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المسكككككككككككككالا  الشكككككككككككككالل الدم  ي عةيا م ناعسمًا  ث ا الة ا تقدسم نعم اف الى اسكككككككككككككمتي اليمي ا التي 
  احاعتوي بمعاستاا نتح ة  اليثسم  ف اجل اوجاز  ا تي . 

ن ي العتكام طدعن هللا عزنجكل طف يحفظام ج يعكا  ف الكل  المنا نيوعم عةسام  كالصككككككككككككككحا        
 نالعا يا .
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 المقدمة

يعد تاريخ أمريكا الالتينية من االختصاصات الجديرة بالدراسة والبحث وذلك يعود      
من احداث وتطورات مهمة شملت األصعدة السياسية واالقتصادية يحوي الى ما 

ليس على الشأن الداخلي فحسب بل وحتى على السياسة  وانعكاساتهاواالجتماعية 
"سيمون بوليفار ودوره العسكري  ومن هنا جاءت أهمية دراسة موضوع  ،الخارجية

كاديمية عالجت جوانبها وهي دراسة ا، "  1830-1783والسياسي في كولومبيا الكبرى 
مثل احدى ت رسالةها التفي ان الشخصية التي تناوللكن  اهمية هذا الموضوع الكثيرة، 

اهم الشخصيات في أمريكا الالتينية كونه أسس دولة واثبت بشكل ال يترك مجاال للشك 
حينما  1830-1819بانه صاحب الدور الكبير والفاعل بتأسيس دولة كولومبيا الكبرى 

 اجبر اسبانيا على االنسحاب من قارة أمريكا الجنوبية .

أوصل كولومبيا الكبرى للتحرر من  ان الخطوة األولى على الطريق الذي     
االستعمار االسباني هو النشاط العسكري والسياسي الذي مارسه بوليفار اثناء معاركه  

تشكيل االستقالل و  ناعال كانقامه أسس الديمقراطية ، فالتي احرز من خاللها النصر وا
في خوض  البداية األولى لبوليفار الذي استمر 1811جمهورية فنزويال األولى عام 

،  وبإمكانيات محدودة 1819-1812المعارك والهجرة من بلد الى اخر من عام 
تحرير كولومبيا واعالنها جمهورية تحت عنوان ) جمهورية كولومبيا الكبرى( استطاع 

وايضًا  1822واالكوادور عام 1821، ثم حرر فنزويال عام   1819وذلك في عام 
  .سبانية نهائيا من تلك المستعمراتطرد القوات اإلو  1824تحرير البيرو والبيرو العليا 

 الفصلعلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ومالحق، تالف  رسالةقسمت هذه ال     
لعسكرية افكار السياسية و وبواكير ا سيمون بوليفار نشأةاألول الذي كان بعنوان " والدة و 

مباحث درس األول" الوالدة والنشأة وتعليم بوليفار " وفيه  اربعة" من  1783-1812
مين والكتب التي لتأثر من المربين والمع نشأة بوليفار وتربيته وتعليمه وبمتم إيضاح ن

 تزامنت مع التينية الى اوربا رحلته الثاثم  هالى اسبانيا وزواج تهكذلك رحلو  درسها 
مون بوليفار مساعي سي" تناول لمبحث الثانياما افي فرنسا . كإمبراطور تتويج نابليون 

كونه " ولهذا المبحث أهمية 1812- 1807  السياسية وا عالن جمهورية فنزويال االولى
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الثالث فقد  اما المبحثتأثر بوليفار بتلك االحداث اثناء عودته الى فنزويال.  استعرض
-1811 األولى فنزويال جمهوريةسيمون بوليفار في إرساء أسس  مساعيتضمن " 
لتصدي خالل ا " فقد سلط الضوء على دور بوليفار في مواجهة اهم التحديات من1812

ن فنزويال لف بياتح الكبير الذي قام به في انشاء اتفاقية للقوات االسبانية والدور
 . "1812األولى  فنزويال جمهوريةسقوط  " فقد تضمن . اما المبحث الرابعوكولومبيا 

 "1825-1812بعنوان" جهود بوليفار السياسية والعسكرية  جاءالفصل الثاني      
رساء اسستأسيس و السياسية والعسكرية في  بوليفاراألول" جهود  على مبحثين قسم  ا 

 ةاالول جهود بوليفار السياسي " تضمن محورين1815 -1812نية جمهورية فنزويال ثا
المتمثلة  ربيةحلبوليفار والثاني الجهود الدات تقديم المساع في اقناع الحكومة الكولومبية

تحرير فنزويال  اعنه التي نتج 1815-1812بين عامين ها في المعارك التي خاض
 حثسقوط الجمهورية الثانية ، وتالف المب ناقش وا عالن جمهورية فنزويال الثانية كذلك
عسكرية السياسية وال " جهود بوليفار ايضًا عنوانهالثاني من هذا الفصل من محورين 

" فقد تضمن المحور األول 1825 -1815هورية كولومبيا الكبرى جم تأسيسفي 
السياسية المتمثلة في الحصول على مساعدات من الرئيس الهايتي بيتيون  هجهود

جهوده  فقد ركز على اما المحور الثاني 1819وانشاء جمهورية كولومبيا الكبرى عام 
 1822واالكوادور عام  1821وفنزويال عام 1819مبيا عام العسكرية في تحرير كولو 

 .1825والبيرو وبوليفيا عام

من أهمية تكو ة سيمون بوليفار الداخلية" على " سياس فقد ركز الفصل الثالث اما    
، إدارة الدولة يهذه المرحلة في كثرة االحداث السياسية المتمثلة في الهيكلية اإلدارية ف

تضمن  " مبيا الكبرى سس السياسية األولى وتأسيس جمهورية كولو فالمبحث األول " اال
لطة التنفيذية عية والسالتشري تينالجانب السياسي المتمثل في السلط منه األولجانبين 
قد .اما الفصل الرابع واألخير ف "ي نشأة الجيشدور بوليفار ف" الثاني مبحثال ، وكان

جاه الدول ت"سياسة بوليفار  منه بعنوان المبحث األول وجاءل " سياسة بوليفار الخارجية" تناو 
ت كولومبيا الكبرى بالدول االوربية) اقعلى عال فيه سلط الضوء "1830-1819الكبرى 
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بريطانيا، روسيا ، اسبانيا ، فرنسا( والواليات المتحدة االمريكية ، اما سياسة بوليفار تجاه 
 اني واألخير من هذا الفصل . الدول اإلقليمية فقد كان موضوعا للمبحث الث

ون جان أهمها وثائق مكتبة استمدت الرسالة مادتها من عدد من المصادر األجنبية ك     
التي أفادت في االطالع على تاريخ اسرة سيمون  John Carter Brownكرتر برون 

 بوليفار وتفاصيل مهمة منذ والدته وحتى وفاته ، الى جانب مذكرات بعض وزراء حكومته
والمقربين منه الذين سجلوا انطباعهم عنه ، وقد أورد الباحث نماذج منتقاة من تلك الوثائق 

 David) د بوشناليديف عهافي مالحق الرسالة ، ولعل ابرزها المجموعة الوثائقية التي جم
Bushnell )  بوليفاركتابات سيمون تحت عنوان ونشرها (Writings of Simon 
Bolivar)   وتكمن أهمية هذا المصدر في انه يحتوي على مجموعة من القرارات والرسائل

-salcedo) سالكيدو باستاردو وارتورا بيتر بكتاالتي كتبها بوليفار ، واليقل أهمية عن ذلك 
Bastardo and Arturo Pietri)  سيمون بوليفار امل الكون  لمعنون ا (Simon 

Bolivar The hope oF the Universe)  اهم القرارات وما يميز هذا المصدر انه جمع
ذا بوليفار والتي تتضمن قرارات تشكيل الجيش وتحرير العبيد . ل اوالرسائل التي كتبه
على منعطفات  الوقوفاذ مكنه من  رسالةب أهمية استثنائية بالنسبة للفقد كان لهذا الكتا

 االحداث السياسية في كولومبيا الكبرى . همسيمون بوليفار وا  سيرةمهمة من 

اعتمدت الرسالة ايضاً على كتاب غوستافو بيريرا الموسوم " سيمون بوليفار كتابات      
مجموعة من  عن هوهو عبار  ،مه عدنان عبد الحميد كاظممناهضة لالستعمار" ترج

على مصدر  سالةر ية اعتمدت هذه الالوثائق التي كتبها بوليفار. وبالقدر نفسه من األهم
 مذكرات خوسيهو   سيمون بوليفار "مذكرات سيمون بوليفار " اخر عن سيرة حياة

تضمنت مذكرات ألهم شخصية  اولهذه المذكرات أهمية قصوى كونه، أنطونيو بيز 
 كان لها الفضل في كثير من اإلنجازات خالل حرب االستقالل .

مادتها من مجموعة مهمة من المصادر استمدت الرسالة ، باإلضافة الى ما تقدم      
( John Lynch )جون لنش  كتاب المؤلف همهاأ ولعل من ، لمعربة و األجنبية ا

جوهان ادون  وكتاب ، (Simon Bolivar A Life)  حياة سيمون بوليفار الموسوم
 ( Latin العام أمريكا الالتينية تاريخ  الموسوم (J0hn  Edwin fagg )  فيج

America ageneral history)  وتكمن أهمية هذا المصدر في وفرة المعلومات ،
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 ابستقالل، ويأتي كتحرب اال مدةلجانب السياسي والعسكري خالل التي أوردها في ا
 Simon ) المحرر سيمون بوليفار الموسوم ( Robert  n.Webb )  روبرت ان ويب

Bolivar Lab Liberator ) انه غطى مراحل مهمة  من األهمية السيما نفسه القدرب
 فاصيل بذكر ت افتقدتها المصادر المعربة األخرى ،وقد انفرد هذا المصدر رسالةمن ال

 وصول بوليفار من هايتي وكيف جهز الجيش وعن ابرز النجاحات التي حققها.

فضاًل عن ذلك افاد الباحث من عدد مهم من المصادر األجنبية األخرى وكان     
وجاني دي  اد سيالتريتشار  تابعضها بمثابة أعمدة استندت عليها الرسالة ، ويأتي كب

السعي  الموسوم  (Richard Slatta and Jane De  Grummond)  جيرمون 
التي المصادر  من(  Simon Bolivar quest  for glory )  للحصول على المجد

األركان الرئيسة التي غطت محاور ن القول انه أحد كماعتمدت عليها الرسالة ، وي
ثير ك شتى من هذه الرسالة . ان أهمية هذا المصدر تكمن في احتوائه على معلومات

األخرى المستخدمة  كتاب البرت براجو الموسوم " ثورات أمريكا  وقيمة ، ومن المصادر
" ترجمه عبد الحميد فهمي 1825-1808االسبانية وحركات االستقالل بين عامي 

ومن  ،لقوات االسبانيةذكر اهم االحداث والمعارك التي خاضها بوليفار ضد ا ال مالج
سيمون  ( John J. Johnson) جوهان ج.جوهانسون  بين المصادر األخرى كتاب

 Simon Bolivar and Spanish America)  بوليفار واستقالل أمريكا االسبانية
Independence)   فقد احتوى على معلومات كثيرة ومهمة معتمدًا على بعض الوثائق
السيما الخطبة التي القاها في مدينة اونجستر امام البرلمان عام و التي كتبها بوليفار 

 الأهمية عما ذكرناه اال ان كثرتها  ال تقل، وهناك الكثير من المصادر األخرى 1819
 ) نيةملحمة أمريكا الالتي هنا بذكر واحدًا منها وهو كتاب مجااًل لذكرها ونكتفي تعطي

The Epic of Latin America ) جوهان كروي  للمؤلف( John crow )  وهو ،
 ايضًا يندرج ضمن اطار المصادر المهمة سابقة الذكر .     

 ميزةالمالباحث عددًا من المصادر االسبانية فكانت الصفة  فادفضاًل عن ذلك ا    
لهذه المصادر هي اعتمادها بشكل عام الموضوعية واالبتعاد عن المبالغة مما اكسبها 

 تومس دي موسكيرا                  ابرز هذه المصادر كتاب ،ومنهأهمية خاص
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Tomas De Mosquera) )  لجنرال سيمون بوليفار " لذاكرة على الحياة العامة
" محرر األمم سيمون  ( Guillermo Sherwel )جيلروم شرويل  وكتاب
المعنون " مختارات  ( (Nicola's Maduro نوكليس ميدرو وايضًا كتاببوليفار"

والى جانب جميع المصادر التي ذكرناها ومصادر لم نذكرها اعتمدت  ،سيمون بوليفار" 
ايضًا على مجموعة من البحوث والدوريات وكذلك مواقع االنترنت سيرد ذكرها في 

 هوامش الرسالة. 

جه الباحث جملة من الصعوبات كان أولها ندرة المصادر التي كانت تمثل التحدي او      
األول ، السيما وان اطار البحث يتضمن تاريخ االحداث الداخلية لجمهورية كولومبيا الكبرى 
والسياسة الخارجية لسيمون بوليفار، كذلك صعوبة الحصول على المصادر التي تخص 

لك افاد الباحث مجموعة من المكتبات الشخصية التي ابدى أصحابها البحث في المكتبات لذ
 تعاونًا متميزًا ضمت نوادر الكتب التي تخص موضوع الرسالة.  

وفي الختام البد لي ان اذكر ان هذه الرسالة قد خرجت من رحم ظروف قاسية     
ن ها مللجميع عاشها العراق بشكل عام ،لذا اعتذر عن كل ما قد يظهر في ةمعروف

ة من دون جامعة القادسي –كلية التربية  –االجالء في قسم التاريخ  ألساتذتيتقصير 
د البحث معلومات تفي بأي يً لم يبخل علاستثناء ولمشرفي على وجه الخصوص الذي 

وايضًا البد من القول ان هذه الرسالة ماهي اال محاولة على طريق الكتابة التاريخية  ،
 التقويم واإلرشاد ولكن امل ان أكون قد قدمت من خالل هذا الجهدتبقى بحاجة الى 

 العلمية .المتواضع خدمة للمسيرة 

 الباحث                                                                        



 الفصل األول

وبواكير افكاره السياسية  بوليفار ونشأتوسيمون  والدة 
 3731-3871 والعسكري

 
الوالدة والنشأة والتعميم وبوكير أفكاره السياسية  المبحث األول:

 3731-3871 والعسكرية
 

 

 التطورات السياسيةدور سيمون بوليفار في :  المبحث الثاني
 3731-3733 فنزويال ل
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  األولالفصل 

 لسياسية والعسكريةا هفكار وبواكير ا تهونشأ سيمون بوليفار والدة

1783-1812 

 المبحث األول 

 1812-1783وبوكير أفكاره السياسية والعسكرية والتعليم نشأةالو دة والال
 يوس دي بوليفار اى  باالث ترينيداد انطونيو دي السانتسيما وسيهخ سيمون ولد      

Simon Jose Antonio de Lasantisima  Trinidad de  Bolivar   y    
palacios  يف في فنزويال كاراكاسيفار في سم سيمون بولاف اختصارا بو عر الم 

 Mariaماريا انطونيوا  إخوته الرابع بين وهو االبن،  (1)1783 عام تموز24

Antonio وخوانا مارياذات الستة سنواتJuana Maria ذات الخمسة سنوات وخون

 أصولسيمون بوليفار من  عائلةو  ،ذا الثالث  سنوات Juan Vicenteفسنتي 
الى 1559في اسبانيا عام  إلباسكمن منطقة  جده االكبر أبحر اذ اسبانيةرستقراطية ا

عام  نوبيةالج أمريكافي  اإلسبانيةستعمرات الم إلىثم انتقل  ، جزيرة سانتو دومينغو
د من ديمن خالل امتالكه الع ثروةيجمع  إناستطاع و  ،، ليستقر في كاراكاس 1589
 ،ةضوالفلذهب مناجم ا و العديد من العقارات فضال عن،  (2)الزراعية واألراضيالبيوت 

لحكومة غنية وذات نفوذ في االئالت عاال مصاهرةعلى  مون بوليفارعائلة سي وقد حرصت
كاراكاس  في العائالت ثراء   برزمن ا أصبحت اذ ، وتوسع نفوذها العائلة ثراء  فازدادت 

 امل وع من الف أكثر هارعافي مز  عدد العاملينبوليفار كان سيمون  والدةسنة ففي 
                                                                                                                                                              . (3)رالبيت الكبي إلى أضافهسبعة بيوت صغيره  متلكتا

                                                           
، ترجمة    1825 -1808 عاميثورات امريكا االسبانية وحركات االستقالل بين  برت براجو،ال( 1)

 .171ص، 2007عبدالحميد فهمى الجمال ،القاهرة،
1966),p.10-Robert  n.Webb,Simon Bolivar Lab Liberator,(New york(2) 

   .37ص، 2011،القاهرة، ار وحرب تحرير امريكا الالتينية بوليفسيمون ، هشام البطل(3)
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تشاره مس أعطىف األخير،والد سيمون بوليفار بعد ثالث سنوات من والدة  مرض      
 وزوجته الصالحية Feliciano Palacios Sojo القانوني فيليسيانو باالسيوس سوجو 

 ون لزوجتهيك إن بنود الوصية إحدىوقد ذكر في  ن لهامنفذي لصياغة وصيته وجعلهم
 أفضلزواجهما حيث منحها  التي اكتسبها خالل مدة أمالكهكبر من الحصة اال
، طفالهأوقسم بقية ممتلكاته بين  أخرى ت ثمينة جانب مقتنيا إلىمن الماس  مجموعة

                                                                                      .(  1)على سيمون بوليفار  اكبير  تأثيرهكان  1786كانون الثاني  19في وعندما توفى

ون يسبالسيدة كونسيوالدتهم  على عاتق األوالدالممتلكات ورعاية  إدارة تأصبح    
 فقد ،أطفالها كل اهتمامها لرعاية التي اعطت  Concepcion Palaciosباالسيوس 
 البشرة في الثالثين من العمر سوداء Hipolita اسمها هبوليتا مربية لسيمون  خصصت
تى انه االحترام والتقدير حبادرها بوليفار ب،و  العناية وأولتهسيمون  أحبت من العبيد

طونيو ثها الى اخته ماريا أنمن خالل رسالته التي بع هذا اتضح قدثانية له و  ا  امعدها 
 رغبت ماكل  إعطائهايتسنى لك  لك ,هيبوليتا, أمي رسالة عن لك  ابعث  ))قال فيها

لقد عضدت حياتي ,وال اعرف والدين  لك, كأممعاملتها  وان يتسنى لك به وتتمناه,
 . (2) ((لي سواها 

 Juan De Bolivar خوان دي بوليفار فيليغاس علىكان جد سيمون األ      
Villegas  الماركيز قد اشترى لقب Marques  )بمبلغ  1722عام )حاكم المدينة
ى للمطالبة مسع إيلكنه مات قبل ان يحمله ولم يبذل ابنه فيما بعد  دوقيةالف 22000

بموجب  يمون س تلتمس فيها منح اللقب البنها عريضةالملك  إلىسيمون  ةلداو رفعت ف به
-Esteban 1767 ستيباناجواب فبعثت شقيقها  إي ىلم تتلق أنهاملكي بيد  أمر

  .                                          (3)1792في نيسان  فأبحرد لالستفسار الى مدري 1830

                                                           

 
.12Webb,op.cit,p.(1) 

,Simon Bolivar quest  for  Richard W. Slatta and Jane Lucas De  Grummond)2(

glory,(New york-2003),p.12. 
  . ummond, Gr  Slatta and )3(

op.cit,p.12 
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ج عن بسبب نزيف نات سيمون  ةلداو توفيت  من رحيل استيبان أشهربعد ثالثة      
 األبوينيتيم  حأصبف من عمره التاسعةلدته وهو في او  بوليفار سيمون  فقد و مرض السل

وحفظ  العائلةعلى  ا  يوص جده من طرف االم Concepcion كونسيبسيون  اصبحف (1)
في  بيته إلىوليتا هيب بما فيهموالخدم  األطفال دون فيلسيانو بوليفار عم نقلف ممتلكاتهم
ثم  1793 أبفي منتصف شهر  مرض الجد واشقائهومع وصول سيمون  ،كاراكاس

وصاية  لىا وأخوتهسيمون  وانتقل ، نفسها السنة في الخامس من كانون األول من توفي
 .(2)بقسوة   مواصبح يعامله مالكهعلى كل أم ةسيطر الذي  مهمع

 م سيمون بوليفار                                                        يتعل

لغرض  اأورب إلى سيمون  ان يرسل ولده سيمون بوليفار قبل وفاته اوصى والد      
الذين  طفالأللم تحبذ ابتعاده عنها واختالطه با ألنها لم تمتثل الدتهو لكن  ،التعليم

 قيقوم بتعليمه في البيت وف ا  خاص ا  لممع له أحضرتلك لذ،  سيئةيحملون عادات 
  .         (3)ستقراطية في كاراكاسر اال العوائلت اعاد

 ، وقد الرياضيات مادة درسه الذيAnduiar القس اندوخار له هو معلم اول كان     
ى العنف تعتمد عل تقليدية التي الالغير  لطريقةفي تعليم سيمون با صعوبة واجه

 المعلمينحتى ان جهود  شاكسا سيمون بوليفار طفال متمردا م وكان ،والضرب 
 خوزيه ريناالخ معلميه ومن ضمن ، ه لم تفلحق التقليدية في تعليمالطر  واستخدامهم
ى بوليفار عل درس اذ Andres Bio اندريس بيو معلمالو ؛  Jose Antonioانطونيو 

بوليفار كان سيمون  على تأثيران يالمعلم أكثرلكن  (4)االدب والجغرافية و  اللغة يديه

                                                           

Simon Bolivar The hope OF  and Arturo Uslar Pietri, Bastardo-J.L.salcedo)1(

the Universe,(New York-1983),P.23. 
(2)Lester d.Langly,Simon Bolivar Venezuelan rebel,American 

Revolutionary,(New York-2009),P.9. 

 
Tomas Cipriano De Mosquera ,Memoria Sobre al Vida general Simon )3(

Bolivar libertador de Colombia ,Peru U Bolivar,(Bogota  ,1959),P.7-8. 
 
 .42ص، 1977محمدعبيد ،القاهرة،ترجمة ليفار محرر امريكا الالتينية ، بو سالسيدو باستاردو ،(4)
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 تاسند إنبعد  لهالروحي  األب أصبحالذي  Simon Rodriguez (1) رودريجز
 المفكرين وأراءية ، الثورة الفرنس بأفكار ا  متأثر  رودريجيز كانو  ، له فاربولي تعليم مسؤولية

عد ان بوليفار ب رافكا على التأثرذلك  انعكس اذروسو  ل جان جاكاامث الفرنسيين 
 شيق في قالب قصصي معلوماتيعتمد على صياغة ال ا  جديد ا  أسلوباتبع رودريجيز 

ان يقصه ما ك إلىانتباه ب الى تلميذ متفوق يستمع بوليفار حولي إناستطاع  حتى
 التي تفتقر و والمساواة بالحريةرودريجيز من قصص الثورة الفرنسية التي كانت تنادي 

 ازدادف بلشعل أهميهفقد كانت السلطة ال تعير  ،الجنوبية اأمريكالمستعمرات في  إليها
 ألمماالمزيد من تلك القصص عن  هاءة كلما تال معلمالمعرفة والقر  إلى بوليفار شغفا

                                                               . (2)السابقة 

عمره ثالث الذي مات و  أبيهوجد فيه بديال عن  ذرودريجيز ا بمعلمه بوليفار متعلقا   كان     
فرصة امام  في فنزويال (3)مثلت ثورة العبيد االثناءفي تلك و  ،وعن العم غليظ القلب  ،سنوات

 نيل الحرية ألجلالمعلم لغرس مبادى قائمة على نبذ االستعمار وسياساته والنضال 
 رودريجيز ركزف فنزويالفي  يسبانستعمار االضد اال العبيد ثورة اندلعت واالستقالل اذ

 . (4) قمعت تلك الثورة وكيف األوربيظلم االستعمار  على توضيح معالم

                                                           
م بمؤامرة اته لحرية واالستقالل حتىذي نادى با ال الفنزويليينسيمون رودريجيز:وهو احد المثقفين (1)

مايكا حيث غير اسمه الى سامويل االى اوربا مارا بج 1797ضد الحكم االسباني فهرب من كاراكاس عام 
 سيمون بوليفار ،للمزيد من المعلوماتكبرى اصبح مستشار روبنسون وبعد نجاح جمهورية كولومبيا ال

 Slatta  and  Grummond,op.cit,p.14 ينظر:               
 

 .36صهشام البطل ،المصدر السابق ، (2)
التي ثورة لامتاثرين ب 1795دلعت في فنزويال عام :هي الثورة التي انSlave Revoltثورة العبيد (3)

 يرينوس عدام خوسيه ليوناردو تشا القوات الفرنسية بقتل وتشريد السكان، و  قامت حيثاندلعت في هايتي 
Jose Leonardo Tsherenos  طت بالسكان من السود المولودين من عائلة اختل احد قادة الثورة هوو

 د حريتهم عند السلطات االسبانية لمنح العبي تمتع بشعبية بين سكان فنزويال اذ كان مطالبهماذ  المحليين

سبانية القوات اال التجهيزات لذلك استطاعة ةوناقص ةزولمع لم يكتب لها النجاح النها لكن هذه الثورة
  ينظر : ، للمزيد من المعلوماتالقضاء عليها

 John Lynch ,simon Bolivar A Life, 

,(London,2006),p.13                                

 Ibid. (4) 
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 ةصاحب ومعاناة الشعوبباني االستعمار االس استبداد مدى بوليفارل بين رودريجيز    
  اركدم واثر ذلك علىوالقمع والحرمان  االضطهاد و التعسفية الممارساتمن  األرض

عن ذلك في  وقد عبر وشديد التعلق بمعلميه كثير القراءة أصبححتى سيمون بوليفار 
 لوا كل ماعلي فع يينفالمشر ...))لاحيث ق صدقائهااحد  إلىها رسائله التي بعث إحدى

]  روبنسون في البلد  األولمن الطراز   أساتذة لي جلبوالقد  أتعلمكان ممكنا لكي 
نحو والفنون الجميلة وال األدبفي  األول أستاذيالذي تعرفونه كان  رودريجيز[

 ألباللرياضيات لي فقط  بدعم من    أكاديميةفتح ,  والشهير بيلو, والجغرافية 
 .(1) ((...اندوخار

عد ان كان ب تقوم على تلبية كل متطلباته يدرس في مدرسة خاصةلبوليفار  نتقلا     
اذ شكل ذلك ، ا  تلميذ113 ن عدد الطالب في المدرسة الخاصةكاو ،يتعلم في البيت 

يعملون في  العبيد الذين كانوالحرية بوليفار الذي كان يستمتع في مرافقة أبناء  ا  تقيد
من  ليهع رسي والقيود التي فرضتالنظام المدراضيا عن لم يكن  لذلك ،مزرعة عائلته

 ،نياو انطماريا  أختهبيت  إلى  بعد عامين فهرب تعامل عمه  كما عانى من ،المدرسة
 إني وقد تم تسوية المشكلة ف ،هاسترجاعب بها لباطيالمحكمة  إلىفرفع عمه شكوى 
 انتهتو  ه،بيت عم إلىشهرين ثم عاد  ةرودريجيز حيث بقي لمد معلميعيش في بيت ال

باني  سفي مؤامرة ضد الحكم اال الضلوعب االخيرعندما اتهم  لمعلم رودريجيزمع ا العالقة
      . ( 2)  1797عام  من كاراكاس ليهرب

                                                           
ظم ،دار اكعدنان عبد  الحميد ، ترجمة فار كتابات مناهضة لالستعمارسيمون بولي، غوستافوا بيريرا(1)

  . 25ص ، 2011العين للنشر  ،القاهرة، 

 

 .P.14 , Slatta  and Grummond )2

,op.cit ) 
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واخطر  أهملك مرحلة كانت من انتهت بذ،عن كاراكاس  رودريجيز رحل بعد ان          
فيها هرب  التي نفسها السنة مرحلة الشباب ففي وبدأت ،بوليفار كطفل في حياة احلمر ال

 ليتخرجالعسكرية  (1)بأكاديمية ارجوا أخيهالى جامايكا الحق عم سيمون بوليفار ابن  رودريجيز
 .                                                               (2)بعد عامين برتبة مالزم 

 دوسان فرنان  أكاديميةدراسته في مدريد في   يكملل 1799عام  أوربا إلىبوليفار  أبحر     
San Fernando، ي دماركيز  االستاذ إشرافتحت    األجنبيةاللغات  بعض حيث تعلم

لسفة فتعلم الرياضيات والفي بيته بوليفار  عاش الذي، Marquis De Uztaris اوستاريز
 حرص وقد (3) الفرنسية والبريطانيةو  اإلسبانية  علومكثير من الال ودرس ،والشعر والخطابة

 (4)اندافرانسيسكو دي مير   هممن بين وبناء عالقات صداقة معهم و مهمةشخصيات  لقاءعلى 
ار الالتينية من االستعم أمريكا باستقالل تطالبالتي  البارزةالذي كان من الشخصيات 

    .(5)األوربي

ي شخصيه بارزه ومعروفة ف الى مضايقات الحكومة االسبانية كونهبوليفار  تعرض    
باه من خالل تالتي تثير االن الجذابةشخصيته بسبب ثرائه و كذلك و  ستقراطير المجتمع اال

ماريا ب عجبأ  مدة مكوثه في مدريد ر االعتناء بمظهره ،وخاللبوليفار كثي فقد كان، مظهره 
ردو الدها برناو  وكان،مدريدفي  ستقراطيةر من العوائل اال وهي،  Maria Teresaتريزا 

 المقربيناء بوليفار قاصد من Bernard Rodriguez del Toro ورودريجيز ديل تور 

 ______________________ 
هي  األكاديمية الحربية في كاراكاس التي تأسست عام   :milicias de Aragualasجوااكاديمية ار (1)

ية ن من االسر االرستقراطالمتطوعي ار وبقيادة ابيه ، وتعتمد على من قبل جد سيمون بوليف 1598
 ينظر:  من المعلومات للمزيد  للخريجين بموافقة الحكومة االسبانية، الرتب العسكرية تمنحو 

 John Lynch,op.cit,p.18. 
 .41هشام البطل ، المصدر السابق ، ص (2)

.Slatta  and Grummond ,op.cit,p.16) 3( 
 (: يعد  احد رواد  حركة التحرر1750-1816) Francisco De Merand فرانسيسكو دي ميراندا(4)

ثم الفرنسية  الثورة بو في حر حرب استقالل الواليات المتحدة االمريكية و  ، شارك في الالتينية أمريكا في
ل، للمزيد من لكنه فش 1806جهز جيش بمساعدة الواليات المتحدة االمريكية وذهب لتحرير فنزويال عام

  . 592،بيروت،د.ت،ص 4عبدالوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية،جينظر:  المعلومات

 .172البرت براجو ، المصدر السابق ، ص (5)
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 لكبوليفار وكذ سن بسبب صغرفتقدم بوليفار للزواج منها لكن والدها لم يوافق في البداية 
 أيار 26في   وتمت مراسيم الزواج فق على الزواجلكنه في النهاية وا ،بعد موطنه

1802(1)                              . 

 يبتأصوبعد وصولهم ،كاراكاس  إلىفي مدريد ثم غادرا  وماريا تزوج بوليفار    
قد اثرت  تهاحادثة وفالو  ، 1803كانون الثاني  22توفيت في ف اءالصفر  لحمىبا زوجته
 )) بوليفار قال هميتهاا و  وعن تلك الحادثة (2)المستقبلية  ة بوليفارحيا على ا  كبير تاثيرا  

لجنرال ا البحت أصماتت فلربما كانت حياتي قد اختلفت ولما  تي قدو لم تكن زوجل
  . (3) (( وال المحرربوليفار 

 1803 أوربا إلىرحلة سيمون بوليفار الثانية 

 في بيته ابيعأس لبوليفار مما جعله يعتزل الناس لعدة ا  عميق ا  وفاة ماريا حزن سببت     
 يهعل قترحواالك ذ وألجل للتخفيف عنه  األصدقاءفقد زاره بعض  ،خارج مدينة كاراكاس

 اسبانيا إلىر السف على بوليفاروبعد التفكير في الموضوع وافق  ،أوربا إلىيسافر  إن
حملها بمنتجات سفينة و  استأجرثم  ،أخيه إلى رسميا   توكيال   وأعطىباع بعض ممتلكاته ف

تمر  التي كانت 1803عام  دينة قادشم إلىوبعد وصوله  يااسبان إلى وأبحرمزارعه 
ريد مد إلى وتوجه بضاعتهباع  اذ  ،االسبانية من تجارة المستعمرات %90قرابة  عبرها

ة زوجته بعد وفا حيث شرح له مدى الحزن الذي الم بهز اوستاريلزيارة معلمه ماركيز 
 ن افضلستكو الحياة القادمة  إنيعزيه ويشرح له  وبدء حزنه لما جرى،المعلم  أبدىف
(4) .          

رجاعليخبرهم بوفاتها  ماريا زوجته عائلة بوليفار زار      التي كانت  األغراضبعض  وا 
عالقات مع العديد من  إنشاءمن خالل  حزنهان يخفف   ثم حرص،  (5)  هاتخص

                                                           
 .25ص، 1972خوسيه انريكى رودو ، بوليفار ،ترجمة محمود علي مكي ،القاهرة ،(1)

.f.Loraine Petre, simon bolivar el libertocador,(New York,2007),p.36 )2) 
 .46صهشام البطل، المصدر السابق، (3)

 ,op.cit,p.20  Slatta  and Grummond )4) 

.  11,op.cit, p. morquera  )5) 
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المدينة  كانتو  ،مدينة قادش إلى وصولهبعد  المفكرين الذين التقى بهم و  المثقفةالشخصيات 
 .(1)األوربية احد المدارس التنويريةوهو ،   lautaro    محفل الوتارو تضم

ؤالء الذين صادقهم سيمون بوليفار وكان ه األوربيينقبلة لبعض المفكرين محفل الكان      
تعددت و ، التينية ال أمريكا رة الفرنسية وبضرورة تحرير بلدان الثو  بأفكارالمفكرين مشبعين 

 ولبته النقاشات التي كانت تدور حبتلك الشخصيات حيث اجتذ لقاءات سيمون بوليفار
وفي  1803عام محفلال إلىقرر االنضمام ف ،الثورية التي كانوا يعتنقونها واألفكارالحرية 

  Sanسان مارتين كان من بينهم  الجنوبية  أمريكال تعرف على شخصيات من لك المحفذ
Martin  (2)                            . 

رد والمساواة وحرية الف اإلخاءاالستقالل ومبادئ  مسألة في ذلك المحفل ناقش االعضاء     
كرة تخليص بوليفار ف ترسخت في عقل قدو  التينيةال اأمريكالمستعمرات في  إصالح وسائلو 

 وهي Learner علمتمالعلى درجة  حصل دق آنذاككان و  ،من االحتالل االسباني بالده
  . (4)أوربافي المدارس  التي كانت تعتمدهاالمدارس التنويرية  في (3)الثالثأولى الدرجات 

 ا  بسبب إصدار السلطة الحاكمة قرار  1804عام  بوليفار إن يغادر اسبانيا اضطر     
 اسبانيا في البقاء التينيةال افي أمريك ةيقضي بعدم السماح لمواطني المستعمرات االسباني

 ______________________ 
 ,p.21.Lynch, op.cit Lynch (1) 

في االرجنتين ،  درس في مدريد ،والتحق بالجيش  االسباني ،  وقاد  1778شباط  25ولد في  :سان مارتن(2)
المقاومة االسبانية ضد نابليون في اسبانيا ، ورشح لتسلم الخدمة في بالط الملك في بيرو وبعد ذهابه الى اميركا 

الملك في بيرو واسس حكومة ثورية مجاميع ضد نائب الالالتينية مر على االرجنتين وراى المقاومة وهناك قاد 
في االرجنتين ،و تلقى المساعدات من القائد البريطاني البحري توماس كشرين الذي مد يد العون لمارتن لبناء 

بعد ان تمكن من تحرير كل من تشلي  1850اب  17حرير البيرو ، توفي في تاسطول صغير  ساعد في عمليات 
  ينظر  :        لوماتمعوبيرو واالرجنتين ،للمزيد من ال

 Encyclopedia Britaannica , vol,p.349 -353. 

من الدرجة األولى المتعلم او المبتدئ والدرجة الثانية التعلم او  في المحافل االوربية: تتكون رجات الثالثة الد (3)
ة في الحقائق االصلي ماكرويس،شاهين ينظر:  معلوماتلم او الخبير ، للمزيد من الالبلوغ اما الدرجة الثالثة المع

 .32، ص2012تاريخ الماسونية العملية، القاهرة، 

 .47هشام البطل، المصدر السابق ، ص (4)

عليه  رى ج ام كى لهش ز حيثرودريجي القديم لذلك غادر إلى فرنسا وهناك التقى معلمه 
 إخراجه و يعزي تلميذهان  يجيزرودر  فحاولبوفاة زوجته  منتهيا   األخيرةفي السنوات 
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يث بوليفار ح علهف اموهو  ،ه با االنغماس في الحياة من جديدمن حالة الحزن ونصح
رى مجموعة من شتاكان يتردد على المسرح و و  ،في باريس فيفينفي شارع  بيتا اشترى 
 .                                                       (1) للنزهة يمتطيها التي الخيول

ت مظهره حتى انه كان يلف مة حسنااد علىيمارس الصيد وقد حرص  بوليفار كان    
 حفالت العشاء في إقامةوكان يحرص على  أناقته ةفي كل مكان لشد األنظار إليه
د في احد جدي بيت إلىانتقل ف ، أخرى وبدء يفكر في طريقة   ذلك مألكنه س بيته

  أوساط واالجتماعية التي تنعقد في األدبيةوبدء يتردد على الصالونات ، باريسضواحي 
قابل    وقد،  (2) في مساعدة بوليفار ا  كبير  ا  لها اثر  التي كانت باريسالمثقفة في  فئةال

 ل تقديم معلومات مهمة عنأفكاره من خال بلورةواسهمت في  اثرت عليهشخصيات 
 وليفار البشرية التي تمثل الركيزة األساسية عند باالقتصادية و أمريكا الالتينية  إمكانيات

 Fon دتهامبولالشخصيات فون  برز تلكأكان من ، و  التحرير فيما بعدحرب في 
Humboldt (3) كان و  ، سنواتحلة علمية استغرقت خمس مؤخرا من ر  الذي عاد

هي تملك و  ،قادرة على مواجهة االحتالل أصبحتالمستعمرات االسبانية قد  إنبمقتنعا 
 علومات والخرائط التيانت المك،و تتحرر  كييؤهلها  ما االقتصادية اإلمكانياتمن 

الالتينية فقد  اأمريكتحرير  ةشجعته على تبني فكر  بوليفار من هامبولدت احصل عليه
 داعتمد بوليفار تلك المعلومات والخرائط في حرب تحرير المستعمرات االسبانية فيما بع

 إن ))هومبولدت حيث قال  ما اكدهالالتينية وهذا  أمريكاتحرير  ةمتحمس لفكر  كانو 
                                                           

 .37صلسابق، المصدر  ا ، غوستافو بيريرا(1)

ork neral history , (New Yn  America ageJohn  Edwin Fagg ,Lati )2(

,1964)p.434. 

اصبح من علماء و ودرس في الجامعات االلمانية ، ولد في المانيا   :(1859-1769) فون هامبولدت  (3)
امريكا الالتينية وبدا جولته بفنزويال ثم كوبا والكوادور الى ذهب في رحلة  1799في سنة الجغرافية ، و 

قيمة في وصف  خرائطو  نتائج رحالته واستكشافاته في امريكا الالتينية كتبا   تضمنتوالبيرو ثم المكسيك و 
                       ينظر: من المعلومات للمزيد  ،افية الطبيعية لبالد هذه القارة الجغر 

Laura  Dassw Walls,the Passage to Casmos ,(London,2009),p.12 ;William 

Macgillivray, the Travels and Researches of Al Exander Von Humboldt,(New 

york,2009),p17-18. 
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حماسه عندما نتفق في  ةر فو  , افلة...الحهو حياة بوليفار  أدهشنيما  من اكثر
 .       (1)( ( إلسبانيا أمريكاعلى تحرير  الرأي

  ا  دافع  1804م عا اعلى فرنس اإمبراطور  Napoleon مراسيم تتويج نابليون ل كان     
على الرغم من عدم حضوره مراسيم التتويج اال ان احتفال  بوليفار  في  تحرير بالدهل

 ياسيا  وعسكريا  س الذي حقق النجاح نابليون ي الشوارع حفز بوليفار ورسخ صورة الناس ف
روما  إلى رودريجز بوليفار ومعلمه ء االحتفال بمدة وجيزة غادر وبعد انتها ، في ذهنه

 إلىه بوليفار ومعلم وصلعشرة أيام   استغرقتبعد رحلة عبر الجبال والوديان ، و  (2)
  Montومونتي ساكر  مرتفعاتحيث زار  ،الشيء الكثير له  التي كانت تمثل روما

Sacro(3) ف اكسر  سو )) فجأةفار نحو وطنه فصرخ يبول أفكارلتاريخية التي حولت ا
عام  وفي الطريق ،إن  يحرر  بالده اقسم  و (4)((اسبانيا تربط فنزويال ب  القيود التي 

ليفار اظهار  وعند وصولهم رفض بو  الفاتيكان لدىبوليفار السفير االسباني  رافق 1805
  بيوسل البابا اللسفير  فق ا  سبب حرجا كبير مما  االباب قدمياالحترام بالركوع  وتقبيل 

 ثم مد البابا  يده فقبلها ((يشاء  يفعل مادعوا هذا  الشاب  )) Pius vII  (1) السابع
السفير بوليفار  وبخوقبل  خاتمه بطريقة فيها كثير من االحترام وبعد مغادرتهم  بوليفار

                                                           
 

 

 .50صهشام البطل ، المصدر السابق، (1)

 
 

, p.24.Lynch , op.cit(2) 

 
فر الناس الغاضبين من )ق.م( 494ففي عام ، ينة رومافي مد مقدسة هي  تالل  :مونتي  ساكرو (3)

هم ى  ممن حت همحقوقعامة للقضاة للدفاع عن فاتفقوا على  منابر   هاحكم ذوي الطبقة االرستقراطية نحو 

ي، عبد الوهاب الكيال :  ينظر ، للمزيد من المعلومات  ومن ذلك التاريخ اصبح مكان مقدسفوق القانون 
 .855ص، 2ج ،المصدر السابق

 

.24.Slatta  and Grummond ,op.cit, p ) 4( 
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يرتديه  ام )) بوليفار فأجاب ,((ليال من االحترام لرمز المسيحيةيجب ان تظهر ق )) وقال
،فكان بوليفار (2)((تيجانهمبوضعه على حة المسييتفاخر ملوك  أحذيتهالبابا على 

 سبب ماتقدمه من دعم الى الحكممن ممارسات رجال الدين في الكنيسة ب مستاء  
 .(3)االسباني في أمريكا الالتينية 

لى بريطانيا ون عوقد اثر الحصار القاري الذي فرضه نابلي بوليفار الى باريس عاد    
وبعد  ، (4) السفر الى فنزويال يستطيع النه اصبح رهينه داخل باريس ال سلبا عليه
فرنك من  استدان مئة وأربع وعشرينف ،للوصول الى وطنه  بوليفار وسيلة وجد التفكير

 1806 مدينة هامبورغ األلمانية وفي تشرين األول ميناء صوب اتجهو  احد أصدقائه
ي تشرين ف في الواليات المتحدة االمريكية إلى كارولينا الجنوبيةحتى وصل  ابحر منها

 .(5) الثاني من نفس العام

يارة  المدن ز  ن تنقله إلى كاركاس فساعده ذلك علىتأخرت السفينة التي من المفترض ا   
 لى التطور في تلك المدن واالطالع ع واشنطن ونيويورك في الواليات المتحدة كان منها

 ________________________ 
سنة وفي 14،واصبح راهبا  وعمره  1742بابا بيوس السابع:ولد في مدينة سيستيا في إيطاليا عامال (1)

فقد عاصر نابليون  1800عينه البابا بيوس السادس كارديناال ثم تقلد منصب البابويه عام  1785عام 
لبابوي فكان في التسلسل ا 1814حتى عام1809األول وعارض قرارته لذلك اعتقله وتم سجنه في عام

 ينظر: معلومات، للمزيد من ال1823حتى عام عاما في البابويه 23استمر  251

Slatta and Grummond,op.cit,p.25.  (2) 
 .89هشام البطل، المصدر السابق، ص (3)
-1789بشرى محمود الزوبعي ،تاريخ أوربا الحديث من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية األولى (4)

  . 26-25د.ت، ص، بغداد،  1914

. Slatta and Grummond,op.cit,p.26 (5) 

وكان لذلك George Washington (1)الرئيس األمريكي جورج واشنطن قبر وكذلك زار 
ات األمريكية يفقد شاهد الوالعلى بوليفار في تحرير بالده من االحتالل االسباني  ا  كبير  ا  اثر 
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بعد االستقالل وكانت زيارته الى مدينة لتطورات التي حصلت فيها تزدهر وقد اعجب با
 ي التخلص منبوليفار ف حينها تمنى أسابيع، ةثالث بقي فيهاف ، بوسطن التي أثارت إعجابه

االستعمار وتحرير وطنه ، وكانت المدة التي بقاها في الواليات المتحدة االمريكية ثالثة 
 . (2) بعد االستقالل هر التمس خاللها الحياة الديمقراطية الجديدةاش

اه ان الدرس الذي تلقين)) وعن ذلك قال ،كان بوليفار متأثرا بشخصية جورج واشنطن     
,هذا الدرس ال  مىالجمهورية االمريكية العظ وعن طريق هذا البطل المواطن واشنطن أب

يمكن تجاهله ,حاول الشعب األمريكي انتخابه للمرة الثانية اال انه أوضح لمواطنيه خطورة 
االحتفاظ بالسلطة في يد واحدة لمدة النهائية ولقد استمع اليه الشعب األمريكي واطاعه 

ة من عللمجد والحرية والسعادة الناب رائعاا  ,واليوم فان الجمهورية االمريكية تقف مثالا 
(( الفضيلة 

(3 ). 

