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المكسیكیة ویمكن جمعها في  -ساهمت أسباب عدیدة في قیام الحرب االمریكیة

مسئلتین اساسیتین هما األرض أي سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة التوسعیة في المكسیك 

ورة واالدعاءات بخصوص اقلیم تكساس الذي أكدت علیه الحكومات االمریكیة المتعاقبة بضر 

الحرب من خالل ، لكن ال ننسى أن المكسیك نفسها أثارت هذه ضم وٕالحاق هذا االقلیم إلیها

  .، لذا كانت الحرب حتمیة بین البلدیناوض في مسئلة انفصال وضم االقلیمرفضها التف

Abstract 

Contributed to many causes in the u.s- mexican war and can be collected 

in two question basic, ground and policy of the u.s expansion in Mexican and 

allegations of texas, who emphasized by successive American governments 

necessary annexation the region to it, but do not forget that mexico itself 

excitement this war by refusing to negotiating in the question separation and 

annexation the region so the war was inevitable between the two countries.             

  أب اب:

اعیة تعد المكسیك أهم دول أمریكا الوسطى من حیث عدد سكانها ومواردها الزر 

م) ١٨٢١سنة ( )٢(والتي حصلت على استقاللها من األسبان )١(والمعدنیة وموقعها الجغرافي

ففي الوقت  )٣(المكسیكیون نحو التغییر العمیق وتطلعوا الى تأسیس مؤسسات جمهوریةواتجه 

الذي كانت فیه المكسیك ترضخ تحت السیطرة االسبانیة، كانت الهجرة األمریكیة نحو الغرب 

وبذلك كان تیار الهجرة إلى ما وراء جبال  )٤(مستمرة وغامره كل االنحاء الشمالیة والجنوبیة

والسیما في أراضي الغرب  )٥(یقاني قد ازدادت بعد حرب االستقالل األمریكیةاالبالش واال

) ١٧٨٧العتبارها ملكًا لالتحاد وألغیت جمیع الحقوق السابقة، كما وأن قرار الكونكرس سنة (

الذي شجع على الهجرة إلى هذه األراضي والسماح للمهاجرین بأن یشكلوا حكومات محلیة 

وا تعداد السكان في كل منطقة ستین ألف مواطن عندها یستطیعون تدیر شؤونهم إلى أن یبلغ
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الدخول في االتحاد على قدم المساواة مع الوالیات األخرى وبذلك أعطي هؤالء المهاجرین 

ضمانات كاملة بأنهم سیعاملون دائمًا بشكل مساٍو مع سكان المناطق الشرقیة ، وهكذا شهدت 

، میسسبي Indianaوالیات لالتحاد هي: (اندیانا ) دخول ستة ١٨٢١-١٨١٦( المدة ما بین

Mississippi الباما ،Alabama مین ،Meen میسوري ،Missouri()إلى جانب ضم  )٦

) إلى ١٨١٩) بموجب معاهدة فلوریدا بعد أن تخلت عنها اسبانیا سنة (Florida(فلوریدا 

  .)٨(بسبب ثورة المستعمرات االسبانیة  )٧()الوالیات المتحدة مقابل (خمسة مالیین دوالر

ومنافسة  )٩(إن زیادة السكان في الوالیات المتحدة وتطور الزراعة والتجارة والصناعة

بعض الدول األوربیة والسیما بریطانیا وفرنسا دفع الوالیات المتحدة االمریكیة لتوسیع الهجرة 

) في مدینة نیومكسكیو Santa Feبالمتاجرة عن طریق مدینة سانتا في ( والبدأ )١٠(إلى الخارج

)New Mexico) ومنها إلى كالیفورنیا (Collifornio لكن المكسیك حاولت منع التجار (

االمریكیین بید أن الكثیر منهم وصل إلى الجنوب الغربي عن طریق میسوري وأخذوا یمارسون 

  .)١١(كیةالتبادل التجاري مع البضائع المكسی

وكان أكثر سكانها من  )١٢() جزءًا من الجمهوریة المكسیكیةTexasكانت تكساس (

األمریكیین فقد شجعت الحكومة المكسیكیة في البدایة هؤالء على االستیطان في أراضیها، 

، فقامت )١٣(لكنها ما لبثت أن غّیرت رأیها بعد أن شعرت بأنها تفقد تدریجیًا السیطرة علیها

بإصدار قوانین للحد من الهجرة إلى تكساس وفرضت ضرائب كمركیة عالیة على الحدود بین 

تكساس والوالیات المتحدة األمریكیة وزادت من أعداد الجیش المكسیكي المقیم في تكساس 

والمكسیكیین باستغالل أرض تكساس في لضمان بقائه تحت سیادتها وسمحت لألوربیین 

مارات االقتصادیة وأعمال التعدین وغیرها، كما وشددت على دخول األمریكیین الزراعة واالستث

  .)١٤(إلى تكساس كوسیلة من وسائل تقلیل عدد األمریكان فیها وبالتالي تقلیل تأثیرهم هناك

بدأت الخالفات تظهر بین حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة وحكومة المكسیك حول 

بقة، فضًال عن التغیرات الكثیرة في شكل الحكومة المكسیكیة المهاجرون بسبب القوانین السا

  .)١٥(واإلدارات المختلفة أعطت فرصة لإلساءة إلى المهاجرین األمریكان في تكساس

) لكن هذه ١٨٢٨حاولت الحكومتان التقارب من خالل معاهدة التجارة والمالحة سنة (

كیة حتى أن الرئیس األمریكي اندرو المعاهدة لم تبرم بسبب التأجیل من قبل الحكومة المكسی

) في رسالته السنویة إلى الكونكرس ١٨٣٧ -١٨٢٨) (Andrew Gacksonجاكسون (
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اشتكى بأن الحكومة المكسیكیة ال تزال خائفة من هذا االبرام واستمر التأجیل حتى الخامس 

) Treaty Of Amity) حیث أبرمت المعاهدة باسم معاهدة اماتي (١٨٣١من نیسان سنة (

  .)١٦(ابرامها بقیت الخالفات قائمة بین البلدینوعلى الرغم من 

وعلى أثر هذه التطورات وبسبب ما كان یتعرض له سكان تكساس من ضغط من قبل 

الحكومة المكسیكیة جعلتهم یعلنون التمرد ضد جمهوریة المكسیك حیث أصدروا تصریح 

) بعد اجتماعهم مع ١٨٣٥() في الثالث من تشرین الثاني سنة Solemnسولیمن (

) وفي الثاني من San Felipe De Austinالمكسیكیین في مدینة سان فیلیب دي اوستن (

) أعلنوا االنشقاق وبشكل رسمي عن المكسیك بعد إرسال وفد أجتمع فـي ١٨٣٦آذار سنة (

وبذلك  )١٧() ووقع قرار االنفصالBra Zos) في مدینة برازوس (Washingtonواشنطـن (

االقلیم المكسیكي الي یدعى تكساس في طریقة لالنفصال عن المكسیك التي أصبحت  أصبح

  . )١٨(غیر قادرة على الدفاع عن نفسها

) Santa Annaقادت المكسیك حملة عسكریة بقیادة الجنرال سانتا آنا ( ونتیجة لذلك

) ضد التكساسیون San Jacintoومعه (خمسة االف رجل) وخاضت معركة سان جاكینتو (

تمكنت القوات التكساسیة المكونة من (ثمانمائة رجل) من تحقیق النصر في الحادي والعشرین 

والتي أطلق علیها جمهوریة تكساس  )١٩() وٕاقامة جمهوریة مستقلة١٨٣٦من نیسان سنة (

  . )٢٠(وسمیت بـ(جمهوریة النجمة المنفردة) واعترفت الوالیات المتحدة  بالجمهوریة الجدیدة

تكساس واعتراف الوالیات المتحدة األمریكیة كان تمهیدًا لضمها إلى اتحاد إن استقالل 

لكن كانت هناك جملة من المسائل أدت إلى تأخیر االنضمام إلى  )٢١(الوالیات األمریكیة

االتحاد الفدرالي منها مشكلة الرقیق حیث أكد الداعون إلى إلغاء الرق بأن التوطین والثورة 

التحاد إنما هي مؤامرة من قبل الوالیات الجنوبیة التي شاع فیها ومحاولة ضم تكساس إلى ا

) في الشمال فكرة االنضمام ألنها في Whigنظام الرق وقد عارض اتباع حزب الهویج (

نظرهم ربما تؤدي إلى تكوین عدة والیات في الجنوب وهذا یخل بالتوازن في الكونكرس بین 

ن المجالس التشریعیة في الوالیات الجنوبیة أصدرت والیات الرق وبین الوالیات الحرة، في حی

قرارات تؤید االنضمام إلى االتحاد بینما الوالیات الشمالیة أصدرت قوانین عكس ذلك ونظرًا 

 Martin Vanلهذا الخالف فلم یحسم األمر في عهد الرئیسین جاكسون ومارتن فإن بیورن (

Buren) (بها لالنضمام لالتحاد في سنة ) وهكذا سحبت والیة تكساس طل١٨٤١ -١٨٣٧
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لة الثانیة فهي عالقة والیة تكساس مع بریطانیا أ) واستمرت جمهوریة مستقلة، أما المس١٨٣٧(

والتي یمكن أن تصبح تكساس قاعدة لبریطانیا مما یؤدي الى االخالل بتوازن القوى مع 

التي ستكون على حساب  الوالیات المتحدة االمریكیة  فضًال عن عالقتها التجاریة مع بریطانیا

  .)٢٢(الوالیات المتحدة االمریكیة

) استمر الجدال في ١٨٤٥ - ١٨٤١، ()John Tylerوفي عهد الرئیس جون تیلر (

انضمام تكساس إلى االتحاد إلى ضرورة استجابة المكسیك  الوالیات المتحدة في مسئلة

لمطالب سكان تكساس من األمریكیین ودفع تعویضات لهم جراء االهانة واإلساءة البالغة 

في حین اعتبرت حكومة المكسیك هذا االعتراف والمساندة لسكان تكساس األمریكیین  )٢٣(لهم

، األمر )٢٥(ن أجل إرجاع تكساس بالقوةوبدأت تعمل م )٢٤(تلك بمثابة إعالن الحرب علیها

الذي جعل هذه المسئلة تأخذ حیزًا كبیرًا في مناقشات األحزاب في الوالیات المتحدة 

  .)٢٦(األمریكیة

بین الحكومتین من أجل تسویة المشاكل بینهما وجرت المناقشات  بدأت المفاوضات

) والذي أعلن لیكون ١٨٤٣من خالل االجتماع الذي عقد في الثالثین من كانون الثاني سنة (

من أجل الدخول في محادثات مع المكسیك واشترطت الوالیات المتحدة بأن تدفع المكسیك 

 یین ویكون الدفع في الثالثین من نیسان سنةالتعویضات لمطالب سكان تكساس من األمریك

) ١٨٤٣واستمرت المناقشات حتى عقد اجتماع آخر في العشرین من آب سنة ( )٢٧()١٨٤٣(

) وزیر العالقات الخارجیة المكسیكي إلى Bocanegreوالذي أكد من خالله بوكانیجر (

دهم من أجل الضم الوزیر األمریكي في المكسیك بأن جزء من التكساسین حاولوا اآلن لجهو 

  .)٢٨(مع الوالیات المتحدة هو نابع من شعورهم السيء وعجزهم عن االستقالل عن الوطن

) تدهورت العالقة بین الوالیات المتحدة ١٨٤٣األول سنة ( في السادس من تشرین

) Hon A.p. Upshurوحكومة المكسیك بعد أن اقترح سكرتیر الدولة االمریكي هون آبشور (

مفاوضات وتجدید التقارب من أجل ضم تكساس وقد وافقت األخیرة على االقتراح على إعادة ال

