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لكونها تشكل معینًا ، ولیة أهمیة تاریخیة وسیاسیة خاصةتكتسب دراسة العالقات الد

، السیما وأن دراسة تلك العالقات ُیعد مؤشرًا لقوة أو مًا من المعلومات للباحث المتخصصمه

 –اهمیة موضوع العالقات األمریكیة ، لذا فإنبط السیاسیة بین العدید من الدوللضعف الروا

من أهمیة  البریطانیة یجب أن ال ینحصر ضمن مفهومه الحرفي الضیق ألن ذلك یقلل الكثر

الموضوع الحقیقیة الذي یتجاوز التعامل الثنائي بین البلدین إلى مدى انعكاس العالقات بینهما 

، ومن جهة أخرى مدى تأثیر الواقع السیاسي بل القارة األوربیة في ذلك الوقتعلى واقع ومستق

 –ة األمریكیةتأتى دراستنا للعالق ، وفي هذا االتجاهبي على العالقات السیاسیة بینهمااألور 

، على أهمیة تلك العالقات للطرفین م) لتسلط الضوء١٩٤١ –١٩٤( البریطانیة خالل سنوات

  .موضها والعوامل التي تؤثر علیهماواإلحاطة بتعقیداتها المتشابكة بهدف فهم غ

Abstruct 

Gaining the study of international relations the importance of historical, 

political, special for being a certain important information for the researcher 

specialist, especially since the study of these relationships is an indication of the 

strength or weakness of political ties between many countries, so the importance 

of U.S. relation- the British should not be confined within the concept literal 

narrow because it reduces a lot of the real importance of the subject which goes 

beyond the bilateral deal between the two countries to the reflection of the 

relations between the reality and the future of the European continent at the time, 

and on the other hand the impact of the European political reality on the political 

relations between them. 

In this direction comes our study of the relations of the U.S.- British during 

the years(1940- 1941), to highlight the importance of these relations for both 

sides, and take Ptaqidadtha interlocking in order to understand its vagueness and 
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the factors that affect them, particularly in the stage difficult, which fought the 

Europe midst of World War II.         

ا:  

البریطانیة انعطافًا نوعیًا كبیرُا إذ ان الكیفیة التي سویت  –سادت العالقات االمریكیة

بها مشاكل البلدین ومدى ابتعاد وتقارب وجهات النظر لدى كلیهما للنظر الى االزمات 

والجمود وفي وقت  برود، بید أن هذه العالقة اكتنفها الاعات التي رافقت العالقات بینهماوالنز 

. إذ أن البلدین ورها في ضعف العالقة بین البلدینالمصالح االقتصادیة تلعب د آخر تجد ان

حدة ومیراث حضاري لهما نفس االصل العرقي المشترك والتاریخ المتشابه ولهما لغة وا

یة ، ولهم صالت قرابة منذ ان كانت فیها السواحل الشرقیة ألمریكا الشمالوتاریخي متشابه

  مستعمرات بریطانیة.

البریطانیة سادها نوع من الود على الرغم من  –كن القول بان العالقات االمریكیةیم

النزاعات التي حصلت اال انها عادت كما كانت ان لم تكون اقوى من السابق الن الحرب 

ة الوالیات االهلیة االمریكیة اضرت باقتصاد الوالیات المتحدة االمریكیة كثیرًا ،  وارغمت حكوم

المتحدة بریطانیا على لدفع التعویضات ألنها كانت تساهم بإمداد الوالیات الجنوبیة بالسالح 

، لكن الود الذي ساد العالقات بین البلدین فیهاوذلك الن لبریطانیا مصالح تجاریة واقتصادیة 

ب ال تجلب اال ، وذلك لعلم الطرفان ان الحر لى التحكیم في كل القضایا بینهماولجأ الطرفین ا

  .محدق بهم من فرنسا من ناحیة اخرىالدمار للبالد هذا من ناحیة والخطر ال

لذلك كان البد مـن التقـارب بـین الوالیـات المتحـدة االمریكیـة وبریطانیـا اذا مـا عرفنـا ان 

لــت المصــالح المشــتركة فــي البحــار واالقتصــاد المشــترك والعــدو الواحــد المشــترك كلهــا امــور جع

، وٕابــــان الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة ســــاعدت الوالیــــات المتحــــدة ات وثیقــــة اكثــــر فــــأكثرمــــن العالقــــ

االمریكیــة كــال مــن بریطانیــا وفرنســا بــاألموال دون الســالح ألنهــا كانــت علــى الحیــاد لكــن بعـــد 

تضـــرر مصـــالحها مـــن قبـــل المانیـــا أیقـــن االمریكیـــون ان كســـر العزلـــة وٕامـــداد بریطانیـــا وفرنســـا 

دها فضـــًال عـــن مواجهـــة المانیـــا واالنتصـــار علیهـــا لتضـــرر مصـــالحها بالســـالح ســـینعش اقتصـــا

، وكـان اكثرهـا ارتباطـًا فـي مـدة حكـم وبقیـت العالقـات تتوطـد اكثـر فـأكثرالخارجیة بهذه الحـرب 

  .والدبلوماسیة كبیرة الى حد كبیر تشرشل كانت العالقات االقتصادیة
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  ١٩١٧عام حتى  العالقات االمریكیة البریطانیة

قات متمیـزة ربطـت بـین شـعبین لهمـا اصـل البریطانیة هي عال -ان العالقات االمریكیة

، وتــربطهم روابــط قرابــة تعــود الــى الســنوات التــي ولغــة واحــدة ومیــراث حضــاري متشــابه مشــترك،

ـــــع تحـــــت االســـــتعمار البریطـــــانيكانـــــت فیهـــــا امر  ـــــى بعـــــد نجـــــاح ثـــــورة االســـــتقالل یكـــــا تق ، وحت

  .)١(االمریكیة

قات الثنائیـة بـین البلـدین، السـیما د الربع االخیر من القرن الثامن عشر تنامي العالشه

. إذ لــم تســتطع احــداها ان تكــون بمعــزل عــن األخــرى حتــى فــي ظــل الظــروف منهــا االقتصــادیة

  .)٢(التي شهدتها العالقات ابان القرن التاسع عشر

، ة علـى عالقاتهـا الخارجیـةت المتحـدوقد انعكست طبیعة التطورات السیاسیة في الوالیا

دون  ١٧٧٨فبعد حرب االستقالل حاولت الوالیات المتحـدة الـدخول فـي تحـالف مـع فرنسـا علـم 

ضمانات دفاعیـة سـمحت بموجبـه للفرنسـیین بالتملـك فـي الوالیـات المتحـدة محاولـة منهـا لتـدعیم 

لبث ان اصـطدم  نسا مالكن التقارب مع فر ) ٣(ار عالقاتها االقتصادیة الخارجیةاستقاللها واستمر 

، ظهـــرت حركـــة تعـــاطف ١٧٨٩د قیـــام الثـــورة الفرنســـیة عـــام بعوامـــل حالـــت دون اســـتمراره، وبعـــ

، االمـــر الـــذي قابـــل هـــور جمعیـــات دیمقراطیـــة موالیـــة لهـــامعهـــا فـــي الوالیـــات المتحـــدة ممثلـــة بظ

الیهـا فحسـب بمقاومة عنیفة لیس تخوفـا مـن امتـداد مظـاهر الثـورة الفرنسـیة  )٤(االتجاه االتحادي

یـا والتـي لـم تنههـا وٕانما وجود مصالح للكثیر من الرأسمالیین والتجار واالرسـتقراطیین مـع بریطان

%) من تجارتها الخارجیة ٩٠، اذ كانت بریطانیا تصدر الى الوالیات المتحدة (حرب االستقالل

  .)٥(والكثیر من القروض

ومحاولة االتجاه االتحادي تدعیم كان ذلك غیر بعید عن الرابطة الثقافیة بین الجانبین 

االتحــاد االمریكــي عبــر محاولــة اعــالن الحــرب علــى فرنســا لزیــادة نفــوذ الدولــة وتقویــة ســلطاتها 

، لكــن )٦(ت الــدعوة لمبــادئ الثــورة الفرنســیةبحجــة قیــام فرنســا بنشــر اوراق اعتبــرت مهینــة تضــمن

هذه المحاولة فشلت نتیجة سیادة االتجاه السلمي وعـدم وجـود مصـلحة امریكیـة مباشـرة فـي هـذه 

الفرنســـي علـــى الســـاحة االمریكیـــة خـــالل  -اســـتمرت تـــأثیرات الصـــراع البریطـــانيالحـــرب. وقـــد 

، اذ اجبـــر نســـا االســـتئثار بالســـاحة االمریكیـــةالحـــروب النابلونیـــة بمحاولـــة كـــل مـــن بریطانیـــا وفر 

یكیــة یون الوالیــات المتحــدة علــى التعامــل االقتصــادي معــه بتهدیــده بمصــادره أي ســفینة امر نــابل
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ریـــة ، علـــى القیـــام بإلغـــاء القیـــود التجایصـــادفها فـــي المیـــاه الفرنســـیة، وذلـــك مـــا أجبـــر الكـــونغرس

، االمــر الـــذي قابلتــه بریطانیـــا بأرســال اســـطولها لمحاصـــرة ١٨١٠المفروضــة علـــى فرنســا عـــام 

لحرب االمریكیة_ ، ذلك كان احد اسباب الب السفن االمریكیة وأسر مالحیهایام بسنیویورك والق

لمتحـــدة بكنـــدا فـــي ، مـــع ان الـــبعض یعلـــل تلـــك الحـــروب بطمـــع الوالیـــات ا)٧(١٨١٢البریطانیـــة 

  .)٩(لى تجاوز الحیاد في مساندة فرنسافي الجنوب وا )٨(الشمال وفلوریدا

غیر ان الوالیات المتحدة تجنبت أي تفـاهم مـع ، طانیاوعلى الرغم من المواجهة مع بری

، فضال عـن مصـالحها التجاریـة مـع أوربانابلیون محاولة منها للحفاظ على موقف متوازن تجاه 

، اال ان النتیجــة االساســیة االســتفادة مــن االســطول البریطــاني بریطانیــا ، ورغبتهــا فــي اســتمرار

كي وسیادة شعور باالنفصال عن بریطانیـا، التي افرزتها هذه الحرب هي ایجاد شعور قوي امری

، مــع اســتمرار تــأثیرات الرابطــة دولتین كتلتــان سیاســیتان منفصــلتاناذ ان الحــرب اظهــرت ان الــ

