ تعجيلًا 

ػافقة عمى ـ وبعج أف تست الس3563ـ وآخخ تعجيل كاف في سشة 3653وأوؿ تعجيل كاف في سشة 
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مذخوع الجستػر االتحادؼ والسرادقة عميو أعمغ انتخاب جػرج واششصغ ليكػف أوؿ رئيذ للاتحاد 
.  وكاف مغ (51)ـ3685السخكدؼ في الػاليات األمخيكية شبقًا لمجستػر الحؼ صار نافحًا في سشة 

خندية ضج الحكع نتائج حخب  االستقلاؿ األمخيكية إذ عجت أنيا العامل الخئيذ في ؾياـ الثػرة الف
ـ والحؼ أشخؾ بلادُه في الحخب التي 3685االستبجادؼ السصمق لمسمظ لػيذ الدادس عذخ سشة 

دارت بيغ انكمتخا ومدتعسخاتيا في أمخيكا مسا أدػ إلى تفاقع األزمة السالية في فخندا بدبب 
سا جعل ىحه السرخوفات اليائمة التي تصمبتيا ىحه الحخب والقػات الفخندية السذاركة فييا م

.وكحلظ أثخت الثػرة عمى سكاف (59)األزمة السالية التي خمفتيا مذاركة فخندا في الثػرة الفخندية
أمخيكا اللاتيشية وشجعت سكاف السدتعسخات البخيصانية في أسيا وأفخيؿيا عمى الؿياـ بثػرات ضجىا 

جعاة الفكخ األوربييغ لكي يتخمرػا مغ استعسارىا وصارت الػاليات الستحجة األمخيكية ملاذًا ل
 .(57)وصارت تعج رمدًا لمججيج والتججيج بعكذ أوربا القارة القجيسة في كل شيء

وكاف مغ نتائج الثػرة فتح أسػاؽ ججيجة لتدػيق اإلنتاج وزيادة الصمب عمى األراضي      
الستثسار للاستثسار وزادت مداحة األراضي السدروعة قصشًا في فيخجيشيا وكاروليشا وجػرجيا وزاد ا

في مجاؿ الرشاعة وزادت االختخاعات في عجة مجاالت مشيا القػارب التجارية التي اختخعيا 
ـ وحجث تحدغ في 3651ـ.واختخع وتيشي آلة حمج القصغ في سشة 3886جػف فيتر سشة 

ـ وحجث تصػر أيزًا في صشاعة 3656الرشاعات الحجيجية بعج آلة سبظ الحجيج في سشة 
ت الزغط العالي والتي كانت أكثخ كفاءة مغ آلة جيسذ وات البخارية سشة اآلالت البخارية ذا

ـ مسا أدػ 3829ـ وقج تع ربط نيػيػرؾ بالبحيخات العطسى عغ شخيق شق ايخػ في سشة 3842
إلى سيػلة االتراؿ بيغ أجداء البلاد ونتج عغ الثػرة ارتفاع معجالت استخجاـ األيجؼ العاممة في 

الخصػط الحجيجية لتذغل غالبية الػاليات الستحجة األمخيكية مسا ساىع في السرانع وامتجاد شبكة 
سيػلة الحخكة ونقل البزائع والسدافخيغ ومغ نتائج الثػرة نسػ سكاف السجف القجيسة وضيػر مجف 

 .  (56)ججيجة وخاصة في السشاشق الغخبية وتدايج اليجخة مغ الخيف إلى السجيشة
 

 الخاتمة:
لجػ العالع بأف كػلػمبذ ىػ الحؼ اكتذف القارة الججيجة ولكغ في  كاف االعتقاد الدائج -3

الحؿيقة أوؿ مغ استػشغ تمظ القارة ىع سكاف آسيا عشجما عبخوا إلى أالسكا في العرخ 
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الجميجؼ األوؿ واتجيػا نحػ السشاشق الجافئة وكاف أوؿ البحارة ىع االسكشجيشافييغ الحؼ 
. لقج اختمفت العػامل التي دفعت الجوؿ األوربية إلى وصمػا تمظ القارة واتجيػا مشيا غخباً 

اكتذاؼ العالع الججيج واالستيصاف بو فسشيا ما كاف ألجل عػامل اقترادية ومشيا ما كاف 
 ألجل عػامل ديشية أو اجتساعية دفعت األوربييغ إلى التػجو إلى العالع الججيج.

