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Abstract
The first and second Philadelphia conferences are one of the most important
conferences in American history. They have achieved important results both internally
and externally. The first Philadelphia Conference was held in 1774 and was attended by
55 representatives from 12 out of thirteen colonies. This meeting was to protest with the
unfair legislation imposed by the British Empire at the time, and the representatives
decided to organize an economic boycott of Britain, the war of independence and the
American Revolution (1775-1782) against the British presence was launched during the
meeting of representatives in Philadelphia for the second time on the tenth of May 1775.
Among the representatives who preferred to remain under the administration of the
British government, but the current, which preferred independence imposed its voice on
everyone, and resulted from the meeting to establish an army to defend independence to
coordinate efforts in the field.
These conferences represented the summit of cooperation and interdependence between
the different categories of the American people by issuing the first human rights
document and the most important military and political figures who had a role in
building the United States of America and proved the ability of the American people to
cooperate among themselves and end their long suffering under British colonialism, and
abroad. It seems that he established the political, economic and military cooperation
between the United States and France, which was one of the most welcoming of the
resolutions of the two conferences, and provided a lot of economic and military
assistance to the American rebels during the war of independence, which strengthened
the relationship between The result of this cooperation was that the document of
reconciliation between the British Empire and the American rebels was signed in Paris,
the capital of France in 1782, known as the Treaty of Paris.
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مؤمتر فيالدلفيا وانعكاساته على العالقات الفرنسية األمريكية
4771–4771

م.د .عمار عبدالرضا ماهود الزبيدي -مديرية تربية ميسان -وزارة الرتبية العراقية
م.د .زينب عباس حسن التميمي -كلية اآلداب – جامعة البصرة
امللخص
يعد مؤسبرا فيالدلفيا االول والثاين من أىم اؼبؤسبرات يف التاريخ األمريكي فقد أحرز نتائج مهمة على
الصعيدين الداخلي واػبارجي ,عقد مؤسبر فيالدلفيا االول يف العام  1774وحضره  55ممثالً من اثنيت
عشر مستعمرة من أصل ثالثة عشر .وكان ىذا االجتماع لالحتجاج مع التشريعات اجملحفة اليت فرضتها
اإلمرباطورية الربيطانية حينها ،وعزم اؼبمثلون على تنظيم مقاطعة اقتصادية لربيطانيا ,انطلقت حرب
االستقالل والثورة األمريكية ( )1782-1775ضد الوجود الربيطاين أثناء اجتماع اؼبمثلُت يف فيالدلفيا
للمرة الثانية يف العاشر من أاير من عام  .1775وكان من بُت اؼبمثلُت من كان يفضل البقاء ربت إدارة
اغبكومة الربيطانية ,إال أن التيار الذي كان يفضل االستقالل فرض صوتو على اعبميع ,فنشأ عن ىذا
االجتماع أتسيس جيش للدفاع عن االستقالل لتنسيق اعبهود يف اؼبيدان.
مثل ىذان اؼبؤسبران قمة التعاون والًتابط بُت الفئات اؼبختلفة للشعب األمريكي إبصداره أول وثيقة يف
حقوق اإلنسان وأبرز شخصيات عسكرية وسياسية مهمة كان ؽبا دوراً يف بناء الوالايت اؼبتحدة األمريكية
وأثبت قدرة الشعب األمريكي يف التعاون فيما بينهم وإهناء معاانهتم الطويلة يف ضل االستعمار الربيطاين،
وعلى الصعيد اػبارجي ،فيبدو أنو أسس التعاون السياسي واالقتصادي والعسكري بُت الوالايت االمريكية
وفرنس ,اليت كانت من اشد اؼبرحبُت لقرارات اؼبؤسبران ,وقدمت الكثَت من اؼبساعدات االقتصادية
والعسكرية للثوار األمريكيُت اثناء حرب االستقالل مما وثق العالقة بُت الطرفُت ونتج عن ىذا التعاون ان
وثيقة الصلح بُت اإلمرباطورية الربيطانية والثوار االمريكان وقعت يف ابريس عاصمة فرنسا عام  1782واليت
عرفت دبعاىدة ابريس.
الكلمات املفتاحية :مؤسبر فيالدلفيا  ،اإلمرباطورية الربيطانية  ،الشعب األمريكي.
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املدخل:
 هدف البحث:

يعد مؤسبر فيالدلفيا عام  1774من أىم اؼبؤسبرات السياسية يف التاريخ األمريكي ,اذ عكس حجم القدرات
السياسية والعسكرية اليت سبتع هبا القادة األمريكان ,والتعاون الوثيق بُت الشعب والقوى السياسية األمريكية
مع فرنسا ,والذي ذبسد يف التحالف العسكري بينهما عام  1778ضد بريطانيا ,والذي أسهم بشكل
كبَت يف ربجيم االستعمار الربيطاين للقارة االمريكية وإجبار اؼبلك جورج الثالث ( )1()Gorge IIIعلى
توقيع صلح ابريس عام  ،)2(1783الذي كان دبثابة الضوء األخضر لوقف العمليات العسكرية ,والسياسية
التعسفية ضد الشعب األمريكي واالعًتاف ابالستقالل .
لذا فان ىذا البحث يسلط الضوء على مؤسبر فيالدلفيا االول  ,1774ومؤسبر فيالدلفيا الثاين  1775اىم
ما نتج عنهما من مقررات ,وأتثَت ىذه اؼبقررات يف العالقات بُت اؼبستوطنات االمَتكية وفرنسا ,وكيف
استثمرت فرنسا معطيات ىذه اؼبؤسبرات وما نتج عنها من اجل االنتقام من بريطانيا.


نطاق البحث:

يشمل البحث مدة زمنية سبتد لعشر سنوات ( )1783-1774ابإلضافة اىل سبهيد لألوضاع بصورة عامة
قبل ىذه اؼبدة ,وجغرافياً تدور احداث اليت خضعت للدراسة يف قارة امريكا الشمالية اليت كانت تسمى يف
ىذه اؼبدة ابؼبستعمرات االمريكية اليت كان معظمها خاضع لربيطاين.


منهجية البحث:

اتبع الباحثان يف البحث اؼبنهج التاريخ دبا يتضمنو من تتبع لألحداث دبراعاة تسلسلها الزمٍت ابإلضافة اىل
منهج االستقراء لألحداث والنتائج اليت سبخضت عنها ,وابلتأكيد مل يغفل الباحثان ربليل بعض اؼبواقف
واالحداث من اجل الوصول اىل مقدار اقرب ما يكون اىل اغبقيقة.
قسم البحث اىل ثالث ؿباور رئيسة؛ تناول احملور االول األوضاع السياسية داخل اؼبستعمرات األمريكية
قبيل عقد مؤسبر فيالدلفيا عام  ,1774وكذلك العالقات السياسية واالقتصادية بُت بريطانيا واؼبستعمرات
األمريكية وسياسة العنف والدكتاتورية اليت أنتهجها اؼبلك جورج الثالث لتطبيق القوانُت والضرائب اليت
( )1جورج الثالث )1820-1738( :جورج وليم فردريك آل ىانوفر ولد يف بريطانيا وىو ملك بريطانيا ومملكة ايرلندا ,سبيز عصره بسلسة من الصراعات
السياسية الداخلية ,وعدة حروب خارجية أبرزىا حرب السبع سنوات مع فرنسا اليت أضطرىا لعقد معاىدة ابريس  ,1763سبكن من بعدىا السيطرة على
مستعمرات أمريكيا الشمالية واؽبند أال أنو خسر معظمها بعد حرب االستقالل األمريكي عام  1783–1776ودخل يف حروب بعدىا مع فرنسا انتهت
هبزدية انبليون يف واترلوا عام  1815أصيب دبرض خطَت تويف على أثره ,وتوىل السلطة بعده أبنو جورج الرابع  ،للمزيد ينظرEncyclopedia :
British , Vol , 11 , P , 4015 .
( )2صلح ابريس ( :1783معاىدة السالم) وقعت يف ابريس يف  3ايلول  ,1783بُت االمريكيُت وحكومات بريطانيا وفرنسا واسبانيا ,وافق فيها
الربيطانيُت على انشاء دولة امريكية سبتد حدودىا من البحَتات الكربى اىل فلوريدا ,ومن احمليط االطلسي اىل هنر اؼبسيسيب ,ومنحها حق الصيد يف سواحل
كندا واؼبالحة يف هنر اؼبسيسيب ,ومقابل ذلك تعهد األمريكيون حبماية االمريكيُت الذين بقوا مواليُت للعرش الربيطاين .فضالً عن بنود اخر زبص الدول
اؼبوقعة .للمزيد ينظر :عبد العزيز سليمان نوار ,وؿبمود دمحم صبال الدين ,اتريخ الوالايت اؼبتحدة االمريكية من القرن السادس عشر حىت القرن العشرين ,دار
الفكر العريب ,القاىرة,199 ,ص67؛Gemefriy , France , London, 1980, P.401 .
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فرضها على اؼبستعمرات االمريكية كوسيلة لتعويض خسائره االقتصادية والعسكرية نتيجة للحروب الكثَتة
اليت خاضتها بريطانيا ,كحرب الوراثة االسبانية ( ,)1713-1702وحرب الوراثة النمساوية (-1740
 )1748واغبرب مع فرنسا حر السبع سنوات (The Seven Years ( )1763-1756

 ,)1()Warوغَتىا من اغبروب ,واتفاق القادة السياسيُت يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية على ضرورة عقد
مؤسبر ومقاومة السياسية الربيطانية ,والسعي لتحقيق االستقالل.
انقش احملور الثاين ظروف انعقاد مؤسبر فيالدلفيا األول وظروف التحالف مع فرنسا  ,1774اما احملور
األخَت فركز على مؤسبر فيالدلفيا الثاين ودور فرنسا يف حرب االستقالل  ,1782-1775ومدى التعاون
العسكري واالقتصادي بُت فرنسا والوالايت اؼبتحدة ضد بريطانيا ابعتبارىا عدو مشًتك وؿباوالت فرنسا
استعادة ممتلكاهتا بعد حرب السبع سنوات والعمليات العسكرية اؼبشًتكة ضد القوة الربيطانية حىت ربقيق
النصر وإعالن االستقالل بتوقيع صلح ابريس عام .1783
تضمنت ؿبتوايت البحث على الواثئق األمريكية اؼبنشورة والكتب العربية واألجنبية واؼبوسوعات والبحوث
اليت عكست وجهة النظر لألطراف اؼبعنية ابلبحث وقد مت أثباهتا يف ىوامش البحث .