، اذ صـــوت ١٨١٢الثقافیـــة والتجاریـــة التـــي ظهـــرت بوضـــوح فـــي التصـــویت علـــى قـــرار الحـــرب 

) في ٢/٣ا ضد () لصالحه١٠) ضدها في مجلس النواب و (٤٩) لصالح الحرب مقابل (٧٩(

، اذ اعتبــر الــبعض ان الحــرب فــي بالمائــة) ٢,٣التصــویت كــان بنســبة (مجلــس الشــیوخ أي ان 

حزبیـة ولیسـت قومیـة وتكسـب االعــالم فـي اكثـر مـن والیــة واسـتمرت الصـحافة ومنـابر الخطابــة 

تعـــارض الحـــرب مـــع بریطانیـــا وامـــام ذلـــك اصـــدرت الوالیـــات المتحـــدة قـــانون الحصـــار لمعاقبـــة 

لــیس لوجــود صــالت عائلیــة  )١٠(لحقــوق االمریكیــة فــي اعــالي البحــاریــا بســبب انتهاكهــا لبریطان

عالقـــات جیـــدة  بـــین  وثقافیـــة واقتصـــادیة بـــین الجـــانبین ادت الـــى الشـــعور فـــي الرغبـــة باســـتمرار

، وانما لشعور الكثیر من االمریكیین ان تحول الوالیات المتحدة الى دولة كبرى الجانبین فحسب

، التـــي ممكـــن ان تـــوفر عبـــر اســـطولها البحـــري ار العالقـــات الوثیقـــة مـــع بریطانیـــارهـــین باســـتمر 

التي منعت  ١٨١٧عام    Rush-bagotباجوت -بعد ان تم التوصل الى اتفاقیة رشالسیما 

ــدولتین مــن الــدخول الــى البحیــرات ال ، واســتمرت عظمــى بــین الوالیــات المتحــدة وكنــدااســاطیل ال

  .)١١(اني من القرن العشرینى النصف الثساریة المفعول ال

ولــم تقــف عنــد هــذا الحــد إذ حــدث منــع بریطانیــا للســفن التجاریــة االمریكیــة مــن دخــول 

، وبعـدها تـم التوصـل الـى اتفاقیـة نصـت علـى ١٨٣٠هند الغربیـة البریطانیـة عـام موانئ جزر ال

  .)١٢(انئ االمریكیةرفع هذه االجراءات واالجراءات االمریكیة المقابلة في المو 
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ب االهلیـــة االمریكیــــة ، اذ ادت الحـــر االحـــداث لـــم تبـــق العالقـــات كمـــا هـــي مـــع تطـــور

، الــى تجــدد الصــراع بــین الجمهــورین وكــل مــن بریطانیــا وفرنســا لرغبتهــا ) ١٣()١٨٦٥-١٨٦١(

، لكـن )١٤(افهـا باسـتقالل الوالیـات الجنوبیـةبعزل الجنوب وفصل عرى االتحاد وهـو مـا كـان اعتر 

لحركة علـى لتغلغل في الجنوب نتیجة سیادة النمط االقطاعي المحدود اعدم وجود ركائز قویة ل

 ، وبالتـــالي ال یوجـــد بـــدیلت امكانیـــة تقـــدیم دعـــم فعـــال للجنـــوب، الغـــالعمـــل التجـــاري الخـــارجي

، إذ تلـــوح فـــي االفـــق ان االنتصـــار ســـیكون حلیـــف الشـــمال للحـــرب إذ انهـــا تنهـــك طرفـــي النـــزاع

  .طاعي الزراعياعي على الجنوب االقالرأسمالي الصن

، ا الــى الجنــوب بنــاء بعــض الســفن لهــمكانــت المســاعدة االساســیة التــي قــدمتها بریطانیــ

ممــا ادى الــى حصــول نــزاع بــین الحكومــة االمریكیــة وبریطانیــا انتهــى بــالتحكیم وتغــریم بریطانیــا 

 Dallas) ملیــون دوالر مســتندین فــي ذلــك الــى بــالغ وزیــر الخارجیــة االمریكــي داالس ١٥,٥(

الــى الـــدول االوربیــة بعــد تقـــدیم المعونــات العســـكریة الــى الجنــوب وعـــد ذلــك خرقـــا  ١٨٦١ عــام

. وبعد انتهـاء الحـرب االهلیـة االمریكیـة كانـت كـل )١٥(لقانون الحیاد الذي اعلنته تلك الحكومات

لـى تحسـن أواصـر النزاعات بین الوالیات المتحدة وبریطانیا تحل بـالتحكیم والتفـاوض ممـا ادى ا

  .)١٦(امریكیة ، وبالتالي توطید العالقات بین الجانبین -اط  االنكلواالرتب

ویبــدو ان ســیادة هــذا االتجــاه بالنســبة للوالیــات المتحــدة نــاتج عــن الخســائر الكبیــرة التــي 

تعرضــت لهــا الوالیــات المتحــدة فــي الحــرب ، اذ تجــاوزت عشــرة ملیــارات دوالر ونصــف ملیــون 

االتجاه السلمي للجانبین في االبتعاد عن المشاكل االوربیة . عزز )١٧(قتیل ناهیك عن المعوقین

ــــا بســــحب اســــطولها مــــن كنــــدا وكانــــت آخــــر البــــواخر انســــحبت عــــام  مــــن جهــــة وقیــــام بریطانی

١٨(١٨٧١(.  

وربــــا الســــیما منهــــا الحــــروب االلمانیــــة فــــي القــــارة ادت أان المشــــاكل التــــي عصــــفت ب

ة وذلـــك بســـحب اســـطولها الـــى داخـــل المیـــاه ببریطانیـــا الـــى تغییـــر سیاســـتها داخـــل القـــارة االوربیـــ

االوربیة لیعوض في هذه المدة التوسع االقتصادي الداخلي بالنسبة للوالیات المتحدة عن فـرض 

، والتـي ١٨٨٤ثة خطوط سكك حدیـد قاریـة عـام المنافسة الخارجیة السیما بعد ان تم انجاز ثال

االقتصادي في الغرب االمریكي ، وقـد صـب لفتت انتباه صناعي شرق الوالیات الى االستثمار 

قـــال تأثیرهـــا الـــى فـــي هـــذا االتجـــاه اشـــتداد المنافســـة والصـــراع داخـــل القـــارة االوربیـــة وامكانیـــة انت

، وذلــــك بعــــد ظهــــور المانیــــا كقــــوة اســــتعماریة ممــــا فــــرض الحاجــــة الــــى اعــــادة الســـاحة العالمیــــة
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الحاجــة الــى الــدعم البریطــاني البحــري ، مــع وجــود تطلــع امریكــي الــى النفــوذ و التوازنــات االوربیــة

  .)١٩( والتجاري

بــــدأت محاولــــة حــــل المشــــاكل بــــین الوالیــــات المتحــــدة وبریطانیــــا عبــــر التحكــــیم بســــعي 

، عضــو مجلــس العمــوم البریطــاني بالحصــول علــى Randolph Cremerرانــدولف كریمــر 

، ١٨٨٧ة عــام ) عضــوا مــن مجلــس العمــوم لــدفع الحكــومتین البریطانیــة واالمریكیــ٢٤٣توقیــع (

 Grover، كمـــا تـــم تقـــدیم هـــذا الطلـــب الـــى الـــرئیس كلیفالنـــدلوضـــع اتفاقیـــة تحكـــیم بینهمـــا

Cleveland  لـذلك سـارت تكن هناك مصالح انیة ملحة حینئـذ ، غیر انها لمفي الوقت نفسه ،

لبثــت ان تقــدمت فــي الســنوات الالحقــة. ففــي  عملیــة التفــاوض بــین الجــانبین بطریقــة بطیئــة ومــا

ـــى  ١٨٩٠عـــام  ـــه مـــن الـــرئیس التفـــاوض عل صـــادق الكـــونغرس باإلجمـــاع علـــى قـــرار طلـــب فی

، تبعـه ماسـیة مـع حكومـة الوالیـات المتحـدةمعاهدة تحكیم عامة مع أي حكومة لها عالقات دبلو 

  .)٢٠(١٨٩٣ذي صوت على قرار مماثل عام مجلس العموم ال

تســویة قضــیة حــدود ، مــدخال لعــة اقــرار التحكــیم فــي كــال البلــدینكــان الوصــول الــى قنا

فنزویال غویانـا البریطانیـة اثـر تـأزم العالقـة بـین بریطانیـا والوالیـات المتحـدة التـي تبنـت الموقـف 

ـــي وقامـــت بتصـــعید الموقـــف الســـتغالله كمبـــرر لتطـــویر  . بإثـــارة )٢١(البحریـــة االمریكیـــةالفنزویل

یجیة للوالیـات المتحـدة الشعور القومي داخل الوالیات المتحدة مـن جهـة وتعزیـز المكانـة االسـترات

  في النصف الغربي للكرة االرضیة.