الجيات وضست عشاصخ استصاع األوربيػف مغ تكػيغ مدتعسخات انتذخت في مختمف  -2
وأجشاس مختمفة مغ ناحية المغة والثقافة والجيغ والسيػؿ واختمف أيزًا الجوؿ األوربية في 
سياستيا تجاه ىحه السدتعسخات فسشيع مغ اضصيج سكانيا كإنكمتخا وإسبانيا والبختغاؿ 
ومشيع مغ تعامل بالحدشى مع سكانيا كفخندا وذلظ مغ أجل تعػيس الشقز العجدؼ ليا 

 ي العالع الججيج.ف
لقج كانت الجوؿ األوربية في حالة صخاع ليذ فقط في أوربا وإنسا انعكذ ىحا الرخاع   -1

عمى العالع الججيج خرػصًا بيغ انكمتخا وفخندا والحؼ انتيى بصخد الحكػمة الفخندية مغ 
مدتعسخاتيا في أمخيكا الذسالية خرػصًا بعج حخب الدشػات الدبع. لقج كاف الشطاـ 

سي الحؼ اتبعتو بخيصانيا تجاه السدتعسخات نطاـ يقـػ عمى أساس السشافع الديا
االقترادية لحلظ فقج أعصى لمسدتعسخات البخيصانية التي أنذأت نػع مغ الحكع الحاتي 
وحكع نفديا بشفديا لكغ الػالء لمتاج البخيصاني. لقج كاف الشطاـ الحؼ ولج في السدتعسخات 

اف العامل األساس للاصصجاـ بيغ الػشغ األـ انكمتخا قج تصػر بسخور الدمغ والحؼ ك
وبيغ سكانيا في السدتعسخات حيث كاف يعػد جحور الخلاؼ إلى الحكاـ الحؼ كانت 
تعيشيع بخيصانيا في مدتعسخاتيا والحيغ امتازوا بشيب الثخوات مسا ولج خلاؼ بيغ 

غ صلاحيتيع وتحكست السجالذ التسثيمية وأولئظ الحكاـ والحؼ انتيى األمخ بتجخيجىع م
 تمظ السجالذ في الكثيخ مغ األمػر.

لقج اختمفت السدتعسخات في تصػرىا فسشيا مغ وصل إلى درجات الخقي بفزل مػقعيا أو  -1
سكانيا الحيغ قج أسدػىا واشتيخت مدتعسخات دوف غيخىا أمثاؿ بػسصغ وفخجيشيا 

ا ومدتعسخاتيا خرػصًا بعج وؼيلادلؽيا وغيخىا. لقج بجأ التػتخ يطيخ بذكل حاد بيغ انكمتخ 
 حخب الدشػات الدب

( حيث كذفت ىحه الحخب أمػر خاؼية عمى بخيصانيا. باإلضافة إلى 3671 -3697)
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اعتلاء جػرج الثالث الحكع في انكمتخا نحيخ سػء عمييا فقج ولج مذاكل عمى الرعيج 
ياية الجاخمي والخارجي باإلضافة إلى تجاعيات حخب الدشػات الدبع وما أثخ في ن

، غيخت بخيصانيا سياستيا 3671السصاؼ عمى مدتعسخاتيا في العالع الججيج فسشح سشة 
، مسا ولج سمدمة مغ 3671تجاه السدتعسخات حيث قامت بفخض القػانيغ مشح عاـ 

