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 الممخص:
 الفرنسيمقنع لمشعب  عمى إسبانيا دوف أدنى مبرر موضوعيالحممة  كانت -أوًًل 

مف أجؿ مجد فرنًسا  التي ًل تنتييكاف يدفع مف دمو وحريتو ثمًنا لمحروب  الذي
، إًل إىداء عرش إسبانيا إلى أخيو لـ يكف ىناؾ مبرر لتمؾ الغزوة الجديدة الميـ

سمـ سقوطو حتى  فيكانت أوؿ درجة  التيتمؾ الحرب  الفرنسيىكذا فيـ الشعب 
 .( 1)إنو اعترؼ ىو نفسو بيا كخطأ فادح

كمو عمى األسرة مف خالؿ ح اإلسبانييبدو أف نابميوف حكـ عمى الشعب  -ثانًيا
مف الشعوب الجبمية  اإلسبانيألف الشعب  ؛مة اإلسبانية فارتكب خًطأ فاحًشاالحاك

وأف لدييا مقومات الكفاح والحرب ، خاصة، تكره الخضوع ألجنبي التيالعنيدة 
 .( 2) مستندة إلى وعورة اليضبة اإليبيرية

، والعزة القومية، ىما :الديف اإلسبانيلقد كانت العاطفتاف الرئيستاف عند الشعب  -ثالثًا
فدفعتو ىاتاف العاطفتاف إلى مقاومة الفرنسييف بعناد لـ تكف ىناؾ حًقا حكومة تتكمـ 

 .(3) ا رفضيا لحكـ نابميوفاحت األقاليـ والمدف تعمف تمقائي  فر ، باسـ إسبانيا كميا
المرتبة  فيعمت أوروبا كميا إنما رجعت  التيالحقيقة أف الفضؿ األكبر لتمؾ اليقظة  -رابًعا

لـ تكؼ عف مقاومة الفرنسييف  التياألولى إلى عصابات المزارعيف والرىباف اإلسبانية 
وقاـ بيا "سولت" "ناى" ، وقعت معارؾ حامية الوطيس1811خالؿ عاـ فيف، ببسالة

طانيا إلى وطاردوا قوات بري اإلسباني"ومسينا" أشير قواد نابميوف بالتنكيؿ بالشعب 
وجيشو المبعثر وسط صفوؼ  اإلسبانيولكف أماـ مقاومة الشعب ، سواحؿ البرتغاؿ

 . (4) حرب العصابات استطاع اإلسباف اًلنتصار عمى نابميوف وجنوده

حروب شبو جزيرة إيبيريا نابعة مف عجز  فيلـ تكف ىزيمة القوات الفرنسية -خامًسا
تؤىمو لالنتصار باإلضافة  التيبؿ وضع الخطط ، نابميوف عف تخطيطو لممعركة

إسبانيا عدـ  فيولكف يكمف وراء ىزيمة نابميوف ، إلى جمع عدد كبير مف الجنود
إسبانيا لـ ينفذوا  فيألف قواده ؛ حيث تكدر نابميوف، تنفيذ جوزيؼ ألوامر نابميوف
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أنو حكيـ يشتير فقد كاف  فمـ يكف جوزيؼ يمتمؾ حنكة حربية.، أوامره حؽ التنفيذ
ف نابميوف لـ يكف يعرؼ حقيقة عدد الجيش كما إ، صالحعاقؿ كريـ محب لإل

 .(5) القادـ لنجدة إسبانيا اإلنجميزي

ف إًل إ، شبو جزيرة إيبيريا فيحربو  فيبذليا نابميوف  التيعمى الرغـ مف الجيود -سادًسا
خوض  فياصطحبيا  التيأف الجنود  ىيو  ،ىزيمتو فيىناؾ ثغرة ربما كانت السبب 

ًل يمكنيـ المعارؾ كانت جنود مرتزقة مف مختمؼ البالد والجنسيات والميجات 
 .(6) الوطنية مثؿ الجيوش المحمية اًلنضباطو أاًلجتماع عمي قمب رجؿ واحد 
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Abstract: 

First, the campaign Napoleon waged against Spain had no 

rational justification to convince the French people, who sacrificed 

their blood and freedom for the glory of France in such endless wars. 

The sole underlying reason behind this new invasion had been to give 

the throne of Spain to his brother. This is what the French people 

realized about that war, admitting that it was a fatal mistake that led to 

sowing their downfall.  

Second, it seems that Napoleon misjudged the Spanish people 

as he thought they were like the Spanish Royal Family, which was a 

grave mistake as the Spanish are of the stubborn mountain peoples 

who hate to submit to a foreigner, especially as they have the elements 

of struggle and war based on the ruggedness of the Iberian Plateau. 
Third, the two main emotions of the Spanish people were 

religion and national pride. In fact, there was no government that 

spoke for all of Spain, and the provinces and cities eventually declared 

their rejection of Napoleon's rule. 

Fourth, in fact, the greatest credit for this vigilance that 

pervaded Europe was first and foremost due to the gangs of Spanish 

farmers and monks who persevered in resisting the French valiantly. 

In 1810, fierce battles were fought by Salt, Nyen and Messina, 

Napoleon's most famous leader, where they nailed the Spanish people 

and chased the British troops to the coast of Portugal. However, the 

Spanish were able to defeat Napoleon and his soldiers, thanks to their 

army scattered in the midst of guerrilla warfare.  

Fifth, the defeat of The French forces in the wars of the Iberian 

Peninsula was not due to Napoleon's inability to plan the battle, but 

the development of plans that would qualify him for victory, in 

addition to gathering a large number of soldiers. Nevertheless, the 

defeat of Napoleon in Spain lies in the failure of Joseph to carry out 

Napoleon's orders, as Napoleon was troubled because his commanders 

in Spain did not execute his orders. Joseph did not have the acumen of 

warfare; he was known to be a wise, sane, and generous reformer, and 
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Napoleon did not really know how many English troops were coming 

to rescue Spain. 

Sixth, despite Napoleon's efforts in his war on the Iberian 

Peninsula, a loophole may have been the reason for his defeat: the 

soldiers he took to fight were mercenary soldiers from different 

countries, nationalities, and dialects, who could not have common 

grounds or shared goals like the local national armies.  
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 :المقدمة

حد أوكاف ، بية المركز األساسي لمصراعات الدوليةو القارة األور  ظمت
خالؿ  بيةو األور العناصر الثابتة في جميع الحروب الرئيسة التي نشبت في القارة 

ف كانتا تحتالف المتي ىو الصراع والتنافس بيف بريطانيا وفرنسا، القرف الثامف عشر
ستئثار بالنفوذ وتتنافساف بشدة لال، بيةو واجية المسرح السياسي في غرب القارة األور 

بية األخرى لتتوازف معيما في و ولـ تكف الدوؿ األور ، ياالسياسي في داخميا وخارج
ب شبو المتواصمة كاف يفصؿ بية سمسمة مف الحرو و التأثير والنفوذ.فشيدت القارة األور 

  .(7)و مؤقت ةيدنالتفاقات سالـ ىي أشبو ببينيا ا
 ،إف طبيعة الصراع بيف فرنسا وبريطانيا تمثمو المصالح المتضاربة بينيما

تدفع كؿ  ،التوسع والسيادة فيمنيما .فالرغبة  غمبت عمى كؿ التيوالنزعة اًلستعمارية 
والمعب عمى كؿ األوتار مف أجؿ بموغ أىدافيا  ،دولة إلى العمؿ عمى مختمؼ األصعدة

وتحقيؽ مآربيا ضمف إستراتيجية تختمؼ أحياًنا وتتشابة أحياًنا  ،اًلستغاللية المسيطرة
 (8)أخرى .

ويمكف أف نذكر ىنا تضارب  ،الدالة عمى تضارب المصالح كثيرةواألمثمة 
 Napoleonنابميوف األوؿالمصالح فيما يتعمؽ بشبو جزيرة أيبيريا مف حيث محاولة 

Bonaparte (1769- 1821 )سبانيا إفرنسا اًلحتالؿ والسيطرة عمى مبراطور إ
 فيأو حتى  ،والتجارية ،واًلستيراتيجية ،األغراض الحربية فيوالبرتغاؿ ًلستغالليما 
يؤثر بدوره  الذي منطقةتمؾ ال فيورفض بريطانيا وجود فرنسا ، السيطرة عمى الثروات

 (9)اًلقتصادية.عمى مصالحيا 
فرنسا مبعث قمؽ لمدوؿ األوروبية الكبرى عامة  في وأصبح وجود نابميوف

تخوؼ وزاد مف  ،لما يمثمو مف خطر وتيديد ًلستقرار المنطقة ،وبريطانيا خاصة
فييا أحرزت أوروبا خاصة بعدما اكتسح نابميوف بجيوشو العديد مف األقاليـ األوروبية.
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 ا فيوجعمت لنفسيا مركًزا رئيسً ، تمتياعمى جميع الدوؿ التي قا، كبيرةفرنسا انتصارات 
 (11).ومّدت أصابعيا في شؤوف جميع الدوؿ األوروبية تقريًبا، أوروباقارة 

العدو  بريطانياخضاع إعجز عف  ،لّما أخضع نابميوف أوروبا كميا تقريًبا لسيطرتو
 إلى 1817مف عاـ تخذ الصراع ، فاااقتصادي   محاربتيا عمىمد لذا ع، المدود لفرنسا

ثر عميؽ في تعديؿ مجرى األحداث في أا كاف لو ا جديدً بيف بريطانيا وفرنسا طابعً  1813
، ستحكامات بريطانيا البحريةاقتحاـ افقد يئس نابميوف مف  با حتى سقوط نابميوف.و أور 

وظمت بريطانيا الدولة الوحيد التي لـ تيـز قابعة خمؼ بحارىا في عداء وكبرياء وثقة. ولـ 
ستخداـ وسائؿ غير ابإًل لمياجمة بريطانيا الحرب ستئناؼ اجعو عمى يجد نابميوف ما يش

 (11)ا لمصمود اًلقتصادي.ختبارً افكانت حربو مع بريطانيا  مباشرة.
فقد جاء  ،وفيما يتعمؽ بالمدة التي تـ اتحديدىا كإطار زمني ليذه الدراسة

فَّ ذلؾ العاـ شكؿ بداية نظًرا أل ؛بحثـ ليكوف بداية لدراسة ال1817اختيار عاـ 
مف نوعيا ىي حرب  جديدة افقد واجو نابميوف حربً  ،يةسباناإل الحرباًلنزًلؽ في 

أما تحديد نياية الدراسة  ،رىقت جيشو واستنزفتو بشكؿ ًل سابؽ لوأالعصابات التي 
شبو جزيرة إيبيريا وكاف جبر عمى التخمي عف أذلؾ ألفَّ نابميوف ؛ 1813في عاـ 
 .نييار اإلمبراطورية النابميونيةبداية ًل

سنتعرض لو بالدراسة خالؿ الصفحات التالية ونوضح كيؼ كانت ما وىذا 
وخروج بريطانيا منتصرة مف كؿ  ،شبو جزيرة إيبيريا بداية انييار اًلمبراطورية الفرنسية

أواخر القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع  فيأوروبا  فيدارت  التيىذه الحروب 
 .الميالدييف  عشر
 :7686 في شبو جزيرة أيبيريا في الفرنسيبداية الوجود  - أوًل 