غویانـــا الـــى تـــأزم العالقـــات بـــین الجـــانبین وحـــاول كریمـــر اعـــادة  -ادت قضـــیة فنـــزویال

، فتقــدم بطلــب اخــر الــى حكومــة الوالیــات المتحــدة مســتغال ةالمحاولــة للحصــول علــى نتــائج فعلیــ

یســانده فــي ذلــك محبــو الســالم  -تحكــیممعاهــدة ال -مصــالح للوالیــات المتحــدة فــي مشــروعوجــود 

الــــذین قــــاموا بــــدعم هــــذا المشــــروع فــــي كــــال البلــــدین. كــــان الــــرئیس كلیفالنــــد ووزیــــر الخارجیــــة 

، ما فین بتقدیم خصوماتها الى التحكیمراغبا في معاهدة تلزم الطر ) ٢٢( Richard Olneyاولني

ـــن الكـــونغرس انهـــا تمـــس ســـیادة البلـــد واســـتقالله لكـــن بریطان ـــم یعل ـــرئیس الحكومـــة ل ـــة ب یـــا ممثل

، كانت اكثر تحوطا حیال التحكیم االلزامي بوزارته الثالثة ووزیر خارجیته Salisburyسالزبري 

نتیجـــة امكانیـــة عـــرض سیاســـاتها فـــي  )٢٣(خشـــیة ان یحـــدد نشـــاطها فـــي امبراطوریتهـــا الواســـعة

  المستعمرات الى المحاكم ، وبالتالي ارباك نشاطها االستعماري.
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التوقیع علـى هـذه المعاهـدة یعـد شـل للتحركـات البریطانیـة فـي مسـتعمراتها، حسـب كان 

بهــا ، التــي اعترفــت ممثــل لحقیقــة نمــو القــوة االمریكیــةالــرأي البریطــاني وتوســیعا لمبــدأ مــونرو ال

 )٢٤(غویانـــا البریطانیـــة -لــى التحكـــیم فـــي قضــیة حـــدود فنــزویال، اذ وافقـــت عبریطانیــا بعـــد تــردد

  .)٢٥(تحقیق االنسجام بین امتي الشمالوالتي ادت الى 

، وقضــت )٢٦(عنــدما عــادت الــى الظهــور قضــیة بنمــاوظهــر هــذا االتجــاه بشــكل عمیــق 

تــــم االتفــــاق بــــین الوالیــــات المتحــــدة  ١٨٥٠، ففــــي التاســــع عشــــر مــــن نیســــان الحاجــــة لحســــمها

یطــاني والســفیر البر  )٢٧()John Claytonاالمریكیــة متمثلــة بــوزیر خارجیتهــا جــون كالیتــون (

، وعـدم انشـاء ة القناة وضمان المرور الحر فیهابلور في الوالیات المتحدة االمریكیة على حیادی

دیــة تحالفــات عســكریة فــي المنطقــة وعــدم التواجــد العســكري فیهــا االمــر الــذي قــد یــؤثر فــي حیا

توســیع . حاولــت الوالیــات المتحــدة توســیع مطالبهــا فــي القنــاة ب)٢٨(القنــاة وفــق المعاهــدة الموقعــة

) ٢٩(مجالها الحیوي باالستفادة من القناة لربط الوالیات المتحدة بمستعمراتها بكوبا والفلبین وغـوام

، فضــال عــن بخطــر تنــامي القــوة االلمانیــة جــاء ذلــك فــي الوقــت الــذي ازداد فیــه شــعور بریطانیــا

  .)٣٠()١٩٠٢_١٨٩٩في اثیوبیا بین ( لخسائر البریطانیة في حرب البویرا

ــــــــ ــــــــاهم لتحقیــــــــق وهكــــــــذا اجب ــــــــى التف ــــــــا والوالیــــــــات المتحــــــــدة عل   رت المصــــــــالح بریطانی

، اذ نالحـظ ذلــك فـي تبــادل الرسـائل التــي تـدعو التـي التقــارب بـین الجــانبین فقـد كتــب مصـالحها

،عنـدما كـان االخیـر )٣١(John Hayجوزیف تشمبرلن الى وزیر الخارجیة االمریكي جون هـاي 

، نـا معـا ممكـن ان نضـمن سـالم العـالم(ان١٨٩٨ي نیسـان سفیرا للوالیات المتحدة في بریطانیا فـ

، وایجاد مقترحًا لتحالف )  ٣٢(تطیع فیها ان نقاتل جنبا الى جنب)انا ابتهج في المناسبة التي نس

، وقد لقى ذلك ترحیب الكثیر من االمریكیین من بینهم (هاي) الذي كتب رسـالة امریكي -انكلو

  :اكد فیها الى تشمبرلن ١٨٩٨نیسان  ٢١في 

ــــا العظمــــى ك ــــا بشــــعب بریطانی ــــي تربطن ــــروابط الت ــــة (ان االف ال األصــــل واللغــــة والقراب

، ان تكـون لـدینا مـن وقـت آلخـر مناسـبات للمناقشـة بـل وحتـى المتتابعة، تجعل من الحتم علینـا

، السـالم الـذي یال من الرجال كانت في سالم معنالالختالف... انه اآلن مایقارب من ثالثة اج

  .) ٣٣(تكون الصداقة بین الجانبین خالدة)بصالبة كبیرة ومستمرة في السنوات السابقة بان نما 

، كمــا ایــد الضــغط االلمــاني علــى الجــانبینارتبطــت مصــلحة البلــدین بالتقــارب نتیجــة تز 

حصـل بتوحیــد جهــد بریطانیــا والوالیـات المتحــدة ضــد المســعى االلمـاني فــي ســاموا بحجــة فــرض 
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، مع ان النتیجة ادت الى قیام تشمبرلن مریكیین لصالح المزارعین االلمانتعرفة كمركیة ضد اال

، بســـبب فشـــل بریطانیـــا فـــي ١٨٩٩موقفـــه فـــي تشـــرین الثـــاني  بالضـــغط علـــى ســـالزبري لتغییـــر

ولـــة ســـالزبري تكـــوین الحصـــول علـــى الـــدعم االمریكـــي فـــي الشـــرق االقصـــى وبـــذلك فشـــلت محا

  .)٣٤(امریكي -تحالف بریطاني

 ١٨٩٩تشـــرین الثـــاني  ٣٠ســـار علـــى ذات الـــنهج تشـــمبرلن الـــذي قـــال فـــي لســـتر فـــي 

، وعندي ان ما تكلمت عنه مـن التفـاهم مـع لقارة االوربیة(ینبغي ان ال تدوم عزلتنا عن شؤون ا

. واذا كان تحالف االنكلیز ه اثر كبیر في تقریر سالم العالمامریكا لو شمل المانیا ایضا لكان ل

التیتـوني  ، افال یكـون كـذلك تحـالف الجـنسهما یعتبر عامال من عوامل السالمحدواالمریكیین و 

. وقــد )٣٥(لعوامــل وافعلهــا فــي مســتقبل العــالم)سكســوني مــن اقــوى ا -مــع شــعبي الجــنس االنكلــو

طبـــق هـــذه السیاســـة فعـــال فـــي قضـــیة جمـــع دیـــون فنـــزویال التـــي طالبـــت بهـــا كـــل مـــن بریطانیـــا 

  .)٣٦(دة للمشروع جعلت بریطانیا تتراجعات المتحوالمانیا، ولكن معارضة الوالی

  ، ١٩٠٠البریطانیـــــــة عـــــــام وهكـــــــذا ادى هـــــــذا التقـــــــارب بـــــــین الجـــــــانبین الـــــــى الموافقـــــــة 

ــاة المقترحــةعلــى الســیطرة االمری ولكــن بشــرط عــدم التحصــین،  -بنمــا -كیــة الحاســمة علــى القن

  .)٣٧( ١٩٠٠شباط  ٣، تم توقیعها في بنسیفوت -بمعاهدة سمیث هاي

ــــــم تحقــــــق رغبــــــة ســــــلطة المتطــــــرفین مــــــن دعــــــاة التوســــــع مــــــن لكــــــ   ن هــــــذه المعاهــــــدة ل

) ٣٨(الذین  یرغبون بوضع القناة تحت السـیطرة االمریكیـة الكاملـة وفـي مقـدمتهم تیـودور روزفلـت

ى مـع دعمهـا مما ادى الى فشلها حتـ) ٣٩( H.C.Lodgeوشیخ ماسوشیتس هنري كابوت لودج 

. هذا الفشل دفع لـودج للقیـام بزیـارة  J.p.Morjanلمورجان _Trust -من قبل االتحاد الضخم

، ممــا ادى الــى ١٩٠١اســیة البریطانیــة صــیف عــام بریطانیــا قابــل فیهــا بعــض الشخصــیات السی

قــوات للشــرطة االتفــاق علــى تضــمین المعاهــدة ببنــد آخــر هــو الســماح للوالیــات المتحــدة بوضــع 

میثـاق القسـطنطینیة بخصـوص قنـاة السـویس ، والتي هـي ممثلـة بـدورها لعلى طول ساحة القناة

، فـــأدى ذلـــك الـــى )٤٠(فیهـــا والـــذي ضـــمن االبحـــار الحـــر ١٨٨٨تشـــرین االول  ٢٩الموقـــع فـــي 

كـانون االول  ١٦س الشـیوخ فـي تحقیق رغبات التوسع فتمت المصادقة على المعاهـدة فـي مجلـ

المصـــادقة  ، وتبــادل١٩٠١كـــانون االول  ٢٦االمریكـــي فــي ، ووقعــت مــن قبـــل الــرئیس ١٩٠١

  .)٤١(١٩٠٢شباط  ٢٢ -٢١النهائیة في 



مما  رما    
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 )٢٤٢(  

 

عادت االحداث لتلقي بضاللها على العالقات بین البلدین إذ حصل نـزاع حـدودي بـین 

، مـع االسـكا منـذ التي كانت تابعة للتاج البریطاني، المتحدة وبریطانیا حول حدود كنداالوالیات 

ابــل اصــرار ، مقفلــت باســتخدام القــوةفــي رئاســة روز  ووصــل هــذا النــزاع الــى التهدیــد ١٨٩٨عــام 

. وللتوصل الى )٤٢(حل الحدودیة بینهما، نتیجة اكتشاف الذهب في السوامماثل للحكومة الكندیة

، بینمـا اصـرت الوالیـات المتحـدة طرح القضـیة علـى التحكـیم المحایـد تفاهم متبادل اقترحت كندا

، وقـــد تـــم اقـــرار مـــن بریطانیـــامتحـــدة والنصـــف الثـــاني ) حكـــام نصـــفهم مـــن الوالیـــات ال٦علـــى (

وضمان انحیاز المقترح االخیر ویبدو ان اساس المقترح االمریكي التنسیق المسبق مع بریطانیا 

حالــة التــأزم فــي  ، وانهــاءســین العالقــة مــع الوالیــات المتحــدة، لرغبتهــا بتحالــى الطــرف االمریكــي

بریطانیـــا تعلیماتهـــا الـــى احـــد ، بعـــد تصـــاعد الصـــراعات االوربیـــة اذ اصـــدرت العالقـــات بینهمـــا

تشرین االول  ٢٠، وذلك في ٤/٢تیجة ، لتكون النتصویت الى جانب الوالیات المتحدةالحكام لل

٤٣(١٩٠٣(.  