أوالً :األوضاع السياسية واالقتصادية داخل املستعمرات األمريكية قبيل انعقاد مؤمتر
فيالدلفيا . 4771

عاىن الشعب األمريكي الكثَت من الصعوابت وعلى كافة األصعدة؛ نتيجة للسياسة التعسفية والدكتاتورية
ؼبلك بريطانيا جورج الثالث ،ومع تنامي الشعور الوطٍت والتمرد العام بُت أفراد الشعب األمريكي ضد تلك
السياسة الربيطانية أصبح العمل اؼبشًتك والتحالف مع فرنسا أمراً ؿبتوماً للحصول على االستقالل .
كانت بريطانيا عازمة على تطبيق سياسة جديدة تدعم مركزىا يف اؼبستعمرات األمريكية منذ عام 1763
اذ أظهرت حروهبا مع فرنسا ضرورة أجياد تغَتات جذرية يف النظام اإلداري اؼبتبع يف اؼبستعمرات ,وكانت

ىذه التغَتات من ابتداع اؼبلك والربؼبان الربيطاين وادت ابلنهاية اىل العداوة من سكان اؼبستعمرات( ،)2اذ
كان االعتقاد السائد حينذاك أن اؼبستعمرات وجدت يف الغالب لنفع الدولة اغباكمة ,لذا جيب أن تنفذ

( )3حرب السبع سنوات ( :) 1763- 1756بدأت اغبرب عند مهاصبة بروسيا مناطق من ساكسونيا عام  1756واالستيالء عليها  .يف اؼبرحلةة االوىل
مةةن اغبةةرب كان ةةت االنتصةةارات لص ةةا بروسةةيا حي ةةث دحةةر الفرنسةةيون يف (روزابخ) مث دح ةةرت النمسةةا يف( لي ةةوثن) عةةام  1757وانتص ةةروا علةةى روس ةةيا يف(
زورنةدوف) عةةام  1758وبةةدخول السةةويد اغبةةرب اصةةبحت كةةل اوراب ضةةد بروسةةيا فتغةَت اؼبوقةةف لصةةا الةةدول االخةةرى حيةةث وصةةل الةةروس اىل شةةرق بروسةةيا
وفرضةوا سةةيطرهتم علةةى بةرلُت ويف ىةةذا الوقةةت بةةدأت بريطانيةةا بتقةةدًن اؼبسةةاعدات الكبةةَتة اىل بروسةةيا وبةةدأ القتةةال دييةةل اثنيةةً اىل صةةا بروسةةيا ضةةد فرنسةةا  ،مث
تبعهةةا انسةةحاب السةةويد وروسةةيا عةةام  1762عنةةدما عقةةدت بروسةةيا معاىةةدة سةةالم مةةع روسةةيا ،ويف اؽبنةةد كانةةت بريطانيةةا ىةةي اؼبنتصةةرة ففةةي عةةام 1757
استطاعوا من دحر الفرنسيُت يف البنغةال يف معركةة (بالسةي) ويف اعبنةوب فةرض الربيطةانيون سةيطرهتم علةى مدينةة بةون دكةري عاصةمة الفرنسةيُت يف اؽبنةد عةام
 1761فاحكموا سيطرهتم على اؽبند منذ ذلك الوقت .للمزيد ينظر :
Marston,Daniel, The French –Indian War ,1754-1760, New York ,2003 ,pp.48-49;www. Seven
years war 1756-1763.
( ) 2ؿبمود دمحم النَتب  ،اؼبدخل يف اتريخ الوالايت اؼبتحدة األمريكية  ،ترصبة  ،مهيب مالكي دسوقي  ،القاىرة  ، 1997 ،ج ، 1ص . 58
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صبيع القوانُت واللوائح اليت تسن لتحق يق ىذا الغرض ,وكان بوسع الربؼبان اإلنكليزي أن يسن ما شاء من
القوانُت لتنظيم شؤون اؼبستعمرات ومل يكن لتلك اؼبستعمرات أي سبثيل يف الربؼبان الربيطاين ومل يكن عليهم
سوى الدفع أو الثورة( ,)1وذباوز اؼبلك جورج الثالث كثَتاً صالحياتو السياسية ذباه اؼبستعمرات ,مقوايً
مركزه على حساب حريتها ,بعدما كشفت حرب السنوات السبع ( )1763-1756مع فرنسا ضعف
الرابطة بُت بريطانيا ومستعمراهتا وعدم اىتمام االمريكيُت ابغبرب الدائرة على أراضيهم(.)2
حاولت بريطانيا تعويض خسائرىا من حرب السبع سنوات ،وذلك بفرض ضرائب وتعويضات على
اؼبستعمرات األمريكية ،واعتقدت بريطانيا أن اؼبستعمرات األمريكية مل تؤدي دورىا يف اغبرب ضد فرنسا؛

مما سبب خسائر مادية وبشرية جسيمة أرىقت بريطانيا( ،)3ومع ازدايد ىجمات اؽبنود اغبمر على اغبدود
الفرنسية وضرورة ربديد العالقات بُت سكان كندا الفرنسيُت وإدارة شؤون اؼبستعمرات إبعداد قوات
عسكرية ربفظ األمن ومواجهة األخطار ,كان ال بد لتلك اؼبستعمرات من دفع الضرائب واليت مل يكن
اؼبتحصل منها ذو قيمة كبَتة حىت قبل عام .)4(1763
انتهج جورج الثالث سياسة تعسفية ذباه اؼبستعمرات ,قامت على قمع كل اغبرايت والدديقراطيات اليت
نشأت داخل اؼبستعمرات للمطالبة بضرورة وجود سبثيل برؼباين لسكان اؼبستعمرات االمريكية داخل الربؼبان
اإلنكليزي للمشاركة بقراراتو السياسية دبا فيها فرض الضرائب( )5اليت اعتربوىا ؾبحفة بدون ذلك التمثيل؛

لذا يعد جورج الثالث اؼبسؤول األول اىل حد كبَت عن حرب االستقالل األمريكية.
اذ إن تلك اإلجراءات مل ترض الشعب األمريكي واعتربىا ؾبحفة حبقو ،وطالب ممثلُت عنهم (وكان
معظمهم من التجار) من مسؤول اإلدارة الربيطانية للمستعمرات يف القارة ضرورة إلغاء تلك الضرائب
وزبفيض عدد القوات اؼبلكية الربيطانية اليت وجدت يف اؼبستعمرات بشكل متزايد لتطبيق تلك السياسة
االستبدادية للملك جورج الثالث ,ال ان مطالبهم مل ذبد اذانً صاغة(.)6

( ) 1نستيفن فنسنت  ،أمريكا  ،ترصبة  ،عبد التواب عبد اجمليد  ،مكتبة الوالايت اؼبتحدة لالستعالمات  ،القاىرة  ، 1945 ،ص  52؛ وان ليس  ،الثورة
األمريكية ومواقفها  ،أسباهبا  ،ترصبة  ،سامي انشر  ،مؤسسة سجل العرب  ،القاىرة  ، 1966 ،ص . 76
( )2عبد العزيز نوار  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 51
A . Goowin , The New combridge Moderen history 1763 – 1793 , paress , 1971 , 213 .))3
( )4عبد العزيز نوار  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 52
( )5أصدر الربؼبان اإلنكليزي قوانُت عديدة منذ النصف الثاين من القرن السابع عشر كبلت اجملتمع األمريكي ,وأدت اىل زايدة كراىية سكان اؼبستعمرات
األمريكية لربيطانيا ,والتصميم على االنفصال عنها ,وكانت من صبلة تلك القوانُت ىي قوانُت اؼبالحة ) )Navigation Actsاليت صدرت عام 1651
وقضت بنقل البضائع من اؼبستعمرات اىل بريطانيا على منت سفن إنكليزية ,وليس عن طريق السفن اليت ديتلكها سكان اؼبستعمرات ,مما أاثر أصحاب
السفن األمريكية ،وقانون التجارة ) )Trade Actsعام 1695الذي نص على احتكار السلع األمريكية لصا بريطانيا ,وابألخص الفراء والقطن اليت
تدخل كمادة أساسية يف االستهالك الربيطاين ,وقانون موالس ) )Molasses Actsعام  1733الذي حرم استَتاد السكر اؼبزروع يف مزارع فرنسا ومنع
استَتاد العسل األسود ػبدمة أصحاب اؼبزارع الربيطانية حيث كان التجار األمريكيُت يشًتون من اؽبند الفرنسية وأمهلوا شركة اؽبند الربيطانية .للمزيد حول
ىذه الضرائب ينظر :فرانكلُت اشر  ،موجز اتريخ الوالايت اؼبتحدة األمريكية  ،شهرة ،مهيب مالكي وسوقها  ،د  .م  ،ص65؛ انصر دسوقي  ،دراسات
يف التاريخ األمريكي  ،دار اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية  ، 1998 ،ص50-41؛
Douglas Jerrold. A history of England , New York , 1965 , p , 412 .
Douglas johnson , france , London , 1976 , p . 241 .))6
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بل اصدرت اغبكومة الربيطانية خالل حرب السبع سنوات ؾبموعة من القوانُت ربتم على التجار
األمريكيُت منع تصدير أو استَتاد اؼبواد الكمالية من فرنسا ,فضالً تبادل اؼبعادن بُت اؼبستعمرات األمريكية
واؼبناجم اغبديدية الفرنسية اؼبعروفة فيها ,وىو ما زاد من تدىور األوضاع داخل اؼبستعمرات( ،)1وكان جمليء
رئيس الوزراء الربيطاين جورج جرانفيل ) (Gorgr Grenvilleعام  1763دور كبَت يف تعزيز تلك
الضرائب على اؼبستعمرات األمريكية ،كان أول عمل قام بو جرانفيل ىو تطبيق قوانُت جديدة داخل
اؼبستعمرات لتعويض خسائرىا من اغبرب وتقدًن الدعم االقتصادي واؼبايل لتمويل اعبيش الربيطاين اؼبقيم
فيتلك اؼبستعمرات( ,)2واىم ىذه القوانُت قانون أعالم اؼبساعدة ) ) wrile of Assistaueeعام
 1763الذي أعطى اغبق ؼبوظفي اعبمارك يف تفتيش أي منطقة مشبوىة بتهريب البضائع اىل فرنسا أو أي
دولة معادية( ،)3وقانون السكر ( (Sugar Actsعام  1764الذي فرض ضرائب على واردات السكر
اىل اؼبستعمرات هبدف توفَت األموال الالزمة لإلدارة الربيطانية(. )4
ومن ع استَتاد اؼبواد الكمالية والنبيذ والقطن واعبلود من فرنسا أو أي دولة أخرى اال من بريطانيا ومكافحة
اؼبقاومة ؽبذه القوانُت ابلقوة العسكرية وأصدرت العديد من القوانُت ابإلعدام يف الساحات العامة لكل من
يعًتض عليها( ،)5وقوانُت أخرى كقانون العملة عام  1764الذي سلب الصفة القانونية لألوراق اؼبالية
اؼبتداولة يف اؼبستعمرات من حيث قانونيتها كسداد الديون مما أاثر استياء كبَت لدى سكان اؼبستعمرات(،)6