  .)٢٩(لكن بشرط أن تقدم حكومة الوالیات المتحدة الحمایـة العسكریـة البحریـة إلیهـا

الذي كانت فیه الوالیات المتحدة تعمل لضم تكساس إلیها فقد اجتمعت في  في الوقت

) مع الحكومة المكسیكیة من أجل دفع التعویضات ١٨٤٣العشرین من تشرین الثاني سنة (

وهنا فكرت بریطانیا للتدخل على أساس  )٣٠(سكان تكساس من األمریكیینبسبب مطالبة 
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ق مما زاد من استعداد الوالیات المتحدة على الضغط على حكومة تكساس إللغاء نظام الر 

اعتبار أنها مقدمة إللغاء في كل القارة األمریكیة وخوفًا من زیادة نفوذ بریطانیا في اإلقلیم 

ونتیجة لذلك قرر الرئیس األمریكي  )٣١(السیما وأنها تنافس الوالیات المتحدة في إنتاج القطن

إلى الكونكرس في الثاني عشر من نیسان سنة  أتمام مسئلة اإللحاق وسلم معاهدة اإللحاق

  .)٣٢() للموافقة علیها١٨٤٤(

انفض الكونكرس قبل أن یقوم بذلك العمل وأصبحت مسئلة تكساس من المسائل 

) حیث تم ترشیح جیمس بولك ١٨٤٤المهمة في الحملة االنتخابیة للرئاسة االمریكیة سنة (

)James Polkمقراطي یعتمد على ضرورة ضم أوریجون ) للرئاسة وكان برنامج حزبه الدی

)Oregonوبذلك أصبح بولك رئیسًا للوالیات  )٣٣() وتكساس وبذلك كسبوا أغلبیة في الكونكرس

) Henre Clay) بعد أن تفوق على خصمه هنري كالي (١٨٤٩-١٨٤٥المتحدة للمدة (

  .)٣٤(بنسبة ضئیلة

بولك رئیسًا للوالیات المتحدة كان من أهدافه الكبیرة هو ضم كالیفورنیا  عندما أصبح

، كما وتوقفت المكسیك عن دفع التعویضات )٣٥(إلى جانب تكساس والتي ینوي انجازها

) واتفاقیة العشرین ١٨٤٣لتكساس التي أقرت بموجب اتفاقیة الثالثین من كانون الثاني سنة (

ذلك ُتركت كل االدعاءات والمطالب مصـدر قلـق بیـن ) وب١٨٤٣من تشرین الثاني سنة (

) من Donjuan ALmonteفسحبت المكسیك سفیرهما دونخوان المونتي ( )٣٦(البلدین

وفي نفس الوقت وافق الكونكرس بقرار مشترك ضم تكساس إلى االتحاد في األول  )٣٧(واشنطن

وبالمقابل وافق  )٣٨(ساسین) مع الشروط المقترحة التي وافق علیها التك١٨٤٥من آذار سنة (

المجلس التمثیلي لجمهوریة تكساس على االنضمام إلى الوالیات المتحدة في الرابع من تموز 

) فظهرت بعد ذلك مسئلة حدود تكساس مع المكسیك والتـي ثبتـت عنـد ریو جراند ١٨٤٥سنة (

)Rio Grand) في  )٣٩() بیـن المكسیـك وتكساس١٨٣٦) كحد شرعي بموجب معاهدة سنة

) إلى الشمال وهي River Norsحین رأت المكسیك أن هذه الحدود تقع عند نهر نورس (

  .)٤٠(منطقة حدود تكساس قبل االستقالل

) ١٨٤٥) في السابع من تموز (Zachary Taylor( )٤١(زاخاري تایلور علم الجنرال

لجانب أي بعد یومین من االنضمام بأن المكسیكیین لدیهم بعض العسكریین أقاموا في ا

، وٕازاء هذه )٤٢(الشرقي من ریو جراند والتي كانت مدربة وكان لدیها مهمة حقیقیة تقوم بها
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جعلت  )٤٣(بأن الهجوم من قبل المكسیكیین كان متوقعاً التهدیدات من المصادر الموثوقة 

للدفاع عنها من خطر هذه الرئیس بولك یأمر بإرسال قوة عسكریة إلى الجبهة الغربیة 

الذي أمرهم في نهایة تموز  )٤٤()رئاسة الجنرال تایلور ومعه (ألف وخمسمائة رجلالتهدیدات ب

) أتخذ من ١٨٤٥وفي آب سنة ( )٤٥(بضرورة الدفاع عن تكساس لكي ال یحتلها المكسیكیون

من  )٤٦() موقعا لهAran Zas Bay) في خلیج آرنزاس (Coypus Christiكوربوس كرستا (

) الوزیر االمریكي في Donelsomأجل التقدم نحو تكساس بعد أن نصحه دونیلسون (

والذي خّول سكرتیر الحرب میرسي  )٤٧(تكساس وحثه على أنها أفضل نقطة لتجمع المتطوعین

)Marcy لقبولهم من الوالیات (لویزیانا، االباما، میسسبي، تینیزي وكنتوكي) وفي نفس الوقت (

) مع سفن حربیة للتعاون مع New Yorkوالیة نیویورك () منظمین من أرسل (الف متطوع

  .)٤٨(الجنرال تایلور

 Williamفي ظل هذه األحداث وصلت رسالة من العمیل السري ولیم باروت (

Parrottالمتحدة إلى المكسیك من أجل إعادة العالقات الدبلوماسیة  ) الذي ارسلته الوالیات

بین البلدین التي تدهورت بعد ضم تكساس إلى االتحاد تدعوا إلى إمكانیة استقبال سفیر لهذا 

) لطرح القضیة أمام ١٨٤٥الغرض األمر الذي دفع الرئیس بولك لالجتماع في أیلول سنة (

  .)٤٩(الكونكرس

ا باإلجماع على ضرورة فتح العالقات الدبلوماسیة مع أثر المشاورات اتفقو  على 

المكسیك واستخدمت بذلك سیاسة ثنائیة حملت الحرب والسالم في وقت واحد من أجل 

) من قبل John Slidell( وفي العاشر من تشرین الثاني تم تخویل جون سالیدل )٥٠(المواجهة

ى المكسیك ویتمتع بكامل الرئیس بولك كمبعوث غیر اعتیادي من الوالیات المتحدة إل

، )٥١(السلطات لتسویة المسئلتین هي حدود تكساس وتعویض المواطنین األمریكان في تكساس

وحددت مهمة سالیدل بضرورة تعدیل الحدود بشكل دائمي بین البلدین ومن أجل فعل ذلك 

نورث  أمره بأن یشتري (ریو جراند، نیو مكسیكو ومدینة كالیفورنیا) ویكون أفضل حدعند دیل

)Del Note  وخّوله بدفع تعویض مالي قدره (خمسة عشر ملیون دوالر، أو خمسة وعشرین (

   .)٥٢()دوالرملیون 

بولك یشك في إمكانیة استقبال سالیدل من قبل المكسیك للتسویة السیما  أخذ الرئیس

) وقدم أوراق اعتماده مرتین في ١٨٤٥وأنه وصل في الثالثین من تشرین الثاني سنة (



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٩٤ ( 

 

) لكن رفض االعتراف به ١٨٤٥السادس وفي الحادي والعشرین من كانون األول سنة (

) قنصل في Blackاألمر الذي دفع الرئیس بولك إلى تعیین بالك ( )٥٣(وبصفته الرسمیة

المكسیك وصدرت له األوامر الكتشاف حقیقة األمر وتم توجیه رسالة من وزیر الخارجیة 

لحكومة المكسیكیة في مسئلة مبعوث من الوالیات المتحدة األمریكي یطلب منه التحقق من ا

مخّول بكل الصالحیات لتسویة الخالف بین البلدین، ونقل بالك هذه الكلمات إلى وزیر 

الخارجیة المكسیكي الذي أجاب بدوره: ( أنه بالرغم من أن األمة المكسیكیة قد تضررت 

ات التي ارتكبتها في مقاطعة تكساس بدرجة عمیقة من الوالیات المتحدة من خالل اإلجراء

والتي تعود لهذه األمة فأن حكومتي قررت استقبال مفوض الوالیات المتحدة ... وأن یتم تسویة 

الخالق بأسلوب سلمي وعقالني محترم ونبیل لكن بشرط استدعاء القوة البحریة للوالیات 

لكن األوضاع في المكسیك غیر مستقرة حیث  )٥٤() المتحدة المتمركزة في خلیج المكسیك

تترنح نحو السقوط نتیجة لثورة قادها الجنرال ماریانو  ) Herreraكانت حكومة هیریرا (

) وأبلغ سالیدل بأن الحكومة ال تتوقع مبعوثًا أمریكیًا إال بعد Marian Paredesباریدس (

قوا على التفاوض مع الوالیات شهر وأن أعضائها إذا وافقوا سوف یوصفون بالخونة ألنهم واف

  .)٥٥(المتحدة

) رسالته ١٨٤٥وعلى أثر ذلك قدم الرئیس بولك في الثاني من كانون األول سنة (

فیها الوضع المكسیكي واألخطاء التي عانت منها الوالیات المتحدة من  السنویة استعرض

) هو Nueces( وأكد أن القوات األمریكیة في موقعها في نیوسر )٥٦(الحكومة المكسیكیة

  .)٥٧(والقائم عن تكساسللدفاع الخاص 

) دون التوصل إلى اتفاق ١٨٤٦المفاوضات بین الطرفین حتى شباط سنة ( استمرت

بین البلدین وفي هذا الوقت أصبح الرئیس بولك یعمل من أجل صیاغة الخطط والمشاریع 

ولك العقید آتاكا ) زار ب١٨٤٦وفي الثالث عشر من شباط سنة (للوصول إلى تسویة للوضع 

)Atacha) صدیق حمیم للرئیس سانتا آنا في منفاه في هافانا (Havana وعلم من خالل (

هذه الزیارة أنه كان وراء ثورة باریدس وأنه سوف یعود للسلطة في المكسیك سیتنازل للوالیات 

رح بولك المتحدة عن األرض التي ترغب بها مقابل (ثالثین ملیون دوالر) وفي الیوم الثاني ط

) كعمیل سري إلى Van Nessهذه المعلومة أمام حكومته وأقترح أن یتم إرسال فان نیس (

  .)٥٨(سانتا آنا لكن وزیر الخارجیة عارض ذلك



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٢٩٥ ( 

 

من جدید في الرابع من  حول تكساس ظهرت مسئلة ارویجون وفي أثناء المفاوضات

) وعملوا على تسویتها مع بریطانیا فیما بعد وتخویل الرئیس العطاء ١٨٤٦آذار سنة (

  .)٥٩()١٨٤٦( مالحظاته حول المعاهدة التي وقعت في الخامس عشر من حزیران سنة

فشل المحاوالت للتوصل إلى تسویة مع المكسیك بدأ الرئیس بولك یعمل ألخذ  بعد

لقیام بعمل عسكري ضد المكسیك السیما وأن قوة مكسیكیة ال بأس بها  )٦٠(سموافقة الكونكر 

) قد عبرت ریو جراند في الرابع والعشرین من نیسان Torreigonبقیادة الجنرال توریجون (

وبعد یومین وصلت رسالة من الجنرال تایلور  )٦١() لمواجهة القوات االمریكیة١٨٤٦سنة (

 )٦٢(على القوات األمریكیة الموجودة في كربوس كرستاوصفت الهجوم الذي قام به المكسیكیون 

فكان إجراء الكونكرس سریعًا عن طریق التصویت لعمل عسكري ضد المكسیك فصّوت 

فوافق  )٦٣(لحرب(مائتان وأربعون) عضو مع الحرب ، في حین عارض (ستة عشر عضوًا) ا

) بعد أقل من ستة أشهر على ١٨٤٦على إعالن الحرب في الثالث من آیار سنة (الكونكرس 

 )٦٥(ومن خالل هذا اإلعالن فقد ممرت قائمة الحرب )٦٤(دخول تكساس إلى االتحاد الفدرالي

  في الكونكرس لتبدأ المعارك والعملیات العسكریة.

