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  المستخلص

وكانت حكومة المكسيك قد اقترضت مبالغ من ا�وربين  ،١٨٢٣نالت المكسيك استق�لھا عام      
د توصلت الدول ا7وربية وق ،رفض دفع الديون ١٨٦١عام وعندما سيطر جواريز على الحكم ،
إلى اتفاق يقضي بإرسال قوات مشتركة ;جبار المكسيك على دفع  )اسبانيا وبريطانيا وفرنسا(

 أنالحلفاء موافقتھم على الدخول في مفاوضات مع المكسيك غير  أعلنوسرعان ما  ، الديون
في  طوريةإمبراوكان ھدفھا تأسيس  . تعزيزات لجيوشھا �حت�ل المكسيك أرسلتفرنسا 

ا في سحب حاميتھ ثرھاأ على وقررت فرنسا،فنشأت مقاومة وطنية ، المكسيك تحت ھيمنة فرنسا 
  .وتمكن جواريز من إعادة النظام الجمھوري إلى المكسيك  ، ١٨٦٧شباط 

  
French Intervention in Mexico (1861-1867) 

 
Abstract 
   Mexico achieved its independence in 1823 The Mexico government 
was in debted  to the Europeans. but when Juarez  became a governor he 
refused to pay the debts . Spain, Britain , and France agreed to send 
armed forces to force Mexico to pay its debts . The allies agreed to 
negotiate with Mexico but France sent reinforcements to its armies to 
occupy Mexico in order to establish a France subsequently retreated its 
garrison  in February 1867 . Juarez was able to restore republican regime 
to Mexico .     

  
  المقدمة    

من الفترات التاريخية المھمة في تاريخ  ١٨٦٧-١٨٦١التاريخية الممتدة ما بين  المدةتعد       
باحت�ل ) اسبانيا،بريطانيا،فرنسا(ا7وربية تمثلت بقيام الدول المكسيك، فھي تمثل حقبة استعمارية

 ا7مريكيةالمتحدة في المكسيك مجاورة للو�يات  إمبراطورية إقامةومحاولة فرنسا ،  المكسيك
دوافع ا�حت�ل الفرنسي  ھذا �بد لنا من التعرف علىول. مع مرور الزمن تصاعدت قوتھا التي

القوى  علىمن ا�حت�ل؟ وما تأثير ھذا ا�حت�ل  يالمكسيك الشعب موقفللمكسيك؟ وما ھو 
على كل  ا;جابةاجل السياسية المكسيكية؟ وما ھي النتائج المترتبة على المحاولة الفرنسية؟ ومن 

صورة مبسطة لمساحة المكسيك ومناخھا واھم مواردھا  إعطاءھذه التساؤ�ت �بد لنا من 
  .بحثنا ھذا مدةخ�ل  ا7حداثفي سير  أھميةا�قتصادية لما له من 

في الواقع ما شجعنا على الكتابة بتاريخ المكسيك حصولنا على كتاب وثائقي باللغة   
-French Opinion on the United States and Mexico 1860 الفرنسية يحمل عنوان

ال�تينية �سيما منھا المصادر  أمريكاشأن بقية دول  شأنه عن ھذا البلد مصادرنا لقلةو،  1867
من تاريخ المكسيك على عكس ما كتب عن  المدةھذه  إلىلم نجد من تطرق  إنناالعربية، كما 

عن  ا7كاديميةفقد كتبت العديد من البحوث والدراسات  ، ا7مريكيةتاريخ الو�يات المتحدة 
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من  ا7عظموھي تمثل الجزء  ،١٨٦٥-١٨٦٠والتي امتدت ما بين ،  ا7مريكية ا7ھليةالحرب 
  .بحثنا مدة

  
  الموقع والسكان

الو�يات المتحدة (دول  وتجاورھا ث�ث،  أمريكا الشماليةفي قارة  تقع المكسيك  
 أربعكيلو متر مربع، يحدھا من الشمال  ألف ٧٥٨.٢تقدر مساحتھا و، )يكالمكس-كندا-ا7مريكية
وكاليفورنيا، ومن الجنوب جمھورية  وأريزوناھي تكساس ونيومكسيكو  أمريكيةو�يات 

ومن الغرب  ، ومن الشرق خليج المكسيك والبحر الكاريبي ، جواتيما� وھندوراس البريطانية
تشبه ھضبة عالية محصورة بين سلسلتين من الجبال  ذنإ خليج كاليفورنيا والباسفيك، فھي

 ،، فمناخ الجھات الغربية لكبر مساحتھا  أخرى إلىالعالية، ويمتاز مناخھا بتنوعه من منطقة 
  )١(. عن المناطق الصحراوية الجافةفض�ً  ، معتدل والمناطق الشرقية مناخھا استوائي حار رطب

 ١٩٦٦نية العالية، فعدد سكانھا حسب تعداد عام السكا فةتعد المكسيك من الدول ذات الكثا      
 من الھنود ا7صليينمن السكان  افيھ وا7غلبية،  �تيني أصلمليون نسمة، وشعبھا ذو  ٤٢.٨ بلغ
نية ھائلة، فھي ، وتشتھر المكسيك بامت�كھا ثروات معد)٢(ولغتھم ا�سبانية ا7سبانفض�ً عن  ،

الذھب والفحم والحديد والكبريت وبقية المعادن والفضة  إنتاجفي  العالم متقدمة في تبامرتحتل 
  .)٣(ا7خرى

  
  :١٨٦١المكسيك السياسية حتى عام  أوضاع   

 Hernan)٤(على يد ھيرنان كورتيز ١٥١٩حكمت اسبانيا المكسيك منذ استعمارھا عام   
Cortez ،ستعمارية حتخ�لھا  سكان المكسيك عانىو�ى مات منھم ما من ا�ضطھاد والقسوة ا
المكسيك المضطربة ومعاناة  أوضاع، واستمرت )٥(مليون نسمة خ�ل مائة عام ١١يقارب 

رات في اسبانيا، ا7مر من تغي رافقھااومالسكان من الفقر والعبودية حتى اند�ع الثورة الفرنسية 
 وا7ب M.Hidalgo )٦(مجوبا ھيدالجو ا7بفخرج  المشاعر المكسيكية الذي أثار

�مصيحة (بما عرف بـ ١٨١٠عام  Moreloيلومورuجتماعية  العدالةمن اجل تحقيق ) ا� إ�،ا
موريلو  وا7ب ھيدالجو ا7بالقبض على  بإلقاء في حينھا مؤقتاً  اخفقا�حتجاج  ھذا إن

فقد ثار الشعب  ،نجاحاً باھراً على المدى البعيد ،لكنه حقق)٧(على يد السلطات ا�سبانية وإعدامھما
ً  ١٨٢٠ي عام كسيكالم سلطات مكسيكو ستي بعثت الضابط الشاب  إنغير ، بحقوقه مطالبا
ھذه الثورة ،فتمكن بمساعدة قوات  ;خماد Augistin de Iturbideسطين دي اتوربيدوغاو

وضع  أنبعد  ١٨٢١استق�ل المكسيك عام  إع�نمن  VicentGuerrerالجنرال فيسنت كورير 
 ، ھي الوحدة والدين وا�ستق�ل )٨(تقديم ث�ث ضمانات إلىية الرام Hgualaالمحافظون خطة 