، معبـرا عـن رضـاه عــن ة الــى ارتیـاح امریكـي فقـال روزفلــتادى هـذا الحـل بهـذه الصـیغ

نا وبـین كل الخطیرة بینالتمسك البریطاني (ان تسویة مشكلة حدود االسكا قد حسمت اخر المشا

، اننــي اشــعر حــول انكلتــرا بشــعور یختلــف تمامــا عمــا اشــعر بــه حیــال االمبراطوریــة البریطانیــة

فـــــي رســـــالة لـــــه الـــــى ادوارد الســـــابع  ١٩٠٥اذار  ٩. ثـــــم لیجـــــدد هـــــذا الشـــــعور فـــــي )٤٤(المانیـــــا)

Edward VII )لـیس  ) ملك بریطانیا (انا اتفق معك تماما حول اهمیة أالسـكا،١٩١٠_١٩٠٢

، النمـو المضـطرد للصـداقة والتفــاهم الشـعوب الحـرة فـي العـالم المتمـدن جزئیـا ألنفسـنا وانمـا لكـل

بین الشـعوب الناطقـة باإلنكلیزیـة... ان واحـد مـن االشـیاء المرضـیة مـا حـدث فـي العقـد االخیـر 

  .)٤٥(من نمو في الشعور بالرغبة الحسنة في التعاون بین الجانبین)

، صـاعد صـراعاتها االوربیـة مـع فرنسـا، بعـد تنفسـه قیـام بریطانیـاهذا االتجاه  صب في

، بسحب اسطولها من جزر الهند الغربیة والذي مركزه جزیرة ١٩٠٠بعد مع المانیا سنة  ثم فیما

ــــك عــــام ب ــــة للوالیــــات المتحــــدة، وذل ــــة ١٩٠٦رمــــودا المحاذی ــــین ثالث ، إلعــــادة توزیــــع بحریتهــــا ب

، والثالـث فـي الطلسي الشرقي، والثاني فـي بحـر المـانشاالول في المحیط ا اساطیل، االسطول

، اذ تــــرك ســــحب االســــطول مــــن برمــــودا الوالیــــات المتحــــدة حــــرة الحركــــة فــــي وســــطالبحــــر المت

عسـكري وبشـكل خـاص فـي ، وتحریر سیاسة امریكا الخارجیـة مـن ضـغط التنـافس ال)٤٦(الكاریبي

  .)٤٧(اسع عشر، الذي كان الظاهرة البارزة خالل القرن التمجاله البحري
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وهنـا لـم تكـن المصـلحة امریكیـة وانمــا كانـت بریطانیـة ایضـا بمحاولـة االخیـرة االســتفادة 

ن الـى اسـطول مـن البـوارج القویـة بعـد ا ١٨٩٨من البحریة االمریكیة ، والتـي تحولـت بعـد عـام 

، للقیــام بــدور الهیمنــة للمحــیط االطلســي كأســطول مســاعد كانــت مجموعــة مــن الســفن المطــاردة

، نتیجـة اشـتداد القـوى المنافسـة لهـا )٤٨(ان بالـدور نفسـه فـي المحـیط الهـاديلیف مع قیام الیابوح

  في تلك المناطق.

لجانبین یسعیان استمرارا لما هذا التقارب السیاسي في الوالیات المتحد وبریطانیا جعل ا

العالقات االمریكیة ى ، الى اقرار التحكیم كوسیلة لحل النزاعات بینهما الذي لم یقتصر علسبق

، وانما لیمتد الى فرنسا التي دخلت في تفاهم مع بریطانیا. فقد وضـع وزیـر الخارجیـة البریطانیة

معاهدات مع كل منهما تضـمنت تقـدیم النزاعـات الـى ) ٤٩( Elihu Rootاالمریكي الیاهو روت 

مــن قبــل  ١٩٠٨نیســان  ٤المحــاكم وعــدم حلهــا بــالطرق الدبلوماســیة التــي جــرى تصــدیقها فــي 

 ٢٤لرئیس االمریكي في وتوقیعها من قبل ا ١٩١٨حزیران  ٢٤، ثم تجدیدها في مجلس الشیوخ

 عـارض روزفلـت هـذه المعاهـدات مـع غیـره مـن دعـاة التوسـع باعتبارهـا تعطـل )٥٠(١٩١٨ایلول 

، بمــا فیهــا مــن سیاســات تتعلــق بالــداخل مثــل الهجــرة وتعلــیم محــاوالت التوســع التــي كــان یقودهــا

اضــــــعف هــــــذه  )٥٢()١٩٣١-١٩٠٩( Taft، ولكــــــن انتقــــــال الرئاســــــة الــــــى تافــــــت )٥١(نــــــباالجا

المقاومة، اذ تم العمل وفقا لها بحل مشكلة صید االسماك في خلجان شمال االطلسي بین كندا 

، بمـا یتفـق المتحدة االمریكیـة مـن جهـة ثانیـة ومستعمرة نیوفونالند البریطانیة من جهة والوالیات

اب  ١٣في  Taftمریكیة كما جاء انسجاما مع ذلك تجدیدها في عهد تافت مع وجهة النظر اال

  .)٥٣(١٩١٢والمصادقة علیها من قبل مجلس الشیوخ في اذار  ١٩١١

كـــان ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي شـــكلت فیهـــا المانیـــا منافســـا اســـتعماریا لبریطانیـــا والوالیـــات 

، مســـتفیدة مـــن نفوذهـــا الجنوبیـــةكـــاریبي وامریكـــا الوســـطى و المتحـــدة فـــي اســـیا وافریقیـــا او فـــي ال

اني البریطـ -أ مرحلـة التنـافس البحـري االلمـانيغیر بعید عن بد) ٥٤(االقتصادي والسیاسي هناك

، ال سـیما بعـد استشـراف البحـث عـن دور عـالمي مـن االمریكي -والتنافس االقتصادي االلماني

دولـة االوربیـة االعظـم انتاجـا ، كونهـا الوامكانیـة وقـوف المانیـا فـي طریقهـاقبل الوالیات المتحـدة 

، وهي تكاد تشابه الوالیات المتحدة بقیام ثمارًا من الدول االوربیة االخرىواعلى تقنیة واوسع است

، وذلك ما افشل المسعى االلمـاني فـي التقـرب )٥٥(نشاطها االقتصادي على البحث عن االسواق
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 -ل مـــدة التقـــارب الفرنســــيبعـــد شـــعورها بالعزلــــة خـــال ١٩٠٣ام مـــن الوالیـــات المتحـــدة منــــذ عـــ

  .)٥٦(البریطاني

یرتبط بذلك الصراع االجتماعي الذي حدث بین االنكلیـز الـذین اسـتولوا وسـیطروا علـى 

المؤسســـــات االداریـــــة والسیاســـــیة منـــــذ وقـــــت مبكـــــر وااللمـــــان واالیرلنـــــدیین بهجـــــراتهم المتـــــأخرة 

صاحب  -بفرانكلینسكسون وهو ما ادى  -) وما اثارته من صراع مع االنكلو١٨٦٠_١٨٣٠(

دور النشر والصحف المسماة باسمه الى القول عن المهاجرین االلمان (انهم اكثر افـراد شـعبهم 

ولمـــا كـــان عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن االنكلیـــز ال یفهمـــون اللغـــة االلمانیـــة ، ولمـــا كـــانوا ال  غبـــاء...

لتفــاهم یســتطیعون التحــدث الــیهم ال عــن طریــق الصــحافة وال عــن طریــق الخطابــة فقــد اصــبح ا

  .)٥٧(بینهم امرا صعبا)

ا فـــي أي نـــزاع وهكـــذا كـــان الجـــو مهیـــأ النحیـــاز الوالیـــات المتحـــدة الـــى جانـــب بریطانیـــ

، عـــزز ذلـــك ســـعي الوالیـــات المتحـــدة الـــى االســـتفادة مـــن الحمایـــة البحریـــة مســـتقبلي مـــع المانیـــا

البریطانیــة قبیــل الســتمرار تجارتهــا مــع المنــاطق البعیــدة الــذي یفســره ان الحمولــة الكلیــة للســفن 

) ملیون طـن ٢١,٥، ومع الكومنولث تساوي () ملیون طن١٩,٥ولى كانت (الحرب العالمیة اال

) ملیــون طــن ٣,٢المتحــدة و () ملیــون طــن للوالیــات ٥,٤) ملیــون طــن أللمانیــا و (٥,٥مقابــل (

 ، فضـــال عـــن ســـیطرة بریطانیـــا علـــى اغلـــب المـــداخل والمخـــارج البحریـــة وقواعـــد التمـــوینلفرنســـا

الضروریة الستمرار أي نشاط بحري. یعزز ذلك التقـارب الوجـود البریطـاني الكثیـف فـي نصـف 

، اذ كانــت تســیطر علــى كنــدا وجــزر الهنــد الغربیــة غربــي اكثــر مــن أي قــوة اوربیــة اخــرىالكــرة ال

، مقابــل امــتالك فرنســا وســطى وغویانــا فــي امریكــا الجنوبیــةالبریطانیــة وهنــدوراس فــي امریكــا ال

، فضـال عـن )٥٨(غانا وبعض جزر الشمال االطلسي الصغیر مثل سـان بییـر وملكـونلجزء من 

  .)٥٩(، ألبعاد المنافسین االوربیین عن نصف الكرة الغربيأیید بریطانیا القوي لمبدأ مونروت

ل نصــف الكــرة ســعت الوالیــات المتحــدة الــى ایجــاد نفــوذ اقتصــادي وسیاســي لهــا فــي دو 

اال انهـــا لـــم تســـتطع تحقیـــق ذلـــك بمفردهـــا  النفـــوذ االوربـــي الغربـــي المجـــاورة لهـــا، علـــى حســـاب

، إلیجـاد نـوع مـن التنسـیق بالسیاسـات تجـاه االقـالیم البدایة الى التعاون مـع بریطانیـاولجأت في 

  . )٦٠(تي كانت تصارع السیطرة االسبانیةال

اســـتها الخارجیـــة هـــي خدمـــة ان توحیـــد سی ةأیقنـــت كـــل مـــن بریطانیـــا والوالیـــات المتحـــد

، اذ نیـة وصـفها بعالقـات الـود والصـداقة، فقد بقیـت عالقـات الـدولتین بعیـدة عـن امكاالحهالمص
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ون كان االمریكیون یتفوقون على البریطانیین لتفوقهم البحري واالقتصادي الى حد جعلهم یعتمد

عة التـي كانـت تـأتیهم مـن ، وكذلك على الـواردات والبضـائع المصـنعلى القوة البحریة البریطانیة

ریطـاني فبقـي التـوتر ، بل واصابهم االحباط من جراء عجزهم عن تحدي هذا التفوق البطانیابری

 -١٩١٤مــــابین ( ةیخــــیم علــــى عالقاتهمــــا خــــالل المــــد -بشــــأن حریــــة البحــــار -بــــین الــــدولتین

٦١()١٩١٧(.  