  :رك اب

  :)Battle Of Matamorasمعركة ماتامورس (

) في قیادة الجیش Arista) محل الجنرال أرستا (Ampudiaحل الجنرال أمبودیا (

) وأصدر أوامره إلى الجنرال تایلور ١٨٤٦المكسیكي في الحادي عشر من نیسان سنة (

خالل أربع وعشرون ساعة واّال یعتبر ذلك إعالن حرب على المكسیك،  بمغادرة ماتامورس

لكن تایلور كان ال یرغب بالمغادرة خالل األربع والعشرین ساعة وأنه سیحاول أن یجیب في 

الساعة العاشرة من الیوم التالي ألنه أرسل من حكومته بشكل رسمي وأن علیه البقاء وحذر 

  .)٦٦(رق الناالجنرال امبودیا من البدء بإطال

المكسیكیة بالهجوم على القوات األمریكیة ومع تسارع الهجوم طلب  بدأت القوات

وتكساس، وفي الثامن الجنرال تایلور إمدادات عسكریة خمسة االف رجل من لویزیانا 

) من قبل القوات Walkers) هوجم معسكر النقیب ولكرز (١٨٤٦والعشرین من نیسان سنة (

) الموجود في Canales) والجنرال كنالیس (Torrejonنرال توریجون (المكسیكیة بقیادة الج

) وماتامورس وكانت نتیجة هذا الهجوم Point Isabelمنتصف الطریق بین نقطة ایزابیل (



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٩٦ ( 

 

) ١٨٤٦مقتل خمس رجال من األمریكیین وقیام القوات المكسیكیة في الثالث من آیار سنة (

ولكرز األمر الذي دفع القوات األمریكیة للرد من  بفتح نیرانها من ماتامورس باتجاه معسكر

  .)٦٧(قبلها وخالل ثالثین دقیقة تم اسكات مدفعیة القوات المكسیكیة

  :)Battle Of Palo Alto( آلتو بالو معركة

المكسیكیة في  –ریكیةتعد معركة بالو التو الخطوة الرئیسیة األولى في الحرب األم 

 المرقم أمره) ١٨٤٦( سنة آیار من السابع في تایلور الجنرال أصدر حیث )٦٨(الشمال فقط

 مؤلفة قوة مع ماتامورس من مباشرة الثالثة الساعة في الیوم هذا في للزحف) وخمسون ثمان(

 في القطعات تركزت وبذلك والذخیرة التجهیزات قطار من مستفیداً  )٦٩(رجل االف ثالثة من

 إلى الطریق من میل أربعین بعد على معظمها وأصبحت لها المجاورة والمنطقة ایزابیل نقطة

 وتعدادها ارستا الجنرال بقیادة المكسیكیة القوات شوهدت الثامن الیوم وفي )٧٠(الخلیج ساحل

 جبهة من تقترب وهي )٧٢(توریجون الجنرال قیادة تحت منها جزء وكان )٧١(رجل االف ستة

 بعد على وأصبحت )٧٣(األمریكیة القوات فتحركت رتل شكل على بالقتال رجاله أمر لذا تایلور

 التي )٧٤(األمریكیة القوات على نیرانها األخیرة فتحت التي المكسیكیة القوات من یاردة سبعمائة

 بقیادة والرابع والثالث الخامس المشاة فوج من یتألف الیمین جناح األول جناحین من تتكون

 دونكان الكابتن مدفعیة من یتألف الیسار جناح الثاني أما) Twiggs( تویكز العقید

)Dunacn (بیلكناب العمید بقیادة الثامنة المشاة وفرقة )Belknap ()فتحت وبالمقابل )٧٥ 

 الخطة لتغیر دفعهم مما المكسیكیة القوات أربكت والتي انقطاع دون النار األمریكیة القوات

 وانسحبت الجانبین كال من الرمي توقف حتى الظالم حل أن وما تطلق بقیت النار لكن

 اثنان وفقد جریح وأربعون وأربع قتلى تسعة ورائها مخلفة المعركة وانتهت )٧٦(المكسیكیة القوات

  .)٧٨(جریح وأربعمائة قتیل مائتان المكسیكیون فقد حین في )٧٧(األمریكیة القوات من

  :)Battle Of Resacade La Palmaمعركة ریسكاد البالما (

التوا ثم تحركت باتجاه ماتامورس وبعدها تحركو عادت القوات المكسیكیة من بالو 

قلیًال حتى وصلوا إلى ریسكادي البالما وعلى أثر ذلك أمر الجنرال تایلور النقیب مك كول 

)Mccallالستطالع مواقع القوات المكسیكیة  )٧٩() مع قوة مؤلفة من مئتان وعشرون رجل

إلى إرسال رسالة  )٨٠(خفیفة اضطره ووجدهم یتخذون مواقع مالئمة فدخل معهــم فـي مناوشـات



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٢٩٧ ( 

 

) مع بطریته Ridgelyإلى الجنرال تایلور یطلب منه تعزیزات فأرسل إلیه المالزم ریجلي (

  .)٨١(والرابعة والخامسة للتغطیة على البطریة المتقدمةوأرسلت الكتیبة الثالثة 

  خریطة تمثل معركتي ماتامورس وبالو آلتو

  
  Smith, Op. Cit, Vol. 1, P. 162المصدر: 

  

إلى التراجع ومالحقتهم من قبل  حدثت معركة قویة اضطرت فیها القوات المكسیكیة

القوات االمریكیة حتى وصلوا إلى معسكر القوات المكسیكیة ووجدوه مهجورًا لكن المكسیكیین 

) بسریته والفوج الثالث مشاة من مقاومة هذا Barbourهاجموا هذه القوات وتمكن باربور (

) والتي سیمت بمعركة ریسكا ١٨٤٦الهجوم واالنتصار علیهم في التاسع من آیار سنة (

وكانت خسائرهم تسع وثالثون  )٨٢(البالما والتي شارك فیها حوالي الف وسبعمائة رجل امریكي

ك المكسیكیون بستة االف جندي وجرح اثنتا عشر ضابط واثنتان وثمانون جندي بینما شار 

  .)٨٣(وخمس وثالثون رجلرجل سقط منهم مئة قتیل وجرح اربعمائة رجل وأسر مئة 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٢٩٨ ( 

 

الرغبة للهدنة  ) أرسل الجنرال ارستا طلبًا في١٨٤٦وفي السابع عشر من آیار سنة (

مع الوالیات المتحدة لكن الجواب كان الرفض وتقدمت القوات االمریكیة لمسافة ثالثة أمیال 

باتجاه النهر ووصلت إلى المدینة في الثامن عشر من الشهر نفسه ووجدت أن القوات 

المكسیكیة قد تركت المكان فجأة وان السلطات هنا طلبت من تایلور أن یسیطر على المدینة 

في الوقت الذي وصلت فیه التعزیزات إلى القوات األمریكیة وواصل تقدمه فـي مـدن رینوسا 

)Reynosa) وكاماركو (Camargo) ومدن أخرى وترك اللواء كالرك (Clark قائدًا لمدینة (

 .)٨٤()Montereyماتامورس وتوجه جنوبًا نحو مدینة مونتیري (

 خریطة تمثل معركة ریسكاد البالما

  

  Smith, Op. Cit, Vo. 1, P. 170المصدر : 

  

  :)Battle Of Montereyمعركة مونتیري (

) یعیش فیها اربعین Nuevo Leonمونتیري هي المدینة القدیمة لوالیة نیوفو لیون (

الف من السكان وتمتلك ثالث جبهات هي جبهة بالك في شمال المدینة وجبهة تاناریا 

)Tanaria لذا فهي واحدة من  )٨٥(والجبهة الثالثة تبعد مئتان یارده جنوباً ) في الشمال الشرقي

أغلب المدن بهجة في المكسیك والتي تبعد الف وستمائة وست وعشرون قدم فوق مستوى 

  .)٨٦(البحرسطح 
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   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٢٩٩ ( 

 

) بجیش تعداده ستة ١٨٤٦تایلور في التاسع عشر من أیلول سنة ( تحرك الجنرال

امین والمتطوعین الذین كانوا مستعدین للخدمة دائمًا من النظ )٨٧(االف وستمائة واربعون مقاتل

لكن من المحتمل أن  )٨٩(على بعد ثالثة أمیال من المدینةوأصبح  )٨٨(العطائهم الواجبات

  .)٩٠(البریة وتجتاحهاالمدینة ستؤخذ من قبل القوة البحریة قبل أن تصل القوات 

موحشة وتحت  خالل صحراءكان الجنرال تایلور قد سار بالجیش مائة وثمانون میًال 

) اصدرت ١٨٤٦وفي العشرین من أیلول سنة ( )٩١(أشعة الشمس المداریة وأصبح بالقرب منها

) وقلعته الحصینة في المرتفعات من Bishops Palaceاألوامر بالتقرب من قصر بیشوب (

الغرب وعدة معاقل من الشرق، وفي الحادي والعشرین من الشهر نفسه ثم قصف المدینة 

لمدافع لكنها لم تتأثر كثیرًا مما دفع الجنرال تایلور إلى توجیه الفرقة األولى بالتحرك شرق با

) ورصد تحركات القوات المكسیكیة وكانت تحت Mansfieldالمدینة إلسناد الرائد مانسفیلد (

) واستمر قصف المدینة حتى تمكنت القوات األمریكیة من Carlandقیادة العقید كارالند (

من اع بسرعة لمسافة خمسمائة یاردة إلى الداخل لكنها لم تصمد فانسحبت للقیام بهجوم االندف

 Williamووضعت الخطة بالهجوم من جبهتین مع الجنرال ولیم وورث ( )٩٢(مكان آخر

Worth من الغرب والجنوب الغربي والتنظیمات األخرى تكون ضد الدفاعات الشرقیة لمدینة (

لذي قرر الهجوم على المواقع المهمة إلى تل فدراكشن مونتیري وبدأ تحرك وورث ا

)Federaction  Hill()وتمكنت القوات األمریكیة من احتالل حصن سولدادو ( )٩٣Fort 

Soldadoالجنرال وورث  ) ثم هاجموا المرتفعات وقصر بیشوب وتمكنوا من االنتصار وقام

  .)٩٤()Saltilloسالتیللو (بإنزال قواته من على التل وسحب قطار العتاد باتجاه طریق 

 Sanخالل سالتیللو من مونتیري إلى سان لویس بوتوسا ( انسحبت القوات المكسیكیة

Luis Potosi٩٥() والتي تبعد ثالثمائة میل من مدینة مونتیري(.  