 إع�ن، لكن )٩(ا�سبانية العائلة المالكة أبناءمستقلة احد يكون رئيس ھذه المملكة ال أنعلى 
حال دون تنفيذ خطة  ا7ول أوغسطينباسم  ١٨٢٢على المكسيك عام  إمبراطورانفسه  أوغسطين
 فيطونيو دي لوبيز نلم يدم طوي�ً، فبعد سنة واحدة نجح ا سطينأوغحكم  إنغير ، )١٠(المحافظين

، وتوالت بعد ذلك على المكسيك عدة أوغسطين با;مبراطور أطاحقيادة انق�ب عسكري 
المكسيكيون من ا�ضطرابات  أثناءھاحكومات عسكرية يقودھا الجنرا�ت العسكريون، عانى 

النظام الديمقراطي الذي كانت تطمح الوصول  وعدم ا�ستقرار والفقر الشديد وا�بتعاد عن
 أعلنتلمكسيك، فقد خسارة كبيرة ل روف والتغيرات الحكومية المستمرةجلبت ھذه الظ.)١١(إليه

لكنھا لم تتمكن من تحقيق ھذا ا�ستق�ل  ،)١٢(استق�لھا كنظام جمھوري ١٨٣٥و�ية تكساس عام 
�جاسzنتو ن فzي موقعzة سzا Sam Houstonن بعzد انتصzار القائzد سzام ھوسzت، ١٨٣٦فzي عzام  إ

San Jacinto)يات . )١٣�-كاليفورنيzا(الوسzطى أمريكzاالتzي تعzرف باسzم و�يzات وبدأت بقية الو
 أشzzخاصونتيجzzة لسzzيطرة . )١٤(عzzن المكسzzيك با�نفصzzال)يفzzادان-كولzzورادو-نيوzzـمكسيكو-ناـرزوzzأي

عzام  آذارفzي  أعلنzواي فzي تكسzاس على المجلس التشzريع ا7مريكيةالو�يات المتحدة  إلىينتمون 
دخzول المكسzيك فzي حzرب  إلzى، فzادى ذلzك ا7مريكيةالو�يات المتحدة  إلىانضمامھا  عن١٨٤٥
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بھزيمzzة المكسzzيك انتھzzت و) ١٨٤٨-١٨٤٦( ا7مريكيzzة�يzzات المتحzzدة اسzzتمرت عzzامين ضzzد الو
عاصzمة مكسzيكو بعد سقوط ال ١٨٤٨ آذارمن  في الثاني Guadalupeتوقيع معاھدة كوادالوبي و

فقzدت بموجبھzا المكسzيك لحسzاب ،)١٦(Winfield Scott )١٥(سzتي علzى يzد القائzد وينفيلzد سzكوت
 ا7راضzzيالواقعzzة شzzمال نھzzر ريوجرانzzد، وبالتحديzzد  ا7راضzzيكzzل  ا7مريكيzzةالو�يzzات المتحzzدة 
 )١٥٠٠٠٠٠٠(مقابzل  Oregonاورجzن  إلىكاليفورنيا، ومن ريوجراند  إلىالممتدة من تكساس 

  . )١٧(للمكسيك ا7مريكيةدو�ر تدفعھا الو�يات المتحدة 
مقابل Gadsdenمن المكسيك جادستن  ا7مريكيةاشترت الو�يات المتحدة   

،فض� عن الطريق الصغير في جنوب اريزونا لنقل  ١٨٥٣في عام  دو�ر) ١٠٠٠٠٠٠٠(
  . )١٨(القطارات

مكسيكية واسعة لصالح الو�يات  أراضيدان بفق ،ا7مريكيةبعد انتھاء الحرب المكسيكية و      
روح الثورة بين ، سادت المكسيك ا�ضطرابات والفوضى السياسية وظھور ا7مريكيةالمتحدة 

حتى تمكن  ا7وضاعوجود حكومة تسير نحو تھدئة  مما حال دون يصفوف الشعب المكسيك
  .)٢٠("ا7علىلھدوء ا"نفسه دكتاتوراً عسكرياً باسم  إع�نمن  Santa Ann)١٩(سانتا ان

نمzو  إلzىالفاسد الzذي اتبعzه  ا7وتوقراطيالحكم  أدىطوي� في الحكم، فقد  إنلم يستمر سانتا       
     )٢١(ا;ص�حيةركــة ــاء الحـد من زعمعد بروزا ج عنھالتحررية بين المكسيكيين التي نت ا7فكار

 Ignacioاجناسzzzzzzzzzzzيو كومفzzzzzzzzzzzورت ،JhanAvvaresافzzzzzzzzzzzرز جzzzzzzzzzzzان( أمثzzzzzzzzzzzال
Comonfortورzzzاوكامبو،ميلشMelchorOcampo ، ادتzzzردو دي تيجzzzل ليzzzميكيMiguel 

Lerdo de Tejadaيو راميرzاجناس،zzزيIgnacio Ramirezوzوليروم بريتzzج،Guillermo 
Prieto اجناسيو التماريانو،IginacioAltamiranoسيو�وضzع  .)٢٢( )Riva Palacio،ريفا با

فzي  إنبسzانت  با;طاحzة توجzتو jouarez ٠ )٢٣(ھم جzواريزوكان رأسz ،ھؤ�ء المصلحون خطة
 منصzzب جzzواريز وشzzغلجديzzدة برئاسzzة كومفzzورت  ليبراليzzة  وشzzكلت حكومzzة، )٢٤( ١٨٥٤عzzام 

  .)٢٥(وزارة العدل فيھا
لصالح الشعب  عدة إص�حات إجراءتمكن جواريز بمساعدة ليردو واوكامبو من   
وذلك ،لص وتحقيق التحول ا�جتماعي فقد جعل المكسيك تتبع ا�قتصاد الحر الخا ،المكسيكي
 ا7خرىالتشريعات القديمة  وإلغاء )٢٦(،أم�كھمامتيازات الكنيسة والقادة العسكريين وتقليل  بإلغاء
ا�ص�حيون  التي نادى بھا جواريز و ا7خرىالليبرالية  وا7فكار ا;ص�حاتفتمخض عن ھذه ،

المكسيكي امتيازات كبيرة قياساً بما ھو الذي منح الشعب  ١٨٥٧دستور عام  إصدار اuخرون
، ومن ھذه ا�متيازات التعليم وحرية الصحافة والتعبير )٢٧(موجود في الدساتير السابقة للمكسيك

الكنيسة الدينية وتحويلھا الى العلمانية  أوامر وإلغاء،عن الرأي والفصل العملي للكنيسة والدولة 
، فوجد رجال الدين )٢٨(العبودية ;غراضمنع استخدامھا الكنيسة و أم�كوالزواج المدني وتقليل 

 فأعلنوا، بمصالحھم أضرتقد  ا;ص�حية ا;جراءاتوالقادة العسكريين من المحافظين ان ھذه 
 Miguemorimonبقيادة ميكا ميرامون  ١٨٥٨الثورة على النظام الليبرالي في كانون الثاني 

التي   Tacubayaرعوا بتنفيذ خطة تاكوباياوش )٢٩(FeliyZulougaوالجنرال فيلي زولوكا
 جواريز تمكن من إنالقبض على جواريز وحل البرلمان، غير  بإلقاء ا7مرنجحت في بادئ 