  المبحث الثاني

  ١٩٤١- ١٩١٧البریطانیة  –العالقات األمریكیة

خرجـت أثـر قیــام الثـورة البلشـفیة وبــدأ  ١٩١٧عــام وفـي أعقـاب الحــرب العالمیـة األولـى 

، التـــي مكنـــت )٦٢(ت تعتمـــد علـــى المســـاعدات االمریكیـــةواضـــحا ان نجـــاة بریطانیـــا وفرنســـا باتـــ

، اال ان تلـك الحـرب خلفـت ذكریـات مریـرة قیـق النصـر النهـائي علـى دول الوسـطالحلفاء من تح

یكیین عدو ان بریطانیا ذلك ان االمر  ،والبریطانیین وعمقت مشاعر الریبةفي نفوس االمریكیین 

، بعد ان قدموا لها كل صنوف الدعم لكسـب الحـرب وانهـم فوجئـوا فـي مـؤتمر الصـلح قد ظللتهم

بأنهــا قــد عقــدت عــددا مــن المعاهــدات الســریة بشــأن ترتیــب االوضــاع  ١٩١٩فــي بــاریس عــام 

ون هـــو لمســـاعدة ، ممـــا ترتـــب علیـــه ان وجـــود االمریكیـــربیـــةالمســـتقبلیة مـــع بعـــض الـــدول االو 

أیقنــوا نفســهم  Woodrow Wilsonبریطانیــا وحلفائهــا فــي الحــرب وعلــى رأســهم ودرو ویلســون 

  .)٦٣(في موقف عصیب

ووجد االمریكیون بأن حلفاءهم قد غرروا بهم اثناء ذلك الصراع ثم احتالوا علـیهم بـذلك 

الحیـاد وتخلیـه مـن الصلح، اما بریطانیا من جانبها فقـد ضـلت تتـذكر بمـرار عـودة ویلسـون الـى 

، ال سـیما الخالفـات بـین الـدولتین بشـأن فرضها هو على الحلفاء المنتصـرین عصبة االمم التي

  .)٦٤(الخام عوامل  صعدت من حدة الخالفالتجارة واالسواق والمواد 

علــى عــدم تجدیــد اتفاقیــة التحــالف  ١٩٢١كمــا اجبــرت الوالیــات المتحــدة بریطانیــا عــام 

  .)٦٥(١٩٠٢یة المعقودة عام الیابان -یةالبریطان

، الـذي ظهـر بجـالء اثنـاء انعقـاد بشـأن سـباق التسـلح البحـري بینهمـا كما تجدد الخـالف

بعــد اتفاقیــة واشــنطن التــي قبلــت بریطانیــا بمقتضــاها مبــدأ  ١٩٢١مــؤتمر الصــلح وانتهــى عــام 

إمكان بریطانیـا منـذ التكافؤ مع الوالیات المتحدة االمریكیة في القوة البحریة األمر الذي لم یعد ب
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ذلـــك الحـــین فصـــاعدا القیـــام بـــأي تحـــرك كبیـــر ضـــد أي عـــدو فـــي البحـــار دون ضـــمان الحیـــاد 

  .)٦٦(المتسامح من جانب الوالیات المتحدة

نه نذاك ان بریطانیا قد اصبحت مضطرة لالذعان لمجریات االمور ألآوقد بدأ بوضوح 

متحــدة االمریكیــة مــن الحــرب العالمیــة ، اذ خرجــت الوالیــات اللــم یكــن امامهــا ثمــة خیــرات اخــرى

ها كما حدث بالنسـبة الـى االولى منتصرة ومتفوقة اقتصادیا وصناعیا، ولم تكن الحرب قد انهكت

، وبالتـالي لـم یكـن الحـرب وهـي مدینـة لهـا بـأموال ضـخمة، بل ان بریطانیا خرجـت مـن بریطانیا

باق تســـلح بحــري مـــع الوالیـــات بإمكــان بریطانیـــا ان تتحمــل مـــن الناحیــة المالیـــة الــدخول فـــي ســ

، ئقـة للمشـاركة االمریكیـة فـي الحـربالمتحدة االمریكیـة فقبلـت بـذلك بعـد ان ادركـت االهمیـة الفا

  التي انقذتها من اخطار التمزق واالنهیار.

یــة وفــي منتصــف ثالثینیــات القــرن العشــرین اشــتعل نــزاع شــدید بــین الــدولتین علــى ملك

، قواعد جویـة حیویـة عبـر ذلـك المحـیطالتي كانت تشكل ، بعض جزر المحیط الهادي الصغیر

كمـــا عجـــزت بریطانیـــا عـــن دفـــع اربـــع بالیـــین دوالر هـــي قیمـــة الـــدیون الحربیـــة االمریكیـــة التـــي 

  .)٦٧(حصلت علیها بریطانیا اثناء الحرب العالمیة االولى

 وقد مثلت كل هذه االمور وغیرها ذكریات الیمة للدولتین وكانـت مصـدر اسـتیاء عمیـق

رر قیــام الحــرب مــن الجــانبین. ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد خلــت نزاعاتهمــا مــن أي ســبب یبــ

، ذلـك ان اق تفكیـر صـناع القـرار فـي البلـدین، ان اندالع مثل تلك الحـرب كـان خـارج نطـبینهما

الــروابط الحضــاریة واللغویــة والعرقیــة بــین البلــدین شــكلت اطــار فریــدا اصــبح مــن الســهل علــى 

، وعلى الرغم من خلو مشكلة تظهر دون اللجوء الى القوةفي داخله ان تحصل أي الدبلوماسیة 

عالقاتهما من طابع الصلة الوثیقة وعرى الصداقة بین البلدین فان االمـر الـذي كـان یـدعم هـذه 

العالقة مجرد المصلحة المتبادلة بین دولة اخذ نجمها یعلو السیما بعد ان برزت اهمیتها للعالم 

، وسـعت لتتبـوأ مكانتهـا علـى مائـدة القـوى العظمـى وان ظلـت الحرب العالمیة االولىلحر اثناء ا

 -البریطــاني علیهــا. وبــین دولــة اخــرىتحمــل میراثــا مــن الكراهیــة لالســتعمار البریطــاني والتفــوق 

، وان اضــطرت فــي االعــوام علــى رأس القــوى العظمــى فــي العــالم كانــت تقــف آنــذاك -بریطانیــا

، ممـــا جعـــل ل الدیمقراطیـــة الرأســـمالیة الشـــابةى اللجـــوء واالســـتعانة بالـــدو االخیـــرة مـــن الحـــرب الـــ

، رغــم ماشــابها مــن خالفــات وتــوترات الن تقــوم علــى اســاس المصــلحة المتبادلــةعالقــة الــدولتین 
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موازین القوى كانـت قـد بـدأت تتغیـر فـي حـین ان بریطانیـا ظلـت تقـاوم الخضـوع بشـكل مـا لهـذه 

  التغیرات الجدیدة.

مهـام ) ٦٨(A.Hitlerبدأ التـوتر یشـوب االجـواء فـي أوربـا فـي اعقـاب تـولي ادولـف هتلـر 

، وهــي التــي دارت حــول ، وبــدأت اهدافــه تتضــح١٩٣٣مستشــار للــرایخ االلمــاني عــام منصــبه ك

ا لمـا خســرته ، واسـتعادة المانیـ١٩١٩ین فـرقتهم معاهـدة فرسـاي عـام وربـا الـذأجمـع شـمل المـان 

ـــك المعاهـــدة ـــد عـــام بمقتضـــى تل ـــزعیم االیطـــالي موســـولیني  ١٩٣٦، وعق ـــاق تحـــالف مـــع ال التف

Mussolini)ــــر فــــي كــــل  -الــــذي اقــــام محــــور بــــرلین )٦٩ رومــــا ممــــا اوحــــى بتأییــــد ایطالیــــا لهتل

  .)٧٠(اعماله

رئـیس وزرائهـا ) ٧١(Neville Chamberlain، فقد كان یرى نیفل تشمبرلن اما بریطانیا

ــــر وموســــول ١٩٣٧منــــذ عــــام  ــــاء ان كــــال مــــن هتل ــــة واالعب ــــدیهما مــــن المشــــكالت الداخلی یني ل

ت بریطانیـــا وفرنســـا التفـــاهم ، وانـــه لـــو اســـتطاعهما عـــن المزیـــد مـــن العـــدواناالقتصـــادیة مایشـــغل

. غیـر ان هتلـر )٧٢(لكـان ذلـك سـبیال الـى اعـادة السـالم، واتبعتا سیاسة التهدئـة الـى حـین معهما

، ثم كانت النمسا بعـد ذلـك اذ اضـطرت حاحتل منطقة الراین منزوعة السالتمادى في سیاسته ف

  .)٧٣(ذار نهائي من هتلر الى االستسالمامام ان ١٩٣٨في الحادي عشر من اذار عام 

لــم تكــن بریطانیــا ضــعیفة او مستســلمة ألعمــال هتلــر لكنهــا لــم تــرد ان تضــعف فرنســا 

لوسـائل بـل على حساب المانیا فكانت تهـادن المانیـا فقـط اذ سـعى تشـمبرلن الـى مسـالمته بكـل ا

. وحتــى عنــدما بــادر الــرئیس االمریكــي )٧٤(ةوامــن انــه الوحیــد الــذي یســتطیع انجــاز تلــك المهمــ

ببــذل مســاعیه لنــزع فتیــل االزمــة  ١٩٣٨ســرا فــي كــانون الثــاني عــام  )٧٥(Rooseveltروزفلــت 

داعیــا الــى عقــد مــؤتمر دولــي فــي واشــنطن لمناقشــة االســباب الكامنــة وراء التــوتر الــدولي القــائم 

، عّد تشمبرلن ان هذه المبادرة بمثابة قنبلة سیاسیة سس المناسبة لتسویة االزمة سلمیالوضع اال

، وقابلهــا بنــوع مــن طــه الســاعیة الــى التهدئــة فــي اوربــایســعى روزفلــت مــن ورائهــا الــى نســف خط

  .)٧٦(او فارق بین تفكیر ساسة الدولتینالفتور مما كشف عن وجود هوة 

مـن قلـق بریطانیـا مـن التـدخل االمریكـي فـي الشـؤون االوربیـة  ویبدو ان ذلك كـان نابعـا

، ورغبـة بریطانیـا فـي عـدم وى كبرى قادرة على التنسـیق آنـذاكفي ظل وجود بریطانیا وفرنسا كق