فقد كاف أبعد ، ف قصة الحرب مع إسبانيا قصة ًلفتة لمنظر مف جميع الوجوهإ
لقد لعبت ، القارة فيحتماؿ أف تمقى فرنسا ىناؾ أوؿ عائؽ حاسـ لزحفيا عف اًل ىءش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A


 جرجس عزيز وكاترين وجي         م7671-7685  البريطاني الفرنسي في أوروبايبيريا في التنافس إ شبو جزيرة 

-753- 

وعمى الرغـ ، وكانت صالبتيا مضرب األمثاؿ، تاريخ أوروبا فيكبيًرا  إسبانيا حًقا دور ا
أصبحت ، قوتيا وثروتيا خالؿ القرف الثامف عشر فيلحؽ بيا  الذي مف أف التأخر

بذلتيا  التيوقد باءت بالفشؿ كؿ المحاوًلت ، النموذج الكالسيكى لمدولة المضمحمة
واحدة تشير إلى إحراز  فمـ تظير بادرة، وف األوروبيةؤ الش يفحكومتيا لمتدخؿ 

فمـ يكف مف المتوقع أف تبدو مف الجيوش  ،النزاىة أو بعد النظر فيتقدـ  حكومتيا أي
تحرر أوروبا مف  فيفإف أوؿ بارقة أمؿ  ،ومع ذلؾ، مقاومة فعالة لفرنسا ةاإلسبانية أي

 .(12)سيطرة فرنسا النابميونية قد بزغت مف إسبانيا
ميمة في ة نعطافا Continental Blockadeشكمت سياسة الحصار القاري

إلى السبؿ  جميع خذ يبحث فيأنابميوف الذي إلى  وخصوًصا، مجرى الحياة السياسية
كاف فقد  ،يجابية لنظاـ الحصار القاريإعطاء نتائج وا  ، ضرار بالتجارة البريطانيةاإل

 احكامً إمر حكاـ األحتى يتسنى لو إبية و ور لنابميوف جميع الدوؿ األ تخضعف أًلبد 
ـ ىذا افنابميوف لـ يدرؾ حيف وضع نظ، مف الصعب تحقيقوكاف ف ذلؾ أًل إ، اتام  

، با قد اعتادت التعامؿ مع البريطانييفو ور أفكثير مف دوؿ ، مرصعوبة األ، الحصار
 ياسطوؿ بريطانأف أساس أنتاجيا عمى إونظمت موارد ، لفت استيالؾ بضائعيـأو 

 .(13)منتجاتيا تصدير فائض ىيتول
أوامر نابميوف وظمت تسمح بنزوؿ البضائع ىذه الدوؿ  لذا فقد تجاىمت

مف ىذه و با بواسطة التيريب.و ومنيا تأخذ طريقيا إلى باقي أور ، موانئياالبريطانية في 
بية و األور فيي مف أكثر الدوؿ ، الحميفة القديمة والتقميدية لبريطانيا )*(، الدوؿ البرتغاؿ

ا قتصادي  ارتبطت اقد  كانت الحكومة البرتغالية أفكما ، ألفكار الثورة الفرنسية ءً عدا
 .(14) وشكمت أحد المنافذ الميمة لمتجارة البريطانية الداخمة لمقارة )**(ببريطانيا

"من الواجب قائاًل:1817يوليو  فيرسؿ نابميوف برسالة إلى حكومة البرتغاؿ أوقد 
تنضم أن  فيذا كانت راغبة فإ، الحكومة البرتغالية إلى أحد الفريقين المتضادينأن تميل 

وتمنع السفن اإلنجميزية ، أن تفعل كسائر الدول إلى محالفة وسط أوروبا ينبغي
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بالدىا من الدخول إلى موانئيا كما تمنع دخول البضائع اإلنجميزية إلى  فيالموجوده 
حتالؿ اف ىدؼ بريطانيا األساسي ىو أف يقناع البرتغاليإحاوؿ نابميوف كما  (15)األسواق".
نجميز ووقؼ الحكومة البرتغالية طرد جميع الدبموماسييف اإلنابميوف ناشد كما ، البرتغاؿ

 .(16) بريطانياف الحرب عمى عالإ اوأخيرً ، التجارة معيـ عمى الفور
حماية األسطوؿ معتمدة في ذلؾ عمى تنفيذ أوامر نابميوف البرتغاؿ رفضت ولكف 

 .(17) وليذا فشمت معيا محاوًلت نابميوف لحمميا عمى مقاطعة بريطانيا، البريطاني لسواحميا

فإن ، ريدأالبرتغال ما  لم تفعل ذاإ"أثار رد البرتغاؿ غضب نابميوف فقاؿ:
وسوف ، كثر من شيرينألن تصمد  )***(Braganzaالقمعة المقامة في براجانزا

 .(76) " نىذا الكالم خالل موعد أقصاه شيرا تطيع دولة لن ةأعمن الحرب ضد أي
أف نجاح نظاـ الحصار القاري يتوقؼ عمى  نابميوفدرؾ أ ،منذ ىذه المحظة

ذ كاف يرى أف إ ؛سبانيا والبرتغاؿ(إ) يبيريةمدى سيطرتو التامة عمى شبو الجزيرة األ
 .(19)إيجاد أزمة غذائية في بريطانيا  لىإخضاعيا قد يؤدي إ

متثاؿ عمى اإلذعاف ألوامره واًل ياإلرغام قرر نابميوف التدخؿ في البرتغاؿف
، سبانياإرئيس وزراء ، Godoy(1792-1798)ودويجوبتحريض مف  لنظامو القاري

 قاـ بعقد معاىدة، 1817عاـ  فيف (21)، الذي قاـ بإقناع نابميوف بالتدخؿ في البرتغاؿ
وتقديـ ، (21)بالمرور عبر أراضيياإلى نابميوف سمحت  )*****( Fontainbleauفونتينبمو

 ،نابميوفمع حميفة وبيذه المعاىدة أصبحت إسبانيا ، جميع الخدمات الضرورية لو
إلى الوصوؿ الجيش الفرنسي وتمكف ، ألؼ مقاتؿ عشريفوقامت بإرساؿ قوات تضـ 

 الثالثيف مفستولى عمييا في او ، Juneauجونو الفرنسيبقيادة القائد لشبونة 
ف العرش إف، حتالؿ البرتغاؿا صعوبة في ةولـ يجد الجيش الفرنسي أي، 1817نوفمبر

 إلى البرازيؿ ىاربةبؿ غادرت العائمة المالكة البالد ، البرتغالي لـ يفكر حتى بالمقاومة



 جرجس عزيز وكاترين وجي         م7671-7685  البريطاني الفرنسي في أوروبايبيريا في التنافس إ شبو جزيرة 

-755- 

تحت حماية األسطوؿ البريطاني بقيادة سيدني  )وكانت آنذاؾ مستعمرة برتغالية(
 .(22) الفرنسيوف يحتموف البالد دوف مقاومة فعميةوترؾ ، Sydney Smithسميث

"إن بيت براجانزال يحكم نشر خطاًبا جاء فيو: ،نابميوف البرتغاؿدخؿ عندما 
وتحكم ، مبراطور نابميونوقد أصبحت البالد تحت حماية اإل ،البرتغال فيول يسود 

 .(23) من قبل قائد القوات المسمحة الجنرال جونو"
 فيولكف تمؾ الحممة كانت سبًبا ، حممتو عمى البرتغاؿ فيوبذلؾ نجح نابميوف 
تدفقت عمى إسبانيا طواؿ  التيف قوات نابميوف ، فإنفسيـأضياع بالدىـ )اإلسباف(ىـ 

ومعاونتو لـ تغادر إسبانيا بمجرد  اإلسبانيفترة غزوىا لمبرتغاؿ لدعـ موقؼ الجيش 
 .(24)انتياء الحرب ضد البرتغاؿ

وىو أمؿ اًلستيالء ، وراء احتالؿ نابميوف لمبرتغاؿ فيوربما كاف ىناؾ سبب خ
 .(25) إما عمى الكنوز الممكية أو األسطوؿ البرتغالي

ميف أسبانيا بحجة أف ذلؾ ضروري لتإظمت القوات الفرنسية مرابطة في فقد 
ر لمتطبيؽ اإللزامي لمنظاـ بولموصوؿ إلى ضماف أك، الدفاع عف الشواطئ البرتغالية

 اكونيا بمدً  سبانيا إلى أمالكو متجاىاًل إفكر نابميوف بضـ  ،نو في الواقعإالقاري.إًل 
وكانت ، حتالؿ البرتغاؿابعد أف أغرتو السيولة التي تـ بيا  (26)لفرنسا اوصديقً  احميفً 

مف التخمؼ والعزلة عف بقية أوروبا تخضع  غزوىا تعاني فيإسبانيا حيف فكر نابميوف 
 يمقيوقد توقع نابميوف أًل ، اًلمتيازات اًلرستقراطية والقيود الفكرية العتيقة ءتحت عب

أغمب مناطؽ  فيوتوقع أف يستقبؿ فييا كما استقبؿ ، إلسبانيا مقاومة تذكر غزوة في
 فقاؿ (27) والمساواة الحرية واإلخاء ئبصفتو محرًرا لمشعوب وحاماًل لمباد، إيطاليا
والقضاء ، والخالص من الخرافات، )الحرية شعارات "إننى أكتب عمى رايتينابميوف:

جانبي وتنحاز إلى ، إيطاليا فيىناك كما استقبمت  موننىعمى طبقة النبالء( فيستقب
ولسوف تشاىدون كيف أنيم سينظرون إلى ، جميع الطبقات ذات الروح الوطنية

 .(28)يعتقده فعاًل  وىذا ما كافكمحرر".
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وكاف ييدؼ مف وراء احتاللو إلسبانيا اتخاذىا قاعدة لعبور قواتو إلى 
كما كاف لنابميوف دافع ، بوربوف الحاكمة في إسبانياالولمتخمص مف عائمة ، البرتغاؿ
، يبيرياإشبو جزيرة  فيمف التجارة الفرنسية  %71تمثؿ  التيالتجارة  أي، اقتصادي

آسيا واألمريكتيف عمى أنيا أسواؽ جديدة  فيحيث نظر إلى إسبانيا وأمالكيا الواسعة 
وجو البضائع  فيأغمقتيا بريطانيا  التيلتسويؽ المنتجات الفرنسية بدًًل مف األسواؽ 

وما سيعود عمى  ،فقد خطط لمغزو بعد فحص شامؿ لمحالة اًلقتصادية ،الفرنسية
 .(29) ىذا الغزومف جراء  كبيرةفرنسا مف مكاسب 

ىناؾ أمر آخر ربما أغراه بالبقاء وىو أف الفرنسييف اكتشفوا أف الكثير مف 
، المدف والقرى والسواحؿ اإلسبانية كانت تتاجر بصورة سرية وناشطة مع اإلنجميز

ثـ إف حكومة ، متجاىمة قوانيف الحصار، وتتولى تيريب بضائعيـ إلى أسواؽ أوروبا
تفرض سيطرتيا ورقابتيا عمى كؿ البالد لتقضى عمى مدريد كانت أضعؼ مف أف 

 .(31)أعماؿ التيريب
ىو إحكاـ ، أو ربما كاف السبب وراء اىتماـ نابميوف بإسبانيا أكثر مف البرتغاؿ

 قاـ وعميو، وذلؾ بالسيطرة عمى موانئ قادش وبرشمونة ؛حمقات النظاـ القاري ضد بريطانيا
الذي كتب ، Tournonومف ضمنيـ الكونت دي تورنوف ، سبانياإبإرساؿ مبعوثيف إلى 