) حیث بدأت مدفعیة ١٨٤٦استأنف القتال في الثالث والعشرین من أیلول سنة (

وصدرت األوامر لدخول المدینة وتمكنت القوات  )٩٦(الوالیات المتحدة بقصف المدینة بانتظام 

في الرابع والعشرین من الشهر  االمریكیة من تحقیق النصر األمر الذي دفع الجنرال أمبیودیا

) إلى معسكر القوات االمریكیة مع علم الهدنة Murinoنفسه إلى إرسال العقید مورینو (

 )٩٧(وعرض علیهم االستسالم ووافق الجنرال تایلور وتم تعیین المبعوثین للتفاوض حول السالم

) والعقید Hendersonوكان من الجانب االمریكي كل من الجنرال وورث والجنرال هندرسون (



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٠٠ ( 

 

) من متطوعي مسیسبي ومن الجانب المكسیكي كل من الجنرال اورتیكا Davisدافیز (

)Ortega) وریكیونا (Requena) ودون مانویل لیانو (Don Manuel Liano حاكم (

وفي الرابع والعشرین من أیلول سنة  )٩٩(ووقعت اتفاقیة السالم )٩٨()New Leonنیولیون (

 .)١٠٠(المعارك في القارةمن أقسى  ) انتهت واحدة١٨٤٦(

  مونتیري معركة تمثل خریطة

  
  Smith , Op . Cit , Vol . 1 , P . 232المصدر : 

  

فقد بلغ عدد القتلى للقوات االمریكیة مائة  خسر الطرفان العدید من القتلى والجرحى

وعشرون قتیل وثالثمائة وثمان وستون جریح في حین بلغ عدد القتلى للقوات المكسیكیة 

 .)١٠١(خمسمائة قتیل وثمانمائة جریح

  :)Bettle Of Buena Vista( فیستا بوینا معركة

من مقابلة القوات  بعد دخول القوات األمریكیة مدینة مونتیري كان األمریكیون قلقلون

  .)١٠٢(المكسیكیة لخوفهم من االنتقام وبسبب قسوتهم ضد الجرحى

استمرت هجمات القوات المكسیكیة على الجنود االمریكیین في تشرین االول ستة 

دفع الحكومة االمریكیة في الرابع والعشرین من تشرین الثاني سنة  ) األمر الذي١٨٤٦(

) إلى إصدار األوامر للجنرال تایلور بضرورة ابالغ الحكومة المكسیكیة بنقض الهدنة ١٨٤٦(

وأن علینا الشروع بالهجوم بقوة أكبر من السابق وتقسیم القوات حیث أرسل الرائد كراهام 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٠١ ( 

 

)Grahamطعات المكسیكیة كما وأمر الجنرال باترسون ) مع مجموعة إلنذار الق

)Patterson) بالتوجه إلى تمبیكو (Tampico مع بعض القطعات من مونتیري بینما (

لكن الجنرال سكوت  )١٠٣() نحو سالتللوSmithیزحف الجنرال وورث مع العقید سمث (

)Scott١٠٤(ببها) نصح الجنرال تایلور بالتخلي عن سالتیللو بسبب العواقب التي سوف تس(.  

وفي الوقت الذي كانت فیه االستعدادات جاریة بالتحدید في الثاني عشر من كانون 

) والذي ١٨٤٧) كان هناك التشریع العسكري للوالیات المتحدة لسنة (١٨٤٧الثاني سنة (

بتوجیه من سكرتیر الحرب بالسماح  وكما وقرر الكونكرس )١٠٥(خصص له ثالثة مالیین دوالر

بالتجنید لاللتحاق بالجیش النظامي لمدة خمس سنوات أو خالل الحرب ومنح اكرامیة تدفع 

لكل متطوع قیمتها (اثنتا عشر دوالر تدفع ستة دوالرات على التطوع وستة أخرى تدفع 

ون داخلة في لاللتحاق بكتائبهم) وبذلك كان الجیش في زیادة إلى جانب عشرة كتائب لتك

وقد اعطي الجنود النظامین والمتطوعین إكرامیة اربعین فدان أو خمسة وعشرون دوالر القتال 

  .)١٠٦(عن كل سنة یخدمون فیها في الجیش

اعتبرت العصابات المكسیكیة أن شهر شباط هو شهرهم الذهبي ألنهم علموا 

رون بالهجمات التي یقومون باستعدادات القوات المكسیكیة ضد القوات األمریكیة وبدؤا یتفاخ

لحربي في المكسیك والـذي ینـص: بها األمر الذي دفع القوات األمریكیة إلى إعالن القانون ا

  .)١٠٧() بأن كل أمریكي ومكسیكي مسلح وغیر مسلح یعیشا بسالم(

) باقتراب الجنرال سانتا آنا ١٨٤٧سمع الجنرال تایلور في الخامس من شباط سنة (

فعمل على تحریك نقاطه الرئیسیة ثمانیة عشر  )١٠٨(من عشرین الف رجلمع جیشه المؤلف 

) وبحلول الثامن من شباط فأن جیشه Agua Nuevaمیًال جنوب ساتیللو إلى اكو نیوفا (

المؤلف من أربعة االف وسبعمائة وتسع وخمسون باستثناء سفن أسطول الرائد وارین 

)Warrenء الحادي والعشرین تقدمت القوات وفي مسا )١٠٩() فقد تمركزت في هذا الموقع

) وبراغ Sherman) مع كتیبته والكابتن شیرمان (Yellاالمریكیة ومعها الجنرال یال (

)Braggلدخول مدینة بافواس ( )١١٠() وبطریقهماBivouac لیًال وبعدها استعد الجنرال (

قـدم القـوات تایلور في الثاني والعشرین من شباط مع الحامیة وستمائة رجل لحمایتها مـن ت

  .)١١١(المكسیكیة



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٠٢ ( 

 

اقتربت القوات المكسیكیة بعد أن ظهرت سحب الغبار اعلنت عن تقدم هذه القوات 

) مع Linden Bergerرآیة بیضاء من قبل كبیر األطباء لیندن بیرغر ( لكن كانت تحمل

رسالة من قبل الجنرال سانتا آنا ووصلت إلى معسكر القوات األمریكیة لتسلیم رسالة إلى 

الجنرال تایلور والتي تنص على ( أنتم محاطین بـ عشرین الف رجل وال یمكن بأي احتمال 

بشري تفادي معاناة الطریق لكونه مقطعًا إلى قطع مع قواتكم لكن بما أنكم تستحقون االهتمام 

والعتبار خاص فأنا أرغب أن أنقذكم من نكبة وفاجعة ولهذا الغرض أعطیكم هذه الرسالة من 

تنازلوا بتعقل وتفهم في ظل الضمانة بأنكم سوف تعاملون اعتبار عائدین للشخصیة أجل أن ت

المكسیكیة وسوف تمنحون الوقت لكي تتخذوا قراركم والذي یبدأ من لحظة وصول رآیة الهدنة 

فأجاب الجنرال تایلور على هذه الرسالة قائًال (جوابي على مذكرتكم بهذا  )١١٢() إلى معسكركم

التاریخ والتي تستدعي للتنازل عن قوتي والتخلي عنها بتعقل وتفهم ارفض الموافقة على 

  .)١١٣()طلبك، مع احترامي العالي سیدي

ة وعلى أثر ذلك الرفض أمر الجنرال سانتا آنا كل قواته بمهاجمة القوات األمریكی

وبالمقابل تقدم الجنرال تایلور إلى سالتیللو مع فوج المسیسیبي وأسطول من سفن دراكون من 

الطراز الثاني بینما كان هناك حوالي ثالثة االف من الفرسان المكسیكیین تحت قیادة الجنرال 

) تقدمت واحتلت الطریق بین میدان المعركة وسالتیللو مرورًا من خالل الجبال Minonمینون (

  . )١١٤(وكانت تخطط إلرهاق ومضایقة القوات األمریكیة 

استمرت المناوشات بین الطرفین حتى صباح الثالث والعشرین من شباط سنة 

) من حملة البنادق Marshall) عندما تجدد القتال بین رجال العقید مارشال (١٨٤٧(

) Trailأمرة تریل () تحت Iuinoisالمدعومین بثالث سرایا من متطوعي اللینویز ( )١١٥(والرماة

والقوات المكسیكیة لكن القوات األمریكیة أرغمت المكسیكیون على التراجع نحو الجهة الیسرى 

فكان القتال شدید وعنیف  )١١٦() والذي اشتبك معهمLaneمنها والتي كان یقودها العقید لین (

لور واتخاذه وتمكنت القوات المكسیكیة من تحقیق النصر في البدایة لكن وصول الجنرال تای

موقع القیادة ادى إلى تقویة وتنشیط القوات األمریكیة فضًال عن وصول فوج المسیسبي تحت 

قیادة العقید دافیز إلى الجهة الیسرى وبذلك تمكنت القوات األمریكیة من تحقیق النصر 

  .)١١٧(وانسحاب القوات المكسیكیة إلى اكونیوفا



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٠٣ ( 

 

 وأربعمائة قتیل وستون وسبع مئتان كةالمعر  هذه في االمریكیة القوات خسائر كانت

 وخمسمائة والف قتیل خمسمائة المكسیكیة القوات خسائر حین في )١١٨(جریح وخمسون وست

 الشمال على قبضتهم االمریكیون احكم المعركة وبهذه أسیر وتسعون وأربع ومئتان جریح

 .)١١٩(للمكسیك الشرقي

 فیستا بوینا معركة تمثل خریطة

  

  Smith , Op . Cit , Vol . 1 , P . 387المصدر : 

  

  :) Battle Of Vera Cruz(  كروز فیرا معركة

كیة میناء فیرا كروز الذي یقع مباشرًة فوق ساحل یكان الهدف الجدید للقوات االمر 

لذا صدرت األوامر منذ الثالث  )١٢٠(حوالي الف وخمسمائة نسمة خلیج المكسیك ویقطنه

) للجنرال سكوت بالتوجه نحو المكسیك الستالم قیادة ١٨٤٦والعشرین من تشرین الثاني سنة (

القوات المجتمعة هناك ووضع الخطوة األولى لحملة عسكریة تنطلق من ساحل الخلیج 

را كروز واعطته الحكومة االمریكیة صالحیات واسعة لالستعداد لوقت المعركة وكانت فی

  .)١٢١(المعركة المرتقبة

الذي قررت فیه الحكومة األمریكیة خوض هذه المعركة كان لدیها سفینة  وفي الوقت

قتال كبیرة وسبعة فرقاطات ومدمرات وخمسة عشر مركب أحادي وستة مراكب بساریتین 

) تحت ١٨٤٦تموز سنة (وثالثة بواخر وأسطول المحیط الهادي الذي ُشكل منذ األول من 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٠٤ ( 

 

) وأسطول الوطن الذي هو في غرب االندیز John Slotادة القائد البحري جون سلوت (قی

)West Indies) والخلیج تحت قیادة القائد البحري دیفید كونیر (David Conner()١٢٢(.  

) في اولو San Juonالخطة تقضي بمهاجمة مدینة فیرا كروز مقلعة سان خوان (

)Ulloa وأن االسطول البحري تحت قیادة كونیر هو لمساعدة القوات البریة والذي نزل في (

في حین ابحر  )١٢٣()١٨٤٧) منذ السابع من آذار سنة (Anton Lizardoانتون لیزاردو (

) ووصل إلى ریو ١٨٤٦الجنرال سكوت من نیویورك في الثالثین من تشرین الثاني سنة (

) وكان هدفه المدینة والقلعة بینما أمر الجنرال ١٨٤٧سنة ( جراند في األول من كانون الثاني

 Brazosتایلور أن یؤخذ معه أفضل التنظیمات والمتطوعین وٕارسالهم إلى برازوس سان أیكو (

San Iago١٢٤() في الحملة(.  