، فـــوذ والمكانـــة االمریكیـــة فـــي أوربـــاوجـــود مبـــادرة امریكیـــة الن ذلـــك ســـوف یـــنجم عنـــه تعزیـــز الن

االمریكیـة كانـت التـزال فـي عزلتهـا السیاسـیة عمـا یحـدث فضًال عن ذلـك فـان الوالیـات المتحـدة 
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، والـذي نـص علـى ١٩٣٧قـد أصـدر قـانون الحیـاد لعـام  ، اذ كان الكـونغرس االمریكـيفي أوربا

  .)٧٧(تحریم بیع السالح الى الدولة المتحاربة بصرف النظر عن المعتدي او المعتدى علیه

دة ترجــى مــن وراء قیــام الدبلوماســیة وربمــا ان بریطانیــا قــد رأت انــه لــیس هنــاك ثمــة فائــ

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد بـدأ ان مریكیین بشأن السیاسة االلمانیـةالبریطانیة للعمل مع اال

مثــل هــذا العمــل یعــد بمثابــة مضــیعة للوقــت فـــي ضــل وجــود قــانون الحیــاد الــذي كبــل الـــرئیس 

ان االفتقـار الـى وجـود جبهـة ، ولـذلك نـرى ن تورطه فعلیا في النـزاع االوربـياالمریكي وحاله دو 

فـي تـاریخ  امریكیة في مواجهـة قـوى النازیـة و الفاشـیة لـه اسـباب وجـذور تاریخیـة تكمـن -انجلو

، فــاذا كانــت بریطانیــا قــد اعترفــت مــن حیــث المبــدأ بأهمیــة التعــاون مــع العالقــات بــین الــدولتین

ســیر كمــا لــو كانــت الوالیــات الوالیــات المتحــدة االمریكیــة فــان السیاســة البریطانیــة كانــت تــدار وت

، وكــان الشــغل الشــاغل لبریطانیــا هــو التوصــل الــى حــل مــع ى غیــر موجــودةالمتحــدة كقــوى كبــر 

، مـــع تأكـــد ات المتحـــدة االمریكیـــة علـــى الســـاحةقـــوى المحـــور بحیـــث ال تظهـــر بمقتضـــاه الوالیـــ

، المحـور لبریطانیا من عدم وجود مصالح قویة یمكن ان تدفع الوالیـات المتحـدة للتكتـل مـع دو 

، وقد اخذ الموقف یتأزم اكثر نسا مع احتفاظ بریطانیا بالقیادةمما اعطاها اطمئنانا للعمل مع فر 

تلـك التـي كـان  Sudetenبعد ان تأكد هتلر على ضم منطقة السـودیت  ١٩٣٨في ایلول عام 

ى ، وعلــیا، وكانــت تقطنهــا غالبیــة المانیــاقــد اعطاهــا لتشیكوســلوفاك ١٩١٩مــؤتمر الصــلح عــام 

الــرغم مــن بــذل بریطانیــا وفرنســا لجهــود مضــنیة إلرضــاء هتلــر تجســدت فــي تنــازل الــدولتین لــه 

غالبیـة ، عـن االقـالیم التـي تقطنهـا ١٩٣٨في التاسع والعشرین من عام  بمقتضى اتفاقیة میونخ

بغــــزو  ١٩٣٩فــــان هتلــــر قــــام بعــــد اشــــهر معــــدودات فــــي اذار  )٧٨(المانیــــة فــــي تشیكوســــلوفاكیا

فضـل ، وكان رئیس وزراء بریطانیا قد عـاد مـن میـونخ وهـو یـؤمن بانـه اسـتطاع بكیاتشیكوسلوفا

اال ان الحقیقــــة كانــــت عكــــس ذلــــك اذ تمــــادى هتلــــر فــــي  .)٧٩(تلــــك المعاهــــدة ان یحقــــق الســــالم

بغـزو بولنـدا فاضـطرت الـدولتان الـى  ١٩٣٩اعماله، فقـام فـي فجـر الیـوم االول مـن ایلـول عـام 

توجیه انـذار نهـائي الیـه فـي الثالـث مـن ایلـول. ومـا ان حـل مسـاء ذلـك الیـوم حتـى كانـت شـرارة 

  .)٨٠(الحرب العالمیة الثانیة قد اشتعلت

ان نلمـــــح بعضــــا مـــــن شـــــواهد التحــــول الـــــذي الح فـــــي االفــــق علـــــى السیاســـــة  ویمكننــــا

، ذلــك انــه فــي اعقــاب مــؤتمر میــونخ وردود افعــال تجــاه الوالیــات المتحــدة األمریكیــةالبریطانیــة 

هتلــر تجــاه التســویة ، بــدأ واضــحا ان التهدئــة قــد اصــبحت مجــرد ذكــرى مخزیــة وان الحــرب قــد 
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سوف تعود من جدید فـي امـس الحاجـة الـى الوالیـات المتحـدة باتت واقعة المحالة وان بریطانیا 

، وقـد تمثـل ذلـك فـي زیـارة قـام بهـا ملـك وملكـة بریطانیـا لزاما علیها ان توثـق روابطهـا معـافكان 

كسـفیر لبریطانیـا  Lord Lothianوكـذلك ارسـال لـورد لوثیـان  ١٩٣٩الى واشنطن فـي حزیـران 

، اذ كـان مـن بریطانیا على تحقیق هـذا التقـارب زملدى واشنطن في اب من العام نفسه لیؤكد ع

  .)٨١(امریكي -یة تحقیق وتعزیز التضامن االنجلواشد المؤمنین بأهم

ــة فــي اعقــاب انــدالع الحــرب  ظلــت الوالیــات المتحــدة االمریكیــة متمســكة بسیاســة العزل

، بــل كــان ياالنطــواء وتجاهــل العــالم الخــارج العالمیــة الثانیــة تلــك السیاســة التــي لــم تكــن تعنــي

، وحفاظـًا علـى مصـالحها الحیویـة داخـل أوربـا علـى دم التـورط فـي المنازعـات االوربیـةمعناها ع

الرغم من ان روزفلت كان قد اعرب عن نیته الخاصة بزیادة اهتمام الوالیات المتحدة االمریكیة 

الوالیـــات بیــد انــه لــم بإمكانــه اال ان یحتــرم رغبــة الكـــونغرس االمریكــي الــذي اصــر علــى التــزام 

   .)٨٢(١٩٣٧وتمسكها بقانون الحیاد لعام المتحدة 

وفي اعقاب اشتعال الحرب العالمیة الثانیة القى الرئیس روزفلت خطابًا فـي الثالـث مـن 

ان هـــذه االمـــة : (متحـــدة االمریكیـــة مـــن النـــزاع بقولـــهحـــدد فیـــه موقـــف الوالیـــات ال ١٩٣٩ایلـــول 

اطلـب مـن كـل امریكـي ان یظـل محایـدًا فـي تفكیـره ، ومع ذلك فلیس بإمكـاني ان ستبقى محایدة

، كمـا ال یمكننـي ان اطلـب الیـه ان یغلـق ل الحق في ان یعمل وفقًا للحقـائقفحتى المحاید له ك

وٕاذا مــــا قارنــــا بــــین هــــذا الخطــــاب وذلــــك الخطــــاب الــــذي توجــــه بــــه الــــرئیس  .)٨٣()لــــهوعیــــه وعق

ع العالمیــة االولــى فــي أیلــول عــام االمریكــي ودرو ویلســون للشــعب االمریكــي فــي اعقــاب انــدال

، معربًا عـن عـدم انحیـازه ألي طـرف مـن اطـراف فیه عن حیاده التام قوًال وفعالً وأعرب  ١٩١٤

النزاع نلحظ نوعًا من التحول في الموقف السیاسي االمریكي حتى قبل دخـول الوالیـات المتحـدة 

مصــائرها بمعــزل عــن ها وتوجــه الحــرب رســمیًا فلــم یعــد بإمكــان الوالیــات المتحــدة ان تــدبر شــؤون

، كما انها ادركت ان امن الوالیات المتحدة االمریكیة یتطلب المشاركة االیجابیة العالم الخارجي

فـــي الشـــؤون الدولیـــة وانتهـــاج سیاســـة توجـــه نحـــو التعـــاون مـــع الـــدیمقراطیات الغربیـــة لمواجهـــة 

  محاولة دول المحور السیطرة على العالم.

قــانون الحیــاد رأى فــي البدایــة اصــدار بیــان فــي الخــامس مــن  ولكــن روزفلــت الــذي كبلــه

متحاربــة تماشــیًا مــع قــانون ایلــول یؤكــد فیــه علــى حضــر بیــع الســالح واالمــدادات الــى الــدول ال

. ولكنــه ظــل فــي الوقــت نفســه عازمــًا علــى عــدم حرمــان بریطانیــا وفرنســا مــن امكانیــة )٨٤(الحیــاد
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، وكـــذلك لـــم یكـــن یرغـــب فـــي حرمـــان دة االمریكیـــةة مـــن الوالیـــات المتحـــشـــراء المعـــدات الحربیـــ

، وبعـدها تـم اتخـاذ الخطـوات مـن كیـة مـن تحقیـق االربـاح جـراء الحـرباصحاب المصانع االمری

وخاصــة بعــد ان بــدا  .)٨٥(اجــل مســاعدة بریطانیــا وفرنســا وذلــك بإیجــاد ثغــرات فــي قــانون الحیــاد

لــــر ان بریطانیــــا وفرنســــا ال واضــــحًا ان الحظــــر االمریكــــي قــــد شــــجع سیاســــة الحــــرب واقنــــع هت

تستطیعان شراء اسلحة او ذخائر من الوالیات المتحدة اّال اذا تم الغاء هـذا الحظـر فلربمـا یمنـع 

ذلك هتلر من القیام بمزید من اعمال الحرب فضًال عن ذلك فقد بدا ان الحرب واقعة ال محالـة 

ل غـرب أوربـا ن االفضل اسـتغالل دو ، وذلك فمل الدیمقراطیة الرأسمالیة الكبرىبین المانیا والدو 

لیكون لها مطلق الحریة فـي اإلحجـام  –مع االبقاء على سیاسة الحیاد –كخطوط دفاعیة امامیة

  حینما ترید ان تحجم او تقدم على عمل ما إذا ما كان في مصلحتها ذلك اإلقدام.

