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  :ملخصا 
-1791( خبلؿ السنكات   ال ريطانية ؿ العبل ات الدكلية )الفرنسية األمريكيةيتناك 

 أكر  ا ضد فرنسا  كشكمتا نكاة لتحالؼ كؿ مف النمسا ك ركسيذ ك فت إ  1797
كجرت حركب كصراعات   خرل لهذا التحالؼأك ر  ك د انضمت  ريطانيا  كدكؿ أ

ف  العبل ات  خران آ كتطكرات كريرة انعكست عمى الكاليات المتحدة كخمقت مساران 
نهـ الحركب  ألى مك ؼ الحياد مف  هذ  عم األمريكيةكاجتمعت المصمحة   الدكلية
 .أكر  غزك  إلىكاررة ا تصادية  د تعرض  بلدهـ  إلىنها ستؤدم أيدرككف 

ال ريطانية كدخكلها مرحمة جديدة مف الصراع  –ذ انعكس  تخـز العبل ات الفرنسية إ
 كأرسمت رئيس المحكمة العميا جكف جام  كالحرب انعكاس عمى الكاليات المتحدة

(John Jay)•   19ف   األمريك تمكف الم عكث لمتفاكض م  الحككمة ال ريطانية 
الت  سعت لتسكية القضايا العالقة   مف تك ي  معاهدة  جكف جام 1794نكفم ر 

   .األمريك  يف ال مديف الت  تركت دكف حؿ منذ االستقبلؿ 
 أكر اجرت احداث  كتطكرات مهمة ف  مكاجهة 1799-1795كخبلؿ السنكات 

 1795المحطات تك ي  صمح  ازؿ  يف فرنسا ك ركسيا عاـ  أ رزلعؿ ك   لفرنسا
منها احتبلؿ فرنسا لمضفة اليسرل مف نهر   الذم في  حققت فرنسا مكاسب ك يرة

 أكر اف المعارؾ الدائرة  يف فرنسا ك مف تك ي  الصمح العاـ  ك التال  فالرايف لحي
 كر  ة فقد تحطـ التحالؼ األال كلندي مسخلةك فضؿ االنتصارات الفرنسية كتخرير ال

فقد عقدت   كهزيمة النمسا إيطاليارر تكال  االنتصارات الفرنسية ف  إاألكؿ  كعمى 
العبل ات الدكلية كتعد  إطارمعاهدة كام ك فكرميك الت  تعد محطة مهمة ف  

 لفرنسا. ك يران  ان انتصار 
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against France, forming the nucleus of a larger European 

alliance, and Britain and other countries joined this alliance, 

and wars, conflicts, and many developments took place that 

reflected on the United States and created another path in 

International relations, and the American interest has met on a 

neutral stance towards these wars because they realize that it 

will lead to an economic disaster that could expose their 

country to a European invasion. 

As the worsening French-British relations had entered a new 

phase of conflict and war, a reflection on the United States and 

the Chief Justice of the Supreme Court John Jay was sent to 

negotiate with the British government. On November 19, 

1794, the American envoy was able to sign the Treaty of John 

Jay, which sought to settle The outstanding issues between the 

two countries that have been left unresolved since American 

independence. 

During the years 1795-1799 important events and 

developments took place against Europe against France, and 

perhaps the most prominent stop was the signing of the Basel 

Peace between France and Prussia in 1795, in which France 

made great gains, including France’s occupation of the left 

bank of the Rhine until the signing of the general peace, and 

therefore the ongoing battles between France And Europe, 

thanks to the French victories and the influence of the Polish 

question, the first European alliance was destroyed, and as a 

result of the successive French victories in Italy and the defeat 

of Austria, the Campo Formio Treaty was held, which is an 

important station in the framework of international relations 

and is considered a great victory for France. 
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 مقدم 
تندرج الدراسة ف  اطار ما يعرؼ  التاريخ الدكل   كدراسة تاريخ العبل ات الدكلية 
ف  مرحمة مهمة كحساسة  كانت فيها اكر ا تعيش صراعات كحركب  نتيجة 

-1791هذ  الركرة  فالسنكات الممتدة  يف  تداعيات الركرة الفرنسية كمك ؼ اكر ا
  تركت ارارها عمى تاريخ اكر ا  كه  الت  مهدت لكصكؿ نا ميكف الى 1799

 السمطة  اذ يعد حكم  لفرنسا ذات تخرير ك ير عمى العبل ات الدكلية.
-1791خبلؿ السنكات  كيهدؼ ال حث الى دراسة العبل ات الدكلية ف  اكر ا

 عد  ياـ الحرب  يف  1793  اذ اف تشكيؿ التحالؼ االكر   االكؿ عاـ 1797
  كعمى ارر 1791فرنسا مف جهة ككؿ مف النمسا ك ركسيا مف جهة رانية عاـ 

ذلؾ شهدت اكر ا  فضؿ مك ؼ اكر ا مف الركرة الفرنسية مرحمة ساخنة مف 
الركرة الفرنسية انعكست عمى العبل ات  الصراعات  كهذ  التداعيات الت  نجمت عف

الفرنسية ال ريطانية  ك د تشعب المشهد السياس  كازداد تعقيدا كانعكس عمى 
الكاليات المتحدة كالعبل ات االمريكية الفرنسية كالعبل ات االمريكية ال ريطانية  

دكؿ فضبل عف تخريرها عمى اس انيا  ك التال  فنحف اماـ مشهد دكل  لمعبل ات  يف 
 اكر ا كامتد خارج القارة االكر ية  فهك مكضكع جدير  الدراسة كاالهتماـ.

كمنهج ال حث المعتمد هك دليؿ شيكاغك كمهج  حث ف  التكريؽ يناسب الدراسات 
التاريخية  كعمى ال الب عمى اال حاث الت   دمتها ف  مجاؿ الدراسات التاريخية  

  ف  منهج ال حث المعتمد كاسعى فضبل عف استخداـ المنهج الكصف  كالتحميم
 دائما ك در االمكاف الكصكؿ الى مضاميف ك را ات نهائية.

 دـ ال احث دراسات  ف  ال حث التاريخ  ف  مجاليف  اكلهما التخصص الد يؽ هك 
تاريخ الكاليات المتحدة  مصدار عدد مف الكتب  الم تيف العر ية كاالنكميزية تحت 

جا  سكريا ف  مراحؿ تاريخية مختمفة  فضبل عف ا حاث عنكاف السياسة االمريكية ت
متفر ة ف  نفس التخصص  كالمجاؿ الران  مف مجاالت ال حث كهك االهتماـ 
كالتخصص الرديؼ كالمكمؿ لمتخصص الد يؽ   االهتماـ  دراسة تاريخ اكر ا ف  
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القرف التاس  عشر  كالنصؼ االكؿ مف القرف العشريف  كيعد هذا ال حث جز  مف 
 مشركع تخليؼ كتب عف تاريخ العبل ات الدكلية ف  اكر ا خبلؿ القرف التاس  عشر.

 تمييد
خذت طا   أنها خلفرنسية خبلؿ القرف الرامف عشر  اتسمت العبل ات ال ريطانية ا

صكر هذا التنافس  أ رز 1763كلعؿ حرب السنكات الس   عاـ   الصراع كالتنافس
 1783-1774 األمريكيةعمى   ياـ الركرة  لذلؾ هذا التنافس كالصراع  كالصراع

فقد انعكس عمى المك ؼ الفرنس  مف   1789كمف رـ  ياـ الركرة الفرنسية عاـ 
عف انعكاس هذ   فضبلن   كالمك ؼ ال ريطان  مف الركرة الفرنسية األمريكيةالركرة 
كالعالـ عمى العبل ات الفرنسية  أكر االت  تعد منعطفات مهمة ف  تاريخ  األحداث
ف الركرة الفرنسية عاـ ماألمريكية. كعمى العمكـ فكالعبل ات ال ريطانية  األمريكية
كدفعت   كالعالـ أكر اف  العبل ات الدكلية ف   مهمان  شكمت منعطفان  1789

جهة رانية   مف أكر انشكب الحركب كالصراعات  يف فرنسا مف جهة ك  إلىتطكراتها 
ف نسمط الضك  عمى ط يعة العبل ات  يف فرنسا ك قية دكؿ أف  هذا ال حث نحاكؿ 
كه  فترة  1797-1791خبلؿ السنكات  األكؿ كر  التحالؼ األ إطارف   أكر ا

 . أكر امهمة مف تاريخ 
 
خالل ا ت ا ف ا دو ي    ا بريطاني  (األمريكي: ا عالقات ا دو ي  )ا فرنسي  والً أ

 :1793األول ضد فرنسا 
كمعارضة   فكار الركرية كالسياسة التكسعية ف  فرنساكضاع السياسية كاألدفعت األ

حرب كاسعة كشف حركب فرنسية  إلىلمسار السياسة الخارجية الفرنسية  أكر ا
 استمرار الصراع كالحرب. إلىكدفعت   ةأكر يك المقا ؿ ردة فعؿ  أكر اكاسعة ضد 

مت يرات دكلية  إلىكضاع الداخمية لمسار الركرة الفرنسية دف  ف تطكرات األملذلؾ ف
 ك يرة.
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هرب لكيس السادس عشر كمارم أنطكانيت مف  اريس كتكجهكا   1791ف  يكنيك 
  اإلم راطكر الركمان  المقدس  حيث انتظر شقيؽ الممكة -الحدكد النمساكية  إلى

لركرية كاستعادة سمطة كاإلطاحة  الحككمة ا  م  القكات المستعدة ل زك فرنسا
الممكية كالن بل .  دا لمكريريف أف هذ  الحادرة كانت دليبلن عمى أف الممكة لـ تكف 

 (1) . ؿ اتهمت  الخيانة  مجرد أجن  
  أعمنت الجمعية التشريعية المنتخ ة الحرب عمى النمسا ك ركسيا  1792ف  أ ريؿ 

تحالفات معادية لمركرة. كما حيث اعتقدت أف المهاجريف الفرنسييف كانكا ي نكف 
 (2) كانت تخمؿ ف  نشر مرمها الركرية ع ر أكرك ا مف خبلؿ الحرب.