حدة باإلنجازات التي حققها واشنطن في الواليات المت ا  متأثر  بوليفار كانيبدو مما سبق ان     
االمريكية، واراد تحقيق تلك اإلنجازات في أمريكا الالتينية من خالل تحريرها من االستعمار 
وتوحيدها في دولة واحدة كما حدث في الواليات المتحدة االمريكية فتوحيد المستعمرات بعد 

وة ، كذلك وحدة أمريكا الالتينية يجعل منها قعليهاال يمكن التغلب تحريرها يجعل منها قوة 
اقتصادية كبيرة تستقطب الدول الكبرى للدخول معها في معاهدات تجارية تحتم على الدول 

 .ةلكبرى حماية مصالحها االقتصاديا

_______________________ 
-1759األمريكي بواليته لعامي ) حكم،  اصبح عضواً في مجلس ال1732شباط عام  22ولد في  :جورج واشنطن(1)

(، ثم اصبح زعيماً للمعارضة للسياسة االستعمارية البريطانية وأُنتخب مندوباً لوالية فرجينيا في الكونغرس القاري 1774
، وهو القائد العام لجيش المستعمرات في حرب االستقالل ، أُنتخب كاول رئيس للجمهورية ولمرتين (1775-1774) لعامي

                                                          : ينظر معلومات، للمزيد من ال1799الول عام كانون ا 19توفي في  متتالين،

Encyclopedia of American Revolution Vol.2,p.1228-1240; Anne Welsbacher, George 

Washington,(New York,1998),p.10 ; Paul Johnson ,George Washington the founding 

father,(New York,2006), p.24  . 

 1830,(New-Pedro canoy,simon Bolivars ,Relatoin with the united states,1810(2) 

yourk,1905),p.4                                

.69باستاردو ، المصدر السابق ، ص سالسيدو (3)
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 جد مدينة كاراكاس غارقة فيفو  1807الى فنزويال في منتصف عام  بوليفار عاد   
 صادي،االجتماعي واالقت التي انعكست سلبًا على الصعيدين ةالسياسي اتاالضطراب

تماعات اشترك في اجف الجنوبية اأمريكاستقالل  إلىلحاجة باقناعة تامة  علىكان  وقد
ان ب وأصدقائه أقاربه إقناعوعمل جاهدا على  ضد السلطة االسبانية الحاكمة وطنية
التي  خباراإللم يستطع انجاز ذلك بسهولة بسبب  هإال إنهو االستقالل  األمثلالخيار 

بانية وضاع االسعن األ جدا وبقليل من التفاصيل متأخربشكل  أورباكانت تصل من 
 .                   (1)المتردية وسيطرة نابليون عليها 

 حداثإالمتالحقة في  األحداثقليلة وتسببت سلسة من  أيامخالل  األمورتغيرت       
 Juanخوان دي كاساس تلقى 1808من تموز  األولففي  ،هزه عنيفة في كاراكاس

de Cassas  من صحيفة  نسختينحاكم كاراكاس the Times اليومية  لبريطانيةا
 عن ديناند السابعفر  الملك االسبانيتنازل تناولت خبر  جزيرة تيرينيداد وصلته من التي

نفالت ا الخبر قدر المستطاع خشيةالتكتم على  حاكمالحاول ف ،لصالح نابليون  عرشه
ميناء  ىإللكن وصول المركب الفرنسي لوسرين  األمور السياسية في كاركاس اكثر

 لذينا مفوضين المبعوثين من قبل نابليون مع عدد من ال 1808تموز  15الجوايرا في 
، ويمكن عد تلك الزيارة للمبعوثين الخبر أكدتقدموا وثيقة رسمية لحاكم كاراكاس 

الفرنسين على انها وثيقة او اعالن عن تبعية فنزويال وحاكم كاركاس لإلمبراطورية 
 . (2)لحكم نابليون  ات االسبانية أصبحت تابعةفرنسية ، وان المستعمر ال

ر اكثر زم االمتأو  ساالغضب والسخط على فرن يسودهاالفعل الشعبية  ردة تكان      

 معلومات كاراكاس إلىوصلت ،  1809كانون الثاني  11في وصول معلومات من اسبانيا 
 Central Supreme Council of االسباني األعلىالمجلس المركزي  إنشاءعن 

Spain امباران  سنتيففنزويال دون  إلىوصل  أياموبعد ثالثة  ،تحت وصاية فرنسا
                                                           

 .(1ينظر خريطة رقم ) ،للمزيد من المعلومات 26ص، المصدر السابق، خوسيه انريكي رودو(1)

 .dres Bello,(caracas ,2007), p.41Ivan Jaksic A. ,An) 2(
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Don vicente Emparan   باسم  لفنزويال وحاكم كاراكاس األعلىليكون القائد
ي كاراكاس للفرنسيين وف تأييدهبعض الشائعات حول عالقته ومدى  أثيرتف اسبانيا،
وهي  (1)يعقدون اجتماعات سرية في الجمعية الوطنية Al Creolaon الكريليون ظل 

كبر في وليفار الدور االب كان لسيمون  و للحوار والنقاش سرية أسسها الوطنيون  جمعية
د ض يخططون للقيام بتمرد ثوري  ائهاأعضكان و  ، األبرز فيهاوالحضور تاسيسها 

  .(2)عندما تحين الفرصة الجديد الحاكم االسباني

 لكتجتماعات السرية التي تجرى في تبين ان جاسوسا للشرطة قد ابلغ عن اال     
 1810نيسان  19في  قرر الوطنيون القيام بعمل مباشر والقيام بثورةف فيها الجمعية

نيسة خارج مبنى الك وقد تجمعوا ،جلس البلدي لكاراكاسمنتهزين عضويتهم في الم
اره تم اختييمجلس ه التنازل عن السلطة لصالح وطلبوا من سنتي امبارانفون د واجهواف

نتهزا الى التسويف م حاكم كاراكاس فسعى ،شؤون البالد وليتل من قبل أبناء الشعب
 ألمرا هذاى إلانه سوف ينظر  )) مقدس وقالال يوم الخميس ذلك اليوم كان إنفرصة 

 من  بمبادرةانه اقتيد  إال(3) ((القداس في  الكنيسة االهتمام بعد حضورن بعي

 ____________________ 
ضد االستعمار االسباني اذ كان  1806عام  الجمعية الوطنية : وهي جمعية سرية تأسست في فنزويال (1)

اعضائها من مختلف المستعمرات يعقدون االجتماعات السرية لتخلص من االستعمار االسباني اذ كان 
: هشام ينظر معلومات، للمزيد من ال ن عاد الى كاراكاسبعد ا لبوليفار الدور الكبير في تلك الجمعية

 .77البطل، المصدر السابق ،ص
، ثقافة وحضارة أمريكا الالتينية ،ت:عبد الحميد غالب واحمد  اوخينيو تشانج رودريجث(2)

 .190ص، 1998حساد،القاهرة،

, Helen Miller Bailey, Latin America tbedevelopment of its civilizaion)3(

.(London,1960),p.304 
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يناء ق معن طري سباناال ثم ترحيله مع الموظفين تحت تهديد السالحاحد الثائرين 
تتكون  السلطة أصبحت قدو  ، 1810نيسان  19في  اقالته وأعلنوا الجويرا الى اسبانيا 

وقد  ،ورئيسينعضو  23مكون من  (1) 1810نيسان 20في  تأسس إدارة من مجلس
 ينتإداري لجنتين تشكيلوكذلك  ،الى المجلس عندما عاد الى كاركاس ميرنداانظم 

 ،ضاءأعسبعة  اللجنتينمجموع اعضاء للمالية وكان  ى واألخر احدهما للحرب والدفاع 
       .(2)تحذوا حذو كاراكاس إن األخرى المقاطعات  كامح رةاالدامجلس  دعاوقد 

عند و في كاراكاس  اإلدارةحكم مجلس ل تخضع فنزويال كانت المستعمرات في     
عد ذلك ب أعلنت نهاا أالجوايانا في الموافقة  مستعمرةترددت  وصول دعوة مجلس إدارة 

كما انتهزت مقاطعة كورو  ،مجلس االدارة  مقاطعة مراكيبو تعارض كذلكموافقتها 
س موضحة في نف رةاحكومة مجلس االدبات لتعلن انفصالها عن الفوضى واالضطرا

تكون هي  إنيجب ف مدينة أقدمهي  عاصمة وان كورو أالن توجد الالوقت انه 
 اراكاسك اتخذتهاالتي  اتاألخرى كانت هناك تقبل لإلجراءوفي المقاطعات  ،العاصمة

  .                                                                       (3)مكون من ممثلين عن المقاطعات دارةافي تشكيل مجلس 

بعثة  إرسالخاصة فقد تم  أهمية وذ الخارجيةالشؤون  مجلس االدارة عد      
الدعم العسكري  الستحصال 1810عام  حزيران 10في  بريطانيا وصلت دبلوماسية

 لدبلوماسي افد و للرئيس  بوليفار اختيروقد  ،يالوطن اإلدارةوالسياسي لحكومة مجلس 

 _____________________ 
، وكان أعضائه من المقاطعات  1810رة : وهو كيان تم تاسيسه اثناء الثورة عام امجلس االد(1)

 علوماتموخيو وبرشلونة ،للمزيد من الالفنزويلية وهي كاركاس وكومانا وباريناس وماجاريتا وميريدا وتر 
 .77ينظر: هشام البطل ، المصدر السابق ، ص

 . 169البرت براجو، المصدر السابق،ص(2)
 .62سالسيدو باستاردو، المصدر السابق ، ص( 3)
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ندريس او  Luis Lopez (1) زيوكان معه لويس لوب ،من عالقات واسعة بهلما يتمتع   
 ،سمياالبعثة استقباال ر  لم تستقبل البريطانيةالحكومة  لكنو  Andres Bello(2) و لبي

 ،ولم تقبل تقديم أي دعم لمطاليب الوفد التي تتضمن طلب الدعم السياسي والعسكري 
في  وكانت اسبانيا بمثابة حليف لها تزال في حرب ضد نابليون  ما بريطانياكانت إذ 

البعثة،  مع فقد عمدت الى عدم التعامل رسميا هزيمة فرنسال كانت األولويةوالن  ذلك،
غاضبة ال حتجاجاتمتجاهلين االالبعثة بروح ودية  أعضاء بريطانيا تومع ذلك عامل

مون سي لتقىاالبعثة في لندن  إقامةثناء او  ،التي صدرت من السفارة االسبانية في لندن

 .                                                                            (3)فرانسيسكو دي ميراندا بوليفار 

بوليفار  إال إن 1806في سنة  لتحرير فنزويال ميراندا ةحمل فشلمن  رغملوعلى ا      
  فكرة االستقالل أطلقمن  أول ألنهيزال يحترم القدرة العسكرية لميراندا  كان ال

 ___________________________ 
اكمل دراسته األولية والثانوية فقد تخرج من جامعة كاراكاس ليصبح  1758ولد في كاراكاس عام  لوبيز: لويس (1)

استاد الفلسفة في جامعة كاراكاس وقد ايد الثورة التي اندلعت في فنزويال وكان احد أعضاء الوفد الذي ارسل الى 
عاد الى البيرو ثم انتقل الى  1826اصبح المفوض الرسمي لبوليفار في لندن ،وفي عام  1816لندن ،وفي عام 

 ينظر: ، للمزيد من المعلومات1831فاته عام التشيلي وبقي حتى و 
http// La Enclclopedia BiograficaEnlinea,Luis Lopez 

اكمل دراسته ليحصل على شهادة االداب من 1781تشرين الثاني عام  29: ولد في كاراكاس فياندريس بيلو( 2)
فكان احد  1810جامعة كاراكاس وقد بدء بكتابة الشعر حيث اكتسب شهرة واسعة في فنزويال ، وقد ايد الثورة عام 

وفي ،مبيا الكبرى في لندن اصبح المفوض الرسمي لدولة كولو 1826أعضاء الوفد الذي ارسل الى لندن ،وفي عام 
 ينظر:  ،للمزيد من المعلومات1865وفاته عام فضل االنتقال مع عائلته الى التشيلي اذ بقي حتى  1828عام 

Miguel Luis Amunateaul,vid de Don Andres Bello,(Santiago,1882),p.2-8. 

 

 .69هشام البطل، المصدر السابق، ص( 3)
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 مؤازرةبدولة فدرالية تضم األقاليم في أمريكا الجنوبية  انشاءمن االستعمار االسباني و 
 ،ويبدو ان بوليفار لم يحصل على مساعدات من (1)من الواليات المتحدة األمريكية 

الحكومة البريطانية لكنه استطاع ان يقنع ميراندا في العودة الى فنزويال ، وتايد فكرته 
 .(2)في اعالن االستقالل عن اسبانيا  1806التي اطلقها عام 

ة واسعة في تمتع بشعبيميراند الذي  بأفكار اً متأثر تبين مما سبق ان بوليفار كان       
تقالل للحصول على شعبية تؤيد االس فكرة ميراند لذلك أراد بوليفار استثمارفنزويال 

 . وا عالن الجمهورية وقطع العالقات مع اسبانيا 

 

   1810عام  عودة سيمون بوليفار الى كاراكاس

 إلىودة الع خالل لقائه معه في لندن و يقنع ميراندا إناستطاع سيمون بوليفار     
كان و ، الستقاللالوطني با اإلدارةمجلس  إقناعالوسيلة الوحيدة في  ألنهاكاراكاس 
ورجال  ،يمثل الغالبية من االرستقراطيين المحافظين األول اتجاهين إلىنقسم المجلس م

لتي وافقت ا تفاهم مع السلطة االسبانيةلضرورة املكية و احترام ال إلىالدين الذين يدعون 
بعد  نداوالثاني بقيادة ميرا ،يتهاتعترف بحقوق حكم ذاتي تدريجي تحت وصا إن على

ستقالل البينهم بوليفار الذين يطالبون با مجلس االدارة من وأعضاء ان عاد الى كاراكاس
   . (3)المطلق والفوري 

_________________________ 
 .189اوخينيو تشانج رودريجث ، المصدر السابق، ص (1)

 .166راجو، المصدر السابق، صالبرت ب (2)

 .39بيريرا  ،المصدر السابق،صغوستافو (3)
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 عبوليفار وميراندا من خالل من على وضع العراقيل في طريق  األولعمل االتجاه     
بالرغم من عدم رضاهم مستفيدًا من شعبيته ه دخل اال ان ،من دخول كاراكاس االخير
ه شعبيًا ففرض نفس مهيب ، بموكب ودخوله ستقبالهحشد الناس ال عن طريق الواسعة
هم في في المجلس الوطني لكن عضويتهوهي عدم قبول  الى وسيلة اخرى  فلجأواعليهم 
 راندا فيور ميحضعند و  ميراند وشعبيته، ، والسبب وراء موافقتهم هي قوة وافقوا األخير

كرة االتجاه تبني فب لكثير من األعضاءا استطاع ان يقنع مجلس اإلدارة بمعية بوليفار
 ليهإوكان هذا ما يطمح  تام للبالد من اسبانياتحقق االستقالل ال ترمي الثاني التي

 .                        (1)بوليفار

كز ر  في الجمعية الوطنية اً خطاب بوليفار ، القى 1811من تموز عام  في الرابع      
 (2)راليةفدعلى ال والتأكيد ،كان أهمها االستقالل عن اسبانيا المبادئعلى مجموعة من 

ذي الوعلى الجمعية الوطنية ان تحترم قرارات مجلس اإلدارة  في إدارة شؤن الدولة،
السلطة التنفيذية العليا في البالد وعدم االهتمام في مصير اسبانيا سواء ان  يمثل

   .(3) ال  خضعت الى نابليون ام

مما سبق ان بوليفار يدعو الى عدم االصغاء الى سياسة االستعمار  تبين      
االسباني والعمل على اعالن االستقالل وطرد القوات االسبانية من كافة األراضي في 
 أمريكا الالتينية من خالل انشاء اتحاد يجمع كل المستعمرات التي أعلنت استقاللها

ي ف السلطة العليا ألنهكذلك على الجمعية الوطنية ان تحترم قرارات مجلس اإلدارة 
    البالد.

                                                           
 62هشام البطل ،المصدر السابق،ص(1)
ة : وهو شكل من اشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين الحكومة واالقاليم فدراليال(2)

بد عللمزيد من المعلومات ينظر :، ويكون قرارات الحكم في األقاليم ال تتعارض مع الحكومة المركزية 

 .4، ص2013الجبار احمد ،الفدرالية و الالمركزية ، بغداد، 

ante la Sociedad patriotica. Discurso// https)3( 

     

 (7عن الخطاب كامالً ينظر ملحق رقم) للمزيد من المعلومات
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 1811 األولى فنزويال جمهوريةاالستقالل وتشكيل  إعالن

 بين تشات التي دار في الجمعية الوطنية والمناقبوليفار  ألقاهالخطاب الذي  أثر    
 ،اسيتخاذ القرار السياو  ،االحداث في فنزويالعلى سير  رةااالد مجلس ميراندا وأعضاء

 ةبرئاسالبالد جمهورية  اصبحتاالستقالل و  إعالنعن  1811تموز  5في  أثمرت اذ
 Juan Germanخوان خيرمان روشيو  إلىوقد عهد ، (1)نسيسكو دي ميراندا افر 

Roshio يه فنزويال و في بكتابة الدستور بحضور ممثلين عن سبعة مقاطعات 
 Cumanaوكومانا  Meridaوميريدا  Margaritaمارجاريتا و  Caracasكاراكاس 
وقد جاء في مقدمة  ، Trujilloوتروخيو  Barcelonaوبرشلونة  Barinasوباريناس 
بسم الرب القدير, نحن شعب مقاطعات فنزويال وباستخدام سيادتنا ورغبة  ))اإلعالن
ممارسات العدالة وسعيا وراء الصالح العام وضمان  أفضلنرسخ فيما بيننا  إنمنا في 

ي ولالحتفاظ بحريتنا واستقاللنا السياس الخارجيالداخلي وللمساهمة في الدفاع  األمن
والمحافظة على ديننا ودين إبائنا المقدس ولضمان إن يتمتع أبناؤنا بتلك المكاسب 

 نا العزم على إن نتحدوان نمد أيدينا نحو اتحاد ال يتبدل وصداقة مخلصة فقد عقد
ونتكاتف لصياغة الدستور االتحادي للواليات الفنزويلية وهو الذي يحكم ويدير تلك 

   .(2)((الواليات

الذي نص في 1811كانون األول  21تمت صياغة الدستور بشكل نهائي في         
رات امقدمته على إن الواليات الفنزويلية سوف تحتفظ باستقالل نسبي في اتخاذ القر 

ألمور الفدرالية التي يبت فيها المجلس الوطني، وكذلك بشان كل ما ليس له عالقة با
 سن قوانين خاصة بها من اجلواليات في االتحاد الفنزويلي إن إن يكون من حق ال

لفدرالية ا تنظيم الشؤون الداخلية لكل والية شريطة عدم المساس او التعارض مع القوانين
                                                      تع كل الواليات التي سيتم ضمهالالتحاد كما سوف تتم

 ________________________ 
York,1987),  William H. Baumer, The Eneyclopedia of Military History,( New )1(

                               ; p.814                              ( 2ينظر خريطة رقم) للمزيد من المعلومات

-de-decaracion-la-da-acta-del-https://es.wikisource.org/wiki/fima)(2

independencia-de-venezuela. 

https://es.wikisource.org/wiki/fima-del-acta-da-la-decaracion-de-independencia-de-venezuela
https://es.wikisource.org/wiki/fima-del-acta-da-la-decaracion-de-independencia-de-venezuela


 مساعي سيمون بوليفار ....................................................... - الفصل االول

 

 
25 

لقانونية ا المستقبل بنفس الخصائص في نفسهااالتحاد من تلقاء  إلىالتي ستنضم  أو 
ة الدستور الفنزويلي بتحديد نسبة ممثلي كل والي رة كما نص عليهامجلس االدوان يقوم 

يتضمن الواليات التي يشكل منها االتحاد سالمة ووحدة  إنوعلى  ،طبقا لعدد سكانها
 واالستقالل السياسي ،ويعمل االتحاد على احترام الحرية المدنية ،فنزويال أراضي
ف الخاصة الفدرالي الوظائ العقيدة الدينية كما اسند الى االتحاد واحترامفنزويال  ألراضي

العام ضد االضطرابات  األمن على حفظالو ،  (1)البالدلعالقات الخارجية والدفاع عن با
برام مشتركة قوة مسلحة تشكيلالداخلية ومسؤولية  المعاهدات مع المستعمرات  وا 

ية القتال اإلعمالعالن الحرب ووقف ا و  األخرى  قد التحالفات مع الدولع، و المستقلة
ئب التي راالض لكنه الغىعبودية الاستمرارية  على الدستور اكد، و  (2) الضرائبوفرض 

  .(3)كان الهنود يرغمون على دفعها 

فقد كانت بعض  ،تكثير من التحدياالالتغلب على  اإلدارة الى مجلسسعى      
 لجمهوري ا للحكم امعارضته تنلحكم االسباني قد اعلبا جيدة القةالمقاطعات التي لها ع

اس كاراك ، وفيورجال الدين وبعض الكريول من االسبان كانوا سكانها الجديد الن
 فرانسيسكو دي ميراندا اعمال شغب امتدت الى عدة مقاطعات اخرى فارسل اندلعت

احد  كذلك في ، تتكون من الف وستمائة رجل استطاعوا ان يخمدوا التمرد تقوا
 المواليند عدد من احتش Las Tequesالمعروف باسم الس تيكيس  كاراكاس ضواحي

فرديناند  لملكل مرددين شعارات الوالء وسط المدينة باتجاهللحكم االسباني وقرروا السير 
 ىخطتهم تتلخص في مهاجمة مجلس االدارة وقتل اعضاءه والقبض عل وكانتالسابع 
 تشلوا وتملكنهم ف للحكم االسبانيخاضع وصاية  مجلس تشكيلثم يقومون ب ،من تبقى

     .(4) يطرة عليهم من قبل الجمهوريينسال

                                                           
 (1ينظر ملحق رقم ) ،للمزيد من المعلومات 64ص،المصدر السابق  هشام البطل ، (1)

Emil Ludwig, Bolivar the life of an idealist,( New York,1942), p.88.(2) 

 .175ص،المصدر السابق ، البرت براجو (3)
 .80ص، المصدر السابق، هشام البطل (4)
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  نيالمبحث الثا

 1812-1811  الفنزويل التطورات السياسيةدور سيمون بوليفار في 

ة كومح إنشاءمن خالل الجمهورية  سأس إرساء الىبوليفار بمعية زمالئه  سعى     
تحالف  ةتم عقد معاهد المجاورة ، اذ مع االقاليم مركزية قوية تربطها عالقات ايجابية

مبيا فنزويال وكولو  تحادال أساس أصبحتالتي  (كولومبيا)تحاد مع غرناطة الجديدة او 
 1811ايار 29في   Lagran Colombiaوالذي عرف باسم اتحاد كولومبيا الكبير 

 .                                               (1)  مجلس اإلدارة في فنزويالمن قبل  تلك معاهدة  وقد تم التصديق على

لق غ اعلناالستعمار االسباني الذي  لمواجهةبوليفار  أولوياتمن  كان االتحاد      
 الحملة واتقكانت كاراكاس و  الحتاللوتجهيز حملة عسكرية  ، الحدود البحرية لفنزويال

تتحين الفرصة للهجوم على المناطق الساحلية لفنزويال بمساعدة الذين يساندون الملكية 
 1812 آذار 26حدث زلزال في مساء يوم  اذ ا  وقد حدث مالم يكن متوقع ،االسبانية

استغل اعداء الجمهورية و   (2)كبيرة من الناس إعدادبحياة  وأودىدمر المباني  في فنزويال
حكم  فضوار الجمهورية الذين  أصحابعقاب فرضه هللا على  نهباليصوره  الحادث ذلك

سداءو  ائعاتتفنيد تلك الش في شاقة ا  جهودبوليفار يبذل  كانو الملك فرديناند السابع ،  ا 
فسوف  األخرى كانت الطبيعة تقف ضدنا هي  إذا) )ضحايا الزلزال وهو يقول  إلىالعون 

المدن الموالية  إن ومن الغريب(3)((نريد تفعل لنا ما إنونرغمها على  أيضانحاربها 
لدين في ا رجال أطلقهاوكانت الشائعات التي  ،بالزلزال تأثرتلملكية االسبانية لم ل

بوليفار  لكن ،الموالية للحكم الجمهوري  طنين في المدناعلى المو  ا  كبير  ا  تأثير لها  الكنائس

                                                           
 . 63صسالسيدو باستاردو،المصدر السابق، (1)

 . 1, p.Lynch,op.cti  )2( 

  . 93البرات براجو ،المصدر السابق، ص (3)
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عينه ت االستعمار االسباني بعدعلى محاربة  ا  إصرار  بل ازداد بتلك الشائعات يتأثرلم 
 1812 أياروفي الرابع من   Puerto Cabelloو ليرتو كابيالقائد العسكري في مدينة ب

تحتوي  نةمديالهذه  كانتو الساحلية ،  ينةدمال تلك إلى قواته رأسبوليفار على  دخل
وكانت  ألغراض الدفاع ، مزودة بمجموعة من المدافع اسبانية حاميةمع  على قلعة
  .                                                            (1)المحيط االطلسي ساحليطل على الذي  الصخري  جرفال أعلىفي  ا  تتخذ موقع

الحاكم  مقر تضم بجزيرة صغيرة وليرتو كابياحل بيربط س ا  هناك جسر  كان      
 إلى افةوالذخيرة باإلض مخازن للسالح القلعةويوجد في  ،ةوتستخدم كنقطة قيادة متقدم

 إثناء يداعهمإالذين تم  السياسيين للمعارضينكسجن  كان يتم استعمالها غرف صغيرة
لملكي االموالين للحكم  او سباناالكان اغلبهم من و التمرد الذي حصل ضد الجمهورية، 

الذين كانوا قادرين على الهرب من السجن  وأصحاب النفوذ األغنياء وكان معظمهم من
قوات سيمون ل لبمشاك ومما يتسببسبب النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في المدينة ب

  .                                                           (2) فصمم على مسك المدينة قلقه بوليفار وهو ما اثار

ول المدينة وجمعهم حلدفاع عن واشراكهم في ا األهاليعلى حشد  بوليفار عمل        
عشرين من في التاسع والف ،ايقن بها واتبعها خالل مسيرتهوهي سياسة  قضية بالدهم
في  تمعالمج ممثلي فئات كافة إليه دعا تمرا شعبيامؤ  بوليفار عقد1812حزيران عام 

تزامن فعدم وجود مؤن كافية  مشاكل التي تواجهها المدينة، ومنهاال بهدف بيان المدينة
ك بينما كان ذلينة ضد الهجوم االسباني المحتمل ،و ذلك مع ضرورة الدفاع عن المد

 غياب االضطرابات مسببواستغل في المدينة ، اذ  االضطراباتالمؤتمر منعقدا نشبت 
 (3)السجناء احر أطلق س القلعة اذ باط في تمردوا بعد خيانة احد الضف ،القلعة بوليفار عن

                                                           
  . (1)رقم صور ينظر من المعلومات ، للمزيد93صهشام البطل ،المصدر السابق، (1)

 
 .176صالبرات براجو ،المصدر السابق ، (2)

.Simon Bolivar ,Memoirs Simon Bolivar ,(Boston ,1829), p.28)3) 
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استولوا  إنطالق النار بعد اب مدافع باتجاه ساحة المدينة وبدألوقام بتحويل فوهات ا
 طراباتاالضمنطقة  إلى بوليفار المؤتمر فغادر  ورفعوا العلم االسباني ،على القلعة

مع  ناءالتفاق بين السجباالتمرد قد تم تدبيره  كان، و إخمادهاليشرف بنفسه على 
لجزيرة ا من الجواسيس فيعدد كبير  لالستعمارمناصرين االستعمار االسباني وكان 

وعود التي ال إلى باإلضافة باألموالابط المشرف على القلعة إغراء الضالذين استطاعوا 
 . (1)في ظل الحكم االسباني بالترقيةله  أعطيت

ي قيادة ألنه ترك القلعة ف ة بوليفار في األمور العسكريةتبين مما سبق عدم خبر       
كفؤ، ولم يعقد المؤتمر بالقرب من القلعة التي تمثل الحصن المنيع للمدينة  ضابط غير

.                                                                             

ون في المؤتمر حتى يك بوليفار مشغوال   التمرد عندما يكون  بدأ ون تمردمال قرر     
 عدادهاإ حسب خطة المتمردين التي تم  ا  كان مقرر و  غير قادر على تنظيم هجوم مضاد،

يرة الغرض من ذلك توجيه ضربه كبليفار ومعاونيه، و يتم القبض على سيمون بو  إن
مهورية رئيس الج إلىعلى عجل  إرسالهتم  ابوليفار تقرير  وقد كتب ،للجمهوريين

وة التي ابط خائن ومعه القفي الواحدة ظهرا تمكن ض) ) قال فيه ميرانداي نسيسكوا دافر 
 أطلقواو كانت تحت قيادته وكل المساجين الموجودون هناك من االستيالء على القلعة 

وسبعمائة قنطار من البارود وتقريبا  إلفالنار على ساحة المدينة وفي القلعة هناك 
نامعظم بيوتها  المدينة التي سقطتيرة المتاحة في كل المدفعية والذخ الدفاع  ولأحا وا 
جميع أصبح الالقلعة التي  إلى جوءلالبحارة القوارب  رصاو ، وال مؤن عنها بال ذخيرة 

                                                           
 .94صصدر السابق ،مال، هشام البطل(2)
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ان و  أيديكمكل الموارد المتاحة في  يمكن ام بأسرع إليترسلوا  إن وارغب يخشونها
التنقذونني                                                          . (1)((تسقط المدينة  إن أخشى فأنني وا 

ت ر حاول الدفاع عن المدينة بينما استمبوليفار الذي  إلىمساعدات  إيلم تصل        
 ميناء غير انهال السفن الراسية في إنقاذ ف المدينة كمافي القلعة بقص المتمردينمدافع 
 مؤن ليتمكن من صد الهجوم الذي قاموال واألسلحة الجنود المزيد من إلىبحاجة  كان

       .  (2)به المتمردون على المدينة 

 سيسكوفران إلىعاجلة  اخرى  رسالة إرسال إلى مما دفعه حرجا   ان وضع بوليفارك      
 سبانيةتهاجمهم القوات اال إنالمدينة قبل  إلنقاذيطلب فيها سرعة التصرف  ميراندادي 

يال وقد تم االستيالء على السفينة فنزو ... الساعة الثالثة فجرا اآلننحن  ))ذكر فيها 
فينة الس إنقاذونجحت فقط في  نيرانهم، تحت مرمى األخرى وقائدها بينما السفن 

 .(3) ((...القوات االسبانية ستهاجمنا قريبا إنويبدو  ،ثيلوسو

الرسالة الثانية بررت تركيزه على الساحل وعلى السفن وذلك يعكس ان  يبدو ان     
  القوة البحرية هي من يحسم االمر الن القوات االسبانية ستاتي عبر البحر.

 ينسيا وقدفي فال مع القوات االسبانية معركةب يسكو دي ميراندا مشغوال  نساكان فر      
 بادر بالهجومولم ي فضل االحتفاظ بموقف الدفاع نها أال، ا على تلك القواتحقق انتصار 

كان  اذ ،ومائتين رجال   إلفهجوم القوات االسبانية على الرغم من انه كان يقود  ا  منتظر 
، الهزيمة دتزال تعيد تنظيم صفوفها بع ذلك العدد كافي لهزيمة القوات االسبانية التي ما
وافقدهم  قواده غضب وهو ما اثار ،فلم يستغل تلك الفرصة بالهجوم وفضل الدفاع 

                                                           
 .95ص ،هشام البطل ،المصدر السابق(1)

 . and Ramirez Angel, Venezuela,(Caracas),p.69 Manrique)2( 

 .95ص، المصدر السابق ، هشام البطل (3)
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ادت الهجوم تشكيل قواتها واع االسبانية القيادة العسكرية استعادت ، في وقتفيه الثقة
 إمام الطريق المدينة فاتحا   االنسحاب من الى ميراندا فاضطر مدينة فالينسيا على

تعرض ت مدينةالتلك  أصبحتفو، لكابي يرتوتقدم نحو مدينة بل القوات االسبانية
ارج خ والثاني من القوات االسبانية  المدينة ول من المتمردين من داخللهجوميين اال

                                                             .(1) فضال  عن خط القوات االسبانية من جهة البحر المدينة

هجوم على القيام بقرر فعلى االنتهاء،  أشرفتبذخائر  لفي القتا بوليفار استمر    
، الكافية اإلمكانيات لعدم امتالك تبدأ إنقبل  فشلتبثالثمائة رجل ولكن الخطة  القلعة

 .(2)انية الى القلعة ومحاصرة المدينة وكذلك وصول القوات االسب

 م  فشلواهبوليفار لكن المساعدات لقوات  إليصال مائتين رجل ميراندا ارسال حاول    
 لمو  بسبب عدم استطاعتهم فك الحصار عن المدينة اذ جرت معركة بين الطرفين،

عد ذلك ب ت القوات االسبانيةقرر ، فمواقعهم  إلى سوى سبعة رجال انسحبوا يبقى
          . (3)و ليرتو كابيب مدينة الهجوم على االنتصار

موز عام تفي الرابع من  وليرتو كابيوات االسبانية من احتالل مدينة بالق تتمكن       
فار  بولي الذي جعل األمر الساحة الرئيسية للمدينةداخل  ت قواتهاوتدفق،  1812

من  غرقتينسحب من المدينة عن طريق البحر بواسطة سفينة صغيرة لم تكن قد 
 .                      (4) كاراكاس إلى وصلواباط ضسبعة  مع القصف

صول دم و ع ادركوا ان الذينبوليفار ورفاقه  على ولكابي بيرتو مدينةاثر احتالل     
 خطة طأخ القوات االسبانية التي استغلتفي تقدم  كان العامل االساسيو المساعدات 

                                                           
 . Cuillermo A.Sherwell ,Simon Bolivar The Liberator ,(New )1(

York,1986),p.20 
 .97هشام البطل ، المصدر السابق، ص (2)
 المصدر نفسه  (3)
 .96صخليل راشد الجبوري ،د.ت،  ، ترجمة معجم األفكار واإلعالمهتشنسون،  (4)
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ي الوقت ف م إيصال المساعداتدوع يةالدفاع ي ميراندارئيس الجمهورية فرانسيسكو د
وليفار وقصور في فكر ب المناسب فضال  عن الخيانة ودور السجناء الموالون إلسبانيا

 .                                         (1) اإلداري والعسكري 

سارته خمر بها بعد رح الحالة النفسية والصحية التي ش ا  بوليفار تقرير  كتب    
فضال  عن كل الظروف والمجريات واالحداث التي أدت الى سقوط مدينة  ،العسكرية

تتركوني  إنكم سيادت ألرجو إنني ...))فيه  فرنسيسكو دي ميراندا ذكر إلىكابيو فبعثه 
ذلك  إلى يضافالذي فقدته بضياع بويرتو كابيو ،  واستعيد الصفاء هداأل أيامعدة 

يرة الكب الخطورةوالمهمات ذات حالتي الصحية ،فبعد ثالثة عشر يوم من عدم النوم 
ى وان كان قد تبق ،لقد قمت ... نفسي في حالة من االغتراب النفسي أجد فأنني، 

قد لكانوا تركوني فان ذلك ليس ذنبي ،  وانجندي واحد لكنت قاتلت العدو به ،  لدي
                                          . (2)( (ضاع ذلك من يدي  لألسفقلت لهم بان ينقذوا الوطن ولكن 

وليفار ب و بعد معارك عنيفة ليرتو كابيمدينة ب وسقوطخسارة المعركة أشعرت        
ميراندا يقول  إلىحتى انه كتب   وفشل فيها ألنها اول مهمة تم تكليفه واليأس لحزن با
  . (3)(( لجنون ...أصاب باكيف ال  مدينة في الدولة ، أفضلبعد ضياع ) )

 فنزويال بسبب موقعها فيتمثل عصب الحياة  وليرتو كابيكانت مدينة ب      
لقوات ا لذلك ادركت افيه لوجود ميناء مهمعلى البحر الكاريبي وكذلك  االستراتيجي

جعلتها و  لممكنةاعليه بكل الطرق  السيطرةعلى  االسبانية أهمية هذا الميناء وعملت

                                                           
 

بوليفار او الجنرال في المتاهة ، ترجمة محمد عبد المنعم صالل ، سيمون  جابربيل جارسيا ماركيز ،(1)

 .8ص ، 1996القاهرة ،

 .98صهشام البطل ،المصدر السابق ، (2)

 .99صالمصدر نفسه ، (3)
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عزع الثقة ، وز ةجمهورياضعاف معنويات جيش ال ومن نتائج سقوط المدينة ،مقرا لقواتها
بقاء  ،ربفي اإلدارة والح ا  واضح فشال   منهم ميراند وبوليفار الذين كسباو  قيادتها في وا 

انصار الحكم االسباني الذين اثرو على الشعب من خالل بث االشاعات عن حجم 
الطريق  تمهد ، فكانت تلك النتائج قدالتي سوف تهاجم المدينة  القوات االسبانية
 .(1) عدفيما ب اجبار ميراندا على االستسالمكاراكاس و ية الى محاصرة للقوات االسبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)J.Michael Francis and Thomas M.Leonard, Latin America,(New 

york,2010),p.34. 
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 1812عام  األولىسقوط الجمهورية 

وا شروطهم يفرض إن الى للقوات االسبانية ا  و دافعليرتو كابياعطى سقوط مدينة ب     
رار الصحيح في اتخاذ الق ا  على رئيس الجمهورية فرانسيسكو دي ميراندا الذي كان ضعيف

 مما اضطران تحاصر مدينة كاراكاس ، التي استطاعت تقدم القوات االسبانية مامأ
رين وتوقيع وثيقة استسالم في الخامس والعش هدنة مع القائد االسباني اعالن إلى ميراندا

                   . (1)  1812من تموز عام 

ورية ا  للجمهميراندا خائن وعدواتوقيع الهدنة  باط الجيشبوليفار وض رفض      
يطانية نة بر سفي ندا ينوي الهرب من البالد عبرميرا إن علموا إنوذلك بعد  والشعب،

 ميناء مدينة الى 1812كانت ستصل في صباح يوم السادس والعشرين من تموز عام 
قرر ذلك ل متخفيا  الى هناك بانتظار وصول السفينة، و ، فقد تسلل ميراندلكابي بيرتو

عليه والتفاوض مع القائد االسباني لغرض  القبض إلقاء بوليفار وبعض الضباط 
 مع القائد التفاوض، اذ القي القبض على ميراند وتم  (2) بأمانخروجهم من فنزويال 

القوات  لىإ تسليم ميراندا على السماح لهم بمغادرة فنزويال مقابل الذي وافق االسباني
وات االسبانية حشية القبسبب قسوة وو  الفوضى انتشرتو  اراكاس،ك االسبانية التي دخلت

الخشب  أعمدةعلى  أجسادهمكل من ساعد في قيام الجمهورية وعلقت  التي أعدمت
 السجني فبقى ف اندا الى احد السجون في اسبانيا ،مير نقل ب قامت ل المدينة كذلكداخ
الدعوى التي قيدتها ضده الحكومة و  عليه ،تصدر المحكمة االسبانية أي حكم ولم 

دون الوصول الى  1816مات سنة  أن إلىفي المحاكم االسبانية  االسبانية استمرت

                                                           
 .57ص ، 2012الثورات في العالم ، القاهرة ،  أشهرموسوعة  الحسيني الحسيني معدى ،(1)

Benjamin Keen and Keith Hanes, A History of Latin America, ( New )2(

.3york,2009) ,p.16) 
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ى لع بالهجرة من فنزويال، فغادرسمحت القوات االسبانية الى بوليفار ،  (1)حكم معلن
ومن ثم   Curazaoو إلى جزيرة كوراساو لكابييرتو متن سفينة بريطانية من ميناء ب

  .(2) 1812انتقل إلى كولومبيا في تشرين الثاني عام 

                                         أسباب سقوط الجمهورية االولى

 سقوط الجمهورية من خالل انسحابه من فالنسيا و مسؤوليةيتحمل  ميراندا كان    
ية التي مهدت االستراتيج مدينة بويرتو كابيو الحتاللفتح الطريق امام القوات االسبانية 

دا هو ميران سجن  نأ سباناالكان اعتقاد ، ف لقطع االمدادات عن كاراكاس ثم احتاللها
 جنوبيةال أمريكاتماما على كافة المستعمرات في  والسيطرةعلى المعارضة  سيقضي

ي لشعب فا غالبية نأ إال وقمع الشعب األولىالجمهورية  طسقو رغم من العلى  لكن
 ثانية   حس بالحرية عاد االستعمارالشعب وا االستقالل، فبعد ان تحرر يريدالمستعمرات 

أعادت و  ، هتجارة لصالحال التي كانت تفرض على المواطنين ويحتكرالضرائب  ليعيد
 .(3)شيء في للبالد على كل  الحكم الملكي سيطر لعبودية بعد انالمواطن ل

 ___________________ 

Jerome R. Adams, Librerators, Patrios and Leaders of Latin 1)(

.27America,(London,1938),p. 

لى بوليفار الذي سمح ا عندما راى قائد السفينة التجارية البريطانية خطاب القائد االسباني مونتيفيردى (2)

مغادرة فنزويال ،فرفض قائد السفينة السماح له ركوب السفينة بسبب تسليمه ميراند الى القوات االسبانية 

 ر: ينظ جزيرة كوراساو، للمزيد من المعلوماتمما اضطر بوليفار ان ينتظر سفينة أخرى لنقله الى 

Simon Bolivar ,Memoirs Simon Bolivar ,p.38. 
 

-John J. Johnson ,Simon Bolivar and Spanish America Independence :1783)3(

1830,(London,1968),p.47. 
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اتحاد المستعمرات  إلى ودعا األولىسقوط الجمهورية  أسباب بوليفار أوضح     
لحكومة ضعف ا ومن بين األسباب التي بينها قعة تحت حكم االستعمار االسبانياالو 

ا للحالة كان يجب تجنبها نظر  ضعيفةسياسات  وانتهاجهاالجمهورية  أعداءوتساهلها مع 
العنف في بعض المقاطعات الفنزويلية ضد  عمالا  تناميو  ،(1)التي تمر بها البالد

اكاس ورغبتهم في منافسة كار  اإلدارةلس اممثليها في مج عطماابسبب  الوطنية الحكومة
ان من كغير ضرورية أشياء الميزانية العامة للدولة على في  نفاقاإلفي  إلسرافاو 

اثر فيما بعد على قدرة الحكومة  الممكن االستغناء عنها في مثل ذلك الوقت وهو ما
يطرة رجال كذلك س ع حجم القوات العسكرية االسبانية،الناشئة في حشد قوات تتناسب م

ين ون وراء تبريراتهم لزلزال كاراكاس معتبر جعل الناس ينساق العام ما الرأيالدين على 
رجال الدين الحكومة  ب خلع الحكومة الملكية التي اسماهاانه غضب من الرب بسب

 .               (2)نزل عليهم الرب غضبه من وجهة نظرهم سببا وجيها الن ي الشرعية ، كان ذلك

أسباب سقوط جمهورية فنزويال التي  يريد ان يوضح يبدو واضحا  ان بوليفار     
الوطنية السيطرة عليها كذلك اخذ ة تعرضت الى زلزال دمر المدينة وافقد الحكوم

حول احقية الملك االسباني في حكم الحكم االسباني بث االشاعات  مناصري 
 المستعمرات وكل الدمار الذي اصابهم هو بسبب اعالن االستقالل.

                                                           

.thought of Bolivar, (New York,1971),p.10 Gerald E. Fitzgerald, The Politcal)1( 

 

 

 

John Lynch, Simon Bolivar and The Age of Revolution,(London, )2(

2006),p.6. 
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انتهجتها  الخاطئة التي الحكومة سياسة ذكرها بوليفار ايضا ومن بين األسباب التي     
ين في سامحت المتمردتبنيها لنظام متسامح افقدها هيبة الدولة عندما  ان الجمهورية اذ

  .(1) مدينة كوروا الذين تمردوا على الجمهورية واعلنوا عن عدم اعترافهم بها 

سياسة لالحكومة في فنزويال هو لسبب سقوط  يبدو مما سبق ان بوليفار عد       
من تسامح  تجاه الذين يطلقون االشاعات بين الخاطئة التي انتهجتها تلك الحكومة 
                                                          .ن رفضوا االعتراف بشرعية الحكومةالناس فلم تتخذ قرارات لردع هؤالء الذي

 في زعزعة ا  قوا في البالد كانوا سببالذين ب األوربيين إنسيمون بوليفار  ذكر      
المكر  الذين بقوا بمنتهى األوربيون  سباناال... ) )حيث قال  األولىاستقرار الجمهورية 
 ولتنمية بعض التحالفات التي تفاظ بها وبال انقطاع تحت الخوف ،داخل بالدنا لالح

كانت كبيرة  أفعالهم إنمكنتهم من تنشئة قضاة يسامحون دوما على الرغم من 
  . (2)( (..كانت موجهة نحو السالمة العامة .و 

الكثير من االسبان بعد الثورة  فضلوا البقاء في فنزويال اذ كان لهم دور  يبدو ان    
في التغلغل في المؤسسات الحكومية والسعي الى ارجاع الحكم االسباني من خالل 

ار التي كان منهجها التسامح في اصدالسيطرة على تلك المؤسسات السيما القضائية 
                                                                             االحكام .

ر حص ال عدادأ تأسيسلك تم ... وعلى العكس من ذ) )الجيش قال  وفيما يخص       
بعادبتخريب الزراعة  نضبطة التي قامتمالغير لها من فيالق المليشيا  لمزارعين ا وا 

على حمل السالح وترك  عن مناطقهم وجعلهم يكرهون الحكومة التي كانت تجبرهم

                                                           
 . Hugo Chavez, the Bolivarian Revolution,(New York, 2009),p.7)1( 

 .51صغوستافو بيريرا ،المصدر السابق ، (2)
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 نإالنتائج بشكل بشع خطا الحسابات الفنزويلية حيث  أظهرتوقد  ..،عائالتهم .
رجال المليشيات الذين خرجوا للقاء العدو كانوا يجهلون حتى كيفية استخدام السالح 

  .(1)( ... نظام والطاعةولم يكونوا متعودين على ال

 فتأضعصالحيات في الحكم  الفنزويلية لمقاطعاتل االتحادية الحكومة تعطا      
يات فالمقاطعات كانت تتمتع بصالح ،السيطرة عليها على الحكومة وجعلتها غير قادرة

اهتمام  البسيطة ولم تعيرخاصة تختلف عن الحكومة المركزية التي انشغلت في األمور 
مات حكو ت ان المقاطعات انشأ ما كان فحواه بوليفار حيث قالالى الجوانب االخرى 

محلية مستقلة عن الحكومة المركزية وقوانين تلك الحكومات تختلف عن الحكومة 
المركزية االمر الذي اضعف صالحيات الحكومة المركزية وكان سببا  في سقوط 

 .(2) الجمهورية

يبدو مما سبق ان تشتت القرار في الحكومة الوطنية كان سببا  في اسقاطها وقد      
الذي  االمر ا  كل المقاطعة يحق لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبأوضح بوليفار ان 

اضعف سلطة الحكومة الوطنية على تلك المقاطعات اذ كان على الحكومة الوطنية 
لطتها س التي سوف توجهها وتعمل على فرض ان تأخذ بنظر االعتبار حجم التحديات

  في تلك المقاطعات. 