ربما كاف ، سبانياإف الموقؼ مالئـ لتغيير العائمة الحاكمة في إلى أتقارير إلى نابميوف تشير 
حيث ، حدث بيف الممؾ وابنو الوريث فرديناند السابع عمى العرش الذي ختالؼاًليشير إلى 

ىو مقر  Aranjuezىذا التآمر بأرانجوز  ر ضد العرش، وسميتـ اعتقالو بتيمة التآم
 .(31) 1818مارس عاـ 17 فيوقد وقع  ،جنوب مدريد فيالعائمة المالكة 

ليس فقط ، وربما كاف ىدؼ نابميوف مف حربة واستيالئو عمى إسبانيا والبرتغاؿ
نما ألف ىاتيف الدولتيف عبارة عف مدخؿ لمبحر الم، تطبيؽ الحصار القارى توسط وا 

 .(32) الدولة العثمانية مف غزو مصر وأراضيحتى يتمكف 
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سبانيا تحت إإلى شماؿ  كثيرة العددقاـ نابميوف بإدخاؿ قوات فرنسية قد و 
ا ا عامً قائدً  Murat Joachimيواقيـ وعيف الجنراؿ مورا، ذريعة تعزيز قوات جونو

وخالؿ شيري ، اسبانية تدريجي  حتالؿ األراضي اإلاوأمره ب، سبانياإلمجيوش الفرنسية في 
ا في شماؿ جد   الميمةستولت ىذه القوات عمى القالع ا، 1818مف عاـ  فبراير ومارس

وتمت السيطرة ، في حيف تقدمت قوة فرنسية أخرى مف الجنوب نحو مدريد، سبانياإ
 .(33)1818مارس  سبانيا فيإالكاممة عمى 

حاوؿ مع أعوانو وعائمتو أف  ،بنوايا الفرنسييف اإلسبانيوعندما شعر الممؾ 
حيث يمكنو إذا اشتد ، الشيير قادش اإلسبانيالمرفأ  فيويستقر  ،يترؾ العاصمة

العاصمة مف ىذا  فيواستاء الشعب كثيًرا ، الخطر أف يسافر إلى أمريكا الجنوبية
فثار اإلسباف عمى ممكيـ شارؿ الرابع ، يفتقر لمشجاعة والعزة القومية الذي التصرؼ

Charles IV
أدت إلى دخوؿ الجيوش األجنبية  التيبسبب سوء سياستو  )******(

 VIIالسابع مطالبة بابنو فرديناندالالبالد وأجبروه عمى التنازؿ عف عرشو و 
Ferdinand  (34)ممًكا. 

داخؿ البالد إلى دخوؿ الجيوش الفرنسية  فيأدى ذلؾ التطاحف واًلنقساـ 
ولفرض النظاـ واألمف  ،الفرنسياًلحتالؿ  مقاومياصمة اإلسبانية لمقضاء عمى الع

بأف دخوؿ نابميوف إسبانيا ىو أفضؿ فرصة  السابع فييا عف طريؽ إقناع فردينايد
ولما لـ يتمكف مف التوفيؽ بيف الممؾ  ،عمي إسبانيا إمبراطوًرا التأميف تاجو إلبقائي

العائمة  تأرسم، فووعط اإلسبانيالشعب القديـ وبيف الممؾ الجديد الحائز عمى ثقة 
فرنسا في  فيفرنسا فوجد فردينايد نفسو سجيًنا  في Bayonne المالكة كميا إلى بايوف

الحيمة  اليبحيث استعمؿ نابميوف كؿ ما عنده مف أس (35)مواجية ضد والديو وجودوي
أخيو وعيد بتاج مدريد إلى  (36)اإلسبانييتنازًلف عف العرش  وجعؿ اًلثنيف، والدىاء

بعد أف استدعاه مف عرش  Joseph Bonaparte(1768-1844) بونابرتجوزيؼ 
ا بتنصيبو ممًكا مرسوًما إمبراطوري   1818 ونابميوف في السادس مف يوني وأصدر نابولي
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مدريد والشعب اإلسباني  في"تنحى ممك إسبانيا وظيرت فتنو قائاًل لو: عمى إسبانيا
ننى ل أقدر عمى عقد صمح ثابت مع بريطانيا إل بعد انقالب ، يناشدني  في كبيروا 

إن مناخ ، وقد صممت عمى وضع ممك فرنسي عمى عرش إسبانيا ،أواسط أوروبا
 .(15) عرش إسبانيا لك" فيىولندا ل يتفق معك وقد فكرت 

تنازؿ 1818ا في مدريد في العشريف مف مايو ، أعمف رسمي  وعمى إثر ذلؾ
 .(38)البوربوف عف الحكـعائمة 

خبر ممؾ بريطانيا  George III(1738-1821) عندما عمـ جورج الثالث
الرابع مف  فيعقدت  التيجمسة البرلماف  فيتنصيب جوزيؼ عمى مممكة إسبانيا معمًنا 

تجاىد لمتخمص  التي"أن األمة اإلسبانية بخصوص القضية اإلسبانية:1818يوليو عاـ 
ولكنيا دولة صديقة طبيعية وحميفة  ،من تعديات فرنسا ومظالميا ل أحسبيا بعد عدوة

 معركة قادش( في تم أسرىمالذين )وعند ذلك أطمق سبيل كل األسرى اإلسبان، صادقة
 .(17) وقمدوا السالح لينضموا إلى القوات اإلنجميزية " ،بعد أن ألبسوا المالبس
إلى قائد  حد خطاباتو الموجيةأ فيفقاؿ  )*******(Castlereaghوأما كاسمريو

إن اإلجراءات " :قائاًل ـ 1818عاـ ويوني 4في Leeward Islandsجزر ليوارد فيالقوات 
إرغام العائمة المالكة بأكمميا  فيإسبانيا من قبل نابميون  فيلم يسبق ليا مثيل  التي

يتخذىا لوضع  التيوالتدابير ، العرش فيعن حقيا  والتخمي، عمى التنازل عن العرش
يدعونا تحت سمطتو المباشرة الالتينية أمريكا  فيتمك المممكة والمقاطعات اإلسبانية 

 .(28) ىذه المنطقة " فيألطماع نابميون  لبذل كل الجيد لمتصدي
تاريخ العالم أجمع مما يذكر  فيلن نجد  :"ربمااإلنجميزيفقد قاؿ المؤرخ اليسوف 

وقاؿ أكسبتو مممكة إسبانيا بالخداع والكذب". التيشرور الناس ما يشبو أعمال نابميون 
أنو لم يحاول قط أثناء  :"الحكم عمى نابميون فنقول فيأن نعدل  " ينبغيولتر سكوت :

 .(27)تمك المفاوضات غير العادية ستر سياستو المبنية عمى حب الذات "
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 فيوخصوًصا ، بعض المواني فيإسبانيا طبقة برجوازية إًل  فيلـ يكف ىناؾ 
 فيكما  ،الفرنسييمكف أف يتقبؿ النفوذ  الذيولذا كاف ينقص إسبانيا العنصر ، قادش
 .(42) تألبت ضد فرنسا اإلسبانيإف جميع عناصر المجتمع  ،الحقيقة فيو ، أوروبا باقي

إسبانيا تجبر بريطانيا عمى عقد صمح مشرؼ اعتقد نابميوف بأف السيطرة عمى 
جوزيؼ بعد أف جمس عمى أخيو أرسميا إلى  التيويتضح ذلؾ مف خالؿ الرسالة ، لو

أن أغطي كل  "إن الظروف تفرض عمى  قائال:1818بريؿ عاـ أ 8 فيعرش إسبانيا 
أن  يمكنني الذي ا يتم عقد السالموقريبً  أوروبا بقواتي، ولقد بدأت بريطانيا تعاني

  (43)أغمد السيف وأعيد اليدوء والسالم إلى أوروبا" .

 المقاومة اإلسبانية :لمساندة  البريطانيالتدخل بداية  -ثانًيا :
 اإلسبانيحيث رفض الشعب  ،ماؿ نابميوفجاءت مخيبة آل ف الظروؼإًل إ

ني فاشتد عود المقاومة بعد أحداث الثا، ونوؤ الحكـ الفرنسي والتدخؿ الفرنسي في ش
وتـ تشكيؿ المجالس العسكرية بكؿ ، (44)ا إلى حربوتطور األمر عممي  1818مف مايو 

انتشر ، وفي غضوف وقت قصير ،المقاطعات اإلسبانية لتنظيـ التوجيات العسكرية
 التيالتمرد مثؿ النار في اليشيـ في كؿ ربوع المممكة.كانت تمؾ ىي المرة األولى 

الرغـ مف انتشار  ىعدَت تمؾ ظاىرة جديدة عمو  ،واجو فييا نابميوف شعًبا غاضًبا
جعؿ مدريد مدينة عسكرية ومركز عمميات حربية إلرساؿ  ىالجيؿ.فقد كاف عازًما عم

 .(45) الحمالت منيا لبقية المناطؽ في شبو الجزيرة اإلسبانية
اسع ونتيجة لتمؾ األوضاع المتدىورة كتب جوزيؼ إلى أخيو نابميوف في الت

تستمع إلى "أخي فيما يتعمق بشؤون مدريد ل  :قائاًل  1819عشر مف فبراير
أكرس عممي من ، موقفي ليس ممكًنا الدفاع عنو، األشخاص الذين يخدعونك

أنا ليس لي قوة حقيقية في مدريد ، لياًل  ةحتى الحادية عشر  االساعة السابعة صباحً 
أحمق من ، الختامضافة إلى عمميات الغتيالت والقتل في كل مكان وفي وحتى باإل
 .(46) في ىذا المكان الخاطئ" يبقى طوياًل 
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فقد وقؼ مباشرة ضد فرنسا وانقسـ إلى قسميف  الرسمي، اإلسبانيوأما الجيش 
 Galisجاليس فيمف جية و شبو جزيرة إيبيريا  فيمف الشماؿ إلى الجنوب 

قادتو كاستانوس  اإلسبانيوكاف ليذا الجيش ، مف جية ثانية  Cataloniaوكاتالونيا
ولو ترؾ ىذا الجيش وقواده لما  Galoso وجالوزو Castellin Balafoxباًلفوكس 

 اإلنجميزينجدة الجيش  إًل إنو كاف يمقي، الفرنسياستطاع أف يعمؿ شيًئا أماـ الجيش 
 .(47) نزؿ عمى أرض البرتغاؿ الذي

المطالبة بخروج وتعالت الصيحات ، واشتدت الحرب التحررية اإلسبانية ضد فرنسا
وكاف ، في المدف الميمة وسرعاف ما تألفت المجالس التنفيذية الثورية، الفرنسييف مف البالد

كما ، Romanaرومانابقيادة الجنراؿ  (48)مجمس أشبيميو ىو مف تولى زماـ السمطة العميا
ظيرت حركة إصالحية وطنية نظمت جيًشا كبيًرا خاض معارؾ دموية ضد الوجود 

حتى الموت ضد  وأعمنت الحرب، فحدث التصادـ بيف القوات الفرنسية واإلسبانية، الفرنسي
وكاف ىدؼ اإلسباف ليس  البالد استقالليا. تسترجعوا ،إسبانياعف رحموا ف الفرنسييف إلى أ