ربلرة  إلىكانقسـ 1792 أيمكؿس تم ر/  30فقد عقد المؤتمر الكطن  الفرنس  ف  
ف  حيف   ى يمرمها الجيركندكييف الذيف جمسكا عمى يميف القاعة  األكل كل رئيسية

كهناؾ   لهـ عمى يسار القاعة الت  عقد فيها االجتماع مكانان اتخذ اليعا  ة الجمكس 
عمف المؤتمر الكطن  الجمهكرية أ   ك د  كل لتقؼ مع أ أيهماتنتظر  كل رالرة 
ككانت الخبلفات الداخمية عميقة  يف الجيركندييف   1792 أيمكؿ 25فرنسا ف  
  عدام إ اليعا  ة عمى صر أ  فقد المك ؼ مف الممؾ مسخلةف   األخص   كاليعا  ة

ف فرنسا كانت حققت انتصارات مهمة ف  مفك التزامف م  هذ  التطكرات الداخمية 
مجيكا كضمت سافكم كتيس فقد تمكنت مف  سط سيطرتها عمى    ج هات القتاؿ

 (3)ليها.إ
عمى الصعيد الداخم  اتخذت األزمة السياسية منعطفنا جذرينا عندما هاجمت 

 قيادة اليعا  ة المتطرفيف المقر الممك  ف   اريس كاعتقمكا  مجمكعة مف المتمرديف
كسط مكجة مف العنؼ ف    . كف  الشهر التال 1792أغسطس  10الممؾ ف  

                                                           
(1) UPDATED: AUG 21, 2018 ORIGINAL: NOV 9, 2009,Marie-
Antoinette,HISTORY.COM EDITORS. 
(2) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 

  مط عة دار الكتب المصرية  القاهرة 6محمد  اسـ  حسيف حسن   تاريخ القرف التاس  عشر ف  اكر ا  ط/  (3)
1929  29.. 
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تـ است داؿ   الذم ذ ح المتمردكف ال اريسيكف المئات مف المتهميف  الركرة المضادة
نشا  الجمهكرية  الذم أعمف إل ا  الممكية  الجمعية التشريعية  المؤتمر الكطن  كاا

المحكـك عمي    أرسؿ الممؾ لكيس السادس عشر  1793يناير  21الفرنسية. ف  
( كاعدمت المقصمة) إلى اإلعداـ  تهمة الخيانة العظمى كالجرائـ ضد الدكلة 

 (1) (  عد تسعة أشهر.1793-1755زكجت  مارم أنطكانيت )
ف معركة مك ركسيا مف جهة رانية ف كالنمسارالحرب  يف فرنسا مف جهة  إطارف  

 كل جيش  ركس  ال د أنتصار عمى ف اإلأذ إ  فالم  تعد معركة فتح لعصر جديد
الكض  الدكل   إطارفهك عهد جديد ف    ف تجن  رمار أف يجعؿ فرنسا تفكر ف  أ

  ال مد م  فرنساطانيا الت  خاضت م ارزة طكيمة األف  ريأأكر ا  فضبل عف ف  
ال إ 1793ذ ما ظهر عاـ إ  لضـ فرنسا ل مجيكا كهكلندا تسمـ طكعان ف أيمكف 

الذ  األكؿ كر   ياـ التحالؼ األ إلىدف   (2)ككانت فرنسا  د كشفت عف نياتها.
 .أس انياك ركسيا ك  طانيا كالنمسايتككف مف  ري

متطرفة كتحكلت كراهية المكاطنيف الفرنسييف مف الممكؾ  أص حتفالركرة الفرنسية 
العنؼ. تـ الق ض عمى الممؾ لكيس السادس عشر كالممكة مارم  إلىخ ة الررية كالن

 21عداـ  هما ف  ف تنفيذ حكـ اإلمعف ذلؾ ف فضبلن  (3).1792انطكانيت ف  عاـ 
ها يكخسرت فرنسا كرير مف مؤيدأكر ا  فزع ممكؾ أ د  1793كانكف الران  / يناير 

                                                           
  عكد اختراع المقصمة الفرنسية الشهيرة الت  اص حت رمزا مف رمكز الركرة الفرنسية كعهد االرهاب كالذم اعدـ في  ي

شخص الى الط يب الفرنس  كعضك الجمعية الكطنية انطكاف لكيس  كعمى الرغـ مف  16000الى ما يصؿ الى 
كف ال ا ها  لذلؾ سعى الى جعمها غير مؤلمة ان  كاف معارضا لعقك ة االعداـ  اال ان  كاف مقتنعا  ان  ال يم

 كسريعة  در االمكاف.
)UPDATED:SEP 5, 2019ORIGINAL:JUL 14, 2015,The French Revolution Was Plotted 
on a Tennis Court.( 
(1) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 

 .31  دار المعارؼ  مصر  1950-1789الحديث  هػػ.أ. ؿ. فشر  تاريخ اكر ا ف  العصر (2)
(3) Encyclopaedia of United States History for Kids, French Revolution and US history, 
http://www.american-historama.org. 
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عادة النظر ف  مك فها ل ريطانيا إلمسكغان عطى أ ن  أعف  فضبلن   ف  الخارج
ف احتبلؿ فرنسا ل مجيكا أ  فضبلن عف (1)ظهر حقيقة مك فها المعادم لفرنساكت
ريطانيا ألنها شعرت رارت  أت الت  حققتها عبلنها الحرب عمى هكلندا كاالنتصارااا ك 

ضافية لت يير مك فها كاتخاذ إعطاها مسكغات أ مهددة مما   أص حت خف تجارتها 
فاستدعت سفيرها مف  اريس ك طعت االتصاؿ م   (2)مك ؼ معاد لمركرة الفرنسية 

دارة اا ذلؾ  ؿ اتهمت   تشجي  المعارضة ك السفير الفرنس  ف  لندف كلـ تكتؼ  
  ك ذلؾ (3)ة ضد الركرة الفرنسية كر ي تع ئة الدكؿ األ  الدعاية ضدها كتمكينها

مامها تاريخ أ  كاستحضرت ا عف مك فها الحقيق  مف فرنساسفرت  ريطانيأ
كمنها عمى كج  الخصكص حرب   العبل ات  ينهما الحافؿ  الصراعات كالتنافس
دركت مخاطر انتصار أاألمريكية ك السنكات الس   كمك ؼ فرنسا المساند لمركرة 

 .الركرة الفرنسية عمى مصالحها كتجارتها
  1793مف ش اط  األكؿفرنسا الحرب ضدها ف   عمنتأ كنتيجة لمك ؼ  ريطانيا 

ذ إ  عدا  المحيطيف  هانفسها ف  مكاجهة طكؽ حديدم مف األك ذلؾ كضعت 
كجعمت أس انيا  ف  حالة حرب م   ركسيا كالنمسا ك ريطانيا كهكلندا ك  أص حت

 (4).ضد فرنسا األكؿ كر   ريطانيا مف نفسها الممكؿ الرئيس  لمتحالؼ األ
 :ا ثورة ا فرنسي  عل  االوضاع في بريطانيا تاثير

تقييد أنشطة  إلىسعت السمطات   1793ك مجرد اندالع الحرب م  فرنسا ف  عاـ 
مة  الجمعيات اإلصبلحية تحت ستار األمف القكم . كظهرت دعكات مف الحكك 

را طة  فقد أسس المحام  جكف ريفز  نشطة الراديكاليةكدعكات مجتمعية معادية لؤل
الحفاظ عمى الحرية كالممكية ضد الجمهكرييف كالميفيمير لمكاجهة التهديد الممحكظ 

                                                           

 (1)Leo Gershoy, The French Revolution 1787 – 1799 , New York 1945, p.60 .  
 .    44 – 39(  ص 1985اكر ا ف  القرف التاس  عشر )فرنسا ف  مئة عاـ (  )جدة آماؿ الس ك    (2)
 . 319  ص 1970جكرج ليفير  عصر الركرة الفرنسية  ترجمة جبلؿ يحيى  االسكندرية  (3)

(4) Leo Gershoy, Op. Cit,   
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ف  لندف م  أكرر  Reeves كتكاصمت جمعية  LCS لمدستكر ال ريطان . مرؿ
جكا  أكتككنت  كساعدت ف  تعميـ الدعاية المحافظة.   فرع إ ميم  تا   200مف 