مصالحهم  الرتباطيساند االستعمار االسباني  قراطيةمن الطبقة االرست ا  بعضكان      
م ان البعض من الطبقة االرستقراطية كانت تربطهوقد أوضح بوليفار  بذلك االستعمار

                                                           
 

Ellibertador:Writings of Simon Bolivar , (New York, David Bushneli, )1(

2003),p.57-58. 

 .8صجابربيل جارسيا ماركيز ،المصدر السابق ، (2)
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مصالح تجارية مع الحكومة االسبانية ومن اجل حماية مصالحهم ساندوا القوات 
  .(1)  الجمهوريةن الذين يساعدو السبانية التي أعلنت انها سوف تصادر كل أمالك ا

البعض من الطبقة االرستقراطية قد تضررت مصالحهم االقتصادية  تبين ان     
بيرة من نسبة ك التي يشكلت ةفقير ال لحكومة الوطنية كانت تدعم الطبقةالسيما ان ا

الدولة  العبيد في مؤسسات ن يخشون من تنامي نفوذ طبقةقراطيو الشعب اذ كان االرست
ر لذلك اظهاو في التجارة  خصوصا  كانوا يعارضون دخولهم كضباط في الجيش 

 لحكم االسباني . ن قبولهم ااالرستقراطيو 

   نتائج سقوط الجمهورية  

لت بما فيهم بوليفار، واعتق قادة الجمهوريةسبانية ممتلكات صادرت القوات اال      
ة الى الغابات خوفا  من القوات االسباني الكثير من الناس وهرب لوطنيين،الكثير من ا

بتموين الجيش من فنزويال مما اثر سلبا   يال ، وقام، وعاد الحكم االسباني الى فنزو 
في الحصول على المواد الغذائية، فكانت القوات  ةالموطنين الذين يجدون صعوبعلى 

اطنين يكن بمقدور المو ولم بدون مقابل، االسبانية تقوم بإجبار المواطنين على العمل 
قاسية  ا  االنتقال من منطقة الى أخرى اال بموافقة الحكومة االسبانية التي أعلنت احكام

ودى االمر الذي ا االمراض وقلة المواد الغذائية تر جاه كل من يخالف القانون ، وانتشت
 . (2)بحياة الكثير من المواطنين 

     

                                                           
 

 

 .56صغوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، (1)
 
 .193اوخينيو تشانج رودريجث، المصدر السابق، ص (2)



 ..........................................................سيمون بوليفار دور  –الفصل االول 

 

 
39 

  Cartagenaبيان كارتا خينا 

ط أسباب سقو  كولومبي في مدينة كارتاخينا مام البرلمان البوليفار أ أعلن      
 ، ومن هناك كتب ما يعرف الجمهورية األولى وحثهم على التكاتف وتحرير كاراكاس

 .                                                      (1)1812كانون األول عام  15باسم بيان كارتاخينا في 

الدهم ب الحتاللاالسباني الذي سيتقدم  من الحكم كولومبيا بوليفار حكومة حذر      
معاهدة تحالف  لوجود مستهدفة والن فنزويال وكولومبيا، لذلك الجيش  تهيئةوحثهم على 

 . (2)السباني ا بوليفار ليقف بوجه التقدم جهود تدعم أن ينهما فيجب على كولومبياب

 كاراكاس التعيسة ، نا أيها الغرناطيون واحد من أبناءأ)) بوليفار قائال أعلن      
م للنظا ا  فررت بأعجوبة من وسط خرائب مبانيها وسياستها وكنت دائما مخلص

رفرف التي تأتيت هنا متتبعا رايات االستقالل وطني ، الليبرالي العادل الذي أعلنه
اسمحوا لي حيث تدفعني العاطفة الوطنية التي تمالني إلى بمجد على هذه البقاع ، 

توجه إليكم ، موضحا لكم بشكل عابر بعض األسباب التي أدت بفنزويال أإن اتجرا و 
                          . (3) ((...إلى الدمار

ي حذر اإلخطاء التالذي درس كل  بيان كارتاخينا قد اثر في برلمان كولومبياكان      
فنزويال،  جمهورية في سقوط ا  رئيسي ا  كان سبب معتبرا كل ما ذكره في البيان بوليفار منها

 (4) ار كل ما حذر منه بوليفار ان تأخذ بنظر االعتب ويجب على كولومبيا

                                                           

 Manifiesto de Cartagena  https//(1)،       (           8 )ملحق رقمينظر للمزيد من المعلومات 

H. Micheal Tarvr and Julia C. Frederick,The History of Venezuela, )2(

(London,2005),p.51. 

 .49غوستافو بيريرا، المصدر السابق ، ص(3)
 .117صهشام البطل ،المصدر السابق ، (4)
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 المبحث األول

رساء أسس و  تأسيس في السياسية والعسكرية بوليفار جهود   ويالجمهورية فنز ا 
 1815 -1812 الثانية

   

 رةااالد ضعفليكا الجنوبية نتيجة ظهرت ثورات المستعمرات االسبانية في أمر      
 1810ام تموز ع 20استغل الوطنيون ذلك ليعلنوا استقالل كولومبيا في ف ة،سبانيالا

العالقات  اذ  كانت 1811تموز عام  5قد أعلنت استقاللها في  فنزويال ت فكان، 
 .(1)يالتي أعلنت االستقالل عن االستعمار االسبان االخرى  األقاليمو  إيجابية بين فنزويال

لكي يوضح  1812في منتصف تشرين الثاني عام  كولومبياالى وصل بوليفار      
لقوات من ا كولومبيا حكومة االمساعدة لتحرير فنزويال محذر  أسباب السقوط ويطلب

 دية معالمناطق الحدو  تتقدم الحتاللها سيطرت على فنزويال، وبدأت االسبانية التي
 رات التي أعلنت، اذ كان هدف القوات االسبانية السيطرة على المستعمكولومبيا

 . (2) استقاللها عن اسبانيا وارجاعها الى الحكم االسباني

الى  1812كانون األول عام  15بوليفار في  اثر اعالن كارتاخينا الذي اعلنه      
 لسياسيةبين التيارات ا فقد بدأ التالحم،على مجرى االحداث السياسية  حكومة كولومبيا

وليفار لمواجهة ب بتأييد المناصب السياسيةحول  يشوبها االنقسام التي كان في كولومبيا
 ـ (3)االسباني اني الذي بدأ يهدد كولومبيا لكونها خرجت عن الحكماالحتالل االسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 118،ص  1973بيتر يوسف ، أمريكا الالتينية قارة الجوع والثورة ، بغداد ،  (1)
 . .cit,p.308pBailey ,o2)) 

.. Cit ,p . 26pR.Aoums , o3) ) 
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الذي   بوليفار إدارة كولومبيا استطاعمجلس  بين اعضاء خالفاتال من رغملاعلى     
 لسياسييناكسب تأييد بعض  نجح فيو  الخبره السياسية من التجربة األولى، كتسبأ

سباني الحتالل االمن ا فنزويال حرصهم على تحرير بالده في المجلس الذين اكدوا له
وقد  ،ت تصرف مجلس إدارة كولومبيايكون تح شريطة ان المساعداتمن خالل تقديم 

 . (1) وافق بوليفار على ذلك

 في الجيش بوليفارتعيين  على 1812الكولومبي عام  وافق مجلس اإلدارة    
الالجئين  من قيادته مجموعة صغيرة تتكون من سبعين رجالا تحت  ، فكان الكولومبي

جهه بعد ابوليفار عظم التحديات التي تو  فأدرك ،الفنزويليين والمتطوعين الكولومبيين
بإمكانيات محدودة وعدد قليل من الرجال مقابل ما  اا ضابطتعينه  على موافقة الحكومة

سكرية أثبات قدراته الع انيات عسكرية  فكان عليهتمتلكه القوات االسبانية من إمك
ين من المتطوع اخرى  اعداد استقطابو من خالل ليرتوكابيسارة في بالخ وتعويض

 . (2)وحثهم على االنضمام له لتحرير كاراكاس 

 التي الهدنةب االسبانية القوات التزام بعدم كولومبيا في اإلدارة مجلس بوليفار اخبر    
 لمناطقا االسبانية القوات احتلت عندما ذلك تأكد فقد، ميراندا دي كوسنسيفر  عقدها

 مهاجمةب امرا بوليفار الى اإلدارة مجلس وجه لذلك فنزويال مع الحدودية الكولومبية
لتبدأ صفحة مهمة من جمهورية  (3)احتلتها التي المناطق وتحرير االسبانية القوات

ورة بوليفار األثر في ابراز ص بالغ الخالص الذي كان له جهد العسكري بوليفار تمثلت بال
 .القيادية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .00. 1 p, 2008 ) , Americanos , ( New york hasteen ,John Choules C (1) 

 .       69، المصدر السابق ، ص  السيدو باستاردو (2)
 . 59 ص ، السابق المصدر ، بنيرايرا غوشافوا(3)



 ...................................................................بوليفار جهود –الفصل الثاني 
 

 
42 

 1812كانون األول  24في بوليفار  التي اوكل بها المهام العسكرية بدأت      
ر المناطق الحدودية مع فنزويال واالستيالء على المؤن والذخيرة يحر أستطاع فيها ت

مون سمن االستعمار االسباني وجعلهم يقتحرير بالدهم  على وجمع األهالي وحثهم
 ليفارلمناطق األخرى التي استقبلت بو تحرك نحو اومن ثم  على الوالء لدستور كولومبيا

 المناطق قائداا عاماا لقوات علنه برلمان كولومبياا  ، وبعد االنتصارات التي حققهاكمحرر

 نصرع على كبير حد الى يعتمد المرحلة تلك في بوليفار كانو  ،(1) الشرقية لكولومبيا
 نقاط حولي فكان قواته تعتري  كانت التي النقص عوامل لتعويض والسرعة المباغتة
 المعلومات قلن على وتدريبهم الرجال تجنيد خالل من قوة الى قواته تشوب التي الضعف

 غيرةص مجاميع شكل على ومهاجمته العدو ضعف نقاط معرفة يتم خاللها من التي
(2 ). 

 في يأمل فكان ،بالدعاية اا كبير  اا ارتباط مرتبطة بسيطة الستراتيجية بوليفار سعى     
 القوات ةلزعزع الى المناطق التي يروم تحريرها السابقة انتصاراته انباء تسبق ان

 يكونوا نأل خطط الذين المحليين السكان تعاطف اجتذاب نفسه الوقت وفي االسبانية
                  .(3)انيةاالسب القوات عن المعلومات يقدموا او لقواته ينظموا ان اما الفريقين احد بين

 ظهور ىعل معهم المشاة جنود بنقل كاستراتيجية عسكرية الفرسان بوليفار امر    
 ميمنة ولح وااللتفاف المناورة على وقدرتها الفرسان سالح حركة خفة مستغالا  الجياد
 القوات ليقاتلوا الجياد فوق  من المشاة جنود فينزل خلفها لتظهر االسبانية القوات

 العسكرية يةستراتيجاال تلك فأسهمت ،الفرسان قوات تهاجم بينما المنسحبة االسبانية
 .(4)كولومبيا مع الحدودية المناطق كل وتحرير نتصاراتاال بأحراز  بها قام التي

 ______________ 
 . Del Libentadon , ( carcass, 2009) , p. 20 Manuel penez Vila , Doctnina(1) 

 . 17ص ، 2008 ، القاهرة ، البوليفاري  ، الجمال مجدي مصطفى (2)
 . نفسه المصدر (3)

 .124هشام البطل ، المصدر السابق،ص( 4)
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 :   النصر امام القوات االسبانية هم ومن اهم المعارك التي احرز بوليفار فيها

Cucuta معركة كوكوتا -1
تلت بوليفار التي اح قوات استعدت القوات االسبانية لمالقاة:  (1)

شباط عام  28المدينة فجر يوم  ، فبدأ التقدم نحوالمرتفعات التي تطل على مدينة كوكوتا
ار ضعف قوات بوليف بلغ عددها ثمانمائة رجل ايفكانت القوات االسبانية التي  1813

لك اليوم بين بدأ القتال في ذ، و التالل التي يحتلها بوليفارقع على مسافة قريبة من متخذه مو 
جل من الرماة مئة ر  والتفافعلى قوات بوليفار دما فتحت القوات االسبانية النار الجانبين عن

ورة االسبانية وسط القتال مما جعل المنا قواتهقع ة بوليفار فقام بوليفار بتغير مو على ميمنة قو 
 لىع المعركة مصير يتحدد ان دون  ساعات عدة الجانبين بين القتال أستمر . (2)غير مؤثرة

 االسبانية قواتال على بالهجوم أوامره بوليفار اصدر ،و عددياا  االسبانية القوات تفوق  من الرغم
 وهزيمة لمعركةا على بسيطرته بوليفار قوات كفة رجح قد الهجوم ذلك فكان األبيض بالسالح

 .(3)المدينة من باالنسحاب بدأت التي االسبانية القوات

 القوات دتكب ان بعدنفس يوم المعركة  في كوكوتا مدينة الى بوليفار قوات دخلت     
 والذخيرة لمؤن ا من كبيرة أعداد و اا جريح نأربعي و قتيالا  عشرين بلغت خسائر االسبانية

      اربالفر  والذ ، العدو اخذ...  ))  بوليفار قال االنتصار ذلك وعن المدافع من عددا و
  والمؤن ، ولقد وصلنا الى والمدفعية والبنادق سيطرتنا تحت الساحة تاركا   بسرعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وهي مدينة صغيرة تقع شمال شرق كولومبيا على الحدود بين كولومبيا و فنزويال و يوجد في المدينة كوكوتا(1) 
من  والمدينة ذات طابع جبلي وعر لقربها من جبال االنديز للمزيد Pamplonitoنهر صغير يسمى بامبو 

 ينظر : المعلومات

Encyclopedia of the Nations Amenicas , Vol3 , ( New York , 2004 ) , p . 133.  

 .. cit , p .50 pJohnson , o )2)
 

acas,2005 ar Libentado De Naciones ,( carGuillenmo Shenwel , simon Booliv(3)

), p . 29.  
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و  ضباطهم، قتلنا وجرحنا عددا  من  كامل واستولينا على اقوى مواقعهمالنصر ال 
  .(1) (( ... القائد كوريا نفسهنودهم بما فيهم ج

سبب انتصار بوليفار هو المعنويات العالية التي تتمتع بها يبدو مما سبق ان      
 عىمن قواته كان لها قضية مقدسة تس اا كبير  اا اذ ان قسم ،القوات االسبانيةقواته على 

بناها بوليفار تالعسكرية التي لتحقيقها وهي تحرير البالد ، فضالا عن االستراتيجية 
الل وقت حشو البنادق بالذخيرة والهجوم بالسالح األبيض وهذا جزء من ومنها استغ

 ته السابقة المبنية على عنصر المباغتة .خط

 على قهاحق التي االنتصارات بعد لبوليفار المساعدات كولومبيا إدارة مجلس قدم     
 راضي أ تحرير عمليات متابعة في االذن همنح اإلدارة مجلس اقر اذ االسبانية القوات

 (2)بندقية كلل اطالقة ومائة ، بندقية وأربعمائة وألف ، مدافع بسبعة امدته كما ، فنزويال
لى دعم ع من الحصول ك النصربوليفار بعد تلك المعركة ونتيجة ألثر ذل أستطاعو 

 نزويليةالف األراضي داخل الى فتوجه ، رجل مائتين الى قواته داعدا  ازدادتو  البرلمان
 الى يليينالفنزو  المتطوعين من الكثير انظم، و  بوليفار قوات بدخول أهلها رحب التي
 (3) قيادتهب ليكونوا الكولومبيين من اإلدارة مجلس أرسلها التي القوات جانب الى قواته

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .  142- 141هشام البطل ، المصدر السابق ، ص (1) 

   . Chasteen ,op.cit, p.100(2) 

 . 179البرت براجو ،المصدر السابق، ص (3)
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 قواتهامراا الى  بوليفارأصدر :  Agua de Obispoبوبيسمعركة اجوادي او  -2
وليفار، بالطرق امام قوات  غلقب القوات االسبانية وفتح الطريق بعد ان قامت للتحرك

الى بئر يسمى  1813زيران عام في السابع عشر من حقواته ان تصل  اذ استطاعت
  tManuel Atanasio Girado  توديراج اتاناسيوادة مانويل يبق ، (1)بوساجوادي اوبي

(2) . 

ذلك من خالل التقرير الذي  وعن تفاصيل احداث تلك المعركة يمكن استكشاف    
بدأت في السير بحثا  عن القوات المعادية في  )) الى بوليفار اذ ذكر يرادوتبعثه ج

 وانسحب،  على بعد حوالي ميل من معسكري وكان العدو  ،مساء يوم السابع عشر
ه الى جالعدو من الموقع الممتاز الذي كان يحتله خشية ان نفاجئه بالهجوم ليال  وات

من السيطرة على  و ، ... وخالل ساعة واحدة تمكناموقع اخر في اجوادي اوبيسب
هزيمة مرعبة ثم قمنا بمطاردتهم لمسافة أربعة اميال تمكنا فيها  الميدان وكبدناهم

كنا من االستيالء على مدفع  من بينهم ثالث ضباط ، وتم من أسر ثالثة وستين
وعدد  ،ن من المؤ ا  وأربعين صندوق من البارود وثمانين بندقية ، وعشرين طلقة وسبع

 .(3)((..االبقارمن الجياد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . Nicola's Maduro Mous , Antologia Simou Bolivar , ( Caracas 2003 ) ,  (1)

p . 50 

وهو ابن احد األثرياء الفرنسيين  1791أيار عام  2في   بوجوتافي : ولد يرادوتج مانويل اتاناسو (2)
التي  كتيبة الحرس الكولومبي في  ضابطاوالتحق  العسكرية دراستهالذين عاشوا في كولومبيا ، اكمل 

ية حتى بوليفار ولقضية تحرير أمريكا الالتينل كان اكثر الضباط اخالصاو  الكولومبي، شكلها مجلس اإلدارة
 ينظر : المعلومات للمزيد 1813أيلول عام  30في  مقتله

Ezequiel Vivas Teran , Atunasio Giurardot Procer de dos Patrias, ( Caracas , 

1998 ) , p. 49 .  

 .Teran, op.cit,p.233)( 
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زيمتهم اذ في ه سببا رئيساا  كان المحصنك القوات االسبانية لموقعها ر بدو ان تي    
 إن نع لم يتمكنوا من االستقرار في منطقة أخرى ليستعيدوا تنظيمهم العسكري فضالا 

                                                                                              يستعيدوا تنظيمهم .تلك المنطقة و يرادوت لم يمهلهم لكي يجدو ج

بوليفار بعد انتصار  : أستمر1813عام  حزيرانفي  Niquitaoمعركة نيكيتاو -3 
 السبانيةوطرد الحامية ا جوانا ريهو بالتقدم نحو مدينة بفي معركة اجوادي اوبيس قواته
  نهام الى مدينة نييكيتاو لطرد القوات االسبانية اا قوات ارسل نفسه في الوقت، و  منها

  Jose Felixبقيادة خوسيه فيليكس ريباس (1)ثالثمئة وخمسين رجلقوات مكونة من 

Ribas (2). 

يالحظ ازدياد عدد قوات بوليفار مما يعكس إيجابية أصداء االنتصارات التي      
حققها سابقاا على السكان الذين بدأوا يلتفون حوله واالنضمام الى قواته بما يعكس حالة 

 .  (3)من التسلط االسباني الحماس التي عمت األهالي للخالص

 مارتي  هخوسيكان عدد القوات االسبانية سبعمائة جندي ومائة من الفرسان بقيادة      
Jose Marti  متحصنون خلف المتاريس على احدى قمم الجبال وفي ذلك الموقع

بدأت القوات الجمهورية هجوماا على قلب القوات االسبانية بهدف فتح ثغرة في صفوفها 
جناح األيمن للقوات االسبانية التي أجبرت على المجموعة الثانية على ال هجوم ثم

  جتياحهافي اعلى السلسلة الجبلية يصعب على القوات الجمهورية  التراجع الى خط ثان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146ص ، السابق المصدر ، البطل هشام( 1)

 الكريول االرستقراطية ،و ينتمي الى  عوائل  ،1775أيلول  19خوسيه فيليكس ريباس: ولد في كاركاس في  (2)
ية األولى ر ويعد من انشط الداعين الى استقالل فنزويال ، شارك في حروب الجمهو  بوليفار،قرابه ب صلة تربطهو 

 اإلعدامب القوات االسبانية وحكم عليه أسرته ركاالمعبوليفار عندما بدأت الحملة وفي احدى  ثم عمل تحت امرة 
 ينظر : من المعلومات للمزيد ،1815كانون الثاني  31في 

Juan Vicente Gonzalez , Biografia de Jose Felix Ribas , ( California , 1913 ) , p . 5 . 

 .28خوسيه انريكى رودو، المصدر السابق ، ص( 3)
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القوات االسبانية حيث نجحت الصفوف د ريباس اصدر امراا بالهجوم على لكن القائ
الوصول الى خط الدفاع االسباني والتحموا مع الجنود األولى للقوات الجمهورية في 

االسبان باأليدي والسالح األبيض فأسفر ذلك الهجوم عن هزيمة القوات االسبانية 
 .( 1)وتمكن مارتي من الهرب برفقة خمسة وعشرين جندي فقط

 وجندي ضابطكيتاو أسر أربعمئة وخمسة وأربعين بين ينتج عن معركة ن      
المدفعية  مائة وستين من قذائفسيف و  على أربعمائة وخمسين بندقية وستين الستيالءاو 

نائم تلك الغ استخدمت اذ عدد من المدافع ،البنادق و قات طالاوستة وعشرين الفاا من 
 Valientesالصيادين الشجعان اطلق عليها اسمة جديدة مع االسرى لتشكيل كتيبة مشا

Cazadores (2) أسندت قيادتها الى احد الضباط . 

قوات الجمهورية وسمحت تلك االعداد الجديدة من القوات بتشكيل تضاعفت اعداد      
وة ق )القديم باسمهتفظ واح (دوتخيرا ) لواء جديد عمل طول مدة الحملة تحت قيادة

، ة المتقدم انت دائما في النقاط االماميةعلى الرغم من ان خطوط عملياته ك( المؤخرة
عمل على و  ،التي تحتلها القوات االسبانية بوليفار نحو المناطق االخرى  من جانبه تقدم

 قدم الى كاراكاس ولم يبقى سوى فتح الطريق امامه للتحتى استطاع ان ي تطهيرها
 . (3) ةالفنزويليالعاصمة يصل الى مشارف  قبل ان عسكرية قليلة اسبانية مجاميع

 استراتيجية باستخدام االسبانية القوات بدأت بوليفار حققها التي االنتصارات بعد     
ر التي لم تصلها قوات بوليفا المناطق سكان مدينة كاراكاس و مع التعامل في جديدة

 اطراف كل من يشكون فيه قد تعاون مع وقطع تعذيبب اذ قامة القوات االسبانية ،بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .179، المصدر السابق، صجوات بر البر  (1)

 . 153هشام البطل ،المصدر السابق،ص (2)

                                                                     .Gonzalez, op.cit, p.12  )3) 
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 الذي (1)بوليفار على أثر مما الخشب أعمدة على أجسادهم وتعليق قوات بوليفار ، 
 الذي  الموت حتى الحرب مرسوم 1813عام تموز شهر من عشر الخامس في أصدر

رداا على تصرفات القوات االسبانية التي امرت  1813تموز 15اعلنه  بوليفار في 
بقتل المواطنين األبرياء ، اذ اصدر مرسوم يقضي  بقتل كل من يساعد القوات االسبانية 

 .(2) من الذين استمالتهم القوات االسبانية

 القوات العسكريةفي ذلك المرسوم مواطنيه الى االنضمام الى  دعا بوليفار      
لتحرير األرض من المحتل االسباني مؤكدا في ذلك على طبيعة الجرائم  الجمهورية

الثورة على  ويلي الىالشعب الفنز  نية بحق الشعب وداعياا التي ترتكبها القوات االسبا
اهم إي االستمرار في احتالل األرض ومهدداا  مغبةاالحتالل ومحذرا االسبان من  قوات

 .(3) فينزويال يضااستمرو في البقاء على ار ان بالموت 

أرسلت حكومة  )) بوليفار اذ قال هالحرب حتى الموت الذي اعلن مرسومنص        
وهو االن بينكم بعد ان نجح في طرد الطغاة كولومبيا جيشا  من اخوانكم لتحريركم 

وكل ...،وقد ارسلنا لتدمير االسبان وحماية األمريكيين من مقاطعات ميرندا وتروخيو، 
اسباني ال يتامر على الطغيان لصالح قضيتنا العادلة بأنشط الوسائل وأكثرها كفاءة 
فسوف نتخذ منه عدوا  وسنعاقبه على خيانته وبالتالي سوف يتم إعدامه بال 

 .(4)((رحمة...

_______________  

  .179السابق، صالبرت براجو، المصدر  (1)

A.Bienck , Simon Bolivar , Selected Writings, Vol. 2 ( New York ,  Harold(2)

1951) ,  p.31. 

it , p . 137.         Joithson , op . C(3) 

   . 154المصدر السابق،ص هشام البطل،(4)
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بوليفار بقواته نحو مدينة  تحرك :Los Horconesمعركة لوس اوركونيس  -4
كاس وفي الطريق التقى القوات االسبانية في موقع يسمى لوس اوركونيس فبدأ اكار 

القوات  كان مجموع، و  1813ني والعشرين من تموز عام القتال بين الطرفين في الثا
االسبانية الف وخمسمائة رجل بينما لم يتجاوز عدد القوات الجمهورية المهاجمة ثلث 

 . (1)عدد القوات االسبانية

على القوات االسبانية والتحمت معها بالسالح  اا القوات الجمهورية هجوم شنت     
 اسفرت المعركة عن هزيمة القوات  ولم تمر ساعتان على ذلك القتال حتى، األبيض 

مرسوم الحرب  بوليفار عالنإل، فكان  باألسر وقوع الكثير و  ،االسبانية و تشتت قواتها 
ضافة ، أ باالنهياراالسبانية التي بدأت حتى الموت صدى واضح اثر على القوات 

 سبانية اذعلى القوات اال اا سلبي اا المتوالية للقوات الجمهورية اثر  نجاحاتلل الى ذلك كان
وليفار ب منذ بدء الحملة التي اطلق عليهاان القوات الجمهورية لم تخسر معركة واحدة 

 (2)االسبانية تعلى هزيمة القوا قدرته لمجلس كولومبيا التي اثبت فيهاو  ،بالحملة الرائعة
المر الذي ا بسبب انشغالهم بالخالفات السياسية بقطع االمدادات عنه وقد بدأ المجلس

ي يتم من المناطق الت اإلمكانيات الذاتية في تمويل جيشهبوليفار يعتمد على  جعل
 .(3)تحريرها 

 _______________________________ 

 

. , p .10 Hugo Chavez , op . Cit (1) 

 .172هشام البطل ، المصدر السابق، ص( 2)   

    . 28 ص ، السابق المصدر ، رودو انريكي خوسية (3)
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بوليفار الف وخمسمائة رجل  اعداد قوات ت: أصبحTajoinesمعركة تاجوانيس  -5
 1813في التاسع والعشرين من تموز عام ، و  بعد انتصاره في معركة لوس أوركونيس

ية تتقدم بانعناصر استطالعه التي كان قد أرسلها امام قواته أن القوات االس أخبرته
وعلى أثر ذلك أرسل بوليفار قواته لمباغتة القوات االسبانية فتحركت تلك  لمهاجمتهم

القوات بعد منتصف الليل لتلتحم مع القوات االسبانية التي ارادت االنسحاب الى الجبال 
مين عن طريق نقل مائتين من المشاة مدعو  هاان تلتف خلفلكن قوات بوليفار استطاعت 

لقوات تشتيت ا ونجحت في هاجمت باقي القوات من االمام  من قوات الفرسان في حين
 . (1)و المدينة المحصنةليرتوكابيسبانية التي الذت بالفرار الى باال

 ة بقولهوبين القوات االسباني يفار المعركة التي دارت بين قواتهوصف سيمون بول     
ثر وات العدو كان أكأن عدد قتحركنا ، كما العدو ل باكتشافتفيد  تلقيت أشاره... ))

وفي غضون ساعتين من المطاردة تمكنا من أسر مائتين وبعض ... من ألف رجل 
من البنادق وصناديق الرصاص والذخائر التي تركوها في معسكرهم ، و أستمرت 

الليل والتي قتل فيها الكثير من االسبان وبينهم ستة من أفضل  العملية طوال
 .( 2)(( ...ضباطهم

 لى راس قوة ع ولرتوكابييبو  أرسل بوليفار خيراردوت لقطع الطريق بين كاراكاس      
نحو كاراكاس ، فأستطاع احتالل مرتفعات اراجو المشرفة على كاراكاس  هو تحرك بينما

 وفد للتفاوض معه ، اذ استقبل الوفد االسباني وبدء بين الرسالمما أضطر االسبان 

 __________________ 
 .28 ص ، السابق المصدر ، رودو انريكي خوسية (1)

 . 165 ص ، السابق المصدر ، البطل هشام (2)
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في السفر  حرية االسبانبلتفاوض فكان مطلب االسبان ان يعترف بوليفار الجانبين ل
ادش نة قاعلنه البرلمان االسباني في مدي الذي وبدستور قادش (1)او البقاء في فنزويال

قيد سلطة الملك فرديناند السابع لذلك اصدر قرار بإلغاء  اذ 1812اذار عام  19في 
اعادت العمل بالدستور حتى عام 1820لكن الثورة عام  1814ذلك الدستور عام 

 . (2) بعد سقوط الثورة 1823

ده لكن لسيادة االستعمار على بال اا عده تأكيدبوليفار على الشرط األول و  لم يوافق     
وعند  االسبان االخرى التي اقترحها ات أستمرت وتم التوافق على الشروطالمفاوض

اني قد هرب االسب مونتيفيردى رجوع الوفد الستحصال الموافقة النهائية  وجدوا القائد
سبان الموجودين في كراكاس تحت رحمة الى ميناء الجوايرا ، فأصبحت حياة اال

 ي ف بوليفار يرجوه  بان ، ومن ثم عاد الوفد الىاألهالي الذين عانوا من قسوة االس
بالسير الى العاصمة كاراكاس ليسيطر على األوضاع هناك بدالا من أراقة  اإلسراع

 انتظارهن في كايفار في السير بقواته اذ الدماء على يد السكان المحليين ، فأسرع بول
كانت ، و  1813لها في السادس من أب عام فدخ الستقبالهسكان كاراكاس الذين هرعوا 

 . (3)ر منذ ان هاجر الى كولومبياكاراكاس هي حلم بوليفا

دى في التأثير على الناس ولتوضيح مبا بوليفار رجال الدين السبب الرئيس عد             
بتقديم تقرير مفصل عن مكان  1813يوم السابع من أب  لذلك طلبالجمهورية 

هزاء أالن ليس هو وقت االست ))فخاطب رئيس أساقفة فنزويال قائالا  ، هم وعدد هموجود
 على المخالفين بلغ قداستكم الحكومية ، وسوف يطبق القانون بصرامة  باألوامر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 170هشام البطل، المصدر السابق، ص( 1)

دار الفكر العربي،  ،1848-1789محمود فؤاد شكري، الصراع بين البرجوازية واالقطاع  (2)

   .74-68، ص1960،القاهرة،3مج

(3)Lesie Bethell, The Cambridge This today of Latin America, Volume 3 (New York , 
1985) p .775.    (                                            3رقم) ينظر خريطة للمزيد من المعلومات
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مؤمني الكنيسة بان الدعاة و القساوسة و لة عقوبات سلطتكم ، جميع وتحت طائ
يشرحوا في كل أسبوع ، المبادئ العادلة لتحرير أمريكا و أن يقتنعوا بتبنيها والدفاع 
عنها ، دفاعا  عن مصالحهم و أرواحهم ، و أن يحذروا البسطاء ضد أغراء و 
محاوالت المغرضين ، و ان يقيموا ، طالما هم موجودون تحت حماية الحكومة 

 . (1)((االتعاون الالزم ألهدافه

فقد كان لهم دور كبير في نشر  رجال الدين على المجتمع أثريبدو واضحاا      
 رواان ينش لذلك أراد بوليفار من رجال الدين األولى ،االشاعات وأسقاط الجمهورية 

يه وان يقوموا بواجبهم كرجال دين في توج لجمهورية الجديدةلى الحرية واالستقالل مباد
، وقد ياالسبان باالستعمارقتهم وان يقطعوا عال التعاون مع المحتلومنعهم من الناس 
 حماية الحكومة لهموضمن  ،لصالح االستعمار من ترويج االشاعات بوليفار حذرهم

  اذا تعاونوا مع الحكومة . ممتلكاتهملو 

مجلس قد وافق الو  الحكم ، إلدارةفي فنزويال  يل مجلس االدارةشكأعاد بوليفار ت     
لمحرر قائداا عاماا لجيش فنزويال و تم منحه لقب ارئيس الجمهورية و  بوليفار تعيينعلى 

El Libertadar    ،ققوا حاالسبانية و  ين قد انتصروا على القواتفبدا ان الجمهوري
ثامن من أب بوليفار في ال رية فنزويال الثانية برئاسة أهدافهم من الحرب فأعلنوا جمهو 

كو دي سبنفس قوانين ودستور الجمهورية األولى التي كانت برئاسة فرانسي 1813
 . (2)ميراندا

 _____________________________ 
 

 . 60غوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، ص  (1)

190 . is, 1861 ) , p .Jose M.Samper ,Ensago Sobrelas Revoluciones , ( Par )2( 
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  سقوط الجمهورية الثانية

بوليفار في تحرير معظم األراضي في  م من االنتصارات التي حققهاعلى الرغ     
عقد  1813في عام  فنزويال أال ان عودة الملك االسباني فرديناند السابع  الى الحكم

 كبيرة الى المستعمرات في أمريكا الجنوبية ، فبدأت عسكرية أرسل تعزيزات األمور ،اذ
 . (1)ترتيب صفوفها للهجوم على القوات الجمهورية عادةابالقوات االسبانية 

 ها، فقرر أن يتصدى ل تلك التعزيزات بوليفار خطة االسبان بعد وصول أدرك     
 و للتصديليرتوكابيالى ب التوجهب 1813شهر أيلول عام دوت فييرار د جفامر القائ

 د جيراردوت ئلكن مقتل القا فأسفر عن هزيمتهم االسبانية التي بدأت بالهجوم للقوات 
االنتصارات التي  الجمهوريين بالرغم من انكساروادى الى  بوليفار، مثل صدمة

 .(2)حققوها

في الخامس والعشرين  La Puerto هزيمة بوليفار في معركة البويرتو تجاء     
ديثة اد قواتها واسلحتهم الحعدا في  بب تفوق القوات االسبانيةبس 1813من أيلول عام 

وصاا بعد خص في صفوفهم اتالخالف كانت القوات الجمهورية قد نشبتفي المقابل  و
وات ر القولم يعد بمقدو  انكسارهم في تلك المعركة وهروب اعداد كبيرة من الجيش

 . (3)في وجه القوات االسبانية الكبيرةالعدد ان تمسك باألرض قليلة الجمهورية ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 1952 ) , p  York John Frandis Bannon , The Colonial America , Volume 1 , ( New (1)

.523 . 

 . 70سالسيدو باستاردو ، المصدر السابق ، ص  (2)

.Bethell , Volume . 39 . p .716  3)) 
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بعد ان فقدت القوات  وقت لةالقوات االسبانية الى كاراكاس مسأأصبح دخول         
الجمهورية ترابط صفوفها وبعد أن أنهكتها الحروب ، فقرر السكان مغادرة كاراكاس 

لم  ، فكانت المسيرة مرهقة على الصغار والكبار ولكنهمالشرق  باتجاهبعائالتهم والهجرة 
 من  طاعتالتي است على يد القوات االسبانية يالقوهلتحمل ما قد  استعداديكونوا على 

من  بعد ان انسحبت قوات بوليفار 1814في الثامن من تموز عام  حتالل كاراكاسا
  . (1)المدينة 

بوليفار  حماية اشراف و  تحت 1814من تموز عام السابعتلك الهجرة في  بدأت      
لى ا ع المؤن على العوائل ، وبعد وصولهتوزيكبيرة لتنظيم السير و  اا ي بذل جهودالذ

رة والعودة م  طر على األوضاعأن يسي غارقة في حرب أهلية فأرادوجدها  كولومبيا
اع السياسية وضلكن سرعان ما تغيرت األ فنزويال من االحتالل االسباني ، ثالثة لتحرير

على  التصويت برلمان كولومبيا من متنعاو  الخالفات في حكومة كولومبيا بدأت و
 في محاربة مساندتهوعدم  االمدادات عنهم قطع وت بوليفار ، الى ارسال مساعدات

التاسع من  في مايكااج جزيرة  قرر الهجرة الى قدم استقالته و ني لذلكاالحتالل االسبا
يطانيا بر  ية اذ كان هناك تعاون او صالت مععلى متن سفينة بريطان 1815أيار عام 

التي لم تكن غافلة عن كل االحداث التي كانت تجري هناك بل كانت حاضرة دائماا 
 اندحار اسبانيا في ذلك الجزء من العالم، ظ على المصالح التي رسمتها بعدللحفا

الرموز  كل توأعدم،  كولومبيا لتبوليفار واحت القوات االسبانية رحيل فاستغلت
 . (2) فيها ملكي االسبانيالحكم ال أعادتو  السياسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fitzgeualoi , op .Cit , . p. 2. 1)( 

  . 76يرا ، المصدر السابق ، ص بير  غوستافو (2)
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 المبحث الثاني

 جمهورية كولومبيا الكبرى  في تأسيس السياسية والعسكرية دوره

 1815- 1825 

 أواًل : الجهود السياسية 

 1815عبن   ربيبر  صلبلت ا بل ا طبصالف ا يييصزلاب  عسبررز  اسبانيان عزيزبيات ارسلت      
 ا  لببب  صاعيبببل، إف رنيبببت ا يبببرا  ببب  يبببنبليص   بببل ايع بببت خبببفت ابببد ا عوبببل  ييبببص رص ص بابببنصا

 عزببببصا  اببببد صسبببب  اسبببب     ببببن انعخببببنف ا خلببببصات ا  ي بببب   نسببببانيا، األببببايت ا ارليينيببببل
اصال  علبببل اخسبببن  اسببرصر  ا عرريبببي  ا   بببرار انعخبببفت ، ابببد ي رزرببن ا ةيص اببب  ا سبببناو  خسببنهر ن

االسببببانيا   بببب  ا ينيابببب   ي بببب  ا  سببببعز رات ا ةيص ابببب  ا عببببد عزببببلا  يببببنلش ا طبببب ن ا    رزرببببن 
السبعزنل   Pablo Morillo  صرزللصلت ي ل  عسررز  اوانل  ا ةيرال انبلص اأرس (1)اال علنلا 

 .  (2) عل  ا  سعز رات
ص بب  يعاوببل سببص  ةيببصا  1815اببد اا عببن    ةبباا االسببانيد علببل رص ص باببنسببالر ا      

  صرزللبص يرص ب  عسبررز  صا بن   ابد ربم  ب  ايبيصا  صرص ص بابن ل ونص   اد  يبنلش  زيص ب  
صعيببل ن ا ع سببت ا يسببن  يربب  االعببلا  اببي    صييببفت ا   علكببنت صلببنلرت ،عن بببت ا ببصلييي 

ان ابائكم أو اخوانكم أو ابنائكم أو ازواجكم كانوا منن  ))صااللينل ا ري   رل  صرزللص  نه   
 .  (3) (( لك ينبغي أن يفقدوا ممتلكاتهم وأرواحهمالخونة، لذ

                                                 
 82،ص1979رافت غنيمى الشيخ، أمريكا العالقات الدولية،القاهرة، (1)

االسباني شارك في  ا ثم اصبح ضابطاً في الجيش اكمل دراسته فيه 1775بابلو موريللو: ولد في اسبانيا عام (2)

في أمريكا الجنوبية، توفي من أكثر الضباط قسوة على الثوار  كانو،   ل فنوويال وكولومبياد استقالالحرب ض

 ينظر :  من المعلومات . للمويد 1837عام 

Rodriguez ville, Pablo morillo y Morillo, (caracas, 1908) p. 59-68 .  

 .  182البرت براجو، المصدر السابق، ص (3)



  فار ........................................................................بوليجهود  –الفصل الثاني 

 

 
56 

اأعسبن   عير  سانسبان   ب  خب ل  ونهب ابن ي بص ايبنر ا بفب ببل يثبر علبرز   صرزللبص علبل         
    سلبد ا عد رنيت علار     بم برزلنيان اول رن   برزلنيان  ص فةيزر  ةن نارن ا يرص   اد 
اخ بنل يب ثبصر   ب  طبأي ن ي   علبل (1)ا صةا  بتع ر اييبن صر ا  ا عد عين يت اا ن بيي نا لصل اال

 .  (2)رزرن ا  عييا  اد ي  عغير يب يظن  ير  اد يب لص      ا لصل
ابببد عوبببل عبببل  اةع نعبببنت  ببب   بص ايبببنر  ببب  ا يرص ببب  ا برزلنيابب   رنيببت ا ة بببصل ا سانسبببا        

 رعبببا  بببف   ، ببب  عةبببلب ييزبببن   اال اي بببن  ص بببف ايع نكبببنت ا وبببصات االسبببانيا  ا  سبببتص ي  ا برزلبببنييي 
رلا  علبل  1815ايلبصل عبن  6د اب Jamaica Declaration ةن ناربن ببعع   فبص اينر  ن عبر 

اعل  ااب  عب   اف ،ا برزلنييي  اد ةن نارن  ايل ا  ستص ي Henry collin  يرب رص ي  تعسنتال
 ي رزرن ا  عييا   لي يلر  صةصا عصييل، ص رتا  عيبها   سعوبلا  ع  ييصال بللا  ي رزرن ا  عييا  

ا عيبرر ةب  االسبعز نر ص بص   صيل   عسبعلا  ا ص بصف   ا   ا رزرا االسانيد صايطن   ونرع  ا صةصل
ع علبب  اال رنياببنت ا  نلابب  صا اطببرز   رات االسببانيا  اببد ا رزرببن ا  عييابب ا  ا  سببعز اوببل بببي   ، يبب 
لص بب  صايببل   زنعاببن  اببد  ا  ععصيببل اببد  لزطببر  ينراسببي ن  ا  يعببم  عببد عت ل ببن   سببعو ل صلببرلا

 .  (3) انيانعلل يازنل اس ا صالانت ا  عيل  اال رزرا  علل ا سرصتا ص ت ييس 
اننننا بالتأكينند . .. )) ببنه    اببد ةن نارببن ا  ا صيببل  عكببص   لببلر ا وببص   بص ايببنر لببر       

وسأقول لكم ما الذي يمكن ان يضعنا فني  ...، عملية التحرير إلكمالنحتاج الى الوحدة 
 .  (4) (( ... حكومة حرة : هي الوحدة بالتأكيدموقف يسمح لنا بطرد االسبان وتشكيل 

                                                 
بعد سقوط نابليون بونابرت أنعقد مؤتمر للنظر في االدعاءات والحقوق التي طالبت بها السالالت  : مؤتمر فينا(1)

 1814أيلو ل  14الحاكمة في امالك االمبراطورية النابليونية ، وسمي هذا المؤتمر مؤتمر فينا ،والذي انعقد للفترة من 

اضافة الى الكيانات السياسية عدا االمبراطورية و ل االوربية دوحضر هذا المؤتمر كافة ال 1815حويران  15ولغاية 

العثمانية .وكان اهم الحاضرين االمبراطور الروسي االكسندر االو ل وامبراطور النمسا اضافة الى وزير خارجيته 

مترنيخ كذلك حضره ملك بروسيا وملك بافاريا ومثل بريطانيا العظمى في المؤتمر الدوق ويلنتكتون ، اما فرنسا فقد 

تاليران ممثال عنها وكانت قاعدة الحقوق الشرعية التي نادى بها تاليران هي أساس تسوية مؤتمر فينا وروحها ، حضر 

بانيا والبرتغا ل حدودها الى اس وعايدتفالحقوق الشرعية هي التي اعادت آ ل بوربون الى فرنسا وكذلك الى اسبانيا 

سليمان نوار ومحمود محمد جما ل الدين، تاريخ الواليات المتحدة عبد العوبو   ينظر : ،للمويد من المعلومات .القديمة 

 .309،ص1999االمريكية من القرن السادس حتى القرن العشرين، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة،
 
 .312ص،1972، ترجمة: حسن علي ذنون ،بغداد،2( ج1815الى1740روبرت .بالمرت،تاريخ العالم)اوربا من ( 2)

. 

Arturo uslar pietri, para (3)( ، 9المعلومات  حو ل ذلك البيان كامالً ينظرملحق رقم)  للمويد من

nosotros la patria es        America, (caracas,1991),pp.62-86. 