 إلىثم نقلوا مقرھم ،ومن Queretarكان مقرھا في كوريتارو حكومة في المنفى وأسسالھرب 
-١٨٥٨( ا;ص�حرب ح مدةطوال  في المكسيك حكومتان فأصبحت ،)٣٠(Veracruzفيراكروز
يمثلھا  ةوالثاني ،يمثلھا الليبراليون برئاسة جواريز ومقرھا في فيراكروز أحداھما) ١٨٦١

  .)٣١(المحافظون برئاسة ميرامون ومقرھا في مكسيكو ستي
ھذه ا�ضطرابات وا�نقسامات طبيعة النزاعات التي عانى منھا الشعب  أظھرتوقد   

  .المكسيكي منذ ا�ستق�ل
 إلى ا7مرن الجانبين معارك عدة طوال ث�ث سنوات كانت الغلبة في بادئ دارت بي

 إن إ�،جانب المحافظين الذين يمتلكون الخبرة العسكرية والتجھيزات العسكرية الوفيرة 
فض� عن اقتناع المعتدلين بضرورة كبح سلطة ، شعبي واسع بتأييديتمتعون  كانوا الليبراليين
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لفيراكروز والتي  الكمركيةالليبراليين سيطروا على الموارد  إنكما  ،ياسيةالكنيسة الكاثوليكية الس
وساھمت المساعدات الخارجية التي حصل عليھا . تشكل الجزء الرئيس من دخل الحكومة

، ومن ھذه ير رجحان الكفة لصالحھمفي تغي ا7مريكيةالليبراليون من الو�يات المتحدة 
وصول السفن ا�سبانية القادمة من بمنع  ،١٨٦٠ آذارفي  ةا7مريكيالبحرية  قيامالمساعدات 

ووقعت المعركة الفاصلة في . )٣٢(كوبا ا�سبانية لمساعدة المحافظين للسيطرة على فيراكروز
ھزمت جيوش المحافظين ودخل الليبراليون العاصمة ف ١٨٦٠ ا7ولمن كانون  ا7خيراليوم 

 آذاروفي . )٣٣(قتيل) ٧٠٠٠٠(لحرب ما يقارب تكبدت المكسيك في ھذه ا أنمكسيكو ستي بعد 
وبالتحديد في حزيران من العام نفسه  أشھروبعد خمسة  ،فاز جواريز برئاسة الجمھورية١٨٦١
  .)٣٤(الرئيس الدستوري للمكسيكنفسه رسمياً  أعلن

لم يتخلص الشعب المكسيكي من عقدة ا�ضطرابات التي عمت الب�د طيلة السنوات 
تمرت مقاومة المحافظين في الجبال الى الغرب من مكسيكو ستي حول مرتفعات فقد اس ،السابقة

بعد ھزيمتھم العسكرية وسقوط عاصمتھم مكسيكو  San Luis Postosiسان لويس بوستوسي
 ،لم يعترفوا بسلطة جواريز Yucatanفي يوكاتن ا7راضيم�ك  إنكما . ستي بيد الليبراليين
على السلطة المركزية  ا;ص�حاقل تقدير تقليل تأثير حرب او على  ا7وضاعوللتخلص من ھذه 

الحكومة  أنعلمنا  إذاصفه �سيما  إلى، عمل جواريز على كسب حكام الو�يات الليبرالية 
النفوذ الذين  أصحاب�ن اغلب حكام الو�يات ھم من ،الليبرالية ھي عبارة عن تحالف فضفاض 

حرب  أنھا جواريز لمشكلة ا7كثر صعوبة التي واجھوا .)٣٥(منافسين لجواريز أنفسھميعدون 
التجارة راكدة �تدر بموارد كانت و،خاوية  أصبحتاستنزفت خزينة الحكومة التي  ا;ص�ح
 إلىالليبراليين والمحافظين على السواء  أجبرتھذه الحرب  إنمن ذلك  وا7سوأ ،)٣٦(للمكسيك
مويل جيوشھم طوال فترة الحرب، وعند انتھاء الخارج للحصول على الدعم المادي لت إلىاللجوء 

، فكانت ھذه الذريعة وراء )٣٧(ا7وربيين أصحابھا إلىالحرب كان �بد من تسديد ھذه الديون 
لكن ،التدخل الفرنسي في شؤون المكسيك الداخلية لتمر على المكسيك مرحلة جديدة من الحروب 

   .فيھاا7وربية الجيوش  بمشاركةھذه المرة 
  

  :١٨٦٣- ١٨٦١خل الفرنسي في المكسيك  التد
         
 ا7مريكيةروف التي سادت في المكسيك والو�يات المتحدة ي الواقع ساعدت الظف

فرنسية على  إمبراطورية إنشاء إلىفي تنفيذ مخططه الرامي    napoleon III) ٣٨( نابليون الثالث
الدين الفرنسيين الكاثوليكيين وعلى ال�تينية، فمن جھة رأى رجال  أمريكاحساب المكسيك ودول 

يانة الكاثوليكية القضاء على الھنود المتوحشين ونشر الد إن )٣٩(يوجيني ا;مبراطورةرأسھم 
من و. )٤١(البابا بيوس التاسع أيام، فھي تنال رضا الفاتيكان وتأييدھم )٤٠(لبشريةل سامية أھداف

ك سيدر فوائد مالية ضخمة لفرنسا �سيما جھة ثانية وجد رجال المال في فرنسا ان غزو المكسي
 ا7خرىناھيك عن المعادن  ،الفضة إنتاجفي في العالم  متقدمةمرتبة المكسيك تحتل  إنعلمنا  إذا

 أراضيعبر Ishmianليون الثالث بشق قناة باـوت�قت ھذه المطامع مع رغبة ن٠)٤٢(المتوفرة فيھا
ستمكن فرنسا من  7نھا،كبيرة  إستراتيجيةميزة مما سيضفي  أخرى أمريكيةدولة  أي أوالمكسيك 

 ا7مريكيةع الو�يات المتحدة وبالوقت نفسه سيحد من توس. )٤٣(السيطرة على التجارة مع الشرق
كما ان نابليون  ،)٤٤(ا7مريكيةتوازن القوى في القارة  وإيجاد ،الوسطى أمريكاعلى حساب دول 

بعد انشغال الو�يات  ،)٤٥(كسيك واختراق مبدأ مونروالثالث وجد الوقت مناسباً للتدخل في الم
 أبراھامفي عھد الرئيس  ١٨٦١التي اندلعت في نيسان  ا7ھليةفي حربھا  ا7مريكيةالمتحدة 
  .)٤٧(مما افقد الليبراليون الدعم القوي الذي كانوا يحصلون عليه منھا ،Lincolin  )٤٦(لنكولن

في تنفيذ خطته التي  ا7خرى ا7وربيةتأييد الدول  إلىنابليون الثالث كان بحاجة  إنيبدو 
 بإيفاءدولتي بريطانيا واسبانيا كانتا تطالبان المكسيك  إنو�سيما  ،لم يعلن عنھا صراحة

م�يين بيزوز من مجموع ديون ) ٣(بديونھا البالغة  ا7خرى، فطالبت فرنسا ھي )٤٨(ديونھما
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بريطانيا مما اضعف الموقف  إلىأكثرھا رجع يالتي  )٤٩(مليون بيزوز) ٦٩(المكسيك البالغة
 Duc deحلفائه فقام الدوق دي مورني إزاءتقوية موقفه  إلىفدفع نابليون الثالث  ،الفرنسي
Morny النقابة الفرنسية التي قامت بشراء سندات  بإنشاءغير الشرعي لنابليون الثالث  ا7خ