  محة لمدفاع ضد غزك فرنس  محتمؿشجعت ال ريطانييف عمى تككيف جمعيات مس
كعممت الركرة  الفرنسية نفسها كالحركب الت  تمت  .كالدفاع عف الممؾ كالدستكر

ذلؾ عمى زيادة الكع  السياس  مف خبلؿ تحفيز النقاش الفكرم كالدكاف  الفنية 
الذيف كجدكا مادة   لشعرا  مرؿ  ميؾ ككردزكرث أك ساخركف مرؿ جيمس جيمرام

 (1)  الم ال ة ف  تطرؼ الرأم عمى أم مف الجان يف.غنية جدنا ف
أدت الحرب م  مختمؼ القكل األكرك ية كاالنقسامات الشديدة    عد إعداـ الممؾ

أكرر مراحمها عنفنا كاضطرا نا.  إلىدخكؿ الركرة الفرنسية  إلىداخؿ المؤتمر الكطن  
عمى المؤتمر الكطن  ككضعكا سمسمة مف  استكلى اليعا  ة  1793ف  يكنيك 

 ما ف  ذلؾ إنشا  تقكيـ جديد كالقضا  عمى المسيحية. كما   اإلجرا ات المتطرفة
أشهر تـ  10كه  فترة   ("la Terreur") أطمقكا العناف لعهد اإلرهاب الدمكم

تؿ خبللها  تؿ اآلالؼ مف أعدا  الركرة المشت    هـ. تـ تنفيذ العديد مف عمميات الق
الذم هيمف عمى المجنة الصارمة لمسبلمة العامة حتى إعدام     خكامر مف رك س ير

 (2) .1794يكليك  28ف  
كرر لي رالية مف حمفائها أكالت  تمتمؾ دستكر  ف  ريطانيا المعزكلة ج رافيان إ
كيد خ  لكنها  التةكر يكخشية مف هيمنة فرنسا عمى القارة األ  ؿ اهتمامان أكر ييف األ

كضماف السيطرة عمى ال حار  أكر االحفاظ عمى تكازف القكل ف   إلىتسعى 
 .أكر اكتكسي  فتكحاتها االستعمارية كتحقيؽ الهيمنة اال تصادية كالتجارية خارج 

  كف  متا عة لمحككمة ال ريطانية لمسارات الحرب الت  دارت  س ب الركرة الفرنسية
ك يف فرنسا لمهيمنة االستعمارية عمى  فضبل عف  را تها لتطكر الصراع  ينها

                                                           
(1) https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-impact-of-the-french-
revolution-in-britain#,Ruth Mather.The impact of the French Revolution in Britain. 
(2) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 
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نها مأكر ا فف استطاعت فرنسا فرض شركطها عمى إف  ريطانيا ترل م  فال حار
سكاؽ غبلؽ األاا طانيا ف  ال حر كف  المستعمرات ك  ادرة عمى تع ئة المكارد ضد  ري

ف تككف مشتركة ف  مكاجهة أقتض  ف مصمحتها تم  لذلؾ فماـ  ريطانياأالتجارية 
 (1).كر افرنسا كغزكها أل جمكح
 أص حتف الركرة الفرنسية مأكر ا  فمف الحرب الدائرة ف   ف المك ؼ األمريك خك ش

راديكالية  شكؿ متزايد. كعمى كج   1794 إلى 1790خبلؿ السنكات مف 
يناير  21الخصكص  عد محاكمة الممؾ الفرنس  لكيس السادس عشر كااعدام  ف  

فضبل عف ذلؾ اندلعت الحرب  يف فرنسا مف جهة كالدكؿ ذات الممكية   1793
الت  ضمت النمسا ك ركسيا  ف  الحرب ضد فرنسا الت    خرلأمف جهة المطمقة 

ف أف  حيف . أس انياليها كؿ مف  ريطانيا ك إ  كانضمت 1791 دأت  الفعؿ ف  
رادة إف ألرغـ مف أكر ا  كعمى اعف ما يجرم ف   خلالكاليات المتحدة لـ تكف  من

ت عمى مك ؼ الحياد ف  هذ  ع)فدرالييف كجمهكرييف( اجتم صناع القرار فيها
 إلى تصادية ك د تتعرض  بلدهـ إإلى كاررة نها ستؤدم أنهـ يدرككف   ألالحركب
مضايقات مف  إلىكلكف م  ذلؾ فقد تعرضت الكاليات المتحدة أكر    غزك 

 األمريكيةريطانيكف  مضايقة السفف التجارية ذ  اـ ال إف. الفرنسييف كال ريطانيي
 - 1763ها إدمكند تشارلز جيني  )نما أرسمت الحككمة الفرنسية كزير  ي (2)المحايدة.
1834) كالذم تكرطت ف  انتهاكات   الكاليات المتحدة إلىالشخصية مريرة لمجدؿ

 (1).1794حتى استعادت  ف  عاـ  األمريكيةلسياسة الحياد 
                                                           

(1) EUROPEAN HISTORY ,WRITTEN BY: The Editors of Encyclopaedia Britannica, 
French Revolutionary wars. 
(2) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. 

 ( ا  اسـ المكاطف جينيت  1834يكليك  14 - 1763يناير  8كاف إدمكند تشارلز جينيت (  المعركؼ أيضن
الم عكث الفرنس  إلى الكاليات المتحدة خبلؿ الركرة الفرنسية. أدت أفعال  عند كصكل  إلى الكاليات المتحدة إلى 

.  س ب أفعال   طمب الرئيس جكرج كاشنطف Genêtحادرة سياسية كدكلية ك يرة  كالت  كانت تسمى  ضية المكاطف 
مف الحككمة الفرنسية استدعاؤ . خبلؿ هذا الك ت  ت يرت الحككمة ف  فرنسا كأصدر أمر اعتقاؿ لجينيت. خكفا 

الكاليات المتحدة حتى كفات . استخنؼ كمنحت  عمى حيات   طمب المجك  ف  أمريكا  كالذم مينح.  ق  جيني  ف  
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يف لمركرة الفرنسية  شكؿ أك ر عندما أرسمت األمريكيفقد ازداد دعـ العديد مف 
إلى كالمعركؼ  اسـ المكاطف جيني    الحككمة الفرنسية الجديدة كزيرها مرير لمجدؿ

ف  تشارلستكف  كالية ساكث كاركلينا  Citizen Genet كه طتالكاليات المتحدة  
فيبلدلفيا. كاف هدف  تعزيز الدعـ  لىإكاستيق مت  الحفاكة عمى طكؿ الطريؽ 

حد  إلىك ريطانيا. كذهب المكاطف جينيت  أس انيالفرنسا ف  حرك ها م   األمريك 
لمك كؼ ضد حككمة  األمريك  مناشدت  الشعب    عيد ف  محاكلت  تحقيؽ أهداف 

 (2).كاشنطف الت  لـ تقدـ الدعـ لفرنسا ف  هذ  الحرب
مف جهة رانية ضمف  أكر امف خبلؿ الحرب الت  دارت  يف فرنسا مف جهة ك 

ك  را ة لمعبل ات أف نقدـ كصؼ أاألكؿ  قيادة  ريطانيا يمكف  كر  التحالؼ األ
األمريكية منها العبل ات الفرنسية ال ريطانية مف جهة كالفرنسية  األخصالدكلية ك 
ف أاألمريكية  كيمكف ال ريطانية  فضبل عف تاريرها عمى العبل ات  خرلأمف جهة 

 نؤكد القرا ات التالية:
  المك ؼ ال ريطان  مف فرنسا كركرتها مستمد مف صراع تاريخ  استعمارم

 أ رز محطات  حرب الكرارةسمات  كلعؿ  أ رزكتنافس دكل  كانت الحرب 
 ف  يادة  ريطانيا لمتحالؼماألمريكية  ك التال  فاالس انية كدعـ فرنسا لمركرة 

 1793كانت ضمف مسار التنافس كالصراع. لكن  ف  عاـ  األكؿ كر  األ
 شكؿ منعطؼ مهـ ف  العبل ات الدكلية.

 را  حدرت الركرة الفرنسية ت ييرات مهمة  الرام العاـ ال ريطان  ككانت ك أ
حدرت انشقا ا ك يرا ف   نية أ  ك صبلحانتشار الحركات المطال ة  اإل

                                                                                                                                              

تزكج مف ككرنيميا كمينتكف  ا نة  1794كاشنطف حؽ المجك . انتقؿ جيني  إلى إيست جرين كش  نيكيكرؾ  كف  عاـ 
 حاكـ نيكيكرؾ جكرج كمينتكف.