 

 .84غوستافوا بيريرا ، المصدر السابق، ص (4)
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فأمريكنا  ...)) بنل   ب  عوبل  ا  سبنعل    ب  اف ا بلصل ا كببر   رن  بص اينر  ل يصسب  ا       
هنني فنني طننور ايجنناد نفسننها بننداخلها، اال ان جميننه االمننم قنند تركتهننا، معزولننة فنني وسنن  

ومحاربنة منن قبنل اسنبانيا التني مساعدات عسنكرية، العالم، دون عالقات دبلوماسية وال 
 .  (1) ((... تمتلك عناصر اكثر للحرب

بص ايبببنر ا  يصسببب  يةببب  ا  زنيبببن  ا عبببد ازنيي بببن ا  بببصاليي  ابببد ا  سبببعز رات  اسبببعلن      
لوصات االسانيا     خب ل اعب   ةن ناربن    ظل   ص االسانيا      عم صعطرزل اد ا غنانت 

 . (2)اد ي رزرن ا  عييا ا عد    عول  يب  سنعلات  لثصار  ليرص   ا برزلنيا  
ي  ا ي نابب   بب  ص ل ببصالي سببيت ع  ببنت بص ايببنر  بب  ا يرص بب  ا برزلنيابب  ا عببد صاببرتعي     
عسببببن  ا نارببببن اف ا  برزلنيابببب  عببببر  اببببد ي نابببب  بص ايببببنر ناببببد ةيزببببر  ة سبببباز  اطبببب ر   ببببل 

 . (3) لن ي ن اال علنلا  اد ي رزرن ا  عييا  
  ررصا ا بعخل   يب بابد ا  سبعز رات  بف    علل ا يرص   االسبانيا  اخلر  بص اينر  ثم     

  كبب  علبب  ا ز لابب  اكعطببيت 1815اببد عطببرز  ا ثببنيد عببن   لبير  ببتا ر  ايعاببنلعبب  لرزببش عبب
 ي ببن الببايت  1815اببد رببنيص  ا صل عببن   ن نارببنة ت  ببف    ببرر  غببنلر اطببلص   بب   بلبب 
ةبباا  بب  ا ببصلييي   عطببريماسببعلا  اابب   ن  ارببص  اكثببر ي يبب ن   رنيبب  اولببل ،ييببر ن بب   ن   رنيبب

يا  ارنيت  نيعد ا عد اسعولت ع  اريسن سناون  بعغنه اف اي ن    ا وصات االسان ا في   ر صا
 .  (4)  ن يا كثير    ا يييصزليي  ا صلييي  اصةصل صرف    ا  صاسعورار  اكثر ا  نك  ا ين  

، ت اإلةناب  اببنعر  ابد ابنلر اال ببرارنيب  عاببا  نييرص ب  ا  ب   للبا بص ايبنر ا  سببنعل       
ي رزرببن ا ةيص ابب  اببد اببد  اسبببا اطببم ا وببنل  ا ثببصرزي   وعيزبب   ببنييعد ييببرإف رنيببت يرص بب  

                                                 
 .102غوستافو بيريرا ،المصدر السابق، ص(1)

 .  73السابق، ص سالسيدو باستاردو، المصدر (2)

 )3( اوخينيو تشانج رودريجو، المصدر السابق، ص193.

 

 

(4)Charles F. Gritzher, Haiti, (New York, 2011), p. 58 . 
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 علبيبببببش اال ع بببببن  ا كبببببناد  ر ا كثيبببببر  ببببب  ا زبيبببببل ص ببببب  يبببببع  اببببببلا اعخبببببنف يب اةبببببرا   عيرزببببب
 .  (1)االل ينت االةع نعا  ا عد رنيت سعتلب ا ل عيسي  اصسن  ا زبيل صا  يصل 

يياببب  علبببل  وبببلار االسبببعةنا  ا  نيعاببب   للبببا اثبببرت  سبببا  ا زبيبببل ابببد ي رزربببن ا  ع        
اف رنيببببت ا لببببصر   نع بببب  عبببب   سببببعوبم يص هبببب  ا زبيببببل اغبببب  ا يظببببر عبببب  ا ة بببب   بص ايببببنر،
ربببن  ا زبيبببل ابببد ربببم ا يبببصال عابببنر  عببب  ص بببصل ص    سبببصا  رنيبببت اسبببانيان ا  ا ثبببصار،ا  سبببالر 
اب  ابر   ي بن  اف از ل ا ل عةييل    خص  ا  زنر   ةم  سا      اسصا ةي ا   ، لةنيبي 

، ان زبيببل ا ببفي  اص رعناببن اببد ا ة  صرزبب  ؛ ببلي   بببي  ي  ارصيببصا رعناببن اببد ا  لكابب  االسببانيا 
 ب  ييبن صا سبص  ا وليبم  ب  ا  رنسبا سبصا  ايعلبر ابد ا  يبنة  صابد ا  بيار  ا كبيبر   از لص  

اببد اببد يببلصي عغييببرات ةص رزبب  سببص  ا ببم سببهيم  ببفا ا ةنيببا ا  فا  ص بب  اربب  ا ببن    
عيرزبببر ا زبيبببل  ببب  خببب ل  سبببن  اال علبببنلا  صا سانسبببا ،  بببف    بببررت يرص ببب   بببنييعد الص ا

ارببن   ،(2)رأسببل  ا لببر  صا لببر ن  لصلببصل   ببفه ا غنابب   سببنعل  ا ثببصار اببد ي رزرببن ا ةيص ابب 
 .  Sabes Petion (3) بيعص   سنباس يكثر ا  عي سي   ف   ا رهاس ا  نييعد

عبن  ايد االصل  ب  ربنيص  ا ثبنيد بص اينر، سنعلات  عولا  ا   علل بيعص   صااش  ف         
  ب بعولا  ا  سنعل   صعز ل ا رهاس ا  نيعد اع ي  سيف طرف ،صع   اسعوبل  بيعص   1816

بص ايببنر بعيرزببر ا زبيببل اببد  صاببد ا  ونبببم عز ببل ،  صالببل  يسببن   سببل االسببعز نر االسببانيد
 .  (4)ة ا  االراسد ا عد سصف ايرر ن 

 ايببنر  بب  ايلببم علببل اابب   سببنعلات  بب  ا يرص بب  ا  نيعابب  اال ازببل ا   ببل  يبببلص ا  بص     
 عز لا  بعيرزر ا زبيل    رم ا  ينلش ا عد سيع  عيرزر ن    االسعز نر االسانيد .

                                                 

 (1) Herring, op.cit, p. 258 . 

  )2( البرت براجو ، المصدر السابق ، ص185.

 من العبيد السود، تعلم في نسي ثري وامهمن اصل فر كان والده 1770: ولد في هاييتي عام  بيتون  سابيس (3)

ى انتخب رئيساً لجمهورية هاييتي وبق 1806شارك في ثورة العبيد ضد االستعمار الفرنسي وفي عام  وفرنسا 

                                         ينظر :   من المعلومات . للمويد 1818رئيساً حتى وفاته بالحمى الصفراء عام 

www.wikiwand.com /Alexandre-petion  

 (4)John A.crow, The Epic of Latin America, (London, 1980), p. 445 .  للمويد من معلومات

                                         (                                                                   10ينظر ملحق رقم )
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 ل  نييعد صابد سببيم  بفا ا  بلف بعطريم ةاا    ا يييصزليي  ا  نر ي  ابل  بص اينر      
 ونببم ا بلاله ان سبلي   ا عابنيات عةنرزب   يي بن  ماطب عرسن برزلنيانعلل بص اينر  عر 

ص بفات  ،ث ثي  ا ف بيل ا  صخ سب  عطبر اص عطبرز  سبييي اول رن  اينة  ا ل ، صا  زلات
 ب  ا زبص  صا  سبنعل   ا عورا    ا صالانت ا  عيبل  اال رزراب  اال اي بن  ب  عوبل  لص ين ا غر 

ص كبب  ، (1) لببلا ع    بب  اسببانيان اسبب   عبب   ببن ا وببنه يانلا ييببنع علببل ص زببم ا سبببا  ببص 
 علبببرزف  ن  اسبببصا  ابببد ي رزربببن ا ةيص اببب  بص ايبببنر ازبببل ي  صةبببلت برزلنيابببن اسبببعةنبت   للبببا

يبببب   ل ا  صريابببب   ي ببببن  غفاهابببب  صاالص ابببب ،اصيلببببص  ن علببببل ا  يعةببببنت  نع ببببن ا زسببببررز  ، يعة
 .  (2)ا ايرب  نا عةنرز  اد ا  يلو  ا سنعل  اسلص  

 ببص يي  بص ايببنر  ببصاس  ازببي ، ع  بب   ة ببصله ا سانسببا   بب  برزلنيابب اببد خلببص  اليوبب        
ا بفب ببلي يعيبر  صزببفل  ارص    ثل  ا طخلد ابد  يبل   Luis Lopez Mendez يليي 
ازاط ن ا ةيصل ا برزلنييص  ا في  ع  عسبرزي    ا لزا  ا عد عينل     االصسن   سا ة صل 

ازببب  ا  سبببتص ي    بببل ا عوبببلصربببن   يص  ازبببل ي ناببب  ا يبببرا  ببب  يبببنبل ا برزلبببنيد  ببب  ا ةببباا
اد ا لاله ان سلي  صا  زبلات صربف   ا  رعي ب  ا برزلبنييي     اصةل اسعةنا   ي  ا برزلنييي

 بببفب عببب  ربببنيصا ازبببنيص   ببب   طبببرل  االييبببن  علبببل ف ببب  ا زبببلل ا ،اف  ببب  ا ةيبببصل صا  طبببراي 
 .  (3) بصة  ا يرص   ا برزلنيا  اي   ا علنلا  صا فب رن  يخلش عسرزي 
عخيبا  اعبلال  صاعب   ا ل اسلر ا ةاا ا برزلنيد ،1815ازل  يز   ينبليص  عن         

ييببي عبب  عسببرز  خ سبب نه  ا ببف  بب  ااببرال ا وببصات ا برزلنيابب  ا ببفي  الببايصا يصاة ببص  ا يوببر 
نيببا ارخببر  بب  ا  يببا  االللسببد علببل ا ة ع ل بب  االسنسببد اببد ص ببت رببن ازببل ي  اوببلصا 

اببد علبب  ا يببرا بببي  بص ايببنر صا وببصات االسببانيا  اصةببل  ببتال   ا  عييابب عيرزببر ي رزرببن يببرا  عببلصر
رسببانو صةيببصل  بب  يلببص    علببل رصاعببب   ر ببن رببنيصا يعونسببصي ن اببد صظببنهي    السببعزنل ارلبب  

                                                 
 .  73سالسيدو باستاردو، المصدر السابق، ص (1)

 .  187ألبرت براجو، المصدر السابق، ص (2)

 .  184هشام البطل، المصدر السابق، ص (3)
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صعيبل ن ايعطبر ف بب   ،ا صااوب  يربص ع   صاطبراا ن صعز ببل  ب  ةنيبا بص ايبنر ا ةباا ا برزلبنيد
س  ببص يي  عسببةيم علببصعي  اببد ا عببياي  علببل  وببر  ببصابببلي نالف ا  ا خبببر اببد طببصار   يببل  

اليزببببن  ا زسببببررز   ة صعبببب   بببب  ا  عز ببببلي   عببببصاير اع  ا عزن ببببل  بببب  ابببب ،اسبببب نه   صعة يببببي  
 يوبم علب  ا وبصات   سعلي نت ير ا  صرف   عصاير سبي    صرم  ن يلي   صاالسلي  صا  زلات

 .  (1) 1817ا عد صللت ا ل سصايم اييصا  اد ط ر رنيص  االصل عن  
صعبر  ازصث   ص يي عز ل  ليرص   ا برزلنيا  ا بي  ا  رعابنت صا يوبص  يبلص ا  بص اينر      

 سببيلعيوص  اوصاعبب  ص يبن رنيببت لبباغ  ا  نلاب  رن لبب   كببم ا سبانو صا ةيببصل ا برزلببنييي  ا بفي 
ال  ايبببنر اف عبببعخل  برزلنيابببن  ببب  سبببغ   بببت  عابببنلل ا  ييزببب  ببببي  ا يرص ببب  ا برزلنياببب  ص ص 

سببررزي  ا  سببرييي  ص بب  ةنيابب  بص ايببنر سببازع ل علببي   اببد عيويببش ي لاابب  ا زسببررز    ببن ا ز
 .   ي      لره عسررز  افه صفات عةرا  يلايا عرف ع  يص ه  ا زسررز

 ونعبم، اال بر ا بفب  5000بص ايبنر ا بل    ةيبلي  ا برزلبنييي  ابد ةبااصلم عبلل ا      
ص اال بر ص ب ا عةييبل سبللنت ا برزلنياب  ا بل ص بف ا  ابلعت االسبانيا  ابد  يبل ا سينر   اثنر

بص ايببنر  ر علببلا عببد ينص ببت ا عببأثييب ا ع ببن   بب   بببم ا سببللنت ا برزلنيابب   ا ببفب  بب  يلوببل
 االخيبرا زسررز     خ ل از  ا سانو ا  ةيلي  اال ر ا فب راسب    طتصي لعلخم اد 

ي  ععببببلخم اببببد طببببتصي ن  ا ربببب   برزلنياببببن  ايببببيصا  لص بببب  فات سببببانل  ال علببببل اععاببببنر ا  
 .  (2)ا لاخلا  
سبببببن   ا بببببل ا يرص ببببب  ر   1818ييزبببببرا   19ابببببد  بص ايبببببنر ازبببببي  ييسببببب  ا سبببببان  ابببببد     

تستحقونها، ألن لدي ما يكفني منن  سوف لن انكر العدالة التي... ))اي ن  ا برزلنيا  فرر
نكلتننرا، الكرامننة لالعتننراف بهننا ، واذا كانننت اوامننر حكومننة فنننزويال لننيس لهننا قننوة فنني ا

 . (3) (( في فنزويال مه اوامر انكلترافالشيء نفسه يحدث 

                                                 
 )1)Grolier Limrted, Americana, (New York, 1980), p. 162 .  

 )2)Helen Miler Bailey, Latin America The Development of its civilization, (london, 1960), 

p. 370 .                                                                                                                                                                          

 (3)غوستافوا بيريرا، المصدر السابق،ص123  .                                                                    
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ا عببد عوبب  صسببعصرا اازببل عيرزببر  لييبب  اية ،بص ايببنر يببلعص ا ببل يرص بب  لا ورالابب   رببن       
ا ببل  لعبن، ص 1817علبل ي بر االريارببص اف لخلبت ا وبصات عبببر ف ب  ا ي ببر صعب  عيرزر بن عببن  

عببن  االصل  بب  رببنيص  ا ثببنيد االيعخناببنت اببد   علبب  ايعخناببنت بر  نيابب  ص ببل عبب  عيليببل  صعببل
 عكببص   بب  ث ثببي  عسببصا  يسببر  ببي  االيعخناببنت صطببرم ا بر  ببن  ا ببفب  اأةرزببت، 1819

ص بببل  ، 1819عبببن   طبببانو 15 ا عبببد عوبببلت ابببد االاععنياببب  ا ةلسببب  سبببع  صعطبببرز  عسبببص
صا وبل  صرص ص بابنن   ةيبصا ايبيصا  لة  صرزب  صا ونهبل ا زبن   بص ايبنر رهاسب لصعصا علل عزيبي 

 .  (1)ا بر  ن   ف   بص اينر خلنان  ا ينسا  ااععن 
صعربس اربره ا سانسبد  ا  سبعوبلا ، عس   خلنا بص اينر خلل  ا سانسا  صا زسبررز      

لانعببب  عببب  ا كثيبببر  ببب   ابببنلر ا يرزببب  ا خنلببب  ابببن ثصر  ا يريسبببا  ا عبببد عةلبببت بصسبببص  ابببد 
ص ببب  ينياببب  اخبببر  ربببن   اررا صا عزبيبببر عببب   ،م صيرزببب  ا يربببر بببزريرزببب  ا يوبببص  االيسبببن  
ا برزلببنيد  ببص ا ي ببصف  ا ببفب ا عريبب  بص ايببنر  بب  الخببنل عزببلا ت اسببال   ا يظببن  ا بر  ببنيد

صيظرا   لظرصف ا خنلب   ، طزاعلا ، صرن  ير  ي  ا يرص   يياغد ا  عرري علل سانل  ا
يولببن  ا خبببر  ا لا ورالابب ، ا ببل  انإلسببنا ا رزرببن ا ةيص ابب  صعيصع ببن اطببرزن  ع يببي ب ببن ا عببد ع

صزياغببد ا   ا ببل  ةلببس يببصاا انإلسببنا يياغببد ا  ارببص    ببن  ةلببس طببيص  اببأ  ا ة  صرزبب  
      .( 2)ارص    ن رهاس ة  صرز  
 ثانيًا : الجهود العسكرية 

لبغير  ايللش بص اينر     نييعد علل ريس  ص  عسبررز   1816اد اصاهم ر ا  عن        
ايظب  ا اب  ازب  ا  علبصعي   Margarita نرزعري نا  صلم ا ل ةيزر  ازل ا ل اييصا ، ص 

ا عببد  بب  عببيل ييببر ا  صرا  ايببنصل اثببنر  ي ببنس ا ة ببن ير ص ا ةببلل ص بب  ثبب  ايعوببم ا ببل ايببي 
يوب  اسنا  ا ل    ان ا  ا ن ايلي ص ك  لص  ةلص  صاسيرت ا  زنر  ع  يو  اد  صاع

                                                 
 )1) F. loraine petre, Simon Bolivar EL Libertador (New York, 1953), p. 217 . 

البرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت براجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو، المصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررردر السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابق، ص 189 .                                                                               )2(
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  اال بر ا بفب لعبن ا  االسبانيا  اكثبر عبل  صعبللاد ا  ونبم رنيت ا وصات ص  ،اد ا فخير  صا  ت  
 . (1)يسينا صا زصل  ا ل  نييعد   بص اينر 
عبببن   ربببنيص  االصل 18ابببد ا عبببد ايللوبببت ا ثنياببب  ص بببف ا بببل ةنيبببا بص ايبببنر ابببد ي لعببب     

فب ربن  اكثبر ا بصلييي  ا ب Louis Brion    بنييعد ا ايبنر صا ثبرب  بصاس برزبص   1816
 بب  ا ببرهاس  يلببم علببل ا زببص  صا  سببنعل رببف   ، د ا لببزنا بص ايببنر اببد عخلبب سببنعل   
فني المنرة اذا كان القدر قد سخر منك مرتين ربمنا يبتسنم لنك  ))ص  ا فب  بنل يبيعا  نييعد 
 .  (2) عيرزر ا له  اخر   بص اينر اد عة يي ي ل ن   ارن  لااز ((الثالثة 
صعببر  عيرزبر ابد  بنييعد  1816ابد ي ناب  عبن   بص اينر ي ل  عسررز  ثنياب  ة ي        
لرزببش لخببم عبب   1817اببد رببنيص  ا ثببنيد عببن   صازببل ا  صلببم سببصايم ايببيصا ، ايببيصا 

خصسبا   ازبل ا  ا عوبل ايت ا  وبر ا رهاسبد  ب صسعصرا ا عد البةي ر االصرزيرص ا ل  ليي  اي
 .  (4)زلا  ص ص   ا ييي ايل  نل  ا  ون ص ص Jose Antonio Paez (3) ايلصييص انيي

عبن   صسبعصرايصا  ابد اية ت عب   يرص ب  ايب  بص اينر  رريا  لوابنل  صايطبأ عنلب   ا ن       
االطببعانكنت   صازبب  ا  يببنلش االخببر  ،صازببل علببل ي ببر االصرزيرببص ع سببالر  صاسبب  ،1818
يعببل عبببن  ل بص ايببنر ا طببب صر ا سببع  ا عن اببب  ر  ا  عير ببب   بب  ا وبببصات االسببانيا ، ا سبببا لببغي
صاعبلال   اف عبييبت ل صعبلرزب   ا سانسبد صعةييبل ا  علبصعي  ا ةبل عيظبا ا اد اع نل  1819
اازس   رن  ي لف ا ل عيويش ا ثرص  صرسا اال صال صا از  االخر ربن  اسبزل  ي لاا  ،

ابأر  ا ل عيويش ا  ةل، صرن   ين   ةيصل اخرص  ايل ص  انالسعورار ازل عيويش ا يلبر 

                                                 
 .  109غوستافو بيريرا، المصدر السابق، ص (1)

(2)Sherwell, op.cit, p. 93 .  

ي حرب االستقال ل عام ف وهو من اصل الهنود الحمر،اشترك 1790يال عام ونو: ولد في فخوسيه انطونيو بايو(3)

دكتاتور  ، و 1830عام  يال عن كولومبياوفصا ل فنوانبعملية  قام اذ ،رئيس فنوويالاصبح  1819وفي عام ، 1810

عاد   1860البالد ، وفي عام اطلق سراحه وترك  1850قامت ضده ثورة والقى في السجن، وفي عام  ، و 1846عام 

ى االطاحة به ونفي ال تلكن تم 1863صبح سفير للبالد في الواليات المتحدة االمريكية ثم اصبح رئيس للبالد عام لي

 ينظر :  من المعلومات للمويد 1873وفاته عام  الواليات المتحدة االمريكية حتى

Memoras General Jose Antonio Paez, (New York, 1870), p. 79  

 .185البرت براجو ، المصدر السابق، ص (4)
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ثيببرز  رببنيصا يت يببص  ع ن ببن  ان وسببا  ا عببد ر ا  ينهابب  خلببا  ص  ببن ال طبب  اابب  ا   يببن  ةيببصل
 ، اربببن  صةبببصل ا  علبببصعي  االةنيبببا ا بببفي ايبببنرا  ببب  اةل بببن ا صلييبببص  اأ رزربببن ا ةيص اببب 

 1824 - 1819 ب  عبن   ج اعظ  ا  زنر  ا ينس   اد ا  ل رثيرا  اد عيليل يعنه صاسن  
(1)  . 

 ب   ن  اةع نعب  ص  بص ايبنراس  عيرزر اييصا  صعول اسع رت االسعيسنرات ا زسررز        
عيرزببببر  بص ايبببنر عوعسبببدخلببب  ارنيببببت  د صسببب  خلببب   بببف  ا وبببنل  ا زسبببررزي   لعطبببنصر ابببب

 ي بن ا بع ر   ب  سب   بصات اسبناا    سبانا ا ل عيرزر اييصا  صف ب  ث  ا زصل   رص ص بان
 اسب   عب  ؛نتاص ه  ا  يخرلي  اد يبرا ا زلبنا السا نص ا ل ليصف ا وصات ا ة  صرز  

ا عبد رنيبت  ب  ا   رب  ا  عسب م ربف   ا ظبرصف ا  صاعاب   ،رص ص بابن ابدلصعي  ا ةبلل ا  ع
ييبببي ربببن   صسببب  اال لبببنر ا بببفب ببببلي اغبببر  ا غنابببنت   بببن سبببيةبر  عيرزبببر رص ص بابببنع لاببب  

خاببنر ا وببصات االسببانيا  علببل االيسببينا ا ببل ثكيببنع   ا طببعصا  ص بب  يع ريببصا  بب  عل ببس يابب  ي
ص ب   رنخلباا أ      ياب    ناالسانيا  اي اف عزعول ا وصاتع  عيررنت ا وصات ا ة  صرز ، 

اععبببر ي  ا ببريب ا زببن  ا بباز  صاببد ين بب  اسببعرخن ، رببف    سببعكص   يزي بب  عبب  ازسبب ن ثبب 
 صةببصل  عببنر  ا خلبب  ا ونهببل اببنيي ببل ص ،  (2)ا طببزبد سببارص  اببد لببف ا وببصات ا ة  صرزبب  

ا  طبنرر  ابد عيرزبر ابد  ابنييبص اينر اسعلن  ا  اويب    ن   ك ص خنلر اد علباولزصا  
 .  (3)ع  لرزش عبصر ةانل االيليي  رص ص بان

اببن عير  ييببص ةاببنل االيببليي صاةعاني ببن    نة بب   1819ا صا ببر اببد ياببنر عببن  لببلرت     
 ع    وبن 7200ارنيبت خلب  ةرزهب  اعع بل اي بن بص ايبنر علبل ، وصات االسانيا  اد رص ص بابنا 

                                                 
عبد الرزاق الفهد، حركة التحررر الوطنيرة فري امريكرا الالتينيرة مرن بدايرة االسرتعمار حترى االسرتقال ل، بغرداد، (1)

 .  49، ص 2002

 )2) Carlos Munoz Bur, os, Un Maskin, The Bolivarian Revolution, (Caracas, 2010), 

p. 37 .  

 .  200هشام البطل، المصدر السابق، ص (3)
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 ا ببف رببن   ببي   اببد رص ص باببن 14  بب  ا وببصات االسببانيا  ت صةببصلي  اببد ايببيصا  بيي ببن عأ يبب
 ونعبببم  عيبببر ي  علبببل لبببصل  3000 ونعبببم علبببل ا يبببلصل ا طببب ن ا  ا طبببر ا  صيبببصا د  4000

   ببب  ا وبببصات االسبببانيا  ربببن  ، ص بببل ةبببرت عبببل   زبببنر  (1)ا لاخلاببب  ا سبببنيم صابببد ا  يبببنلش 
 : ا   ن
 Boyacaاالنديز ومعركة بوياكا  عبور-1

 1819يابنر  27ابد  ا وبصات االسبانيا  ابد ايبيصا  صسبنر   طبنيل  يبنر  بصاتعر  بص ا     
اسبع رت ،ص  ونعبم ييبص ةابنل االيبليي اسبرز  عن ب   3000اوصاع  ا عد ربن  عبلل ن اكثبر  ب  

 صيلب  ا وصات اد ا سير   ل  اسبص  صرنيت ع لاب  ا سبير عيبت اال لبنر ا غيزبر  صاالر  ا 
رةببنل بص ايببنر ا  ازبرص ببن بببيصار  بلاهابب   اي لببصا علي ببن  صرببن  علببلان  اببنه،  ص صلابب    علهبب 

ا  بببت  صا بببفخير  صا سببب   صيال اال بببر لبببزصا  ا  االي بببنر  ببب  عكببب  اوببب  عيبببا  ان  ابببنه ببببم 
 .  (2)ان ع نسا  صثزنبي  ا  ن  ا عد رنيت ع نة  ا رةنل صا ةانل علل يل سصا     ليهرنيت 
ببببلت   ببب  عن اببب  صعلبببل ا بببري   ببب  لبببزصا   ا وبببصات ا بببل ةابببنل االيبببليي ص بببلصلبببلت        

ا      ص سص  االان  ا  نسا  اال ا  ا ةيصل ربنيصا  لبرز  علبل ا  سبد ابد لبرزو   صربن  
اص    يعببصايل عبب  عي يببم ا اغببنل   يببيا  بعلببرانع  ييببي  بب  اربب يي صفةببن  بص ايببنر اسببرا   بب  

علببل ا لببزصل اص ا رةببنل علببل يوببم اال عزبب   بب  ا ببيصار  ص ببل يببله   زنصيبب  رةن بب    سببنعل 
 .  (3)ا ييصل 
ا عببد رنيببت  1819ياببنر  31اببد  بببليت ا  ريلبب  ا ثنيابب  ، بب  ا رايبب ازببل ير زبب  ااببن        

االكثر خلصر  صخ ل ار ز  اان  رنيت ا وصات عطش لرزو ن صس  عل  ا لر  ا صعر  ا  ليهب  
اببد عسببلش   بب   صرببنيصا رل ببن بببليصااببن يير صرببن  ا ةيببصل ييظببرص  ا ببل  يظببر ا ةاببنل ا طببن و  

                                                 
 .  190البرت براجو، المصدر السابق، ص (1)

 )2) Marie Arana, Glory Over The Mountains: Simon Bolivar Liberates Venezuela, 

Magazine History, 14/4/2013 .  

 )3) L.S. rows and E. cil. Borces, Simon Bolivar of Venezuela, ( caracas, 1963), p. 7 .  



  فار ........................................................................بوليجهود  –الفصل الثاني 

 

 
65 

 ايبنةهصا  ا  بتلب ا بل صلابن  رص ص بابن ظيصا اي ن ي ناب  ا  لبنف صاي ب  صلبلصا  بلااب  ا لرزبش
   عك  اال ر ص   يخيس  افا  بن  صريبت ان و ب  ا عن اب    بن ا عبد اأ  عل  ا و   ا عد عسلوص ن 

 بب   بب  اسببعلازصا رتابب  ي نيع ببن صسبب  ا سببينا ص رببفا رببن  ا لرزببش عبببر سلسببل  ال عيع ببد 
ا ببل ف بب  رنيببت لرةببنت ا يببرار   انإلسببنا ا و بب  ا عببد بببلت   بب  ر ببن  ببص  بب  عكبب    ببن ي نابب  

 طببرل  اببد سببل  ، صطببرلت ا ثلببص  يخيسبب  اطببرم ربيببر صرنيببت ا ةاببنل ع ببصت  بب  االعاببن 
ايا ع ببن  بب  ا لرزببش، عصةببا علببل ا ةيببصل  بب  ع لابب  ا زبببصر لببزا   ببف    تةزلببص ا لرزببش 
 عيلال  عنعب   صابد صسب  ربم ف ب  سبا طرا ا  ن  ا انرل ا انإلس نلالنا  ا ةيصل رف   
بص ايبببنر عببب  ببببي ا ي بببنس صا رياببب  ابببد عيرزبببر ا بببا ل  ببب  االسبببعز نر االسبببانيد  ف ببب  يعص ببب

ان ثرصات ا عد عيعظر   ابد ف ب  ا بلبل صا  ةبل ا بفب ييعظبر   ريبنعيي  صان عبنرز   فررا  اان   
 .  (1)ا فب اليزصي  ازبصر   ةانل االيليي 

 ببببرل  ببب  ا بببف رةبببم يعيةببب  ا ببب  ا  سبببير اكثبببر  ن  بص ايبببنر ابببد خ سببب  صسبببازي  يص ببب اوبببل     
صيو  االصرسةي  اد اعن د ا ةانل صعيل صلصل  صات بص اينر ا بل ا لبرف االخبر  ا طليل

اربن  علاب  اعبنل  عيظبا  يثنر ا سبير     1819اد اا عن   عزنات  صاع    ةانل االيليي 
 بصات ا يرسببن   بل صلببلت ابب   تصرنيبب طببا  عبرا  ، يببي ربنيصا ا وبصات صعيصزببل   ابن   اس ي

ر ن ا  ا  ت  ا عد عي ل ن ا اغنل  بنعيال ابد ا خلبف صان كبنل يةب  ا ةيبصل ابد ا ييبنع  ةانل
علببل بيببنل    ر ببن ا  بيببنل  ةيببصل ا  طببن  رنيببت اينةبب  ا ببل عيظيببف اأسببر   ببن ا ربب  ارببن  

سبز ن ابد ين ب  اسبعزلال خلصلبن  ا  ا ع ن  بص اينر ييلبا علبل عبأ ي  ا  بت   لوبصات صص 
 .  (2)ا وصات االسانيا  علل ازل  سير  اان      ص ز   ف   

سببببلي  ا عببببد عيعببببصب علببببل اال نالبببب  ا  ببببت   السببببعزنل بص ايببببنر ايببببل سببببانل  م ارسبببب       
خيبببصل  عزبببصا  ا ازببب  ا سبببانو ا بببل  يبببنلش  عزبببلل  ب بببلف ة ببب   صا بببفخير  ربببف   ارسبببم

 سعطبببيل  يبببلايد  لةيبببصل ا ةريبببل  بع ن ببب  صا بببرببببصر االيبببليي  نعبببت اثيبببن  عا خيبببصل ا عبببد 
                                                 

101.                                                                                        -Webb, op.cit, p.100 )1 ( 

 .  214هشام البطل، المصدر السابق، (2)
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ات االسببانيا  ر ببن ازببي ا وببص  صسبب  السببعل  صا  رسببل، رببف   ارسببم عينلببر  بب   صاعبب  
 زببلص صزببفرر ا يةبب   صاعبب  صعببلل ن ، عسببخ االطببنعنت ا عببد  ا  ببن دطببرصا بببي  ةصاسبباس  يي

رنيبببت عببببلصا   ببب  طبببا   االيبببليي ا عبببدبص ايبببنر عببب  لرزبببش ةابببنل  ا بببفب  ببب  ارببب  يبببلر  عببببصر
 .  (1) سعييل  
 ببرا ي ببر بصانكببن،  1819اا عببن   7اببد  ا ص ببل  بب  ا وببصات االسببانيا  لارت ا  زررب      
 نة بببت  بببصات بص ايبببنر  ببب  ا  ةيبببلي  ا برزلبببنييي  ا بببفي  رربببيصا  ةبببص    علبببل ا  يبببصر  اف

  االصسب  ص ن بت  بصات اخببر  بعلصزبش ا وبصات االسبانيا   بب  ا خلبف األبايت  ينلبر   بب
اياببن   تا وببصات االسببانيا  ا وعببنل اال االسعسبب  ، اأيببلث ا ة ببنت البب  اربب  انسببعلنعتة ابب  

صاببد  ، ن   ينهببا ا  لبب  ا ببفب الف اببن يرار يرلببن  علببل يانعبب صاسببلراا زرربب  بصانكببن ارعانكببن  
بيي ببن ية زببت بصةصعبن لخببصل ا  يعلببرز   بص ايببنر عنلبب   رص ص باببن لخببم 1819عبن   إا7

 .  (2)ان  يرر  ا ة ن ير عرييان  
عببنرري  ا ببا ل  لبببصلييي    بب   ونلزببنت رص ص باببن ببرا ا  صظيببص  االلارزببص  االسببان       

 1819يا  7سعز نر االسانيد ا فب طرل ص عم ا كثير  ي  ، اربن  يبص  ا في  عنيصا    اال
 ا كثيبر  ب  ةيبصل  االسبان بص ايبنر ا بفب اسبر   ب  االسبعز نر علبل يبل يص  عيرزبر رص ص بابن

ا   نهبببل،صةزبببم  نرزبببنيص  نيعابببن  ابببنيلالت اعبببلال  صاعببب ، (3) االيسببب ن  ا بببل  صاعببب  ا بببفي  للببببصا
ابببد إا عبببن   البببلر  بببرارا  صسبببعصرا ازبببل ي  ثببب  عبببنل ا بببل اية (4)ابببد رص ص بابببن ن  عن بببن  عسبببررز

                                                 

                                                                                              .Webb, op.cit, p.107)1( 

 .  193البرت براجو، المصدر السابق، ص (2)

 .  2014أب  10  دمشق ، ،666، العدد يونجريدة قاسمن الذاكرة الثورية للشعوب ، حموة منذر ،  (3)

)presdente de Simon Bolivar Libertador y  )4  (2 )ملحق رقمينظر لمعلوماتللمويد من ا

Colombia, https://archive.org/details/americana 
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 Franciaco De Paula Santandar (1) ارايطسرص لب انصال سبنيعنيلر بعزيي   1819
 .  (2) لة  صرز  اد رص ص بان  ن   ليا ستصال   

 1821عببن   عطببرز  االصل 14  ل اببد لببا  صسببعصرا ا لسببعصر ا ةليببلالببلر بر  ببن  اية     
يبب  علببل ايطببن  لص بب  ةليببل   ا ببفب The Fundamental Lawاالسنسببد ا وببنيص   ص ببص

 .  (3) ن ا كبر  ا  صرص ص بان اد اعينل صايل عيت اس  ة  صرز  رص ص باص عس  ايي 
اازببل ا   ن علببل ا  زببنر  اببد ا رزرببن ا  عييابب اثببرت االيببلاي ا عببد ةببرت اببد اسببانيا      

 نهببل ا ببل  ا صا ببرلببلرت  1820ن  عبب  يببلت لبب يانت ا  لبب  االسببانيد ارليينيببل ا سببنا 
اريببببببا  ، ا وببببببصات االسببببببانيا  اببببببد ا رزرببببببن ا ةيص ابببببب   صرزيببببببص ان عيببببببنص   بببببب  ا ة  ببببببصرزي 

صرنيببت  ، لعيببنص ا ثببم ة  صرزبب  رص ص باببن ا كبببر   ا  بص ايببنر صاببل بببف   صطببرم ا ة  صرزببص  
االسببانيا  ا ببن صاببل ا وببصات  ،  سببعول   لن يببا ا صاببل االععببراف بلص بب  رص ص باببن ا كبببر  رلص بب 

اال ببلالات ا عببد  يع ريببصا  بب  اعببنل  عيظببا  لببيصا   صصلببصلرببن  يرزببل رسببا ا ص ببت يعببل ا
بص ايببنر اببد  ررز ، اببرلا زسبب  لاببنتص ببل للبببصا ااوببنف ا ز ، بب  ا   ربب  ا  علببم  بب  اسببانيان

. اننا اتفنم منه سنيادتكم ان هنناك ..  ))علبل ا للبا اوص ب   1820عطرز  ا ثنيد عن   13
 .  (4) (( لالعمال القتالية لحين ما يتم ترتيب معاهدة نهائيةتعليقًا مؤقتًا 

بص ايبنر رسبن   ا بل  نهبل  ا  االععبراف ارص ص بابن رلص ب ، اازبيصابل ا وبصات االسباني را     
وسننننتتحمل   ... )) اوص بببب   سببببتص ا  اي اببببنر ا  ينصسببببنت صرزيببببص اي لبببب   ا وببببصات االسببببانيا 

دولتكم عن استمرار هذا الصنرا  الندموي، والنذي سيادتكم المسؤولية امام البشرية وامام 

                                                 
كمل دراسته ثم اصبح من وهو من عائلة ارستقراطية ا  1792السانتاندر: ولد في كولومبيا عام وفرانشسكو دي با (1)

الى  1832ومبيا عام ثم اصبح رئيس كول1821ثم اصبح نائب رئيس كولومبيا الكبرى عام  1817بوليفار عام  قادة 

 ينظر: معلوماتد من الللموي 1840 سنةتوفي  1837

Jose Asucion Suarez. Nino, Francisco de Paula yomana, ( Caracas, 2010 ), p. 7 . 

 .193البرت براجو ، المصدر السابق ، ص (2)

)bia, Duerpo De Leyes De La Republica De Colom)3 ( 3)قمملحق رينظر  معلوماتللمويد من ال 

https://archive.org/details/Americana 

 

                                                                                            .Johnson, op.cit, p.59)4) 
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سننتكون نتيجتننه النهائيننة هننو تحننرر امريكننا بالكامننل او ابادتهننا بالكامننل، فيمننا لننو كنننتم 
 .  (1) (( تعتزمون اخضاعها

اسبببببع رت  بببببياه  ا وبببببصات االسبببببانيا  ا بببببن  ا وبببببصات ا ة  صرزببببب  اسببببببا عبببببل  صلبببببصل        
اببد ا  ونبببم رنيببت اعببلال  ببصات بص ايببنر عببيلال ص  ، ببلالات ص ببرصا اعببلال ربيببر   بب  ا ةببااالا

  ببن اةبببر ا صاببل االسببانيد علببل  بببصل  للببا بص ايببنر اببنالععراف ارص ص باببن ا كبببر  رلص ببب  
 يعيوببش اصل  1820عطببرز  ا ثببنيد عببن   25 صعوببل  ليبب    ببل  سببع  اطبب ر بببل ا   بب  سببعول  

لرع  علبل ا  يبنلش ا عبد بص اينر ا بفب ببلي ييزبل  ب  اعبلال  صاعب  صايرب  سبا للا سانسد  
ع  عيرزر ن صيي ا طزا  لص صف ا ل ةنيا  صاع     خ ل البلار  برارات ربن    بن عبأثير 

  .  (2)اد عغيير ا  ةع   اد رص ص بان ا كبر  ربير 
  Caraboboمعركة كارابوبو -2

 ابص ص ونعبببم ييبببص ربببنر  6500  اوصاعببب  ا ان غببب ا  ليببب  ازبببل ايع بببن   بببل بص ايبببنر  عيبببر        
ارببن  ريب بص ايببنر ا عوببل ا لراببن   1821ييزببرا  عببن   24اببد ص     ببن  ا وببصات االسببانيا  

عببببل  ا رنيابببب    نة بببب  ا وببببصات االسببببانيا   بببب  اال ببببن  انلببببلر االصا ببببر  يببببر عي   بببب   صاعبببب  
لوبببصات انعةبببنه ا  ا يببب    لا  ا يبببر عي  اوابببنل  ا ةيبببرال ابببنييا بببي  اييبببي عيبببابببن عير  انعةبببنه ا 
رببن  ف بب  ا ةيببن   رطببصان  بيي ببن عوببص  ا ير بب  ا ثن ثبب  ا  نة بب   علصاو ببن، افاالسببانيا  اغببر  

 .  (3)ا وصات االسانيا     اال ن  
ربببت علي ببن  بببصات ر  ا عببد عير اال  لاببنت لبببانين  صعلببل ا بببري   بب  صعبببصر بببليت ا ز      

لوع بن  ري     ا ييرا  ا كثايب  ا عبد العلل ا علل ا  رعيزنت  سالر بص اينر اف اسعلنعت  ا 
    لااز ن علبل ا وبصات ا ة  صرزب  اال ا  ا عيبر  عب  اسبرع  صا ةبرل ا   ا وصات االسانيا 

                                                 
 .  186بيريرا، المصدر السابق، ص غوستافو (1)

 (2) Simon Collier, An Introduction to The History of Latin America, 1492- 1973, 

(London, 1974) p. 15 .  

 (3)Hubert Herring, A history of Latin America, (London, 1968), p.259 .  
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يظببت ا وببصات االسببانيا  ف بب  عيررببت اليببع ل ا  رعيزببنت ا عببد ععةبب  ا ي ببن  ببصات بص ايببنر ال
 وببصات ا ير بب   ا وببصات االسببانيا   لص بب  صرببن صالببايت  ،  بب  عسببعلا  ا  عيوببش ف بب   ببن كي
بص ايببنر، صايع ببت اخببر  رايببم ا  زرربب   اببد يسبب  ا  زرربب   لببن    ا ببلصر ا كبيببر لنيابب ا برز

صايسبيبت ازب  انيعلنر رن م  وصات بص اينر صاخفت علنرل ا وصات االسانيا  يعل ان يسان 
عبن  ابد عطبرز  ا ثبنيد ةب  بص ايبنر ا بل رنراكبنس ابلخل ن عص بيي ن  ص،لعصرنبيانعةنه بصر ا وصات 
 يببيصا   ببل اسعسببل ت صعبب  ا سبب ن     سببان وببصات االسببانيا  اببد ارنيببت ة ابب  ا  ، اف1821

لص  ا  يعزرسبببصا ا بببل  عنعبببا، بيي بببن ايسببب  ببببص  ان رييبببم ا بببل اسبببانيان ان سبببير ا بببفي  يري
 .  (1) ا ان ص  ا ل ا صلييي

  Pichinchaمعركة بتشنشا -3

عببع ر   بب  بص ايببنر رببن  ازعوببل اي ببن  بب  الببايت رص ص باببن ا كبببر  يببر   سببعول   كبب        
ا وببببصات االسببببانيا   ا ييببببنع علببببل اسببببعو   ن الببببي  لاه بببب  اال افا عبببب  ا وسببببن  ي نهاببببن  علببببل

االكببصالصر ص ا ببن عنلبب   ا بيببرص، صرببن   ببل ارسببم ا ةيببصا اببد ريعببص عنلبب   ا  ع ررببي  اببد 
اال ا  ا ي ل   ي ت اأرسبم بص ايبنر عزيزبيات  1822عن   ي ل  عسررز   عيرزر االكصالصر

   عيبت  ابنل  ا ةيببرال ايلصييبص خصسبا  لب سببصرر  (2)يخبر  إلك ببنل ا    ب    ص بت صا بلالات 
Antonio Jose de Sucre
 (3)  . 

                                                 

 (1)Michael Lee Lanning, The Battle 100, (New York, 1969), p.226- 227 . 

 )2( غوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، ص195.