 .(49) أيًضاسباف المواليف ليـ بؿ مف اإل، فقط تخميص البالد مف الفرنسييف

ضد القوات الفرنسية  وطنيحدث أوؿ ىياج ـ، 1818أوؿ أغسطس عاـ فيو 
ولذلؾ لـ ، جياز حرب وًل سالحوليس لدييـ ، عمى أف المتمرديف لـ يكونوا مدربيف

بطريقة ًلفتة القتاؿ غير المنتظـ  فينيـ أخذوا إًل إ الفرنسيعوا صد الجيش يستط
 ،مما استنزؼ القوات الفرنسية ؛الدفاع عف بالدىـ فيوأظيروا قدرة خارقة ، لألنظار

 .(51) الفرنسيالجيش  مفالتحرر  فيتدفعيـ رغبة حيث كانت 
نابميوف واحًدا مف أبناء الثورة  فيولما كاف رجاؿ الديف والرىباف اإلسباف يروف 

وحطمت عظمة الكنيسة الفرنسية ، اضطيدت رجاؿ الديف التيالفرنسية "الممحدة "
وأخذوا يثيروف  (51)الفرنسيلالحتالؿ  وشجاعة لواء التصديقد حمموا بقوة ف، وقوتيا

ًلء مشبعيف إلى جانب وكاف ىؤ ، األمة ويحرضونيا عمى مزيد مف المقاومة والقتاؿ
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طميعة رجاؿ المقاومة  فياإليماف والوًلء لمكنيسة بعاطفة وطنية جامحة جعمتيـ دوًما 
 21فيوقد كتب رئيس أساقفة اشبيمية مف روما لزميمو  ،(52)ضد المحتميف الممحديف

ميرطق  يجب عمينا أل نعترف بممك ماسوني "إنك تشعر جيًدا بأنوؿ:اق1818و يوني
 .(53) "(لوثرى )نابميون
حقيقة  األراضينيـ عمموا عمى إفياـ األشراؼ اإلسباف وكبار مالؾ كما إ

قموب الفالحيف  فييمكف أف تزرعيا الثورة الفرنسية بواسطة جنود نابميوف  التيالمبادئ 
 فيوراح رجاؿ الديف بعد ذلؾ يوقظوف ، إلى انييار امتيازاتيـ مما قد يؤدي، اإلسباف

يف منيـ "محاربة أعداء المسيح اف العاطفة الدينية الراسخة طالبسبعامة اإل
ورة الفرنسية ومبادئ الحرية قد ًلقت ىوى ولما لـ تكف أصاًل فمسفة الث، والمسيحية"

وىبت إسبانيا  ،فإف صيحات رجاؿ الديف ًلقت آذاًنا صاغية، اإلسباني الشعبعند 
مف جنسيات  تضـ مائة وستيف ألؼ جندي التيبأسرىا لمقاومة الجيوش المحتمة 

دخولو مدريد في الثالث  دلغاء نابميوف عنإذلؾ  لىإيضاؼ و ، وقوميات متعددة
غالؽ محاكـ التفتيش ـ 1818مارس والعشريف مف كؿ ، موالياأديرة ومصادرة واألوا 

 .(54)سبانينتفاضة الشعب اإلًلمباشرة  دوافعكانت  األسباب تمؾ
مواليـ لتوجيو ضربة أديرة ومصادرة ربما قاـ نابميوف بإلغاء محاكـ التفتيش واأل

أـ ىناؾ سبب آخر ىو أف نابميوف ، اإلسبانيإلى رجاؿ الديف إلثارة الشعب قاصمة 
قناع الشعب إوضع مزاعـ لمدخوؿ   اإلسبانيسبانيا عف طريؽ نشر التنوير والحريات وا 

ومحاكـ التفتيش عمى  ،والجيؿ وسيطرة الكنيسة، نو سيخمص بالدىـ مف الخرافاتبأ
وسجف أو  (1823- 1742)با بيوس السابععقوؿ وحياة الناس بعدما قاـ باعتقاؿ البا

كاف يريد التخمص مف األسرة البوربونية الحاكمة وتعييف جوزيؼ أخيو عمى العرش 
ف مف اليجـو عمى األىالى بالمدافع ضح ذلؾ مف خالؿ ما فعموه الفرنسيو ات اإلسباني

والرعب ليتحوؿ لدييـ ، والقتؿ، ضطرابحمة أخرى مف اًلسبانيا مر إوالبنادؽ لتفتيش 
مستعينة ذلؾ ببريطانيا حتى تـ إخراج فرنسا  األجنبيشعور التخمص مف المستعمر 

طالؽ سراح البابا وعاد و  ـ1814عاـ  لى الحكـ وتأسيس المحاكـ مف جديد ردناند إفا 
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ضمت العصابات  التي )المجاف الثورية( وبدأ العصياف بتأليؼ لجاف محمية تسمى
 ميمشيا(الد وتقوـ بميمة الشرطة األىمية )ىذه العصابات تجوب البوكانت ، وسمحتيا

تحارب بنفسيا عندما ًل يوجد إلى كانت نيا كما إ، حيث تسند عمؿ الجيش النظامي
مختمؼ أنحاء إسبانيا  في لجنة ثورية17جانبيا جنود نظامية وتألفت عمى ىذا النحو 

رنسية عاجزة تجاه شموؿ الحركة باشتراؾ جميع السكاف وقفت العمميات العسكرية الف
 فيف الظفر إف ،كؿ عممية حربية فيورغـ أف الجنود الفرنسية أحرزوا النصر  ،ودواميا

وكاف مف الممكف أًل يحصؿ اإلسباف عمى نتائج قطعية لوًل ، مكاف ًل يعنى شيًئا
عجز الجيش  العصياف وحدىا كانت كافية لتظير ولكف قوي، مساعدة اإلنجميز

 .(55) وفاعمية اف المساعدات البريطانية كانت األكثر تأثيرً إًل إ، الفرنسي
المساعدات اإلنجميزية إرساؿ الحكومة البريطانية كاىًنا ومف مظاىر 

 فيحيث كاف لديو خبرة ، جاسوًسا Robertsonاألب جيمس روبرسوف، كاثوليكي ا
 (56).الفرنسيوساعد الرىباف اإلسباف عمى مقاومة الجيش ، اإلسبانيطبيعة الشعب 

جعمت ميمة تمويف  التي ذلؾ الكفاح طبيعة بالدىـ الجبمية فيكما ساعد اإلسباف 
عمى انتشار حرب  أيًضاكما ساعدت طبيعة تمؾ البالد ، الفرنسية صعبةالجيوش 
 ،يموف تمؾ العصابات باألسمحة والمؤف والذخيرة اإلنجميزيوكاف األسطوؿ  ،العصابات

  موقعة بايمف في Debon ديبوفبقيادة واستطاع اإلسباف أف ينتصروا عمى الفرنسييف 
Baylenوكانت ىزيمة منكرة أثارت دىشة أوروبا واضطر الفرنسيوف  ،جنوب إسبانيا في

"عميك أن وكتب جوزيؼ إلى نابميوف قائاًل: (57) 1818يوليو عاـ  فيإلى إخالء مدريد 
الشعب وأظن أنك لم تخبر  ،سبانيالتستطيع غزو إ جنديلف أتحشد جيًشا من مائتى 

فمن  ،وأريدك أن تثق أننا إذا استولينا عمى إسبانيا بالقوة، فكل بيت يعَد حصًنا ،بذلك
 .(58)"  اإلسبانينستطيع أن نحصل عمى ولء رجل واحد من الشعب 

قبضة الثوار الوطنييف  فيووقع الفرنسيوف ، الممؾ جوزيؼ لينجو بنفسوىرب 
وأجبروىـ عمى التسميـ واىتزت أوروبا عندما ، الذيف قطعوا عنيـ الماء والتمويف
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 ،(Joachim Mora موراوصمتيا أنباء استسالـ واحد مف أبسؿ قادة نابميوف )يواقيـ 
 (59) مقاومة ألؼ مقاتؿ دوف أدنى تعدادىا عشروفبؿ إنو استسمـ ىو وكؿ قواتو البالغ 

" فراح يتوعد وييدد وكتب مف فرنسا إلى أخيو قائاًل : ،نابميوف بخبر اليزيمةوعمـ 
 . (48) حدوًدا" ولن أجعل لقوتي، يءعمى إسبانيا رغم كل ش سأستولي

فأىميتيا تكمف ًل في طرد الفرنسييف مف جنوب  ،كانت معركة بايمف مثيرة
وفي ، الفرنسي بصورة حاسمةبؿ إنيا المرة األولى التي انيـز فييا الجيش ، إسبانيا

، برمتو بعد تمؾ اليزيمة يالحالة المعنوية المنيارة التي تفشت في صفوؼ الجيش الفرنس
كذلؾ ( 61)في مقاتمة نابميوف ااإلسباف الذيف مضوا قدمً  وفي الحالة المعنوية العالية لدى

 . (62) شجعت القوات البرتغالية عمى إعالف الثورة ضد الوجود الفرنسي
ولـ يكف لديو خيار سوى التحرؾ بحـز وشدة مف  ،أدرؾ نابميوف خطورة ذلؾ

مما اضطره إلى ، يبيريةأجؿ إعادة ىيبتو وفرض نظامو مف جديد عمى شبو الجزيرة اإل
فراحوا  ،وشجع وجود نابميوف الجنود الفرنسييف، زماـ األمور لتوليالحضور بنفسو 

وبعد ، مرات متوالية خالؿ خمسة عشر يوًماوانيـز اإلسباف ثالث  ،يستبسموف مف أجمو
 ،فحاولت كتائب إسبانية أف توقؼ تقدمو ،ذلؾ سار نابميوف نحو مدريد عاصمة إسبانيا

فاحتؿ مدريد وبطش بأىميا حتى دانت لو العاصمة  ،لكنو سرعاف ما تغمب عمييا
مدريد ما يوقع  فيأفعل  "إننيقائال: اإلسبانيفأرسؿ خطاًبا إلى الشعب  (63)اإلسبانية
ولكن  تقفل أبوابيا لمنع دخول جنودي، التي اإلسبانيقموب الشعب  فيالرعب 

ولو كاف ، جوزيؼ وأعاد إلى العرش أخاه (64)أفضل أن يكون فتح مدريد بتعقل".
لسارت األمور عمى ، إسبانيا مع الجزء األكبر مف جيشو فيبوسع نابميوف أف يبقى 

، إمبراطوريتو الشاسعة األرجاء كانت تتطمب اىتماموولكف ، األرجح عمى مايراـ
 .(65)وسرعاف ما طرأت أحداث عمى الدانوب استنزفت جانًبا ضخًما مف قواتو

فإف المقاومة اإلسبانية ظمت عمى ، ف ذلؾ لـ يبدؿ مف األمر شيًئاإًل إ
تاريخ أوروبا  فيضراوتيا وسجؿ اإلسباف جنوًدا ومواطنيف أروع صفحات البطولة 

وظؿ كفاحيـ سرطاًنا يستنزؼ قوى نابميوف ويجبره عمى حشد أعداد وفيرة مف الجنود 
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ولعؿ حصار سرقسطة ىو خير مثاؿ ، يبيرية دوف جدوى أو فعاليةرة اإليشبو الجز  في
 .(66) عمى بسالة اإلسباف وقوه احتماليـ

 : الفرنسييبيريا لطرد الجيش إشبو جزيرة  في البريطاني العسكريالتدخل  -ثالثًا
ىتماـ اسبانيا بإكانت الحكومة البريطانية تراقب الوجود الفرنسي المتزايد في 