ALBANY INSTITUTE OF HISTORY&ART. Edmond Charles Genet’s(1763-1834.) 
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. 
(2) Encyclopaedia of United States History for Kids, French Revolution and US history, 
http://www.american-historama.org. 
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ف الركرة الفرنسية كانت تنذر  ت ييرات أمى   زيادة عالمجتم  ال ريطان 
لعؿ ازدياد حالة العنؼ ك كر    جكهرية ف   نية النظاـ السياس  األ

عداـ الممؾ لكيس السادس عشر كالممكة مارم انطكانيت  د اا كالتطرؼ ك 
 حسـ المك ؼ ال ريطان   التخم  عف الحياد كدخكؿ الحرب. إلىدفعت 

 كتخم  الكاليات المتحدة  األمريك مؿ الفرنسية مف المك ؼ  عد خي ة األ
ف الفرنسييف  دمكا مسكغات م  فعف رد الجميؿ كدعـ الركرة الفرنسية

ر  مك ؼ الحياد  عد حالة كرأية جعمت الكاليات المتحدة تتمسؾ ضافإ
ف خخذ يتدخؿ  الشأف السفير الفرنس  أ  فضبل عف عداـ الممؾاا العنؼ ك 
لذلؾ كعمى الرغـ   يف ضد حككمتهـاألمريكيكيحرض   األمريكالداخم  

ف العبل ات م  فمف التعاطؼ الشع   الكاس  داخؿ الكاليات المتحدة
كتكحدت الكاليات المتحدة  مك ؼ    د تشنجت كسا ت الرسمية م  فرنسا

ف الحرب تشكؿ كاررة الحياد ألمشترؾ  يف الحز يف ف  اختيار مك ؼ 
انعكست  أكر اف الحرب الدائرة ف  م  كم  ذلؾ فةا تصادية لمكاليات المتحد
مف جهة  األمريكيةمف جهة كالفرنسية  األمريكيةعمى العبل ات ال ريطانية 

األمريكية  فضبل خذت تعترض السفف التجارية أ  فالسفف ال ريطانية رانية
مبل ف  الحصكؿ عمى أاألمريك   ف الداخم  خعف تدخؿ فرنسا ف  الش

 ا.مريك  لفرنسأدعـ 
  ت  شكؿ كاس  ف  أالت   د كالحركب 1793لذلؾ كنحف ف  مطم  عاـ

ف العبل ات الفرنسية ال ريطانية أاألكؿ تقكؿ  كر  التحالؼ األ إطار
ف الكصؼ ينط ؽ عمى مك ؼ أ  فضبل عف ف  حالة حرب أص حت

كهذ    ف  حالة حرب م  فرنسا أص حتفقد  أس انياك   ركسيا كالنمسا
ف يمف أ الكاليات المتحدة كانت تريد مف حيادها التطكرات انعكست عمى

  عميها  الفائدة كاالستفادة مف مجرل الصراع كاال تعاد عف ارارة المتك عة
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مكا ؼ مختمفة مف طرف  النزاع الرئيسيف فرنسا  إلىنها تعرضت أال إ
 ك ريطانيا.

 
في إطار ا عالقات األمريكي   1795-1794: معاىدة جون جاي  ثانياً 

 .وموقف فرنسا منيا اني ا بريط
ظمت التكترات  يف الكاليات المتحدة ك ريطانيا مرتفعة  عد حرب االستقبلؿ نتيجة 

ف    فقد غمرت الصادرات ال ريطانية أسكاؽ الكاليات المتحدة  لربلث  ضايا رئيسية
نتيجة القيكد   سكاؽ ال ريطانيةاألمريكية مف دخكؿ األحيف تـ من  الصادرات 

ف أن  عمى الرغـ مف مؾ ففضبل عف ذل  عمى التجارة كالرسكـ الجمركيةالمفركضة 
خبل  الحصكف الشمالية ف  معاهدة  اريس إالحككمة ال ريطانية كافقت عمى 

المتكررة    كالقضية العالقة الرالرة الهجماتنها ظمت محتفظة فيهاأال إ  1783
ف هذا ملذلؾ ف (1)اط.يف  اإلح األمريكيصاب أاألمريكييف ف  هذ  المناطؽ  عمى 
رر مف جديد  س ب خيف  ريطانيا كالكاليات المتحدة ترث مف المشكبلت العالقة  اإل

 تطكرات الركرة الفرنسية.
ال ريطانية كدخكلها مرحمة جديدة مف الصراع  –ـز العبل ات الفرنسية خكاف لتك 

السبلح  فقد استخدـ كليـ  ت  كالحرب انعكاس كتخرير عمى الكاليات المتحدة
ذ  امت  ريطانيا إ  كضاع داخمية متخزمة فيهاأضعاؼ فرنسا كخمؽ اال تصادم إل

نها أ  فضبلن عف  ط   كميات ك يرة مف العممة المزكرة كتكزيعها ف  فرسا
  مما كرر فاعمية كه  فرض الحصار اال تصادم عمى فرنساأاستخدمت كسيمة 

الدكؿ المحايدة الت   خمؽ مشكبلت م  الدكؿ المحايدة كعمى رأس إلىدل أ
لذلؾ انتشرت شائعات عف  رب   (2)تضررت مف هذ  السياسة الكاليات المتحدة 

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 

 . 350جكرج ليفير  المصدر السا ؽ   (2)
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انضماـ الكاليات المتحدة لمدكؿ االسكندنافية الت   ررت من  التعامؿ م  السفف 
يطانية ال ر  األمريكيةن  ف  الك ت الذم كانت في  العبل ات م  لذلؾ ف(1)ال ريطانية 

 ريطانيا ضد فرنسا  ف سياسةم  فال تزاؿ عالقة كفيها مشاكؿيشك ها الحذر 
 يضا عمى مك ؼ الكاليات المتحدة مف  ريطانيا.أانعكست 
ظهر االنقساـ ف  المك ؼ  1793رر  ياـ الحرب  يف فرنسا ك ريطانيا عاـ إعمى 

ك ينهـ كزيرة الخارجية تكماس    يف أكلئؾ الذيف دعمكا الفرنسييف األمريك 
 ما ف  ذلؾ كزير الخزانة الكسندر   كأكلئؾ الذيف أيدكا  ريطانيا  جيفرسكف
كخكفا مف تداعيات حرب م   ريطانيا انحاز الرئيس جكرج كاشنطف م    هاممتكف
المكالية ل ريطانيا رئيس المحكمة العميا جكف  األمريكيةطراؼ   كأرسمت األهاميمتكف
 ريطانيا  إلىك  ؿ سفر    لمتفاكض م  الحككمة ال ريطانية (John Jayجام )

كأكصا    هاميمتكف لمحصكؿ عمى إرشادات محددة لممعاهدة إلىذهب جام 
استقرار العبل ات م   إلىف يؤدم أإلى اعتماد النهج الذم مف شخن  هاميمتكف 

 ريطانيا العظمى كضماف زيادة التجارة  يف الكاليات المتحدة ك ريطانيا العظمى. 
لك يرة الت  تحدث  ها جام ف  المفاكضات التهديد  خف كانت  المساكمة الكحيدة ا
الدنمارؾ كالسكيد ف  الدفاع عف كضعهـ المحايد  إلىالكاليات المتحدة ستنضـ 

                                                           
(1)  Georges Lefebvee, The French Revolution 1787 – 1799, (London 1967), 23.  
  ( 1829مايك  17 - 1745ديسم ر  23جكف جام[ )سياسينا أمريكينا  كطنينا  د مكماسينا  األب المؤسس 1 ]

  الحاكـ الران  لنيكيكرؾ كأكؿ رئيس 1783لمكاليات المتحدة  مم ى  مفاكض كمك   عمى معاهدة  اريس لعاـ 
ألمريكية لمعظـ الرمانينيات مف القرف (.  اـ  تكجي  السياسة الخارجية ا1795-1789 ضائ  لمكاليات المتحدة )

.كلد جام 1788التاس  عشر ككاف  ائدنا مهمنا لمحزب الفيدرال   عد التصديؽ عمى دستكر الكاليات المتحدة ف  عاـ 
ف  عائمة غنية مف التجار كالمسؤكليف الحككمييف ف  مدينة نيكيكرؾ مف أصؿ فرنس  كهكلندم. أص ح محاميان 

بلت نيكيكرؾ  حيث نظـ معارضة لمسياسات ال ريطانية ف  الفترة الت  س قت الركرة األمريكية. كانضـ إلى لجنة مراس
  ش ؿ جام 1782إلى  1779تـ انتخاب جام ف  المؤتمر القارم الران   كش ؿ منصب رئيس المؤتمر. مف 

مؿ جام ككزير لمشؤكف منصب سفير أس انيا. أ ن  أس انيا  تقديـ مساعدة مالية لمكاليات المتحدة الكليدة.  ع
الخارجية  كتكجي  السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة  مكجب مكاد حككمة االتحاد. كما ش ؿ منصب كزير 

 الخارجية األكؿ عمى أساس مؤ ت. 
)ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA(,(Wikipedia.) 
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ف  محاكلة لضماف   كمقاكمة مصادرة  ريطانيا ل ضائعهـ عف طريؽ  كة السبلح
ف أريطانية  شكؿ مستقؿ القيادة ال  أ ما هاميمتكف  كجكد عبل ات جيدة م   ريطانيا

ف ملذلؾ ف (1)الكاليات المتحدة ال تعتـز االنضماـ ف  هذا التسميح كست قى محايدة.
نها كانت غاض ة مف أفظ الكاليات المتحدة  حيادها هك ف تحتأالذم حاؿ دكف 