الذي  ، Jekkerيس جان باتيست جيكيهالديون المكسيكية العائدة للمصرفي السويسري في بار
فرنك مقابل سندات ) ٧٥٠٠٠٠(ا;ص�ححرب  مدةاقرض الرئيس ميرامون المحافظ خ�ل 

 بإنتاجمليون فرنك متمثلة بحق التعدين في و�ية كاليفورنيا وسونورا المشھورة ) ٧٥(بقيمة 
  .)٥٠(الفضة

ھذا القرض  أرباحمن %) ٣٠(كان جيكيه قد وعد الدوق دي مورني باعطاءه  أنبعد 
،�وبذلك . )٥١(الحرب انتھت كما مر بنا بھزيمة ميرامون وانتصار الليبراليون بقيادة جواريز إن إ

ھذه  إن أعلنجواريز  إنغير .)٥٢(مليون بيزوز) ١٥( والبالغهفرنسا  إلىانتقلت ديون جيكيه 
 ا7وربيةالدول  عإسرا إلى أدى اب المكسيكي ممالديون عملية احتيال وخديعة بحق الشع

 السادسھذه الديون بمصادقة قرار  إيفاءحاول جواريز التملص من و،   )٥٣(بالمطالبة بديونھا
الذي تقرر بموجبه تجميد دفع و،  البرلمان المكسيكي أصدرهالذي  ١٨٦١حزيران والعشرين من 

  .)٥٤(الديون الخارجية لمدة سنتين
عقد اتفاقية لندن  إلىبعد مداو�ت عديدة ) رنسااسبانيا،ـبريطانيا،ـف(لدول الث�ثتوصلت ا

 إلىقوات مشتركة  إرسالالتي اتفقوا فيھا على  ١٩٦١ ا7ولتشرين من  نوالث�ثي الحاديفي 
لحماية مصالحھا في المكسيك  ،)٥٥(المكسيك �حت�ل ميناء فيراكروز على ساحل المكسيك

غير راضية على  ان الدول الث�ث وإفھامھا )٥٦(بديونھا ا;يفاءالحكومة المكسيكية على  وإجبار
وانھا قررت مصادرة واردات ميناء فيراكروز حتى تستوفي ،قرار الحكومة المكسيكية 

وبالفعل تم انزال القوات ا�سبانية البريطانية الفرنسية المشتركة التي انطلقت من كوبا . )٥٧(ديونھا
من ) ٦٠٠٠(ما يقارب ١٨٦١ ا7ولكانون الرابع عشر من في  وصل إذراكروز في إلىال�تينية 

قوات المشاة من ) ٨٠٠( وصول ١٨٦٢ كانون الثانيثم تبعھا في الثاني من  ،القوات ا�سبانية
من قوات المشاة الفرنسية ) ٢٠٠٠( وصول تم أيامالبحرية المارينز البريطانية، وبعد ستة 

  .)٥٨(التابعة للجيش الفرنسي ا7جنبيةمن الفرقة ) ٦٠٠(و
ولم تكن ھذه الدول ،دو ان قرار التدخل لم يكن مدروساً من الناحية السوقية العسكرية يب

، االمكسيك من حيث طبيعة البيئة والظروف المناخية السائدة فيھ بأوضاععلى دراية جيدة وكافية 
الحمى الصفراء والم�ريا التي تنتشر في المستنقعات  أمراضاذ عانت القوات المشتركة من 

، حتى ھذه ا�مراضلكبيرة من الجيوش المشتركة فريسة  أعدادفوقعت ، )٥٩(ات الساحليةوالغاب
رجل الى المستشفيات في ) ٨٠٠(ما يقارب Primالقائد ا�سباني بريم بإرسال وصل ا�مر 

  .)٦٠(كوبا
ض تحقيق انتصار جواريز ان الدخول في صدامات مسلحة لغر أدركفي ھذه المرحلة 

بقدر ما يبذله من جھد في اطالة الحرب التي  أھميةالمشتركة ليس له  وربيةا7ضد القوات  حاسم
لعدم تكيفھم على القتال بمثل ھذه الظروف الطبيعية  ،ستكون كفيلة بھزيمة خصومه

الحلفاء عن موافقتھم الدخول في  أعلنوبالفعل لم تنتظر فيراكروز طوي�ً فسرعان ما .)٦١(الصعبة
اي بعد شھرين من نزولھم الى  ،١٨٦١وبالتحديد في شباط عام جواريز  أنصارمفاوضات مع 

ھرباً من الحمى الصفراء  Vomitoفيراكروز، بعد ان تحشدت القوات المشتركة في فوميتو
والم�ريا، وتوصل الطرفان الى حل وسط بترك مسألة الديون وبحثھا في وقت �حق مقابل 

ميل ) ٢٠٠(التي تقع على بعد  Orizabaزاباالسماح للجيوش المشتركة الوصول الى منطقة اوري
قدم فوق مستوى سطح البحر، غير ان فرنسا نقضت ھذا ) ٢٨٠٠(ترتفع بمقدار و،نحو الداخل 
جندي لتعزيز قواتھا في فيراكروز بقيادة العميد فرديناند ) ٣٠٠٠(من ما يقارب بإرسالا�تفاق 
�تيرلن FrdenandLatrillen يز ـورنزدي لت المعروف باسم الكونDe Lorincez)٦٢( ،

فادرك ا�سبان والبريطانيون حقيقة اھداف نابليون الثالث باقامة امبراطورية استعمارية في 
المكسيك، لذا قرروا عدم مشاركة نابليون الثالث في عملية احت�ل المكسيك، وباشروا بسحب 
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المكسيك  أجزاء�ل ومضت فرنسا لوحدھا في احت. )٦٣(١٨٦٢شباط  الحادي عشر منقواتھم في 
من انسحاب القوات ا�سبانية والبريطانية ان فرنسا  أيامبعد خمسة  زلورنزي القائد أعلنعندما 

تحقيق ذلك بالتعاون مع المحافظين للقيام بالثورة ضد لو المكسيك أوضاععازمة على تھدئة 
  .)٦٤(الليبراليين

 مكسيكو ستي متبعاً الطريق �حت�لسار الجيش الفرنسي بقيادة لورنزيز من اورزابا 
في حربھم  ا7مريكيون سلكهالذي  أيضاوھو الطريق نفسه  ،١٥١٩نفسه الذي اتبعه كورتيز عام

وكان الموقع الجغرافي لمكسيكو ستي في وسط الھضبة المرتفعة التي . ١٨٤٦ضد المكسيك عام 
 أنمكسيكو ستي  إلى تشكل الجزء الوعر للمكسيك، لذا كان لزاماً على الجيش الفرنسي للوصول

 أخرىومرة . )٦٥(الھضبة الوسطى إلىالتي تعد مفتاح الوصول Pueblaيحتل مدينة بويب�
المفرطة دفعت القائد  فالثقة ،القيادة الفرنسية في تقدير قدرة جيوش المكسيك الليبرالية أخطأت

تل معتقداً قام) ٧٠٠٠(ادھا بويب� بقوة تعد إلىلتوجه ل ١٨٦٢ من أيار لورنزيز في الخامس
بوجود ما  اخفق هـــان إ� ،عليھا رـقام بشن ھجوم مباشـنة، فـرة على المديـالسيط ةسھول
احتشدوا   Ignacio Zaragozaمقاتل مكسيكي ليبرالي بقيادة اجناسيو زارجوزا) ٤٠٠٠(يقارب