صاحبة العيف الساىرة  فقد كانت، سبانيةنتفاضة اإلشديد في الشيور التي سبقت اًل
األرض اإلسبانية والبرتغالية رقعة مف األرض  فيفوجدت  ،اإلسبانية عمى الشواطئ

الشعبيف  فيفوجدت ، وتشغؿ أعداًدا كبيرة منيا، األوروبية تحارب فييا جيوش نابميوف
قساة القموب يدفعيـ إلى الحرب ، جنوًدا ثائريف أقوياء المراس والبرتغالي اإلسباني

 فياعدة كاف يعزز فقميؿ مف المس ،عامؿ اًلنتقاـ والكره الشديديف ضد الفرنسييف
 سير أرثر ولزلىأرسميا  التيضح ذلؾ مف الرسالة ويت ،(67)نفوسيـ أمؿ النصر

Arthur Wellesley(1769-1852ـ)  ورد كاسمريو مإلى ال اإلنجميزيقائد الجيش
 البريطانيوأن اإلسطول  لك قمت كما، كورونا من أبحرت يأن أبمغكم"جاء فييا:
حالة من التمرد  فيوأن لشبونة  ،Tagusوسجتا شمالالمقاطعات  جميعلمحاصر 

ونتيجة لما فعمتو  (68)لحمل السالح". مستعد اإلسبانيضد الفرنسيين والشعب 
، لمندف يحمؿ نداء المساعدة1818عاـ  أوائؿ يونيو فيوصؿ وفد إسبانى  ،يابريطان

وجية النظر البريطانية تجاه الثورة  ،لندف فغيروا فيوتمقى ىذا الوفد استقباًًل حافال  
ا مف وىذ ،نيابة عف البرتغاؿ الحميؼ القديـ البريطانياإلسبانية وعززوا إمكانية لمتدخؿ 
 .(69) القارة فيقدـ  شأنو أف يوفر لبريطانيا موطىء
 William Henryورد بورتالندبريطانية بقيادة الفقد كانت الحكومة ال

Portland)وف شبو الجزيرة ؤ البداية مترددة حػوؿ مسألة التدخؿ في ش )رئيس الوزراء
ورد ي وزير خارجيتيا في ذلؾ الوقت الومتأرجحة بيف سياستيف:إحداىما تمثؿ رأ، يبيريةاإل

وىي سياسة الحرب بالعناصر ، George Canning(1827-1771)جورج كاننج
التي كاف يقصد بيا أنو عمى بريطانيا تشجيع الحرب والثورة في داخؿ شبو  (71)المحمية
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وتقديـ الدعـ المالي ، مع إثارة العواطؼ الوطنية ضد نابميوف، الجزيرة بقوات البالد نفسيا
مف أجؿ عدـ زيادة األعباء عمى الحكومة البريطانية في ىذه ، والمعنوي ليذه القوات

ورد كاسمريو تقـو برأي وزير الحرب الوالمتمثمة  األخرى المرحمو:في حيف كانت السياسة
إذ كاف يرى أنو عمى بريطانيا مف أجؿ إضعاؼ الجيش الفرنسي  ؛عمى الحرب الفعمية

خراجو مف شبو الجزيرة ًلبد ليا مف أف تحارب جيش نابميوف بقواتيا في البر وتكسر  وا 
يو وشرعت بتكويف قوة عسكرية ورد كاسمر محكومة البريطانية رأي الرجحت ال وقد، سطوتو

سبانيا وأرسمتيا إلى البرتغاؿ، )آرثر ولزلى( برية عيدت بقيادتيا إلى الدوؽ ولنجتوف  عمىوا 
 .(71) شبونةل نحو الساحؿ خط طوؿ عمى متقدمة، رجؿ   ألؼ عشر ثمانية رأس

فقد اعتقد أنو يمكف بسيولة ، إسبانيا فيفقد أدرؾ كاسمريو خطورة وجود الفرنسييف 
كنقطة انطالؽ لميجـو عمى  في شماؿ أفريقيا استخداـ الفرنسييف القمعة اإلسبانية )سبتة(

، (72)طرد الفرنسييف فيومف ثـ أرسؿ قوة عسكرية برية تساعد اإلسباف  جبؿ طارؽ.
 في البريطاني)السفير  Frere فرير البريطانيالمبعوث  فعندما أرسمت الحكومة البريطانية

وجيت لو عدة تعميمات بشأف بعض القضايا الميمة منيا العالقات  ،إلسبانيامدريد(
سبانيا كما طمبت ، حيث منعت فرنسا التجارة بيف إسبانيا وبريطانيا، التجارية بيف بريطانيا وا 

فقد كاف فرير صاحب العيف األكثر يقظة عمى أمف ، منو الحفاظ عمى أمف جبؿ طارؽ
 فيممية بيف الحامية البريطانية واإلسباف ويعمؿ عمى ضماف العالقات الس، جبؿ طارؽ

رساؿ حممة عسكرية لمساندة الشعب  وأوكمت لو ميمة  ،اإلسبانيالمنطقة المحيطة وا 
سبانيا  .(73) تشجيع إسبانيا لزيادة التجارة بيف بريطانيا وا 

ستفادت بريطانيا مف ىذا افقد  ،استطاع فرير تنفيذ ىذه المعمومات ،وبالفعؿ
سبانية والبرتغالية في ا مع المستعمرات اإلروابط تجارية وثيقة جد  إنشاء ب، الموقؼ

ا يطانية مع البرتغاؿ متوسًطا سنوي  بمغت التجارة البر ، أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى
المنطقة بشكؿ كبير خالؿ  فيحيث زادت التجارة ، و إسترلينييمميوف جن حوالي

 .(74) سنوات الحرب اإلسبانية
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عمى استعادة الممالؾ اإلسبانية والبرتغالية حريتيا  أيًضاركزت بريطانيا 
فسرعاف ما  ،(75)وتوجيو ضربة لمنظاـ القارى، والدفاع عف البرتغاؿ الحميؼ القديـ ليا

 في Vimieorرومييعمى القوات الفرنسية عند ف احاسمً  انصرً  البريطانية قواتالحققت 
أغسطس  22لى طمب الصمح في جونو إمما دفع القائد الفرنسي 1818غسطس أ 21

 فتـ عقد اتفاقية سينترا، بعد أف تمت محاصرتو مف قبؿ القوات اإلنجميزية (76)1818
Cintra سير آرثر حؿ محؿ  ،ىذه المرحمة فيولكف  (77)18181أغسطس  31في

فتح  الذي ،Sir Hew-Dairympleىيو ديريميمي سير وىو  ،ولزلى ضابط متفوؽ
تضمنت سحب الجيوش الفرنسية مف  التي (78)مفاوضات مع جونو وفًقا ليذه اًلتفاقية

ونصت ( 79)ونقؿ الجيوش بأسمحتيا إلى فرنسا عمى سفف البحرية البريطانية، البرتغاؿ
والفرنسي خالؿ مرحمة  عمى وقؼ التسمح بيف الجانبيف البريطاني، أيًضااًلتفاقية 
ورفع حالة التأىب واًلستعداد في صفوؼ البحرية البريطانية المتواجدة ، اإلخالء

كخط لترسيـ  Sirandreوعينت اًلتفاقية نير سراندر ،خاصة في مدخؿ نير التاجوس
 Torresعػمى أف ًل تشغؿ منطػقة توريس فدراس، الحدود بيف الجانبيف

Vedras)تسميـ كؿ األماكف والموانئ كذلؾ يجب ، مػف الجانبيف)خطوط قالع وخنادؽ
وذكر اًلتفاؽ أنو ، البرتغالية المحػتمة مف قػبؿ القوات الفرنسية إلى القوات البريطانية

الذيف ليس ، عمى القوات البريطانية التعيد برعاية كؿ المرضى والجرحى الفرنسييف
لدييـ القدرة عمى السفر عمى نفقة الحكومة البريطانية إلى أف تؤمف الحكومة 

ا إلى بمدىـ.عمى أف يتـ تبادؿ فوري لجميع السجناء في البرتغاؿ نقميـ ًلحقً ، البريطانية
منذ بدء القتاؿ.وعمى القوات الفرنسية أف تقتات مف مخازنيا حتى يـو الشحف عمى أف 

 . (81) يترؾ الباقي لمقوات البريطانية وًليتـ إتالفو
ضجة كبيرة  فيوتسبب ، اًلتفاؽلكف الرأي العاـ البريطاني كاف رافًضا ليذا 

لالتفاقية عمى  البريطانيفقد نظر مجمس العموـ ، البريطانيلندف ومجمس العموـ  في
فقد وصفتيا بأنيا اتفاقية  ،وأما جريدة التايمز، أنيا مثاؿ لعدـ كفاءة الحكومة
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 أما كاسمريو،، فقد وصؼ شروط المعاىدة بأنيا سخيفة ،"الخسيس"وأما الدوؽ بورتوًلند
فرنسا مزايا  تعطي التيلم أقتنع أن أحًدا يوافق عمى عقد ىذه التفاقية فقد قاؿ:"

 فيبعد ىزيمتيم  تفاوضيكثيرة عمى الرغم من ضعف موقفيم ال
فالبريطانيوف لـ يصدقوا أنو كيؼ يمكف لجيش منتصر يممؾ كؿ المميزات المعركة".

 .(81) ويترؾ القميؿ لنفسوتوقيع اتفاقية مع إعطاء الكثير ألعدائو الميزوميف 
عف استيائو مف المواد التي نصت عمييا شروط Dundasأعرب دونداس 

أما ، اًلتفاقية والتي أثرت بصورة مباشرة عمى مصالح الدولتيف اإلسبانية والبرتغالية
، وقاؿ إف شروط اًلتفاقية غير صالحة لبريطانيا ،فقد فزع مف اًلتفاقية ،جورج كاننج

آرثر ف إًل إ (82)فإف ىذه اًلتفاقية تشجع أعداءنا، أف تتـ الموافقة عميياوأنيا ًل يمكف 
ورد إلى الـ 1818أغسطس 23في حاوؿ تفسير األمر برسالة بعث بيا  ولزلى

ا لو أنو وبعد وصولو موضحً ، كاسمريو يوضح لو األسباب التي دفعتو لقبوؿ اًلتفاقية
ب فيو كتاب مف القائد الفرنسي يطم جاءه، البرتغاؿ في اليوـ الثاني لموقعو فيميرو

فضاًل ، ورد آرثر ولزلى قد وافؽ عمى الشروط األولية ليذه اًلتفاقيةموقد كاف ال، الصمح
تحسيف  عف ذلؾ أف غايتو مف قبوؿ اًلتفاقية ىي إنياء األعماؿ العدائية مف أجؿ

رتغاؿ واًلنتفاع مف طرد الجيش الفرنسي مف الب (83)أوضاع الجيش البريطاني ىناؾ
فػتـ فػعاًل دخوؿ ، والسيطرة عمى المواقع التي كاف الفرنسيوف مسيطريف عمييا ىناؾ

ولـ يبؽ جندي فرنسي في ، سبتمبر مف العاـ نفسو12القوات البريطانية إلى لشبونة في
 .(84) جميع أنحاء البرتغاؿ مع نياية الشير

، ىزيمة بايمفومف قبميا ، لكف عمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف لمعركة فيميرو
األثر الكبير في إثارة األذىاف إلى أنو ليس مف الصعب اًلنتصار عمى جيوش 

