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الحملة على روسيا 1812

اعترب نابوليون السيطرة على أملانيا ،وعلى مملكة بْروسيا ،متهيدا للذهاب بعيدا باجتاه الشرق
للهجوم على روسيا .على مستوى القارة ،خضعت كل البلدان لفرنسا ،من إسبانيا إىل أملانيا ،ومن إيطاليا إىل
بلجيكا ،ومن هولندا إىل النامسا وبولندا ،إذ مل تبق سوى روسيا اليت كان حيكمها اإلسكندر األول.
الروس ختوفوا
كان نابوليون يسعى إىل إقناع قيصر روسيا بقطع صالته التجارية مع بريطانيا .لكن ُّ
من السياسة التوسعية الفرنسية ،فاستمروا يف التعامل مع الربيطانيني إذ فتحوا موانئهم للتجارة معهم .هذا ما دفع
نابوليون إىل اختاذ قرار اهلجوم على روسيا ،بالرغم من حتذيرات الدبلوماسيني الفرنسيني العارفني بشؤون روسيا.
جهز نابوليون جيشا من  450.000جندي ،مكون من خمتلف اجلنسيات ،عُرف باسم "اجليش

العظيم" ،استعدادا لشن حرب على روسيا ،كانت من أشد احلروب دمارا ودموية يف التاريخ األورويب ،وذلك سنة
 .1812وقد اختذت املعركة اليت جرت بني الطرفني تسميتني خمتلفتني:
معركة موسكوفا ( )Moscovaبالنسبة للفرنسيني
للروس
معركة بورودينو ( )Borodinoبالنسبة ُّ
الروس
هزم جيش اإلسكندر األول ،والدخول إىل موسكو .وكان رد فعل ُّ
استطاع جيش نابوليون َ

أن هجروا مدينتهم وأحرقوها وتركوا نابوليون يف حرية من أمره ال يعرف ما يصنع يف موسكو .فكل القيادة الروسية

الروس يراهنون على جميء فصل الثلوج لشن
انتقلت إىل مدينة سان بيرتسبورغ .كان الشهر شهر أكتوبر ،وكان ُّ
الروس بقيادة اجلنرال ميخائيل كوتوزوف الذي
هجوم مضاد على جيش نابوليون .ويف انتظار حلظة احلسم ،انتظم ُّ
محل اسم جنرال الثلج واجلليد ،وشنُّوا هجوما على الفرنسيني وقت تساقط الثلوج ،فمات منهم النصف ،أي ما
يفوق  200.000جندي بسبب قطع اإلمدادات وتفشي الربد القارس.
اهنزم اجليش الفرنسي يف هناية املطاف .كان كوتوزوف يرغب يف إلقاء القبض على نابوليون ،لكن
هذا األخري متكن من اهلرب صحبة ضباطه الكبار ،والرجوع إىل باريس .لكن األهم كان قد حتقق ،إذ شكلت
هذه اهلزمية بدايةً لرتاجع قوة نابوليون يف أوروبا .ويف املقابل ،اكتسبت روسيا قيمة كبرية يف املنتظم األورويب ،إيذانا
باحتالهلا لواجهة التحوالت اليت عرفتها القارة فيما بعد.
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كانت احلرب الفرنسية-الروسية فظيعة ال توازيها سوى احلرب على هيتلر إبان احلرب العاملية الثانية،
عندما تكرر سيناريو اجلوع واملوت من شدة الربد .هذا ما تذكره الوثائق احملفوظة يف مستودعات الوثائق بباريس
وموسكو ،وأيضا الرسائل واملذكرات اليت تبقى مصدرا رئيسيا لفهم املآسي الكثرية اليت تسببت فيها هذه احلرب
بالنسبة للعسكريني واملدنيني على السواء .يف البداية ،كان ضباط "اجليش العظيم" على قناعة كبرية جبدوى هذه
احلرب اليت كان من شأهنا ،يف نظرهم ،أن جتل ب إليهم اجملد .يقول ضابط بولندي شارك يف هذه احلرب ،يف
مذكراته:
"منذ األحداث العسكرية األخرية ،استعاد الضباط الشباب الثقة يف جنمة نابوليون .حىت لو قال هلم :هيّا يا
ضباط ،عليكم بغزو القمر ،استجابوا ،وقالوا :مسعا وطاعة! مل نكن حنلم سوى باملعارك واالنتصارات ..مل نكن
الروس للسلم وتفادي القتال".
خنشى إال مبادرة ُّ
كان ذلك جمرد حلم ،ألن الواقع كان أقوى وأشد ،وكانت املآسي أكثر مما تصوره هؤالء الضباط ،إذ
سرعان ما واجه اجلنود تضاريس خميفة وطرقات وعرة وأجواء مناخية قاسية ،وخيم العياء على األجسام من شدة
ا ملشي وقلة النوم .مث إن األقوات صارت تقل مع مرور الوقت ،ففرت احلماس ،والح املوت يف األفق ،حىت أن بعض
الغم الذي خيم على احلرب .هذا ما ترويه املذكرات .نقرأ يف مذكرة أحد حرس نابوليون" :كانت
اجلنود بكوا من ِّ
األرض غارقة يف الدم ،وكنا منشي فوق اجلثث".
وإىل جانب املذكرات ،أسالت هذه احلرب مدادا كثريا بقلم مؤرخني وسياسيني وصحفيني كتبوا عن
هذه احلرب وتفاصيلها ونتائجها .نذكر من هذه الدراسات مؤلَّفني ،واحد كالسيكي ألَّفه عام  1949لويس
مادالن حتت عنوان "كارثة روسيا" ،والثاين حديث الصدور ( )2012ملاري بيار ري" ،املأساة املخيفة :قراءة
جديدة يف تاريخ احلملة على روسيا".
Louis Madelin, La Catastrophe de Russie, Hachette, 1949.
Marie-Pierre Rey, L’Effroyable Tragédie : Une nouvelle histoire de la campagne de Russie,
Paris, Flammarion, 2012.