اؼبستعمرات( ،)6وقوانُت التمرد والقمع لعام  1764الذي أجرب سكان اؼبستعمرات على تنفيذ كل القوانُت
اؼبلكية ابلقوة فكان الكثَت منهم مت اعتقالو وإعدامو يف الساحات العامة( ،)7وقانون مساكن اؼبستعمرات
لعام  1765الذي فرض على سكان اؼبستعمرات األمريكية ايواء القوات اؼبلكية وتوفَت كافة اؼبستلزمات
من مأكل وشرب ؽبذه القوات من أجل تنفيذ مهامها يف فرض األنظمة اؼبلكية ابلقوة داخل اؼبستعمرات،
وكان مقرىا الرئيسي يف والية نيويورك(. )8
وكان أىم تلك القوانُت وأكثرىا أتثَتاً على سكان اؼبستعمرات ىي ضريبة (الدمغة) عام  1765اذ رغبت
بريطانيا ابغبصول على األموال من اؼبستعمرات لسد نفقاهتا العسكرية ,وقد فرضتها اساس لصق طابع
يًتاوح شبنو بُت ستة بنسات وستة جنيهات على اعبرائد والنشرات والرخص وفواتَت التجارية وعقود اإلجيار

Douglas Jerrold , op , cit , p . 413 .))1
(2) johon Marrin , A history of the American people New York , 1981 , p . 402 .
( ) 3دمحم ؿبمود النَتب ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 1ص . 86
( ) 4انىد دسوقي  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 53
wootredd away M . A history of Eurp Forom 1715 – 1973 , p 450 .))5
( ) 6عبد العزيز نوار ،اؼبصدر السابق ،ص . 52
Walter Lafber , Revolution , vol , 4 , New York , `1973 , p 450 .))7
 A Bid , p .؛ jhon Ferliog , A history of France since 1763 – 1900 , New York , 1970 , p , 456))8
. 211 .
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والسندات القضائية داخل اؼبستعمرات وإذا مل تلصق تلك الطوابع يعد اؼبواطن خارجاً عن القانون وابلتايل
جيب فرض عقوابت كلية وأمهها قانون التمرد واعترب اؼبلك والربؼبان ىذا النظام عادالً(. )1
ويبدو أن سكان اؼبستعمرات األمريكية اعتربوا ىذا القانون فرضاً آخر كتلك القوانُت الربيطانية اعبائرة

اؼبفروضة عليهم فرضوا تلك القوانُت وعمدوا اىل حرق ومقاطعة القوانُت الربيطانية أبصبعها ،كانت أوىل تلك
الوالايت اليت رفضت تلك القوانُت حي فرجينيا والية مساتشو ستبس اليت دعت سكان اؼبستعمرات
ؼبقاومة القوانُت واعتربوىا غَت شرعية طاؼبا أهنا ال سبلك سبثيل ؽبم يف الربؼبان اإلنكليزي (ىناك نص للربؼبان
الربيطاين يقول :ان الضرائب ال تفرض اال دبوافقة الشعب اؼبمثل بنوابو) وشجعت على القيام ابلثورة يف
صبيع أحناء اؼبستعمرات ودعت إلرسال الوفود واالتفاق بُت سكاهنا وقادهتا من أجل االستقالل(،)2
وانتشرت اؼبظاىرات بُت سكان اؼبستعمرات منها نيويورك ،لينستون ،بوسطن ،وحدثت العديد من
الصدامات اؼبسلحة مع القوات الربيطانية اؼبرابطة فيها( ،)3وتزعم اؼبعارضة احد احملامُت من بوسطن يدعى
جيمس اوتسن ) )James Otisالذي لعب دور كبَت يف تشجيع الثورة على بريطانيا وانتشرت من
سكان اؼبستعمرات عبارة:
) (Taxation without Represen tationis tyranny
واليت تعٍت أن سكان اؼبستعمرات ىم وحدىم أصحاب اغبق الشرعي يف فرض الضرائب عن طريق ؾبالسهم
التشريعية وتشكلت صباعات عرفت أببناء اغبرية ) )Sonsof Libertyواندت ابستخدام العنف ضد
موظفي التاج الربيطاين الذين تركوا أعماؽبم الربيدية وأماكنهم وىربوا وعقدوا اجتماع يف والية ماستوتيس
ظبي دبؤسبر الدمغة عام  1765لرفع التماس اىل الربؼبان الربيطاين إللغاء تلك القوانُت(. )4
اال أن اؼبلك الربيطاين جورج الثالث مل يرضخ لتلك االضطراابت داخل اؼبستعمرات بل صمم على ضرورة
قمعها ابلقوة العسكرية ومل أيبو حىت لنصائح أعضاء الربؼبان الربيطاين بضرورة التخفيف من حدة السياسة
التعسفية داخل اؼبستعمرات الربيطانية سواء يف أمريكا أو يف اؽبند ،وأشارت أحدى اؼبصادر اىل أن
جداالً حاداً كان قد نشأ بُت أعضاء الربؼبان الربيطاين من اغبزب الدديقراطي حول تطبيق القوانُت السابقة
اليت فرضها جران فيل فكانت األغلبية الساحقة مؤيدة لقرار اؼبلك جورج الثالث إبلغاء تلك القوانُت وتعيُت
الوزير اتونشند ) )Tawintionedالذي افتتح يومو األول ابهتام خلفو ابلتواطئي مع اؼبتمردين ( الثوار
) داخل اؼبستعمرات ضد بريطانيا( )5وما أن حل عام  1767حىت أمر اتونشند مستعمرة بنيويورك حبل
اجمللس التشريعي وفرض الضرائب على استَتاد الزجاج والرصاص والورق الدىان والشاي وأعطى سلطة

( )1ستيفن فنست ،اؼبصدر السابق ،ص . 56
Henry Panford , American Experene , New York 1959 , P , 312 .))2
G . K . chester ton , A history of the Untied state , New York , 1919 , p . 511 .))3
( )4انىد دسوقي  ،اؼبصدر السابق ،ص . 52
(5) Jutins , S . W pralt , A history of united state forgein policy , New York , 1975 , p . 214 .
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للكمارك ؼبنع حوادث التهريب ابلقوة مما سبب ازدايد موجة االستياء العام بُت أفراد الشعب األمريكي(،)1
غَت أن تلك السياسة اعبديدة مل سبنع الثوار من التعبَت عن معارضتهم ؽبا بكل الوسائل ،فكان أحراق
السفن التجارية الربيطانية يف موانئ نيويورك وونسلفانيا وبوسطن وكارولنجينا الشمالية ومعظم اؼبدن
الساحلية األمريكية ,وانتشار عمليات التهريب عرب اؼبوانئ بعد مقتل الوزير اتوتشند رداً على تلك السياسة
الربيطانية( ،)2وابلرغم من ؾبيء اعبنرال نورث ) )Northخلفاً لو أال أنو مل يستطع التخفيف من حدة
االستياء واؽبيجان العام يف اؼبستعمرات رغم سياسة القوة اليت استخدمها ضد الثوار(. )3
ادى سبادي اغبكومة الربيطانية يف فرض الضرائب على السكان بطرق شىت اىل قيام الزعيم االمريكي
صموئيل آدمز بتحريض السكان ضد اغبكومة الربيطانية ,يف مدينة بوسطن اليت تعد مركز ذباري مهم,
فهاجم السكان موظفي الكمارك عندما حاولوا تطبيق القوانُت مما جعل السلطات الربيطانية تتحرك لقمع
السكان ,وحدثت اشتباكات بُت اعبانبُت يف  5اذار  ,1770سقط على اثرىا ثالث قتال من اؼبدنيُت
االمريكيُت ابإلضافة اىل عدد من اعبرحى وعرفت ىذه اغبادثة دبذحبة بوسطن(.)4
يف ظل تلك الظروف داخل اؼبستعمرات األمريكية ظهرت مشكلة جديدة سامهت يف تفكَت القيادات
السياسية بضرورة التعجيل والتعاون بعقد مؤسبر فيالدلفيا بُت القادة األمريكيُت ؼبواجهة السياسة الربيطانية
والتخطيط لالستقالل ،كانت تلك اؼبشكلة اعبديدة تكمن يف إصدار اؼبلك جورج الثالث قانون الشاي