والتدريب العالي.فأخذت النظرة تتغير الكبيرة اإلمبراطور نابميوف ذات اإلمكانات 
الذي ًل يقير وأخذت أصداء ىذه اليزائـ تنتشر في كؿ مكاف  (85)«الكبيرالجيش »ليذا

ومف ناحية أخرى أصبحت أوروبا تنظر إلى اإلسباف عمى اعتبار أنيـ ، باو مف أور 
ولقد وضعت ىذه الحرب اإلسبانية فرنسا ، لى تخميص نفسو مف طاغيةإشعب يسعى 
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حيث أصبحت مضطرة إلى إرساؿ قواتيا وأمواليا إلى ىناؾ ، موضع حرج في
 .(86)إذ لـ تيدأ الحرب اإلسبانية إًل بسقوط نابميوف نفسو ؛باستمرار

خاضيا  التيىذه المرة تختمؼ عف الحروب السابقة  فيكانت حرب نابميوف 
 ىيو ، ىذه المرة بقوة جديدة لـ يألؼ مكافحتيا مف قبؿ فيفقد اصطدـ  ،طواؿ فتره حكمو
فنابميوف لـ يقاتؿ إًل بالًدا متقطعة األوصاؿ ًل وحدة ليا وًل ارتباط ، وطنيقوة الشعور ال

يطاليابيف أجزائيا كألمانيا  ىذه المرة أماـ أمـ قوية ىبت تدافع  فيولكنو وقؼ ، والنمسا وا 
يقول يا فقد صدؽ قوؿ أخيو الممؾ جوزيؼ عندما كتب إليو:" (87)عف كرامتيا القومية

يبيريا تجعل غزوىا من إفطبيعة شبو جزيرة ، إسبانيا في ييإن مجدك سينت :أخي
سيمة المأخذ من  ىيبينما  ،الشمال من المستحيالت لوضعية جباليا وأنيارىا

 .(66)الجنوب"
يبيرية كاف الحمقة األولى مف ف اقتحاـ نابميوف ألراضى شبو الجزيرة اإلكما إ

كما كانت ىذه الحرب بداية إلشعاؿ ، سمسمة ثورات قومية ضد اإلمبراطورية الفرنسية
فاتحة نياية فكاف ذلؾ ، دخمتيا الجيوش الفرنسية التيالروح الوطنية لدى كؿ البالد 

، حيث اصطبغت ىذه الحرب بصبغة تختمؼ تماًما عف كؿ الحروب األخرى ،عصره
بؿ ، حيث لـ تقتصر الجيوش الفرنسية عمى محاربة الحكومات وجيوشيا النظامية

 .(89)محاربة الغزاة  في أخذت تضطمع بدور تمقائي التيمواجية الشعوب  فيأصبحت 
وفساد  اإلسبانيالبيت الحاكـ  فيجرت  التيإف األحداث  ،الحقيقة فيو 

شبو الجزيرة  في البريطانينجاح الجيد  فيجودوى وضعؼ الممؾ كاف سبًبا كبيًرا 
األمر ، إلى قمة غضبو مف كؿ ىذه األحداث اإلسبانيحيث وصؿ الشعب ، يبيريةاإل

ذاتيا عوامؿ القوة  ىيسمح لمقوات البريطانية بالتدخؿ. ومف الالفت لمنظر أنيا  الذي
 التيفإف عوامؿ البناء  ،وبعبارة أخرى، دفعت بنابميوف وفرنسا إلى كؿ أوروبا التي

أجيزت  التيعوامؿ اليدـ  ىيكانت  ،ساعدت نابميوف عمى تكويف اإلمبراطورية
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 ،إسبانيا فيارتكبتو  الذي :"أعترف بالخطأ سانت ىيالنو فيفقاؿ نابميوف وىو ، عمييا
 ،استنزاف لكل الموارد المالية والبشرية لفرنسايبيريا إشبو جزيرة  في فإن حربي
سبانية ىي نتفاضة اإلًلاوكانت (91) ". السبب الرئيس لنييار إمبراطوريتيوكانت 

 (91)با لمروح القومية الثائرة ضد نابميوفو المثاؿ األوؿ في أور 
  -: 7678يبيريا عام إجزيرة  وشب في الفرنسي البريطانيرابًعا : الصراع 
لقيادة القوات البريطانية ىناؾ ، 1819 أبريؿإلى البرتغاؿ في  ولزلى آرثرعاد 

سبانيا تـ منعو مف قبؿ القوات الفرنسية في إوعندما حاوؿ التقدـ إلى ، مرة أخرى
التي تعد مف أشرس ، (92)1819 يوليوفي Talaveraمعركة دامية ىي معركة تاًلفيرا 

نقطة اًلتصاؿ بيف اإلسباف حيث كانت ، المعارؾ التي خاضيا الجيش البريطاني
 فيتاًلفيرا قميمة األىمية مقارنة بالحروب  عمى الرغـ مف أف معركة والبريطانييف
حتى إف ، الفرنسيخالص البرتغاؿ مف اإلحتالؿ  فينيا كانت سبًبا إسبانيا إًل إ

فت نيا كشأحيث إنيا جعمت الحكومة اإلنجميزية قانعة ب ،نتيجتيا كانت أكثر مف ذلؾ
ربما يرجع انتصار القوات  (93)يمكنيا أف تكسر سطوة نابميوف بيا التيالطريقة الحقيقية 

 فيا ويتضح ذلؾ جمي   ،يـ ومعاونة الجنودالبريطانية إلى مساندة القوات اإلسبانية ل
إن القائد العام قائاًل:"1819 ويولي 29فيقدمو أرثر ولزلى إلى كاسمريو  الذيالخطاب 

كل الترتيبات الالزمة لتقديم المساعدة لنا بالتعاون مع ضباطو اإلسباني وضع 
يسيطر لكن األرض التي  ،قام بدوره كاماًل  ،منيم في المعركة فمن شارك، وقواتو

الجزء األمامي منيا  ىوفي ذات الوقت السيطرة عم عمييا العدو ذات أىمية كبرى
القيام من غير المناسب الدفع بالجنود و  لي التفكير بأنوإصعب لمغاية مما دفعني 

 .(94)يسار قوات العدو أثناء انشغالو معنا."  ىتحركات عم ةبأي
ف بعض رجاؿ السياسة مف أرغـ عمى الفي شبو الجزيرة  أرثر ولزليوظؿ 

، ـ1811عاـ  أرثر ولزليوقاـ ، طالبوا بسحب القوات البريطانية مف ىذه الحممة
 وذلؾ بحماية لشبونة بواسطة خطوط توريس فيدراس، ختراقياابإنشاء قاعدة ًل يمكف 
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لزاـ ، مستغاًل بذلؾ فصؿ الشتاء فقد كانت نيتو أف يقؼ بشدة في موقفو الدفاعي وا 
محاولة لمدفاع عف القمعة  ةولكنو لـ يقـ بأي (95)العدو بالتراجع عف بالده المفتوحة.

كانت المفتاح الشمالي  تمؾ، Sociedad and Diegoالكبيرة في سيسوداد ودريجو
 لدخوؿ إسبانيا والبرتغاؿ والتي استحوذ عمييا الفرنسوف في الحادي عشر مف يوليو.

حقؽ مف خالليا سمسمة مف و ستطاع شف ىجمات في الصيؼ ضد القوات الفرنسية او 
 .(96)سبافنتصارات الصغيرة عمى الفرنسييف بمساعدة الثوار اإلاًل

أدت إلى سحب  ،الخالؼ الفرنسي مع روسيا بصورة خطيرة اشتدـ 1812عاـ  فيو 
 أيًضاستغؿ او ، مف ذلؾ أرثر ولزليستفاد وقد ا ،سبانياإالكثير مف القوات الفرنسية مف 

ا في منتصؼ الشتاء في وقت لـ يكف الفرنسيوف فشف ىجومً ، نقسامات بيف القادة الفرنسييفاًل
ـ عمى ميوىو موقع  Ciudad Rodrigoتشويداد رودريجو ذلؾ وسيطر عمىفيو يتوقعوف 

 ستولى في الجنوب عمىاثـ ، 1812 الثامف عشر مف ينايرفي  ةالبرتغالي ةسبانياإل ودالحد
وعاد إلى الشماؿ ودخؿ  (97)1812التاسع مف أبريؿفي Badajozباداجوز 
ا وبعد مرور شير ىـز جيشً ، 1812 والسابع عشر مف يونيفي Salamancaساًلمانكا

وكاف ليذا النصر ، Arapiles جنوب ارابيميسMarmontا بقيادة القائد مارموف فرنسي  
، إلى مدريد أرثر ولزلىألنو فتح الطريؽ أماـ ، سبانياإالبريطاني صدى عميؽ في كافة أنحاء 

إخالء العاصمة وىرب عف طريؽ  ضطر الممؾ جوزيؼ بونابرت إلىاعندىا 
العاشر مف في  عمى ساحؿ البحر المتوسط()مدينة تقع شرؽ إسبانيا Valenciaيانسفال

القصر الممكي  أرثر ولزلىدخؿ  الثاني عشر مف أغسطسوفي  ،(98) 1812أغسطس عاـ 
قوات البريطانية العمى جميع مناطؽ قشتالة مف قبؿ  وتمت السيطرة، في مدريد

وفي 1813السابع والعشريف مف مايوسبانية.وغادرت آخر قوات فرنسية مدريد يـو واإل
سبانيا تكبدت القوات الفرنسية ىزيمة ساحقة عمى يد القوات إشماؿ  Vitoriaفيتوريا

نتصاراتيا اوواصمت القوات البريطانية حصد  التي أثارت الرعب بيف صفوفيـ( 99)البريطانية
حتى عبر ما تبقى مف حطاـ الجيوش الفرنسية  ،سبانياإعمى الفرنسييف في جميع أنحاء 
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)شماؿ إسبانيا قرب  Roncesvalles رونسيسفاؿ شماؿ منطقة ةلفرنسيا ةاإلسباني ودالحد
ستطاعت القوات البريطانية الدخوؿ او  1813 والثامف والعشريف مف يونيفي  جباؿ البرانس(

 ببدايةفكاف ذلؾ إيذانا  ،جنوب فرنسا ودفع الفرنسييف بصورة تدريجية وراء جباؿ البرنسإلى 
 .( 111) سقوط نابميوف

ففكر بالتفاوض ، سبانياإشعر نابميوف بالسخط عند سماعو بيذه األخبار مف 
وتولى السفير الفرنسي ، امع األمير فرديناند الذي كاف في األسر في قصر فالينسي

واقترح عمى ، ىذه الميمة بالنيابة عف نابميوفLaforestالسابؽ في مدريد ًلفوريست
الفوضى التي روج ليا البريطانيوف في  مفلمتخمص سبانيا إاألمير أف يعود إلى عرش 

الثامف وبعد تردد وافؽ األميرفرديناند ووقع عمى معاىدة فالينسي مع فرنسا في ، بالده
أف و ، حوؿ عودتو إلى مدريد ومنح العفو العاـ عف مؤيدي فرنسا، 1813 مف ديسمبر

لمعاىدة جاءت ف ىذه اإبإخراج القوات البريطانية مف شبو الجزيرة.إًل  سبافيقـو اإل
سبانيا تشكيؿ جبية و ترتب عمي خسارتيا إل، سبانياإفقد خسرت فرنسا  ،ارً يمتأخرة كث

 .( 111) بريطانية معادية ليا في جنوب فرنسا
وقد استنزفت تمؾ  اكتسبت بريطانيا المميزات اًلستراتيجية في شبو الجزيرة.