السذاحشات بيغ البخلسانات السحمية لمسدتعسخات مغ جية وبيغ السمظ والبخلساف االنكميدؼ 
خائب وإصجار القػانيغ وقج خمق ذلظ تػتخ بيغ الصخفيغ مغ جية أخخػ حػؿ فخض الز

وأصبح كل شخؼ يؤكج عمى حقػقو في إصجار تمظ القػانيغ وبالتالي اتجو الػضع نحػ 
االصصجاـ تجريجيًا خرػصًا بعج إف ضيخ مجػ تسدظ بخيصانيا بدياستيا الججيجة، 

ال تفكخ  3667ويلاحع بأف السدتعسخات رغع تمظ القػانيغ أال إنيا ضمت حتى عاـ 
باالنفراؿ عغ بخيصانيا لكغ اإلحجاث الججيجة ونسػ األفكار والتصػر الحؼ وصمت إليو 

 السدتعسخات بجأ يػلج البحرة األولى لمسصالبة باالستقلاؿ.
لقج كاف تػجو الثػرييغ مغ أوربا إلى أمخيكا ساعج في تأجيج الػضع ىشاؾ وكاف عمى  -9

في زيادة الجعػات نحػ االستقلاؿ ضيػر السفكخيغ رأسيع الفاييت الفخندي وأيزًا ساىع 
والقادة األفحاذ وعمى رأسيع جػرج واششصغ وفخانكميغ وآدمد وغيخىع لقج ولجت ىحه 
العػامل وعػامل أخخػ إلى وصػؿ الصخفيغ البخيصاني ومدتعسخاتيا إلى حجوث حخب 

تي كانت وال 3681 -3669سسيت بحخب االستقلاؿ األمخيكية والتي استسخت مغ عاـ 
االنترار فييا بادغ األمخ لبخيصانيا لكغ األحػاؿ تغيخت خرػصًا بعج معخكة ساراتػغا 
التي انترخ بيا األمخيكيػف وأدػ ذلظ إلى دخػؿ الجوؿ األوربية فخندا واسبانيا وىػلشجا 
حيث كانت تخغب كل دولة باالنتقاـ مغ بخيصانيا لسا اقتخفتو بحقيا سابقًا وانتيت الحخب 

عخكة يػرؾ تاوف حيث اضصخت بخيصانيا إلى عقج صمح مشفخد مع األمخيكييغ بعج م
ونز ىحا الرمح عمى االعتخاؼ باستقلاؿ الػاليات األمخيكية وبعج ذلظ عقج صمح سسي 

بيغ الجوؿ الستحاربة وبيحا انتيت الحخب وبجأت حخب كيؽية تػحيج  3681برمح باريذ 
ػرج واششصغ وأتباعو مغ السفكخيغ والتي انتيت تمظ السدتعسخات والتي قاد ىحه العسمية ج

بػضع دستػر لمبلاد والحؼ وحجىا وأخيخًا انتخب جػرج واششصغ كأوؿ رئيذ لمػاليات 
 الستحجة. 
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بصخيق وعبج العديد نػار، التاريخ األوربي الحجيث مغ عرخ الشيزة الى مؤتسخ فيشا ، دار ال( عبج الحسيج (16

 .۲۱۲، ص 3561 الشيزة العخبية ، بيخوت، 
، مشذػرات ۲، ججريح غيبػادوفاف، تاريخ أوربا العاـ، تخجسة: حدفخاندػا جػرج وروالف مارکذ وريسػف ( (18

 .۱۲7، ص 3559عػيجات ، بيخوت،
وربا العاـ ، تخجسة: وجية البعيشي ، أ خيدوراف وفخنديذ راب ، تار  فيجاف بيخنجية وفيميب كػنتاميغ وا( (15

 .778 ص ،3559 ، مشذػرات عػيجات، بيخوت، ۱ج
،  2447، ، االىمية لمشذخ، عساف3، ط خزوقياألوربي الحجيث، تخجسة : عمي السجفخؼ بخاوف، التاريخ ( (94