العام  1773الذي منح شركة اؽبند الشرقية الربيطانية حىت احتكار ذبارة الشاي مع بريطانيا دون
اؼبستعمرات مما ظن التجار األمريكيُت ورجال األعمال ابعتبارىا مادة مهمة يف التجارة األمريكية( ،)5فأمر
جورج الثالث بطرد كل الوكالء األمريكيُت وغلق مكاتبهم وؿبالهتم التجارية وحرق بضائعهم يف اؼبخازن
وتفتيش السفن ومنع التهريب وازباذ كافة اإلجراءات ابلقوة العسكرية( ،)6مما أجرب سكان اؼبستعمرات
األمريكية على شراء الشاي من شركة اؽبند الشرقية الربيطانية ابعتبارىا اؼبصدر الوحيد(. )7
رداً على تلك السياسة الربيطانية عقد اجتماع للقادة السياسيُت يف والية فرجينيا عام  1773ووصفوا
خطة تقوم على تسلق عدد من الرجال اؼبستعمرات األمريكية متخفُت بزي ىندي ببعض السفن األمريكية

احململة ابلشاي يف ميناء بوسطن والقوا حبمولتها اىل اؼباء وقدرت حبوايل  342صندوق بقيمة 90,000
دوالر رغم وظبي ىذا اغبادث حبفل الشاي بوسطن وكانت من أجنح أعمال اؼبقاومة األمريكية( ،)8وتوالت
( ) 1ؿبمود دمحم النَتب ،اؼبصدر السابق ،ج ، 1ص . 86
;)2) J . R . Joanes , Britain and Eurpin the seventeen the centary , university of Manchester, 1966, p.410
A history of British , New York , 1979 , p . 451 . Johen Richard
A bid , p , 452 .))3

) )4سامي صا دمحم ,قراءة يف العوامل اغبقيقية لقيام الثورة االمريكية ,1775ؾبلة الدراسات التارخيية واغبضارة ,اجمللد  ,4ع ,14تشرين االول ,2012
ص. 449
Jemes Davidson , Nation of Nalians , Aconcise Narra tive of American Republic , New York , 1979 ,))5
p .421.
Gordons wood , the American Revolution , New Uork , 1963 , p . 322 .))6

A bid , p 323 .))7
( ) 8انىد دسوقي  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 53
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بعد تلك اغبادثة سلسلة من ؿباوالت اؼبقاومة األمريكية لتدمَت السفن وبلغ عدد السفن الربيطانية واؽبندية
اؼبخربة حوايل  86سفينة ما بُت عامي  ،)1(1774–1773وشجع قادة والية فرجينيا ونيويورك
وماستوشي سكان اؼبستعمرات على شرب القهوة والشوكوالتو بدالً من الشاي والنبيذ وصبيع اؼبواد اليت
فرضت عليها القوانُت الربيطانية مما سبب خسارة اقتصادية للشركات الربيطانية اؼبتاجرة فيها داخل
اؼبستعمرات(. )2
مل تثن مقاومة الثوار األمريكيُت واػبسائر االقتصادية اليت غبقت ابلتجارة الربيطانية اؼبلك جورج الثالث من
تطبيق سياستو التعسفية وقوانينو يف اؼبستعمرات األمريكية ،ففي عام  1774اصدر اؼبلك جورج الثالث
وابلتنسيق مع وزيره اللورد نورث قوانُت جديدة عرفت بة ( القوانُت اإللزامية ) مشلت صبلة من اإلجراءات
منها غلق ميناء بوسطن حىت يدفع األىايل تعويض للبضاعة اليت خسرهتا ( الشاي ) وزبفيض سلطة اجمللس
التشريعي يف والية ماساشوستيس وعدم ؿباكمة اؼبتهمُت الربيطانيُت داخل اؼبستعمرة  ،وإرغام اجمللس

التشريعي على هتيئة اؼبأوى واؼبأكل للحامية الربيطانية اؼبوجودة ىناك( ،)3كما اصدر قانون آخر عرف
بقانون كيوبك عام  1774وىو خاص ابلرعااي الفرنسيُت اللذين أصبحوا بعد حرب السبع سنوات ربت
اغبكم الربيطاين وتشمل منطقة مشال ووسط أوىايوا وشرق وغرب اؼبسيسيب وأعًتف بشرعية الكنيسة
الكاثوليكية وتقييد من حقوق الكنيسة الربوتستانية اػباصة ابألمريكيُت( ،)4وذكر أن اؼبلك جورج الثالث
علم من مصادر أن ىناك اتفاق سري بُت األمريكيُت وفرنسا فقرر قطع الصالت بينهما عن طريق تشجيع
الصراعات الدينية بُت الكنيستُت(.)5
يتضح مما سبق أن صبيع القوانُت اؼبلكية اليت فرضها جورج الثالث والسياسة التعسفية اليت طبقها على
سكان اؼبستعمرات األمريكية مل سبنع الثوار األمريكيُت ومل تزدىم أال إصراراً على ضرورة تغيَت األوضاع
وربرير بالدىم فكانت تلك الظروف كفيلة بقيادهتم واالتفاق لعقد مؤسبر فيالدلفيا لتحديد مصَت بالدىم
واستقالؽبا .

اثنياً :مؤمتر فيالدلفيا األول وظروف التحالف مع فرنسا 4771

أمام تلك الظروف السابقة قرر قادة اؼبقاومة االمريكية االجتماع لتحديد مصَت البالد والتعاون مع اغبلفاء
ضد بريطانيا ،اذ قرر اجمللس التشريعي يف والية فرجينيا عام  1774اىل الدعوة اىل اجتماع قاري ديثل فيو
كل اؼبستعمرات األمريكية( ،)6ومت عقد اؼبؤسبر يف كارتيزىول يف فيالدلفيا يف والية بنسلفانيا بُت ( 5أيلول-
Gemefiry , Frauce London , 1980 , p . 315 .))1
Johon Murrin , op , cit , p . 315 .))2
( ) 3انىد دسوقي  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 89
John Richard , op , cit , p . 415 .))4
Jutns , S . Wpralt , op , cit , p . 410 .))5
G . K . Chesterton , op , cit , p . 516 .))6
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أيلول 26-تشرين األول) عام  1774ؼبناقشة القوانُت الربيطانية اؼبفروضة على اؼبستعمرات األمريكية
وتوثيق الصالت التحالف والتعاون مع فرنسا ,ومل يكن بنية اؼبؤسبرين يف البداية االستقالل سوى ربقيق نوع
من العدالة واؼبساواة داخل اؼبستعمرات( ،)1وقد حضر اؼبؤسبر طبس وطبسُت ممثل عن اثنا عشرة والية من
أصل ثالثة عشرة والية أمريكية (اذمل تليب والية جورجيا الدعوة) وكان من بُت اغبضور جورج واشنطن
،بنيامُت فرانكلُت ،جون ادمز ،ابراىام لنكولُت فضالً عن ممثلُت اؼبقاطعات وممثلُت عن فرنسا(.)2
ويف أول جلسة مت تشكيل عبنة إلعداد دراسة تتضمن حقوق اؼبستعمرات مع التأكيد على القوانُت
االستبدادية اليت سنها الربؼبان الربيطاين ضد اؼبستعمرات  ،أما آلية سبثيل اؼبستعمرات يف اؼبؤسبر كان ىنالك
رأاين األول من اؼبستعمرات الكربى على ان تكون النسبة على عدد السكان مستثٌت منها عدد السكان
الزنوج  ،أما الرأي الثاين الذي تقدمت بو اؼبستعمرات الصغَتة ومفاده أن تكون نسبة التمثيل واحدة لكل
اؼبستعمرات وىو الرأي الذي أتفق علية من صبيع أعضاء اؼبؤسبر(.)3
قدمت عبنة اغبقوق الدراسة يوم  22أيلول عام  1774إىل أعضاء اؼبؤسبر وأوضحت يف اؼبقدمة حق
اؼبستعمرات التارخيي يف العيش حبرية وابالمتيازات الكاملة اليت كفلها الدستور الربيطاين واؼبواثيق التارخيية
وخباصة يف أقامة اجملالس التمثيلية والتشريعية يف اؼبستعمرات وقدمت اللجنة اؼبقًتحات اآلتية إىل اؼبؤسبر(:)4
 .1أن اللجنة ال ترفض قوانُت تنظيم التجارة بُت بريطانيا ومستعمراهتا اليت تضمن اؼبنفعة للطرفُت يف الوقت
نفسو الذي ال تقر أبي قانون يراد منو زايدة اإليراد الداخلي لربيطانيا على حساب فرض الضرائب على
اؼبستعمرات.
 .2أن كل القرارات اليت ازبذىا الربؼبان الربيطاين منذ عام 1763وحىت عام  1774مرفوضة بشكل
مطلق من اؼبؤسبر القاري أألول وإذا مل تستجب بريطانيا لطلب اؼبستعمرات يف إلغاء تلك القوانُت فان
مقاطعة استَتاد البضائع الربيطانية يدخل حيز التنفيذ يف بداية كانون الثاين عام 1775ويدخل عدم
التصدير لربيطانيا حيز التنفيذ يف  1آذار عام .1775