سبانيا نابميوف الثمينة ما بيف خيرة أكثر موارد ، الحروب المستمرة في البرتغاؿ وا 
الدعـ المحمي مف الشباب الفرنسي.في حيف أف  أيًضاالمحاربيف والمعدات واألمواؿ و 

المشاركات التي تقوـ بيا كؿ مف الجيوش اإلسبانية والبرتغالية بدأت في إغراؽ 
لعبت األحداث  "المشتركة مصالحال"الفرنسييف باًلتحاد مع قوات بريطانيا تحت شعار

 .( 112) ا في السياسة الخارجية لبريطانيا عموًماميم   ادورً  في إسبانيا والبرتغاؿ
 أعمم أكثر من أي "إنني:حيث قاؿسانت ىيالنو  فيفقد ذكر نابميوف وىو 

شخص آخر أن إسبانيا كانت سرطاًنا مزعًجا كان لبد من عالجو قبل أن نستطيع 
مى بعد لبد أن تكون معركتيا األولى ع التيمثل ىذه الحرب المرعبة  فيالدخول 

 .( 113)"ألف وخمسمائة ميل من حدودي
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غيرىا مف  فيالقضية اإلسبانية مف الجيد ما لـ يظيره  فيلقد أظير نابميوف 
وسيكونون جد سعداء ، اإلسبانيين كسائر الشعوب، "إن اإلسبانينالحروب لقد قاؿ:
مكانية ومف جية ثانيةاإلمبراطورية "بقبوليم أنظمة  ، احتقر الثائريف اإلسباف وا 

ولـ  ،أنحاء شبو الجزيرة اإليبيرية فيقواه  ةيقوموف بيا وباحتقاره ىذا بعثر  التيعماؿ األ
ولـ ينظـ جيشو بصورة كافية ، االجنود ليخمد حركة الثوار نيائي   ا مفا كافي  يرسؿ عددً 
ألف عمؿ الزعماء لـ يكف  ؛نابميوف لـ ينظـ قيادتويضاؼ إلى ذلؾ أف ، كالمعتاد

ومما ًل شؾ فيو أف ، فكاف كؿ جنراؿ يعمؿ مستقاًل عف اآلخر ،منسجًما موحًدا
إسبانيا أو الثائريف لـ يكف باستطاعتيـ التخمص مف الجيش  فيالجيوش النظامية 

نجميز ساعدتيـ احتفظ بيا اإل التيلوًل مساندة اإلنجميز ليـ فسيادة البحار  الفرنسي
 .( 114) عمى استمرار الحرب ضد فرنسا والذىاب بيا حتى النياية
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 المصادر والمراجعاليوامش و 
، دار اليالؿ، 1951الحممة الفرنسية تنوير أـ تزوير، اإلصدار األوؿ، يونيو  ليمى عناف: (1)
 .143، 142، ص ص1998
عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي: التاريخ الحديث والمعاصر ألوروبا مف الثورة الفرنسية  (2)

 .313، ص 1973إلى الحرب العالمية الثانية، بيروت، 
(، ـ1951-1789ف)يأ.ج.جرانت وىارولد تمبرلي:أوروبا في القرنيف التاسع عشر والعشر  (3)

 .239ص  ،2111سجؿ العرب، القاىرة،  الكريـ:أحمد عزت عبد  :مراجعة، يترجمة: بياء فيم
 ،مطبعة النيضة الجديدة (،ـ1918-1811تاريخ أوروبا الحديث ) :ي(محمد كماؿ الدسوق4)
 .56، ص، )د.ت(القاىرة
 . 568، ص 1884سميـ البستاني:تاريخ فرنسا الحديث، )د.ف(، بيروت،  (5)

(6)American,op,cit,p. 211 

-1756أوروبا ) في فرنسا تجاه الخارجية بريطانيا سياسة، سحر أحمد ناجي الدليمي (7(
 .1ص، 2111، جامعة بغداد ،كمية اآلداب، قسـ التاريخ، رسالة دكتوراه)غير منشورة(، (ـ1815
مصر وسوريا نموذًجا  يالمشرؽ العرب في اإلنجميزي الفرنسيوىيبة قطوش : الصراع  (8)

، كمية العمـو اإلنسانية واًلجتماعية، قسـ التاريخ، ماجستير )غير منشورة( رسالة، (ـ1798-1899)
 .28ص ،2111، جامعة الجزائر

 ،القاىرة، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرموسو ، يمفيد الزيد (9(
 .897-896ص ص، 2114
واآلثار  1813إقميـ لويزيانا عاـ شراء الوًليات المتحدة األمريكية  صفوت حسيف: (11)

 .8ص، 2115)د.ف(، )د.ـ( ،المترتبة عميو
 .229ص، مرجع سابؽ، سحر أحمد ناجي الدليمي (11)
 .234ص  مرجع سابؽ،(أ.ج.جرانت وىارولد تمبرلي:12(
نرجس كريـ  ؛.111، 111ص صمرجع سابؽ ، عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعي: (13(

(، رسالة ماجستير غير ـ1822-1812خضير جدراف الخفاجي:دور كاستمري السياسي في أوروبا)
 .54ص ،2111جامعة ذي قار بالعرؽ، ، كمية التربية، منشورة

استخداميا  دولة يةفيمكف أل، يبيريةالجزيرة اإل وحرب شب فيلعبت البرتغاؿ دوًرا فاعاًل  )*(
وقد ظير العداء بيف فرنسا والبرتغاؿ ، حيث موانئيا ذات قيمة استراتيجية، كقاعدة لمعمميات العسكرية
 فيإقناع البرتغاؿ بأخذ موقؼ المحايد 1793حيث حاولت فرنسا عاـ ، عند قياـ الثورة الفرنسية

 -.لممزيد انظر:، ضد فرنسا تحالؼ مع بريطانيا البرتغاليممؾ ف الإالحرب إًل 

Black.J R Frederick H,Diplomatic Struggles:British Support In Spain 

And Portugal ,1800-1810,Ph,D,The Florida State University, 2005,p.6. 

 .238سحر أحمد ناجي الدليمي، مرجع سابؽ، ص
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وعندما أصبحت السيادة عمى ، كانت ثروة البرتغاؿ تقـو عمى جمب المعادف مف الخارج )**(
صبح وصوؿ إمدادات الذىب لمبرتغاؿ متوقًفا عمى إمكانية اإلفالت مف األساطيؿ البحار لبريطانيا أ

فأصبحت معتمدة عمى بريطانيا مخافة أف  ،البريطانية أو إمكانية عقد اتفاقات مع الحكومة البريطانية
واؿ ديورانت:عصر نابميوف تاريخ الحضارة األوروبية مف -لممزيد انظر : .تبتمعيا إسبانيا أو فرنسا

 فيالكتاب الرابع)مموؾ أوروبا ، ترجمة:عبد الرحمف عبد اهلل الشيخ، ـ1815ـ إلى 1789عاـ 
 . 11ص ،2112، يأبو ظب، فيالمجمع الثقا، (ـ1812-1789يمواجية التحد

(14(The Royal Fusiliers In An Outline Of Military History(1685-

1938),London,Gale &Polden,1938,pp.25,26. 

 . 533ص:مرجع سابؽ ،سميـ البستاني (15(
(16)Black,Op,cit,p.133. 

(17(Musteen Jason,BecomingNelsons Refuge AndWellingtonSrock 

TheAscendancy Of Gibraltar During The Age Of Napoleon (1793-

1815)PH.D,2005,p148. 

دوؽ براجانزا األوؿ وىو أسسيا  1911-1641مفوالبرازيؿ أسرة ممكية حكمت البرتغاؿ  )***(
انظر:نرجس كريـ  ،لمزيد ابف غير شرعي لجوف األوؿ ممؾ البرتغاؿ.وأصبح ممًكا باسـ جوف الرابع.

 .35ص مرجع سابؽ ،خضير جدراف الخفاجي:
(18(Fitchett,William Henry,How England Saved Europe,The Story Of 

The Great War(1793-1815),Vol.2,London ,Smith ,Elder,1909,p.256. 

(19(Trevelyan, George Macaulay,Britain History In The Nineteenth 

Century(1782-1901),London,Longmans Green & co,1923,P.122. 

 (20(Guilgault, Leony,A Brief Sketch Of French History(1789-

1815),London,Glasgow And Dublin, 1903,p.126. 

 .239ناجي الدليمي، مرجع سابؽ، ص سحر أحمد
 ،إف التدخؿ الفرنسي في البرتغاؿ الذي كاف سببو األساسي ىو تطبيؽ الحصار القاري (***)*
التي كانت تيدؼ إلى تقسيـ البرتغاؿ إلى ، سبانيا وفرنساإمعقد معاىدة بيف  1817أكتوبر 29ففي 

، المقرر أف تضـ إلى اإلمبراطورية الفرنسيةوالشماؿ كاف مف ، ثالثة أجزاء:الجنوب يمنح إلى جودوي
 -فإف مصيرىا قد تـ تأجيمو.لممزيد انظر: ،أما المنطقة الوسطى ومعيا لشبونة

Wheeler,Harold Felix Baker,Napoleon(1769-1821),London,George.G. 

Harrap, 1913 p.194. 

(21(Fugier,Andre,Histoire Des Relations Internationals(La Revolution 

Francaise Et lempire Napoleonien),Paris,Librairie Hachette, p.244 ; 

(22(Wheeler,op,cit p.193;  435ص ،مرجع سابق:سليم البستانى  

(23(Wheeler,op,cit,p.193. 

 .239سحر أحمد ناجي الدليمي، مرجع سابؽ، ص
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 .53ص ، الدسوقى: مرجع سابؽمحمد كماؿ  (24(
(25(Fitchett,op,cit,p.256. 

، الرحمانية مطبعة، 4 الحديث ط أوروبا معالـ تاريخ حمد حسونو:محمد رفعت ومحمد أ (26(
 .239سحر أحمد ناجي الدليمي، مرجع سابؽ، ص ؛ 195ص، 1927 ،القاىرة
 .51ص  ،: مرجع سابؽيمحمد كماؿ الدسوق(27)
 .236ص ، مرجع سابؽ، ( جرانت تمبرلى28(

(29)Herold,Christopher,The Age Of Napoleon,New York,American 

Heritage,1963,p190 

دار ، اإلسكندرية،1914-1789صالح أحمد ىريدى:تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (31)
  117ص ، 2112، الوفاء

(31)Wheeler,op,cit,p.195 

 . 264ص ، 1927، القاىرة، دار الكتب، 1ط ،ونابميوف: الثورة الفرنسية يمحمد صبر  (32(
(33(Grab, Alexander,Napoleon And The Transformation of Europe,New 

York,Palgrave Macmillan,2003,p.128 . 

:تاريخ الحركات القومية ، القاىرة، دار الفكر ()يقظة القوميات اًلوروبية1ج، نور الديف حاطـو
 .239أحمد ناجي الدليمي، مرجع سابؽ، صسحر  .199ص، 1967

ممؾ أسبانيا كاف شخصية ضعيفة ومترددة وكاف مسيطًرا عميو مف قبؿ -شارؿ الرابع: **(*)**
في تحالؼ مع فرنسا حتى بداية 1796دخؿ عاـ  (ووزيره جودوي.Marie Luiseزوجتو ماري لويز )
 . لممزيد انظر:1817 الحرب األسبانية عاـ

The New Encyclopaedia Britannica,A Dictionary Of Arts ,Sciences, 

Literature And General Information,Vol.5,30Th ed ,London,1926,p.926. 