 .التفاهـ م   ريطانيا إلىالمك ؼ الفرنس  مما دفعها 
 رئاسة جكف جام رئيس المحكمة العميا ف  حزيراف مف عاـ  األمريك كصؿ الكفد 

لندف كعقد معاهدة م   ريطانيا تعهدت  مكج ها الكاليات المتحدة  عدـ  إلى 1794
كما كافقت عمى عدـ تصدير   مكانئها إلىسماحها لمقراصنة الفرنسييف  الدخكؿ 

كا   الت  كانت خبل  الممأكر ا مقا ؿ تعهد  ريطانيا   إلىحاصبلت المستعمرات 
كمنحت  ريطانيا حقكؽ إضافية. كانت   ((2)تحتمها ف  شماؿ الكاليات المتحدة )

التنازالت الكحيدة الت  حصؿ عميها جكف جام الحصكف ف   شماؿ غرب الكاليات 
كعقد معاهدة تجارية   (1783المتحدة )الت  كاف متفؽ عمي  سا قا ف  معاهدة  

  مة األكرر تفضيبل "منحت الكاليات المتحدة كض  " األ م   ريطانيا العظمى
خر   يدت  شكؿ خطير كصكؿ السفف التجارية لمكاليات آكلكنها مف جانب 

جزر الهند ال ر ية ال ريطانية. كجمي  القضايا العالقة األخرل كاف ال  إلىالمتحدة 
ض عف  ما ف  ذلؾ الحدكد الكندية  كالتعكي   د مف حمها عف طريؽ التحكيـ

ك د اعتراؼ األمريكية  كالمض كطات ال ريطانية مف السفف   الديكف السا قة لمركرة
  فرنسا إلىجام  خف ال ريطانييف  د يستكلكف عمى ال ضائ  األميركية المتجهة 

 (3).األمريكيةكيمكف أف تصادر ال ضائ  الفرنسية عمى السفف 

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 

 . 352جكرج ليفير  المصدر السا ؽ   (2)
(3) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 
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المتحدة ك ريطانيا العظمى ك   ممرميف عف الكاليات  1794نكفم ر  19ف  
الت  سعت لتسكية القضايا العالقة  يف ال مديف الت  تركت دكف حؿ   معاهدة جام

لكف   ف المعاهدة ال تحظى  ق كؿ الجمهكر األميرك أذ إاألمريك   منذ االستقبلؿ 
  هدفها كاف الحفاظ عمى السبلـ  يف ال مديف كالحفاظ عمى حياد الكاليات المتحدة

ف  معاهدة جام ال تحظى  شع ية ك يرة لدل الرأم العاـ أغـ مف كعمى الر 
كلكنها حصمت عمى المصاد ة ف  مجمس الشيكخ ف  التصكيت الذم   األميرك 

كنفذ الرئيس جكرج كاشنطف المعاهدة ف  مكاجهة   1795يكنيك  24جرل يكـ 
كأن    كهك مدرؾ  أنها كانت رمف السبلـ م   ريطانيا العظمى  الرفض الشع  

عادة التسمح ف  حاؿ  أعطى لمكاليات المتحدة  الك ت المناسب لتكحيد  بلد  كاا
 (1).نشكب نزاع ف  المستق ؿ

مما دف  الرئيس   كاستنكاران عاهدة فرنسا كخمقت لديها استيا  رارت هذ  المأ
 اريس لمعالجة  إلىرساؿ كفدان إإلى John Adams ( )جكف ادامز  األمريك 

يمؽ لـ  األمريك كلكف الكفد   سك  العبل ات  ينهما الذم س  ت  تمؾ المعاهدة
زيادة التدهكر ف  العبل ات  إلىدل أ  مما الفرنسييف الترحيب كالمعاممة الحسنة مف

 .يفاألمريكيكك كع صدامات  حرية  ينهما كانت نتيجتها لصالح 
يؤدم دكران كاضحان ف  جعؿ التخرير  ف العامؿ اال تصادم كافامف ذلؾ ي دك 

ال ريطانية كانعكاس الصراع  ينهما عمى الكاليات  –المت ادؿ ف  العبل ات الفرنسية 
 األحداث فأك   المتحدة الت  كانت تعتمد كريران ف  ا تصادها عمى التجارة الخارجية

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 

 ( سياس  كرجؿ دكلة كران  رئيس لمكاليات المتحدة  درس المحاماة ف  1826 – 1735جكف آدامز )
هارفرد كلعب دكران ف  التحريض ضد سياسة  ريطانيا ف  المستعمرات االمريكية كساهـ ف  كتا   اعبل  

  كما كاف عامبلن محركان كرا  انشا  ال حرية االمريكية  اص ح اكؿ سفير امريك  ف  لندف االستقبلؿ االمريك
  انتهت فترة 1796رـ اص ح نائب لكاشنطف اكؿ رئيس جمهكرية امريكية كخمف  ف  الرئاسة عاـ  1785عاـ 

  1سياسة  جكانصرؼ  عد ذلؾ لبلهتماـ  االدب . ) ع د الكهاب الكيال   مكسكعة ال 1800رئاست  سنة 
 . 115(  1986  ) يركت 3ط
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كاليات طراؼ الربلرة فرنسا ك ريطانيا كالت متشا كة متداخمة  يف القكل كاألكان
  رث مف العبل ات القديمة الت  انعكست الحقاإنها تقكـ عمى أ  فضبل عف المتحدة

لكاليات المتحدة كانت كااألمريكية  المك ؼ  ينهما خبلؿ اندالع الركرة  األخصك 
لذلؾ   ة الك رل  در االمكافكر يف ال تخكض حر ان م  القكل األأحريصة عمى 

 مت حالة الصراع كالتنافس  يف فرنسا ك ريطانيا نها استأ  رـ اعتمدت سياسة مرنة
خبل  المكا   الت  تق  ف  شماؿ م ية م   ريطانيا تعهدت  مكج ها  لتك ي  اتفا

ف المك ؼ الفرنس  المتطرؼ ف  التعامؿ م  مفضبل عف ذلؾ ف .الكاليات المتحدة
األمريكية  ضياع فرصة لتقكية العبل ات الفرنسية  إلىدل أاألمريك   د الم عكث 

ف تمعب في  فرنسا عمى كتر المشاكؿ العالقة  يف أف  ك ت كاف في  مف الممكف 
ليتمكف مف تقكية العبل ات كتقكية عص ة الحياد    ريطانيا كالكاليات المتحدة

 لمكاجهة سياسات  ريطانيا اال تصادية.
 1797-1795ثا ثا: ا عالقات ا دو ي  في أوربا خالل ا سنوات 

ت منذ عاـ أاألكؿ كالت  ا تد كر  التحالؼ األ إطار  اندلعت ف  الحركب الت
كالت  حققت فيها فرنسا انتصارات ك يرة انعكست عمى ط يعة العبل ات   1793

الت  خاضت  أكر افقد ساهمت دكؿ   كعمى الكاليات المتحدة أكر االدكلية ف  
الحرب ضد فرنسا ف  جعؿ كفة الحرب تميؿ لصالح فرنسا كتمنحها فرصة تحقيؽ 

كذلؾ  س ب عدائهـ لمركرة الفرنسية ف  ك ت فقدت هذ  الدكؿ  درة   االنتصارات
بللها عمى ظلقت  أمسخلة  كلندا فضبل عف ذلؾ فاف   تشكيؿ  يادة مكحدة لجيكشها

مف جديد  يف  فقد اتفقكا عمى تقسيـ  كلندا  ساالعبل ات  يف  ركسيا كركسيا كالنم
راض  فرنسية  عد تحقيؽ االنتصار عمى خف تعكض النمسا  أ ركسيا كركسيا عمى 

ف ينشب أإلى دل أ  مما كهذا لـ يتحقؽ نتيجة صمكد كانتصار فرنسا  فرنسا
الخبلؼ  يف هذ  الدكؿ. لذلؾ سارت المعارؾ  يف فرنسا كالحمفا  ف  صالح فرنسا 

دنكرؾ كحققت  مف فؾ الحصار عف مدينة 1793عاـ  أيمكؿت  تمكنت ف  ال
كهذا النصر مكنها مف ع كر الرايف   كتك ر مف العاـ نفس أنصرا ف  جكرداف ف  
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  مف تحقيؽ االنتصار عمى جيكش الحمفا  ف  فميرم 1794كتمكنت ف  حزيراف 
تمكف  1795عاـ كف  كانكف الران    فضبل عف فشؿ الحمفا  ف  استرجاع  مجيكا

سطكؿ الهكلندم   زيادة عف االستيبل  عمى األرداـتمسأالجيش الفرنس  مف دخكؿ 
   (1)ال كلندية. مسخلةفضبل عف تداعيات ال  المعطؿ الذم كاف يكاج  الجميد

كف  أس انيا  خاضت فرنسا حرب عمى طكؿ ج اؿ ال رانس الت  تفصؿ  يف فرنسا ك 
ك حمكؿ   الممكييف ال ريطانييف كال رت الييف جنكب فرنسا م  اإلس اف كحمفائهـ

 عد أف استكلت أس انيا   إلىكانت الجيكش الفرنسية تتقدـ   1795صيؼ عاـ 
م  استعداد الجيكش الفرنسية أس انيا  عمى  م اك كفيتكريا ف  إ ميـ ال اسؾ  شماؿ 