كانت من أىم القرارات اليت اتفق عليهم اؼبؤسبرون يف مؤسبر فيالدلفيا (اؼبؤسبر القاري األول  /الكوجنرس

االول) لعام  1774ىي عدم الرضوخ للقوانُت اعبارة ,ومقاطعة البضائع اإلنكليزية وإلغاء القوانُت اعبمركية
اؼبفروضة على الوالايت األمريكية وإرسال دعوة اىل الكنديُت لإلنظام للمؤسبر وأن يعاد انعقاده يف العام
اؼبقبل( ،)5واصدار قرارات سفولك  folikcاليت كان اؽبدف منها إلغاء كل القوانُت الربيطانية واعتبارىا غَت
غَت شرعية؛ ألهنا ال سبثل إرادة الشعب وإلغاء قوانُت كيوبك وإعالن حقوقهم بتكوين عبنة قارية يكون من
)1) Johon Murrin , op , cit , p . 216 .
( ) 2عباس علوان لفتو الشويلي  ،جورج واشنطن ودوره العسكري والسياسي يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية  ، 1789-1732رسالة ماجستَت غَت
منشورة  ،كلية الًتبية  -اعبامعة اؼبستنصرية  ،بغداد  ، 2010 ،ص . 78
(3)Knollenburg, Op .Cit , PP.161-162.
www.us.history.org/declaration/related/assoe74htm; Ramsay,Op.Cit,pp.64 -66.((4
(5) Johon Murrin , op , cit , p . 196 .
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شأهنا تنظيم اؼبقاطعة ضد التجارة الربيطانية ورفض ما يسمى خبطة كالويت  Gallowayاليت أفًتضها
بعض اؼبعتدلُت حيث طالبوا منها بتكوين ارباد مع بريطانيا على رأس تكوين برؼبان واحد للمستعمرات
الربيطانية أي خاضع لسلطة اؼبلك ،واعًتاف األمريكيُت أن وثيقة اغبقوق اإلنسانية الصادرة من اؼبؤسبر ىي

من أىم الواثئق يف التاريخ األمريكي اليت مثلت حقوق األمريكيُت( ، )1أال أن معظم اؼبؤسبرين مل يؤولوا
قراراهتم ونياهتم يف ابدئ األمر حنو اؼبطالبة ابالستقالل على أن ربًتم حكومة لندن اغبقوق اإلنسانية اليت
نص عليها الدستور اإلنكليزي غَت أن اؼبلك جورج الثالث اعترب ذلك اعمال اؼبؤسبر عصيان ال بد من قمعو
ابلقوة(. )2
حال وصول اؼبعلومات عما أسفر عنو اؼبؤسبر القاري األول إىل بريطانيا اجتمع ؾبلس العموم يوم 13
كانون األول عام  1774وتبٌت عدة توصيات من أمهها عدم اؼبتاجرة مع أية مستعمرة تؤيد قرارات اؼبؤسبر
القاري وعدم السماح ؽبذه اؼبستعمرات ابلتجارة مع أي بلد أوريب كذلك إرسال تعزيزات جديدة إىل
اؼبستعمرات مع اثنُت من جنراالت اغبرب الربيطانية وىم وليم ىاو ) ،)3( )william Howeجون
برجيون ( ،)4()John Burgownكذلك إعطاء التعليمات اىل السفن اغبربية الربيطانية حبجز السفن
اليت تتاجر مع الدول األوربية ومنع مراكب نيواجنالند من الصيد يف سواحل نيوفاوندالند (. )5
كرد فعل على عقد مؤسبر فيالدلفيا أمر جورج الثالث ابزباذ صبلة من اإلجراءات ضد الشعب األمريكي،
منها زايدة عدد القوات األمريكية يف الوالايت اؼبتحدة ومنع استَتاد وتصدير داخل الوالايت وإلغاء القوانُت
الكمركية على تلك اؼبستعمرات مقابل أن تدفع كل والية مبلغ من اؼبال مما سبب اعًتاض عام داخل
اؼبستعمرات ضد بريطانيا وعدىا الشعب األمريكي سياسة انتقامية ضده وشرارة أوىل للحرب بُت
الطرفُت( ،)6ومع ازدايد اػبالفات بُت اغبكومة الربيطانية والوالايت األمريكية حول تطبيق جورج الثالث
لسياسة التعسفية داخل اؼبستعمرات األمريكية أصبحت اغبرب بُت الطرفُت شيء واقع ال ؿبالة ,أذ إن
سبسك اؼبلك بتلك السياسة قادت كال اعبانبُت اىل اػبيار العسكري كوسيلة ألهناء حالة عدم االستقرار يف

(1) Gordon wood , op , cit , p .363 .
Jutins . S . wpralt , op , cit , p.301 .))2
( ) 3وليم ىاو )1814 - 1712( :قائد عسكري بريطاين ولد يف لندن عام  ، 1729دخل اعبيش عام  ، 1747أصبح اؼبساعد للجنرال كيج يف
قيادة القوات الربيطانية يف اؼبستعمرات عام  ،1775ىزم األمريكان يف معركة لون ايالند عام  1776واستوىل على مدينة نيويورك ,قدم استقالة عام
 1778وعاد إىل بريطانيا مدعياً انو مل حيصل على القوات الكافية من اغبكومة للسيطرة على اؼبستعمرات .للمزيد ينظر:
www.em.wikipedia.org/wiki
( )2جون برجيون )1792-1722( :جنرال بريطاين خدم يف اؼبستعمرات شارك يف حرب السبع سنوات يف أوراب ،أصبح قائد عمليات يف كندا مع
اعبنرال كارلستون عام  ،1777خاض معارك عديدة ضد اؼبستعمرات كان أمهها معركة سارا توجا ,اليت اهنزم فيها وقادت إىل استسالم قواتو ,واليت اتعد
نقطة ربول رئيسية يف الثورة األمريكية ,عاد إىل بريطانيا عام 1780واصبح موضع نقد يف الربؼبان ،للمزيد ينظر:
www.en.wikipedia.org/wiki/ john-burgown .
(5) Warren , Op. Cit.pp.59-62.
A bid , p . 364 .))6
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اؼبستعمرات األمريكية اىل ما عرف حبرب االستقالل األمريكية عام  ،)1(1783-1775كانت فرنسا على
علم بتلك التطورات السياسية داخل اؼبستعمرات األمريكية وتنتظر الفرصة اؼبالئمة لالنتقام من بريطانيا لقاء
خسارهتا يف حرب السبع سنوات وتعويض خسائرىا ؼبمتلكاهتا بعد توقيع معاىدة ابريس عام ,1763
وربرض اؽبنود وتدفعهم اىل ؿباربة الربيطانيُت حول مسألة االستيطان يف األراضي الغربية وحرية ذبارة الفراء
عن طريق دعم حلفائها يف مؤسبر فيالدلفيا(.)2
اخذ سكان ماتشوستس يستعدون للمقاومة اؼبسلحة ,واقاموا معسكراً صبعوا فيو كميات من االسلحة
والبارود ,واخذوا يعملون على أتليف ميليشيات للمستعمرات وتدريب افرادىا ,وؼبا علم قائد القوات

الربيطانية جيدج ( )Jageبوجود ىذا اؼبعسكر( ,)3ارسل يف  12نيسان  1775ؾبموعة من اعبنود
بقيادة توماس غاج  omas gaijحبجة اعتقال بعض اؼبتمردين األمريكيُت يف مدينة ليكنسون
 ،)4(Lexinjonوقد تعرض اعبنود الربيطانيُت اىل كمُت نصبو ؽبم الثوار االمرييكيُت فأوقعوا فيهم خسار
كبَتة ابعبند ،وكان الثوار قد رفضوا الطلب الربيطاين بتسليم اؼبطلوبُت ومها صاموئيل وادمن وجون ىاكوك
فكانت تلك الطلقات األوىل أيذاانً لبدأ اغبرب بُت الطرفُت(.)5
ومل يلبث الربيطانيُت بعد ذلك ان وجدوا انفسهم ؿباصرين من قبل  16000الف من رجال اؼبستعمرات
االمريكية وىكذا ظهرت منذ البداية االستجاية السريعة لسكان اؼبستعمرات للثورة ضد الوجود الربيطاين,
وانتشرت اخبار اؼبعارك يف صبيع اؼبستمرات ,وابدر الوطنيون اىل طرد اغبكومات اؼبلكية وتولوا ادارة امور
الدفاع عن بلداهنم(.)6

اثلثاً :مؤمتر فيالدلفيا الثاين ودور فرنسا يف حرب االستقالل 4771-4771

كان اؼبؤسبر القاري األول قد حدد يوم 10آاير عام  1775النعقاد اؼبؤسبر القاري الثاين يف حالة عدم
استجابة بريطانية ؼبطالب اؼبستعمرات السابقة ونظراً الستمرار الوضع اؼبتشدد اذ أن بريطانيا مل تتوقع من
ىؤالء الثوار الذين أظبتهم ( السذج ) مقاومة قواهتا رغم اختالف العدد والعدة  ،قرر الثوار األمريكيُت
االتفاق فيما بينهم لوضع مسودة سبثل مطالبهم وحقوقهم ورفعها اىل ؾبلس العموم الربيطاين واؼبلك جورج