 .159ص، 1981، بيروت ،)د.ف(، 2مج، (إلياس طنوس الحويؾ: تاريخ نابميوف األوؿ34)
(35(Richard,Lodge M.A:The Students Modern Europe(A History Of 

Modern Europe), From The Capture Of Constantinople By The Turks To 

The Treaty Of Berlin 1878,London ,Ohn Murry ,1914,p.602. 

(36(Hammerton,John, The New Illustrated World History(A Record Of 

World Events From Earliest Historical Times To The Present 

Day)5thed,New York,Wise &co ,1947 pp.808,809  

(37(Antoine,Louis,Memoirs Of Napoleon Bonaparte,Vol.3,New York,y 

R.W.Phipps,1891.p168  

(38(Fyffe,Charles Alan,A History Of Modern Europe (1792-1878),New 

York,Henry Holt And Company ,1895, P. 250 . 

(39(American,An,The Campaigns Of Napoleon Bounaparte Embracing 

The Events Of His Unexmpled Military Careerfrom The Ciege Of Toukon 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fyffe%2C+Charles+Alan%2C+1845-1892%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fyffe%2C+Charles+Alan%2C+1845-1892%22


 0808 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                           مجمة بحوث الشرق األوسط

-776- 

To The Battle Of Waterloo Also The Period From His Abdication Of The 

Throne To His Final Imprisonment And Death On The Rock Of St.Helena , 

Boston,Charles Gaylord,1840,p.210. 

الحصوؿ عمى العديد مف  فيروبرت ستيوارت كاسمريو:ولد في أيرلندا ،ونجح  (*****)*
نظر:نرجس كريـ ا(.لممزيد (Tories Partyإلى الحزب التوري انضـ ،المناصب واأللقاب السياسية

 .28، 23ص ص مرجع سابؽ ،خضير جدراف الخفاجي:
(40(Lord Castlereagh To The Commander Of The Force In The Leeward 

Islands(June 4 1808)From Vane,Charles William,Correspondence 

Despatches And Other Papers Of Viscount Castlereagh,Vol vi 

,London,William Shoberl,1851,p.370. 

 .546ص ،نقاًل عف : سميـ البستانى : مرجع سابؽ (41)
 .199ص  ،نور الديف حاطـو : مرجع سابؽ (42)

(43((Napoleon To Joseph April.8,1808)The Confidential 

Correspondence Of Napoleon Bonaparte With His Brother 

Joseph,Vol.1,London,John Murray ,1855,p.317. 

(44(Hammerton,op,cit,p.809. 

(45(Atkinson,William C,A History Of Spain Of 

Portugal,London,1960,P.262 

(46)The Confidential Correspondence Napoleon Bonaparte His Brother 

Joseph Some Time King of Spain,Selected And Translated With 

Explanatody Notes From The Memoires Du Joseph,Vol.2,New 

York,1887,P.61.   

 .199ص،: مرجع سابؽنور الديف حاطـو (47(
نرجس كريـ خضير  ؛.114ص، مرجع سابؽ، وعبد المجيد نعنعيعبد العزيز نوار  (48)

 .61مرجع سابؽ ، ص جدراف الخفاجي:
 (49(Alexander,Stavropoulos,Imperial 

Diplomats:Exploitation,Reform,And The Role Of The French Diplomatic 

Corps In Managing The Napoleonic Empire,PH.D,New York,2013,p.145. 
، القاىرة، مطبعة اليالؿ، ترجمة الكاتب المحجوب، شارؿ سنبوبوس:تاريخ التمدف الحديث (51)
  121، 119ص ص، 1919

(51(Robinson,James Harvey And Beard,Charles A,The Development Of 

Modern Europe (An Introduction To The Study Of Current 

History),Vol.1,London,Ginn&Company,1907,pp.331 
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(52(Morris,William Oconnor, Napoleon Warrior And Ruler And The 

Military Supremacy Of Revolutionary France,London,G.P.Putnams 

Sons,1900,p.229. 

 .203نور الديف حاطـو :مرجع سابؽ،ص (53)
، رسالة ماجستير غير منشورة،1815- 1814زيداف حساف حاوي الشويمي:مؤتمر فيّنا  (54)

ص  ،أحمد صالح ىريدى : مرجع سابؽ؛ 51ص، 2114.، جامعة بغداد–ابف رشد –كمية التربية
 . 121، 119ص 

(55(James,William, The Naval History Of Great Britain From The 

Declaration Of War By France In February 1793 To The Accession Of 

George IvIn January1820 ,Vol.6,1thed,London,Harding,1826,p.13. 

(56(Black, op,cit ,p.97. 

(57(T.K,Derry&Other,Great Britain Its History From Earliest Times To 

The Present Day, London, Oxford University Press ,1962,p.329. 

دار العمـ ، 1مج، سمسمة الناجحوف، مجيوؿ المؤلؼ:نابميوف بونابرت قاىر أوروبا (58)
  81ص، 2111، بيروت، لممالييف

 . 53ص  ،: مرجع سابؽيمحمد كماؿ الدسوق (59(
 .78ص ،: مرجع سابؽمجيوؿ المؤلؼ (61)

(61(Ernest,Barker&Others,The European         

Inheritance,Vol.2,Clarendon,Oxford,1954,p252. 

 (،ـ1815-1817)مبراطورية نابميوف بونابرت إانييار  : حميد طاىر يوسؼ السعداويماجد 
 54، ص2112، جامعة بغداد ،كمية التربية

 . 336ص، 1924، بغداد، مطبعة الفرات، ياسلتاريخ السيا:يرءوؼ بؾ الجادرج (62)
(63(Fellows,George Emory,Recent European History(1789-

1900),Boston,Benj.H. Sanborn ,1902,p.127; مرجع سابق: مجهول المؤلف ،

18ص  

 .572ص  ،:مرجع سابؽيسميـ البستان (64)
، زيد طنطاوى وآخروف: مرجع سابؽ ؛ محمد أحمد أبو241ص، مرجع سابؽ :يجرانت وتمبرل (65)
 .85ص

)66(Forrest,Alan,Napoleons Men(The Soldiers Of The Revolution And 

Empire,London ,Hambledon Continuum,2006,pp.13,14; محمد كمال

45ص ، سابقمرجع :الدسوقى  

 .79ص ،دمشؽ، دابمطبعة العمـو واآل، :العالـ الحديثىفوشاكر مصط يأنور الرفاع (67)
(68(Vane,op,cit ,PP.387,388. 



 0808 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                           مجمة بحوث الشرق األوسط

-088- 

(69(Busk,M.M,The History Of Spain And Portugal From B.C.1000 To 

A.D.1814 ,London, Baldwin And Cradock,1933,pp.283,284. 

 .336ص، الجادرجي: مرجع سابؽرءوؼ بؾ  (71) 
 .64، 63ص ص مرجع سابؽ ،، نرجس كريـ خضير الخفاجي (71)

(72(Musteen ,op,cit ,pp.149,150. 

(73(Black, op,cit ,p.96. 

(74(Ibid,op,cit ,p.96 . 241سحر أحمد ناجى الدليمى : مرجع سابؽ ، ص  

(75  ( Thorn, John And Others,A History Of England,London,Ernest Benn 

limited ,1932,p.449. 

(76(Ward ,A.W. &Others,The Cambridge Modern History,Vol 

ix(Napoleon),New York Macmillan ,1906,P.440.;Morris,,op,cit,p. 231. 

 63نرجس كريـ خضير الخفاجي، مرجع سابؽ ،ص
(77(Guilgault:op,cit,pp.127,128؛ James:op,cit,,p.15. 

(78(Richard,op,cit p.603 . 

(79(Reference Library Of Diplomatic Document Pertaining To The 

Convention Of Cintra 30 Augest 1808,Translated.From Original Documents 

By James Harvey Robinson, University Of Pennsylvania, 1995-2004. 

(80 (James ,op,cit,p.15. 

(81(Vane,op,cit, pp. 421,422. 

(82(Russell ,op,cit,p.208.  

: مرجع سابؽ ، حميد طاىر يوسؼ السعداويماجد ؛  64نرجس كريـ : مرجع سابؽ ، ص 
 56ص

(83(Reference Library Of Diplomatic Document,Treaty Between Sir 

Hew-Dairymple And Viscount Castlereagh 16 September1808,Translated 

From Original Documents By James Harvey Robinson,University Of 

Pennsylvania,1995-2004. 

(84(Ward And Other,op.cit,P.441; .171ص، مرجع السابؽ ،إلياس طنوس الحويؾ  
.65نرجس كريـ : مرجع سابؽ : ص  

(85(Owen, John Beresford,The Eighteenth Century(1714-

1815),London,1975.,P.275. 

 66نرجس كريـ : مرجع سابؽ ، ص. 313ص ، عبد العزير نوار:مرجع سابؽ (86)
، القاىرة، مطبعة لجنة التاليؼ والترجمة، حسيف:تاريخ أوروبا الحديثةي محمد قاسـ وحسن (87)
 .171ص، 1934
 .78ص، :مرجع سابؽىفوشاكر مصط يأنور الرفاع (88)
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(89)Forrest,op,cit ,p.13 ; 142ص، : مرجع سابؽيالجميع يعبد المنعـ ابراىيـ الدسوق  
دار ، القرنيف التاسع عشر والعشريف فيمف قضايا التاريخ األوروبى  جماؿ محمود حجر: (91)

 Grab,op.cit,p.128؛ 53ص، 2117، سكندريةاإل ،المعرفة الجامعية
(91(Trevelyan,op,cit,P. 123. 

(92(John And Others,op,cit,p.450. 

 .336ص، مرجع سابؽ:يرءوؼ بؾ الجادرج (93)
(94(Van op,cit ,p.386. 

(95(Robinson And Beard,,op,cit ,p. 334. 

(96(Mahan,A.T,The Influence Of Sea Power Upon The French 

Revolution And Empire (1793-1812)Vol.2,London,Sampson Low 

Marston,1892,pp.315,316; Richard,op,cit,p613 سحر أحمد ناجى : مرجع سابؽ ،  
.243ص  

(97)Mahajan,Vidya Dhar, History Of Modern Europe Since1789,4th 

ed,London S.Chand&CO, ,1968.pp.118,119; Mahan,op,cit ,pp.348,349. 

(98(Cannon,Richard,Historical Records Of The British Army,Prepared 

For Publication Under The Direction Of The A Djutant –

General,London,William Clowes,1836,p.53 ، مرجع سابؽ سحر أحمد ناجى :
.243ص  

(99(Webster,Charles,The Foreign Policy Of Castlereagh(1812-

1815),London,G.Bell& Sons,1950,p.67. 

(100(Cole,George Douglas Howard,The Intelligent Mans Review Of 

Europe To Day ,London,Victor Gollancz,1933,pp.300,301 ; 

مرجع سابؽ ،  ،حمد ناجى الدليمىسحر أ؛ 255، 254ص ص ،: مرجع سابؽنور الديف حاطـو؛ 
 .244ص

(101(Mahajan,op,cit ,P. 200 .؛  244المرجع نفسو ، ص   

(102(Black,op,cit ,p.166. 

 .13ص، ()الكتاب الخامس، :مرجع سابؽواؿ ديورانت (113)
: مرجع سابؽ، ص ص 114)  .198، 197( نور الديف حاطـو
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