) Tampicoصدرت األوامر في الثاني عشر من كانون الثاني بالزحف نحو تامبیكو (

ألمر بإرسال قواته ما عدا بطریتین من المدفعیة الخفیفة وفصیل من وتلقى الجنرال تایلور ا

الدراكونز إلى تامبیكو حیث یلتقیهم سكوت هناك في األول من شباط وبعد وصول هذه القـوات 

أمـر الجنرال تایلور بالعودة إلى مونتیري وبذلك یكون تایلور قد جرد من جمیع قواته 

  .)١٢٥(النظامیة

ریة بمحاصرة المدینة بعد أن نزل كونیر مع قوة تعدادها عشرة بدأت العملیات العسك

) إلى الجنوب من مدینة فیرا كروز وفي Collado Beachاالف رجل في مدینة كوالدو بیج (

التاسع من آذار ُحملت البنادق من سفن كونیر وتحرك المتطوعون األمریكان شماًال لمحاصرة 

  . )١٢٦(المدینة

العاشر من آذار بدأ إطالق النار من قبل القوات المكسیكیة األمر الذي دفع  وفي

) Gordonالقوات االمریكیة إلى إرسال سفن صغیرة تحت قیادة القائد البحري كوردون (

لالستطالع ووصل على بعد ثالثمائة یاردة من القوات المكسیكیة فأطلق النار ضده فأضطر 

) تحت قیادة القائد البحري Spit Fireفأن الباخرة سبت فایر (إلى االنسحاب وفي الوقت نفسه 

) احتلت موضعًا أمام المدینة والقلعة وبدأت بإطالق النار كما تحركت Tatnallتاتنال (

الفرقتین األولى والثانیة خالل الشاطئ باتجاه المدینة بحوالي میل وبدأت تطویق ومحاصرة 

  .)١٢٧(المكان



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٠٥ ( 

 

حتى الرابع والعشرین من آذار خاللها تمكنت القوات استمرت العملیات العسكریة 

األمریكیة من احتالل الجانب األیمن من المدینة تحت قیادة الجنرال وورث واحتل الجنرال 

وتحت هذه الظروف وبسبب  )١٢٨(تویكس الجانب األیسر أما الجنرال باترسون أحتل المركز

ول األوربیة وطالبوا الجنرال سكوت بعقد النیران الكثیفة على المدینة اضطر سریعًا قناصل الد

هدنة لكي یتمكن األفراد والنساء واألطفال المحایدین لالنسحاب من المدینة فأجاب سكـوت 

) بقصـد السـالم Moralesقائًال: ( أن الهدنـة یمكـن أن تمنـح فقط بطلب من الحاكم مورالیس (

(...)١٢٩(.  

سكوت عروض ومقترحات من الجنرال  وفي السادس والعشرین من آذار تلقى الجنرال

وقد تم تفویض الجنرال وورث  )١٣٠() للتفاوض من أجل االستسالمLanderoالندرو (

)Worth) والجنرال بیلوو (Pillow) والعقید توتان (Tottan) والكابتن اولك (Aulick لمتابعة (

وأعلن تسلیم المدینة في السابع والعشرین من آذار  )١٣١(استسالم المدینة وفق الشروط الثمانیة

) وبذلك سقط المیناء المهم والضروري للمكسیك والقلعة الحصینة بید القوات ١٨٤٧سنة (

  .)١٣٢(األمریكیة

  خریطة تمثل حصار ومعركة فیرا كروز

  
  :Smith, Op. Cit, Vol. 1, P. 24                                       المصدر 

  



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٠٦ ( 

 

 وخمس قتیالً  عشر أحد حوالي المعركة هذه في األمریكیة القوات خسائر بلغت

 خسائر كانت حین في رجل وسبعون وأربعمائة الف عشر ثالثة مجموع من جریح وخمسون

 ثمانیة مجموع من أسیر االف وخمسة جریح وستمائة قتیل أربعمائة حوالي المكسیكیة القوات

  .)١٣٣(رجل االف

  :)Bittle Of Cierro Gordo( كوردو سیرو معركة

) على بعد ١٨٤٧وصلت فرقة الجنرال تویكس في الحادي عشر من نیسان سنة (

ثالث أمیال من مواقع القوات المكسیكیة ووصلت فرقة الجنرال باترسون في الثاني عشر من 

الشهر نفسه وبذل أصبح للقوات األمریكیة ستة االف رجل جاهزین للمعركة بینما القوات 

یكیة بلغت اثنتا عشرة الف رجل التي سدت الطریق وسیطرة على الممرات الضیقة المكس

  .)١٣٤() وقطع من قبل المدافع المكسیكیةJalapaوالطریق المؤدي إلى جاالبا (

الجنرال سكوت من فیرا كروز واسفل الطریق الوطني باتجاه الداخل إلى  تحرك

یجمع جیشه الجدید لمواجهة القوات  المكسیك في الوقت الذي كان فیه الجنرال سانتا آنا

  .)١٣٥(االمریكیة وللدفاع عن سیرو كوردو التي تبعد حوالي ستون میل عن فیرا كروز

وجد االمریكیون أنهم أمام هجوم غالي الثمن بسبب التحصینات المكسیكیة فأرسلوا 

الیسرى ) لالستطالع واكتشف بأن سانتا آنا آّمن جهته Robert E.Leeالكابتن روبرت لي (

  .)١٣٦(وشرع بالدفاع عن طریق الجبهة الیمنى

) الجنرال تویكس ١٨٤٧أرسل الجنرال سكوت في السابع عشر من نیسان سنة (

لوضع المدافع االمریكیة على قمة الجبل باتجاه الیسار من سیرا كوردو وتمكن من ذلك وفي 

ت فرقة الجنرال تویكس صباح الیون التالي تحركت القوات االمریكیة للهجوم في أرتال وهاجم

القوات المكسیكیة في جناحها األیسر وفي الوقت نفسه قام الجنرال بیللو برفقة الجنرال شیلدا 

)Shieldبینما تحرك الجنرال  )١٣٧() بالمرور على امتداد جاالبا وصد القوات المكسیكیة هنا

تسلمت القوات وورث إلى األمام باتجاه الیسار لمساندة تویكس لكن في نهایة المطاف اس

المكسیكیة على الرغم من محاوالتهم لتطویق القوات األمریكیة من مؤخرة جیشهم تحت قیادة 

) لكن االسطول البحري االمریكي Lavega) والجنرال الفیكا (Vasquezالجنرال فاسكوز (

) Juspan) استولى على مدینة جوسبان (Perryفي الخلیج تحت قیادة القائد البحري بیري (

  .)١٣٨(الخلیج فقررت القوات المكسیكیة االستسالمعلي 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٠٧ ( 

 

خسائر القوات األمریكیة ثالث وستون قتیل وأربعمائة وسبع جریح في حین  بلغت

بلغت خسائر القوات المكسیكیة خمسمائة قتیل وسبعمائة جریح وتم أسر الفان وثمانمائة وسبع 

  .)١٣٩( وثالثون رجل وقد مهدت المعركة الطریق لغزو مكسیكو ستي

  خریطة تمثل معركة سیرو كوردو

  
  Smith, Op. Cit, Vol. 1, P. 43المصدر : 

  

  :) Bittle Of Churubuscoمعركة جوروبوسكو (

) عندما بدأ ١٨٤٧(بدأت الوالیات المتحدة بإطالق هجمات جدیدة في آب سنة 

كم جنوبي ١٠اقعة على بعد الجنرال سكوت باستراتیجیة جدیدة لمهجامة قریة جروبوسكو الو 

مكسیكوستي في الوقت الذي كان فیه المكسیكیون منشغلین في جمع جیش آخر  العاصمة

) ١٨٤٧وفي السابع من آب سنة ( )١٤٠(تحت قیادة الجنرال سانتا آنا للدفاع عن مكسیكوستي

وصلت التعزیزات البالغة ثالثة عشر الف وخمسمائة رجل إلى قوات سكوت الغیر فعالة في 

وفي الیوم التالي انطلقت القوات االمریكیة باتجاه  )١٤١()Pueblaبیوبال (مقرها بمدینة 

) وفي الثاني عشر من الشهر نفسه كان هناك حصن Ayotlaالعاصمة ووصلوا إلى ایوتال (

) حیث تمكن الجنرال سكوت من ایجاد طریق نحو St. Pinonقوي یدعى سانت بینون (



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٠٨ ( 

 

ریق إلى هناك من فیرا كروز اسفل ایوتال ) بفتح الطLake Charlesجنوب بحیرة جارلس (

وبذلك تمكنت القوات االمریكیة من المرور حول الحصن، ثم توجهوا في السابع عشر إلى 

) والتي تبعد أثنتا عشر میل عن جنوب العاصمة في حین San Augustinسان أوغستین (

و والجنرال ) والجنرال بیللSan Antonioتوجه الجنرال وورث إلى حصن سان انطونیو (

) لالستعداد للهجوم في Contrerasتویكس إلى الحصون والمعاقل القویة في كونتریراس (

  .)١٤٢(الصباح

وفي الثامن عشر من آب بدأ الهجوم غیر الناجح من قبل الجنراالن بیلو وتویكس 

) واندفع الجنرال Gabriel Valenciaاالمریكیة كشفت للجنرال غابریل فالنسیا ( ألن األهداف

  .)١٤٣()San Angelسانتا آنا لمساندة فالنسیا للدفاع عن سان أنجل (

 سكوت دفع الذي األمر المكسیكیة للقوات كبیرة تعزیزات وصلت الوقت هذا وفي

 كاد والجنرال) Riley( رالي الجنرال قوة لتعزیز) Shields( شیلدز الجنرال إلى أمره إصدار

 الثامنة الساعة وفي ساعات ست حوالي استمرت التي المعركة في) Cadwallader( فالدیر

 تویكس الجنراالن من كل به ولحق اوغستین سان إلى سكوت انسحب التالي الیوم صباح من

 من والمعاقل للتحصینات الكامل الخط على االستیالء من تمكن وورث الجنرال بینما وبیللو

 خسائر المكسیكیة القوات تكبدت حین في )١٤٤(قلیلة خسائر مع ماهر بأسلوب كونتریراس

 حوالي أسر وتم رجل الف حوالي وجرح رجل الف وخمسون سبعمائة قتل حیث فادحة

  .)١٤٥(رجل خمسمائة

وفي العشرین من آب تمكنت القوات االمریكي التي تمتلك مواقع مختلفة ومتطوعین 

من مهاجمة واحتالل سان انطونیو وتحقیق النصر في معركة جوروبوسكو  )١٤٦(أقویاء

)Churubusco ونتیجة لهذه المعارك فقدت القوات االمریكیة في المعركتین حوالي مئة (

وسبع وثالثون قتیل وثمانمائة وسبعة وسبعون جریح وقد هرب المكسیكیون من جوربوسكو 

  .)١٤٧(والذو بالفرار داخل اسوار العاصمة المكسیكیة

 أرسل الجنرال ) وحاالً Chapultepecالقوات االمریكیة مدینة جابولبتك ( دخلت

سانتا آنا اعالم ورایات تقترح وتطلب تعلیق ووقف االعتداءات وحصلت المفاوضات وتم تبني 

) وكان المفاوضون الجنرال سكوت القائد العام ١٨٤٧الهدنة في العشرین في آب سنة (

لجیوش الوالیات المتحدة وسانتا آنا رئیس جمهوریة المكسیك والتقوا بكامل صالحیاتهم في 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٠٩ ( 

 

) في الثالث والعشرین من آب للدخول في الهدنة وٕاعطاء الحكومة Tucubayaقریة توكوبایا (

  .)١٤٨(المكسیكیة فرصة الستالم مقترحات السالم الستة عشر عندما یتفق علیها

في الخامس والعشرین من آب تم االتفاق على الهدنة وعقد ترست مع وزیر الخارجیة  

ستعد للتعامل مع اللجنة المفاوضة في أي جزء من المكسیك، المكسیكي اجتماعًا اطلعه بأنه م

) بأنه خاطب الحكومة في Pachecoوفي السادس والعشرین من الشهر نفسه أجاب بجكو (

  .)١٤٩(اللجنة لهذا الغرضتحدید 

 الوزراء مجلس أخبر بولك الرئیس فأن مستمرة المفاوضات فیه كانت الذي الوقت في 

 على یوافق لن فأنھ الحد ھذا من ألبعد طالت إذا الحرب بأن) ١٨٤٧( سنة أیلول من الرابع في

  .)١٥٠(المكسیك مع الحدود تسویة مسئلة في لدفعھ ترست خّول الذي المبلغ دفع

 كونتریراس معركة تمثل خریطة

 
 Smith, Op. Cit, Vol. 1, P. 107:  المصدر



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣١٠ ( 

 