الثالث ،فبعد شهر من حادثة بوسطن عام  1775عقد مؤسبر فيالدلفيا الثاين أو ( الكونغرس  ،اؼبؤسبر
القاري ) يف  10ااير  1775برائسة جون ىانكوك  )7(G. Gohonhancokوىو اتجر من
Douglas johnson , france , London , 1976 , p . 241 .))1
John Richard , op ,;)2) Douglas yolf , Anontline of American history , New York , 1976 , p 231
cit , p , 364 .
) )3عبد العزيز نوار ,اؼبصدر السابق ,ص.59
John Ferliog , op , cit , p . 421 .))4
G . K . Chesterton , op , cit , p . 203; J . R . Jones , op , cit , p . 465 .))5
) )6عبد العزيز نوار ,اؼبصدر السابق ,ص.59
J . R . Jones , op , cit , p .466 .()7
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بوسطن ,وقرر فيو اؼبؤسبرون على أنشاء جيش أمريكي موحد من كل الوالايت مما عدا واحدة واختَت جورج
واشنطن لقيادة ىذا اعبيش ,وىو شاب من فرجينيا ؼبع اظبو يف حرب السنوات السبع ,وىذا الوقت كان
اغلب االمريكيُت معادي لفكرة االنفصال عن التاج الربيطاين(.)1
تزامن انعقاد اؼبؤسبر القاري الثاين مع حدوث مواجو بُت مستعمرات نيواجنالند والقوات الربيطانية ,يف
الوقت الذي كان عدد من اؼبليشيات حياصر بوسطن ،اندفعت قوة من ىذه اؼبستعمرات بقيادة بندكت
ارنولد ، )2()Bendict) Arnoldللسيطرة على قلعة تيكونًتوجا وكان ؽبذه القلعة موقع سًتاتيجي
مهم يف استخدام سالح اؼبدفعية حيث استطاعت ىذه القوات فرض السيطرة الفعلية على القلعة واسر
حاميتها اؼبتكونة من 40جندايً وعند ؿباولة اؼبؤسبر القاري الثاين التدخل يف إعادة القلعة إىل القوات
الربيطانية يف  21أاير عام 1775رفضت كل من مستعمره مساشوستس وكنكتكيت(. )3
ذبددت االشتباكات اثنياً بُت القوات الربيطانية وقوة من مليشيات مستعمرات نيواجنالند ابلقرب من

ضواحي بوسطن يف الوقت الذي كان اؼبؤسبر القارئ يواصل مشاوراتو وذلك بعد ان كانت قوة من
نيواجنالند تقوم ببناء قلعة على تل بنكر (  )Bunker Hillاذ يف صباح  17آاير  1775تقدمت
القوات الربيطانية ابذباة التل ,ويف ىذه اإلثناء قامت القوات الربيطانية بثالث ؿباوالت متتالية ألبعاد
ميلي شيا اؼبستوطنات تكبدت فيها خسائر جسيمة استطاعت القوات الربيطانية يف اؼبرة الثالثة من طرد
اؼبليشيات من ربصيناهتا بعد أن تكبدت خسائر ذباوزت ألفاً و مئة جندي بُت قتيل وجريح وخسرت
اؼبيلشيات أكثر من اربعمائة وأربعون بُت قتيل وجريح(,)4أفرزت معركة تل بنكر عالمتُت ابرزتُت يف ىذه
اؼبرحلة ،االوىل عززت الثقة عند اؼبستوطنُت إبمكانية مواجهو القوات الربيطانية بل حىت االنتصار عليها
والثانية اجبار الربيطانيُت على إعادة حساابهتم العسكرية ال سيما بعد تزايد قوة اؼبستعمرات(. )5
أصدر اؼبؤسبر القاري الثاين يف  6سبوز عام  1775ونتيجةً لضغط اؼبتشددين أو ما يسمى ابلوطنيُت إعالن

( األسباب والدوافع اليت تدعوا اؼبستعمرات إىل االلتجاء للقوة ) إذ أكد على شكوى اؼبستعمرات من

) )1عبد العزيز نوار ,اؼبصدر السابق ,ص.60
( )2بندكت ارنولد )1801 -1741( :قائد عسكري عمل يف اؼبرحلة األوىل من حرب االسةتقالل لصةا اؼبسةتعمرات واسةهم يف قيةادة اؼبسةتعمرات يف
اغبرب الفرنسية اؽبندية ,وبعد ذلك أصبح احد قادة اؼبستعمرات يف عام  1775حيث قةاد اؼبعركةة يف قلعةة تيكونةدروجا يف مدينةة نيويةورك ،اسةهم يف اغبملةة
علةةى كنةةدا يف هنايةةة عةةام  1775غةةَت أن اغبملةةة فشةةلت وانسةةحب إىل حبةةَتة جةةابلن  ,حقةةق انتصةةاراً يف معركةةة ريندفايلةةد عةةام 1777مث انتصةةر علةةى القةوات
الربيطانية يف معركة استانوست وكان ىذا النصر فاربة ؽبزديتها يف معركة ساراتوجا  .يف عام  1779مال إىل ؾبموعة من اؼبوالُت إىل بريطانيا األمةر الةذي أدى
بةو إىل خيانةة الةوطن ؼبةدة  16شةهراً ابتفةاق مةع القائةةد الربيطةاين كلنةنت الةذي كشةف سةره عنةدما وقةةع يف األسةر بيةد القةوات األمريكيةة انتقةل إىل اػبدمةة مةةع
القوات الربيطانية حىت عام  1781إذ ىاجر إىل لندن مع عائلتو للمزيد ينظر :
)www.en.wikipedia.org/wiki.bendictarnold(1741-1801
Axelrod,Op.Cit,pp.115-116.(.(3
/ commonse/ indexhtml:battle of(4)http://www.earluamerica.com. /earluamerica/milestones
bunkerhill
(5) Ketchum,Richard,Decisive Day: The Battle of Bunker Hill, New York ,1962,PP.181-185.
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النظام الضرائيب الذي رباول بريطانيا فرضو طوال اؼبدة السابقة وتعرض إىل كل االلتماسات اليت تقدمت هبا
()1
اؼبستعمرات إىل ملك بريطانيا وبرؼباهنا يف إعادة النظر يف سياسة اغبكومة مع اؼبستعمرات
يف الوقت الذي أصدر اؼبؤسبر القاري الثاين إعالنو حول األسباب والدوافع اليت تدعو اؼبستعمرات إىل
االلتجاء إىل استخدام القوة كان عليو أن يبدي موقفاً مناسباً من تدىور الوضع يف اؼبستعمرات الشمالية
لكي يتحمل مسؤوليتو كمؤسبر ديثل اؼبستعمرات يف أية مواجو عسكرية مع بريطانيا ,خاص ًة بعد أن خاضت
اؼبستعمرات الشمالية لوحدىا عدة معارك مع بريطانيا لذلك أدرك اؼبؤسبر ان عليو أن يضمن مسامهة صبيع
اؼبستعمرات يف حالة نشوب الصراع مع بريطانيا اثنيةً  ,ويف الوقت نفسو قدمت مساشوستس اقًتاحاً
للمؤسبر القاري بتبٍت مليشيات نيواجنالند لكي تكون نواة للقوات أألمريكية يف اؼبستقبل( ,)2صوت اؼبؤسبر
على أتسيس عشر فرق كان جنودىا األوائل من مستعمرات كنكتكيت وبنسلفانيا وماريالند وفرجينيا
وطلب منها االلتحاق بقوات نيواجنالند اؼبرابطة ابلقرب من بوسطن ويف  26آب عام  1775قدم ؾبلس

رودايالند مقًتحاً لتأسيس أسطول حبري وافق عليو اؼبؤسبر حيث قام بعد ذلك بتشييد ثالث عشرة سفينة
(. )3
وكان ىذا اعبيش ربت قيادة اعبنرال جورج واشنطن من والية فرجينيا وعُت اؼبؤسبر القاري الثانةةي أربعة قادة
()4
وشبانية ضباط كبار مساعدين للجنرال جةورج واشنطةن وكان من أبرزىم شارل يل ()Charles Lee
الذي أصبح اؼبساعد األول عبورج واشنطن يف حرب االستقالل ,وىوراتو كيتز )،)5()Horatio Gates
) ،)5()Gatesوريتشارد مونتغمري( ،)2()Richard Montgomeryوذلك ػبربهتم السابقة ابعبيش
ابعبيش الربيطاين(. )3

)www. Od ur. Let. Rug.nl/usa-second continental congress .deslaration of the . cases and(1
necessity of taking up arms. July 6.1775.
) (2على الرغم من عدم وجود اتريخ ؿبدد ؽبذا الطلب ,اال أن اؼبؤسبر القاري صوت ابإلصباع على اؼبقًتح يوم  14حزيران عام  1775الذي ُعد والدة
اعبيش األمريكي.
John , Miller , Triumph of Freedom ,New York,1960, P. 18.
Miller,Nathan ,Broed Sids :- The Age of Fighting Sail .1775-1815,New York ,2000 ,p18.((3
) )3شارل يل :قائد عسكري يف اعبيش القاري  ،ولد يف مدينة ديرهنال يف انكلًتا ,خدم يف اعبيش الربيطاين حيث كةان مسةاعداً للجنةرال بةرادوك يف اغبةرب
الفرنسية اؽبندية ,انتقل إىل اػبدمة يف اعبيش األمريكي وساند الثوار الوطنُت ،عُت من اؼبؤسبر العام قائداً مساعداً اىل اعبنرال جةورج واشةنطن يف عةام 1775
 ،مت أسةةره عةةام  1776مةةن اعبةةيش الربيطةةاين وبقةةي حةةىت عةةام  1778حيةةث اطلةةق س ةراحة يف عمليةةة تبةةادل األسةةرى .أعطةةى األوامةةر ابالنسةةحاب للجةةيش
األمريكي يف معركة مون ماوث يف  28حزيران عام  1778واعتقد أن ذلك كان خيانة من قبلو ونتيجةً لذلك ابعد من اعبيش للمزيد من اؼبعلومات ينظر:
.www.wikieped org/wiki/ charles/lee
( )1ىوراتةو كيتةز  :ولةةد يف مدينةةة مالةةدن الربيطانيةةة  ،خةةدم ضةةابطاً يف اعبةةيش الربيطةةاين خةةالل اغبةةرب الفرنسةةية اؽبنديةةة ويف عةةام  1761عةةاد إىل بريطانيةةا إذ
بقي حىت عام  ، 1772ويف ىذه السنة تقاعد من اعبيش الربيطاين مث سافراىل اؼبستعمرات وأصةبح مةن اؼبعارضةُت للسياسةة الربيطانيةة يف عةام  1780عينةو
اؼبؤسبر العام قائداً للجيش اعبنويب وبقي يف اػبدمة العسكرية حىت عام 1790للمزيةد ينظةر.org/wiki/ horatio/ gates www.wikieped :
( )2ريتشارد مونتغمري  )1775 -1736 (:ولد يف دبلنفي ايرلندا  ,خدم يف القوات الربيطانية يف حرب السبع سنوات  ,عُت قائد عسكري يف اعبيش
االمريكي يف اغبملة على كندا واليت قتل فيها للمزيد ينظر  .org/wiki rischard montgomery . www.wikieped :
(3)www.army.mil/cmh-pj/books/amh/03 American revolution first phase.
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ومن االمور اليت قام هبا اؼبثوار يف فيالدلفيا ىو إرسال التماس للملك جورج الثالث يطلبون منو أعادة النظر
يف قوانينو التعسفية ضد والايهتم سيما بعد مذحبة بوسطن ورفض كل مقًتحات وزير اؼبالية الربيطاين نورث
حول إجياد حل آخر للضرائب يدفعها األىايل وتعيُت جورج واشنطن قائداً عاماً للقوات األمريكية وأطلق

