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الحروب النابوليونية
 مالحظات أوليةمالحظة أولى :أفرزت احلروب النابوليونية دراسات كثرية مبختلف اللغات ،مجعت بني التاريخ
السياسي والتاريخ االجتماعي جليش نابوليون .وقد استندت هذه الدراسات إىل قراءة جديدة يف األرشيف،
ومناهج منفتحة على علوم كثرية ،سياسية واجتماعية ولسانية ،إذ قدمت تأويالت جديدة لألحداث والوقائع.
ومن هذه الدراسات ،ميكن ذكر هذا الكتاب اجلماعي:
Hervé Drévillon, Bertrand Fonck, Michel Roucaud, Guerres et armées
)napoléoniennes (2013

يف هذا الكتاب ،الذي اطلع فيه الباحثون على وثائق وزارة الدفاع الفرنسية ،يلمس القارئ سعي املؤرخ إىل كتابة
تاريخ شامل جيمع بني التاريخ السياسي والتاريخ االجتماعي ،وأيضا ما تعلق بالتمثالت .ولذلك ،يسلط هذا
الكتاب الضوء على جوانب كثرية حميطة هبذه احلروب اليت خاضها نابوليون على الساحة األوروبية ،منها االقتصاد
والقانون والعالقات االجتماعية والفنون واملعيش اليومي للجنود واألسرى واملعطوبني ،مما مينح هلذه احلروب وجها
اجتماعيا حقيقيا ،ولكتابة التاريخ مسة جتديدية حقيقية.
مالحظة ثانية :تعترب احلروب النابوليونية أضخم حروب عرفتها البشرية يف العصر احلديث قبل احلرب
العاملية األوىل .كانت حربا مدمرة .كانت "حربا شاملة" كما قال املؤرخ األمريكي دافيد بيل يف كتاب حتت عنوان
"أوروبا حتت حكم نابوليون :نشأة احلرب احلديثة" ( .)2007فقد كانت اجليوش ضخمة على مستوى العدد ،إذ
يقدر الباحثون عدد اجلنود الفرنسيني بِـ  ،1.500.000واجلنود الربيطانيني بِـ  .750.000هذا يف الوقت الذي
كان فيه عدد السكان يف فرنسا يناهز  27مليون نسمة ،ويف بريطانيا  12مليون نسمة .كما أن هذه اجليوش
توفرت على تكوين أكادميي خمصوص ،واستعملت مدفعية كثيفة ومتطورة بفعل ما وفرته التقنيات املرتبطة بالثورة
الصناعية.
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مالحظة ثالثة  :اخلسائر البشرية ،من قتلى وجرحى ومرضى ،كانت ثقيلة جدا :مليونان على الصعيد
األورويب .وهذا رقم كبري جدا بالقياس إىل عدد السكان يف بداية القرن التاسع عشر .وهذه بعض األرقام:
 800.000قتيل من جراء الثلوج الروسية
 600.000قتيل مدين
 400.000قتيل عسكري
ويذهب بعض الدارسني هلذا املوضوع هبذه األرقام الرمسية ،النابعة من أرشيفات وزارات الدفاع األوروبية،
إىل مخسة ماليني من الضحايا ،باالستناد إىل خمتلف املؤشرات اليت نمنحها مذكرات ومراسالت الضبا واجلنود
الذين شاركوا يف هذه احلروب.
مالحظة رابعة :انطلقت هذه احلروب يف سياق الصراع بني فرنسا وبريطانيا سنة  1805مع معركة
الطرف األغر .كان الطرفان قد وقَّعا على معاهدة أميان ( )Traité d’Amiensيف اخلامس والعشرين من مارس
عام  1802اليت وضعت حدا لنفوذ فرنسا يف منطقة الشرق العريب عقب اهلجمة على مصر .لكن ،يف واقع األمر،
مل تكن هذه املعاهدة سوى هدنة مؤقتة لتهدئة التنافس االستعماري الذي انطلق بني األمم األوروبية ،ذلك أن
الرغبة يف بسط اهليمنة على العامل جعلت أطراف املعاهدة خترج عن مقتضياهتا وإعالن احلرب.
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