وخالل المفاوضات للهدنة حدثت خروقات من قبل القوات المكسیكیة وأن الجنرال 

سانتا آنا في الخامس من أیلول وبدون إعطاء إشعار للجنرال سكوت بدأ بتحصین مدینة 

وعلى الفور في السادس من أیلول  )١٥١(مكسیكوستي في تناقض مباشر لما جاء في الهدنة

أرسل سكوت مذكرة إلى الجنرال سانتا آنا یؤكد فیها خرق الهدنة من قبل المكسیكیین وفي 

  .)١٥٢(السابع من أیلول أعلن بأن المناقشات أغلقت والمفاوضات فشلت في التقارب بین البلدین

  :هیدالجو الوبي كوادو معاهدة وتوقیع النهایة المعارك

) یستطلع ١٨٤٧ال سكوت بعد فشل المفاوضات في السابع من أیلول سنة (بدأ الجنر 

الطرق المختلفة المؤدیة إلى مدینة مكسیكو فوصلت إلیه االخبار بأن مجموعة من القوات 

) التي تبعد حوالي میل وربع Molins De Reyالمكسیكیة كانت حول مدینة مولنزدي ري (

  .)١٥٣(مقر قیادة القوات االمریكیة فبدأت التحضیرات الجتیاحها عن مدینة توكابایا

المهمة لكل من فرقة الجنرال وورث معززة من قبل اللواء كادفالدیر وفرقة بیللو  أوكلت

) لمهاجمة Summerوثالثة اساطیل من سفن دراكون تحت امرة العقید البحري سومر (

  .)١٥٤(خطوط ودفاعات القوات المكسیكیة

الي ثالثة االف واربعمائة رجل للتقدم في جبهتین ضد هذه المواقع مع قسم وورث حو 

) الذي قاد الضفة الیمنى للجسر والجنرال جیمس John Garlandالعمید جون غارالند (

  .)١٥٥() الذي قاد الضفة الیسرى للجسرJames Mclntoshمكلنتوش (

القوات المكسیكیة ) حققت ١٨٤٧بدأ القتال بین الطرفین في الثامن من أیلول سنة (

لكن الجنرال سكوت طلب المساعدة من مسافة ثالثة أمیال إلى الجنرال  النصر في البدایة

) من فرقة تویكس وتحركت القوات Riley) ولواء رالي (Pierceبیللو مع لوائه (لواء بیرس 

بسرعة حیث وصل الجنرال بیرس إلى أرض المعركة وتموضع بین فرقة وورث والعدو وحقق 

  .)١٥٦(نتصار في معركة مولنزدي رياال

بلغت خسائر القوات االمریكیة مائة وستة عشر قتیل وستمائة وخمس وخمسون جریح 

  .)١٥٧(بلغ خسائر القوات المكسیكیة ثالثة االف بین قتیل وجریحفي حین 

) باتجاه الجنوب الغربي وكان ١٨٤٧في الحادي عشر من ایلول سنة ( بدأ التحرك

فأمر  )١٥٨(الجنرال سكوت یجبر الجیش على علمیات التنقل باتجاه الجزء الغربي من المدینة

) لاللتحاق بالجنرال بیللو من البوابات الجنوبیة وااللتحاق به في Quitmanفرقة كویت مان (



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣١١ ( 

 

وأن الخطوة األولى في التحرك الجدید  )١٥٩(رال وورث هناكالجن مدینة توكوبایا حیث تموضع

لكن لم  )١٦٠(هو الهجوم من جابولبتك وسان انطونیو عن طریق بوابات الجانب الجنوبي

تستطع القوات االمریكیة التقرب من المدینة من جهة الغرب بدون القیام بدوران سریع جدًا 

) ومدفعیة المالزم هوكر Drumدروم (حول المدینة فتم نصب المدفعیة تحت أمرة الكابتن 

)Huger(  وسوندت من قبل الجنرال كوین مان وفرقة الجنرال بیللو وزودت هذه القوات

بالساللم للصعود والتسلق وكانت إشارة الهجوم عبارة عن توقف آني وللحظة إلطالق النار 

عشر من أیلول أرسل من جانب القوات األمریكیة ، وفي حوالي الثامنة صباحًا من یوم الثالث 

الجنرال سكوت اشعارًا إلى بیللو وكویت مان بأن تطلق اإلشارة وبدأ القصف الهائل للمدینة ثم 

بدأت القوات تتحرك في الغرب والجنوب الشرقي للمدینة وأما الشمال منها فأن قوات المالزم 

) تقدمت Magruder) والنقیب ماكرودر (Trousdale) والعقید تراوزدیل (Herbertهیربرت (

واستولت على المرتفعات في الوقت الذي تعرض فیه وورث إلى هجوم من قبل القوات 

المكسیكیة وتقدم مع ما تبقى من قواته بمساندة العمید كارالن والعقید سمت والمالزم دون كان 

)Duncan واستدارت القوات إلى الغرب ووصلوا إلى االتجاه المعاكس إلى الشمال من (

لبتك واستمر التقدم حتى تمكن وورث من المرور ومهاجمة الجناح األیمن للقوات جابو 

المكسیكیة واالستیالء على حصن جابولبتك وأصبح هناك طریقین من جابو لبتك إلى مكسیكو 

) مع طریق من الجنوب من خالل بیداد Balenأحداهما إلى الیمین یدخل البوابة نفسها (بالین 

)Piedadخر ینحرف إلى طریق سان كوزم () والطریق واألSan Cosem خارج البوابة (

وبدأت المدافع بقصف المدینة وبدأ الهجوم على سان كوزم وبوابتها المواجهة للساحة الكبیرة 

والقصر الوطني والكاتدرائیة في قلب المدینة األمر الذي دفع مجلس المدینة في الرابع عشر 

للتفاوض لكن سكوت رفض ألن المدینة أصبحت ) إلى إرسال وفد ١٨٤٧من أیلول سنة (

تحت سیطرة القوات االمریكیة بقیادة الجنرال وورث والجنرال كویت مان منذ الیوم الثالث عشر 

  .)١٦١(من الشهر نفسه

خسائر القوات االمریكیة في معركتي جوبولبتك ومكسیكو حوالي مائة وثالثون  بلغت

سائر القوات المكسیكیة حوالي الف قتیل وجرح قتیل وسبعمائة وثالثة جریح في حین بلغت خ

  .)١٦٢(رجل وثالثة االف أسیرالفان 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣١٢ ( 

 

القوات االمریكیة من السیطرة على القلعة في القصر والساحة الكبیرة  تمكنت

) لكن الجنرال سانتا آنا وصل إلى Chillوالكاتدرائیة وأوكل مهمة الحفاظ علیها للعقید شل (

) مع الف تقریبًا من القوات النظامیة ١٨٤٧ایلول سنة ( بیوبال في الحادي والعشرین من

المكسیكیة ودعا العقید شل لالستسالم لكن األخیر رفض ذلك األمر الذي دفع الجنرال سانتا 

لكنه اضطر إلى فك الحصار ألنه سمع بتحرك الجنرال لین  )١٦٣(آنا إلى فرض حصار علیه

)Laneعبر مدینة بیروت ( ) من مدینة فیراكروز متوجهًا نحو بیوبالPerote وتمكن من (

حیث یوجد الكابتن وولكر  )١٦٤()Dreyesدریس ( إزاحة سانتا آنا وتوجه نحو مدینة

)Walker) الذي احتل خط السیر المؤدي إلى مدینة هیومانتال (Humantla مرورًا بطریق (

لوقت وفي ا )١٦٥()Cuapastla) ومدینة كوباستال (San Francisco(مدینة سان فرانسكو 

) تاركًا El Pinalالذي بدأ سانتا آنا السیر من هیومانتال الخفاء قواته عند منطقة ایل بینال (

خلفه ستة مدافع وحراس قلیلون وعدد من الجنود غیر النظامین، إال أن األخبار وصلت إلى 

  .)١٦٦(القوات األمریكیة بأنه ترك المدینة

حصلت المواجهة في الشوارع بین وصلت القوات األمریكیة إلى مدینة هیومانتال و 

قوات الكابتن وولكر والبالغ عددها مئتان وخمسون رجل والقوات المكسیكیة البالغ عددها الف 

  .)١٦٧(رجل تمكنت القوات األمریكیة من تحقیق االنتصار واحتالل المدینةوستمائة 

التكسكو صدرت األوامر للجنرال لین في تشرین األول للتحرك نحو مدینة  بعد ذلك

)Altixco City التي تقع باتجاه الجنوب الشرقي من بیوبال، وفي التاسع عشر من تشرین (

األول وبعد قتال شدید تمكنت القوات األمریكیة المؤلفة من الف وخمسمائة رجل من دخول 

  .)١٦٨(المدینة

الذي كانت فیه القوات االمریكیة تواصل تقدمها في احتالل المدن  وفي الوقت

كیة فأن الرئیس بولك في الثامن عشر من تشرین الثاني أكد أنه في حالة عدم التوصل المكسی

إلى سالم فسوف تستمر الوالیات المتحدة في احتالل المدن المكسیكیة مع المتطوعین وفي 

  .)١٦٩(ذلكالعشرین من الشهر نفسه ساند الكونكرس الرئیس في 

) مع قوة مؤلفة من Lane) زحف الجنرال لین (١٨٤٨كانون الثاني سنة ( وفي

) Haciendasثالثمائة وخمسین رجل وتمكن من احتالل موقعین كبیرین هما هاكاندز (

، وفي الثاني والعشرین صدرت األوامر للجنرال لین مع الرائد بولك )١٧٠()Situatedوساتاتد (



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣١٣ ( 

 

)Polkوالعقید هیز ( )Hays) والنقیب كریتیندین (Crttenden بالزحف نحو تیهوكان (

)Tehuacan) مرورًا بـ جالكو (Chalco) وریو فریو (Rio Frio ویبوبال وبعد مسیرة أربعین (

) وابلغوا أن هدفهم سانتا آنا المتواجد في Santa Claraمیًال وصلوا إلى مزرعة سانتا كالرا (

وبعد ذلك توجهوا نحو اورزابا  )١٧١(مدینة تیهوكان وتمكنت القوات األمریكیة من دخولها

)Orizaba١٧٢()١٨٤٨( ) ودخلوها في الخامس والعشرین من كانون الثاني سنة(.  

) حدث تطور مهم في المكسیك حیث انتهت ١٨٤٨وخالل شهر كانون الثاني سنة (

 )Queretaroوتشكلت حكومة مؤقتة في مدینة كواریتارو ( )١٧٣(والیة سانتا آنا في الرئاسة

 Sener Manuel Deمانؤیل دي البیناي بینا (برئاسة القاضي المترأس المحكمة العلیا سینور 

La Penay Penoوفي السادس والعشرین من كانون الثاني وصلت  )١٧٤(السالم ) لضمان

 .)١٧٥()Cardovaرسالة االستسالم من مدینة كاردونا (

  جوروبوسكو معركة تمثل خریطة

 
 Smith, Op. Cit, Vol. 1, P. 111المصدر : 

  

المتحدة والحكومة المكسیكیة المؤقتة من أجل ایجاد  بدأت المفاوضات بین الوالیات

وفق  )١٧٦(تسویة بعد محاالت سابقة متكررة باءت بالفشل لكال الحكومتین لوضع معاهدة نهائیة

وقد خّول ترست للتفاوض وتوقیع المعاهدة  )١٧٧(وفق الشروط التي وضعتها الحكومة االمریكیة

من الجانب االمریكي في حین تم تخویل لجنة السالم المكسیكي المكونة من لویس كوفاس 
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)Luis Cuevas) بیرناردو كوتو ،(Bernardo Couto) ومیكول أتراستان (Miguel 

Atristain ١٧٨(جهدًا كبیرًا في ذلك الوقت لمسودة متنوعة) الذین صرفوا(.  