ريو وتمكن القائد الليبرالي بورف ،نيران مدفعيتھم على الجيش الفرنسي أطلقواوفي بويب� 
مساعد القائد زارجوزا من توجيه ضربة قاسية للجيش الفرنسي انسحب  Porfirio Diazدياز

 أنھابين قتيل وجريح، كما ) ٥٠٠(اوريزابا تاركاً وراءه  إلىالقائد لورنزيز عائداً  أثرھاعلى 
وھو الشعور بالكرامة الوطنية فكانت  ،إليهالحاجة  بأمسجواريز شعور كانوا  أنصارمنحت 
جواريز الوقت الكافي لتنظيم سيطرتھم على  أنصارمنحت  أنھاا معنوياً كبيراً لليبراليين، كما دعم
  .)٦٦(العاصمة مكسيكو ستي لمدة عام كامل إلىناھيك عن تأخير وصول الفرنسيين  ،الب�د

ان  و�سيما ،)٦٧(شرف نابليون الثالث وسمعة فرنسا على المحك وضعت ھذه المعركة
في الو�يات المتحدة  ا7ھليةالحرب  أحداثسيطر على مجرى الشمالية اخذ ي اتحاد الو�يات
 إذاجواريز وانصاره  إلىستأنف عاج�ً وست ا7مريكية، وھذا يعني ان المساعدات ا7مريكية

الصعب كان �بد من تحقيق ومن اجل التخلص من ھذا المأزق . )٦٨(انھزمت الو�يات الجنوبية
كلما طالت الحرب ازدادت نفقاتھا المالية، فتم  7نه،القوات الليبرالية على حساب  انتصار سريع

لجيش الفرنسي الذي بلغ قائدا ل Elie Frederic Foreyفردريك فوري أيليتعيين 
الجيش الفرنسي الذي يمتد من  إمداداتيحدق بخط  لكن الخطر كان ،)٦٩(مقاتل) ٣٠٠٠٠(تعداده

 إصابةوخوفاً من ، Lethal Tierra Culienteولينتيفيراكروز على طول ساحل ليثال تيرا ك
مھمة  تأوكلاحل الم�ريا والحمى الصفراء المنتشرة في ھذا الس بأمراضالجنود الفرنسيين 
الفرنسية التي كانت من بينھا كتيبة سودانية تتكون من  ا7جنبيةالفرقة  إلىحراسة ھذا الخط 

صف ضباط وعسكر بقيادة البكباشي جبره هللا مقاتل من ضباط و) ٤٥٣(سودانية قوامھا  أورطة
 ا;عارةقدمھا سعيد باشا والي مصر من باب  ،أفنديووكيله اليوزباشي محمد الماس  أفنديمحمد 

  .)٧٠(بناء على طلب من نابليون الثالث لخدمة فرنسا
وفي ،باتجاه مكسيكو ستي  أخرىالتوجه مرة ب ١٨٦٣باشرت القوات الفرنسية في شباط 

 San Lorenzoمن العام نفسه في منطقة سان لورنزو آذاردارت معارك في بداية  ثناءا7ھذه 
السادس انتصاراً باھراً ضد القوات الليبرالية، وفي  Marquezالقائد الفرنسي ماركوس فيھا حقق

بعدھا قرر الجيش  )٧١(٠شھرينلمدة من الشھر نفسه فرض حصاراً على مدينة بويب� استمر عشر 
القيادة الليبرالية قدرة الجيش الفرنسي من الناحية التكتيكية والتنظيم  ;دراكا�نسحاب  الليبرالي

 تالعالي الذي سيؤھلھا ل�نتصار ودخول بويب�، وھذا يعني انھيار الجيش الليبرالي نھائياً، وتأكد
 رجل من المشاة) ٢٠٠٠(قوامھا محاولة اعتراض قوة من الليبرالييناخفاق صحة موقفھم بعد 

دو�ر من الذھب لتدفع للجيش الفرنسي الذي يحاصر ) ٣٠٠٠٠٠٠(والفرسان لقطار يحمل 
من رجالھا تحت قيادة الكابتن ) ٦٢(الفرنسية  ا7جنبيةبعثت الفرقة  ا7ثناءبويب�، وفي ھذه 

وعند التقاء الطرفان لم ،الذھب  إلىالقوة الليبرالية ومنعھا من الوصول  واجھةمل  Danjouدانجو
  .)٧٢(رغم الفارق الشاسع بين الطرفين في العدد أشخاص) ٦(ج من القوات الليبرالية سوى يخر
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ضابطاً ) ٩٠٠(جنرا�ً و)٢٦(فوقع  ،١٨٦٣نيسان  السابع عشر مناستسلمت بويب� في 
مد السكك الحديدية لنقل  أعمالاستخدموا في  ،في ا�سر من المكسيكيين جندي) ١٢٠٠٠(و

، لذا انسحب جواريز مع حكومته بعد حصوله )٧٣(كو ستي سھلة المنالصبحت مكسيا�مدادات فأ
 وأمر ،مقاومة واحد دخل الفرنسيون مكسيكو ستي دون أسبوعوبعد . )٧٤(على موافقة البرلمان
الذي اختار بدوره ث�ث نواب عنه ليكسبوا الوقت  ا7علىالمجلس العسكري  الجنرال فور بتشكيل

وعرضوا عرشھا على ا�رشيدوق ،كيةا;مبراطورية المكسي ;ع�ن
  .كما خطط نابليون الثالث.)٧٦( النمساوي Maximilian)٧٥(ماكسمليان
  

  ):١٨٦٧- ١٨٦٣(المكسيكية وا�مبراطوريةماكسمليان 
ً أھداف لمكسيك اختيار نابليون الثالث لشخص ماكسمليان ليعتلي عرش ا وراء كان  ،عدة ا

ئم مع النمسا بعد مساعدة فرنسا للوحدة ا�يطالية عام الخ�ف القا إنھاءمنھا محاولة نابليون 
النمساوي فرانز جوزيف سيضمن حليفاً  ل�مبراطور ا7صغر ا7خ، وباختيار ماكسمليان ١٨٥٩

 ماكسمليان إنومن جھة ثانية . )٧٧(له، �سيما بعد تصاعد قوة بروسيا المجاورة للحدود الفرنسية
ً متزوج كـان له شأن كبير بين  أصبحالذي  ا7ولبولد وبنة ملك بلجيكا ليا Charlotteمن شارلوتا ا
 7نه،ماكسمليان سيوافق على ھذا العرش  إنفض�ً عن تأكد نابليون الثالث  ،)٧٨(ا7وربيةول لدا

 إنمنصب بعد  إي إشغاللكنه بقي بدون  ،واسعة أھدافشخصية طموحة وذو ماض مجيد وله 
ماكسمليان  إن إلىھناك من يشير  إنغير  ،)٧٩(ة بيدمونتكان يحكم مي�ن قبل اندماجھا مع مملك
وھذا يدل )٨٠(المكسيكيين التي وصلته من المحافظين أغلبيةقبل العرش اعتقاداً منه لتلبية دعوة 