خامسرة عشرر مرن عمرره الوفري  1795شباط  3يال في وسيه دي سوكري: ولد في كامانا في فنوانطونيو خو (3)

وفي معركرة  1822نشا عام اً وقائداً وفياً لبوليفار حيث انتصر في معركة بتشانظم الى جيش الثورة وكان صديق

 1830تيررل عررام وكرران حاكمرراً ذو كفرراءة ومقرردرة اغ 1826ثررم اصرربح رئرريس بوليفيررا عررام  1824اياكوتشررو عررام 

 ينظر :  من المعلومات للمويد

Jose Maria Cadenas, Insurgenia Revolucion Antonio Jose de sucre yla 

independencia de los puebles de America, (Caracas, 1996), p. 129 . 
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صعصةبب  علببل  بييسبب  ،  ببرر بص ايببنر ا واببن  بعيرزببر االكببصالصر ،1822صاببد افار عببن         
ريس ي لببب  عسبببررز   طبببعرر  عسببب   وبببنعلي   ببب  ايبببيصا  صرص ص بابببن، صربببن  علبببل ا ةببباا 

 بل   9000الم ارعينع  ا بل  صعرا     ا  رعيزنت لرزون  ص االكصالصر ا  اسل  ا  عصة  يي
اببد ا طبب نل رببن  سببصررب اوعببرا  ةبباا بص ايببنر اونعببم ا وببصات االسببانيا صاكثببر، ص يي ببن رببن  

ااببنر عببن   24، صاببد لببان  اببد ا ةيببصا اف ع ببت ع لابب  علصزببش ا زنلبب   ريعببص  بب  ريعببص
ايع بت انالسعسب   ا كن بم  لوبصات طبن ا عبد بعطي  ور      ريعبص لارت  زررب صعلل  1822

بص ايببنر ا ببفب عز ببل بعيرزببر رنابب  االراسببد  بب  ب ص ببل خببر  سببرن  ريعببص  لعرييببا االسببانيا ،
ةببصاب ا ببل لص بب  رص ص باببن ا كبببر  ا ببن اي ببن  ييببن  االسببعز نر االسببانيد ص ببل سبب  االكببصالصر 

 .  (1) ريم
  Ayacuchoاياكوتشو معركة -4

عللببب  ا زسبببررز  ابببد ا بيبببرص ص ص رعي  ا بببر ان لبببزنا صا  عنعبببا ا سانسبببا  ن ببب ربببن  سبببن        
عب  ، ص (2) ةبصاب ريبمبص ايبنر ابد  اف يبنلر  ا بن ربد اونببمليلصل علل  سبنعلات  ب  بص ايبنر،  

ايبببا  ا لوبببن  ببببي  ا  يبببررز  ان سبببرز  ا عن ببب  ص ببب  ص  1822ع بببصي عبببن   27ص  26ا لوبببن  ابببد يبببص  
  ا عبد لارت يبصل ار ب   سبنهم رهاسبيعنهج ا  ين طنت رريت ص ل عايسر ا لون  يب طخ  اخر 

 ببد لببنيا  ا يببش ا طببرعد اببد ا يلببصل  سببأ    ببن افا رنيببت ا بيببرص اص رص ص باببن ا كبببر   : ببد
، ص صسبببص  ا  سبببنعلات ا زسبببررز  ا عبببد عوبببل  ن رص  بابببن ا كببببر   لبببصلييي  ابببد ةبببصاب ريبببمعلبببل 

ابببد ا بيبببرص، ص بببم سبببيعزنص  االسبببعو ل سبببيعص ل   بببن   ابببنل  يررببب    ببب  ا بببفبا بيبببرص، ص سبببأ   
 .  (3)  ألخر ؟ا يعا ن  اد ا وان  ا     ا وانل  ا  ا  ايل  ن سارص  عنازن  

                                                 
 . 196البرت براجو، المصدر السابق، ص (1) 

 . 19عبد الرؤوف عو الدين، القاهرة، د.ت، ص  رجمة:ينية، تج . هالكروفرجسون، ثورات امريكا الالت(2)

 

 . 288، ص 2003علي ابراهيم منوفي، القاهرة  رلوس فوينتيس، المرآة الدفينة، ترجمةكا (3)
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خلنا  صللت ايان  ع  ةصاب ريما في   سن  ن سن   نرعي  اد اثين  ا يص ي        
رن  ا خلنا علل سن   نرعي ، ص  زر  بص اينر ا فب سنر  ا ب    ا ونهل سصرر  ارسم

 ل ا ود   Brothers Garethiaخصا  ةنرثان يص  عل  االيان  ا  ينها سن   نرعي ا
رص   اد ا بيرص ص ل طرم يايو ا عسررب  ن  ا  ايل ا سنخلي  علل ا ا وا  علا  اد 

ي  ازل  ا ولر  علل ، صطزر سن   نرع 1822عن   يرص  يعص ل  ون يل ا ير اد ا ب ا   تع ر 
 . (1)بص اينر اد عيرزر ن ا ل ا بيرص انسين  ا  ةنل  عنهلا    ف   ايسيا  صالل  ا يونا،

  اال ا  رن  ايعل ن ا صلييص صاز  ا  ينلش ا سنيلا    ا ن ا  علل ا ري    ص       
ص    ،1823االسانيا  يعل عن   عيت سالر  ا وصات زظ  ارةن  ا بيرص رنيت ال عيال 

 لص  ا يلصل علل  االسانيدلرل ا ةاا ا صلييي     ا ن د بيرص ا ولصر ار  
 ونبم   لصلييي  ا زسررز  ا  سنعل عولا   بص اينر ا ل  ن لعن  ا  سنعلات ا زسررز 

 . (2)ايس ن    ا ل لص   رص ص بان ا كبر  
بيبببرص صايبببعي  ا  بببصات ب  نهبببلا  عن بببن   كبببم البببلر بص ايبببنر  بببرارا  بعزيبببي  ا ةيبببرال سبببصرر       

يعاب  اربم ل ب  االصا بر صا عزلا بنت ا عبد  ب اربن  سبصرر   ييس  اسللنت اد ا  ةبنل ا سانسبد
االاوببن  علببل ا ةبباا رانيببن    بب  االصا ببر ا  يببلل  ا عببد لببلرت  بب علببلر  بب   بب  بص ايببنر ص 

ييبر  سب ص   ب  عيبت يب ظبرف عوسبا   ا بل صيبلات لبغير  ب بلف االسبعينل  صاي  ،  صايل
اسبعراعيةا  ازعوبل ا  ااسبم اف ربن  بص ايبنر  بنيال  ،ابد اطبعانكنت لبغير       ن  ا زبلص 

 8000ربن  عبلله  اد  صاة   عسررز  ربر  طن ل  ييبياأك ل   ا ةاا االسانيد  د ي 
وبصل ا عيلب ص صاة   ا زبلص ابد    عل ين   سصررب   ونعم صليد، صرن  6000 ونعم  ونبم 

 .  (3)س صل اانكصطص 

                                                 
(1)Walt R.Aud Q. Morales, A Brief History of Bolivia (New York, 2003), p. 47 . 

(2)Robert J. Alexander, A History of Organized Labor in Bolivia, (London, 2006), p. 

7 . 
 . 206البرت براجو، المصدر السابق، ص (3)
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وبصات ا صا  ةبص  علبل  اللر سبصررب اصا بره ان عوبل ، 1824االصل عن  رنيص   9اد       
 ا وبصات ا ة  صرزب   ف  ربن  ا بلان  علبل طبرم لبصابير، صاسبعلنعتأخت عرني االسانيا  ا عد

  عراةبا علي بن ص   رربيعع ن عيول ا نكي ن ا عد خسنهر ربير    ن ةزل ا  عكبل ا وصات االسانيا 
اسبببلر ص صعببب  االسبببعا   علبببل  بببلازيع    ،Canteracربببنيعيرا   ينهبببا ا  لببب  ازبببل ا  ةبببر 

ا ل ا  را اد عطعت صاصسل صعير  ةيصل ا  طن  ص بف   خسبر ا  لكيبص  ا  زررب   ا يرسن 
ةببرز   700 عيببم ص  1400 ص ببل بلغببت خسببنهر ا وببصات االسببانيا ص ر ببصا ا ببل ا ييببل ا ةبلببد 

 .  (1)ةريل  609 عا   ص  37ر ن اولصا خ س  عطر  لازن  ا ن خسنهر ا صلييي  ارنيت 
صا  رنيبت ازب  ، اانكصطص اخر ا  زنر  ا كبر  اد يرا االسعو ل رنيت  زرر         

ا لغير   ل اسع رت اد خص  از  ا  زنر   از  ا ص ت خ ل عبن   ا  ينري االسانيا 
 ا عببد يرر ببن عوببلت ا ة زابب  ا ز ص ابب  اببد ا بيببرص ا زلاببن 1825اا عببن   6، صاببد 1825
سببا ص    ل يببرر  ن  عكرز بب بوليفيننالببصت ا ينسببرص  علببل عسبب ا  ا لص بب  ا ةليببل  ص  بص ايببنر،

 .  (2)بص اينر ا فب    يصااش ص رر ا زصل  ا ل رص ص بان 
 

                                                 

                                                                                                Cadens, op.cit, p.138.(1) 

 

 2010، الرياض، 15378العدد،  جريدة الرياضفار ، ن بوليري ، القائد الفنوويلي سيمونوف مفرج الج (2) 
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  المبحث األول

 1830-1819جمهورية كولومبيا الكبرى  السياسية الداخلية في االسس    
 السلطة التشريعية     أوال:   

لجمهورية ابدء بوليفار يطبق سياسة جديدة كانت نتاج التجربة التي مر بها في       
 راكماتت لتخلص منلطريقة  ال يجادأفكاره  لى والثانية والتي أسهمت في بلورةاألو 

 لذلك اتحاد فيدرالي جمهوري يجمع كل الوحيدةاالستعمار االسباني ، فكانت الطريقة 
ولكل  ،المستعمرات التي تم تحريرها في جمهورية واحدة هي جمهورية كولومبيا الكبرى 

ة وتنفيذية وقضائية تختلف عن المستعمرات األخرى لكن تحت سلطة تشريعي دولة
 . (1)جمهورية كولومبيا الكبرى  وبرلمان اشراف رئيس

ي أعضاء منتخبين ف من جموعةم يضم عام ت السلطة التشريعية من برلمانتكون     
في  امالع التأسيسي األول ، فكان اول اجتماع للبرلمان عامة في كل الدول اباتانتخ

و  االساسية قام بتشريع القوانين ، اذ 1819شباط عام  15في  انجوا سترمدينة 
 جمهورية ن، و أعالائد العام للقوات المسلحةبوليفار رئيسًا للجمهورية والق  انتخاب
 فقد اعطى بوليفار الصالحيات 1819كانون األول  17في  بيا الكبرى بقرار كولوم
فرانسيسكو أنطونيو  البرلمان عين ، كما(2)ةفي إدارة الحكومة المدنية والعسكري الكاملة

  .(3) لهرئيسًا   Francisco Antonio Zea زيا

_______________________________________________________ 

aton , ( New yourk , 2003) The Liber .sheuwell , simon BolivarGuillermo A)1(

p.54. 

Ibid. (2) 

سبانيا حيث نفي الى ا الدينية دراستهاكمل 1766م ولد في كولومبيا عا : زيافرانسيسكو أنطونيو  (3)
 1819االسبان وفي عام  ثم انضم للثورة ضد 1803وعاد الى كولومبيا عام  سجن سنتين ثم افرج عنه

 1822ام ع وفاتهرئيس كولومبيا الكبرى حتى لاول  نائب عن كولومبيا و  البرلمان كان من اعضاء 
 :ينظر من المعلومات للمزيد

John A.Chaldecott, Justus Enrich Bellman and Francisco Antonio Zea ,                  

(London,1983), p .85-86. 
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كان  ... ))  قائال 1819عام  في افتتاح البرلمان األول في انجو سترخطب بوليفار     
في هذا المجلس الجليل ، مصدر السلطة الشرعية ومركز  ي الشرف في جمع ممثلي شعبل

 عليايديكم القيادة الاإلرادة المستقلة وحكم مصير االمة ، ... أيها المشرعون انا اضع بين ا
فالقائد األعلى للجمهورية في هذا الوقت ليس سوى مواطن بسيط وانه يريد البقاء ،... 

طالما هناك أعداء هكذا حتى الموت ، ومع ذلك فاني سأقوم بواجبي في القوات المسلحة 
 ،و مواهب و فضائل و خبرة قيادتهالبررة القادرين على عدد هائل من األبناء و  ،لوطنل

((ل االحرار...قيادة الرجا تحتاجهوكل ما 
(1) .  

ع ة تشريمسؤولي اأخذ على عاتقهبرلمانية ت أسس حكومةبوليفار  مما سبق ان يتضح       
تشعر  لكي لشعبنابعة من ا الحكومة  تكون  بوليفار انأراد  القوانين ومراقبة أداء الحكومة

  . البالد الذي يحكم دئالقاحدد من الحكومة بمسؤوليتها تجاه الشعب وت

عن سعادته في اجتماع البرلمان الذي كلفه في قيادة السلطة المدنية بوليفار  اعرب    
ان  ام الحكمنظ وكان يرى في ،شؤنها الصالحيات في تحرير البالد وادارةعطاه ا والعسكرية و 

ظام ا النهذ.. . )) قائالً  تكلم ال يعطي الحرية الكاملة كما حدث في الجمهورية األولى، اذ
يتمتعوا به فجأٍة ل نلفنزويلييلم يكن مناسبًا بالنسبة  هوبالمجاملة ، و  الرائع جديرالفيدرالي 

بعد خروجهم من االغالل ، فلم نكن مهيئين للخير الكثير فالخير كالشر مهلك عندما يكون 
دير ترونه ج... أيها الممثلون للشعب أنكم مدعون لتكريس او حذف ما ، ًا و مفاجئاً مفرط

((...  منه في ميثاقنا االجتماعياو التخلص و إصالحه ا بالحفاظ عليه
(2) . 

تبين مما سبق ان بوليفار يفضل الحكم الدكتاتوري ويرى ان الشعب غير مهيأ للحكم      
فالكثير من الشعب غير متعلم وال يعرف معنى الديمقراطية ، كذلك خوف بوليفار الديمقراطي 

  .   على المناصب السياسية من نشوب خالفات بين الطبقات االجتماعية

 _____________________                                                   
(1)Bushnell , op . cit , P.31                                 

 )2( غوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، ص 167.
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يحدد النموذج  مؤقت لوضع قانون  1819عام ا ستر البرلمان اجتماع في انجو  عقد       
السياسي الذي سوف يتبع في إدارة البالد وسير العمليات العسكرية وقد صدرت القوانيين 

 كاآلتي : و

متحدتين تحت عنوان جمهورية كولومبيا  الجديدةغرناطة جمهورية فنزويال و  -1المادة 
 الكبرى .

 .(1) أرضهم سوف تكون واحدة  -2المادة 

الديون التي تترتب على كولومبيا سوف تدفع من اإلنتاج العام للدولة بموافقة  -3المادة 
 .العام البرلمان 

 . لف نائبهيك الرئيس وفي حالة غيابهب نفيذية للجمهورية تناطالسلطة الت -4المادة 

 الثالث اقسام إدارية هي فنزوي قسيم جمهورية كولومبيا الكبرى علىت -5المادة 
 ( و كيتو )االكوادور( .ياكولومب وكونديناماركا ) 

ع نائب م العليا ورئيس يعين من قبل البرلمان العامدارة كل قسم سيكون له ا -6المادة 
 للرئيس .

 م تحديد قانون من قبلو سيت الكبرى  ستكون عاصمة كولومبيا غوتابو   -7المادة 
 الثالث . لتنسيق بين السلطاتلالبرلمان العام 

 في 1821كانون الثاني  1العام في كولومبيا الكبرى في  يجتمع البرلمان -8ادة الم
 .(2)جمهورية كولومبيا قبل سنة من االجتماع كوكتا وذلك بعد ان يدعوهم رئيس مدينة

رية كولومبيا يشرع من قبل البرلمان العام ويتم التصويت على دستور جمهو  -9المادة 
 لتنفيذ  .قوانين ل

_______________________________ 
pietri,OP,Cit,P.312                                                                          1)) 

) 2)J.D.Monsal Ve , EL Ideal politico Del Liber Tador Simon Bolivar , (caracus,2011) 

, P. 266 . 
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ألنه  فنزويال جمهورية علمستخدم العام  ي البرلمانر قانون من قبل اصدا -10مادة ال
 اكثر شهرة .

وتجري انتخابات  1820ثاني كانون ال 15الحالي في  يتم حل البرلمان-11المادة 
 . تتجاوز السنة خالل مدة ال العام لكولومبيا الكبرى  للبرلمان

ع لتشريستة أعضاء ورئيس تحل محل البرلمان العام تشكل لجنة من  -12المادة 
 تحدد بمرسوم مؤقت . القوانين لحين انتخاب البرلمان

 25وم يجمهورية كولومبيا الكبرى في اقسام الجمهورية يتم اإلعالن عن  -13المادة 
 . 1819كانون األول 

فل تحتو  ولومبيا الكبرى يوم اعالن الوحدةلدولة ك العيد الوطني يكون  -14المادة 
  . (1)الكنيسةو  الحكومية المؤسسات

 24شكلت لجنة لصياغة الدستور االساسي لجمهورية كولومبيا الكبرى في       
الذي  Antonio Narnio (2) ،فقد كان رئيس اللجنة أنطونيو نارنيو1821حزيران عام 

جنة اجتماعاتها في كنيسة لتموز عقدة ال 18بذل جهود كبيرة في صياغة الدستور وفي 
اذ تم االتفاق على الصيغة  1821اب عام  30ى كوكوتا فقد استمرت االجتماعات ال

اعلن البرلمان عن  ،فقدمادة  91فصول و 10تي تكونت من النهائية لمواد الدستور ال
  . (3)1821تشرين األول عام  14ى في دستور جمهورية كولومبيا الكبر 

 __________________________________________ 

P. 266 . OP,Cit ,  J.D.Monsal Ve ,(1)  
 1814اكمل دراسته ثم انضم الى الثوار وفي عام  1765( : ولد عام  1824 – 1765)    أنطونيو نارنيو(2)

اطلق سراحه وعاد الى أمريكا الجنوبية حيث  1821اسره االستعمار االسباني و نقل الى قادش وبقي حتى عام 
 ينظر: معلومات، للمزيد من التقلد منصب نائب الرئيس

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contact_us/ Antonio Narnio 

constitutions /colombia-ww.modernw(3) 
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اب  15كانون الثاني من كل سنة و يستمر الى  5البرلمان اجتماعاته في  يعقد     
أيلول  15لتبدأ عطلة الفصل التشريعي األول ثم يبدأ الفصل التشريعي الثاني في 

البرلمان مناقشة القوانين  يكانون األول يتم من خالل اجتماعات مجلس 15وينتهي في 
قرارها ا م بهيقو  ت أخرى واجباو ن ، وهناك قوانيالتي صدرت من رئيس الجمهورية وا 

إقرار الميزانية والمصادقة على المعاهدات التي يتم ابرامها مع الدول مجلس البرلمان ك
وكذلك المصادقة على  (1)األخرى وتشريع القوانين التي لها اثر على حياة المواطن

لطات الثالثة للس سلطة رابعة أضافة سترو الدستور بأنجالدستور فقد اقترح بوليفار 
 لشعبهي السلطة األخالقية حيث كان بوليفار يؤمن ان ا قضائية والتنفيذيةالتشريعية وال

اج الى وقت ، فيحت وتقاليده عاداتهلديمقراطية حسب في أمريكا الجنوبية غير مؤهل ل
لسلطة أن ا لى سلطة رابعة وهي سلطة أخالقية ولتطبيق الديمقراطية لذلك يحتاج ا

تي اجتذبت وال سترفي انجو  خطابة امام البرلمانها بوليفار في األخالقية التي اقترح
 . (2)وجهات واراء مختلفة وكلها سلبية فقد تم رفضها بشكل عام

 حيث يبوليفار السياس لبرنامج بالنسبة اكثر األخالقية السلطة فكره اتضحت      
 النواب و الشيوخ لمجلس باإلضافة ثالث نيابي مجلس هناك يكون  ان بوليفار اقترح
 وازن ت عامل ويعتبر األخالقية السلطة اختصاصاته من يكون  الثالث المجلس وهذا

 ،الحكومة عمل مراجعة بمهمة وتطلع التنفيذية، السلطة مواجهة في  مهام لممارسة
 من صدر اذا واالضطهاد الظلم مقاومة في الشعب عن بديالً  تعد ايضاً  انها كما

 .( 3) الحكومة

________________________________ 
(1)Felipe Laurvazabul , Vi Da Del Libertador Simon Bolivan ,VOL2, (caracas ,2010), 

P. 164 . 

 . 217غوستافوا بيريرا  ، المصدر السابق ، ص  (2) 

                                                                                    
.ALFonso Rumazo Gonzalez , simon Bolivar , ( Caracas , 2006 ) , P . 194 (3 )  
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ان لمستعمرات فقد صوت برلمأعتمد بوليفار على الدستور الجديد في توحيد ا     
وليفار يرغب لم يكن ب اذمدى الحياة ، اً رئيسبوليفار  على ان يكون  الخاص البيرو العليا

ي كولومبيا ف االنفراد في السلطة لكن التطورات السياسية اجبرته على قبول ،في ذلك
 لذين عينهما نالسياسييأهمها الخالفات بين القادة  من كان اً هناك أسباب اناذ  ،الكبرى 
على المناطق المحررة من االستعمار االسباني كذلك انشغاله في تحرير  البرلمان
وفًا وبعد المسافة بين المناطق التي تم تحريرها وخ الجنوبية في البيرو العلياالمناطق 

اله اتجه نحو الحكم الدكتاتوري و لعل بعض اعم على تفكك دولة كولومبيا الكبرى  منه
يفار لبو  انأال  قة قد اعطته بعض الشهرةطلبحكومة ذات سلطات م اضطالعهخالل 

اطية لم تسئ الى الديمقر  ض اإلجراءات التيلدعم نظام الحكم قام باتخاذ بع عندما وجه 
 . (1)ها الى االمامتبل دفع

 مدى حكومة وليس منتخبة حكومة أنشاء الخاص بوليفيا برلمان على بوليفار اقترح    
 ينالمشرع انتخاب من للمواطنين بالنسبة اهم هو ما هناك ليس ))قال حيث الحياة

 لقانون ا وضع في مواطن كل يسهم بالتصويت ألنه ذلك الروحيين والزعماء والقضاة
 ابياالنتخ العمل ان ذلك سيادة ذات دولة في كعضو الصحيح حقه ممارسة وبالتالي

  .( 2) (( متساوين ويجعلهم االفراد بين الحواجز يلغي

                                               
 ________________________________________________________  

 Chavez , op . Cit , p . 130 (1) 
 . 85 ص ، السابق المصدر ، باستاردو سالسيدو (2)
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 السلطة التنفيذية ثانيًا :

خلص الى و  جامايكا ، في اعالن على الحكومة البريطانية عرض بوليفار فكرته       
ا ريكتوحيد مختلف شعوب أمق شؤون البالد، و لتشكيل حكومة قادرة على تنسي حاجته
االنطالقة الحقيقية في تشكيل السلطة  1819عام  ستر فكان مؤتمر انجو ،الالتينية
ذي استطاع ن بوليفار الحيث كانت السلطة المدنية والعسكرية بقيادة سيمو  ،التنفيذية

 .  (1)يا محررًا كولومب1819ان يحقق انتصارًا في معركة بوياكا 

ت بايز رئيسًا لفنزويال يكون تحأنطونيو  خوسيه على تعين البرلمان صوت      
خمسة  عين البرلمان1827– 1819خالل المدة و  ،الكبرى  في كولومبيابوليفار اشراف 

فكان ، (1كما مبين في الجدول رقم ) الكبرى  كولومبياشخصيات لمنصب نائب رئيس 
نائب رئيس  الذي اصبح ار نداكثرهم في شغل منصب نائب الرئيس فرانسيسكو دي ساتنا

اتسمت هذه المدة  1828أب عام  27الى  1821األول  تشرين 3في  الكبرى  كولومبيا
كان لبوليفار  دوق،ز بالصراع السياسي بين القادة المحليين خصوصُا بين ساتنادرا وباي

تحاد ا القادة المحليين والعمل على تقويةدور كبير في حل الخالفات والمشاكل بين 
 . (2)دولة كولومبيا الكبرى 

 ____________________________ 

                                                 
(1) Morques De Ro Jas , Simon Bolivar , ( Curacas , 1883 ) , P. 157 . 

 

 (2)David S. Bloch , Gran Colombia Revis ited , ( New York , 2006 ) , P . 90 .         
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 جدول رقم )1( منصب نواب رئيس جمهورية كولومبيا الكبرى  1830-1819)1(

 

(1)John Lynch, Simon Bolivar A life , P.117 ; Memoirs of Simon Bolivar , P. 235 ; httep/ 

en . Wikipeda . or , / Wikilist of riee presidents of Colombia 

من  1763( : ولد سنة  1763 – 1821) Nevin Rockochon Meperman نيفين روكوخون مبيرمان (2)

اسرة ارستقراطية اكمل دراسته في القانون اصبح اول وزير خارجية في فنزويال وشارك في كتابة الدستور و 

 ،للمزيد من االطالع ينظر:ونائب رئيس كولومبيا  1819عام  كذلك رئيس مؤقت لمؤتمر انجوسترا

 http://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/roscio-juan-german-1763-1821 

اكمل  1776: ولد في كولومبيا عام Jose Maria del Castillo  (1776 – 1833) خوسيه مارياديل كاستيلو(3)

 ،1833دراسته في القانون ثم انظم الى الثوار تقلد منصب وزير الخزانة و نائب رئيس كولومبيا الكبرى توفي عام 

 للمزيد من االطالع ينظر:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_

del_Castillo_Rada&id=93824994 

 ت االسم المدينة المدة

 21   - 1819كانون األول  7

  1820اذار 

 1 فرانسيسكو انطونيوا زيا  كولومبيا

نيسان 4    1820اذار  21

1821 

 2             (2)نيفين روكوخون مبيرمان فنزويال

 -1821نيسان  4

 1821حزيران6

 3 أنطونيو نارثيوز لفاريز  فنزويال

تشرين 3 -1821حزيران  6

  1821األول 

 4                     (3)خوسيه مارياديل كاستيلو كولومبيا

اب 27 - 1821تشرين األول  3

1828  

 5 فراسسيكو دي ياوالساتناندرا  كولومبيا

    -    1828اب  27

 1830ايار3

 _____________ 6 
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تحريرها من عد ب مور السياسية في البيرو والبيرو العليااألبوليفار بتنضيج اهتم       
يز في ابأنطونيو خوسيه  رئيس فنزويال وصلت رسالة من االستعمار االسباني عندما

يخبره عن تدهور األوضاع السياسية في فنزويال حيث  1825تشرين األول عام  1
البلد  في هذا المؤامرات أحدثته.. عزيزي الجنرال ال يمكنك تخيل الدمار الذي .)) يقول

جدًا بوضع فرنسا عندما كان نابليون  شبيه... ان الوضع في هذا البلد حاليًا ، 
من قبل رجال الثورة في حينها ، لقناعتهم بان  استدعاؤهالعظيم في مصر وتم 

مكنها ان تنقذ تلك االمة وانت اليوم الحكومة التي سقطت في ايدي احقر وغد ال ي
 متآمرينالان  ما قالة ذلك الرجل الشهير حينها ،في الموقف الذي يجب ان تقول فيه 

 . (1) ((إلنقاذهسوف يضيعون البلد ، هيا بنا 

بالعودة الى فنزويال مبررًا ان األوضاع السياسية في  رفض بوليفار طلب بايز      
لة في ابوليفيا غير مستقرة وان الدول المجاورة ستتدخل في اثارة الفوضى وقد بعث برس

كاس اان يرسل كتيبة مع الف من المتطوعين الى كار  تناندراسا الى نائبه 1826اذار  7
 السياسية في فنزويال تطورتن االحداث اال ا أواخر شهر نيسان من العام نفسهفي 

ولومبيا عن ك باالنفصالهدد  لذا ز بعدم موافقة بوليفار على مطالبهبعد ان علم باي
 . (2)الكبرى 

وقد القى  يهاف وكتابة الدستور ل بوليفار في تشكيل حكومة البيرو العلياانشغ       
 حثهم فيه على المصادقة على 1826أيار عام  25في  هاخطابًا في افتتاح برلمان

 _____________________________ 

                                          
 . 313غوستافوا بيريرا ، المصدر السابق ، ص  (1)

(2) Rex A. Hudson , Peru a Country study , ( New York , 1993 ) , P. 30 .  
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مثااًل  هخطبتفي  وقد اوضح واسعة لرئيس الجمهورية اعطى صالحياتالدستور الذي 
هذا  لي اواسمحو ... لقد كانت جزيرة هايتي ، )) حدث في هايتي اذ قال كما على ذلك

بعدما جربت اإلمبراطورية و المملكة والجمهورية وجميع االستطراد في حالة تمرد 
واكثر من ذلك اضطرت الى اللجوء الى بيتيون الالمع  المفروضةأنواع الحكومات 

، لقد وثقوا به ، فأستقر مصير هاييتي ولم يتزعزع عن ذلك ، لقد تم تعيين  إلنقاذها
م ، هذا الرجل العظي لوفاءبيتون رئيسًا مدى الحياة مع صالحيات النتخاب خلفة ، 

لك سار كل شيء في ذالرئيس الجديد ، تسبب في ادنى خطر للدولة وقد  هألخالفو 
ًا سالرجل الكريم بولير بهدوء المملكة الشرعية ، انها لتجربة مظفرة ان يكون رئي

 ((وهو االلهام الذي حفل به النظام الجمهوري ...  مدى الحياة مع حق اختيار خلفه
(1) .  

طونيوا وقد اختير ان المصادقة عليه توتم وافق برلمان بوليفيا على الدستور       
شو وتحريره لتحقيق النصر في معركة اياكوت له دي سوكري رئيساً لبوليفيا أكراماً  خوسيه

لبالد فقد ؤون اعلى إدارة ش وقدرته لشجاعتهبوليفيا من االستعمار االسباني وكذلك 
   . (2)كان من اقرب القادة واكثرهم حرصًا عند بوليفار

 خمس سنوات، ومن خالل هذه المدة والبيرو العليا مدةكان بوليفار في البيرو       
الستحواذ ل ومبيا و رئيس فنزويال بايز كول ساتناندرا نائب رئيس بينتفاقمت الخالفات 

معالجة و  ،1826ومبيا في عام الى كول بوليفار العود قررعلى السلطة ، لذلك 
لى فنزويال ب اذهبين الطرفين، وبعد عدت اشهر في كولومبيا  االضطرابات والفوضى

 سانتا الذي اندلع في مدينة بلنسية الفنزويلية تحت قيادة  سبب تمرد ديب

_________________________   
 (.4ينظر ملحق رقم) ،للمزيد من المعلومات 322لسابق ، ص بيريرا ، المصدر اغوستافوا (1)

(2) Willam Spence Robertson , Rise of the Spanish . American Republics , (New York , 

1918 ) , P . 297 .  
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فصل فنزويال  ، فكان الهدف من ذلك 1826نيسان  30ي انطونيوا بايز ف خوسيه 
 . (1)عن كولومبيا الكبرى 

الى  وجهتتأخر بوليفار عدة اشهر في كولومبيا ألصالح العملية السياسية ثم       
 مطالب بايز تفقد كان لالجتماع مع بايز 1826ل كانون األو  31كامبيو في  بويرتو

ه فار لكنوافق بوليفصالحيات أوسع في إدارة شؤون فنزويال  وا عطاءهاصالح الدستور 
 أييدهتاذا حصل على األغلبية في تيار رئيس له، و يكون للشعب دور في اخ رط انتشا

،  حكومتهلسوف يقدم بوليفار الدعم والمساعدة من قبل الحكومة المحلية في فنزويال 
عن  بالعفواصدر مرسومًا  1827وفي كانون الثاني  الحكومة المحلية بايز، اذ ايدت
رئيس في ك ، ودعم بايز في منصبه في فنزويال عن الحركة االنفصالية نالمسؤولي
 وجهبتوحيد دولة كولومبيا الكبرى للوقوف  بوليفار يبغي من وراء ذلك وكان، فنزويال

التي تريد إعادة االستعمار الى أمريكا التهديدات الخارجية والخطط االستعمارية 
 عملية تأخير او منع على بوليفار اقتصر عمل 1827 عام منذ و  (2)الالتينية

 نفسه صيبلتن السلطة صالحيات واسعة في يريد وكان وخشاها توقعها التي االنفصال
 السياسية راعاتالص بسبب وتناقضاً  حزناً  اكثر مسيرته بدأت الحين ذلك منذ و دكتاتوراً 

 كان وليفارب لكن اصدار بوليفار العفو عن بايز، منذ ساتناندرا مع الخالفات بدأت فقد
 . (3) يةاسة الجمهور ئالحصول على ر  يطمح كان الذي ساتناندرا نائبه من شعبية اكثر

ت ليثب الكبرى  الى برلمان كولومبيا 1827شباط عام  5ارسل بوليفار استقالته في     
ريد يحيحة وال يرغب في منصب او مال بل ان االشاعات التي تثار ضده غير ص

جلس د بعث رسالة الى رئيس مالحرية واالستقالل من خالل توحيد أمريكا الالتينية فق
 اجبت السلطة التنفيذية ، ... عندما عملت في بيرو  )) فيها البرلمان قال

 __________________________                                             
(1)Phanor James eder , Coombia , ( London , 1993 ) , P. 317 . 

  . 13جابريل جارسيا ماركير ، المصدر السابق ، ص  (2) 
Jose M. Sameer , Los Partidos En Colombia , ( Bogota , 1873 ) , P. 74(3) 
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فأنني  ، نا اشغل هذا المنصب، فمنذ أربعة عشر عامًا وابرفضي قبول رئاسة البالد 
استطيع ان اتقاعد االن ألستمتع بحياتي الخاصة ، أنني اطلب من الكونغرس ان 
يصلح الوضع في كولومبيا ، وامريكا والعالم بأسره ، فكل ذلك مصدر فخر لنا ، فلم 

فيذية ( يبين السلطة التن2رقم)، والجدول  (1) ((يعد هناك أسباني واحد في أمريكا ... 
 في جمهورية كولومبيا الكبرى .

الى  1813تضح مما سبق ان بوليفار رئيس السلطة المدنية والعسكرية من عام ا           
من خالل تقديم استقالته الضغط على البرلمان للحصول على  واراد، 1827عام 

   صالحيات أوسع في إدارة شؤن كولومبيا الكبرى .

 1827نيسان عام  9لم يوافق البرلمان على استقالة بوليفار ودعا الى اجتماع في     
 : (2)ليفار الصالحيات االتيةواعطيت لبو 

 .  تامين حدود دولة كولومبيا الكبرى من أي تهديد خارجي -1

الحفاظ على النظام واالستقرار الداخلي من خالل إعطائه الصالحيات الواسعة في  -2
 الحكومة التي يراها مناسبة .تشكيل 

 . بختياره الى أي مكان البرية والبحرية ارسال القوات -3

 اعالن الحرب وابرام المعاهدات . -4

______________________ 

                                     
  347غوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، ص (1)

 de la Republica de Colombia , Simon Bolivar Librtador Presldente(2) 
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 (1)كولومبيا الكبرى  جمهورية ( السلطة التنفيذية في2جدول رقم )

 

(1) Biogrfios – Venezuelan . BlogSpot . com ; Joseph Lancaster , Life of joseph 
Lancaster,(New York , 1833),P.5; WWW.Venzuelatuga  .com / biogrfias / urknata 

اكمل دراسته  فيها  1792(: ولد في كاركاس عام 1792-1838) Pedro Mendez Percino بيدرو منديز بريسينو( 2)
ب الحر  ،فهاجر الى كولومبيا ليصبح من قادة بوليفار حيث تقلد عدة مناصب منها امين1811قانون عام ليتخرج في ال

 ،للمزيد من االطالع ينظر:1838والبحرية ،توفي عام 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Pedro_Brice%C3%B1o_M%C3

%A9ndez&id=96077608 

 في بوغوتا ،اكمل دراسته فيها ثم اهتم بالسياسة1783(: ولد عام 1783-1843) Damango Cassido كاسيدودنجو (3) 
 مناصب عدة قلدت وقد بوليفار الى وانضم الجنوبية أمريكا الى عاد ثم الفرنسيون  ضد الحرب في شارك و اسبانيا الى وسافر
د من االطالع بوليفار ،للمزي بعد مؤقت رئيس اختير و الكبرى  كولومبيا برلمان في وعضو الحكومة في  الداخلية وزير منها

 ينظر:

https://en.wikipedia.org/wiki/ Damango- Cassido 
واكمل دراسته ثم انضم الى 1783(: ولد في كاركاس عام 1783-1862)Pedro Escondo بيدرو غوال اسكندون (4)

 ن جماياكا وهايتي وكان من قادة بوليفار الذي تقلد مناصب عدة منها امين الشؤ الى  1815الثوار ، هاجر مع بوليفار عام 
 ، للمزيد من االطالع ينظر: 1862الخارجية، توفي عام 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Pedro_Gual&id=95938854 

 المدة المنصب االسم ت

1 

 

1827-1813 رئيس الجمهورية سيمون بوليفار  

2 

 

1827-1821 نائب رئيس الجمهورية فرانسيسكو دي ياو ساتندرا  

3 

 

الحرب والبحرية ]وزير الدفاع[امين  بيدرو مندبز بريسينو )2(   1821-1825  

 1825-1821 امين ]وزير[ الداخلية والعدال دنجو كاسيدو)3( 4

 1827-1821 امين الخزنة ]وزير المالية[ خوسيه ماريا كاستنيلو 5

 1825-1821 امين الشؤن الخارجية]وزير الخارجية[ (4)بيدرو غوال اسكندون  6
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يرغب  العام  برلمانالوقد وجد  1827تموز عام  12الى كولومبيا في  بوليفار وصل      
ي ستنجيهم الوحيدة الت الخطوةان هذه هي يكون بوليفار رئيسًا للحكومة اعتقادًا منهم في ان 

من الكوارث التي تهددهم ويتم اجراء القسم امام البرلمان على ان يعمل على وحدة وسالمة 
ن من فار صالحيات واسعة كاالكبرى فقد منح البرلمان بولي واستقالل جمهورية كولومبيا

  . (1)منصب نائب رئيس كولومبيا الكبرى  ضمنها الحق في الغاء

 تعديل خالل نم الكبرى  كولومبيا ووحدة حرية يخدم بما سياسته تغيير في بوليفار اخذ      
 التي ةالضريب إعادة هاضمن من كان الدولة تأسيس بداية في صدرت التي القرارات بعض
 اعوارج الدولة قبل من مصادرتها تم التي واالديرة األماكن وا عادة الهنود من تؤخذ كانت
 الذي ولومبياك رئيس نائب منصب الغاء الحكومة على تأثيراُ  القرارات اكثر لكن الكهنة حقوق 
 ،نائب رئيس كولومبيا منصبه من ناندراسات استبعد حيث 1828 عام اب 27 في صدر
 ناندراسات وافقف االمريكية المتحدة بالواليات الكبرى  كولومبيا سفارة عليه بوليفار فعرض

 . (2) بالمنصب شكليًا لتوهيم الرئيس بانه غير معترض

 بعض ثيري لذا اخذا مقتنعًا بإلغاء منصبه من قبل بوليفار ، ناندراسات لم يكن      
 اذ ، كذل في نجح وقد بوليفار أصدرها التي القرارات جراء الضرر اصابهم الذين

 لكنه 1828 عام أيلول 25 في بوجوتا في الرئيس مقر الرجال من مجموعة هاجمت
 أشغلت اذ،  Manuela saenz (3) ساينز مانويال بمساعدة منهم يهرب ان استطاع
  لصباح وفي ا الرئاسي ، المتمردين حتى استطاع بوليفار الخروج من المبنى ساينز

____________________________                         

. 58. Bolivar ( New york , 1908 ) , PD. Appleton ycompasia , Proclamas Simon 1)( 

  Simon Bolivar Libertador presdente de Colombia,(2)         (  6 )للمزيد ينظر ملحق رقم

.https://archive.org/details/americana 

 

في االكوادور دخلت المدرسة وتعلمت القراءة والكتابة ثم تزوجت من تاجر  1797: ولدت عام   سانيز مانويال (3) 

بوليفار الذي اعجب بها وجعلها  من المقربين  تركت زوجها ثم التقت  1822م وفي عا 1817إنكليزي ثري عام 

للمزيد  1856له حيث استطاعت ان تخلصه من االغتيال و بعد وفاة بوليفار نفيت الى جامايكا حتى وفاتها عام 

 ينظر :

Pamela S.Munnay , Fon Glony and Bolivar , ( New york , 2008 ) , P. 9 

https://archive.org/details/americana
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 كان الذين المتهمين على القبض القيالحادث ، و في لجنة من البرلمان للتحقيق شكلت 
 ليفاربو  لكن باإلعدام عليهم الحكم صدر وقد محاكمتهم وتمت ناندرااتس بينهم من

هم عدامم ا االخرين ت عشر األربعة اما البالد خارج ونفية ناندراسات عن بالعفو امراً  اصدر
(1) 

احتالل  دمت البيرو علىفقد أقاتسعت الخالفات السياسية في كولومبيا الكبرى      
ين في ح من أراضيها اً هذه المدينة جزء اذ كانت حكومة البيرو تعد   كيلمدينة جوا 

بوليفار ان يستدعي القائد سوكري لقيادة  االمر الذي دعا كانت تابع الى االكوادور
 Jose التي كانت تحت حكم الرئيس خوسية دالمار (2)الجيش وا عادة المدينة من البيرو

de Lamar  (3) . 

ان  و استطاع كيلالى جوا  توجهجرت االستعدادات من قبل القائد سوكري الذي      
يلحق الهزيمة بجيش البيرو االمر الذي اجبر خوسية دالمار على عقد اتفاقية سالم 

ة فقد أدت هذه االنتصارات الى زياد الى االكوادور، كيلجوا  بانضمام هااعترف بموجب
كان يعاني من مرض السل حيث رغب في التخلي  بوليفار، وفي تلك االوقاتشعبية 

جل األمثل الر  بذلك اذ كان يرى في القائد سوكرى  عن السلطة واخبر القادة السياسيون 
د ع ان يحافظ على اتحايستطي ألنهفي تولي رئاسة جمهورية كولومبيا الكبرى 

لمرض ولم ا اضعفهجل شجاع وهو قد فوحدة كولومبيا الكبرى تحتاج الى ر  الجمهورية،
 . (4)ه المهمة لتولي هذ يجد رجل اكفأ من سوكرى 

__________________________  
 . 34 -33جابريل جارسماريز ، المصدر السابق ، ص  (1)
 .357غوستافوا بيريرا، المصدر السابق، ص( 2)
ثم التحق بالجيش  دراستهوقد اكمل حيث هاجر الى اسبانيا  1776في االكوادور عام  خوسية دي المار: ولد في كوينكا (3)

 سقوطثم تدرج في المناصب حتى اصبح عقيد شارك في الحرب ضد نابليون وعند  1794االسباني برتبة مالزم عام 
عام رو و في ثم اصبح رئيس البيين اسبانيا ابحر عائدًا الى أمريكا الجنوبية وفي حرب االستقالل انضم الى القائد سان مارت

 تم نفية الى كوستريكا بقي في المنفى حتى وفاته للمزيد ينظر :الكبرى من قبل قوات كولومبيا  هزيمتهوبعد  1829

https// es . Wikipedia . org / Wiki / jose de lamar  . 
(4) Eder , op . cit , P. 39                                                )4(للمزيد  ينظر خريطة رقم 



 .......................................................سياسة بوليفار الداخلية  –الفصل الثالث 

 

 
88 

الى برلمان  1830كانون الثاني عام  20في الثانية  قدم بوليفار استقالته       
رئيسًا  يدوسل االستقالة ، وتم تعيين رون دنجو كاكولومبيا الكبرى الذي وافق على قبو 

كن بوليفار القائد سوكري لرئيس جديد وقد رشح حين انتخاب مؤقت للجمهورية الى 
 Joquinاجمع على انتخاب جواكين موسكيرا ، و (1)لمان لم يلتزم بتوصيات بوليفارالبر 

Mosquera (2)رئيسًا للجمهورية .                 

قرر بوليفار مغادرة البالد الى جزيرة جامايكا لكن االحداث السياسية تسارعت فقد      
 ،كثيراً االمر الذي احزن بوليفار  1830حزيران عام  4وصل خبر اغتيال سوكري في 

 مؤقتال ن جمهورية كولومبيا الكبرى وبدى ان الرئيساعالن استقالل فنزويال عو 
ن لذلك انتفضت مجموعة من الضباط الفنزويليي موسكيرا ال يستطيع التعامل مع االمر
 كان يترأسهم، و (3)قسيم جمهورية كولومبيا الكبرى بسبب األوضاع التي أدت الى ت

يطر استطاع ان يسو ، الذي قام بانقالب  Rapheal Urdathea(4) اردانتيا رافائيل
 ولكن كمواطن وافقفيدعو بوليفار للعودة رئيسًا للدولة على حكومة كولومبيا الكبرى، و 

جه من الضباط وتو  ةمجموعبوليفار الف رجل، و  وليس رئيسًا للجمهورية، وقد جمع
 . (5)ى اتحاد كولومبيا الكبرى الى فنزويال محاواًل اعادتها ال

 _________________________________ 
                                 .357غوستافو بيريرا، المصدر السابق، ص (1)

ثم اهتم بالسياسة اذ  ه فيهااكمل دراست 1787كولومبيا عام : ولد في   (1830-1787)  واكين موسكيرا ج (2) 
 للمزيد ،وزير مفوض للبيرو في تشيلي ونائب رئيس كولومبيا الكبرى  بوليفار منها شغل عدة مناصب خالل حكم 

 Articulode Refexion , un Realista Neogra adino : Donto guin :ينظر من المعلومات

Mosqura , ( Carcas,2013),P.128. 

 .292كارلوس فونتيس، المصدر السابق ، ص (3)

في كاركاس انضم الى الثوار واصبح  من عائلة ارستقراطية درسفي ماركييو  1788 : ولد عام رافائيل اوردانيتا  (4)
إعادة بوليفار  خاللهأراد من  1830من اتباع بوليفار الذي يطمع الى وحدة أمريكا الجنوبية حيث قام بانقالب عام 

  ينظر : من المعلومات الى الحكم لكن لم يستطيع للمزيد

  . com / Rapheal urdathea. WWW.Venzuelatuga                                                                                   

 .  111 – 110خوسية انريكي رودو ، المصدر السابق ، ص  (5)
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وقد  ،1830كانون األول عام  1في  ماريا وصل بوليفار الى مدينة سانتا      
ة جدًا حيث استدعى مجموعة من األطباء الذين اكدوا ان الصحية سيئ حالتهأصبحت 

 ولم يستطع الوقوف على قدمية جسدهال يمكن ان يشفى من هذا المرض الذي انحل 

(1) . 