بریطانیــــا ع االقتصــــادیة فــــي ومــــع إدراك الوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــة لتــــدهور االوضــــا

، وممـا یترتـب علـى ذلـك مـن )٨٦(نیة انهیار الدولتین في وقـت قریـب، مما كان یعني امكاوفرنسا

الیابــان) بفــرض حصــار حــول الوالیــات المتحــدة  -ایطالیــا  –قیــام دول المحــور الــثالث (المانیــا 

بـرت ، وهذه االمـور أجع ما یعقبه من وقوع كارثة عسكریةینجم عنه خنق االقتصاد االمریكي م

الوالیــات المتحــدة ان تخــوض غمــار الحــرب الــى جانــب الحلفــاء مــن ان تضــطر الــى ذلــك فــي 

، ولكــن اذا لــم یســتطع روزفلــت اقنــاع م النصــر لــدول المحــور علــى الحلفــاءالمســتقبل بعــد ان یــت

الرأي العام االمریكـي باالشـتراك فـي الحـرب فعلیـًا فـي صـفها علـى أقـل تقـدیر ان تمـنح حكومتـه 

  .)٨٧(ما دون تورط عسكري فعلي في الحربومعنوي له كل عون مادي

اعتــزام الحكومــة االمریكیــة الغــاء  ١٩٣٩وعلــى اثــر ذلــك فقــد اعلــن روزفلــت فــي ایلــول 

الحظــر المفــروض علــى بیــع االســلحة لألطــراف المتحاربــة وجعــل شــرائها فــي متنــاول الیــد علــى 

 ١٩٣٩رابـع مـن تشـرین الثـاني ) وبالفعل فـي الCash And Carry( اساس مبـــــدأ ادفع وٕاحمل

ألغـى الكـونغرس االمریكـي الحظـر علـى شـحن االسـلحة وكـان إقـدام الوالیـات المتحـدة االمریكیـة 

  .)٨٨(دها وٕابعاد شبح الحرب عن أراضیهاعلى هذا االمر هي النعاش اقتصا

 وقد مثل ذلك ضـمانًا امریكیـًا النتفـاع بریطانیـا وفرنسـا مـن المـوارد االمریكیـة، كمـا مثـل

. وفــي الوقــت ذاتـه اصــبح بإمكــان الـدولتین شــراء مــا یلزمهمــا )٨٩قیمـة عظیمــة بالنســبة الیهمـا (

على ان یقوما بدفع ثمنه او نقله الى بالدهما دون تحمل الوالیات المتحدة ألي اعباء او خطـر 

المجازفــة بنقــل االســلحة فــي ســفنها وكشــفت دالئــل االهتمــام االمریكــي بمــا یجــري فــي اوربــا فــي 
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، وكان و لتسویة النزاع في أوربا سلمیاً ، اذ خرجت بعض المبادرات التي تدع١٩٣٩خر عام أوا

ــــا وفرنســــا وعلــــى هــــذا فقــــد أوفــــد روزفلــــت ســــمنر  ذلــــك مــــن لــــدن دوائــــر ذات نفــــوذ فــــي بریطانی

مهمــة إلــى فــي  ١٩٤٠) وكیــل وزارة الخارجیــة االمریكیــة فــي شــباط Sumner Wellesویلــز(

ملت لنــدن وبــاریس وبــرلین ورومــا ، لیمهــد الســبیل الــى التوصــل ، شــأوربــا اســتغرقت زهــاء شــهر

، إال ان القادة االلمان اكدوا للمبعـوث االمریكـي في أوربا عبر الوساطة االمریكیة لتسویة سلمیة

، وانهــم یریــدون الســالم بشــرط ان یلحــق الضــعف ا تســعى لتحقیــق الســیادة علــى اوربــاان المانیــ

، اما لندن فقد ادركت ان تلك المبادرة أوربیة من الدرجة الثانیةى دولة ببریطانیا بحیث تتحول ال

، ولكــــن فــــي هــــذه المــــرة علــــى حســــاب بریطانیــــا كیــــة یمكــــن ان تــــؤدي الــــى میــــونخ أخــــرىاالمری

  .)٩٠(نفسها

یـــات المتحـــدة االمریكیـــة ان بعثـــة ویلـــز لـــم تحقـــق أي نتـــائج إیجابیـــة بالنســـبة الـــى الوال 

، بــل إنهــا تمخضــت عــن نتــائج عكســیة إذ تقابــل هتلــر وموســولیني خــالل شــهر آذار وبریطانیــا

واتفقـــــا علـــــى انـــــه بإمكانهمـــــا الهجـــــوم علـــــى الغـــــرب دون خـــــوف مـــــن تـــــدخل الوالیـــــات  ١٩٤٠

، ممــا شــجع دول المحــور علــى االســتجابة لألخطــار المحدقــة بهمــا . واخفاقهمــا فــي)٩١(المتحــدة

ة قـــام االلمـــان بسلســـلة مـــن االعمـــال العســـكری ١٩٤٠ القیـــام بمزیـــد مـــن التوســـعات. وفـــي ربیـــع

، وكانـت بریطانیـا وفرنسـا قـد والنـرویج فـي نیسـان مـن العـام نفسـه، إذ سـقطت الـدنمارك الناجحة

هولنـدا وبلجیكـا  ، ثـم سـقطتلـدعم المقاومـة فیهمـا ١٩٣٩نذ عام ارسلتا الیهما بقوات عسكریة م

نتیجـــة فشـــلها فـــي  )٩٢(ومـــة تشـــمبرلنهـــذا اإلخفـــاق ســـقطت حك ، ومـــع كـــل١٩٤٠آیـــار  ١٠فـــي 

  التصدي لهجمات المحور الكاسحة. 

اجــة الـــى عـــاملین البریطانیـــة آنــذاك كانـــت بح –كــن القـــول بــأن العالقـــات االمریكیــةویم

: أن یحـــل محـــل تشـــمبرلن زعـــیم بریطـــاني قـــوي یحظـــى بثقـــة واحتـــرام الـــرئیس لتحفیزهمـــا اولهمـــا

: ضـــرورة شـــن معركـــة بطیئـــة المتحـــدة. وثانیهمـــان مـــع الوالیـــات االمریكـــي وبقـــدر قیمـــة التضـــام

ومتدرجــة ضــد قــوى العزلــة االمریكیــة فــي الــداخل. وقــد حــدث االمــران بالفعــل معــًا إذ أن الهجــوم 

علــى النــرویج ادى الــى ســقوط حكومــة تشــمبرلن لتحــل محلهــا حكومــة إئتالفیــة برئاســة ونســتون 

 .)٩٤(ولــد مــن ام أمریكیــةوهــو الــذي  ١٩٤٠آیــار  ١٠فــي   .)٩٣(Winston Churchilتشرشــل

، فضــًال عــن ایمانــه ن مــع الوالیــات المتحــدة االمریكیــةفكــان بحكــم ذلــك یمیــل الــى سیاســة التعــاو 

، ومنــذ لالنتصــار فــي الحــرب وتحقیــق الســالموتمســكه الشــدید بفكــرة هــذا التعــاون كشــرط مســبق 
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تاریخ العالم، ذلك جمعت بینه وبین روزفلت عالقة شخصیة ادت دورًا مهما في فترة حرجة من 

ال معـــًا بـــروح إذ ضـــربت فـــي تعاملهمـــا معـــًا نموذجـــًا فریـــدًا للعالقـــات بـــین رئیســـي حكـــومتي فعمـــ

، على عكس ما كان یحـدث بـین الـرئیس االمریكـي ویلسـون ورئـیس وزراء تعاون منقطع النظیر

مـا كانـت وغالبـًا وكانـت عالقتهمـا رسـمیة  –إذ كانا بمثابة قرینین ال حلیفینبریطانیا لوید جورج 

، وال ادل على قیمة تلـك العالقـة التـي ربطـت روزفلـت وتشرشـل مـن انـه خـالل تعاني من التوتر

 ١٩٤٥فترة الخمـس سـنوات التـي انقضـت بـین قیـام الحـرب فـي أوربـا ووفـاة روزفلـت فـي نیسـان 

وفـي أثنـاء هـذه االتصـاالت والمراسـالت تـم  .)٩٥(خطاب وبرقیـة ١٧٠٠تبادل الرجالن اكثر من 

  .)٩٦(بان الحرب العالمیة الثانیةأمریكي ا -سس التعاون األنجلووضع ا

ا:  

یتضح مما سبق ان العالقات االمریكیة البریطانیة مرت بمراحل تدرجت فیها العالقات 

بین الجانبین كانت اوالها في مساعدة الوالیات الجنوبیة االمریكیة السیما في الحرب االهلیة 

بریطانیة فضًال عن انها زراعیة وما تدر لبریطانیا من ارباح كون انها كانت مستعمرات 

ها تحرم من ومیزات اقتصادیة عظیمة وفي حالة سیطرة الوالیات الشمالیة االمریكیة علیها ان

، وبعد انتهاء الحرب االهلیة في الوالیات االمریكیة سعد بریطانیا منافع اقتصادیة عظیمة

، غیر ان لتعاظم الخطر الفرنسي على اوربا كي وذلكلتطویر العالقات مع الجانب االمری

احقیة المالحة والتجارة سرعان ما اصطدمت المصالح التجاریة واالقتصادیة لكال البلدین في 

، لكن الوالیات المتحدة االمریكیة سرعان ما ایقنت ان تحولها الى دولة كبرى رهین الخارجیة

بعالقتها الوثیقة مع بریطانیا عبر توفیر الحمایة الالزمة ألسطولها التجاري من الخطر 

  الفرنسي الذي یحدق في اوربا.

 لكن العالقات تأرجحت بعد الحرب االهلیة االمریكیة ولجأت الوالیات المتحدة

االمریكیة الى التحكیم في فض نزاعاتها مع بریطانیا وذلك بمساعدتها الوالیات الجنوبیة في 

الحرب وتوصل الطرفان الى تغریم بریطانیا وذلك لتقدیمها المساعدات العسكریة للوالیات 

غویانا  –خرى منها قضیة الحدود الفنزویلیةالجنوبیة كما انها سعت الى التحكیم في قضایا ا

طانیة وقضیة التجارة الحرة في قناة بنما إذ تم التوصل فیها عبر الحوار والتحكیم الى البری

نتیجة ترضي الطرفین خوفًا من تنامي الصراع ویتحول الى حرب السیما ظهور المانیا كقوة 

  بحریة واقتصادیة تضاهي قوة الدولتین.
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ع بین الطرفین هي كان سعي الطرفین الى ایجاد صیغة دبلوماسیة النهاء حالة النزا

من شق النور الیجاد عالقات وثیقة مبنیة على مبدأ التحكیم الي نزاع یحدث بینهما مستقبًال 

وذلك الن الساسة في كال البلدین توصلوا لهذا االمر ولم یقتصر االمر لبریطانیا والوالیات 

  المتحدة بل تعداه الى دخول فرنسا معهما في هذا الشأن.