مرحلة  لتبدأوبذلك قبل ماكسمليان عرش المكسيك .المكسيك 7حوال ا7وربيينعلى جھل 
  .المكسيكية ا;مبراطورية مضطربة جديدة في تاريخ المكسيك تحت مسمى

تمكن القائد الفرنسي الجديد اشيل  ١٨٦٤وبداية عام  ١٨٦٣عام  أواخر في و
تجاه المكسيكيين، من السيطرة على مناطق  والقسوةالقوة الذي تميز ب AchilleBazain)٨١(بيزان

ى ا�نتقال بحكومته من سان لويس سبوتوسي ال إلىھا جواريز عكثيرة من المكسيك اضطر م
عرش المكسيك على وبعد موافقة ماكسمليان . )٨٢(ميل شما�ً ) ٤٠٠(التي تبعد  Saltlloسالتيلو 
التي قبل فيھا  Miramarمع نابليون الثالث اتفاقية ميريمار ١٨٦٤ آذار الثاني عشر منوقع في 

ليف المكسيك تحت الدعم الفرنسي مقابل تعھد ماكسمليان بتحمل المكسيك دفع تكا إمبراطورلقب 
مليون ) ٢٧٠( إلىالجيش الفرنسي المتواجد في المكسيك، فض�ً عن الديون السابقة لتصل 

الدين الذي كان عليھا قبل التدخل  أضعافوبھذا حمل ماكسمليان المكسيك ث�ثة . )٨٣(فرنك
  .الفرنسي

 الثاني عشر منمكسيكو ستي في  إلىماكسمليان وزوجته شارلوتا  ا;مبراطوروصل 
 أمالوخيب ،المكسيكية  لليبرالية تهخ�لھا مساند ظھرفاتبع سياسة ليبرالية ا ١٨٦٤يران حز

 إقامة أبقىفقد  ،)٨٤(الليبرالية السابقة وا;جراءاتالقرارات  بإلغاءالمحافظين برفض مطالبيھم 
 ا;طاحةوحرص على  ،)Grito de Dolores(استق�ل المكسيك إع�نا�حتفا�ت بيوم 
الكنيسة التي  أراضي إعادةورفض ،موز القانونية رتعدي�ت على ال وإجراءبالقضاة الفاسدين 

ديون  إلغاءصادرھا جواريز، كما رفض طلب فرنسا بتأجير مناجم الفضة في سونورا وحاول 
مليان المحافظين الذين كانوا يأملون سماك إجراءاتورغم ذلك لم ترض .العمل في الضياع الكبيرة
كزھم التي سلبت على يد الليبراليين، كما رفض الليبراليون حكم باستعادة ممتلكاتھم ومرا

  .)٨٥(يعيد النظام الملكي 7نه ،ماكسمليان
على حساب  ١٨٦٤خ�ل عام حقق الجيش الفرنسي بقيادة بازيني انتصارات كبيرة 

 إلىحكام الو�يات الليبرالية للوقوف  ;قناعبذل جھد كبير  إلىمما دفع جواريز ،الليبراليين 
 حاول جواريز نقل من العام نفسه ففي شباط ،يمثلون قوى �يستھان بھا في و�ياتھم 7نھم ،جانبه

حاكم الو�يتين  Vidaurriالمصغرة لفيدوري ا;مبراطوريةمونتيري عاصمة  إلىعاصمته 
 ةالمسيطر ا الجغرافي الذي يحادد تكساس، فھيالكبرى لموقعھ ا7ھميةالشمالية الشرقية ذات 
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و�يات (اردات الكمارك عن التجارة الخارجية الذاھبة الى الكونفيدرالية المحاصرةعلى و
جواريز، فرفض طلب جواريز  إلى ا7مريكيين إمداداتتصل منه  الذيھي الطريق ، و)الجنوب

سيطر  ١٨٦٥وخ�ل عام  ١٨٦٤محاو�ً الوقوف بھذه الحرب على الحياد، وبنھاية عام 
من بين كل  إن إ�،مليون نسمة )٣(لمكسيك التي يقطنھا ما يقاربا أراضيالفرنسيون على سبع 

، لذلك لم تكن الجيوش الفرنسية  ا;مبراطوريةيد عشرون شخص يوجد شخص واحد فقط يؤ
قادرة على  مقاتل) ١٨٠٠( إلىوقوات المحافظين التي تصل  مقاتل) ٣٨٠٠٠(بعددھا البالغ 

 أصبحتالجيش الفرنسي بقيادة بازيني  إنكما ،)٨٦(والحماية لكل القرى المكسيكية ا7منتوفير 
وبوصول  ،اقتصاد المكسيك عموماً  وإدارةالضياع الكبيرة  وإدارةالمجھود الحربي  إدارةبيده 

لھم السيطرة على عائدات التجارة  أتاح و�ية تكساس على خليج المكسيكحدود  إلىقوات بازيني 
من قوات  مقاتل )٨٠٠٠( أستسلم ١٨٦٥شباط وفي . نفيدراليةالكو إلىالكمركية الذاھبة 

الواقع جنوب مكسيكو ستي، واضطر  Ooxacaالليبراليين لقوات بازيني في معقل اوكساكا
الشمالية النائية القاحلة ليضمن عدم وصول  Chihuahuaو�ية شيھاھوا إلىاللجوء  إلىجواريز 

الفرنسيين  من أدنى أوقاب قوسين النصر  فأصبح ،)٨٧(ھذه المناطق الوعرة إلىالقوات الفرنسية 
،� أمطرأت تغييرات عديدة سواء في داخل المكسيك  ١٨٦٥في النصف الثاني من عام  هإن إ

  .خارجھا ساھمت في قلب الموقف لصالح الليبراليين على حساب القوات الفرنسية
على الرغم من ا�نتصارات والتفوق العسكري للجيش الفرنسي على حساب الجيش و

لمواجھة شبكة لم ينجح في تأسيس قوة استخباراتية منسقة الجنرال بازيني  إن إ� ،برالياللي
، على الرغم من خبرته الني أكتسبھا من حرب الجزائر  جواريز السرية التي تتمتع بالكفاءة

فض�ً عن طبيعة حكومة ماكسمليان التي تشكلت من السياسيين المحافظين الذين اتسموا بالفساد 
حال دون تشكيل س�ح مماالب�د  أنحاءسام فيما بينھم وعدم تمتعھم بالتأييد الشعبي في جميع وا�نق

عانت القوات  أخرىومن جھة . )٨٨(مھامھا القتالية أداءسياسي يساعد القوة العسكرية في 
عن طريق  أمالفرنسية من الخسائر الكبيرة في صفوف مقاتليھا سواء كان عن طريق القتل 

زادت نسبة  ا7مريكيةو�يات المتحدة الالفرار، فكلما اقتربت القوات الفرنسية من الحدود مع 
ما فقدته فرنسا في  يفوقعمليات الفرار  بسببحتى ان ما فقده الجيش الفرنسي )٨٩(.الفارين 
قيع نفور الشعب المكسيكي بعد تو بازديادالموقف سوءاً  ادزدأ، ومع المكسيكيين حروبھا

الثالث بازيني في  أصدرهالذي ) ا7سودالمرسوم (ماكسمليان على مرسوم بازيني الذي عرف بـ
رجل يعمل في العصابات المسلحة سيكون عرضة  أي إنمفاده و ،١٨٦٥ ا7ولتشرين  من