يف كتاب املؤرخة الفرنسية املتخصصة يف تاريخ روسيا ،ماري بيار ري ،الذي صدر مبناسبة مرور
قرنني على احلدث ،والذي استند إىل وثائق كثيفة ،روسية وفرنسية ،وتناول املوضوع مبقاربة جديدة تقضي بتقاطع
الرؤى ،الروسية والفرنسية ،وحىت رؤى األوروبيني اآلخرين الذين شاركوا يف املعركة ،جيد القارئ ضالته .تتبعت
الباحثة فصول احلملة (الدخول إىل الرتاب الروسي ،معركة بورودينو ،احتالل موسكو ،إحراق املدينة ،بسالة
الروس ،الرتاجع ،اهلزمية) ،لتخلُص إىل أن هذه احلرب شكلت "مأساة بشرية ضخمة" .ومن جهة أخرى ،شددت
ُّ
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الباحثة على "نشأة الشعور الوطين الروسي" ،كون أن أحداث شتنرب-أكتوبر  1812كانت حبق منطلقا لألمة
الروسية.
وباإلضافة إىل املذكرات والدراسات أغرت احلملة على روسيا قلم وريشة األدباء والفنانني من خمتلف
األقطار .وتبقى رواية األديب الروسي ليون تولستوي "حرب وسلم" ،الصادرة أول األمر يف شكل فصول بني
عامي  1865و ،1869من أهم ما ُكتب يف هذا الشأن ،إذ يعتربها األدباء والنقاد من أروع الروايات يف تاريخ
األدب العاملي بفضل غىن املشاهد وواقعيتها والتوصيفات النفسية اهلائلة اليت ميزت فقرات كثرية من هذا العمل
األديب.
واتيرلو ومؤتمر فيينا 1815

يسمي الفرنسيون املعركة اليت اهنزم فيها نابوليون ،يوم  18يونيو من عام  ،1815بِـ معركة "مون
سان جون" ( ،)Mont Saint Jeanوهو موقع يف بلجيكا (جنوب بروكسيل) ،فيما ينعتها األملان بِـ "التحالف
اجلميل" .أما الربيطانيون فيسموهنا "واتريلو" ( )Waterlooوهو اسم القاعدة العسكرية اليت كان يرابط هبا جيش
التحالف املكون من بريطانيا وبْروسيا وهولندا وبلجيكا ،بقيادة اجلنرال الربيطاين أرتري ويلنغتون (.)Wellington