) تم توقیع المعاهدة في مدینة كوادو لوبي هیدالو ١٨٤٨ي الثاني من شباط سنة (ف 

)Guadalupe Hidolgoوكان كثیر من الناس في  )١٧٩() المجاورة لمدینة مكسیكوستي

الوالیات المتحدة االمریكیة یریدون ضم كل المكسیك والكن المعاهدة اقتضت ان تتنازل 

) والجزء العلوي من New Mexicoالمكسیك الى الوالیات المتحدة عن نیو مكسیكو (

) مقابل Rio Grand) حتى ریو جراند (Texas) وتكساس (Upper Californiaكالیفورنیا (

خمسة عشر ملیون دوالر أمریكي إلى المكسیك تدفع منها ثالثة مالیین دوالر نقدًا حالما دفع 

یتم المصادقة على المعاهدة والباقي یدفع على شكل أقساط، كما أخذت الوالیات المتحدة على 

عاتقها حسم االدعاءات غیر المحسومة والتي لم تدفع بشأنها أیة مبالغ والخاصة بالمواطنین 

وقد ان ضد المكسیك، وتم االتفاق كذلك بمنع الهنود من الهجوم عبر الحد الجدید االمریك

  .)١٨٠(ُحلت هذه ببدل مالي بعد بضعة سنوات مضاف إلیها عشرة مالیین دوالر

االجمالي لالدعاءات الذي حددته المعاهدة والذي ذهبت من أجله الوالیات  إن المبلغ

والر وأكد الرئیس بولك أن األرض المكتسبة المتحدة للحرب كان أقل من خمسة مالیین د

شكلت تعویضًا عن االدعاءات وعن مشكلة الذهاب للحرب وفوق كل ذلك إلرضاء وٕاشباع 

) أعلنت المعاهدة رسمیًا في ١٨٤٨وفي السادس من شباط سنة ( )١٨١(الرغبة باألرض

  .)١٨٢()Rosasجمهوریة المكسیك من خالل دائرة السكرتیر روزاز (

 )١٨٣(بولك وبعض أعضاء مجلس الشیوخ كانوا مرتاحین جدًا لبنود المعاهدة إن الرئیس

لكن في الوقت نفسه كانت هناك معارضة كبیرة من البعض اآلخر من أعضاء مجلس الشیوخ 

) الذي أراد المزید من Calhounتشكلت في جناحین هما الجنوبیین المتشددین بقیادة كالهون (

) الذي لم یكن Webster) بقیادة وبستر (New Englandاألراضي ومتطرفي نیو انكالند (

الذي وقف إلى جانب الرئیس  لكن ظهر تیار أكثر تفائل )١٨٤(یرید أرض جدیدة على االطالق

) بتصویت ثمانیة ١٨٤٨بولك وساعده في المصادقة على المعاهدة في األول من آذار سنة (

  .)١٨٥(المعاهدةوثالثین من أعضاء مجلس الشیوخ مقابل أربعة عشـر لـم یصوتـوا علـى 

المكسیكیة فقد تأخرت في المصادقة على المعاهدة بسبب أوضاعها  أما الحكومة

لیة المضطربة واالنتفاضات المستمرة لكن في النهایة تم المصادقة علیها في الثالثین من الداخ
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وخرجت القوات االمریكیة من مدینة مكسیكو في الثاني عشر من  )١٨٦()١٨٤٨( آیار سنة

حزیران تكریمًا للسالم العسكري الذي اعطي لكال الجمهورتین بموجب هذه المعاهدة وعاد 

في حین مدینة فیرا كروز وسان خوان كانت  )١٨٧(ى بیوتهم مع النصرالجنود االمریكان إل

  .)١٨٨()١٨٤٨( النقاط األخیرة التي أخلیت من الجنود رسمیًا في الثالثین من تموز سنة

المكسیكیة وكان لها نتائج على كال البلدین فقد ُحذرت  –انتهت الحرب االمریكیة

المكسیك من تبني موقفًا خاطئًا في المباشرة والبدء بأیة صعوبة أو مشكلة دولیة وعّلمتها على 

  .)١٨٩(أهمیة االنسجام والتعامل مع البلدان األخرى

سالم المكسیك على بیع أراضیهم ومواطنیهم من أجل اقرار ال كما وأن الحرب أجبرت

حتى أن السیاسیین المكسیكیون رؤأ أن  )١٩٠(وٕاال أهدافهم تبقى حتى ذلك الوقت غیر محققة

  .)١٩١(درس في العدوان االمریكي إلذالل الشعب المكسیكيهذه المعاهدة أفضل 

فأنها اكتسبت أراضي جدیدة بلغت ملیون میل مربع  أما نتائجها على الوالیات المتحدة

والیات المتحدة فضًال عن موانئ ذات أهمیة كبیرة مثل خلیج من المقاطعات إلى مساحة ال

لكن في الوقت نفسه اثبتت الحرب  )١٩٢(سان فرانسسكو والموانئ األخرى في المحیط الهادي

مع المكسیك كم كان عمل االمریكان بطیئًا ولم یكن مهیئین لقتال عدو حقیقي ومع ذلك فقد 

  .)١٩٣(في الحرب االهلیة االمریكیة فیما بعد الحرب كثیر من الظباط الذین حاربودربت 

القوات االمریكیة المشاركة في حرب المكسیك حوالي مائة الف شخص  كان عدد

مسلح وست وعشرون الف وستمائة وتسعون قوات نظامیة وست وخمسون الف وتسعمائة 

وست وعشرون متطوع في البحریة من بینهم مائة وعشرین ضابط والف واربعمائة جندي 

في حین بلغ  )١٩٤(طوا في المعارك بین قتیل وجریح وعشرة االف جندي هلكوا باألمراضسق

عدد متطوعو المكسیك حوالي ستة وأربعون الف متطـوع مـع االختـالف فـي التدریـب 

  .)١٩٥(والتسلیح

بلغت تكالیف الوالیات المتحدة في الحرب مع المكسیك حوالي من مائة وثالثون 

لیون دوالر ماعدا تكالیف التقاعد التي منحت في السنوات م ملیون إلى مائة وستون

  .)١٩٦(األخیرة

المكسیكیة ویمكن  - أن أسباب عدیدة ساهمت في قیام الحرب االمریكیة وهكذا یتضح

جمعها في مسئلتین اساسیتین هما األرض أي سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة التوسعیة في 
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المكسیك واالدعاءات بخصوص تكساس التي أكدت علیها الحكومات االمریكیة المتعاقبة 

بضرورة ضم وٕالحاق هذا االقلیم إلیها، لكن ال ننسى أن المكسیك نفسها أثارت هذه الحرب من 

 .خالل رفضها التفاوض في مسئلة انفصال وضم االقلیم، لذا كانت الحرب حتمیة بین البلدین
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 .٤٠٠، ص١٩٨٩تاریخ األوروبي واألمریكي الحدیث، اإلسكندریة، ، دراسات في العمر عبد العزیز عمر)١(

  :لمزید من التفاصیل عن االستقالل، ینظر )٢(

 Brantz Moyer, History Of The War Between Mexico And United States, New 

York, 1947, PP. 40- 43.  

 (3) Matias Romero, Mexico And The United States, New York, 1898, P. 374.   

، ١٩٨٧)، ترجمة: فاضل حسین، الموصل، ١٩١٤-  ١٧٨٩وروبي الحدیث (، التاریخ األكارلتون هیز )٤(

 .٢٢٤ص

    ، الدبلوماسیة األمریكیة خالل لي حسین الطائي: عمار محمد علمزید من التفاصیل عن الحرب، ینظر) ٥(

كتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، ، أطروحة د)١٧٨٣- ١٧٧٥االستقالل األمریكیة (حرب 

٢٠٠٩. 

 .١٩٠، ص١٩٩٧، القاهرة، ١یة، ج، المدخل في تاریخ الوالیات المتحدة االمریكمحمد محمود النیرب )٦(



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣١٧ ( 

 

                                                                                                                                        

إلى تسویة مؤتمر  ١٨١٥ینا ر فی، تاریخ أوربا والعالم الحدیث (من ظهور تسویة مؤتمم رمضانعبد العظی)٧(

 .١٥٥، ص١٩٩٦، مصر، ٢فرساي)، ج

، اإلسكندریة، (د. ٢معاصر حتى الحرب العالمیة األولى، ج، التاریخ األوروبي الحدیث والجالل یحیى )٨(

 .٤٥٣ت)، ص

(9) George C. Furber, The Twelve Months Volunteer; Or, Journal Of Arivate, In 

The Tennessee Regiment Of Cavalry, In The Campaign In Mexico 1846-1847, 

Cincinnati, 1850, P . 14. 

(10) Horatio O. Ladd, History Of The War With Mexico, New York, 1883, P. 25. 

  .١٩٣النیرب، المصدر السابق، ص ) محمد محمود١١(

 .٢٢٥ون هیز، المصدر السابق، ص) كارلت١٢(

رن ، تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة من القمان نوار ومحمود محمد جمال الدینالعزیز سلی) عبد ١٣(

 .١٠١، ص١٩٩٩السادس عشر حتى القرن العشرین، القاهرة، 

یاسي للوالیات المتحدة األمریكیة، الریاض، ، تاریخ األمریكیتین والتكوین السعبد الفتاح حسن أبو علیه )١٤(

 .١٤٣- ١٤٢، ص١٩٨٧

(15) Ladd, Op. Cit, P. 32. 

(16) N.C. Brooks. A.m., Completl History Of The Mexican War: Its Causes, 

Conduct, And Consequences, Philadelphia, 1849, P. 8. 

(17) Edward D.Mansfield, The Mexican War: History Of Its Origin, New York, 

1851, PP. 11-12. 

(18) R.B. Mowat, Ahistory Europe And The Modern World (1492-1928), Oxford , 

1929, P.617. 

(19) Frederic Louis Huidekoper, The Military Unpreparedness Of The United 

States, New York, 1916, P. 594. 

(20) Robert Birley, Speeches And Documents In American History, Volume 

II(1818-1865), Oxford, 1965, P. 144. 

(21) Arthur Ponsonby, Wars And Treaties 1815 To 1914, New York, 1919, P.30. 

  .١٩١، المصدر السابق، ص) محمد محمود النیرب٢٢(

(23) Ladd, Op. Cit, PP.32-33. 

(24) Albert Gallatin, Peace With Mexico, New York, 1847, P.7. 

  .١٩١حمود النیرب، المصدر السابق، محمد م) ٢٥(



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣١٨ ( 

 

                                                                                                                                        

(26)Mayer, Op. Cit, P .43. 

(27)Brooks, Op. Cit, P .22. 

(28)Mansfield, Op. Cit, P .15. 

(29)Lbid, P.14. 

(30)Ladd, Op. Cit, P.33. 

  .٤٥٦، ص٢جالل یحیى، المصدر السابق، ج) ٣١(

(32)Mansfield, Op. Cit, p.17. 

  .١٩٢السابق، صمحمد محمود النیرب، المصدر ) ٣٣(

(34)Mowat, Op. Cit, P.617. 

(35)James Schouler, The History Of The United States Of America Under The 

Consititution, Volume 4 (1831-1847), Washington, 1889, P.479. 

(36)Jesse S.Reeves, American Diplomacy Under Tyler And Polk, Baltimore, 

1907, PP. 270-271. 

(37)Furber, Op. Cit, P.16. 

(38)Birley, Op. Cit, P.144. 

(39)Huidekoper, Op. Cit, P. 79, P. 595. 