 .114ص 
، السكتب الجامعي ۱جلاؿ يحيى، التاريخ األوربي الحجيث والسعاصخ حتى الحخب العالسية األولى، ج( (93

 . ۱۱۱الحجيث ، اإلسكشجرية، د.ت ، ص 
  .17، السرجر الدابق، ص دمحم محسػد الشيخب( (92
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 . ۷۲دمحم محسػد الشيخب ، السرجر الدابق ، ص ( (91
 .۷۲عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة ، ص( (91
 . ۲۱دمحم محسػد الشيخب ، السرجر الدابق ، ص ( (99
  .71ص ، عبج العديد سميساف نػار ومحسػد جساؿ الجيغ ، تاريخ الػاليات الستحجة( (97
    .74السرجر الدابق، ص  ج الجسػقي،ناى( (96
 . ۰۱۰دمحم محسػد الشيخب ، السرجر الدابق ، ص ( (98
  .18ص  عبج الفتاح حدغ أبػ عمية ، السرجر الدابق،( (95
 .  93عبج العديد سميساف الشػار، ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة األمخيكية، ص ((74
 .224الدابق، ص جلاؿ يحيى، السرجر  ((73
 .91، ص3578حدغ صبحي، معالع التاريخ األمخيكي واألوربي الحجيث، دار الشيزة، بيخوت،  ((72
 .93ناىجة الجسػقي، السرجر الدابق، ص ((71
 .  92عبج العديد سميساف الشػار، ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة األمخيكية، ص ((71
 .92عمية، السرجر الدابق، ص عبج الفتاح حدغ أبػ  ((79
 .87دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص  ((77
 .91ستيفغ فشدت، السرجر الدابق، ص  ((76
 .87دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص  ((78
، دار 1ىخبخت ؼيذخ، أصػؿ التاريخ األوربي الحجيث، تخجسة زيشب عرست واحسج عبج الخحيع، ط ((75

 .122، ص 2443السعارؼ، مرخ، 
 .92عبج الفتاح حدغ أبػ عمية، السرجر الدابق ، ص  ((64
 . 91ناىج الجسػقي ، السرجر الدابق ، ص  ((63
 . 86دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص ((62
 .97عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة، ص ((61
 .121الدابق، صىخبخت ؼيذخ، السرجر  ((61
 96عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة، ص ((69
 .91عبج الفتاح حدغ ابػ عمية ، السرجر الدابق، ص  ((67
 .54 -88دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص  ((66
 .95ت الستحجة، صعبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليا ((68
 .96عبج الفتاح حدغ ابػ عمية، السرجر الدابق، ص ((65
 .53دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص ((84
 .98ناىج الجسػقي، السرجر الدابق، ص ((83
 .72عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة، ص ((82
 . 195عبج الكافي الدصػؼ وراغب العمي وآخخوف، السرجر الدابق، ص ((81
 .79عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة، ص ((81
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 . 3376ىػ .ج. ولد، السرجر الدابق، ص  ((89
 .344دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص ((87
 . 73، صناىج الجسػقي، السرجر الدابق ((86
 .77عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، تاريخ الػاليات الستحجة، ص ((88
 .174عبج الكافي الرصػؼ وآخخوف، السرجر الدابق، ص ((85
 . 225عبج الفتاح  حدغ أبػ عمية، السرجر الدابق، ص ((54
 .342دمحم محسػد الشيخب، السرجر الدابق، ص ((53
 .211الدابق، ص جلاؿ يحيى، السرجر ((52
 .211جلاؿ يحيى، السرجر الدابق، ص ((51
، دار األوائل لمصباعة 3حافع عمػف حسادؼ، الشطع الدياسية في أوربا والػاليات الستحجة األمخيكية، ط ((51

 .298، ص 2443والشذخ، عساف،
 .171عبج الكافي الرصػؼ وآخخوف، السرجر الدابق، ص  ((59
 .78السرجر الدابق، ص عبج الفتاح حدغ أبػ عمية،  ((57
 .71-72ناىج الجسػقي، السرجر الدابق، ص ((56

 
 المصادر 

، دار ناشخؼ، الكػيت، 3اشخؼ صالح دمحم سيج، أصػؿ التاريخ األوربي الحجيث، ط -5
۱۱۱۹ . 