تكون مبقتضى اتفاق حصل يف مؤمتر فيينا يف مارس .1815
علما بأن هذا التحالف قد َّ

وبغض النظر عن تفاصيل املعركة اليت اهنزم فيها جيش نابوليون ،خبطة حمكمة من جيوش التحالف
املذكور ،ميكن القول إهنا أهنت سلسلة احلروب الطويلة واملدمرة اليت جرت ببلدان عديدة من القارة األوروبية،
وأوقعت نابوليون يف قبضة الربيطانيني الذين حبسوه يف جزيرة سانت هيلني الربكانية بعرض احمليط األطلنيت بني
إفريقيا والربازيل.
أسالت معركة واتريلو الكثري من املداد خالل القرن التاسع عشر ،ليس فقط من طرف الفاعلني
املباشرين (مذكرات) ،واملؤرخني (مؤلفات يف شكل دراسات توصيفية أو حتليلية) ،بل أيضا بريشة عدد من الفنانني
وقلم أدباء مشهورين ،يف مقدمتهم فيكتور هوغو الذي أبدع أشعارا يف ديوانه "العقوبات" ( )1853أثار فيها هذا
احلدث ،وإميل إريكمان الذي كتب عام  1865رواية بعنوان "واتريلو" جمَّد فيها "الواجب الوطين".
أما ا لدراسات اجلامعية اليت تناولت موضوع واتريلو فال تعد وال حتصى ،سواء تلك اليت أجنزها
الفرنسيون أو الربيطانيون أو األملان وحىت األمريكيني .وقد أشرنا إىل بعضها يف الئحة املراجع .وبرأينا تبقى دراسة
املؤرخ الربيطاين أندرو روبريتس (واتريلو :رهان نابوليون األخري) من أهم هذه الدراسات من حيث النظرة إىل
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األمور .يرى روبريتس أن واتريلو هي اليت فتحت الباب أمام القرن التاسع عشر مع النظام األورويب اجلديد الذي
فرضه مؤمتر فيينا ،والذي سهرت عليه بريطانيا .ومعىن ذلك ،وفق مقاربته األجنلوساكسونية الصرفة ،أن هزمية
نابوليون وضعت حدا للقرن الثامن عشر الطويل املمتد ما بني الثورة اجلليلة اإلجنليزية ( )1689وحدث ،1815
حيث كانت قيم الفروسية ما تزال حتافظ على أمهيتها يف سلوك اجلنود على الرغم من التقدم احلاصل آنذاك يف
ميدان املدفعية.
ومن اجلانب الفرنسي ،ميكن االحتفاظ هبذه املعركة من زاوية الذاكرة كما أبانت عن ذلك دراسات
كثرية ،انطالقا من مفهوم "موقع الذاكرة" على النحو الذي يظهر يف املؤلَّف الضخم الذي أشرف عليه بيار نورا
"مواقع الذاكرة" ( .)1992-1984كيف تشكلت ذاكرة واتريلو من خالل رصد ما خلفه الفاعلون السياسيون
واالجتماعيون املرتبطون باحلدث وكيف غ ّذى هذا احلدث هوية الفرنسيني بتأويله على طريقتهم ااخاصة من هذا
املنظور ،تظهر فائدة دراسة احلرب ليس من باب تفاصيل ساحة الوغى ،بل باألحرى بالرتكيز على وظيفة
التمثالت عوض الوقائع .ولذلك ،تبدو اهلزمية وكأهنا تربر تساؤالت تكميلية ذات صلة بالتعبري عن ما يسميه
الباحث الفرنسي جون مارك الرجو يف دراسته "واتريلو يف ذاكرة الفرنسيني )2001( "1914-1815 :بِـ "اهلزمية
اجمليدة" باحلفر يف العالقات املوجودة بني اهلزمية واملخيال االجتماعي ،ونشأة وتطور املشاعر املوصوفة بِـ "الوطنية".
ومن الوجهة اجليوسياسية ،كان حدث واتريلو حمطة جديدة يف تاريخ أوروبا .فقد بادرت الدول
األوروبية املعادية لفرنسا بالدعوة إىل مؤمتر أورويب للبحث يف سبل طي صفحة نابوليون وفتح صفحة جديدة كتبت
بريطانيا عناوينها حبروف بارزة .هذا ما حصل يف مدينة فيينا ما بني شهري شتنرب  1814ويونيو  .1815كان