على جيشو اسم جيش القارة األمريكية( ، )1وقد رحب الفرنسيُت بقرارات اؼبؤسبر العتقادىم أن الثورة من
الداخل ستنهي االستعمار الربيطاين وستكون مفتاحاً لعدة ثورات ضد جورج الثالث وستعوض فرنسا عن
خسائرىا يف القارة(.)2
يف اؼبقابل اصدر ملك بريطانيا جورج الثالث يف  23اب  1775تصرحياً اعلن فيو ان اؼبستعمرات يف حالة

عصيان ,فوجد الكونغرس االمريكي صعوبة يف االستمرار يف وضعو اؼبتناقض واخذ الكونغرس تدرجيياً
يساق حنو القيام بوظائف الدولة ,فاصدر اوراق مالية ومنح اؼبستعمرات سلطة تكوين حكومات ؿبلية,
كما اخذت قوات اؼبستعمرات تنشط يف عدة اماكن من البالد( ,)3وزاد التوتر عرب نشر إعالن التمرد,

وازباذ بريطانيا إجراءات حازمة ضد اؼبستعمرات ومنها وقف التجارة وكل أشكال االتصال مع أمريكا(،)4
وعليو قرر الثوار األمريكيُت االستمرار ابلعمل اؼبسلح ،كان جيش جورج واشنطن حوايل شبانية عشرة آلف
مقاتل مقسماً اىل قسمُت القسم األول يتطوع لثالث أشهر والثاين مليشيا فضالً عن الثوار يف الوالايت
من اؼبتطوعُت اؼبتحمسُت للقتال خارج غبدود(. )5
استغلت فرنسا تلك الظروف لتقدًن اؼبساعدات السياسية والعسكرية واالقتصادية للشعب األمريكي اال انو
يبدو أن فرنسا مل تعلن عن تلك اؼبساعدات بشكل علٍت ورظبي خوفاً من القوة الربيطانية السيما بعد
خسارهتا يف حرب السبع سنوات ،لذا ظلت فرنسا على اتصال سري ابلثوار األمريكيُت وأخذت سبدىم
ابؼبال والسالح والذخائر الالزمة ؽبم( ،)6وكانت تلك األسلحة واؼبساعدات الفرنسية هترب سراً اىل الثوار

عن طريق التجارة ابلسلع الغذائية والكمالية القادمة من ابريس عرب البحار اىل اؼبوانئ األمريكية(،)7وكانت
ابريس اؼبقر الرظبي الذي استقبلت فيو فرنسا الوفود اؼبرسلة من الثوار بصورة غَت رظبية لتوثيق التعاون
السياسي والعسكري بينهما( ،)8وكان معظم تلك الوفود األمريكية من التجار والصناع واألثرايء الذين
أرىقتهم السياسة الدكتاتورية عبورج الثالث والضرائب اؼبفروضة عليهم وصمموا على اؼبسامهة للتخلص من
تلك السياسة وربرير البالد( ,)9فضالً عن دعم اؼبتطوعُت الفرنسيُت الذين صمموا على االنتقام من بريطانيا
( ) 1عبد الفتاح حسن أبو عليو  ،اتريخ األمريكيتُت والتكوين السياسي للوالايت اؼبتحدة األمريكية  ،دار اؼبريخ للنشر  ،الرايض  ، 1987 ،ص . 62
( )2كلود جوليان  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 2
) )3عبد العزيز نوار ,اؼبصدر السابق ,ص.60
( ) 4يونس عباس نعمو  ،العمليات العسكرية يف الصراع بُت بريطانيا والوالايت اؼبتحدة األمريكية  ، 1783–1776ؾبلة اببل  ،ع ،1حزيران،2011 ،
ص . 164
Brad Ford Rerkias , op , cit , p , 301 .))5
Chris cook , op ,cit , p . 163 .))6
(7) A . Goowin , op , cit , p . 193 .
(8) Brad Ford Perkias , op , cit , p . 112 .
(9) Brad Ford Perkias , op , cit , p . 165 .
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بريطانيا بعد خسائرىم ؼبمتلكاهتم وعوائلهم يف حرب السنوات السبع فوصلت أعداد كبَتة منهم اىل اؼبوانئ
األمريكية قدر عددىا حبوايل آلف متطوع(. )1
ديكن القول ان ىنالك عوامل عديد ة اذت اىل اندالع الثورة يف اؼبستعمرات االمريكية منها االقتصادي
واالجتماعي والثقايف وغَتىا ,ال ان امتزاج العاملُت االقتصادي والثقايف مها اللذان سامها بشكل كبَت يف
تعزيز االستقالل وربويل الثورة اىل حرب استقالل عن بريطانيا .
يف عام  1776أعلن اجمللس الثاين ؼبؤسبر فيالدلفيا وثيقة استقالل كتبها توماس جفرسون Tomas
 Jefersonوبدأت الصدامات اؼبسلحة بُت بريطانيا والثوار األمريكيُت اؼبدعومُت من قبل فرنسا ابؼبال
والسالح بشكل سري ,وأظهرت فرنسا أهنا ال تريد التورط يف النزاع بصورة علنية خوفاً من بريطانيا( ،)2وقد
وقد دخلت ىولندا وبولندا ؼبساندة عبيش التحالف اؼبشًتك األمريكي الفرنسي ضد بريطانيا أمالً يف
التخلص من اؼبنافسة البحرية والربية للقوات الربيطانية(. )3

وقد سبكنت القوات اؼبتحالفة االمريكية الفرنسية بقيادة جورج واشنطن وربت ضرابت اؼبدفعية من قطع
اإلمدادات عن اعبيش الربيطاين احملاصر يف بوسطن بقيادة اعبنرال الربيطاين وليم ىاو Willem
 )4(Hwoعام  ،1776الذي أدرك أن بوسطن مل تعد آمنو فقرر االنسحاب منها يف هناية شهر آذار عام
عام  1776ليدخلها جورج واشنطن مباشرة بعد أشهر من اغبصار البحري والربي عام  ،)5(1776اال ان
ان اؼبلك جورج الثالث مل ييأس على الرغم من اػبسارة وصمم على االنتقام من الثوار اؼبستعمرات
األمريكية ,وأرسل اعبنرال وليم ىاو الحتالل مدينة نيويورك ذات اؼبوقع االسًتاتيجي والعسكري ألمهيتها يف
إليصال اؼبؤن من بريطانيا اىل قواهتا يف القارة االمريكية( ،)6وكان جورج واشنطن قد حصن اؼبدينة وحصل
على مساعدات عسكرية واقتصادية من فرنسيا؛ اال أن وصول إمدادات بريطانيا اىل وليم ىاو ومعرفتهم
للطبيعة اعبغرافية وطرق واؼبمرات اؼبائية ؼبدينة نيويورك سبكن من ؿباصرة قوات جورج واشنطن واضطره اىل
الًتاجع وسبكنت القوات الربيطانية من ؿباصرة مدينة ترستون  ,)7(Terestonاال ان فرنسا ارسلت اؼبزيد
من االمدادات العكسرية اىل جورج واشنطن مما دفعو اىل مواصلة القتال حىت أجرب قوات وليم ىاو على
االنسحاب من مدينة ترستون حنو يورك وقواعدىم يف كندا(.)8

Douglas Yolf , op , cit , p . 216 .))1
Douglas Jerrold , op , cit , p , 280 .))2
A bid , p . 281 .))3
( ) 4وليم ىاو  :جنرال بريطاين ولد عام  1729عرف أبعمالو العسكرية الناجحة عل الثورات ضد بريطانيا يف مستعمراهتا يف أمريكا  ،ينظر:
Ency clopdia American , vol , 14 , p . 570 .
( ) 5صا حسن العجيلي  ،موقف جورج واشنطن من حرب االستقالل األمريكية  ،ؾبلة كلية الًتبية ،مح  ،17اعبامعة اؼبستنصرية ،2007 ،ص . 12
.
(6) G . K . Chesterton , op , cit , p . 361 .
(7) John Ferliog , op , cit , p . 212 .
John Richard , op , cit , p , 261.))8
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يبدو أن جورج الثالث كان مصراً على مواصلة القتال واستعادة مستعمراتو ابلقوة والتخلص من الثوار,
فقرر توجيو ضربة عسكرية قوية اىل القوات اؼبتحالفة األمريكية – الفرنسية ،فأرسل ضبلة عسكرية بريطانية
بقيادة اعبنرال بورجُت  Borgenعام  1777ليكون على رأس القوات اغبكومية يف كندا فتوجو حنو