 أس انيا.لبلستيبل  عمى المزيد مف األراض  ف  
ف  جزيرة  أس انيام   1795-1793السنكات  كما خاضت فرنسا حرب خبلؿ 

الت  تـ تقسيمها  يف القكتيف. تـ تنفيذ معظـ القتاؿ هناؾ مف   ؿ   هيس انيكال
 أس انياالجنكد كالجنراالت السكد الذيف كانكا متحالفيف م  أم مف الجان يف. تحالفت 
اف زعيما م  الع يد المتمرديف ف  سانت دكمين ك الفرنسية )هايت  الحديرة(. كك

تكساف   هما جاف فرانسكا كياسك. جنراؿ أسكد آخر س انيا"المساعديف" المكاليف أل
 عد أف أل ت فرنسا   1794الجمهكرية الفرنسية ف  عاـ  إلىانشؽ   لكفرتكر

 السبلـ م  الجمهكرية الفرنسية ف   الع كدية.  اـ الممؾ اإلس ان  تشارلز الرا  
س ان  ف  المفاكضات هك دكف دكمين ك دم يارت  سكيسرا. كاف الممرؿ اإل   ازؿ

ا دم يريارت  أك إريارت  السفير اإلس ان  ف    (1795-1746  )مكتك ة أيضن
ماركيز دم  ارتيميم  )المعركؼ  اسـ    كلندا. ممرؿ فرنسا كاف فرانسكا مارم

  . أنهى سبلـ  ازؿ الحرب ف  هيس انيكال1830-1747  فرانسكا دم  ارتيميم 

                                                           
 .70ع دالمطيؼ الص اغ  تاريخ اكر ا الحديث     (1)
   يناير كانكف  20ف   كرتيش  )إيطاليا( كتكف  ف  ركما ف   1748نكفم ر  11كارلكس الرا   عشر : كلد ف

. ا ف 1808مارس  19إلى  1788ديسم ر  14ف  الفترة الممتدة مف  سنة(.كاف ممؾ أس انيا 70) 1819الران  
 كارلكس الرالث كمارم أميم  السكسكنية.
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معاهدة   فرنسا إلىاإلس انية سانتك دكمين ك )جمهكرية الدكمينيكاف الحالية(  كسمـ
  يكليك مف ذلؾ العاـ 22المك عة ف    ( "1795السبلـ الفرنسية اإلس انية  ازؿ )
   يف فرنسا الركرية مف جانب  (1795-1793أنهت حرب ج اؿ ال رانس )
كانت حرب ج اؿ ال رانس جز نا  مف جهة أخرل.  كالممكيتيف اإلس انية كال رت الية

 (1) مف حركب الركرة الفرنسية الك رل.
منها   حققت فرنسا مكاسب ك يرة 1795ف  صمح  ازؿ  يف فرنسا ك ركسيا عاـ 

  فضبل عف احتبلؿ فرنسا لمضفة اليسرل مف نهر الرايف لحيف تك ي  الصمح العاـ
  لمانياأية عمميات عسكرية ف  شماؿ أف ال تشترؾ ف  خذلؾ فقد تعهدت  ركسيا  

 (2)ية دكلة ترغب  الصمح.فرنسا ل ركسيا  حؽ العمؿ ككسيط ألف تعترؼ أمقا ؿ 
المؤلؼ  شكؿ ك ير مف   كافؽ المؤتمر الكطن   1795أغسطس  22ف  

عمى دستكر جديد أنشخ أكؿ مجمس   الجيركندييف الذيف نجكا مف عهد اإلرهاب
 تككف السمطة التنفيذية ف  أيدم خمسة أعضا  ك مكج    تشريع  ف  فرنسا
("Directoire") معارضة مف    كهذا المجمس التشريع  كاج يعينهـ ال رلماف
لكف الجيش  قيادة جنراؿ شاب يدعى نا ميكف  كنا رت تمكف مف   الممكييف كاليعا  ة

لمالية  دارة مميئة  األزمات انكات األر   الت   ضتها حككمة اإلاسكاتهـ. كانت الس
ك  ؿ كؿ ش    الفساد السياس .  حمكؿ أكاخر   كاالستيا  الشع    كعدـ الكفا ة

دارة  شكؿ ش   كامؿ عمى تمدت حككمة اإلتسعينيات القرف التاس  عشر  اع
الجيش لمحفاظ عمى سمطتهـ كتنازلكا عف الكرير مف سمطتهـ لمجنراالت ف  

 اـ   ذركت  إلىط مف  يادتهـ عندما كصؿ اإلح ا  1799نكفم ر  9الميداف. ف  

                                                           
(1) François de Barthélemy, Domingo d’Iriarte , The Franco-Spanish Peace Treaty of 
Basel (1795) Kindle Edition.( Book summary). 
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" لفرنسا. يمرؿ األكؿدارة كعيف نفس  "القنصؿ  كنا رت  انقبلب  كأل ى حككمة اإل
 (1) .هذا الحدث نهاية الركرة الفرنسية ك داية عصر نا ميكف
ا  معاهدات سبلـ م   ركسيا.  إلىأدت المفاكضات م  القكل األخرل ف   ازؿ أيضن

لكف القتاؿ  يف فرنسا كالقكل األكرك ية المختمفة استمر حتى استكلى نا ميكف 
المعركفة    كنار ارت عمى السمطة ف  فرنسا.  عد ذلؾ استمرت الحركب الفرنسية

 (2).حتى هزيمة نا ميكف النهائية ف  كاترلك   اسـ حركب نا ميكف
مر عمى المصالح ينها تتخظهرت  ركسيا  ألصمح ف فرنسا  مكجب هذا امك ذلؾ ف

الكاليات  مبلؾ مفخيض  ركسيا عما فقدت  ف  الرايف  ذ تعهدت سرا  تعك إ  لمانيةاأل
ف معاهدة  ازؿ كانت مفتاح لصمح كام كفكرميك أ  فضبل عف ص رلمانية األاأل

 (3).1797عاـ 
المشهد الدكل  كالعبل ات الدكلية مف خبلؿ معاهدة  ازؿ عاـ  أف نقر ألذلؾ يمكف 

إلى صالح فرنسا الت  فالمعاهدة عقدت  يف فرنسا ك ركسيا  شركط تميؿ   1795
ج رت أك خرل م  هكلندا أ  كعقدت فرنسا معاهدة لمانية جديدةأراض  أكس ت فيها 

 (4)ا.ف تنازلت عف جزيرة دكمينجك لفرنسأعمى االنسحاب  عد  أس انيا
رير خأكر ا ك فضؿ االنتصارات الفرنسية كتف المعارؾ الدائرة  يف فرنسا ك مك التال  ف

رض تشير الك ائ  عمى األ. فاألكؿ كر  ال كلندية فقد تحطـ التحالؼ األ مسخلةال
خرجت من   ركسيا أاألكؿ ك  كر  انتصارات فرنسية فقد تفتت التحالؼ األ إلى

  فرنسا متفك ة ف  ال ر كاحتفظت  ريطانيا  تفك ها ال حرمك قيت   أس انياكهكلندا ك 
ص ح عامبل مهما يحكـ مسار العبل ات أف الصراع الفرنس  ال ريطان  مك التال  ف
 .الدكلية

                                                           
(1) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 
(2) François de Barthélemy, Domingo d’Iriarte , The Franco-Spanish Peace Treaty of 
Basel (1795) Kindle Edition.( Book summary). 
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فقد انعكست التطكرات الجارية ف    خر يتعمؽ  العبل ات الدكليةآمر مهـ أكف  
كاف األمريكية  االس انية  عد معاهدة جكف جام كصمح  ازؿ عمى العبل ات  أكر ا

الممؾ اإلس ان  تشارلز الرا    د منح صبلحيات كسمطة كاسعة ف  مجاؿ الشؤكف 
مف تحالفها  أس انياخراج . الذم سعى إلمانكيؿ دم غكدكمالسياسية لرئيس كزرائ  

كاستعادة السبلـ م  فرنسا الت  تمكنت مف   م  عدكها التقميدم  ريطانيا العظمى
ة. ك ظؿ المت يرات كر يكحققت انتصارات عمى تحالؼ الدكؿ األ عقد صمح  ازؿ

ف أذ إ   تعديؿ تحالفاتها السياسية أس انياكالنتائج عمى ساحات القتاؿ كتفكير 
فضبل  .استعدا  ال ريطانييف سيعرض المستعمرات اإلس انية ف  األمريكتيف لمخطر

 ي  االتفاؽ معها. جكف جام ف  مفاكضات  كتك  األمريك عف  نجاح الد مكماس  
تحالؼ أنجمك  إلىس اف مف أف تؤدم هذ  المعاهدة خش  المسؤكلكف األلذلؾ 

 إلىأمريك  كغزك الممتمكات اإلس انية ف  أمريكا الشمالية. لذلؾ شعر  الحاجة 
إلى حككمة الكاليات المتحدة  رسؿ جكدكم طم نا خ  فالتقارب م  الكاليات المتحدة

كعمى ضك  ذلؾ فقد اختار   لمتفاكض عمى معاهدة جديدةرساؿ ممرؿ مفكض إل
الذم كاف كزيرا لمكاليات المتحدة ف    الرئيس جكرج كاشنطف تكماس  ينكن  

 .أس انياليتكلى التفاكض م     ريطانيا العظمى
                                                           

   ا لي رالينا ف  مدرسة كستمنستر1750أكتك ر  23تكماس  ينكن : كلد ف  تشارلستكف ف ككريست    تمقى تعميمن
ككليدج  أكسفكرد  كدرس القانكف ف  المع د األكسط ف  نزؿ المحكمة. كحضر لفترة كجيزة األكاديمية العسكرية 

  تـ   كل  ف  1774الممكية ف  كايف  فرنسا  حيث درس العمـك العسكرية.  عد عكدت  إلى تشارلستكف ف  ديسم ر 
  أص ح  ينكن   ائدنا ف  1775قانكنية  كف  اندالع الحرب عاـ نقا ة المحاميف ف  ساكث كاركلينا ك دأ ممارست  ال

فكج ساكث كاركلينا القارم األكؿ كتـ تر يت  الحقنا إلى رائد.عمؿ  ينكن  كحمقة كصؿ  يف القكات األمريكية كالفرنسية 
 ف  حصار سافانا. 