مؤمتر فيينا حدثا سياسيا غري مسبوق يف تاريخ القارة األوروبية ،كونه أكرب جتمع سياسي ودبلوماسي من نوعه إىل
ذلك احلني .كانت الغاية اليت سطرهتا بريطانيا هي العودة بأوروبا إىل وضع ما قبل الثورة الفرنسية ( )1789وتثبيت
دعائم األنظمة امللكية بالتأكيد على شرعية السالالت احلاكمة ،وإحالل السالم يف أرجاء القارة.
هيمن على املؤمتر ما يعرف بالتحالف الرباعي املنتصر على نابوليون :بريطانيا وممثلها اجلنرال
ويلنغتون ،وروسيا وقيصرها اإلسكندر األول ،وبْروسيا ووزير خارجيتها كارل هاردنبريغ ،والنامسا ووزير خارجيتها
ميرتنيخ .ومن اجلانب الفرنسي حضر وزير ااخارجية شارل موريس تالرياند .على الرغم من هيمنة التحالف الرباعي
على املؤمتر ورغبة الدول األوروبية إخضاع فرنسا ،فإن هذه األخرية خرجت بأخف األضرار من هذا املؤمتر بفضل
حنكة تالرياند الذي عرف كيف ميتص غضب هذه الدول حفاظا على وحدة بالده الرتابية .وحتكي املذكرات اليت
كتبها املشاركون يف املؤمتر كيف أن وزير ااخارجية الفرنسي استطاع ،من خالل املوائد اليت كان يسهر على حتضريها
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أحد الطباخني املهرة ،وهو أنطوان كارمي ،تلطيف األجواء وحتقيق مكاسب هامة يف وجه الدبلوماسية "الشرسة"
قسموا بولندا فيما بينهم .كان تالرياند قد استخدم سحر الطبخ الفرنسي "سالحا
للربوسيِّني و ُّ
الروس الذين َّ
ْ
دبلوماسيا هائال" ،بتعبري املؤرخ روبريت فرانك املختص يف تاريخ العالقات الدولية ،مما َّ
مكن من تفادي "سالم
مهني".
وبصفة عامة ،كرس املؤمتر هيمنة بريطانيا على أوروبا والعامل ،لكنه ضمن سلما نسبيا خالل
القرن التاسع عشر ،مل خيتل اختالال كبريا إال مع اندالع احلرب العاملية األوىل يف مطلع القرن العشرين .فقد
استغلت بريطانيا ظروف السلم النسيب هذه ملواصلة إقالعها االقتصادي وتقوية أسطوهلا املالحي والتجاري
وإحكام قبضتها على بقاع شاسعة من العامل (كندا وأسرتاليا واهلند وإفريقيا اجلنوبية) .وبذلك ،صارت اإلمرباطورية
الربيطانية تتوفر على أكرب جيش يف العامل ،وأكرب أسطول مالحي ،وأكرب شبكة حديدية ( 11.000كلم) ،وأكرب
اقتصاد باحتكار  90باملائة من اإلنتاج العاملي من النسيج و 75باملائة من إنتاج الفحم احلجري .كما صار بنكها
القومي ،الذي كان قد رأى النور عام  ،1694يتوفر على أعلى املدخرات يف العامل ويشرف على  700مؤسسة
مصرفية و 600شركة .حصل هذا باملوازاة مع النمو املتصاعد للمدن ،وخاصة مدينة لندن اليت بلغ عدد سكاهنا
مليوين نسمة لتكون أكرب مدينة يف العامل خالل القرن التاسع عشر .لكن ما ميَّز التمدُّن يف بريطانيا يف هذا القرن

هو ظهور ما يعرف بِـ "الكوكتاونز" (املدن السوداء :اآلالت واملداخن العالية) اليت كتب عنها الكثري من الكتاب،
أبرزهم الروائي اإلجنليزي تشارلز ديكنز يف روايته "أوقات عصيبة" ( ،)1854حيث تظهر مالمح النظام الرأمسايل
القائم على استغالل العمال استغالال فاحشا ،وتلويث البيئة تلويثا مفرطا ،على النحو الذي يظهر يف مدينة
مانشيسرت ومدن أخرى كثرية.
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