قد ف احد الضباط ان يكتب وهو يملي عليهقرر بوليفار ان يكتب وصيتة فقد امر     
، وان يودع الكتابان  (2)في فنزويال رفاتهاألخيرة طلب ان تدفن  رغباتهكان من بين 

 وزية باالسيوس ثمانية االفابليون بجامعة كاركاس وان يسلم لخاللذان كانا ملكا لن
يا المستمرة وان تحرق كل المستندات التي تركها في كولومب بخدماتهبيزو ذهبًا اعترافًا 

د الى اوان تعاد الميدالية التي كرمه بها مجلس بوليفيا الى مكانها األصلي ، وان يع
ليه الكريمة الذي اهداه سوكري ا باألحجارارملة القائد سوكري السيف الذهبي المرصع 

 . (3)لمتوفىا وأبناء اخيه شقيقتهبما في ذلك مناجم اروا بين  ممتلكاتهوان توزع بقية 

 

________________________________   

                                     
Landaeta Rosales , Liberta dar Simon bolivar , ( Caracas , 1889 Manuel  1)(

),P.21  

 

Bolivar.-simon-de-https://es:wikisource.org/wiki/testamento (2) 

 

. , P . 41  Burgos , op . Cit 3)) 
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 المبحث الثاني

 دور بوليفار في نشأة الجيش 

احد ان الوسيلة الرئيسية التي اعتمدها بوليفار في جهوده ومساعيه  على ال يخفى    
ى القوات العسكرية او الجيش ، التي مثلت المسع لتحرير بلدان أمريكا الالتينية كانت

ائمة دانشاء قوات عسكرية  األولى والثانية في عند تأسيس جمهورية فنزويالاألول 
ل عطل التشكي سقوط الجمهوريتين نظرًا للظروف التي كانت سائدة لكنومتاحة 

ذلك لم يثني بوليفار عن عزمه بتحرير األرض باالعتماد على الجيش ، ف العسكري ،
فكانت الخطوة األولى التي قام بها انطالقًا من جامايكا هي إيجاد ركيزة جديدة تكون 

دم تم ننواة لتكوين جيشًا قويًا قادرًا على تحقيق األهداف والحفاظ على المنجزات، وع
له ذلك ، واستقرت األوضاع نسبيًا، استمر باهتمامه بالجيش السيما القوات الوطنية 

ك لذلالتي ضمت أبناء المناطق المحرر التي عوضت عن قوات األجانب المرتزقة 
 (1) ة التي أسس فيها انطالقًا من جامايكالحظتنوعت فروع واقسام ذلك الجيش منذ ال

 ومن تلك الفروع :

  القوات البرية/ اوالً 

 نعدة اصناف بعد اعدادهم وتدريبهم على األسلحة وكا قسمت قوات البرية على      
 تلك الصنوف وهي كاالتي: لبوليفار الدور الكبير في تأسيس

 صنف المشاة   -أ

 األولى التي تجمعت القوات البرية كما انه مثل القواتشكل صنف المشاة عماد 
لصنف لهذا اعلى وجوب ضم الجيش  باقي األصناف ، وكان لبوليفار يؤكد حولها
 عام  كانت البداية األولى لتأسيس هذا الصنفو  ، أهمية كبرى  من لما له

 _______________________ 
 (1) Samper,op.cit,p.190. 
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مهاجمة القوات االسبانية واختراق صفوفهم وكذلك  ، اذ أوكلت اليه مهمة1813 
احتالل القالع التي تسيطر عليها تلك القوات كما تعمل على استتباب االمن داخل 

هم نوعين مشاة خطوط ومشاة خفيفة وكال ي يتم تحريرها، وتنقسم المشاة علىالمدن الت
باط سليح الضيكون سالحه البنادق والسيوف واحزمة ذخيرة لحمل الرصاص، وكان ت

 .  (1)في وحدات المشاة السيف العريض الذي يناسب القتال المتالحم 

 صنف الفرسان  -ب

رديفين احدهما يكمل االخر ،  اشكل هذا الصنف الى جانب صنف المشاة اذ كان
عناصر الجيش ألهميته لذلك ، وركز بوليفار على تكوينها  إلكمالوكان البد منه 

شانها شان المشاة ،وقد انقسمت قوات الفرسان الى قسمين قوات  1813عام 
الفرسان خطية وقوات فرسان خفيفة ، فكان تسليح قوات الفرسان الخطية الرماح 

هم كل موالبنادق والسيوف الطويلة ، وانقسمت منهم قوة مشاة يتم تدريبهم وتعلي
الزمة لهم في الميدان ثم تدريبهم على مهارات ركوب الخيل والقتال لمهارات المشاة ا

بها، و الغرض من ذلك نقلهم على ظهور الخيل لينزلوا من فوق جيادهم خلف 
قوات االعداء ويقاتلوا  كجنود مشاة ليكسبوا عامل السرعة ومفاجئة العدو، وكان 

ك مع القوات االسبانية اذ كانوا طليعة القوات للفرسان دور كبير في حسم المعار 
 .  (2)الجمهورية 

 ____________________ 

 
 .  52خوسيه انريكى رودو ، المصدر السابق ،ص( 1)

 .77السابق، ص المصدر ، وباستاردو سالسيد ( 2) 
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 صنف المدفعية -ب

ولم تكن منظمة ككتائب مستقلة بل تشكيل ضمن قوات المشاة  1813شكلت عام      
اذ يتم تدريب مجموعة من جنود المشاة على استخدامهم المدافع التي تتميز بثقل وزنها 
مما يجعل صعوبة نقلها من مكان الى اخر فقد كانوا يستخدمون الخيول لذلك،  وتوضع 

ون التي يتم تحريرها ، وكان المدفعية خلف القوات المهاجمة ، وفي القالع والحص
تسليح جنود المدفعية البنادق والسيوف اما الضباط فكان تسليحهم نفس تسليح الجنود 

 . (1)ولكن سيوفهم اكثر طوال من سيوف الجنود 

 

  البريطانيينالجنود  قوات -1

 برمهاالمرتزقة وفق االتفاقية التي ا من الجنود اً اعداد بوليفار من بريطانيا جلب      
اذ  ،الى اكثر من خمسة االف جندي وصل عددهم مع المسؤولين البريطانيين ، وقد

كان الفوج  منها وتم تشكيل ثالثة أفواج 1816عام  الى هايتي وصلت الوجبة األولى
لصف اومائة وستون من ضباط  اً األول بقيادة جوستافوس هيبيزى ومعه ثالثون ضابط

ف ومائة من ضباط الص اً يلسون ومعه عشرون ضابط، والفوج الثاني بقيادة هنرى و 
ط صف ضاب ومائتي اً ،اما الفوج الثالث بقيادة روبيرت سكين ومعه عشرين ضابط

 فوج مدفعية بقيادة جوزيف جيلمور ومعه عشرة ضباط وثمانون ضابط صف فضالً عن
(2). 

 __________________ 
 . 931هشام البطل، المصدر السابق ، ص (1) 
 . 185المصدر نفسه، ص (2)
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من  اً لقوات البريطانية تتمتع بالتدريب الجيد واالنضباط ألنها خاضت حروبا تكان    
قبل ضد قوات نابليون في بلجيكا وفرنسا لذلك كان لها الدور الكبير في تحرير كولومبيا 

او  القوات الموت تلك في معركة بوياكا وفنزويال في معركة كوربوبو، وكان شعار
االنتصارات التي حققها الجنود  ، ونتيجة لتلكDeath or Victory(1)النصر 

يطلب  1827عام  (2)ارسل بوليفار رسالة الى ملك بريطانيا جورج الرابع البريطانيون 
))  ب قائالاعتبرهم مجرمين وقد كت اً الصفح عنهم بسبب اصدار البرلمان البريطاني قرار 

(( المساعدين الفضالء هؤالء... سيدي، بسم كولومبيا، اناشد جاللتكم الصفح عن 

(3). 

 

  ____________________________ 

 
  227. -Lanning, op.cit, p.226 (1) 

،تولى الوصاية على العرش عام  1762جورج الرابع : هو ابن الملك البريطاني جورج الثالث ولد عام  (2)
وعرف براعي الفنون والعيش بطريقة البذخ  1820ثم اصبح ملك بريطانية العظمى عام  1811-1820

وعة العربية للمزيد ينظر: الموس 1830سيئا لدى الشعب ، توفي عام  انطباعاً التي تركت تلك الطريقة 
 .  1254،ص 3مجالميسرة ، 

قانونًا يعاقب فيه كل من يشارك في أي حرب خارج حدود  1819عام اصدر البرلمان البريطاني  (3)
الكفاءات  عدم هجرة ادرك بعد اربع سنوات البرلمان البريطاني نية ويعتبرهم مجرمين حرب ، ولعلبريطا

حروب لاالسيما ان الكثير من الجنود الذين شاركوا في  يةالعسكرية بعد ان انتعش االقتصاد في بريطان
بق ، بيريرا، المصدر السا، للمزيد من االطالع ينظر: غوستافو  خارج بريطانية قد قتلوا في المعارك 

  .351ص
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 )المليشيا( غير النظاميةقوات ال -2

موعة الذي كان يقود مج 1818في عام  بايز خوسيه انتونيوا القائدبوليفار  التقى     
وقد عرف هؤالء الثوار بانهم شديدي  طق السهول غرب فنزويال،امن الثوار في من

 شجاعتهب بوليفار اعجب لذلكالطاعة وتنفيذ األوامر، وكان قائدهم بايز واحدًا منهم ، 
تفانيهم ل الثوار في حربه ضد االسبان هؤالء له، و ادرك بوليفار أهمية الثوار وطاعة

 اً إيجابي في سبيل التحرير ، وكذلك شجاعتهم ومعرفتهم بالمنطقة ، وهذا يعد عامالً 
طلب ف ، ،لمحاربة االستعمار االسباني فعمل على ضمهم الى جيشه يحسم المعركة،

ش ضمن جي واصبح قائد قوات الثوارز على ذلك وافق بايفالى قواته  مانضمامه
  . (1)  الجمهورية

ثوار بالخشونة والسرعة من خالل ممارستهم مهنة صيد الجياد جنود قوات ال تميز    
اتلون بطريقة غير يق كانوا ، لكنهموكولومبيا  التي تنتشر بكثافة في وترويضها البرية

منظمة اذ لم يكونوا يهاجمون في سرايا بل كانوا يندفعون بسرعة كبيرة في كل اتجاه 
نهم الكثير م وكان ،ويختارون ضباطهم بأنفسهماثناء مهاجمة القوات االسبانية ، 

ف من الجلد او الصو  ةمصنوع اً لجام لخيولدون سروج ويستخدمون للخيول يمتطون ا
الرمح  من الخشب طول ةمصنوع حااو ليف األشجار، وكان سالحهم عبارة عن رم

يما ندر فاألسلحة النارية اال من ثمانية الى عشرة اقدام ولم يكونوا يستخدمون  الواحد
 مفتوحةلاقمصان الواسعة و اللهم زي عسكري موحد بل كانوا يلبسون السراويل  وليس

غطون ي ، وكانوابسهولة لرمح او السيف والسيطرة على الخيولا الذراعين الستخدام
هم وقد حدد ل رؤوسهم بغطاء مصنوع من جلد النمور او قبعات تميزهم اثناء الحرب

 اعيةزر  قطعة ارضلكل ضابط او جندي  خصص كمااتب حسب الرتبة العسكرية و ر 
( يبين رواتب الجيش حسب الرتبة 3،وجدول رقم ) (2) بحسب قيمة الراتب بدل النقود

 العسكرية .

 __________________________ 
webb ,op.cit ,p.9(1)  

  . 179هشام البطل، المصدر السابق ، ص( 2)
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 (1)( رواتب الجيش حسب الرتبة العسكرية 3جدول رقم ) 

 
.180-Bastardo ,op.cit,p127 ; Bushnell ,op.cit , p179 (1) 

 

 

 الراتب الرتبة العسكرية  ت

 بيزوcommander-in-chief  20,000) اللواء(  1

 بيزو brigadier-general  15,000)العميد(  2

 بيزو colonel 10,000)العقيد (  3

 بيزو lieutenant-colonel  9,000)المقدم(  4

 بيزو major 8,000)الرائد(  5

 بيزو captain  6,000)النقيب(  6

 بيزو lieutenant 4,000)المالزم (  7

 بيزو sub-lieutenant 3,000)المالزم الثاني(  8

 first and second)العريف(  9
sergeant  

 بيزو 1,000

 first and second)نائب العريف(  10

corporal 
 بيزو 700

 بيزو private soldier  500)الجندي( 11
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 الحرب عدا القتال الفعلي في قوات بوليفار تمثل في لقوات الثوار دورا فاعالً  كان    
امداد الجيش بالطعام، حيث كانوا يقومون بتربية االبقار وحيوانات المراعي األخرى  في

 . (1) بوليفار وامداده باالغذيةجيش لتموين  اً أساسي اً التي مثلت مصدر 

 أسلحة الجيش

من و  الحرب  وزارة سميت له ةشكل وزار و  اهتم بوليفار في تدريب الجيش وتسليحه    
خالل المساعدات التي حصل عليها من الرئيس الهاييتي بيتيون ومن انشاء عالقات 

ة األخرى العسكري عداتمتجارية مع بريطانيا التي تمتلك مخزون كبير من األسلحة وال
 ،ابليون ن وهزيمةالتي كانت تستخدمها في حربها ضد نابليون فبعد انتهاء الحرب 

ا فوجدت ذلك في أمريك أسلحتها الفائض من أصبحت تبحث عن أسواق لتصريف
 األسلحة المصنعة في الواليات المتحدة االمريكيةل بوليفار على ، وقد حص الالتينية

انتا محملتان ك اذ في نهر االورنيكو، سفينتي النمر والحريةخصوصا بعد السيطرة على 
را على مدينة اونجست الجيش الذي سيطر مما زاد من قوة باألسلحة للقوات االسبانية

  . (2)للقوات العسكرية مقراً التي أصبحت 

 ______________________ 

 
    179هشام البطل، المصدر السابق ، ص( 1)

                                                    

                                           .cit, p.84  ,op Webb)2(    
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 القوات البحرية  ثانيًا/

فرض واقع وجود بوليفار في جامايكا الى االعتماد على السفن للوصول الى أمريكا     
االورنيكو الذي عد طريقًا رئيسًا في التوغل داخل القارة لذلك الجنوبية ثم استخدام نهر 

بدا بوليفار في انشاء البحرية ، اذ اقتصر دور البحرية في بادئ االمر على نقل الجنود 
والمؤن ثم بعد ذلك تحرير الموانئ ، اذ اصبح لها دور رئيسي في المشاركة الفعلية في 

بمساعدة  1816في هايتي عام و  حريرها ،المعارك السيما في المناطق الساحلية وت
 ىالبحار لويس بريون الذي قام بنقل الجيش من هايتي الى فنزويال في الحملة األول

    .(1)التي بلغ عددها ستة سفن حربية 

كان للقوات البحرية الدور الكبير في نقل الجيش من هايتي الى فنزويال في الحملة     
، كذلك السيطرة على نهر اورنيوكو الذي يمثل طريق إيصال  1816الثانية عام 

كيلومتر  432االمدادات من هايتي او الدول األخرى الى قوات بوليفار والبالغ طوله 
ة طرو على سفينتين تابعتين للواليات المتحدالمتمركزة في اونجوستورا بعد ان سي

االمريكية كانتا ينقالن السالح والمؤن الى القوات اإلسبانية وضمهما الى القوات البحرية 
الجمهورية التي أصبحت الركيزة األساس في تلك القوات ، وعلى الرغم من قلة  

ي خصوصا باقي األراضاالمكانيات طور بوليفار القوة البحرية لما لها أهمية في تحرير 
، وضمها الى كولومبيا الكبرى، 1822عندما تم تحرير االكوادور وميناء جواكيل عام 

فالكثير من السفن والزوارق االسبانية تم السيطرة عليها وأصبحت تابعة للقوات البحرية 
 . (2)الكولومبية 

 ______________________________ 
 .185صالبرت براجو، المصدر السابق، (1)
 .187المصدر نفسه، ص (3)
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بناء من خالل تجنيد أ ة في زيادة اعداد الجيشطبق بوليفار استراتيجية جديد       
من االستعمار االسباني وتدريبهم على استخدام السالح  المناطق التي يتم تحريرها

واالنضباط العسكري ، وكانت اهم التدريبات التي تعلموها السرعة في االشتباك مع 
العدو باستخدام السالح االبيض مستغلين وقت حشو البنادق التي تحتاج الى اكثر من 

ش و حسم قدرات الجيستة حركات ، وقد اثبتت تلك التدريبات فاعليتها في تطوير 
( يبين وزراء 4،والجدول رقم ) (1)المعارك التي قادها بوليفار ضد االستعمار االسباني

 .  1830-1819الحرب في جمهورية كولومبيا الكبرى 

مع استمرار تحقيق الجيش االنتصارات على القوات االسبانية في معارك بوياكا      
الى األكوادور والبيرو ثم البيرو العليا ليتم  والتوجه 1821، وكوربوبو عام  1819عام 

اذ  ،زاد عديد قواته   1825تحرير تلك األقاليم نهائيا من االستعمار االسباني عام 
 لمدنيةا السلطة رئيس بوليفار امرة تحت بها اً خاص اً جيش األقاليم تلك لكل كان

وخمسين معركة دارت بعد اربعة  وكان هذا الحال سار على كل المعارك،  والعسكرية
بين الطرفين حقق فيها الجيش انتصارا على القوات االسبانية في احدى وأربعين معركة 
وخسر تسعة معارك بينما لم تحسم النتيجة بين الطرفين في أربعة معارك ، ففي عام 

( يبين 5،والجدول رقم) (2) وصل عدد الجيش الى اكثر من عشرين الف مقاتل 1826
 .1824-1812لتي خاضها الجيش بقيادة بوليفارعدد المعارك ا

 ___________________________ 
 

  .187البرت براجو ، المصدر السابق ، ص( 1)
(2)Ycompasia ,op.cit 

,p.58                                                                                            
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 .( 1) 1830-1819( وزراء الحرب في جمهورية كولومبيا الكبرى 4جدول رقم )
 ت

 

 المدة االسم

 1825-1819 بيدرو منديز بربسبنو 1

 1828-1825 (2)كارلس سوبولتي 2

 1829-1828 رافئيل اوردانيتا 3

4 

 

 1830-1829 (3)بيدرو الكانتارا

 1831-1830 (4)خوسيه ميغيل 5

htmWWW.Venzuelatuga .com / biogrfias / urknata .   (1) 

اكمل دراسته واصبح من قادة بوليفار ،تقلد  1789: ولد في كاركاس عام  Carlos Soboltiكارلس سوبولتي  (2) 
للمزيد ؛ 1870، توفيه عام 1847-1843و1839-1837مناصب عدة منها وزير الحرب ورئيس فنزويال لدورتين 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Soublett         ينظر: من االطالع
في كولومبيا اكمل دراسته في اكاديمية الضباط وشارك  1800: ولد عام Pedro Alcantaraبيدرو الكانتارا  (3)

 للمزيد؛1872مع بوليفار في تحرير البيرو وتقلد مناصب عسكرية في الجيش ثم في العمل السياسي ،توفي عام 
 من االطالع ينظر:

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Pedro_Alc%C3%A1n
tara_Herr%C3%A1n&id=94875516 

واكمل دراسته في القانون 1763: ولد في منطقة بوغاتا في كولومبيا عام Jose Miguelسيه ميغيل خو  (4)
واشترك في ثورة ضد االستعمار االسباني ليصبح من قادة بوليفار حيث شارك في كثير من الحروب وتقلد 

 ؛ للمزيد من االطالع ينظر:1838مناصب عدة ،توفيه عام
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Jos%C3%A9_Miguel_

Pey_de_Andrade&id=72945668 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Pedro_Alc%C3%A1ntara_Herr%C3%A1n&id=94875516
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Pedro_Alc%C3%A1ntara_Herr%C3%A1n&id=94875516
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 (1)1824-1812( عدد المعارك التي خاضها الجيش بقيادة بوليفار 5جدول رقم )

       
 .,p.8Manuel Landaeta Rosales ,op .cit (1) 

 

 العدد السنة

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

2 

11 

14 

1 

4 

4 

6 

8 

__ 

1 

1 

1 

1 

 54 المجموع

 41 المعارك التي ربحها  

 9 المعارك التي خسرها

 4 المعارك غير حاسمة 



 الفصل الرابع 
  

 8181-8181سياسة سيمون بوليفار الخارجية  

 

 والواليات المتحدة تجاه اوربا السياسة الخارجية:المبحث األول 
-8181اواًل : سياسة سيمون بوليفار تجاه الدول االوربية 

8181 
  ثانيًا : الواليات المتحدة االمريكية

 
سياسة سيمون بوليفار تجاه الدول المبحث الثاني : 

  8181-8181اإلقميمية
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 المبحث األول 

 السياسة الخارجية

  1830-1819 سياسة بوليفار تجاه الدول االوربيةاواًل :  

كانت الدول االوربية  ، و 1815بعد هزيمة نابليون عام  اانتهت الحرب في اورب    
هر ظاذ  ،سواء في اوربا او في أمريكا الالتينية  اي حركات ثورية  تعارض قيام

،  ةاتجاهين األول يرفض االعتراف بمشروعية أي تبدل حكومي يحصل نتيجة الثور 
فرنسا  توكاناألوضاع التي احدثتها الثورات ،  إللغاءمن واجبها التدخل بالقوة  ويرى 

ام في حماية الحك اعلى عاتقهم فأخذتا ، لذلك تأييدامن اكثر الدول االوربية  وروسيا
لتدخل في ا ترفضالمتمثل في بريطانيا التي  ، اما االتجاه الثاني اوربا من الثورات

 .( 1) االخرى الشؤون الداخلية للدول 

 بريطانيا  -1

ول على محاواًل الحص كان بوليفار يراقب االحداث السياسية التي حصلت في اوربا   
مساعدات بعض الدول االوربية للثوار في أمريكا الالتينية من خالل اتصاله 

موقف الحكومة البريطانية في عدم التدخل في الشؤون  عاداً مايكا افي ج لبريطانيينبا
عى الى ، وس ثوارومستعمراتها في أمريكا الالتينية موقفًا مساعدًا لل إلسبانياالداخلية 

عسكرية اذ كانت ال معداتالمن اجل الحصول على أسلحة و  ات معها العالق توثيق
د كانت قد استخدمتها في حربها ض الفائضة من األسلحة ةلدى بريطانيا كميات كبير 

 .( 2)نابليون 

 _____________________ 
 والتكوين السياسي للواليات المتحدة االمريكية ، الرياض ، نتاريخ األمريكيتيعبد الفتاح حسن أبو عليه، ( 1) 

 . 89-88، ص1987
Robert E. Speer, South American Problems, (New York,1915), p.25. (2)  
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مايكا افي ج عبر مسؤوليها أسس بوليفار عالقة صداقة مع الحكومة البريطانية     
ز منديز يمثله لوبي مكتب تجاري في لندنفتح ، واثمرت تلك العالقة عن  1815عام 

تعاني  نتكا الستفادة من الظروف االقتصادية الصعبة التيالذي بذل جهودًا حثيثة ل
، وكان (1)جيشالمن  ةكبير  اً بتسريح اعداد يطانيا بعد هزيمة نابليون اذ قامتمنها بر 

، وعرض عليه  wellington (2) تون لينغيلوبيز منديز قد التقى في لندن الجنرال و 
حكومة ، فوافقت ال بوليفار في هايتي الجيش الذي انشئهتجنيد تلك االعداد في 
 . (3)تون ذلك عليها ويلينغالبريطانية بعد ان عرض 

 أصبحت ذات طابع رسميااليجابية مع الحكومة البريطانية و  استمرت العالقات     
بوليفار قانون الساحل الغى  فقد، (4)1819جمهورية كولومبيا الكبرى عام بعد اعالن 

انيا طبه قبل الحرب النابليونية فازدادت التجارة مع بري االسباني القديم الذي كان معموالً 
لخارجية ة التجارة اكولومبيا الكبرى اذ ارتفعت قيم وأصبحت لها مصالح تجارية في

باون  23,000,000تلك المدة الى اكثر من  البريطانية مع كولومبيا الكبرى في
 .(5)إنكليزي 

    ____________________________ 

 . 184هشام البطل، المصدر السابق، ص( 1)

ية اكمل دراسته االبتدائ 1769عام  الملقب ويلينغتون ولد في لندن : وهو ارثر ويلز (1852-1769) ويلينغتون ( 2)
تعينه في تم  1786، وفي عام   ي االكاديمية العسكرية الملكيةل فدخ، اذ  1781في مدرسة ايفون عام والثانوية 

اترلو  عام في معركة و  ضد نابليون  حقق انتصاراً وقد  ان اصبح جنرال  اصب العسكرية الىتدرج في المنو   76فوج
كيالي ، الموسوعة السياسية ، الجزء عبد الوهاب ال، للمزيد من االطالع ينظر:  1852، توفي في عام  1815

 .355السابع ، ص

Terry Hooker Ronpouler , the Armies of bolivar and San Martin,(London,1991),p.7.(3) 

 .189البرت براجو ، المصدر السابق ، ص ( 4)
 50بشرى محمد الزوبعي ، المصدر السابق ، ص( 5)
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انية عام ومة البريطجمهورية كولومبيا والحكأصبحت العالقات اكثر إيجابية بين      
الوثيقة  Castlereagh (1) كاسلريه البريطانيخارجية الوزير  بعد اعالن 1820

نظر الحكومة البريطانية للسياسة الخارجية  وجهةالتي تبين     State Paperالحكومية 
 .( 2)اذ تضمنت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى 

 ا من خالل تأكيدهعلى حماية مصالحها مع كولومبيا الكبرى  بريطانيا حرصت    
الشؤون الداخلية  التدخل في على فقتهااعلى عدم مو  1821عام  (3)في مؤتمر ال يباخ
في تحقيق استقالل كولومبيا الكبرى والدخول في مد وجذب شاركت و  للدول األخرى ،

فرديناند  االسباني  طلب الملك  1822عام  (4)يرونامؤتمر ف ففي مع الدول االوربية، 
 ؤون فرفضت بريطانيا التدخل في ش ،لدول االوربية التدخل لقمع الثوراتالسابع من ا

  _______________________ 
مشهورة ،اكمل من عائلة ايرلندية  1769آيار عام  18في ولد في دبلن : (1822-1769)  كاسلريه  (1)  

عين في منصب المسؤول االول على الشؤون الهندية ، وبعد  1802، في تموز  دراسته االبتدائية والثانوية 
، واستدعي  1805م اصبح كاسلريه وزيرا للحربية في تموز عا 1804للوزارة في حزيران  االبن تاليف وليم بت

،  1822ايلول  12، حيث انتحر في  1822عام  استمر فيه الى ليشغل منصب وزير الخارجية، و 1812عام 
-The New Encyclopedia Britannica , Vol 3 ,   P. 991    ينظر : لمعلوماتللمزيد من ا

99.                                                                                           

، القاهرة، 2الى الحرب الباردة ، جوالعالم الحديث من ظهور البرجوازية  عبدالعزيز رمضان، تاريخ اوربا (2)
 .43، ص1996

وقد حضر المؤتمر  1821كانون الثاني عام  26مؤتمر اليباخ: وهو المؤتمر الذي عقد في مدينة اليباخ في (3)
ا المشاكل الناتجة من الثورات في اورب فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا وكانت الغاي من عقد المؤتمر تسويت
 فاضل حسين وكاظم هاشم نعمه، التاريخ ومستعمراتها وقد ايدت الدول قمع الثورات للمزيد من المعلومات ينظر:

 .42ص، بغداد،1939-1815األوربي الحديث 

لمؤتمر كل من وقد حضر ا 1822تشرين األول عام  20مؤتمر فيرونا: وهو الذي عقد في مدينة فيرونا في (4)
روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا واتفقت األطراف على الموافقة لفرنسا التدخل عسكريًا في اسبانيا لرجاع 

اضل حسين فالملك االسباني فرديناند غير ان بريطانيا عارضة التدخل في المستعمرات االسبانية ،للمزيد ينطر :
 .52وكاظم هاشم نعمه، المصدر نفسه ، ص
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اسبانيا الداخلية خصوصًا مستعمراتها في أمريكا الالتينية التي تربطها مع بريطانيا 
مصالح تجارية لذلك اقتضت المصلحة عدم رجوع تلك المستعمرات الى الحكم 

 . (1)االسباني

 1823تطورت االحداث السياسية في اوربا بعد دخول القوات الفرنسية الى اسبانيا عام      
 مصالحها في المستعمرات االسبانية ان فادركت،  (2) بريطانيا تراقب تلك التطورات ، وكانت
على  George Canning (3) في خطر لذلك اقترح وزير الخارجية جورج كاننكأصبحت 

الواليات المتحدة االمريكية اصدار بيان مشترك تحذر فيه الدول االوربية من التدخل في 
ر لكن الواليات المتحدة االمريكية لم توافق على اصدا الشؤون الداخلية للمستعمرات االسبانية

 انذاراً  اوقد وجهت بريطاني وارادت ان يكون لها استقاللها في اعالن موقفها ،بيان مشترك 
تحذرها من التدخل في شؤون الداخلية لجمهورية  1823عام  تشرين االول 19الى فرنسا في 
 .(4)كولومبيا الكبرى 

كاننك في  البريطاني خارجية الوزير  De polynacدي بوليناك  التقى السفير الفرنسي   
ؤكدًا ان فرنسا م في أمريكا الالتينية االسبانية سياسة فرنسا تجاه المستعمرات حلندن إليضا

لن تتدخل في شؤون تلك المستعمرات، واذا تدخلت فسوف يكون بعلم الحكومة البريطانية ، 
ية تسوية تأخذ بنظر االعتبار المصالح البريطانية في أمريكا الالتين إيجادتفق الجانبان على او 
(5) .    

     _____________________________ 
( ، ترجمة فايز الصباغ ، مركز دراسات الوحدة 1848 -1789، عصر الثورات ) اوربا  أريك هوبزباوم (1)

 .221-220، ص2007العربية ، بيروت ، 
  .88، ص1929محمد قاسم وحسين حسني، تاريخ القرن التاسع عشر في اوربا، القاهرة ،  (2)

اكسفورد  جامعة تخرج منو، اكمل دراسته  1770ي لندن عام :ولد ف (1827 – 1770) ج كاننك جو (3)

 1796في وانتخب عضو في مجلس العموم   1793واخذ يهتم بالشؤون السياسية ،  وفي عام  1791عام 

لى خروج استقال وليم بت مما ادى ا 1801في عام ، واالبنوليم بت  لوزير الخارجية ا  اصبح سكرتير

عام  ، توفي 1822وزارة الخارجية عام  لريه تولى منصبوبعد انتحار كاسجورج كاننك من الحكومة ، 

 . وللمزيد من االطالع ينظر: 1827

George Smith, National Biography , Vol. 3 , (Press , 1964) . P 417-422. 
 .102-101حسن أبو عليه ، المصدر السابق، ص عبد الفتاح( 4)  

papers that Changed the  Richard B.Morris ,Great presidential Decision,state)5(

course of History,(New York,1950),p.84.  
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بوليفار موقف الحكومة البريطانية موقفًا مساندًا للوقوف بوجه التهديدات  عد       
ورية كولومبيا مهالحكومة البريطانية االعتراف باستقالل ج فطالبالفرنسية واالسبانية 

سهم في ًا أر كبي اً في لندن دور  لوبيز منديز الكبرى ممثل كولومبيا ل الكبرى فقد كان
  . ( 1) 1825عام  اعتراف الحكومة البريطانية باستقالل جمهورية كولومبيا الكبرى 

على الرغم من موقف بريطانيا من التدخل العسكري في اسبانيا وانسحاب ممثليها     
ن و الى عقد مؤتمر جديد للنظر في شؤ  تر فيرونا فان الدول االوربية دعمن مؤتم
استقالل ب عترافاال أعلنت بريطانيا رسمياً ف ت االسبانية في أمريكا الالتينية،المستعمرا

نيسان عام  18وعقدت معاهدة صداقة وتجارة معها في  ،1825كولومبيا الكبرى عام 
ي ف الذي عقدمر الذي دعا اليه القيصر الروسي ؤتحضور الم رفضتو  (2)1825

 مؤتمر قائمًا خمسة اشهر دون التوصل، فقد ظل ال 1825مدينة سان بطرسبرج عام 
 . (3)بين المجتمعين من خالف عما وقالى حل بسبب 

ارسل بوليفار طلبًا الى الحكومة البريطانية   ،البريطاني في محاولة رد الجميلو     
ر على المباحثات في المؤتم اً مراقباً دولي اً عضو  لتكون  1826مؤتمر بنما عام  لحضور

ماية حذلك المؤتمر بهدف  ة على ارسال مبعوثين الىوقد وافقت الحكومة البريطاني
  . (4)مصالحها التجارية في أمريكا الالتينية 

    

 _________________________ 
  .19مصطفى مجدي الجمال ، المصدر السابق ، ص (1)

presidente encargado del poder ejecutivo -Santander, vice Francisco de paula(2)

dela republica de Colombia, https://archive.org /details /americana  من  للمزيد  ؛

     (5رقم ) ملحق رظين االطالع
، القاهرة، د.ت ،  1الفكر للطباعة ونشممممممر ، جزينب عصمممممممت رتمممممميد ، تاريخ اوربا الحدي  ، دار  (3) 

 .257و255ص

 

German A.De La Reza, Documentos sobrecl congreso Anfictionico De  )4(

Panama, (caracas,2010), p.14. 
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ه على وقد وقع اختيار  ،دولة كبرى  ضمن ر وجوب دخول دولته الفتيةايقن بوليفا    
برلمان رسالة الى ال بعثف هاعن امله في تشكيل حلف معاعرب بريطانيا العظمى ، ف

ان ...)) قالث حي بريطانيا السيما وضح فيها سياسته تجاه الدول االوربيةاالكولومبي 
التحالف مع بريطانيا العظمى سيعطينا أهمية كبيرة واحتراما، فسنكبر تحت ظلها، 

 .(1)((...وبعد ذلك ، سوف يكون لنا حضور بين األمم المتحضرة والقوية 

 عدةالتي دعا اليها بوليفار كانت لمع بريطانيا فكرة التحالف  ان سبقتبين مما      
أسباب منها قوة بريطانيا السياسية والعسكرية التي تؤثر على الدول االوربية ، فبريطانيا 

يسيطر على المحيط األطلسي يمنع أي تهديد خارجي لدولة  بحري لديها اسطول 
 حت حكمالباقية ت تعمرات الكولومبيةتحرير المس يسهم في كولومبيا الكبرى كذلك

فشل  بعد على مساعدة بريطانيا السيما يتطلب الحصول االسباني، كما االستعمار
من الخبرات البريطانية في تطوير الجيش و  ةاالستفادو  ، 1826مؤتمر بنما عام 

 تطويرل ات مالية وفنيةالحصول على مساعدكولومبيا الكبرى و  جمهورية في االدارة 
من اهم األسباب التي دفعت  ولعل هذهوالقطاعات األخرى والصناعة الزراعة  الجوانب
 لتفكير بتحالف مع بريطانيا .لبوليفار 

في  اسيممثل بريطانيا الدبلوم مع بوليفارالتقى  نفسه السياق في خطوة أخرى في   
على متن سفينة بريطانيا كانت  1827في الرابع من تموز عام  كو كبورن  فنزويال

مساعدات في تقديم اللالبريطاني استعداد بالده ، وقد ابدى الممثل تقلهم الى كولومبيا 
كافة المجاالت لتطوير كولومبيا الكبرى، لكن الخالفات السياسية الداخلية في كولومبيا 

اشغلت بوليفار في كيفية المحافظة على قد اضعفت الحكومة و  1828الكبرى بعد عام 
 الذي كان يخشاه وعن عالقة بريطانية وتاثيرها، اذ وحدة كولومبيا الكبرى من التقسيم

 _____________________ 
 .305غوستافوا بيريرا ، المصدر السابق ، ص( 1)
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الحفاظ على وحدة كولومبيا الكبرى حتى وان حصل على  نال يمك هان بوليفار ادرك   
جد على محمل ال لك بريطانيا لم تأخذ فكرة مساعدة كولومبيا ، كذ(1)مساعدة  بريطانيا 

لمستقبل لها في ا اً اذ انها ال تريد ان تبرز دولة من دول أمريكا الالتينية تكون منافس
 .  (2) ية هناكاالقتصادية المتنام على مصالحها اً فقد تشكل خطر 

في تشكيل  يةالسياس هاهداف تغيرت سياسة بريطانيا تجاه بوليفار بعد ان اتضحت     
 ريطانيامع سياسة ب قاالمر الذي كان ال يتواف أمريكا الالتينية اتحاد يجمع مستعمرات

حث عن تب بدأتفقد اذ ان تحسن العالقات مع فرنسا اثر على السياسة البريطانية 
  .(3)  بديل للحكومات في أمريكا الالتينية تكون اكثر استجابة لمصالحها

ة، مع مساعي بريطانيا في السيطرة على أمريكا الالتيني قتتفكانت تلك السياسة ال    
امير  حكم بعدهان ي في يتلخص  1829عام  ًا سياسياً مشروع على بوليفار فعرضت

 بأعمالائم بل القرسالة الى باتريك كامبذلك عندما بعث بوليفار  وقد اوضحمن اوربا ، 
 ت...ان ما تكرم))  حيث يقول 1829بيا الكبرى في عام الملك البريطاني في كولوم

به إلخباري حول المشروع الجديد لتعين خلفًا لي في السلطة، بشرط يكون اميرًا 
 .(4)  ((اوربيًا ...

ية انشاء اتحاد يجمع مستعمرات أمريكا الالتينفي يبدو مما سبق ان سياسة بوليفار     
المريكية ا ان تتكرر تجربة الواليات المتحدة دمع سياسة بريطانيا التي ال تري قال تتواف

كبرى لعملت على التدخل في الشؤن الداخلية لجمهورية كولومبيا اف في أمريكا الالتينية 
ة وربي يكون اكثر استجابان يحكم بعد بوليفار امير ا من خالل عرض فكرة مشروع

 .لذلك رفض بوليفار تلك السياسة لتطبيق سياسة بريطانيا التوسعية

 _________________________ 
 .353غوستافوا بريرا، المصدر السابق ،ص(1)

منذ االستقالل الى منتصف القرن  الخارجية محمد محمود السروجي ، سياسة الواليات المتحدة االمريكية(2)

 .42،ص2005العشرين، اإلسكندرية ، 

 .42ص ،المصدر نفسه (3)

 .361غوستافو بيريرا ، المصدر السابق ، ص(4)
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 اسبانيا  -2

كان قرار بوليفار في عبور جبال االنديز الذي احدث تغيرًا بعد تحرير كولمبيا      
اذ اجبر اسبانيا على قبول المفاوضات السياسية عام  في معركة بوياكا 1819عام 

، واشترط اعترافها  بشرعية حكم بوليفار كممثل عن  الشعب في المستعمرات  1820
التي حررها ، فوافق قائد القوات االسبانية مورييو على شرط بوليفار فكان ذلك بمثابة 

 (1)اته العسكرية ضاف الى انتصار اعترافًا اسبانيًا بجمهورية بوليفار فعد نصرًا سياسيًا ي
. 

الى ان وجدت طريقها الى الجيش  1821انتشرت الثورة في اسبانيا بسرعة عام     
الذي كان ناقمًا على الحكومة بسبب تأخر دفع الرواتب وكثرة الذين قتلوا من الجنود 
في حروب المستعمرات ، وقد رفض الجيش في قادش الذهاب الى المستعمرات في 

ز الملك االسباني عن قمع الثورة لذلك طلب أمريكا الالتينية، وتفاقمت األوضاع وعج
رجاع  الحكم في اسبانيا ومستعمراتها في أمريكا الالتينية عام مساعدة الدول االوربية ال

1823(2). 

شجعت االحداث السياسية في اسبانيا بوليفار على مواصلة تحرير باقي المستعمرات    
الذي  طلب من  1823ل عام في أمريكا الجنوبية اذ التقى سان مارتين في جويكي

بوليفار تحرير البيرو والبيرو العليا وانهاء الوجود االسباني في كل القارة ، وقد تحقق 
   (3) 1825لبوليفار ذلك عام 

 _______________________ 
 .193البرت براجو ، المصدر السابق ، ص(1)

 .444، ص2006عمان، جفري برون، تاريخ اوربا الحديث، ترجمة :علي المزروقي، (2) 

.Edward J. Renehah ,the Monroe Doctrine,(New York,2007), p.72(3) 
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سيطرة  في ارجاع لالى عقد مؤتمر اوربي للتداو  السابع  دملك االسباني فردينا نالدعا     
اسبانيا على مستعمرتها وقد تجاوبت الدول االوربية باستثناء بريطانيا التي سبق وان أعلنت 
بانها لن تستطيع التغاضي عن تدخل فرنسي في المستعمرات االسبانية وقد اذعنت الحكومة 

عتراف ا  الفرنسية لذلك ، فلم يكن بمقدور اسبانيا ارسال قوات عسكرية الى المستعمرات بعد
صدار مبدا مونرو الذي يمنع أي  الواليات المتحدة االمريكية باستقالل تلك المستعمرات وا 

عقدت الدول االوربية 1825و1824، ففي عامي (1)تدخل عسكري خارجي في االمريكيتين
لتسوية موضوع المستعمرات االسبانية في أمريكا الالتينية اذ ارادت اسبانيا  في لندن مؤتمرات
ل على مساعدة روسيا وفرنسا في ذلك ، لكن االحداث السياسية قد تطورت وأصبحت الحصو 

اخلية أي تدخل عسكري في الشؤون الد لسياسة فرنسا إيجابية تجاه بريطانيا التي ال تقب
  (3) غلة في حرب الدولة القاجاريةاما روسيا فكانت منش (2)للمستعمرات االسبانية

ورفض  1826اسبانيا ولم يدعوها لحضور مؤتمر بنما عام  كان بوليفار متشددًا تجاه    
إقامة عالقات دبلوماسية معها ، وذلك لرفض الملك االسباني القبول بخسارة تلك المستعمرات 
لكنه لم يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد استقاللها، وكانت حاجته الى استقرار اسبانيا اكثر 

تقرار الحكم على أمريكا الالتينية بعد اس عالسترجاأهمية من استرداد المستعمرات لكنه يطمح 
األوضاع الداخلية في اسبانيا التي بقيت على موقفها بعدم االعتراف بجمهورية كولومبيا 

 .   (4) 1830الكبرى حتى عام 

 ___________________________ 
 .    56، صحسين وكاظم هاشم نعمه، المصدر السابق فاضل (1)

 . 195، ص2008جان كلود بارو وغيوم بيغو، التاريخ الكامل للعالم ، ترجمة حسن عيساني ، بيروت،(2)

)3( الحرب الروسيا القاجارية: وهي الحرب التي اندلعت بين روسيا و الدولة القاجارية عام 1826 ، فانهزمت 

شباط 22في ي قد معاهدة تركمانجاعالتي كانت بقيادة عباس ميرزا  امام القوات الروسية، وتم  قوات القاجارية
ران وتركيا دراسة في التاريخ هيم خليل احمد وخليل علي مراد، اي: إبرا للمزيد من االطالع ينظر ؛1828عام 

.72،69،ص ص1992الحديث والمعاصر،الموصل،                                             
سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين، تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من القرن السادس حتى  عبد العزبز(4) 

 .100-99،ص1999القرن العشرين، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة،
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 روسيا  -3

التينية الالموقف الروسي من الثورات في اسبانيا ومستعمراتها في أمريكا  كان     
رض القيصر الروسي بعد عامين من انعقاد مؤتمر اكس الشابل عام اذ ع سلبيًا،
على الدول االوربية ارسال جيش الى اسبانيا عبر األراضي الفرنسية لكن فرنسا  1818

ذلك انتهاكًا لسيادتها ، كما أوضحت  تارضيها واعتبر  ارضت عبور الجيش منع
على الدول  تنعكسائج خطيرة المقترح الروسي من نت هبريطانيا مقدار ما يمكن ان يحدث

 . ( 1) ومستعمراتها في أمريكا الالتينية االوربية

ًا معاديًا فقثورات في اسبانيا ومستعمراتها مو مساعي روسيا في قمع ال بوليفار عد    
كا اذ كانت روسيا تخشى من تنامي الثورات في أمري جمهورية كولومبيا الكبرى  لالستقال

 . (2) الالتينية وانعكاسها على الدول االوربية

أسهمت عالقات بوليفار االيجابية بالواليات المتحدة االمريكية عن مفاوضات بين     
وروسيا  quincy AdamsJohn (3) وزير الخارجية األمريكي جون كوينسي ادمز

 جمهوريات أمريكا الالتينية وقد صرح الوزير المفوض استقالل حول موقف روسيا من

 _____________________________ 
 .248صزينب عصمت رشيد، المصدر السابق ،( 1)
 77-76بستاردو، المصدر السابق ، صسالسيدو و  (2)
اكمل دراسته الثانوية  ثم  1767عام ماساتشوستسولد في والية  :(1848-1767) جون كوينسي ادمز(3)

عين والده وزير ًا مفوضا في لندن فذهب معه وأكمل  1785درس في جامعة اليدن في هولندا ، وفي عام 
تمكن من الفوز في الرئاسة بمساندة هنري كالي الذي اصبح  1824، وفي انتخابات  استه في لندن در 

 . للمزيد من االطالع انظر: 1848، وتوفي في واشنطن عام  لخارجية وزير ا

Encyclopeadia Americana ,Vol.16 ,p.123,125. 
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في تشرين األول عام   Baron De Tully الروسي في واشنطن البارون دي تولي 
روسيا غير موافقة على استقالل المستعمرات االسبانية وال تستقبل ممثلين  بان 1823

 .   (1)لها في روسيا 

الى بعض  اً اذ ارسل طلب 1826اثمرت جهود بوليفار في عقد مؤتمر بنما عام      
الدول االوربية  لحضور المؤتمر بصفة مراقب لكن لم يطلب من روسيا حضور 

وريات هاذ ان روسيا لم تعترف باستقالل جمهورية كولومبيا الكبرى والجم (2)المؤتمر
تقالل غير االس على موقفها على أساس ان وفضلت البقاء األخرى في أمريكا الالتينية

  . (3)قطعتها لفرنسا واسبانيا في مؤتمر فيرونا شرعي ويعارض التعهدات التي

اال ان روسيا لم  1827لرغم من تطور العالقات بين الدول االوربية عام وعلى ا    
 8301 وبقيت روسيا على موقفها حتى عامتعترف باستقالل جمهورية كولومبيا الكبرى 

(4) .  