  .١٩٤محمد محمود النیرب، المصدر السابق، ص )٤٠(

) هو االبن الثالث لریتشارد تایلور، ولد فـي الرابــع والعشرین من تشرین ١٨٥٠-١٧٨٤تایلور ( ) زاخاري٤١(

 ، استدعي للخدمة في الجیش في الثالث من آیار سنةهاجر مع والده إلى مدینة كنتاكي) ١٧٨٤الثاني سنة (

)، أصبح ١٨٣٢سنة ( ُرقّي إلى رتبة عقید )١٨١٢( البریطانیة سنة –)وشارك في الحرب االمریكیة١٨٠٨(

  :للمزید ینظر) ١٨٤٩رئیسًا للوالیات المتحدة في آذار (

    John Frost , Life Of Major General Zachary Taylor, new York , 1847. 

(42) Ladd, Op. Cit, P.37. 

(43) Justin H.Smith, The War With Mexico, Volume 1, New York 1919, P. 138. 

(44)Furber, Op. Cit, P.17. 

(45)Charles H. Owen, The Justice Of The Mexican War, New York, 1908, P.256. 

(46)James Madison Cutts, The Conquest Of Callifornia And New Mexico, 

Philadelphia, 1847, P.29. 

(47)Mansfield, Op. Cit, P .19. 

(48)Ladd, Op. Cit, P.38. 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣١٩ ( 

 

                                                                                                                                        

(49)Reeves, Op. Cit, PP. 271-272. 

(50)Ladd, Op. Cit, P.35. 

(51)Steven R.Butler, Adocumantary History Of The Mexican War, Taxas, 1995, 

From James Polk President Of the United States At Washington To The Congress 

Of The U.S, Aspecial Massage Calling For Adeclaration Of War Against Mexico, 

Washington, May 11, 1846, P.2. 

(52) Charles T. Porter, Review Of The Mexican War, Embracing The Causes Of 

The War, New York 1849, P. 115. 

(53)Ladd, Op. Cit, P.36. 

(54)Gallatin, Op. Cit, PP.9-10. 

(55)Mayer, Op. Cit, PP.80-81. 

(56)Birley, Op. Cit, PP. 146 – 147. 

(57)Abiel Abbot Livermore, The War With Mexican, Boston, 1850, P.51. 

(58)Reeves, Op. Cit, PP.299-307. 

(59)Henry Steele Commager, Documants Of Americon History To 1865, Volume, 

new York. 1965, PP. 306-309. 

  :من الحرب ینظر عن موقف الكونكرس لمزید من التفاصیل) ٦٠(

- William Jay, Areview Of Causes And Consequences Of The Mexican War, 

Boston, 1850, PP . 166-170. 

(61)Thomas B.Gregory , Our Mexican Conflicts , New York , 1914 ,  P . 66 . 

(62)Furber ,  Op . Cit , PP . 24-27 . 

(63)Jay , Op . Cit , P . 170 . 

(64)National Archives And Records Admnistration Military Service During Mexican 

War (1846-1848), P.1 . 

  : تفاصیل عن مواد هذه القائمة ینظرللمزید من ال )٦٥(

   -  Furber , Op . Cit . pp . 40-42  . 

(66)Ibid, P.27. 

(67)Battles Of Mexico: Containing An Authentic Account Of All The Battles Fought 

In That Republic, New York, 1848. PP.  21-22. 

(68)N.A.R.A.M.S. P 1. 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٢٠ ( 

 

                                                                                                                                        

(69)T.B.Thorpe, Our Army On The Rio Grande, Philadelphia, 1846, P.73 . 

(70)N.A.R.A.M.S, P.1. 

(71)Battles Of Mexico, PP . 22-24. 

(72)Samuel G.French, Two Wars, Washingtan, 1901 , P.47. 

(73)Battles of Mexico,  PP.22-24. 

(74)W.S. Henry, Campaign Sketches Of The War With Mexico, New York, 1847, 

P.91. 

(75)John Frost, The Mexican War And Its Warriors, New Haven, 1848, PP.39-

40. 

(76)Battles of Mexico,  PP .22-24. 

(77)Cutts, Op. Cit, P .30. 

(78)Butler, Op. Cit, Taylors Official Report Of The Battle Of Palo Alto, May 16, 

1846, P.3. 

(79)Thorpe, Op. Cit, PP.92-93. 

(80)Battles Of Cuba: Containing An Authentic Of Battles Fought On That Island In 

Her Late Struggle For Independence, To Which Its Added A Graphic History Of 

The Mexican War, New York, 1852, PP.25-26. 

(81)Thorpe, Op. Cit, P .92. 

(82)Battles of Mexico,  P .26. 

(83)Cutts, Op. Cit, P.30. 

(84)Battles Of Cuba, P.28. 

(85)French, Op. Cit, P .61. 

(86)John R. Musick, Humbled Pride: Astory Of The Mexican War, New York, 

1893, P.191. 

(87)N.A.R.A.M.S, P.1. 

(88)One Who Was Thar , Acampaigm In Mexico, Philadelphia, 1850, P.31. 

(89)French, Op. Cit , P .60. 

(90)J.D. Stevenson, Memorial And Petition, San Francisco, 1886 , P.7. 

(91)Huidekoper, Op . Cit, P .83. 

(92)Battles of Mexico,  PP.30-34. 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٢١ ( 

 

                                                                                                                                        

(93)N.A.R.A.M.S, p.1. 

(94)Battles of Cuba, P.37. 

(95)Huidekoper, Op. Cit, P.84. 

(96)N.A.R.A.M.S ,p.2. 

(97)Battles of Mexico,  P.40. 

(98)Butler, Op. Cit, From General Taylor At Montery To Roger Jones Adjutant-

General Of The Army At Washington, Dispatch Communi Cating, The Capitulation 

On The Mexican Forces At Monterey, September 25, 1846, P.1. 

 . Battles of Mexico  ,  PP .42-43.: من اتفاقیة السالم وبنودها ینظر ) لمزید٩٩(

(100)Ibid, P.43. 

(101)Cutts, Op. Cit, P.30. 

(102)One Who Was Thar, Op . Cit , P.70. 

(103)Battles of Mexico, PP.46-47. 

(104)Henry, Op. Cit, P.308. 

(105)Porter, Op. Cit, P.120. 

(106)Huidekoper, Op. Cit, P.84, P. 598. 

(107)Smith , Op . Cit , Volume 2 , P.169 . 

(108)Francis Baylies, Narrative Major Ganeral Wools Compaign In Mexico 1846-

47-48, Albany, 1851, P.27. 

(109)Battles Of Cuba, P.54. 

(110)Baylies, Op. Cit, P.27. 

(111)An Engineer Officer, Recollections Of Mexico And The Battle Of Buena Vista, 

Feb 22 And 23, 1847, Boston, 1871, P.9. 

(112)Henry, Op. Cit, PP. 311-312. 

(113) Battles of Mexico,  P .56. 

(114) Henry Op. Cit, P,320. 

(115) Frost, The Mexican War And Its Warriors, p.109. 

(116) Mansfield, Op. Cit, P .129. 

(117) Battles of Mexico ,  PP.57-61. 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٢٢ ( 

 

                                                                                                                                        

(118) The Mexican War And Its Heroes: Being A Complete History Of The 

Mexican War, Philadelphia, 1850, P.70. 

(119) Cutts, Op. Cit, P.30. 

(120) R.S.Ripley, The War With Mexico, Volume 1, New York, 1849, P.19. 

(121) Battles Of Cuba, P.66. 

(122) Smith, Op, Cit, Vol. 2, P.189. 

(123) Battles Of Cuba, P.68. 

(124) Frost, The Mexican War And Its Warriors, P.128. 

(125) Battles of Mexico, P.71. 

(126) N.A.R.A.M.S ,p.1. 

(127) Battles of Mexico,  PP 72-73. 

(128) Ibid, P.73. 

(129) Mansfield, Op. Cit, P.170. 

(130) Huidekoper , Op . Cit , P .86 . 

  لمزید من التفاصیل عن شروط االستسالم ینظر : (١٣١)

         Battles of Mexico ,  PP .75-77 . 

(132) N.A.R.A.M.S ,p.2. 

(133) Cutts, Op . Cit, P.30. 

(134) Battles Of Cuba, PP.77-78. 

(135) Huidekoper, Op. Cit, P.86. 

(136) N.A.R.A.M.S, p.1. 

(137) Frost, Op. Cit, PP.145-146. 

(138) Battles of Mexico, P.79. 

(139) Cutts, Op. Cit, P.30. 

(140) N.A.R.A.M.S ,p.1. 

(141) Huidekoper, Op. Cit, P. 87. 

(142) Battles Of Cuba, PP. 82-83. 

(143) N.A.R.A.M.S ,p.1. 

(144) Battles Of Cuba, PP. 84-85. 

(145) Cutts, Op. Cit, P. 30. 



 .د د  ر                  

  

   ١٨٤٨ -١٨٤٦ ا -ا اب

  

) ٣٢٣ ( 

 

                                                                                                                                        

(146) Ripley, Op. Cit, P.285. 

(147) Huidekoper, Op. Cit, P.89, P.600. 

(148) Battles of Mexico, P.85. 

(149) Mansfield, Op. Cit, P.276. 

(150) Edward G. Bourne, United States And Mexican War, (N.D), P. 493. 

(151) Battles of Mexico, P .89. 

(152) Mansfield, Op. Cit, PP. 278-280. 

(153) Battles Of Cuba, P. 90. 

(154) Mansfield Op. Cit, P. 284. 

(155) N.A.R.A.M.S ,p.1. 

(156) Battles Of Cuba, P. 90. 

(157) Cutts, Op. CIt, P. 30. 

(158) Huidekoper, Op. Cit, P.88. 

(159) Battles Of Cuba, P. 91. 

(160) Mansfield Op. Cit, PP. 293-295. 

(161) Battles of Mexico, PP .95-99. 

(162) Cutts, Op. Cit, P. 30. 

(163) Farnham Bishop, Our First War In Mexican, New York, 1916, P.202. 

(164) Smith, Op. Cit, Vol.2, P. 176. 

(165) Battles of Mexico,  P. 100. 

(166) Smith, Op. Cit , Vol.2, P . 177. 

(167) Battles of Mexico,  P. 100. 

(168) Mansfield, Op. Cit, P. 327. 

(169) Bourn, Op. Cit, PP. 494-495. 

(170) Ripley, Op. Cit, Vol. 1, P. 579. 

(171) Battles of Mexico,  P. 102. 

(172) Ripley, Op. Cit, Vol, 1, P. 579. 

(173) Ladd, Op. Cit, P. 309. 

(174) Auburn, The American Army, New York, 1848, PP. 491-492. 

(175) Ripley , Op . Cit , P . 579 . 



مما  رما    

  

             ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٢٤ ( 

 

                                                                                                                                        

(176) Justin H. Smith, Sources For A History Of The Mexican War (1846-1848), 

New York, 1916, p.18. 

(177) Bishop, Op. Cit, P. 205. 

(178) N.A.R.A.M.S, P. 2. 

(179) Porter, Op. Cit, P. 127. 

(180) Bishop ,Op .Cit ,P .206. 

(181) Reeves, Op. Cit, P. 159. 

(182) Mansfield Op. Cit, P 329. 

  لمزید من التفاصیل عن بنود المعاهدة ینظر: (١٨٣)

      Battles of Mexico,  PP . 120-126. 

(184) Bishop, Op. Cit, PP. 206-207. 

(185) Bourn, Op. Cit, P. 501. 

(186) Bishop, Op. Cit, P. 208. 

(187) Ladd, Op. Cit, P. 312. 

(188) Bishop, Op. Cit, P. 207. 

(189) Auburn, Op. Cit, PP. 499-500. 

(190) Porter, Op. Cit, P. 130. 

(191) N.A.R.A.M.S, P. 2. 

(192) Auburn, Op. Cit, P. 500. 

(193) Bishop, Op. Cit, P. 214. 

(194) Cadmus M.Wilcox, History Of The Mexican War, Washington, 1892, P. 561. 

(195) Huidekoper, Op. Cit, P. 90. 

(196) Wilcox, Op. Cit, P. 561.  