المتحدة االمریكیة وبریطانیا الى توحید السیاسة الخارجیة الستفادة  لذلك سعت الوالیات

من المصالح االقتصادیة والتجاریة وكذلك الوقوف جنبًا الى جنب في وجه المطامع االلمانیة 

، لكن هتلر والنظام النازي استغل بالتوجه النازي والفاشي في اورباواالیطالیة التي تمثلت 

تحدة االمریكیة على الحیاد وعدم التدخل مع بریطانیا وفرنسا في اي فرصة وقوف الوالیات الم

، لكن موقف الوالیات المتحدة ین االطراف وعدم امدادها بالسالححرب ممكن ان تنشب ب

االمریكیة قد تغیر خوفًا على مصالحها التجاریة في القارة االوربیة وخارجها فكسرت هذا الحیاد 

نسا امام المد النازي وذلك بإمداد بریطانیا وفرنسا بالسالح االمر ووقفت الى جانب بریطانیا وفر 

  الذي یزید من اقتصادیاتها وٕانعاش الحركة التجاریة داخل الوالیات المتحدة االمریكیة.

واقتراب موعد الحرب التي كانت على شفا حفرة  بعد االحداث التي عصفت بأوربا

توطدت العالقات البریطانیة االمریكیة بعد مجيء ونستون تشرشل الى سدة الحكم إذ زادت 

ضع العالقات الوثیقة من عرى المصالح بین البلدین وتوحید  الخطاب السیاسي المشترك وو 

  السیما إبان الحرب العالمیة الثانیة.امریكي للمستقبل القادم  –االسس القویة للتعاون االنجلو
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اا:  

، وأدت الى میالد دولة ١٧٧٥التي قامت ضد بریطانیا عام  هي حرب االستقالل االمریكیة او الثورة  )١(

. كانت الثورة او الحرب الثوریة قد اندلعت بین بریطانیا والوالیات سم الوالیات المتحدة االمریكیةجدیدة بإ

عندما اصطدم  ١٧٧٥نیسان  ١٩، في ساحل االطلسي في امریكا الشمالیةالممتدة على ال الثالث عشرة

في والیة  Con cordوكونكورد  Lexing tonالبریطانیون بالثوار االمریكیین في مدینتي لكسنجتون 

، عند توقیع معاهدة ١٧٨٣ایلول  ٣ني سنوات وانتهت في ، واستمرت ثما Massachusettsماساتشوستس

قالل الوالیات المتحدة س بین بریطانیا والوالیات المتحدة التي اعترفت بموجبها بریطانیا رسمیا بإستباری

مؤسسة سجل ، ١دوافعها ومغزاها، ترجمة: سامي ناشد، ج -، الثورة االمریكیةنظر: دان لیسي. یاالمریكیة

 .٢٢، ص١٩٦٦العرب، القاهرة، 

(2) Allen, H.C., The Anglo_ American Predicament, the British common_ wealth 

the United States and the European unity, London, 1990, p. 83. 

ذنون، مراجعة: دالیا : فاضل زكي محمد وحسین علي ال، ترجمة٢رایموند كارفیل كتیل، العلوم الساسیة، ج )٣(

  .٦٩، ص١٩٦٤زغیب، مكتبة النهضة، بغداد، 

، قسم یدعو الى فرض نظام اتحادي صارم الساسة االمریكیین الى قسمینسام ادت حرب االستقالل الى انق )٤(

وزیر الخزانة الممثل للمصالح  Alexander Hamiltonعلى الوالیات یقود هذا االتجاه السكندر هاملتون

اللذین یدعوان الى االتحاد غیر   Jefferson وجفرسون   James Madison، ضد مادسونمالیةالرأس

، لكن النتیجة كانت حًال وسطًا تمثل بأنشاء نظام سیاسي االقطاعیةن في ذلك عن المصالح االندماجي معبری

  بحكومة اتحادیة تعتمد الالمركزیة االداریة.

(5) H.S. Edgerton, The causes and character of the American Revolution, Oxford 

University Press, 1931, p.136. 

، مكتبة النهضة : حسین عمرالخارجیة االمریكیة، دراسة وتحلیل، تعریب لسفة السیاسة، فدكستر بركنس )٦(

  .١٥٠- ١٤٩، ص١٩٥٢ ،القاهرة ،العربیة

لتاریخ االوربي ، انظر: كارلتون هیز. ی١٨١٢نیة للمزید من التفاصیل حول الحرب االمریكیة_ البریطا )٧(

والتوزیع، جامعة الموصل، ر الكتب للطباعة والنشر ، دا، ترجمة: فاضل حسین١٩١٤ - ١٧٨٩الحدیث 

، اریخ الوالیات المتحدة االمریكیة، ترجمة: مهیبة مالكي الدسوقي، موجز ت؛ فرانكلین اشر٢٢٣، ص١٩٨٧
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  .١٣٠ -١٢٨، ص ٢٠١٠، دار الفكر، عمان، ١االمریكي الحدیث والمعاصر، ط

بشرائها من اسبانیا مستغلین سوء  ١٨١٩نقلت ملكیة فلوریدا من اسبانیا الى الوالیات المتحدة عام  )٨(

  :نظر. یةاوضاعها السیاسی
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university prees, 1942, pp.76-77; Adams James Truslow, The Epic of America, 

Boston,1955, p.250. 
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دود الفنزویلیة. للمزید من التفاصیل حول تأزم العالقة بین الوالیات المتحدة وبریطانیا بشأن ازمة الح )٢١(

، ١٩٠٢_١٨٩٥یات المتحدة وبریطانیا ، العالقات السیاسیة بین الوالنظر: عبداهللا مرزوك حسین العتابيی
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معة براون عام د وتخرج من جا: ولد في اكسفور )١٩١٧- ١٨٣٥( Richard Olneyي ریتشارد اولن )٢٢(

، ثم عین في ادارة السكك الحدید بین بوسطن وماین انتخب ١٨٥٧خل كلیة القانون هارفرد عام ، ثم د١٨٥٦

 ، ینظر: ١٨٩٥لیفالند وزیرا للخارجیة عام ، عینه الرئیس ك١٨٧٣ئب في الحزب الدیمقراطي عام كنا

Ency, Americana, vol.20,p719. 

(23) Blake, op. cit, p.464. 

(24) Goldwin, Robert, Reading in American Foreign Policy, vol.1, Oxford University 

Press,1962, pp.197_199;   

   ١٤٨_١٦٣بي ، المصدر السابق ، ص عبداهللا حمید مرزوك حسین العتا )٢٥(

، ترجمة: حسین كامل ابو اللیف، مراجعة: محمد مأمون، ١٩٥٠_١٩٠٠، تاریخ العالم دافید تومسون )٢٦(

  .٤٩_٤٧، ص ١٩٥١التقدم المصریة، القاهرة،  مكتبة

- ١٨٤٦، سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة تجاه مشروع قناة بنما عبداهللا حمید مرزوك حسن العتابي )٢٧(

  .١٠٣_٩٩، ص ٢٠٠٣معة بغداد، ، جا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ابن رشد١٩١٤

: سیاسي امریكي بدأ حیاته عضو في )١٨٥٨_١٧٩٦(  John Middleton claytonجون كالیتون  )٢٨(
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، بحث منشور في كلیة قناة بنما ، الدوافع االمریكیة وراء شقموسى محمد طویرش، عبداهللا حمید مرزوك )٢٩(

  .٣١٨، ص٢٠٠٥، الجامعة المستنصریة، العدد الرابع، التربیة

(30) Commager Henry Steel, Ducuments of American History, vol. 2, Doc. 349, 

pp.187_190. 

(31) F.S. North edge and M.J. Grieve. Ahundered Tears of Inter- national  

Relations, New York, 1971, pp.76_78; ة بین ، العالقات السیاسی: عبداهللا حمید مرزوك العتابي

.٢٦٢_٢٣٦، ص مصدر سابق، الوالیات المتحد وبریطانیا   
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 : كاظم هاشم نعمة عما نوئیلترجمة ،١٩١٨_١٨٤٨وربا ، الصراع على السیادة في ابي تایلور .أ. جي )٣٥(

 _٤٤٥، ص ١٩٨٠، بغداد، ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلميیوسف عزیز، مراجعة: عبد الوهاب العدواني
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  .٣٠، صادوارد هنري بیوریج، المصدر السابق )٥٥(
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ال انه ، على الرغم من دراسته في مدارس جیدة ا١٨٨٩هتلر: مستشار المانیا وزعیمها، ولد عام ادولف  )٦٩(

، وعندما فشل في للرسم الى العیش في فینا وكان هاویاً  ١٩٠٧، انتقل عام لم یحصل على شهادة ثانویة

، بعد دخول مختلفةاسیة ومارس بعض االعمال ال، وعاش فیها حیاة قنخدخول اكادیمیة الفنون غادر الى میو 

ابته بغاز كیمیاوي تسرح ، وعلى اثر اصرك فیها ووصل الى رتبة نائب عریفبالده الحرب العالمیة االولى اشت

ضد  ، دخل السجن لمحاولته االشتراك في عملیة انقالبلحزب النازي في بدایة العشرینیات، اسس امن الجیش

، وكان هتلر ١٩٣٣كانون الثاني  ٣٠ى الحكم في ال، وصل الف وهو في السجن كتابه (كفاحي) ،الحكومة

، تشیكوسلوفاكیا ١٩٣٨ي فقدتها المانیا في اثناء الحرب، استطاع ضم النمسا یهدف الى اعادة االراضي الت

ق في تحقیق النصر ، وبعد تحقیق بعض االنتصارات اخف١٩٣٩الحرب ضد الحلفاء في ایلول  ، دخل١٩٣٩

  :نظر. للمزید ی١٩٤٥، إنتحر عام في نهایة الحرب
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یعد من اعظم ساسة بریطانیا في القرن العشرین تقلد مناصب مهمة  :)١٩٦٥- ١٨٧٤ونستون تشرشل ( )٩٤(

-١٩٢٠) ووزیر للمستعمرات (١٩٦٥- ١٩١٩، ثم كوزیر للحربیة (ریة اثناء الحرب العالمیة االولىكوزیر للبح
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