الفصل :الرابع

وحدة :تاريخ أوروبا في القرنين  19و20
األستاذة :محمد حبيدة

المحاضرة رقم3 :

السنة الجامعية
2021-2020
1

السنة الجامعية2021-2020 :
وحدة :تاريخ أوروبا في القرنين  19و20
األستاذ :محمد حبيدة

جامعة ابن طفيل
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
شعبة التاريخ والحضارة
الفصل الرابع
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أولى التوسعات الخارجية :إيطاليا ومصر
يف مرحلة موالية ،انتقل نابوليون إىل مرحلة اهلجوم على عدد من األقطار األوروبية يف سياق الصراع
مع بريطانيا ،أظهر فيها مهارات وقدرات خارقة يف ميدان املدفعية ،استطاع هبا سنيت  1796و 1797السيطرة
على مناطق شاسعة يف إيطاليا الشمالية ،حيث ضم عددا من املناطق واملدن إىل الرتاب الفرنسي ،منها مدينة
نيس ،واستوىل على كميات هائلة من خرياهتا يف شكل أموال ولوحات فنية وغريها.
وقد تأتى له ذلك عقب التغلب على اجليش النمساوي اجلرار وقائده احملنَّك جون بيار بوليو
تدرس اليوم يف
( :Beaulieuجنرال بلجيكي كان يف خدمة ساللة هابسبورغ) ،وذلك يف معارك ما زالت َّ
األكادمييات العسكرية.
اعتربت نفسي
اعتربت نفسي أكثر من جنرال،
عقب هذا الفوز ،كتب نابوليون" :يف هذه اللحظة،
ُ
ُ

أدخل التاريخ" (إريك ديلموت)
مدعواً للتأثري يف مسار أمة بأكملها .لقد ر ُ
أيت نفسي ُ

يف واقع األمر ،كانت احلملة على إيطاليا ،برأي أحد املؤرخني" ،نقطة انطالق األسطورة النابوليونية"

(إريك ديلموت).
وزادت هذه االنتصارات من شهرته حيث استقبله الباريسيون كبطل كبري ،حىت أصبح يظهر كأقوى
رجل يف البالد .وتضخمت هذه الشهرة بفضل محلته العسكرية على مصر عام .1798

كانت هذه احلملة تدخل ضمن خطة تقضي مبضايقة اإلجنليز ،وبفتح آفاق جتارية أمام البورجوازية
الفرنسية بالتجارة مع الشرق العريب ،والتفكري يف فتح قناة تربط بني البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر للتجارة
مع اهلند والشرق األقصى ومنافسة التجار الربيطانيني.
يف هذه املرحلة املبكرة من عمله السياسي والعسكري ،كانت رؤية نابوليون تسعى الحتضان العامل
برمته .مل تكن احلملة على مصر سوى مكون من مكونات هذه الرؤية العاملية اليت فشلت يف هناية املطاف .فقد
امتدت هذه السياسة التوسعية إىل الشام واهلند وأسرتاليا وجزر الكارييب .لكن سياس ًة مثل هذه كانت تستلزم
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اهليمنة على البحار واحمليطات كشرط أساسي لتطوير مشروع استعماري واسع النطاق على النحو الذي استأثرت
به بريطانيا العظمى.
بعد موافقة الديريكتوار على خطة نابوليون ،أسس هذا األخري جيش الشرق ( l’armée

تكون
 )d’Egypteيف مطلع عام  ،1798ونظَّمه حتت قيادة مثانية ضباط .ومعلوم أن جيش الشرق هذا قد َّ
باملوازاة مع "معهد مصر" ( )Institut d’Egypteالذي أوكِلت له مهمة علمية حتت إشراف غاسبار مونج
( .)Gaspard Mongeوكان هذا املعهد قد انبثق عن هيئة العلوم والفنون ( la commission des

 )sciences et des artsاليت كانت تضم علماء آثار ومهندسني خمتصني يف املناجم ،ومطبعيني وغريهم.
انطلقت احلملة من مدينة تولون املطلة على البحر األبيض املتوسط جبنوب فرنسا ،على منت
أسطول مالحي كبري ( 280سفينة ،و 54000جندي) .استطاع أسطول نابوليون يف مرحلة أوىل التخلص من
مضايقة األسطول اإلجنليزي ،والسيطرة يف مرحلة ثانية على جزيرة مالطة بوسط هذا البحر مبساعدةٍ من
اإليطاليني .ففي مالطة ،ترك نابوليون كتيبة عسكرية مكونة من  3000جندي لتأمني الصلة بني فرنسا ومصر.
يف  1يوليوز من عام  1798ليال استطاع األسطول الفرنسي احتالل مدينة اإلسكندرية عقب
مقاومة ضعيفة مل تدم أكثر من بضع ساعات.
كانت مصر من الناحية السياسية حتت حكم اخلالفة العثمانية ،ومن الناحية االجتماعية
واالقتصادية كانت أقليةٌ من اإلقطاعيني تتحكم يف ٍ
شعب من الفالحني املقهورين .ولذلك ،يف اليوم املوايل ،قدم
كمحرر ٍ
ٍ
وحامل لرسالة "األنوار واحلرية".
وحام للديانة اإلسالمية
نابوليون نفسه للمصريني
ِّ
وعموما ،ميكن اختزال ما وقع خالل هذه احلملة يف النقط اآلتية:
 الدخول إىل القاهرة يف  23يوليوز عقب معركة األهرامات. تصدي اإلجنليز بقيادة ويلسون لألسطول الفرنسي وهزمه يف موقعة أيب قري بساحل اإلسكندرية(-1 2غشت)
  21أكتوبر :انتفاضة املصريني يف سياق الدعوة إىل اجلهاد ضد الكفار حيث قتل املصريون مئاتالفرنسيني .وزاد من هذا الضغط اجليش العثماين املدعوم من طرف الربيطانيني.
  :1799اهلجوم على الشام أكتوبر  : 1799عودة نابوليون إىل فرنسا ملواجهة التحالف اإلجنليزي الروسي النمساوي ،تاركا قيادةاجليش للجنرال جون باتيست كليبري ()Kleber
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  :1800بداية تراجع اجليش الفرنسي بفعل التحالف الربيطاين العثماين.  :1801اهنزام اجليش الفرنسي أمام األسطول الربيطاين واالنسحاب من مصر.كانت احلملة الفرنسية على مصر فاشلة عسكريا لكنها فتحت آفاقا علمية واعدة ،إذ أسست ملا
عرف فيما بعد بعلم املصريات ( ،)Egyptologieكان من أبرز وجوهه جون فرانسوا شامبوليون
( )Champollionالذي متكن عام  1822من سرب أغوار الكتابة اهلريوغليفية ،وعلماء آخرون كشفوا عن
خبايا تاريخ الفراعنة واألهرامات .هذا ما جعل املؤرخ الفرنسي إيف ليسيس ينعت احلملة الفرنسية على مصر
بِـ ـ ـ ـ ـ ـ"املغامرة العلمية":
Yves Laissus, L’Egypte : une aventure savante, 1798-1801, Paris, Fayard, 1998.
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