ف  الحرب. أطمؽ   تحطمت ساؽ  ينكن   منهينا خدمت  النشطة 1780أغسطس  16ف  معركة كامدف ف  
ال ريطانيكف سراح   ك ضى  عض الك ت ف  فيبلدلفيا كفيرجينيا   ؿ أف يعكد إلى ساكث كاركلينا. انتخب حاكمنا 

  ك ضى عاميف. عيف  ينكن  ككزير أمريك  ل ريطانيا العظمى ف  1787ف راير  20لكالية كاركلينا الجنك ية ف  
المريرة لمجدؿ الت  تفاكض جام عميها  ف   1794ف جام ف  . ايد  ينكن  اتفا ية عمى جك 1792يناير  16

  عمؿ  ينكن  عمى تسكية 1795  تـ تعيين  م عكرنا استرنائينا ألس انيا. مف يكنيك إلى أكتك ر 1794نكفم ر 
استقاؿ  ينكن  مف منص   األكرك    1796النزاعات اإل ميمية كالتجارية  يف الكاليات المتحدة كأس انيا.كف  عاـ 
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كجرت المفاكضات  ينهما ف  ظؿ   1795ف  يكنيك  أس انيا إلىكصؿ  ينكن  
نتيجة هزائمها كنفقات الحرب الت    س انياأل ضعؼ المك ؼ السياس  كالعسكرم

جانب    إلىف  حيف أف النمك السكان  ف  كنتاك  كتينيس   كانت دائرة م  فرنسا
جعؿ المسؤكليف   النقص ف  السفف األكرك ية لمحفاظ عمى التجارة م  لكيزيانا

جكدكم  اإلس اف راغ يف ف  الت يير ف  السياسات التجارية اإلس انية المقيدة. عرض
كحدكد الكاليات المتحدة كفمكريدا ككذلؾ منحهـ الحؽ ف   31  كؿ خط العرض 

كف غرب ج اؿ األ بلش األمريكيالت  دعمها   حرية المبلحة ف  كالية المسيسي  
 .أس انيامقا ؿ أف تمتـز الكاليات المتحدة  تحالؼ م     حماس. ف  المقا ؿ

عمى حقها ف   أس انياصرار إإلى طريؽ مسدكد نتيجة ف كصمت المفاكضات أك عد 
. أس انياالمطال ة  كاج ات ال ضائ  الت  تمر ع ر  نيك أكرلينز الت  تسيطر عميها 

 الم ادرة دكف التك ي  عمى معاهدة ما لـ يتخمى  األمريك هدد  ينكن  رئيس الكفد 
الت  تمر ع ر نيك أكرليانز. لذلؾ كافؽ  األمريكيةاألس اف عف الرسكـ عمى التجارة 

كك   المفاكضاف عمى األمريكية  عمى المطالب  أس انياجكدكم رئيس كزرا  
 . 1795أكتك ر  27ف    معاهدة  ينكن 

ا لمكاليات المتحدةخ تكصؼ معاهدة  ينكن   ا د مكماسينا مهمن فقد حمت   نها نجاحن
الحؽ ف  حرية المبلحة ف   األمريكيةف النزاعات اإل ميمية  يف ال مديف كمنحت السف

  نهر المسيسي   ككذلؾ النقؿ المعفى مف الرسـك الجمركية ع ر مينا  نيك أكرليانز
كما أ طمت المعاهدة الضمانات اإلس انية لمدعـ   الت  تحت السيطرة اإلس انية

 العسكرم الت   دمها المسؤكلكف االستعماريكف لؤلمريكييف األصمييف ف  المناطؽ
إضعاؼ تمؾ المجتمعات  شكؿ ك ير "القدرة عمى  إلىمما أدل   المتنازع عميها

                                                                                                                                              

  تـ انتخاب 1797كعاد إلى ساكث كاركلينا. كرشح  الفدراليكف كمرشح لهـ لمنصب نائب الرئيس. ف  نكفم ر 
  ينكن  ف  مجمس النكاب األمريك .

)South Carolina Encyclopedia.   Gregory D. Massey, Pinckney, Thomas .October 
23,1750—November 2, 1828(. 
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يف عمى األمريكيمكنت معاهدة  ينكن  المستكطنيف  مقاكمة التعدم عمى أراضيهـ
كجعمت المناطؽ الحدكدية أكرر جاذ ية كمر حة. كنتيجة   مكاصمة التكس  غر نا

ف  ال رب كالجنكب. منذ أف  خاصةاألمريك   كانت شائعة لدل الجمهكر   لذلؾ
عممت المعاهدة عمى تعزيز الفدرالييف   ارت ط تكماس  ينكن   الحزب الفيدرال 

خارج معقمهـ ف  نيك إنجبلند كااعطا  الحزب  اعدة أ كل ف  المناطؽ الت  كاف 
كسجمت المعاهدة انعكاسا ف  السياسات اإلس انية الت  حاكلت   فيها تمريبل ضعيفا
ف  حيف كضعت الكاليات   نطقة عازلة  كية ف  أمريكا الشماليةالحفاظ عمى م

 األمريكيةالمتحدة ف  مك   أ كل فيما يتعمؽ  القكل األكرك ية مقارنة  التنازالت 
 (1)المقدمة ف  معاهدة جام.

لؤلمريكييف امتيازنا   1795أكتك ر  27المك عة ف    منحت معاهدة ساف لكرينزك
) دالن مف الحؽ( الستخداـ مينا  نيك أكرليانز كأرست حدكدنا كاضحة  يف الكاليات 

أنها نقطة عالية ف  مهنة  أس انياالمتحدة كغرب فمكريدا. أر تت مهمة  ينكن  ف  
ف   األمريكيةعامة طكيمة. المعاهدة الت  تفاكض عميها مهدت الطريؽ لمتسكية 

 (2) .كلبلستحكاذات اإل ميمية المستق مية مف الفرنسييف كاإلس افالجنكب الشر   
شهد  1796ف عاـ م  فتداعيات الصراعات كالمصالح الدكلية المتنا ضة إطاركف  

كعمى الرغـ مف أف الركرة الفرنسية   العديد مف التداعيات كت ادؿ المكا ؼ كالعبل ات
يف ف  الكاليات المتحدة ظمكا حذريف إال أف الفيدرالي   د أنهت مرحمتها الراديكالية

الكاليات المتحدة. استقر العديد مف  إلىمف اإليديكلكجية الركرية الت  تتسمؿ 
 األمريكيةف  المدف   البلجئكف مف الركرتيف الفرنسية كالهايتية  المكاطنيف الفرنسييف
ية. ك امكا  منشا  الصحؼ كالتحريض عمى  ضاياهـ السياس  كظمكا نشطيف سياسيان 
  1796ع ر الكاليات المتحدة ف  عاـ   فيكتكر ككلكت  سافر جاسكس فرنس 

                                                           
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/pickney-treaty. 
(2) South Carolina Encyclopedia.   Gregory D. Massey, Pinckney, Thomas .October 
23,1750—November 2, 1828. 
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كاكتشفا نقاط الضعؼ ف  حدكدها ال ر ية. عندما أدل انهيار المفاكضات 
أصدر الككنجرس الذم يسيطر عمي    ش   الحرب م  فرنسا إلىالد مكماسية 

نب كالتحريض عمى الفدراليكف سمسمة مف القكانيف المعركفة  اسـ  كانيف األجا
ك ح المعارضة السياسية كالحد مف المشاركة السياسية  إلىكالت  تهدؼ   الفتنة

طالة الك ت المطمكب لمحصكؿ عمى  لممهاجريف عف طريؽ تسهيؿ الترحيؿ كاا
الجنسية. تـ الق ض عمى عدد مف المتطرفيف السياسييف  تهمة التحريض عمى 

ليكف كمحررك الصحؼ جيمس   ما ف  ذلؾ عضك الككن رس ماريك  الفتنة
الذيف يشعركف  العدا    طكمسكف كاليندار ككيمياـ دكاف. اختار العديد مف البلجئيف