تنظيم جيشه في المناطق الوعرة  فيومن جھة ثالثة نجح جواريز كما نوھنا سابقاً .)٩٠(ل�عدام
  .إليھالتي يصعب وصول القوات الفرنسية البعيدة ا

المكسيك، فقد  أوضاعبصورة فعالة في  أثرتطرأت تغييرات مھمة في الوضع الدولي 
بقاؤھا مرھون بقوة س�ح الجيش الفرنسي واستمرار  إن ا;مبراطورية أنصارالجميع من  أدرك

نمسا وشقيق ال إمبراطور، وبالفعل بعث جوزيف فرانز ل�مبراطوريةالدعم الخارجي 
ملك بلجيكا �بنته  ا7ولبولد ووقدم لي ،)٩١(المكسيك لمساندة شقيقه إلىمتطوع ) ٦٠٠٠(ماكسمليان

 ا7ولبولد وفبعد موت لي،لكنه مع مرور الوقت تغيرت ھذه المواقف  ، ينشارلوتا عدد من المقاتل
 إلىسكرية التي يبعثھا انه بحاجة الى القوة الع أعلن عرش بلجيكا بولد الثانيوواعت�ء ابنه لي

 ;رسالوبعد ان كانت النمسا متحمسة )٩٢(.مستعمرته الجديدة في الكونغو إلى ;رسالھاالمكسيك 
برقية  ا7مريكيةوزير خارجية الو�يات المتحدة Sewart ت رسيوا أرسل ١٨٦٦مقاتلين عام 

لنكولن  ا7مريكييس ، كما وجه الرئ)٩٣(بتسريح ھذه القوة أثرھاالنمسا قامت على  إلىتھديد 
لم يقم  إذاالفرنسيين من المكسيك  بإخراجالكفيلة  ا;جراءاتسيتخذ  بأنهنابليون الثالث  إلىتھديداً 

  .)٩٤(بسحب جيوشه
وبھذا الوقت تنامت قوة بروسيا بقيادة بسمارك الذي تعھد بتشكيل الرايخ الثالث بقوة الدم 

 ١٨٦٦تموز  الثاني والعشرين منلنمساوي في وحقق نصراً حاسماً على الجيش ا ،)٩٥(والحديد
فانھالت المعارضة الفرنسية الليبرالية  ٠)٩٦(أسابيعفي حرب السبع  Sadowaفي موقعة سادوا
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حرب الدوق (سموھا بـيبكيل ا�نتقادات السياسية ضد سياسة نابليون الثالث في المكسيك التي 
تصر لقساوسة المكسيك للخطر حتى ننمصلحة قومية تلك التي تعرضت  أية"متسائلين ) جيكيه

جيشھا  إلىفرنسا بحاجة  إن وأكدوا" ة للثورة الفرنسيةتغاضى عن المبادئ السلميورھبانھا، ون
  .)٩٧(ألمانيالحماية حدودھا الشرقية مع 

 ظھرتعندما  ١٨٦٣بالنسبة لفرنسا وماكسمليان منذ منتصف عام  ا�سوء بدأ الحدث
فبعد انتصارات ا�تحاد في  ،ا7مريكية ا7ھليةي في الحرب بوادر انتصار ا�تحاد الشمال

 Ulyssess  )٩٩(وتمكن  القائد يوليسس كرانت،)٩٨(جيتيسبرغ وضع الجنوب في موقف دفاعي
Grantمن السيطرة على فكسبرغVicksburg   للجنوبيين في جنوب  ا7خيرةالمحطة
انتھت قضية التمرد في و�ية  وتوالت انتصارات الشمال على الجنوب حتى ٠)١٠٠(المسيسبي

واستس�م ادوند كيري سميث قائد التمرد في غرب المسيسبي ل�تحاد  ،١٨٦٥ أيارتكساس نھاية 
 ا;ستراتيجية، واثر ھذا الوضع على )١٠١(١٨٦٥في حزيران  Galvestonبعد موقعة كالفستون

قات متبادلة مع ماكسمليان حيادية ولھا ع� أكثرفي المكسيك، فالو�يات المتحدة الجنوبية كانت 
عدو عمل نابليون  أنھمجواريز علناً و�سيما  أيدواالذي اعترف بھا علنياً، وبفوز و�يات الشمال 
ورأينا  ،)١٠٢(ا7مريكيةفي شؤون القارة  ا7وربيالثالث اختراقاً لمبدأ مونرو الذي يمنع التدخل 

  .المكسيك إلىا�مدادات العسكرية  لإرسا إيقافعلى النمسا في  أثرتكيف ان ھذه النتيجة 
مقاتل بقيادة فيليب ) ٥٠٠٠(البالغة ا7مريكيةول القوات ــوصأعطـــى 

فقد ترك القائد شيردان ،تكساس دفعة دعم جديدة لليبراليين  إلى Philip Sheridan)١٠٣(شيردان
تجھيز جيشه،  ;عادة أمريكيةبندقية ) ٤٠٠٠٠(جواريز التي بلغت إلىجيشه وتجھيزاته  أسلحة

صفوف  إلى ا7مريكيينالقدامى ومن بينھم السود  المحاربينمن ) ٣٠٠٠(كما التحق ما يقارب
  .)١٠٤(جواريز

اتخاذ القائد بازيني موقفاً دفاعياً بعد سحب قواته من ريوجراندي  إلىھذه التطورات  أدت
منطقة تحادد تكساس  7نھا،شيردان الذريعة لشن ھجوم على قواته  ا7مريكيلكي �يعط للقائد 

 ا7مريكيةالو�يات المتحدة  أعادت ١٨٦٥عام  أواخروفي . )١٠٥(يعسكر فيھا القائد شيردان تيال
  .)١٠٦(مع الليبراليين بقيادة جواريز الدبلوماسيةرسمياً ع�قاتھا 

 ا;مبراطوريةمن حياة  ا7خيرةبدأت المرحلة  ١٨٦٦مع حلول النصف الثاني من عام و
، فحتى هامريكي أسلحةترك ماكسمليان وحيداً في مواجھة الليبراليين بما لديھم من  إذ ،المكسيكية

وتجلى موقفھا ھذا بعدم اكتراث البابا ونابليون الثالث  إليهھرھا ظ أدارتنابليون الثالث والبابوية 
فانھالت الھزائم على الجيش ، )١٠٧(فرنسا لمقابلتھم إلىلتوس�ت شارلوتا التي سافرت 

جواريز في موقعة قرب ماتامورو  أنصار�سيما ا�نتصار الذي حققه ، مبراطوريا;
Matamoro من الجنود ) ٣٠٠(على حدود تكساس بقتل١٨٦٦حزيران  الرابع عشر منفي
وبعدھا توالت انتصارات تامورو نفسھا،االيون سيطرتھم على مومن ثم فرض الليبر ،النمساويين

كسباً مادياً فكل مالتي حققت  )١٠٨(Acapulcoواكابالكو  Tampicoالليبراليون باحت�ل تامبيكو
 ا;مبراطوريةيعني حصولھم على موارده الكمركية وبالمقابل خسارة خزينة  بأيديھمميناء يقع 

  .ا7مواللھذه 
ماكسمليان بعد  أمامالقوات الليبرالية كل منافذ الھرب  أغلقت ١٨٦٧بحلول عام و

وقع ماكسمليان وشباط من العام نفسه من مكسيكو ستي  خامس منالانسحاب الجيش الفرنسي في 
التي تبعد  Queretaroكويرتارو إلىمن المحافظين  أنصارهبخطأ كبير بانسحابه مع من بقي من 