 _______________________________ 
. 

 .37محمد محمود السروجي ، المصدر السابق ، ص( 1)
De La Reza ,op.cit, p.14.(2) 

 

ع، دار المعارف، الطبعة السادسة، احمد نجيب ووديع الضبه.إ.ل.فشر، تاريخ اوربا الحديث ، ترجمة (3)
 .119، ص1958القاهرة، 

أصبحت العالقات بين الدول االوربية اكثر ايجابية اذ اتفقوا على مساعدة الثوار في اليونان وقد جهزوا  (4)
دارت معركة نافارين  1827تشرين األول عام  20اسطول حربي لمهاجمة االسطول الحربي العثماني وفي 

ات لك أصبحت العالقلذ بين الطرفين استطاع السطول الحربي األوربي من هزيمة االسطول العثماني
صري ن، للمزيد من االطالع ينظر:  كولومبيا الكبرى  مع بريطانية اذ انعكست تلك العالقات على إجابية

 .100، ص2011ذياب خاطر، التاريخ األوربي الحديث ، عمان ، 
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 فرنسا  -4

 اانذاراً الى مجلس النواب االسباني وسحبت سفرائها من اسباني بعثت روسيا وفرنسا     
ي لفرنسا ف روسيا تأييدبوليفار خبر  وصل الى اذ 1822كانون الثاني عام  19في 
احتلت القوات الفرنسية اسبانيا  1823وفي عام  ل في الشؤون الداخلية إلسبانيا ،التدخ

 الذي دعا الى عقد مؤتمر اوربي يناقشوارجعت حكم الملك االسباني فرديناند السابع 
 . (1)موضوع ارجاع المستعمرات االسبانية في أمريكا الالتينية 

ولم يتوصلوا الى حل بسبب معارضة  1824عام  اً عقدت الدول االوربية مؤتمر      
الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا لمساعي فرنسا التي تريد التوسع في أمريكا 

ها امراء من ال بروبون وقد وجدت الل إقامة ممالك يوضع على عرشخ الالتينية من
في سان  اخر عقدت الدول االوربية مؤتمراً  1825من روسيا مؤيدًا لذلك ، وفي عام 

لكنهم  ية ،كا الالتينللوصول الى حلول حول المستعمرات االسبانية في أمري بطرسبرغ
ية داخلالتدخل في الشؤون اللم يتوصلوا الى حل بسبب عدم موافقة بريطانيا 

 . (2)للمستعمرات

حث دول و  اً امرًا مرفوض االسبانيةتدخل فرنسا في الشؤن الداخلية بوليفار  عد      
طر يقف بوجه الدول االوربية معتبرًا فرنسا من اخ اً أمريكا الالتينية على تشكيل اتحاد

افانا ه نية بعد ان وردت اخبار عن نزول قوات الفرنسية في الالتي مريكاا على األعداء
ل نه ان يهدد استقالفار فرنسا من أي عمل عسكري من شأ، وحذر بولييكووبورتور 

 (3)وابدى استعداده لصد أي هجوم من قبل فرنسا كولومبيا الكبرى 

 _______________________________ 
 .253-252صزينب عصمت رشيد، المصدر السابق ،( 1)
 .79-78، ص1988بغداد،محمد مظفر االدهمي، تاريخ اوربا الحديث في القرن التاسع عشر، (2)
 .288و286صغوستافوا بيريرا ،المصدر السابق، (3)
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تأهب لمواجهة أي تهديد خارجي و اخراج الاصدر بوليفار امرا الى الجيش ب      
سالته التي ر  من كولومبيا الكبرى وقد بين ذلك في كاسيرو الفرنسي التجاري  الوكيل

... لقد امرت بخروج ))  قالحيث 1825اشباط عام 9في  اتناندرابعثها الى نائبه س
وكيل فرنسي كان هنا، ولقد راينا من خالل الصحف ان فرنسا ترسل وزراء الى جميع 

   (1) (( ...شقاق  انحاء أمريكا لزرع الخالف والشقاق فهذه الحكومة تجسد الخالف وال

ان فرنسا تريد استرجاع حكم الملك االسباني على المستعمرات في سبق  يبدو مما     
طرق الدبلوماسية من خالل ارسال وكالء تجاريين الى الن بأمريكا الالتينية لك

 بترويج االشاعات حول ارسال اسبانيا قوات المستعمرات في أمريكا الالتينية ليقوموا
 الناس على ارجاع الحكم االسباني. حثالحكم على المستعمرات و  ةعسكرية الستعاد

يوضح  الخالف بين 1825اذار عام   8في  اتناندرارسالة أخرى بعثها الى س وفي   
وعن   ريكوو ورتوبهافانا نسا من ارسال قوات الى فرنسا و كولومبيا الكبرى وما تعلنه فر 

ان اكثر ما يقلقني في هذه المرحلة هي مذكرة الوزير الفرنسي التي ))   قالذلك 
نشرتها وقائع الصباح والتي من المفترض ان تكون موجهة فهذه الوثيقة تحتوي 

 .(2)((...ساذجة ولكن يمكن ان تكون مقصودة على مالمح تبدو 
الحها خدمة مص الجانب اإلعالمي في ان فرنسا تعمل على توظيف مما سبق تبين    

كن ل المستعمرات االسبانية في أمريكا الالتينية الرامية الى وضع حكام ال بروبون على
 ماعترافهو موقف الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا في رفض التدخل في المستعمرات 

لذلك استخدمت الجانب  من عمل عسكري  باستقالل تلك المستعمرات منع فرنسا
 عزعةز  نشر الفرقة بين السياسيين و من خالل  اليه حللوصول الى ما تطماإلعالمي 
ا الالتينية  ها التجاريين في أمريكئوكال  عن طريق الداخلية في كولومبيا الكبرى  األوضاع

ريكو و رتو اد القوات الفرنسية في هافانا وبأعلنت عن ازدياد اعدالتي الصحف اإلعالمية و 
 .  تنوي اعادت الحكم االسباني على المستعمراتاذ 

 _______________________________ 
 .257غوستافوا بيريرا ،المصدر السابق،ص (1)
 .267المصدر نفسه،ص( 2)
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مرات المستعأوضح بوليفار ان ما تنشره فرنسا من اخبار حول ارسال قوات الى     
الى  1825في اذار عام  على كولومبيا الكبرى وقد بعث رسالة اً يمثل خطر  االسبانية
لقد  ...)) قال من ذلك عن طريق ارسال جواسيس اذ التأكد دير يخبره علىنانائبه ست

وقد اكد البعض هذا  ،رين الف رجل الى الجزرقيل ان فرنسا أرسلت اكثر من عش
االدعاء فيما نفاه اخرون ،اعتقد اننا يجب ان نرسل جواسيس استخبارات لمعرفة اذا 

 .(1) ((  ... ء السادة وما هي القوات التي لدى هؤال كان صحيحا ،
كان بوليفار قد جهزه اكثر من عشرين الف مقاتل للوقوف بوجه أي تهديدات       

ا من خوف مستعمراتاليا او فرنسا التي عززت قواتها في خارجية محتملة من قبل اسبان
 (2)في عشرينيات القرن التاسع عشر في أمريكا الالتينية  ىالمد الثوري الذي بدء يتنام

 1827عام  (3)لكن التحالف الذي حصل بين بريطانيا وروسيا وفرنسا في مؤتمر لندن
نسا وبريطانيا بين فر  اً تلك االحداث تقارب ، اوجدضد الدولة العثمانية التي تحتل اليونان 

بروبون الى المستعمرات االسبانية في أمريكا الالتينية شريطة ان حول ارجاع حكم ال
ات اعاجتم في لندن عدة جتمعت روسيا وفرنسا وبريطانيا يختار الشعب ذلك ، وا

، وعرضت بريطانيا  (4)8291المستعمرات االسبانية عام ناقشت فيها استقالل اليونان و 
وفضل  ،بروبون لكن بوليفار رفض ذلك ار فكرة ان يحكم بعده امير من العلى بوليف

استقالته  حتى تقديم للحكم الملكي المؤيدةاالبتعاد عن انشاء عالقات مع الدول االوربية 
  (5) 1830عام 

 ___________________________ 
 .672غوستافوا بيريرا ،المصدر السابق،ص (1)
  

 .83رافت غنيمى الشيخ، أمريكا العالقات الدولية،ص (2)
اذ اتفقت روسيا وبريطانيا  1827تموز عام  6الذي عقد في لندن في مؤتمر لندن ، وهو المؤتمر ( 3)

لرؤف ا وفرنسا على وجوب استقالل اليونان من االستعمار العثماني ، للمزيد من المعلومات ينظر:عبد
 .7،ص1984(،بيروت،1878-1687)سنو، العالقات الروسية العثمانية

 

 .100، صالمصدر السابق نصري ذياب خاطر،  (4)
 .360غوستافوا بريرا ، المصدر السابق، ص (5)
 



 ..................................................................... سياسة بوليفار الخارجية -الفصل الرابع

 

 
115 

 1830-1819الواليات المتحدة االمريكية سياسة بوليفار تجاه  -ثانياً 
 "  Freedom ريةوالح Tiger النمر"  تعد حادثة اسرررررررررررر السرررررررررررفينتين االمريكيتين     

في نهر االورنيكو من قبرررل قوات بوليفرررار فررراتحرررة للعالقرررات بين دولرررة بوليفرررار وبين 
الواليات المتحدة االمريكية ، وتجدر االشررررررررررررارة الى ان تلك السررررررررررررفينتين كانتا محملتين 

 . ( 1) باألسلحة والمؤن دعمًا للقوات االسبانية 
في  ذكرتينمفي فنزويال باوتيستا ايرفين بعث ممثل الواليات المتحدة االمريكية        

 ،ين الفراج عن السررررفينتين التجاريتبوليفار يطلب فيها ا الى1818تموز عام  27و25
السيييييييييد الممثل :  ))اذ قال  1818تموز عام  29في  لمذكرتينوقد رد بوليفار على ا

من الشيييييييهر الحالي والتي  27و 25المحررتين في اتشيييييييرف باسيييييييتالم المذكرتين 
سيييلمني سييييادتكم اياهما اول امس ، فاألولى ال يمكن االجابة عنها بطريقة رسيييمية 
ومنطقية دون االطالع ، قبل ذلك على االجراء المتبع إلدانة السفينتين التجاريتين " 

علق كية ...وفيما يتالنمر و الحرية " العائدتين لمواطنين من الواليات المتحدة االمري
لذين ا ]التجار االمريكيين اصييييييحاب السييييييفينتين  باألضييييييرار التي لحقت بالمحيدين

تشيييييرون اليهم في مذكرة سيييييادتكم ،فانا ال اتوقع ان الحقوق التي يمنحها القانون 
 ،( 2) ((... يمكن ان تكون لصييالح مالكي النمر والحرية ،الحقيقين للمحايدين الدولي

وألجل ضررررمان مصررررالحها التجارية اسررررسررررت الواليات المتحدة االمريكية عالقات مع بوليفار 
ولعل ذلك بسرربب االنتصررارات التي حققها بوليفار ضررد القوات االسرربانية وسرريطرته على اهم 

 (3)منفذ مائي وهو نهر االورنيكو

الواليات المتحدة تربطها عالقات تجارية مع االسررررررررررررتعمار االسررررررررررررباني في امريكا  كانت    
الالتينية ، وقد تضررررررررت تلك التجارة جراء المعارك التي خاضررررررها بوليفار بعد ان اسررررررتولى 

ن مدى الدمار ع المذكرتينتين امريكيتين في نهر االورنيكو اذ تحدثت على سررفينتين تجار 
 الذي لحق بتلك السفينتين .

 _______________________________ 
-,Baptis Irvines observations on Simon Bolivar,1818 John C. Pine(1) 

1819,(New York,1962),p44                                                              

 .127غوستافوا بيريرا ،المصدر السابق،ص(2)

121.-p.120Pedro Canoy,op.cit, (3)   
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مع ثوار  في البررررردايرررررة اليرررررات المتحررررردة االمريكيرررررة عالقرررررات جيررررردةلو ل لم تكن      
الحسررررررررررن اتينية لكن تلك العالقة تغيرت نحو المسررررررررررتعمرات االسرررررررررربانية في امريكا الال

ل اذ ادى هذا االحتال (1)1818بسررربب احتالل الواليات المتحدة االمريكية فلوريدا عام 
اق على انتهت بعد االتف بين الواليات المتحدة االمريكية واسررررربانياالى ازمة دبلوماسرررررية 

مقابل تعويض 1819تنازل اسرررررررررررررربانيا عن فلوريدا الى الواليات المتحدة االمريكية عام 
   .(2)مالي مقداره خمسة ماليين دوالر

ارسررررررررررررل بوليفار مانويل توريس ممثاًل دبلوماسرررررررررررريًا الى الواليات المتحدة االمريكية     
  سررربانية التي اعلنت اسرررتقاللها اذكان اول ممثل دبلوماسررري من المسرررتعمرات اال الذيو 

، وطلرررب اعتراف 1822حزيران عرررام  19التقى وزير الخرررارجيرررة االمريكي ادامز في 
امز اد ابدى الواليات المتحدة االمريكية باسرررررررررررررررتقالل جمهورية كولومبيا الكبرى ، وقد

 وماسرريدبلالممثل العلى ذلك ، وتم ارسررال  مريكية موافقة حكومة الواليات المتحدة اال
،  1823في كانون الثاني عام  ريتشررررررررررررررارد اندرسررررررررررررررون الى كولومبيا الكبرى  االمريكي

لية ذلك بسبب انشغالها في الشؤون الداخ الواليات المتحدة االمريكية في تأخر تضحوا
لب ط تهمل لالنتخابات ، ورغم ذلك لم الالزمةالتحضررررررررررررررريرات  ألجراءتتهيأ  كانت اذ

  . (3)توريس ممثل جمهورية كولومبيا الكبرى 
مريكا ااعترفت الواليات المتحدة االمريكية باستقالل المستعمرات االسبانية في     

 مدى الخطر الذي يهدد مصالحها انها ادركتاذ  1823اذار عام  8في  الالتينية
   تالللذلك االح ،في امريكا الالتينية بعد احتالل فرنسا اسبانيا ومساندة روسيا االقتصادية

 ير خارجيةووز  بين الوزير المفوض الروسي دي توليمباحثات في واشنطن  جرت لذلك 
 __________________________ 

merice from the Monroe Grace Livingstone ,The United Ststes and Latin A(1)

doctrine to the wer on terror,(New York,2009),p.10. 

جامعة  كلية التربية رسررررالة ماجسررررتير،،1902-1898االمريكية-ميثاق شرررريال زوره، الحرب االسرررربانية(2) 
 .46-42،ص2005بغداد،

-tates and latin America , (New York,2005), p.14Joseph Smith, The United S)3(

 15. 
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الواليات المتحدة االمريكية آدامز الذي اكد تأييد بالده اسرررررررررررررررتقالل المسرررررررررررررررتعمرات    
 . (1)االسبانية في امريكا الالتينية 

الى الواليات المتحدة االمريكية تدعوها الى  اً كانت بريطانيا قد ارسرررررررررررررررلت طلب  
شرررررررررررررررتراك معهرا في اعالن بيران يمنع الردول االوربيرة من التردخرل العسررررررررررررررركري في اال

   مزاالمسرررررررررررتعمرات االسررررررررررربانية في امريكا الالتينية اال ان وزير الخارجية االمريكي اد
لم يكن ميااًل اذ  (2)اصررر على موقفه رغم معارضررة الكثير من السرراسررة االمريكيين رفض ذلك و 

عرراد بال محرراولررة بريطررانيررة يرى في مثررل هررذا االعالنللتعرراون مع بريطررانيررا اذ كرران 
 لذلك اعلن الرئيس مونرو ينيةن امريكا الالتو الواليات المتحدة االمريكية عن شرررررررررررررررؤ 

James Monroe  (3)  بان تتصررررررررررف الواليات المتحدة االمريكية لوحدها وانطالقًا
التي سرررررررررار عليها الرؤسررررررررراء من سرررررررررياسرررررررررة العزلة وعدم التدخل في شرررررررررؤون االوربية 

كانون االول عام  2لى الكونجرس في عرض مونرو رسررالته التي وجهها او السررابقون 
1823(4).  

 ______________________________ 
 
 .39-38محمد محمود السروجي ، المصدر السابق ، ص(1)
كلية  ماجستير،رسالة ،1914-1889حسين محسن هاشم القصير، السياسة االمريكية تجاه كوبا (2)

 .24،ص 2006جامعة بغداد، اآلداب
منها  وليام ليتخرج ا، اكمل دراسته ثم دخل كلية ماري في والية فرجيني 1758: ولد في جيمس مونرو  (3) 

دخل  1782واصبح مالزم في الفوج الثالث لوالية فرجينيا ، وفي  1776،  والتحق بالجيش في عام 
-1783مجلس النواب في فرجينيا وتم انتخابه ليكون ممثال عنها في المؤتمر القاري الذي انعقد للفترة 

االنتخابات الرئاسية  لخوض، ورشحه جيمس ماديسون  1802- 1799و اصبح حاكم فرجينيا  1786
. للمزيد من  1831عام  ،توفي 1825 – 1817سا للفترة من  التي تمكن من الفوز بها واصبح رئي

 االطالع انظر : 
John Whiteclay Chambers II, The Oxfrd Companion to American Military 

History , (New York , 1999), P 451; Encyclopeadia Americana , Vol. 5 ,p730-

734    
 .100ص ،دين، المصدر السابق عبد العزبز سليمان نوار ومحمود محمد جمال ال(4)
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سرررررررياسرررررررة بالده تجاه المسرررررررتعمرات االسررررررربانية في امريكا  الرئيس مونرو اوضرررررررح     
الالتينية معتبرًا أي تدخل عسركري من قبل الدول االوربية في شرؤون تلك المسرتعمرات 

،  كنا نؤكد على اننا لم نتدخل ... )) اليات المتحدة االمريكية حيث قالتهديدًا الى الو 
القوى االوربية ، فان االمر المسيييييييتعمرات التابعة ألي من  ولن نتدخل في شيييييييؤون 

يختلف بصييدد حكومات بلدان امريكا الالتينية التي اعلنت اسييتقاللها وحافظت عليه 
، وهو االسييتقالل الذي نقدره حق التقدير باعتباره قد تم على اسييس ومبادى عادلة 
، ومن ثم فأننا لن نسيييييييمح باي تدخل يرمي الى قهر هذه الحكومات او التحكم في 

 .( 1) ((ة صورة من الصور من قبل اية قوة اوربية ...مصيرها بأي
عبر بوليفار عن االحترام الكبير الذي تكنه حكومة كولومبيا الكبرى لنظيرتها        

جاه ت  دول االوربيةضتها لنوايا ومخططات الاالمريكية بسبب اعالن االخيرة عن معار 
الواليات  عن قلقه من سياسة عبر نفسه الوقتب هلكن استقالل اقطار اميركا الالتينية

المتحدة االمريكية التي تتخذها في السيطرة على امريكا الالتينية من خالل تطبيق مبدأ 
 يفلالتينية عن طريق الترغيب مونرو والتدخل في الشؤون الداخلية لدول امريكا ا

وهذا ما مساعدات الى تلك الدول او استخدام القوى اذا لزم االمر  الاعطاء قروض او 
دعا بوليفار الى التعامل مع الواليات المتحدة االمريكية بحذر وعدم االشتراك معها في 

عارض مع يت ذيال في كولومبيا الكبرى  أي حلف ، كذلك تطبيق قرار تحرير العبيد
 املسباب المهمة التي تقف في تعذا كان من االالواليات المتحدة االمريكية، فه سياسة

مع دولة كولومبيا الكبرى التي تطمح الى اتحاد يضم دول امريكا  الواليات المتحدة
الالتينية للوقوف بوجه االستعمار االسباني والفرنسي ، وفي المقابل تريد الواليات 
المتحدة االمريكية ان تأخذ موقع ذلك االستعمار في السيطرة على دول امريكا الالتينية 

 .(2) 1826بنما عام الى عقد مؤتمر  عا بوليفاراالمر الذي د

 _________________________ 
قاهرة ، الري إ (1) ليتز، نظام الحكم في الواليات المتحدة االمريكية ، ترجمة جابر سممممممعيد عوق ، ال

 . 373-372، ص1996
 .42محمد محمود السروجي ، المصدر السابق ، ص (2)
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عام  مالحضور مؤتمر بن رفض بوليفار توجيه دعوة للواليات المتحدة االمريكية     
حماية الدول ل من بريطانيا  مساعدات عسكرية لعدة اسباب منها انه طلب 1826

بين  اريةجتملة من خالل ابرام اتفاقية تالالتينية من الهجمات االسبانية الجديدة المح
الطرفين فخشي ان تساوم الواليات المتحدة االمريكية بريطانيا على هذه المسؤولية، 

انه كان ال يرغب في ان تتولى الواليات المتحدة االمريكية هذه المهمة لشكه ويتضح 
في نواياها او ألنها لم تسهم بشكل فاعل في مساعدته اذ انه شعر بأن الحياد االمريكي 
وموقفها بإزاء حروب االستقالل لدول امريكا الالتينية ، فضاًل عن انها تقر بالعبودية 

ذه الفقرة في المؤتمر، لكن هذا الموقف المتشدد قد الن ،اذ ستكون عقبه بمناقشة ه
قلياًل، بعد ان اذعن بوليفار لرغبة المكسيكيين وجمهورية امريكا الوسطى فوجه لها 

 الواليات المتحدة االمريكية جون  رئيس واصر ، الدعوة لحضور المؤتمر بشكل مراقب
حاول ي بوليفار جهته ان من ة في هذا المؤتمر بأنه ادرك آدمز على المشارك كونسي

 الذي سيناقش مواضيع ابعاد الواليات المتحدة االمريكية عن المشاركة في المؤتمر
 . ( 1)تهم الواليات المتحدة االمريكية  واستراتيجية سياسية واقتصادية

ادرك بوليفار سياسة الواليات المتحدة االمريكية التوسعية تجاه امريكا الالتينية      
لذلك اعتمد على بريطانيا في تعامالته التجارية اذ كانت بريطانيا  تربطها عالقات 

تحرير كافة االراضي في امريكا الالتينية من  الذي يرغب في مع بوليفار ةجيد
ون د الواليات المتحدة االمريكية حال كوبا لكن معارضةاالستعمار االسباني خصوصًا 

التي  ةالواليات المتحدة وبريطانيبين  التجاري  ذلك ، ولعل بوليفار استغل التنافس
 قيت العالقاتاذ ب من تنامي نفوذ الواليات المتحدة االمريكية في امريكا الالتينية تخشى

 .(2) 1830حتى عام يشوبها الحذر  بين بوليفار والواليات المتحدة االمريكية

_________________________________ 
حسررررررين محسررررررن هاشررررررم القصررررررير ، موقررررررف الواليررررررات المتحرررررردة االمريكيررررررة مررررررن القنرررررراة البرزخيررررررة فرررررري ( 1)

، 2010، العررررررررررررررردد األول ، 9، مجلرررررررررررررررة القادسرررررررررررررررية ، المجلرررررررررررررررد 1903-1826أمريكرررررررررررررررا الوسرررررررررررررررطى 
 .214ص

 history of Latin America since independenceVictor Bulmer, the Economic (2)

,(press ,1995), p.34. 
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 المبحث الثاني
 1830-1819سياسة بوليفار تجاه الدول االقليمية 

وذلععععع  ب عععععو ا عععععا   ليفعععععار الععععع  يوح عععععو العععععوويا  المجعععععاور  ل ولومبيعععععاسععععع   بو      
 اال ععععععواوور فنععععععكويا ويولومبيععععععا و بايحععععععاو بععععععو  جمهوريععععععة يولومبيععععععا ال بععععععر  اليععععععي 
جمهوريععععععة يولومبيععععععا ال بععععععر  معععععع  ح ععععععث اصععععععبح   ويحريععععععر الب ععععععرو والب ععععععرو ال  يععععععا

يانعععع  يحعععع  حيععععد اهععععد الععععووي فععععي امرييععععا الجنوميععععة ب ععععو يحريععععر المسععععي مرا  اليععععي 
هععععععا بصععععععور  الجمهوريععععععة ويععععععد  رواالسععععععي مار االسععععععباني الععععععذت انهععععععكد امععععععاد ال ععععععوا  

اوج قويهعععععععععا  ة يولومبيعععععععععا ال بعععععععععر  اليعععععععععي ي عععععععععي ضعععععععععم  جمهوريععععععععع ليصعععععععععب  نهائيعععععععععة
 .(1)والسياسية ال سيرية

هرمععععوا معععع  االسععععي مار يععععا  لبوليفععععار الععععوور ال ب ععععر فععععي اسععععي باي الثععععوار الععععذ        
 جعععع  ا  يضععععم  لهععععد  ومععععنحهد ح ععععوم مم ععععك  مثععععل الحععععا فععععي اليجععععار  موضععععحا  انعععع 

ال ععععععععانو  الحمايععععععععة مثععععععععل ال ولععععععععومب     ال  وضععععععععع ال وائععععععععا فععععععععي  ععععععععري هد سععععععععو  
واليععععي يمارسعععععها   اليحرريععععة اليععععي يانعععع  اسععععاة ي ععععوي  الجمهوريععععة المبععععاو  نععععاق  

يعععععل العععععووي المي ومعععععة  وقعععععو راععععع  بوليفعععععار فعععععي ي عععععجيع المهعععععاجري  ل ععععع ل المنعععععا ا 
ت كدددددج الرجدددددال و ...قدددددد د ددددد ))هعععععذا الصعععععوو  فعععععي لخاليعععععة مععععع  السعععععيا  ح عععععث قعععععايا

دوننا بنشددددادون دوع اع لومنددددا التسددددا ل  ددددع    الصددددالللع للكمددددج كدددد  يسددددا 
 .  (2) ((جزء ف  الكالن ولدوا فيه ...

وو واضععععععععععحا  ا  بوليفععععععععععار بععععععععععوا سياسععععععععععة اسععععععععععي  ا  ل فععععععععععراو السععععععععععيما ذوت  بعععععععععع     
ال اقعععععا  اليعععععي يميعععععع  اسعععععي الها لبنعععععاك ووليعععععع  الفييعععععة فعععععي المجععععععاال  يافعععععة اذ انعععععع  
يععععععا  بحاجععععععة لخبععععععرا  اخععععععر  لبنععععععاك مدسسععععععا  الجمهوريععععععة والنهععععععو  باقيصععععععاوها 

 وقويها  اذ ان  ايبع سياسة من  االقامة م ابل ي ويد الخوما  .  
_____ ________________________ 

 . 80-79 ص محمو مظفر االوهمي  المصور السابا(1)
 . 131سالس وو باسياروو  المصور السابا  ص(2)
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اسعععععة  ا  ليوح عععععولفعععععيحا  عععععو ب  ععععع  ن يهعععععا ا رمععععع  العععععووي فعععععي امرييعععععا الاي نيعععععة     
 ليفعععععار ي عععععار  فيعععععر  ا  ي عععععوديعععععا  بو  هعععععذح اليحالفعععععا    و فعععععيسياسعععععيها الخارجيعععععة 

بيوقيععععععع م اهعععععو  ثنائيععععععة مععععععع  ت  بصععععععور  منفعععععروح احعععععو  ووي قععععععار  امرييعععععا الجنوميععععععة
يي عععععة ايحعععععاو  اد يب عععععر  وانمعععععا  جععععع  ا   عععععيد هعععععذا  بعععععروولعععععة اجنبيعععععة صععععع  ر  يانععععع  
الوولعععععععة اال بعععععععر فعععععععي ال عععععععار   وقعععععععو ي  عععععععد هعععععععذا   ب عععععععوها جمهوريعععععععة يولومبيعععععععا ال بعععععععر  

ميحععععععو  االمريييععععععة ا  الوا ععععععن   فععععععي وصعععععع ي  ل واليعععععع  الععععععرئية الععععععورة معععععع  نصعععععع 
 ال بعععععر    االورميعععععة رفععععع  يوقيعععععع  ت م اهعععععو  معععععع العععععووي والعععععذت  عععععو وها فيععععع  الععععع 

بععععا  ال ييوقععععع  ويععععا  بوليفععععار  ديععععو   عععع   عععع و  امرييععععا الاي نيععععة ا  ييععععذير وائمععععا
وو  ا  ييعععععععو  لهعععععععا مصععععععع حة فعععععععي ذلععععععع  ال  يعععععععل  خعععععععوما  مععععععع  العععععععووي االورميعععععععة 

 .  (1)ي اي خومة ي ود سو  يوفع     حسا  جكك م  االس
ح ي عععععة  مععععع  ايحعععععاو ووي امرييعععععا الاي نيعععععةوح ل ج عععععل و ح عععععو بوليفعععععار يعععععل جهععععع       

ل ذلعععععع  لحريععععععة قععععععار  امرييععععععا الجنوميععععععة ومعععععع  اجعععععع واق يععععععة ح ععععععث يععععععا  يمثععععععل ضععععععمانا  
مععععععععع  النعععععععععاحي    ي عععععععععوما   ا ثعععععععععر  يحعععععععععاو بح عععععععععث ييعععععععععو  ليح  عععععععععا اال وضععععععععع برنامجعععععععععا  

ر ال عععععععوان   ا  ععععععع  اصعععععععو الحيومعععععععا  ا برلمانعععععععل سعععععععيرية  يمعععععععا حعععععععث االسياسعععععععية و 
والحريعععععععععة الميمث عععععععععة فعععععععععي اقامعععععععععة  ال والعععععععععةالويم را يعععععععععة و المي   عععععععععة بي ب عععععععععا اسعععععععععة 

بوليفععععععار    االيععععععي و ععععععا ال هعععععع االيحععععععاو   فيععععععر فيانعععععع  ويم را يععععععة  برلمانيععععععة حيومععععععا 
معععععععععارة يجرمعععععععععة الوحعععععععععو  ولعععععععععية هعععععععععذا بعععععععععوافع ال معععععععععو  وا يسعععععععععا  ار  جو عععععععععو  لي

 . ( 2)لووي ل سي ر     ها     حسا  وولة م  ا
 ____________________________ 

 .  117سالس وو باسياروو المصور السابا  ص(1)
 
 . 56-55خوسي  انريي  رووو  المصور السابا ص(2)
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 هالت   -1
بعععععت ا  ي عععععي ل جمهوريعععععة يولومبيعععععا ال بعععععر  رحبععععع  ب ععععع  العععععووي االق يميعععععة        

ي عععععويد المسعععععا وا  يب عععععر فعععععي  وور   ي ععععع  العععععووي هعععععا يي اليعععععي يعععععا  لهعععععافيانععععع  مععععع
ابععععععو  اسععععععي واوها ل عععععععوخوي و  1819 عععععععاد  لبوليفععععععار ف ععععععو ا عععععععو  ا ععععععا  الجمهوريععععععة

ا  حيومعععععة هعععععا يي   ععععع  المسعععععا ول  بعععععر بوليفعععععار  ععععع   عععععيرح   و فعععععي ح ععععع  م هعععععا
ب عععععععو ا عععععععا  وولعععععععة يولومبيعععععععا ال بعععععععر  سععععععع   اليعععععععي يانععععععع  ي عععععععومها الععععععع  الثعععععععوار  و 

 عععععو  فعععععي يحريعععععر هعععععا يي ب يبوليفعععععار الععععع  ي ب عععععا الو عععععو العععععذت ق  ععععع  الععععع  العععععرئية ال
 الععععذ   جععععووال  وو المولعععع ال ب ععععو وقععععو اصععععور  ععععو  قععععرارا  بهععععذا ال عععع   و ععععمل ذلعععع 

 عععععععاد  و  بععععععع   ال عععععععرارا  ا عععععععو  حيومعععععععة هعععععععا يي ي ععععععع و  ونعععععععو  احعععععععرار  سعععععععو  يي
االنضعععععماد ال هعععععا يعععععي يصعععععب  جعععععكك مععععع  وولعععععة مععععع  وولعععععة يولومبيعععععا ال بعععععر   1821

 .  (1)يولومبيا ال بر  في ايحاو فورالي جمهورت 
  ععععع    ععععع  حيومعععععة هعععععا يي  1821 عععععاد  يولومبيعععععا ال بعععععر   برلمعععععا وافعععععا          

ايحععععععاو جمهوريععععععة يولومبيععععععا ال بععععععر   يي ضععععععم  ويععععععد الينسعععععع ا   عععععع  ا  يصععععععب  هععععععا 
العععععع   ت  جمهوريععععععة يولومبيععععععا ال بععععععر   المسععععععا وا  اذا ي رضعععععع    ي ععععععود ا ة ي ععععععر 

ي ععععععععععععود يولومبيععععععععععععا ال بععععععععععععر  الحمايععععععععععععة   ععععععععععععووا  اسععععععععععععي مارت خععععععععععععارجي م ابععععععععععععل ا 
 سعععععععا و ذلعععععععع  هععععععععا يي   ععععععع  يحريععععععععر الععععععععوومنييا ف  والمسعععععععا وا  ويحريععععععععر ال ب ععععععععو 

اليععععي ( 2) 1821 ععععاد  ليصععععب  جععععكك معععع  الوولععععة    هععععا ر  ورفععععع   ععععد يولومبيععععا ال بعععع
احعععععو  معععععا ح عععععد بوليفعععععار فعععععي ان عععععائها ويوح عععععو قعععععار  امرييعععععا الاي نيعععععة فعععععي وولعععععة و  ال

فععععععي ا ععععععاو  هيمنععععععة اسععععععبانيا   عععععع   الميمث ععععععة الح عععععع  الم ععععععوة يوجهععععععا  ي عععععع  بوجعععععع 
ييوحععععععو فععععععي  واصععععععبح اسععععععي الها   نععععععفععععععي امرييععععععا الاي نيععععععة اليععععععي ا  مسععععععي مرايها 

اذ ب  ععععععع  ال اقعععععععا  اجابيعععععععة بععععععع   ال عععععععرف   حيععععععع   عععععععاد  ايحعععععععاو جمهعععععععورت فعععععععورالي
1830 (3) . 

 _________________________ 
 .442السابا صاوخ ن وي انج رووريجث  المصور (1)
 . 445المصور نفس    ص (2)
 .187البر  براجو   المصور السابا   ص(3)
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  كوبا-2
اثعععععر  حعععععر  االسعععععي اي فعععععي هعععععا يي ب ععععععيل يب عععععر   ععععع  يوبعععععا وح نمعععععا قععععععاد        

بوليفععععععار بي ععععععي ل وولععععععة يولومبيععععععا ال بععععععر  اليععععععي اصععععععبح  اقععععععو  وولععععععة فععععععي امرييععععععا 
الثعععععععععور  ضععععععععو االسعععععععععي مار  ف   نعععععععع يوبعععععععععا بععععععععذل  المعععععععععو الثععععععععورت  يعععععععع ثر الاي نيععععععععة 
 . ( 1) 1826 اد  االسباني
لثععععوار فععععي يوبععععا وحععععثهد   عععع  الثععععور  ضععععو االسععععي مار ف ععععو قععععاد سععععا و بوليفععععار ا      
            الم ععععععععرقة بوليفععععععععار  ععععععععموة  يععععععععا  منهععععععععا حريععععععععة ثوريععععععععة حريععععععععا  ب ن ععععععععاكالثععععععععوار 

suns rays Bolivar (2)  والنسعععر االسعععووThe black Eagle ععع  اليعععي قم 
 ميخعععععذ بوليفععععار  بثععععور  اذ يعععع ثر  ي عععع  الحريععععا   (3)ب ععععو  معععع  االسععععي مار االسععععباني

ل عععععرو االسعععععي مار مععععع  ارضعععععهد  ا  و ععععع اراي  فعععععي الحريعععععة والوحعععععو  من   ععععع مععععع  مباوئععععع 
مععععع  اجعععععل يحريعععععر يوبعععععا ومسعععععا ويها   ععععع  ن عععععل  قوايععععع  ألرسعععععايوقعععععو اسعععععي و بوليفعععععار 

ول عععععععععع  الواليععععععععععا  الميحععععععععععو  االمريييععععععععععة اراو  ا  يب عععععععععع  يوبععععععععععا يحعععععععععع   لها اسععععععععععي ا
الهيمنعععععععة االسعععععععبانية الضععععععع يفة حيععععععع  يحععععععع   الفرصعععععععة ل عععععععي ي عععععععود باحيالهعععععععا لعععععععذل  

اسععععبا  او  العععع  ف ععععل  قععععو يانعععع  هنععععا   ععععو و  معععع  يح  ععععا ذلعععع    من عععع  بوليفععععار
منهععععععا ان ععععععواد الينظععععععيد و ععععععود يوح ععععععو الجهععععععوو ل نهععععععا   عععععع   1826ثععععععور  يوبععععععا  ععععععاد 

اذ  م عععععع  ال ععععععع ور الععععععو ني وو نععععععع  اد معععععع  ذلععععععع  يانعععععع  ذا  اثعععععععر ا جععععععابي الععععععر 
واسعععععي بل ( 4)والحريعععععة بوليفعععععار الوا يعععععة لاسعععععي اي  ا عععععا هااالفيعععععار اليحرريعععععة اليعععععي 
هععععععد خوكيعععععع  ان ون ععععععو ارانخععععععو وان ون ععععععو فععععععال كا  يععععععوم    بوليفععععععار الجئعععععع   سياسعععععع   

  (5)الذا   نيميا  ال  منظمة  موة وا  ة بوليفار 
 ___________________ 

 . 426اوخ ن وي انج رووريجث  المصور السابا ص(1)
ييمنعععععا فعععععي بوليفعععععار  1826:يسعععععمية ا   هعععععا الثعععععوار فعععععي يوبعععععا   ععععع  انفسعععععهد  عععععاد  الم عععععرقة بوليفعععععار  ععععموة( 2) 

مععععنهد لعععع  لمععععا قومعععع  معععع  مسععععا وا  ل ثععععوار  ي مرا  فععععي امرييععععا الجنوميععععة و رفانععععا  الععععذت حععععرر ال ث ععععر معععع  المسعععع
 .126سالس وو باسياروو   المصور السابا   ص   ي   اليسمي   ل مكيو  نظر:ا   

 .95  ص 1914-1889سياسة االمرييية يجاح يوبا المحس  ها د ال ص ر   حس   ( 3)
Gustavo Pereia, Simon Bolivar escritos anticolonialistas, ( caracas, 2013), p.410. (4) 

 

 .127 المصور السابا ص سالس وو باسياروو( 5)
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  (1)اتلاد امريكا الوسدى-3
بعععععععععالثورا  اليعععععععععي انعععععععععول   فعععععععععي امرييعععععععععا  امرييعععععععععا الوسععععععععع   ب عععععععععوا  يععععععععع ثر         

ف عععععو انعععععول   ثعععععور  يب عععععر  الاي نيعععععة السعععععيما ب عععععو ا عععععا  جمهوريعععععة يولومبيعععععا ال بعععععر  
اسععععععي ا     وضععععععو االسععععععي مار االسععععععباني 1821 ععععععاد فععععععي ب ععععععوا  امرييععععععا الوسعععععع   

قعععععععو سعععععععانو بوليفعععععععار و    االمييعععععععاكاالثعععععععوار الميسعععععععيي و  ا  يحصععععععع وا   ععععععع  ب ععععععع  
الم ونعععععا  والمعععععد  والعععععذخ ر  والمسععععععا وا   ي عععععويدالميسعععععي  مععععع  خعععععاي  الثعععععوار فعععععي
  1823 عععععععععاد ل وفعععععععععو الععععععععع  الميسعععععععععي  ارسععععععععع   الثعععععععععور  ب عععععععععو ا  نجحعععععععععو    الماويعععععععععة

ع م اهعععععععو  يانععععععع  الخ عععععععو  االولععععععع  فعععععععي سعععععععب ل اسعععععععي  ا  الميسعععععععي  وحعععععععثهد يعععععععوقلي
  . (2)  جمهورت  فير  ايحاو يونفورالي    قبوي 
وال  عععععععري  مععععععع   عععععععهر حكيعععععععرا  فعععععععي الرابعععععععع  ووي امرييعععععععا الوسععععععع    عععععععي          
  ميععععع ثري  بايحعععععاو جمهوريعععععة يولومبيعععععا ال بعععععر   ايحعععععاو امرييعععععا الوسععععع    1823 عععععاد 

ليصعععععععب  جمهوريعععععععة  1824 عععععععاد   جمهوريعععععععة ا  نععععععع  ف عععععععو ميسعععععععي  ل  ةامعععععععا بالنسعععععععب
 .(3)الميسي 
في و  مع هذا االيحاو  ب وماسية ي ني خ ا  اقا  ج و ويا  مسا ي بوليفار ال     

او     ا ج اوجو  اقا  ا جابية مبنية     الي او  الم ير    اذ ا و هذا الصوو
   ريا   ح وي ل م ا ل اليي يحصل ب   يولومبيا وااليحاو ويج  حل ي   الم ا ل

 اةا  ي ود     اس يما يا   دم  با  ال اقا  الوولية  نب ي   الحوار الوب وماسي 
 _____________________ 

و ايحاو فورالي : وهAmericaentral Union Republics of Cامرييا الوس    جمهوريا ايحاو  (1)
  هنووراة  يوسيارييا   جواييماال  ( ضد ب وا 1838-1823اسي لجمهوريا  امرييا الوس   )سي

 ارئية له مانويل هوسي  الميسي    واخي ر وايحو  مع  1821ل  اسي الها س فاوور اليي نانيياراجوا   
( وبسب  المنافسا  ال خصية والسياسية  1838-1830) خ ف  فرانسيسيو موراكا و ( 1825-1829)

 .91  ص1مج المصور السابا  ميسر  الموسو ة ال رمية ال  ل مكيو  نظر:   1838 اد  انحل االيحاو
 

 . 124سالس وو باسياروو  المصور السابا   ص(2)
 .383و359صي انج رووريجث  المصور السابا  اوح ن و(3)
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 ا با  بالي و ر م ين ح اقا  الوب وماسية جو ر ال حمثل هذ وا االحيراد والساد م   
ا  ييو      ريا المص حة الم يرية  اس د ال رم ليح  ا الوحو  في امرييا  ج 

ولية     ريا ال و  اال في الحاال  ال صو  وهي ي   اليي يي  ا بالوفا     وحو  
ال ار  االمرييية ف و يا  لوي  م ا  ر ل ولويا  بح ث ي ع في اليري   االوي الوفا  

 .( 1)   الوجوو   ي  ال والة والحرية والويم را ية 
 عععععع   ايحععععععاو امرييععععععا  موضععععععع ا جععععععا  وي ععععععا     بوليفععععععار  انيصععععععارايانعععععع     

وهععععو  Ravavil Osejoرافاب ععععل اوسعععع خو حععععو المث فعععع  ل هععععذا امثععععالوسعععع     وقععععو 
اقيعععععر  انضعععععماد يوسعععععيارييا الععععع  جمهوريعععععة  م عععععيد فعععععي يوسعععععيارييا  اذ  او نييعععععاراا مععععع 

فعععععي الوقععععع   ال ععععع  بهعععععذا وقعععععو ييععععع  رسعععععالة ب ثهعععععا الععععع  بوليفعععععار   يولومبيعععععا ال بعععععر  
وقععععععو   الععععععذت يععععععا  بوليفععععععار مسععععععافرا  بععععععر اال ععععععواوور العععععع  جنععععععو  ال ععععععار  االمريييععععععة

 يعععععا ال بعععععر  اظهععععر  امعععععا  العععععيحمة فعععععي فيعععععر  ايحعععععاو فعععععورالي معععععع جمهوريعععععة يولومب
 . (2)ان  اي بوليفار في يحرير الب رو اخر ذل   ل  

    و م اهوا  مع الميسي  بر  اقا  وب وماسية ال  لي سية بوليفار س        
 Lucas German وكير خارجية الميسي  لوياة الما  اذ   ووايحاو امرييا الوس   

 1823ي او  ب   الب و   في يافة المجاال   اد الم اهو  مع يولومبيا ال بر  حوي 
ممثل ايحاو امرييا الوس   م اهو  مع  Pedro Molina   يذل    و ب ورو مول نا

  ب   الب و   في يافة يضمن  ي كيك ال اقا 1825اذار  15 بر  في يولومبيا ال
 . (3)المجاال 

 
 __________________________ 

 . 84راف  انيم  ال  خ  امرييا وال اقا  الوولية ص(1)
 

 . 126سالس وو باسياروو  المصور السابا  ص(2)
 

.13De La Reza ,op.cit, p.(3) 
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ائد وق  ععععع  العععععو بوليفعععععارل ال ععععع ل ال عععععاال امرييعععععا الاي نيعععععة امسععععع  فيعععععر  ايحعععععاو      
 Guadalupeاواوالعععععومي فيييوريعععععا  ة الميسعععععي لعععععرئي رسعععععالي  ميوضعععععح وهعععععذا 

Victoria اع كولومبيدددددا لدددددع توجدددددر قددددد  )) ف هعععععا  ح عععععث قعععععاي 1828فعععععي ا   عععععاد
مددددد الدددددول االمريكيددددة وهددددو مددددا سدددديكوع ك لددددر النفددددد  الكونفدددددرال فكددددرت االتلدددداد 

اسدددتنملون وتوللدددد سياسدددتون وتندددريبون  تأكلددددوالفائددددت لددددول الندددارت مدددع للددد  
نائنا وللفائندددددا فددددد  جمووريدددددة مدددددع بكدددددثق ونلدددددع وا ندددددوع مدددددع مسددددداندت اشددددد

ع اللدددددد   لددددددى اجتمددددددا  المفو ددددددلع المكسدددددديو اع كولومبيددددددا لددددددع تت لددددددى  دددددد
 .( 1) ((ة مصاللنا المشتركة ...لمناقش
مريييعععععععععة السعععععععععيما ا  م عععععععععيرية بععععععععع   ووي ال عععععععععار  االالمسعععععععععائل ال عععععععععو   ععععععععع          

والهنععععععععععوو   األورم عععععععععع السياسععععععععععية واالجيما يععععععععععة بعععععععععع      المسععععععععععاوا نععععععععععالميسععععععععععي  ا  
لمسععععععععاوا  وال ريععععععععوي وال وائعععععععع  االخععععععععر  وهععععععععذا  يفععععععععا مععععععععع سياسععععععععة بوليفععععععععار فععععععععي ا

و السععععععما  لهععععععد   يحريععععععر ال ب ععععععو وج  هععععععد احععععععرار والحريععععععة خصوصععععععا  نععععععوما ا  عععععع
ي عععععي ل ب ا ثعععععر العععععوولي  بععععع   السياسعععععة  واراو بوليفعععععار مععععع  ي عععععار  الجعععععي    بعععععوخوي
 ل عععععع  يوبععععععا   ليحريععععععر بععععععاقي المسععععععي مرا  السععععععيما ضععععععو الععععععووي االسععععععي مارية ايحععععععاو

واخ يعععععععععة بععععععععع   السياسعععععععععية الخافعععععععععا  ال م ارضعععععععععة الواليعععععععععا  الميحعععععععععو  االمريييعععععععععة و
ال اقعععععا  بععععع    اذ ب  ععععع  ح  عععععا ذلععععع منعععععع مععععع  ي السياسععععع     فعععععي يولومبيعععععا ال بعععععر  

 . (2)1830ايحاو امرييا الوس   ا جابية حي   اد يولومبيا ال بر  و 
 _________________________ 

 
 . 133المصور السابا  ص سالس وو باسياروو (1)
 
 . 107البر  براجو  المصور السابا  ص(2)
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 شلل  تال-4
اذ  م عععععععع    عععععععع   1818 ععععععععاد وخ عععععععع  قععععععععوا  سععععععععا  مععععععععاري   العععععععع  ال عععععععع  ي       

معععععععع بوليفعععععععار  وصعععععععا   اقعععععععة اي وي عععععععي ل حيومعععععععة منيخبعععععععة ذا يو  عععععععو االسعععععععي 
ليوقيععععععع ايفاقيععععععة  ععععععيد معععععع   1822 عععععع  ي  ععععععاد يالعععععع  ال سياسععععععية الععععععذت ارسععععععل ب ثععععععة

 . ( 1)خالها الي او  ب   الب و   لن ل الحرية واالسي اي 
  رنععععععاروو اوه جنعععععععيةب  عععععع  ييال العععععع  العععععععرئية بوليفععععععار ب عععععععث  وفععععععي ذا  الصععععععوو   

Bernardo Higgins (2) 1822يعععععععععانو  الثعععععععععاني  عععععععععاد  8فعععععععععي  مدرخعععععععععة رسعععععععععالة  
د   ععععع  يو  عععععو ال اقعععععا  ويحعععععثه  ععععع  ييحيومعععععة الل االحيعععععراد  ويعععععا  بوليفعععععار ييععععع  