 . ۱۱۰۱، دار الفكخ ،  3أياد عمي الياشسي ، تاريخ أوربا الحجيث ، ط -2
وفخنديذ راب ، تاريخ أوربا العاـ ، تخجسة: جاف بيخنجية وفيميب كػنتاميغ وايف دوراف  -1

 . 3559، مشذػرات عػيجات، بيخوت،  ۱وجية البعيشي ، ج
، االىمية لمشذخ، 3جفخؼ بخاوف، التاريخ األوربي الحجيث، تخجسة: عمي السخزوقي، ط -1

 . 2447عساف، 
، ۱جلاؿ يحيى، التاريخ األوربي الحجيث والسعاصخ حتى الحخب العالسية األولى، ج -9

 سكتب الجامعي الحجيث ، اإلسكشجرية، د.ت. ال
 ، مكتب الجامعي، اإلسكشجرية، د.ت. ۱جلاؿ يحيى، التاريخ األوربي الحجيث والسعاصخ، ج -7
، دار 3حافع عمػف حسادؼ، الشطع الدياسية في أوربا والػاليات الستحجة األمخيكية، ط -6

 . 2443األوائل لمصباعة والشذخ، عساف،
 . 3578خ األمخيكي واألوربي الحجيث، دار الشيزة، بيخوت، حدغ صبحي، معالع التاري -8
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ستيفغ فشدشت بشيو، الػاليات الستحجة األمخيكية، تخجسة عبج العديد عبج السجيج، القيارة،  -5
۰۹19 . 

عبج الحسيج البصخيق وعبج العديد نػار، التاريخ األوربي الحجيث مغ عرخ الشيزة الى  -34
 .3561بيخوت،  مؤتسخ فيشا، دار الشيزة العخبية ، 

عبج الحسيج البصخيق وعبج العديد نػار، التاريخ األوربي مغ عرخ الشيزة الى القخف  -33
 . ۰۹۷۷الثامغ عذخ ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، 

عبج العديد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ ، تاريخ الػاليات الستحجة، دار الفكخ  -32
 . ۰۹۹۹العخبي ، القاىخة ، 

يد سميساف نػار ومحسػد دمحم جساؿ الجيغ، التاريخ األوربي الحجيث مغ الشيزة عبج العد  -51
 . ۰۹۹۹وحتى الحخب العالسية األولى ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 

، الييئة السرخية العامة ۰عبج العطيع رمزاف، تاريخ أوربا والعالع في العرخ الحجيث، ج -31
 . ۰۹۹۷لمكتاب، 

، دار ۲عيل احسج ياغي، تاريخ أوربا الحجيث والسعاصخ، ط عبج الفتاح أبػ عمية وإسسا -39
 . ۰۹۹۲السخيخ، الخياض، 

عبج الكافي الرصػؼ وراغب العمي وشميعة الرباح، دراسات في تاريخ أورب العرخ  -37
 . ۱۱۱7الحجيث، جامعة دمذق، 

 . ۰۹۹۱عسخ عبج العديد، دراسات في التاريخ األوربي واألمخيكي الحجيث، دار الفكخ،  -57
ندػا جػرج وروالف مارکذ وريسػف بػادوفاف، تاريخ أوربا العاـ، تخجسة: حديغ حيجر، فخا -38

 . 3559، مشذػرات عػيجات ، بيخوت،۲ج
، دار الثقافة الججيجة، القاىخة، 3، ط۰دمحم محسػد الشيخب، تاريخ الػاليات الستحجة، ج -35
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 . 3551السرخية العامة لمكتاب ، د.ـ،
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