 انه بعيد إ� ،لماكسمليان ا;قليمميل شمال غرب مكسيكو ستي، فبالرغم من موا�ة ھذا ) ٣٠٠(
 الجزء السفلي من الوادي وتحيط بهقع في 7نه ي ،زفيراكرو إلىجداً عن طريق الھرب 

مقاتل ماكسمليان في ) ٣٠٠٠(وفي ھذه ا�ثناء حاصرت القوات الليبرالية البالغة. )١٠٩(الت�ل
، وفي محاولة لكسر ھذا الحصار بعث ا7خرى وا;مداداتكيريتارو وقطعوا عنه الماء 

مكسيكو ستي لتحشيد ما تبقى من  إلىس فار) ١٢٠٠(ماكسمليان مرافقه الجنرال ماركوس برفقة
مما اضطر القائد  ،بويب� إلىتوجھه  أثناءلكن الليبراليون تمكنوا من الحاق الھزيمة به  ،أنصارھم
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الھروب خارج الب�د وبحوزته مليون دو�ر تاركاً ماكسمليان يواجه مصيره  إلىماركوس 
على ماكسمليان بمغادرة المكسيك مع  ألحث نابليون الثال إننذكر  أن ا;نصافلكن من ،)١١٠(لوحده

ماكسمليان رفض ترك  إنغير ،)١١١( ١٨٦٧ آذارالقوات الفرنسية التي غادرت من فيراكروز في 
القبض  إلقاءمن المحافظين وقرر المضي قدماً في مواجھة الليبراليين الذين تمكنوا من  أنصاره

الثالث بالرصاص في  إعدامهو LerrodeLasCampanasعليه في ليرودي �ي كومباناس
. )١١٢(استسلمت مكسيكو ستي لليبراليين أيامفي كويريتارو، وبعد ستة  ١٨٦٧حزيران  عشر من

المكسيك برئاسة جواريز لتنتھي مرحلة قاسية عانى فيھا  إلىوھكذا عاد النظام الجمھوري 
  .الليبراليون أمالمكسيكيون كثيراً سواء منھم المحافظون 

  :نتائج الحرب
 إمبراطوريةسياسة نابليون الثالث في اقامة  إخفاقالحرب الفرنسية المكسيكية  أثبتت

ين ـال الدـــمن رجـمع مؤيديه  أطلقھاالتي  ا;نسانيةوان الذرائع ، ا7مريكيةفرنسية في القارة 
المكسيك  أبناءمساعدة  أرادلو  7نه ،صحة لھا ية �ــاءات واھـــــادع إ�ي ـا ھــيك مـــولـــالكاث

بناء جيش مكسيكي حقيقي وليس ا�عتماد على المرتزقة للكان تخلى عن ديونه ولسعى بكل جھد 
خطة نابليون الثالث التي اعتمدت على سرعة  إخفاقھذه الحرب  أثبتت، كما ا7خرىمن الدول 
 مقاتل) ٣٨٠٠٠(فعلى الرغم من وجود ،الحرب كان في صالح الليبراليين إطالة�ن ،التنفيذ 

فض�ً عن المكسيكيين المحافظين لم تستطع السيطرة على ،ة الحرب مدفرنسي طوال 
 بأمراضماتوا ) ٥٠٠٠(فرنسي منھم ) ٧٠٠٠(فقتل طوال مدة الحرب ما يقارب ،)١١٣(المكسيك

الفرنسية بالرغم من قدرتھا  ا7جنبيةمقاتل من الفرقة ) ١٩١٨(الحمى الصفراء والم�ريا، ومات 
  .)١١٤(المكسيك أجواءعلى تحمل 
الخراب  إلى إضافة ا7رواحالجانب المكسيكي كانت خسائره ھو ا�خر كبيرة في  أما

ومنھم  ،مكسيكي منھم من قتل على ايدي القوات الفرنسية) ٣٢٠٠٠(مدنه، فقد قتل أصابالذي 
) ٥٦٠٠(ران الليبراليين وقتل من جانب المحافظين بني ،على ايدي قوات المحافظينمن قتل 
الشعور بالكرامة الوطنية لدى المكسيكيين الذين حاولوا مع  أحيتھذه الحرب  ،ولكنيكياً مكس

ضرورة ا�ستمرار في حرب  وأدركوا ،جواريز اقامة نظام جمھوري ذو مؤسسات راسخة
ھذه الحرب على  أكدتومن الجانب الدبلوماسي السياسي .)١١٥(لتحقيق الرفاھية للمكسيك ا;ص�ح

 ا7وربيةوعدم سماحھا للقوى ، ا7مريكيةفي الھيمنة على القارة  ا7مريكيةتحدة قوة الو�يات الم
  ).١١٦(ا7مريكيةجزء من القارة  أيالتدخل وفرض سيطرتھا على  في

  

  :الخاتمة
فرنسzية علzى ارض المكسzيك لجھلzه  إمبراطورية بإقامةمحاولة نابليون الثالث  أخفقت-١

  .لسياسيةبظروف ھذه الب�د وطبيعة توجھاتھا ا
نتيجة لسياسzة نzابليون الثالzث الفاشzلة  وا7موال ا7رواحدفعت فرنسا خسائر كبيرة في -٢

  .ألمانيارجال الدين المكسيكيين وھم بحاجة لھا في حماية حدودھا مع  إسنادفي 
الليبراليين بكل قوة وص�بة انتصاراً لمبادئھم الرافضة   أنصارالمكسيك من  أبناءوقف -٣

  .ام الملكي الفاسد الذي عانوا منه طوال سنين طويلةعودة النظل
في نفوس المكسيكيين الشعور بالكرامzة الوطنيzة التzي كzانوا  أحياظھور جواريز بط�ً -٤

  .في تلك الفترة إليھاالحاجة  بأمسھم 
زادت الحرب مzن فقzر وجھzل المقاطعzات المكسzيكية وانقسzامھا وفقzدان الzب�د للوحzدة -٥
  .الوطنية
الحمzى الصzفراء والم�ريzا فzي  إمzراضالبيئة المكسيكية الصعبة بما فيھا مzن  ساھمت-٦

  .اندحار القوات الفرنسية التي دخلت المكسيك
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 ،الفرنسية ومن بينھا ا�ورطة السودانية المصرية بطو�ت عديدة ا7جنبيةالفرقة  أبدت-٧
التي  وأجواءھاالمكسيك  ضأمراالتي وضع على عاتقھا تنفيذ المھام الصعبة لقدرتھا على تحمل و

  .عليھاغير معتاداً  ا7وربيكان المواطن 
يمكن للقوى الخارجية ان تحقق النصر دون  انه � إ�الخارجي  ا;سناد أھميةمع -٨

  ).الشعبية(مساندة القوى الداخلية
الحرب  إنھاءبارزاً في  أثرا ا7مريكيةوالو�يات المتحدة  ا7وربيةكان لظروف القارة -٩

  .مكسيكية لصالح الليبراليينال
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 الة بعثھا إلىوھو المبدأ الذي أعلن عنه الرئيس ا7مريكي مونرو في رس: مبدأ مونرو .٤٥

وبرز ھذا المبدأ نتيجةً لمشكلتين ا7ولى ا�صطدام مع روسيا بخصوص . ١٨٢٣الكونغرس عام
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