اؼبدينة يورك مث آلباين يف اعبنوب حيث عسكر فيها غبُت وصول إمدادات بريطانية اليو( ,)1اال أن جورج
واشنطن سبكن بفضل الدعم العسكري الفرنسي من ؿباصرة بورجُت وقطع طرق اإلمدادات اليو ,وحدثت
بُت الطرفُت معركة يف سراذبوا  Saratagiwiaالتابعة لنيويورك يف  17تشرين االول  ,1777وقد ىزم
فيها اعبيش الربيطاين واضطر بورجُت اىل االستسالم( ،)2وتعد معركة سراذبوا نقطة ربول يف اتريخ العالقات
العالقات األمريكية – الفرنسية؛ ألهنا شجعت فرنسا على الدخول بشكل علٍت وتقدًن اؼبساعدات
السياسية والعسكرية واالقتصادية للثوار االمريكان ,كما اهنا شجعت الدول اؼبعارضة لربيطانيا منها ىولندا
واسبانيا وبولندا على الدخول وتقدًن اؼبساعدة للثوار األمريكيُت(,)3ولوال تلك اؼبساعدات اليت قدمت من
قبل فرنسا واغبلفاء للثوار األمريكيُت ؼبا كتب للثوار االمريكان النجاح ،ومشلت اؼبساعدة حىت ارسال بعض
الضباط واعبنود وعلى رأسهم الفايت  ،)4(Lafaylteالذي عرف بشخصيتو للثوار ورغبتو ابالنتقام من
بريطانيا وإعادة ىيبة فرنسا وشعبها بعد حرب السبع سنوات(.)5
يف فرنسا حثت األوساط السياسية الفرنسية اؼبلك لويس السادس عشر ( )1791–1774على ضرورة
الدخول يف اتفاق رظبي مع األمريكيُت؛ بعدما أتكد ؽبم قوة اعبيش األمريكي وقدرتو على ربقيق
االستقالل( ، )6وكان الثوار األمريكيُت قد اتفقوا بقيادة جورج واشنطن على إرسال وفد رظبي اىل البالط
اؼبلكي الفرنسي بقيادة بنيامُت فرانكلُت ، ) 7( Beajammen Franklenلعقد اتفاق سياسي
وعسكري يضمن مساندة الطرفُت ضد عدوىم اؼبشًتك بريطانيا( ،)8وجرت اؼبباحثات بُت اعبانبُت فرانكلُت
فرانكلُت مع وزير اؼبالية الفرنسي فرجسُت  Verigeacحول تلك اؼبساعدات ومت عقد ربالف عام
)1) J . R . Jones , op , cit , p . 281
)2) G . K . Chesterton , op , cit , p .361
( ) 3لويس السادس عشر )1791–1774( :ىو ملك فرنسا وحفيد لويس اػبامس عشر أصبح ولياً للعهد يف سن  12بعد موت والده عام 1765
 1765ورث من والده النفور من األفكار اعبديدة عرف عدة لغات أال أنو جهل الفن العسكري تزوج ماري أنطوانيت أبنو إمرباطور النمسا حدثت يف
عهده الثورة الفرنسية اليت أدت اىل إعدامو عام  ، 1793ينظر  ،عبد الوىاب الكيايل  ،اؼبوسوعة السياسية  ،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بَتوت ،
 ، 1981ج ، 5ص. 548
)4) Henry Panford , op , cit , p. 360 .
)5) Walter Lafber , op, cit , p. 216 .
)6) R . Jones , op , cit , p . 322
( ) 7بنيامُت فرانكلُت  :قائد عسكري وسياسي ابرع ولد عام  1706يف بوسطن درس الالىوت حصل على شهادة فخرية لو اخًتاعات يف ؾبال العلوم
والكهرابء  ،الطب وساىم يف أتسيس الصحف واؼبؤسبرات واستقالل أمريكا وكتابة الدستور ويف التفاوض مع فرنسا حول اؼبساعدات تويف عام ، 1790
ينظر  :تفاصيل عن حياتو:
Ranldw clork , A Biogragky Benigmien Klien , Untied state , 1983 , p ,66 .
Cilve parry II . D, cousoldated treaty sories 177–1783, vol , 19, New York, 1973, G . T . S .))8
. P . 1312 .
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 1778ومشل التحالف اتفاقُت األوىل اقتصادية والثانية سياسية ,اذ اعًتفت فرنسا دبوجبو ابستقالل
أمريكا ,والوقوف اىل جانبها ,وعدم عقد أي معاىدة اال دبوافقة الطرف اآلخر ,ومساندة بعضهم البعض
يف حالة تعرض احدمها للخطر الربيطاين( ,)1كما وافق واشنطن على شروط فرنسا يف امتالك جزيرة
نيوفوالند مقابل تلك اؼبساعدات(. )2
ديكن القول أن جناح الثوار األمريكيُت بعقد ذلك التحالف زاد من القوة السياسية والعسكرية واالقتصادية
وأصبح من الصعب على بريطانيا ذباىل مطالب الثوار بعد ماحل هبا من ىزائم يف سراذبوا ،وأمام ضرابت
جيش جورج واشنطن مل يسع اعبيش الربيطاين احملاصر يف مدينة يورك اتون بقيادة كورن والس Corein

 Waliesاال الًتاجع ,بعد وصول اؼبساعدات الفرنسية للثوار األمريكيُت عام  1781البحرية بقيادة دي
ريشامبو  De Roshampoفتمكن جورج واشنطن من أحكام سيطرتو على اؼبدينة كلها(، )3وكان
عدد القوات الربيطانية اليت استسلمت حوايل  7500مقاتل( ،)4وابستالمها انتهت اؼبرحلة األخَتة من
اغبرب اليت قرر خططها قادة مؤسبر فيالدلفيا وعدة انتصاراً للتحالف األمريكي – الفرنسي .
وبدأت اؼبفاوضات بُت اعبانبُت الربيطاين واألمريكي فأعلنت بريطانيا استقالل الوالايت اؼبتحدة األمريكية
دبوجب معاىدة ابريس يف آيلول عام  ،1782وحضر الصلح بنيامُت فرانكلُت وجون ادمز كممثلُت عن
أمريكا ومت اختيار ابريس مقراً ابعتبار فرنسا اغبليفة األوىل وعرفاانً لقاء اؼبساعدة الفرنسية ؽبم(. )5

Doucument history of The unted stat Forgion policy 1776 – 1781 , New York , 1955 , D . H))1
. U . S . F . P, p . 2651 .
John Richard , op , cit , p. 223 .))2
)3) C. T . S . op , cit , p . 1326 .
( )4ستيفن فيست  ،اؼبصدر السابق  ،ص . . 68
( )5وقد نشرت الواثئق األمريكية بنود صلح ابريس عام  1783 – 1782وكان من أىم بنوده  :اعًتاف بريطانيا ابستقالل الوالايت اؼبتحدة األمريكية
وإعطاءىا اغبرية والسيادة وتعهدىا بعدم القيام أبي حرب مستقلة البتعاده اؼبستعمرات األمريكية السابقة  ،وربديد اغبدود البحرية كحد فاصل بُت
اؼبستعمرات األمريكية والربيطانية وأمهها هنر اؼبسسيب  ،فلوردا سانت لورنس  ،جبال االلياس  ،الروكي  ،وحرية الصيد والتجارة يف الشواطئ األمريكية=
=والتمتع ابستقالؽبا التام بعيداً عن بريطانيا  ،حرية نق األشخاص واؼبمتلكات الربيطانية للعودة اىل داير األم  ،تعهد بريطانيا وأمريكا االلتزام ببنود
االتفاقيات الربية والبحرية والعسكرية وتعويض بريطانيا للخسائر األمريكية وإعادة األسرى واؼبمتلكات الربية خالل اغبرب  ،ينظر الوثيقة D . H . U :
. S . F . p . , op ,cit , p . 2660
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اخلامتة
يعد مؤسبر فيالدلفيا  1783–1774من أىم اؼبؤسبرات يف التاريخ األمريكي فقد أحرز نتائج مهمة على
الصعيدين الداخلي واػبارجي فعلى الصعيد الداخلي مثل قمة التعاون والًتابط بُت الفئات اؼبختلفة للشعب
األمريكي إبصداره أول وثيقة يف حقوق اإلنسان وأبرز شخصيات عسكرية وسياسية مهمة كان ؽبا دوراً يف
بناء الوالايت اؼبتحدة األمريكية وأثبت قدرة الشعب األمريكي يف التعاون فيما بينهم وإهناء معاانهتم الطويلة
يف ضل االستعمار الربيطاين ،وعلى الصعيد اػبارجي ،فيبدو أنو أسس التعاون السياسي واالقتصادي
والعسكري والصالت القددية بُت البلدين كانت أقوى من تلك اػبالفات حول اؼبصا واألىداف
واألساليب العسكرية لالنتقام من بريطانيا لقاء خسائرىا يف القارة بعد حرب السبع سنوات واليت قادت
ابلنهاية اىل التفاىم والتعاون إلهناء العدو اؼبشًتك بينها .

قائمة املصادر
أوالً :الواثئق األجنبية احملفوظة يف أرشيف وزارة اخلارجية العراقية ببغداد :

1 – cilve parry II , D . cousoldated treaty sories 1775–1783, vol , 19, New York , 1973,
C.T.S.
2 – Doucument History of the United state fogien policy , 1776 , 1781 , New York ,
1955 , D . H . U . S .F . P .
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