فرنسا كهايت  ألف الكض  السياس   د هدأ مؤ تنا ف  كبل  إلىالعكدة األمريك   
 (1).ال مديف

جا ت ف   األمريكيةكلعؿ أك ر مساهمة لجكرج كاشنطف ف  السياسة الخارجية 
كالية رالرة )عمى الرغـ  إلى. اذ لـ يكف كاشنطف يسعى 1796خطاب الكداع عاـ 

ككانت تعميقات  تنذر  خركج  مف الحياة   مف أف الدستكر لـ يمنعها ف  ذلؾ الك ت
فقد كشؼ عف الط يعة المدمرة  األكؿفقد حذر جكرج  كاشنطف مف شيئيف.  .العامة

كالران  هك خطر التحالفات   ذلؾ جا  متاخرا فأ  عمى الرغـ مف لسياسات حز  
األجن ية. كحذر مف عدـ تفضيؿ دكلة كاحدة فكؽ األخرل كعدـ التحالؼ م  

 .اآلخريف ف  الحركب الخارجية
كعمى الرغـ مف التحركات المت ادلة لمكاليات المتحدة م  الدكؿ الت  كانت ف   كل 

همية مك ؼ الحياد أ انت  تدرؾ جيدا نها كاال إأكر ا  رئيسية ف  الحرب الدائرة ف  
لذلؾ التزمت  الحياد  اعت ار  الجز  الرئيس  مف سياستها   لمحفاظ عمى مصالحها

                                                           
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. The United States and 
the French Revolution, 1789–1799. 
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 أكر اكضاع ف  الحرب الدائرة ف  فالكاليات المتحدة كانت ترا ب األ (1)الخارجية.
 كتمسكت  سياسة الحياد.

فقد إيطاليا  ه  الحممة الفرنسية عمى  1796الت  جرت عاـ  األحداث أ رزكمف 
دارة ف  فرنسا مف تحقيؽ االنتصارات الك يرة ف  حر ها ضد تمكنت حككمة اإل

راض    فقد استكلت هكلندا ك مجيكا كاأل1796الران  عاـ  كر  التحالؼ األ
 أس انياك  ج رت   ركسياأ  ك ستيبل  عمى سافكملمانية حتى حدكد الرايف رـ اإلاأل

ج هة القتاؿ محصكرة  يف فرنسا  خص حتف  كنكسكانيا عمى االنسحاب مف الحرب
 (2)خرل.أجهة  ك ريطانيا كالنمسا مف جهة  مف

النمسا كانت ترل ف  الكاليات  فأال إ  ف فرنسا احتمت  مجيكاأعمى الرغـ مف 
الكاليات ذ كانت إ  يطالية فرصة لمتعكيض عف  مجيكا الت  ال تعدها مهمةاإل
ف تتخمص مف خ  كلكف لهذ  الكاليات رغ ة  يطالية تعترؼ  الحكـ النمساكماإل

ف الصراع مؾ فلذل  فرنسا الجديدة إلىيطالية   كتميؿ الكاليات اإلالحكـ النمساكم
إيطاليا  ككانت فرنسا ال ساحت  الرئيسية تدكر ف   أص حت يف فرنسا كالنمسا 

ف ال ا ا  د ك ؼ ضد الدستكر أ  فضبل عف  يد النمسا إيطالياف تق  أترغب 
خذ ال ا ا أ  ك الفرنس  كالتشريعات ف  مجاؿ حقكؽ كامتيازات رجاؿ الديف ف  فرنسا

كشف  إيطالياخذكا  رارهـ  احتبلؿ ألفرنسييف ف ام  ك التال  فيحرض ضد فرنسا
كذلؾ يعد مقدمة نحك حسـ المك ؼ العسكرم ضد   الحممة العسكرية ضدها

 (3)النمسا.
سكرية محكمة ك خطط عإيطاليا  ك خطاب مطمئف اعتمد  نا ميكف  ائد الحممة عمى 

ف يفرض عمى أيطالية كالنمساكية كتمكف مام  المدف اإلأكحماس ك ير  تهاكت  
                                                           

(1) American Foreign Policy Under George 
Washington,https://www.thoughtco.com/foreign-policy-under-george-washington-
3310346. 
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 1797 ريؿ أف  الرامف عشر مف نيساف  Leobenالنمسا تك ي  معاهدة ليك ف 
تفا ية سبلـ أكلية  يف هدنة عامة كا كانت معاهدة ليك يف شركط فرنسية. 

ى الت  أنهت حرب األكلاإلم راطكرية الركمانية المقدسة كالجمهكرية الفرنسية 
  1797أ ريؿ  18ف    Leoben  القرب مف . تـ التك ي  عمي  ف األكؿالتحالؼ 

كماركيز غالك نيا ة عف اإلم راطكر  مف   ؿ الجنراؿ ماكسيميمياف فكف ميرفمدت
فرانسيس الران  كالجنراؿ نا ميكف  كنا رت نيا ة عف الدليؿ الفرنس . تـ ت ادؿ 

كدخمت المعاهدة حيز التنفيذ عمى الفكر.   مايك 24التصديقات ف  مكنتي يمك ف  
تنازؿ   تضمنت المعاهدة تس  مكاد عامة كأحد عشر مادة سرية. ف  المكاد العامة

تنازؿ   كف  المكاد السرية  م راطكر عف "مقاطعات  ال مجيكية" )هكلندا النمساكية(اإل
عف كاليات  اإليطالية )لكم اردم( مقا ؿ ممتمكات ال ر الرئيس  اإليطال  لجمهكرية 

كالت  لـ تـ غزكها.  استرنا  هذ  الخسائر الشخصية الت  لحقت   ال ند ية
مى سبلمة اإلم راطكرية الركمانية المقدسة حافظت المعاهدة ع  ها س كرغ الحاكـ

 (1)عمى عكس معاهدة كام ك فكرميك.
كذلؾ  ضـ الكاليات   دارةإلى حككمة اإلدكف الرجكع  ميطالياك د تصرؼ نا ميكف  

كمنح   ليجكديا إلىلب الشمالية كجنكة إلى جمهكرية األكتحكيؿ لم ارديا   فرنسا إلى
ن  ك   معاهدة م  فضبل عف ذلؾ فالفرنس كؿ منهـ دستكرا مشا   لمدستكر 
 (2).1797اكتك ر  األكؿكام كفكرميك عمى النمسا ف  تشريف 

نكعيف مف  1797اكتك ر عاـ  األكؿتضمنت معاهدة كام كفكرميك ف  تشريف 
هكد  م راطكر فرنسيس الران  ي ذؿ جف اإلأ  فهناؾ شركط سرية تقكؿ الشركط

رل مف الرايف مقا ؿ الكا عة عمى الضفة اليسمبلؾ ليكطد نفكذ الفرنسييف ف  األ
سقفية سالز رج أم راطكر ف  الحصكؿ عمى ف تساعد اإلختعهد فرنسا  

(Salzburg)  ( كعمى جز   مف  افارياBavaria)  ف ال أ ركسيا  كتعهدت
                                                           

(1) Wikiwand.Treaty of Leoben. 
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حكاؿ أمبلؾ عند النظر ف  تسكية تخص أم تعكيض عما خسرت  مف أ تحصؿ
  درياتيؾ  ما فف السيادة عمى ال ند ية ك حر األمالمعمنة فما  قية الشركط أ  لمانياا

رنسا يدها عمى الجزر ف  حيف كضعت ف  سترياأذلؾ الجز  التا   لم ند ية مف 
راض  النمساكية نت تا عة لم ند ية كسيطرت عمى األيكنية الت  كااأل

  انيةلمراض  األف األخف يعقد مؤتمر ف  رستاد لتسكية  شأ  ك المنخفضة) مجيكا(
لب كجمهكرية اطكر النمسا  جمهكرية ما كرا  األم ر إفضبل عف ذلؾ اعترؼ 

  (1)جنكة.
 

 ا خاتم 
كانتصار  عمى  إيطالياكمف نتائج انتصارات فرنسا  قيادة نا ميكف ف  حممت  عمى 

 انها انتصار أ  فضبل عف ذ تعد معاهدة كام كفكميك انتصار ك يرا لفرنساإ  النمسا
ف أأكر ا  كعمى الرغـ مف فقد جعمت هذ  المعاهدة فرنسا سيدة   ك يرا لنا ميكف

خر  دـ آن  مف جانب أال إيطاليا  ساليب كحشية ف  احتبلل  إلأنا ميكف استخدـ 
ف نا ميكف  عث م  ك التال  ف امة دكلة جديدةاا إيطاليا ك نفس  كمحرر يدعك ل عث 

 (2)يطالية.الركح القكمية اإل
شهدت تطكرات  مهمة عمى صعيد  1797-1796خبلؿ عام   أكر اف مك التال  ف

ذ عززت فرنسا مف تفك ها كحققت انتصارات مهمة إ  تحديد مسارات كنتائج الحرب
إيطاليا مهدت لتكجية ضر ة كمف خبلؿ الحممة العسكرية عمى   ف  ج هات القتاؿ

 ج رت النمسا عمى تك ي  معاهدة كام كفكرميك.أعسكرية 
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