هددددو اك ددددر مجدددددا مددددع الكصددددر اللا ددددر  ... لدددديا هندددداو مددددا)) ف هععععا  قععععاي اذ م عععع 
التدددد  جدددداءت بودددددا للدددد  ت لصددددت فيدددده لكومددددات الكددددالن الجدلدددددد مددددع النلددددود 

ولكددددع لددددون امريكددددا الكعددددين لددددن يصددددج بكددددد ق لنددددد دردنددددا ...اسددددبانيا الناسددددية ق
 ت الشدددددر ية م ددددددودلنا ولدمندددددا لدددددوائئ قدددددوانلنون الجدددددائرت وانشدددددانا الم سسدددددا

...))(3)  . 
 عععععع  ي ويحعععععععثهد ي بععععععوو واضععععععحا  ا  بوليفععععععار  ريعععععععو يوث ععععععا ال اقععععععا  معععععععع حيومععععععة ال

االسعععععععباني مععععععع  يافعععععععة األراضعععععععي فعععععععي    ععععععع  الي عععععععاو  مععععععع  اجعععععععل  عععععععرو االسعععععععي مار
  مرييععععععا الجنوميععععععة  ويبنععععععي ان ععععععاك حيومععععععا  جمهوريععععععة ال يخضععععععع ل حيععععععد االسععععععباني

 .في ي   المسي مرا 
 ___________________________ 

(1) Gustavo Pereira, Simon Bolivar escritos anticolonialistas 
,(junio,2013),p.286,                                        

 راسي و  ا مل وراسي  االولية والثانوية ثد سافر ال  اورما ل ماي  في ال   ي 1778ولو  اد  برناروو اوه جنية:(2)
 او ال  ال   ي لي ير  في الثور  ضو االسي مار و  في اورما   ناب  و   حر وقو  هو احواث  1798 اد  الجام ية
اجبر     الهجر  ال  االرجني   ح ث الي   ال ائو االرجني ني   وقو  ار  في  و  م ار  ل ن 1810 اد االسباني 

 1823ب ي في الحيد حي   اد  اال    ل    ي  ليصب  الرئية 1817   ي في  اد يال سا  ماري   ثد  او ال 
 ل مكيو م  اال ا   نظر  1842ي  اد ب و ا  قود اسي الي  وهاجر ال  الب رو ح ث الي   سيمو  بوليفار   يوف

: 

http:// en. Wikipedia. Org/ wiki/ Bernardo Higgins  

   
 .200اوسيافو ب ريرا المصور السابا  ص (3)
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موسعععععععي را الععععععع  ال ععععععع  ي فعععععععي  عععععععاد خعععععععوا     بوليفعععععععار العععععععوكير المفعععععععو ارسعععععععل     
يوح عععععععو الجهعععععععوو بععععععع   ال عععععععرف   فعععععععي يحريعععععععر  العععععععرئية ال ععععععع  ي  ععععععع  مععععععع  ل  1822
... اع رابددددددددة الددددددددول ال مدددددددا ) ) ف هعععععععا اذ ب عععععععث بوليفعععععععار رسعععععععالة ذيعععععععر الب عععععععرو 
 وكولومبيدددددا وكدددددوادور والبلدددددرو ]ينصدددددد الددددددول ال مسدددددة هددددد  فندددددزويم  الكبدددددر  

تصدددبئ دوع فددد  امريكدددا ق هددد  سدددامية جدددداو فددد  لدددد  اتوددداق وسدددو   والشدددلل   
ق ... وهدددد ه هدددد  ال دددددة التدددد  اقترلتوددددا وربددددا شددددو مصدددددر دهشددددة بالنسددددبة   

لكومددددة كولومبيددددا  ندددددما بك ددددت الددددى مكدددداليكن وزيرنددددا فددددو  الكددددادت السددددلناتور 
  .(1) ((سكلرا... واكلع مو 

 ععععععععع  ي  ي اقعععععععععا  معععععععععع العععععععععرئية الل  يضععععععععع  ممعععععععععا سعععععععععبا ا  بوليفعععععععععار  دسعععععععععة     
ل ي ععععععاو  فععععععي يحريععععععر الب ععععععرو حسعععععع  الخ ععععععة اليععععععي ب ثهععععععا مععععععع  برنععععععاروو اوه جنععععععية

  .ال ائو خوا    موسي را 
بوليفععععار فععععي    مواف ععععة الععععرئية اوه جنععععية   عععع  خ ععععةاثمععععر  ي عععع  الرسععععالة  عععع    

ي را م اهعععععو  معععععع حيومعععععة اذ   عععععو موسععععع ليحريعععععر الب عععععرو بععععع   الب عععععو   ان عععععاك ي عععععاو  
ب عععععععععو   فعععععععععي يافعععععععععة  ي عععععععععاو  بععععععععع   الل 1822 عععععععععاد  ي عععععععععري  االوي21ال ععععععععع  ي فعععععععععي 

 1822وليفعععععار ال ائعععععو سعععععا  معععععري    عععععاد الي ععععع  ب   ومععععع  نيائجهعععععا ا  (2) المجعععععاال 
يفعععععا ال رفعععععا    ععععع  ا  ي عععععود بوليفعععععار فعععععي اسعععععي ماي يحريعععععر افعععععي م نعععععاك اجوا  عععععل و 

ال عععععوا  ال ععععع  ي فعععععي يحريعععععر ي ععععع  االقعععععاليد اذ  الب عععععرو والب عععععرو ال  يعععععا باال عععععيرا  معععععع
يحععععععع  قيعععععععاو  بوليفعععععععار فعععععععي م عععععععار  يحريعععععععر الب عععععععرو  ة ععععععع  يي  قعععععععوا  مععععععع  الا عععععععيري

 (3) 1824 اد  والب رو ال  يا
_________________ 

 .201- 200اوسيافو ب ريرا  المصور السابا   ص (1)
  .De La Reza ,op.cit, p.18(2) 

2002,(New -Simon Collier and Willam F. Sater, A History of Chile 1808(3)

York,2004), p.39. 
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  االرجنتلع-5

ب عععععو ا   عععععرووا  1810ابعععععار  عععععاد  25حصععععع   االرجنيععععع     ععععع  اسعععععي الها فعععععي         
 هعععععععا لعععععععد يسعععععععي ر ل ن  (1) نائععععععع  الم ععععععع  لينيهعععععععي ب عععععععو ذلععععععع  هيمنعععععععة االسعععععععي مار االسعععععععباني

 .( 2) سياسيا بسب  الحر  االه ية
بهعععععععو   الاي نيعععععععة وب وماسعععععععية الععععععع  ووي  مرييعععععععا ا ب ثععععععع ارسعععععععل بوليفعععععععار  رمعععععععع        

وقعععععو ح  ععععع  ثعععععاث مععععع  الب ثعععععا  نجاحعععععا   اجعععععراك ايفاقيعععععا  فعععععي يافعععععة المجعععععاال  م هعععععا
وقععععو    إ ععععرةلععععد يح ععععا النجععععا  وهععععي الب ثععععة المرسعععع ة العععع  بععععوينة    وواحععععو  منهععععا نسععععبيا  
وو ويعععععع   فععععععارية ثععععععد ارسعععععع وا منععععععووم   لم اب ععععععة بول  األوضععععععا  السياسععععععياالرجنيعععععع   ورسعععععع

جمهوريعععععة  ف هعععععا   عععععو م اهعععععو  حمايعععععة ي يعععععكد لكيعععععار  االرجنيععععع   وقعععععو  رضعععععوا   يععععع  فيعععععر 
اذ يعععععععا  السعععععععب  ا عععععععرا  يولومبيعععععععا ال بعععععععر  فعععععععي  حمايعععععععة األرجنيععععععع  ب مبيعععععععا ال بعععععععر  يولو 

 ايحععععاو جمهوريععععة يولومبيععععا ال بععععر  ل عععع  ضععععم  ليععععوخ الحععععر  مععععع البراكيععععل  ععععري ة ا  
ولعععععية ايحعععععاو فعععععورالي  قة ويحعععععال او  صعععععوم اهععععع ي عععععو   بوليفعععععار رفععععع  ذلععععع  وفضعععععل ا 

جمهوريعععععة  معععععنهد   عععععو م اهعععععو  معععععع  رفععععع  بوليفعععععار  عععععر  الوفعععععو االرجني نعععععي  البعععععا   اذ
و السياسععععة الخارجيععععة لععععووي  مرييععععا الاي نيععععة إكاك  ت يهو ععععو ييوحععععيولومبيععععا ال بععععر  ل ععععي 

 . (3)خارجي
 _____________________ 

 . 124البر  براجو  المصور السابا  ص(1)
االضععععععععععععع رابا    ويان  1825 -1810ب    امي  اليي ن عععععععععععععب   هي الحر و الحر  االه ية : (2)

الواخ ية والمنافسعععععععععا  السعععععععععياسعععععععععية ب   ق ا ا  المجيمع المخي فة وي   يفيي  والية البايا ال  ارم ة 
   باذ يان  االرجني   ي عععععععهو صعععععععرا ا  سعععععععياسعععععععية   واألرجني  وارجو وبارجو  هي الب رو ال  يا منا ا

سععععععععععع  ة م ر ال يو  الم ا  ا  لذل  ايف وا     ي عععععععععععي ل سععععععععععع  ة ايحاوية فورالية ب   ي   الم ا  ا   ي
وضععا  ال اقا  الخارجية ل باو اذ لد يسععي ر االو     المالية  لةو مسععد ي و    في بوينة ا رة االيحاوية

  مصور الساباال يالي   ال ها  بو الو  :ل مكيو  نظر   1825السياسية في االرجني   اال في نهاية  اد 
  .388  ص 1ج
 

  .127سالس وو باسياروو  المصور السابا ص(3)
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  البرازيج -6

 يعععععل   عععععع  ي ععععععويد افضععععععل الخععععععوما  االسععععععي مار البري ععععععالي فععععععي البراك  حعععععرص        
بععععععا لثععععععورا  اليععععععي انععععععول   فععععععي   يعععععع ثروالينععععععاكال  العععععع  ال عععععع   البراكي ععععععي حيعععععع  ال 

الكرا ععععععي واالقيصععععععاوت    نعععععع  البراكيععععععل اسععععععي الها و ال ععععععار  و  عععععع  الععععععراد معععععع  النمعععععع
 . (1) بوليفار بثور  مي ثرح 1822   االسي مار البري الي  اد 

فعععععي المنفععععع  الععععع  ل عععععاك بوليفعععععار مععععع  اجعععععل الحصعععععوي   البعععععراكي   سععععع   ب ععععع        
ابععععععععععو  بوليفععععععععععار  معععععععععع  االسععععععععععي مار البري ععععععععععالي   و ل خععععععععععاص  عععععععععع  المسععععععععععا وا  

وي عععععععويد المسعععععععا وا  وحعععععععثهد  1822 عععععععاد  لعععععععذل  مععععععع  خعععععععاي اسعععععععي بالهداسعععععععي واوح 
حيعععع   يمينععععوا معععع   ععععرو االسععععي مار معععع  باوهععععد ل عععع  نظععععاد    عععع  يوح ععععو صععععفوفهد

فععععععععي الجانععععععععع    م يععععععععة ي   ععععععععر وي ععععععععوير الحيععععععععد فععععععععي البراكيععععععععل اسععععععععي ا  ا   بعععععععععوا
ح ععععععث يععععععد ا ععععععا  انفصععععععاي البراكيععععععل  عععععع     يصععععععاوت السياسععععععي واالجيمععععععا ي واالق

وج  هععععععععا امبرا وريعععععععة يسعععععععع   العععععععع  اليوسعععععععع   عععععععع  حسععععععععا   1822 ععععععععاد  البري عععععععاي
ر يجععععاح البراكيععععل خصوصععععا فععععي ر  لععععذل  يععععا  هنععععا  حععععذر معععع  بوليفععععااألقععععاليد األخعععع

  ععععععاد اليععععععي ن ععععععب  بعععععع   االرجنيعععععع   والبراكيععععععل ل عععععع  الحععععععر  (2)المنععععععا ا الحووويععععععة
ان عععععععععع       و ب ععععععععععو  خ ععععععععععر البراكيععععععععععل  عععععععععع  وولععععععععععة يولومبيععععععععععا ال بععععععععععر    1826
 .( 3)   سي ريها  في ييفية إ او  المنا ا اليي خرج البراكيل 
 يفهععععععد معععععع  ذلعععععع  ا  ال اقععععععا  يانعععععع  سعععععع ئة ب نهمععععععا العععععع  ورجععععععة اقيععععععرا  وقععععععو     

اذ ا  بوليفعععععععار ايخعععععععذ جانععععععع  الحيعععععععاو فعععععععي ال اقعععععععا  معععععععع ي ععععععع  العععععععوولي    الحعععععععر 
الععععوخوي  خ ععععيةالسععععيما ا  االرجنيعععع     بعععع  حمايععععة بوليفععععار لهععععا ل نعععع  رفعععع  ذلعععع  

 في حر  مع البراكيل . 
 ____________________ 

Thomas E. Skidmore , Brazil five centuries of change , (New York, 1999) , p.37.1)( 

اثر خا      الحووو ب   ال رف   وم   1826حر  االرجني   والبراكيل: وهي الحر  اليي جر  في  اد  (2)
 ويد اال يرا  باسي اي اريوات     ريا م اهو  و صبح  1828في  اد خاي يوخل بري انيا يد إقرار الساد 

مصععععععععععععععععور ال يععالي   ال  بععو الوهععا ر:ب   ال رف    ل مكيععو م  اال ا   نظ Bufer stateاريوات وولععة حععاجك 
 .389-388  ص 1ج  السابا

 .213اوخ ن و ي انج رووريجث  المصور السابا  ص(3)
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 1826 ان  ومشرو  بوليفار الولدو   م تمر بنما
يععععععععا  بوليفععععععععار ي مععععععععل   عععععععع  ان ععععععععاك  اقععععععععا  وب وماسععععععععية مععععععععع ووي  مرييععععععععا      

ولومبيععععععععا ال بععععععععر  ويانعععععععع  ي عععععععع  ال اقععععععععا  قععععععععو الاي نيععععععععة منععععععععذ ا ععععععععا  جمهوريععععععععة ي
 بعععععععاقي  ومععععععع  اجعععععععل يحريعععععععر  م اهعععععععوا  معععععععع ي ععععععع  العععععععووياثمعععععععر  فعععععععي   عععععععو  عععععععو  

اي نيعععععععة يعععععععا   جععععععع  يوح عععععععو ووي امرييعععععععا الالمسعععععععي مرا  مععععععع  االحعععععععياي االسعععععععباني 
الععععع    عععععو معععععديمر فعععععي بنمعععععا وقعععععو ارسعععععل و عععععوا   1824لعععععذل  و عععععا بوليفعععععار  عععععاد 

 سععععععي  و االرجنيعععععع   و ال عععععع  ي والبراكيععععععل والعععععع العععععع  ايحععععععاو  مرييععععععا الوسعععععع   و المي
الععععععووي االورميععععععة بصععععععفة مراقعععععع  لوجععععععوو  اقععععععا  يجاريععععععة مععععععع ي عععععع  الععععععووي  ب عععععع 
 . (1)وهولنوا  ايبري اني
والمواضعععععيع اليعععععي  1826حكمعععععرا   عععععاد 22ي حعععععوو بوليفعععععار مو عععععو المعععععديمر فععععع     

المواضععععععععيع  ي عععععععع  وقععععععععو يععععععععا  معععععععع  ووي ا مععععععععاي المععععععععديمر جعععععععع ينععععععععاق  فععععععععيسععععععععو  
 وا  عععععا   م اهعععععو  ايحعععععاو وائعععععد بععععع   ووي  مرييعععععا الاي نيعععععة ل ن عععععا    عععععو ةحعععععالم رو 

 فعععععي المسعععععي مرا  رسعععععهاايماالنيها عععععا  اليعععععي  بيعععععا  م عععععير  ضعععععو اسعععععبانيا ليوضعععععي 
يوبعععععععععا    عععععععععكد االسعععععععععي مار االنسعععععععععحا  مععععععععع   ا  قعععععععععرار و   اليعععععععععي لعععععععععد ي  ععععععععع  االسعععععععععي اي

وينظعععععععععععيد الماحعععععععععععة واليجعععععععععععار  بععععععععععع   ووي  مرييعععععععععععا   وجعععععععععععكر ال نعععععععععععارت  ووموريورييععععععععععع
ويف  عععععل مبعععععوا معععععونرو معععععع الواليعععععا  الميحعععععو  االمريييعععععة وان عععععاك وحععععععوا    الاي نيعععععة

 سعععععععيرية م عععععععيرية ي خعععععععذ   ععععععع   اي هعععععععا يحريعععععععر األراضعععععععي اليعععععععي لعععععععد يحعععععععرر مععععععع  
ويوح عععععععو السياسعععععععة الخارجيعععععععة يجعععععععاح العععععععووي االورميعععععععة ل عععععععي   االسعععععععي مار االسعععععععباني

لم ععععععا ل وا  جععععععاو ح ععععععوي   ي عععععع  الب ععععععوا  ياال يععععععرا  باسععععععي ا   عععععع يجبععععععر اسععععععبانيا 
 . (2)    ي  ب   ووي  مرييا الاي نيةالحووو الميناك 

 
 

.convocatoria congreso de panamawiki/  Https://es:Wikiosurce.org/ (1) 

 
 .47De La Reza ,op.cit, p.(2( 

 

%20Https:/es:Wikiosurce.org/
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و قوامرييا الوس   والميسي  و ال بر  وحضرح ا ضاك م  يولمبيا المديمر   و     
اما هولنوا ف و  Edward James Dukens(1) جيمة ووا نك إوواروارس   بري انيا 

اليي  االمرييية فضا     الواليا  الميحو  Ban Van Fairبا  فا  ف ر   رس  
وقو   Union is still ايحاو وائد ويا    ار المديمر  اصر      حضور المديمر

ريك المديمر     ن  ة رئيسة هي ايحاو الووي االمرييية الاي نية وهي الفير  والم رو  
 . (2) نوما يا  في جاماييار والح د الذت يحم   بوليفا

المعععععععديمر   ععععععع  الم عععععععارية فعععععععي هعععععععذا الواليعععععععا  الميحعععععععو  االمريييعععععععة  يعععععععا  اصعععععععرار    
يجععععور اال ععععار  العععع  ا  يععععا و  المععععديمر  ذلعععع اهميععععة   اوريعععع يمععععانوايععععا بوليفععععار   لم رفععععة
قععععو ف نععععا العععع  خ ععععور  ف ععععر  محععععووح سععععو  ينععععاق  فععععي المععععديمر واليععععي لهععععا   ععععرف  المعععع  

صعععع ة بميععععا  ان  ععععاو المععععديمر وهععععو موضععععو  الممععععرا  المائيععععة واميانيععععة  ععععا قنععععا  يععععرم  
اليععععععا  الميحععععععو  بععععع   المحي عععععع    بعععععر امرييععععععا الوسععععع   لععععععذل  حعععععاوي بوليفععععععار اب عععععاو الو 

اذ اور  نيععععععة بوليفععععععار    عععععع  الم ععععععارية فيعععععع   آومععععععكذلعععععع  اصععععععر  وألجععععععل عععععع  المععععععديمر 
  عععععععع  المسععععععععي بل  يععععععععة  عععععععع  هععععععععذا الم ععععععععرو  الح ععععععععوت الواليععععععععا  الميحععععععععو  االمريي ب ب ععععععععاو

يح  عععععا   ععععع   عععععاجك بوليفعععععار  ألاالمرييعععععي ييعععععل وا  عععععاك احعععععو  العععععووي االورميعععععة إيعععععاح 
 .(3) هذا الم رو 

ير  اذ  ارض  بري انيا ف ا  الووي االورمية المراقبة     المديمر واضحيا  ي ث ر     
ا  ي  و م اهوا  يجارية مع يل وولة م   رير المسي مرا  االسبانية وا ير  يح

  ي   الووي     الراد م ييذل   ود ا يرا  هولنوا باسي ا ووي امرييا الاي نية
 ميحو  االمرييية فير  يحرير يوبا    الواليا  ال ارسالها مراق  ل مديمر  وم ارضة

والرق    Richard Anderson الراد م   ود وصوي المب وث   ريي ارو انورسو  
 . (4)  المحوو ل مديمرفي الوق Sergeant John جو  

 _____________________________ 
Smith, op.cit, p.19. (1) 

da.org// congreso do panama.Wikip(2) 

 .48ص  1914-1889 سياسة االمرييية يجاح يوباالحس   محس  ها د ال ص ر  (3)
-38  ص1968ب ععععععرو    مجهعععععوي  ال يععععععاد بعععععالثور  واجععععع  يععععععل ثعععععورت  يرجمعععععة فععععععواك  راب سعععععي المدلععععع   (4)

39. 
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ا سعععععبا يععععع ث ر بري انيعععععا والواليعععععا  الميحعععععو  االمريييعععععة   ععععع  معععععديمر بنمعععععا يبععععع   ممععععع    
ة معععع  ووي يحريععععر يوبععععا و  ععععوها م اهععععوا  يجاريععععة مععععع يععععل وولعععع امعععع  خععععاي م ارضععععيه

 . اف اي المديمر مرييا الاي نية اذ يا  الهو  م  ذل  
رالي ايحاو فو ألن اكبوليفار  و وا يا  موق  ووي امرييا الاي نية ا ر موحو يجاح      

يجارية ا   اق  جمع ي   الووي في ووي واحو  ف و يا  موق  االرجني   اليري ك     ان اك
 براكيل مسا و   بوليفار ليخ   م   يان  مع بري انيا والواليا  الميحو  االمرييية ويذل 

بناك  فض  و   اما ال   ي ف د يبوت ي ا فها مع فير  بوليفار في الحر  ضو االرجني  
      ي   المواق  اثر  وقو  (1) اقا  يجارية مع بري انيا والواليا  الميحو  االمرييية

يموك  اد  15في بنما في  م اهو  االيحاو الوائد  ذل  وق  راد م  المديمر بنما   وب
يمثل  فيان    ب   جمهورية يولومبيا ال بر  و ايحاو امرييا الوس   والميسي  1826

 . (2)نسبة ال  ي   ا  بوليفارالبواية ليوح و ال ار  ب
وق عععععع     هععععععا الععععععووي  اليععععععي والبرويويععععععوال  المبععععععاو المععععععديمر مجمو ععععععة معععععع   اقععععععر     

ويسععععععوية الخافععععععا   اال ضععععععاك منهععععععا   عععععع  جميععععععع اال ععععععرا  االليععععععكاد بالععععععوفا  الميبععععععاوي
واقعععععرار ح عععععوم يعععععل وولعععععة واحيعععععراد اسعععععي الها وا عععععو مبعععععو  السعععععاد  بعععععال رم السععععع مية ف ععععع  

هععععا  وا ععععو  الي ععععاو  ورفعععع  ال ععععكو وا جععععاو قععععانو   وحععععو يوج فععععي ال ععععار   ساسععععا  ل مسععععاوا 
ار ال اقعععععا  الخارجيعععععة ل عععععووي  وا  واجعععععع  الج عععععو  الحفعععععا    عععععع  الوولعععععة مععععع  االخ عععععع

فضعععععا  ععععع  بنعععععو خعععععاص   وريعععععك   ععععع  نبعععععذ ال نصعععععرية وال بوويعععععة الواخ يعععععة الخارجيعععععة او
بععععععالم      المناصععععععري  ل م  يععععععة والمي ععععععا ف   مععععععع اسععععععبانيا نععععععايج  عععععع  اليخععععععو  معععععع  ا  

  فعععععاحيو  البنعععععو   ععععع  ا  ايعععععة وولعععععة يسعععععي ر اسعععععبانيا   ععععع  احعععععو  الجمهوريعععععا  الجو عععععو
فععععي   ف  الي نيععععة اذا ا ععععر  حيمهععععا معععع  جمهععععورت العععع  م  ععععي فتنهععععا يسععععيثن  معععع  االيحععععاو

يععععععوفي بوليفععععععار الععععععذت يععععععرة حيايعععععع  معععععع  اجععععععل يحريععععععر  1830يععععععانو  األوي  ععععععاد  17
  .(3) مرييا الاي نية وايحاوها في ووي واحو    ويد وفن  في سانيا ماريا

_________________ ______________ 
Wikipdia.org// congerso do panama.(1) 

 .101  ص2011مجوت يامل   خصيا  الياريخ ال بر   ال اهر    (2)
 .48  ص1914-1889 حس   محس  ها د ال ص ر  السياسة االمرييية يجاح يوبا(3)
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 الخاتمة  

لتي كانت امعلمه رودريجز الذي شرح له األفكار التحررية ب  تهي طفولف بوليفار تأثر -
 .تنتشر في اوربا 

باألحداث السياسية التي شهدتها القارة  من خالل هجرته الى اوربا تاثر بوليفار -
االوربية ومنها تتويج نابليون امبراطورًا على فرنسا االمر الذي دفعه الى ان يسعى 

 .لتقليد شخصية نابليون في أمريكا الالتينية 

تغيرت حياة بوليفار بعد وفاة زوجته اذ كرس حياته الى مقاومة االستعمار االسباني -
 ن اجل ذلك .وانفاق كل ما يملك م

فشلها في وضع و  والثانية فاد بوليفار كثيرًا من تجربة الجمهورية الفنزويلية األولىا-
 .تجاربه رؤيته السياسية و كيان سياسي اخر وفق  لتأسيسبرنامج سياسي مستقبلي 

بالنسبة  اذ مثلت هايتي طوق النجاة بيتيون  الهايتي الرئيس مع عالقات بوليفار أسس-
ا لتحقيق ن قاعدة له وألنصاره ينطلق منهفار الذي انتبه الى أهميتها لتكو لسيمون بولي

  مشاريعه السياسية في أمريكا الالتينية .

رنسا بليون السلطة في ففاد بوليفار من االحداث التي شهدتها اوربا بعد تولي ناا-
اذ انشغلت تلك الدول ومنها اسبانيا نفسها بواقعها السياسي واغفلت  سبانياواحتالله ال

ع السياسية يالمستعمرات في أمريكا الالتينية لتكون الثغرة الزمنية المناسبة لتحقيق المشار 
 هناك بقيادة بوليفار .

ستمرار دون االعتماد على قوة كبرى والا الصمود ال يمكنفهم بوليفار ان وضعه -
كانت بريطانيا التي اختارها بعد ان علم انها ترمي لمد نفوذها ومصالحها تدافع عنه ف

الى أمريكا الالتينية فرفع شعار تبادل المنفعة معها مساعدته مقابل حفظ مصالحها 
 .التجارية هناك 
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ية عنه الدول االورب بأبعادحاول تسخير سياسة الواليات المتحدة االمريكية لصالحه -
د وبذات الوقت حاول ترسيخ عالقاته مع بريطانيا ض يكا الالتينية ،يمثل دولة أمر  ألنه

 .مشاريع التوسع للواليات المتحدة االمريكية 

فاد بوليفار من فرصة انتهاء الحرب مع نابليون بالحصول على المساعدات العسكرية أ-
لبريطانية امن بريطانيا وتزويده بالمرتزقة البريطانيين الذين سرحوا من الخدمة العسكرية 

 . مع المتطوعين من الكولومبيين ليكونوا نواة لجيشه

فشلت سياسة بوليفار الوحدوية التي رفع شعارها مرارًا بتوحيد البلدان االمريكية -
 .اتحاد فدرالي اسوًة بالواليات المتحدة االمريكية  وتأسيسالالتينية بدولة واحدة 

رلمانية اال انها استندت الى أسس بالرغم من ان الدول التي أسسها بوليفار ب -
 ديكتاتورية .

ر سلبية كبيرة اثا ا بوليفار لوحدة أمريكا الالتينيةهاللسياسة الوحدوية التي تبن كان -
اثرت على دولته وجعلتها عرضة للنكبات السياسية والهيجان الشعبي بعد ان تحول 

 لته .دو  الى دكتاتور فرفضت اغلب البلدان االنضمام الى

كانت تجربته العسكرية والسياسية فاتحة للدول االمريكية كي تأسس كياناتها الوطنية  -
 بعد نيل االستقالل .

سياسة بوليفار الخارجية عن نجاحه في ابعاد خطر االستعمار االسباني عن اسفرت -
ع تحاد الدول المجاورة ماكولومبيا الكبرى ، لكن اخفق في السياسة اإلقليمية في 

 الكبرى .كولومبيا 



 
  املالحق
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 (1)(1ملحق رقم )

 

 دستور جمهورية فنزويال األولى ، للمزيد من االطالع ينظر:           ( 1)

http://www.Modern-Contitutions .ed /venzzuela 

 

 

http://www.modern-contitutions/
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  (1) (2ملحق رقم )

 

 

 قرار بوليفار بتعيين القائد العسكري مارينو مانتيا بعد تحرير كولومبيا ( 1)

Simon Bolivar Librtador Y presctnte de Colombia , 

https://archive.org/details/Americana.   
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 (1)( 3ملحق رقم )

 

  1821دستور جمهورية كولومبيا الكبرى عام وثيقة توضح صدور ( 1)

  https://archive.org/details/Duerpo De Leyes De La Republica De Colombia, 

americana. 

 

 

 

https://archive.org/details/
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 (1)(4ملحق رقم )

 

 ، للمزيد من االطالع ينظر :  1826دستور بوليفيا عام  (1)

http://www.modern-constitutions . ed /Bolivia  

 

http://www.modern-constitutions/
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 (1)(5ملحق رقم )
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 5182جمهورية ساتندرا مع بريطانيا وثيقة توضح معاهدة الصداقة والتجارة التي وقعها نائب رئيس ال( 1)

presidente encargado del poder ejecutivo dela -Francisco de paula Santander, vice

https://archive.org/details/americanarepublica de Colombia,  

 

 

 

https://archive.org/details/americana
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 (1)(6ملحق رقم )

 

  1828/اب / 27قرار بوليفار بأالغاء منصب نائب رئيس جمهورية كولومبيا الكبرى في  (1)

Simon Bolivar Librtador  presctnte de Colombia , 

https://archive.org/details/Americana.   
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تموز  4( خطاب بوليفار في الجمعية الوطنية في كاراكاس في 7حق رقم )مل
1811(1)  

 Not that there are two Congresses. How will schism foster those who 

have the need for union? What we want is that this union be effective 

and to encourage us to the glorious enterprise of our freedom; Unite to 

rest, to sleep in the arms of apathy, yesterday was a waning, today is a 

betrayal. It is discussed in the National Congress what should be 

decided. And what they say? That we must begin with a confederation, 

as if all were not confederated against foreign tyranny. That we must 

attend to the results of the policy of Spain. What does it matter to us that 

Spain sells to Bonaparte its slaves or that it conserves them, if we are 

results to be free? These doubts are sad effects of old chains. That large 

projects should prepare calmly! Three hundred years of calm is not 

enough. The Patriotic Junta respects, as it should, the Congress of the 

nation, but Congress must hear the Patriotic Junta, center of lights and 

all revolutionary interests. Let us fearlessly lay the foundation stone of 

South American freedom: to hesitate is to lose 

ourselves.                                                                                                          

 

 

 

 

July 4, 1811 

 

Simon Bolivar 
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ان يشجعوا االنقسام من هم اكثر الناس حاجة كيف يمكن  .ليس هناك جمعيتان
لحرية وع االى الوحدة؟ ما نريده هو ان يكون ذلك االتحاد فاعال و يدفعنا نحو مشر 

 والالمباالة ؛االمس كان عارا"، ولكي ننام في أحضان ، نتحد لي نرتاحالمجيد، 
ماذا  . والوطني ما كان يجب ان يكون قد قرر. لقد نوقش في المؤتمر خيانةاليوم 
ضد  جميعا متحدين، كما لو أننا لم نكن يجب علينا ان نبدأ بالكونفدراليةقالوا؟ 

همنا اذا ماذا ي أن ننتظر نتائج سياسية اسبانيا. . و يجب عليناالطغيان األجنبي
اسبانيا باعت عبيدها لبونابرت أو احتفظت بهم، اذا كنا مصممين على ان نكون 

محزنة من قيود الماضي. ينبغي للمشاريع الكبرى أحرارا"؟ هذه الشكوك هي اثار 
ان تعد بهدوء! أال تكفي ثالثمائة عام من الهدوء؟ المجلس الوطني يحترم، كما 

مة لكن على الجمعية الوطنية ان تستمع الى المجلس ينبغي، الجمعية الوطنية لأل
الوطني، مركز االشعاع و مركز جميع المصالح الثورية . دعونا نضع ، دون 

 التردد يعني ضياعنا. زاوية للحرية في أمريكا الجنوبية،خوف، حجر ال
 

 

  1811تموز 4

 سيمون بوليفار

 

 

 
______________________________________________ _________ 

 .43غوستافوا بيريرا، المصدر السابق، ص (1)

 
 
 



 ............................المالحق.............................................................
 

 
145 

  (1) 1812كانون األول عام  15في   خينا( بيان كارتا8حق رقم )مل

Fellow citizens: 
To free New Granada from the fate of Venezuela, and to redeem it from its 

suffering, are the objects I have proposed in this Report. May it please me, 

my fellow-citizens, to accept it with indulgence in favor of such laudable 

sights.                                                                                                                            

I am a Grenadian, a son of unhappy Caracas, prodigiously escaped from his 

physical and political ruins, who, always faithful to the liberal system and just 

proclaimed my country, have come here to follow the standards of 

independence, Which gloriously tremble in these   States. 

Let me, encouraged by a patriotic zeal, dare to address you, to indicate to you 

slightly the causes that led Venezuela to its destruction; Flattering me that the 

terrible and exemplary lessons of that extinct Republic have persuaded the 

Americas to improve their conduct by correcting the vices of unity, strength, 

and energy that are felt in their governments.                                                                     

The most consequential error that Venezuela committed, when appearing in 

the political theater was, without contradiction. The fatal adoption of the 

tolerant system; An unproven system as weak and ineffective, since then, 

throughout the sensible world, and tenaciously sustained to the last periods, 

with a blindness without an example.                                                                                                       

The first tests that our government gave of its insensate weakness, it 

manifested them with the subaltern city of Coro, that refusing to recognize its 

legitimacy, declared it insurgent, and harassed it like enemy                                                     

The supreme junta, instead of subjugating that defenseless city, which was 

ready to present our maritime forces in front of its port, allowed it to fortify, 

and take such a respectable attitude, that it succeeded in subjugating the whole 

Confederation with almost as much ease as that which We had previously to 

defeat it. The Board founded its policy on the principles of misunderstood 

humanity that do not authorize any government, to do by force, free to stupid 

people who do not know the value of their rights                                                                     

The codes that our magistrates consulted were not those that could teach them 

the practical science of government, but those that have formed certain good 

visionaries who, imagining air republics, have tried to reach political 

perfection, presupposing the perfectibility of the human lineage. So we had 

philosophers for bosses; Philanthropy by legislation, dialectics by tactics, and 

sophists by soldiers. With such a subversion of principles and things, the 

social order was greatly disturbed, and the state, on the other hand, ran, 

leaping to a universal dissolution, which was soon realized                                                                      

This gave birth to the impunity of State crimes committed shamelessly by the 

discontented, and particularly by our born and implacable enemies, the 

European Spaniards, who had maliciously stayed in our country, in order to 
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keep him unceasingly restless, and to promote as many conspirators as 

possible To form our judges always forgiving them, even when their attacks 

were so enormous, that they were directed against public health                                                                     

The doctrine that supported this behavior had its origin in the philanthropic 

maxims of some writers who defend the no residence of faculty in anyone, to 

deprive of the life to a man, even in the case of having committed this one, in 

the crime of lesa patria . Under this pious doctrine, each conspiracy took place 

a pardon, and with each pardon another conspiracy happened to be forgiven: 

for liberal governments should be distinguished by clemency. Criminal 

clemency, which contributed more than anything. To bring down the 

machine, which we had not yet entirely completed.                                                                                    

! 

From this came the determined opposition to raise veteran troops, disciplined 

and able to appear on the battlefield, already instructed, to defend freedom 

with success and glory. On the contrary, countless bodies of undisciplined 

militias were established, which, in addition to exhausting the treasury of the 

national treasury, with the salaries of the staff, destroyed agriculture, 

alienating peasants from their homes; And made obnoxious the government 

that forced them to take up arms, and to abandon their families.                                                                        

"The republics," said our statesmen, "have no need of men paid to maintain 

their liberty. All citizens will be soldiers when the enemy attacks us. Greece, 

Rome, Venice, Genoa, Switzerland, the Netherlands, and recently North 

America overcame their opponents without aid of mercenary troops always 

ready to support despotism and to subjugate their fellow citizens.                                           

With these antipolitical and inaccurate reasoning, they fascinated the simple; 

But they did not convince the prudent who knew well the immense difference 

between the peoples, the times, and the customs of those republics, and ours. 

They, it is true, did not pay for permanent armies; But it was because in 

antiquity they did not exist and they only the salvation and glory of the States, 

in their political virtues, severe customs and military character, qualities that 

we are very far from possessing. And as for the moderns who have shaken 

the yoke of their tyrants, it is well known that they have maintained the 

competent number of veterans who demand their safety; With the exception 

of North America, who, being at peace with the whole world, and guarded by 

the sea, has not had the advantage of maintaining in the last years the full 

number of veteran troops it needs to defend its frontiers and squares.                                                                     

The result proved severely to Venezuela the error of its calculation; For the 

militiamen who went out to meet the enemy, ignoring even the handling of 

the weapon, and not being accustomed to discipline and obedience, were 

wound up at the beginning of the last campaign, despite the heroic and 

extraordinary efforts made by their leaders, to take them To victory. This 

caused general dismay in soldiers and officers; Because it is a military truth 

that only warlike armies are capable of overcoming the first unfortunate 

events of a campaign. The bisono soldier believes everything lost, since he 
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is defeated once; Because experience hasnot proved that courage, skill and 

constancy corrector misfortune.                         

The proposed subdivision of the province of Caracas discussed and 

sanctioned by the Federal Congress aroused and fomented a fierce rivalry in 

the cities and subalterns against the capital, which the ambitious congressmen 

claimed to dominate in their districts was the Tyranny of the cities and the 

leech of the State. " In this way the fire of the civil war in Valencia was 

ignited, which was never able to be extinguished, with the reduction of that 

city; Keeping him covered up, communicated it to the other bordering Coro 

and Maracaibo; And these communicating with these, facilitated, by this 

means, the entrance of the Spaniards that brought the fall of Venezuela.                                                                    

The dissipation of public revenues in frivolous and harmful objects; And 

particularly in salaries of countless clerks, clerks, judges, magistrates, 

provincial and federal legislators, struck the Republic mortally, forcing him 

to resort to the dangerous expedient of establishing paper money, with no 

other guarantee, than force and The imaginary revenues of the Confederation. 

This new currency seemed to the eyes of the more, a manifest violation of the 

right of property, because they were deprived of objects of intrinsic value, in 

exchange for others whose price was uncertain and even ideal. The paper 

money ended the discontent of the stolid internal towns, who called the 

Commander of the Spanish troops, to come to rid them of a coin they saw 

with more horror than servitude.                         

But the Venezuelan Government weakened it more, it was the federal form 

that it adopted, following the exaggerated maxims of the rights of the man 

that authorizing it so that it governs by itself breaks the social pacts, and 

constitutes the nations in anarchy. Such was the true state of the Confederacy. 

Each province was governed independently; And, like these, each city 

claimed the same powers by claiming their practice, and the theory that all 

men, and all peoples, enjoy the prerogative to institute at their whim, the 

government that accommodates them 

The federal system, however perfect and capable of providing human 

happiness in society, is nevertheless the most opposed to the interests of our 

nascent states. Generally speaking, our fellow citizens are not yet capable of 

exercising their rights widely; Because they lack the political virtues that 

characterize the true republican: virtues that are not acquired in absolute 

governments, where the rights and duties of the citizen are unknown.                                                                            

On the other hand, what country of the world, however mortified and 

republican may it be, can, in the midst of internal factions and an external 

war, be governed by a government as complicated and weak as the federal 

one? No, it is not possible to keep it in the tumult of fighting and parties. It is 

necessary that the government identifies, as it were, the character of the 

circumstances, of the times and of the men who surround it. If these are 

prosperous and serene, he must be sweet and protective; But if they are 

calamitous and turbulent, he must be terrible and armed with a firmness equal 
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to the dangers, without regard to laws or constitutions, meanwhile do not 

restore happiness and the peace.                                  

Caracas had much to suffer by default of the Confederation, which, far from 

succoring, exhausted its flow and supplies, and when danger came, it left it to 

its fate, without aiding it, with the smallest contingent. In addition, he 

increased his pregnancies, having engaged in a competition between the 

federal and provincial powers, which led to enemies reaching the heart of the 

State, before the question of whether federal or provincial troops should leave 

to reject them, when They had occupied a large portion of the province. This 

fatal reply produced a delay that was terrible for our weapons. For they 

defeated them in San Carlos without the reinforcements that they hoped to 

win I am of feeling that as long as we do not centralize our American 

governments, the enemies will obtain the most complete advantages; We will 

inevitably be embroiled in the horrors of civil dissensions and vilified by the 

handful of bandits who infest our counties.                                                                                                                         

The popular elections made by the rustics of the countryside, and by the 

intriguing inhabitants of the cities, add a further obstacle to the practice of the 

Federation among us; Because the ones are so ignorant that they make their 

votes mechanically, and the others, so ambitious that everything turns it into 

faction; So that a free and fair vote was never seen in Venezuela; Which put 

the government in the hands of men already disaffected to the cause, already 

inept, and immoral. The party spirit decided on everything and therefore 

disorganized us more than the circumstances did. Our division and not the 

Spanish arms, made us into slavery.                                                                                                                 

The earthquake of March 26 certainly upset both the physical and the normal; 

And may properly be called the immediate cause of the ruin of Venezuela; 

But this very event would have taken place, without producing such deadly 

effects, if Caracas had been governed by a single authority, that by acting 

swiftly and vigorously, it would have remedied the damage without 

hindrance, or powers which delayed the effect of the provisions, They 

allowed the evil to take an increase so great that it made it incurable.                                                                         

If Caracas, instead of a Confederation, languid and insubstantial had 

established a simple government, as required by its political and military 

situation, you existed, oh Venezuela! And enjoy your freedom today.                                                  

The ecclesiastical influence had. After the earthquake, a very considerable 

part in the uprising of subaltern places and cities: and in the introduction of 

the enemies in the country; Abusing sacrilegiously the sanctity of his ministry 

in favor of the promoters of the civil war. However, we must naively confess 

that these traitorous priests were encouraged to commit the execrable crimes 

of which they are accused precisely because the impunity of the crimes was 

absolute; Which found in Congress a scandalous shelter; And this injustice 

came to such an extent that from the insurrection of the city of Valencia, 

which cost about a thousand men its pacification, a single rebel was not given 

to the vindication of the laws; Leaving all alive and, more, with their property.                                           
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From the above, it follows that among the causes that have produced the fall 

of Venezuela, the nature of its Constitution must first be placed; Which I 

repeat, was as contrary to their interests as to be favorable to those of their 

opponents. Second, the spirit of misanthropy that seized our rulers. Third, the 

opposition to the establishment of a military body that would save the 

Republic and repel the shocks that the Spaniards gave. Fourth, the earthquake 

accompanied by the fanaticism that managed to extract from this 

phenomenon the most important results; And lately, the internal factions that 

were in fact the deadly poison that made the country descend to the grave.                                                                           

These examples of errors and misfortunes will not be entirely useless to the 

peoples of South America, who aspire to freedom and independence. 

The New Granada has seen to succumb to Venezuela, therefore must avoid 

the pitfalls that have destroyed to that one. To this effect I present as an 

indispensable measure for the security of New Granada the reconquest of 

Caracas. At first glance this project will seem unconductive, expensive and 

perhaps impracticable; But by carefully examining with foreseeing eyes, and 

a deep meditation, it is impossible to ignore its necessity, as to fail to put it 

into proven execution utility.                                                                                                              

The first thing that appears in support of this operation is the origin of the 

destruction of Caracas, which was none other than the contempt with which 

that city looked at the existence of an enemy that seemed small, and was not, 

considering it in its true light.                                                                                      

Chorus, certainly, could never have entered competitions with Caracas, if we 

compare it, in its intrinsic forces, with this one; But as in the order of human 

vicissitudes it is not always the physical majority that decides, but it is the 

superiority of moral force that inclines the political balance to itself, the 

Venezuelan Government should not have, for this reason, neglected The 

extirpation of an enemy who, although apparently weak, had as auxiliaries to 

the province of Maracaibo; To all who obey the Regency; The gold, and the 

cooperation of our eternal opposites the Europeans who live with us; The 

clerical party, always addicted to its support and companionship, despotism, 

and, above all, the inveterate opinion of how many ignorant and superstitious 

contain the limits of our States. Thus there was scarcely a traitorous officer 

who called the enemy, when the political machine was disconcerted, without 

the unprecedented and patriotic efforts of the defenders of Caracas, to prevent 

the fall of a building already collapsed, by the blow it received from One man.                                                    

Applying the example of Venezuela to New Granada; And forming a 

proportion we shall find that Coro is to Caracas, as Caracas is to the whole of 

America; Consequently, the danger threatening this country is due to the 

previous progression; Because Spain possesses the territory of Venezuela, it 

will easily be able to extract men and ammunition from it by mouth and war, 

so that under the leadership of experienced chiefs against the great masters of 

war the French penetrate from the provinces of Barinas and Maracaibo to the 

last Confines of the South America.                                                                                                    
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Spain has a large number of ambitious and audacious general officers during 

the day; Accustomed to the dangers and deprivations they yearn to come here 

to seek an empire to replace the one they have just lost.                                                           

It is very probable that, at the expiration of the Peninsula, there is a prodigious 

emigration of men of all kinds; And particularly of cardinal archbishops, 

canonical bishops, and revolutionary clerics capable of subverting not only 

our tender and languid states but of enfolding the whole New World into a 

dreadful anarchy. Religious influence, the empire of civil and military 

domination, and how many prescriptions can act on the human spirit, will be 

other instruments that will be used to subdue these regions.                                                                                

Nothing will oppose the emigration of Spain. It is plausible that England 

protects the evasion of a party that partly diminishes the forces of Bonaparte, 

in Spain; And brings with it the increase and permanence of his in America. 

France can not be prevented by North America either; And we, even less, 

lacking all of a respectable navy, our attempts will be futile.                                                                 

These transporters will certainly find a favorable reception in the ports of 

Venezuela, as they come to reinforce the oppressors of that country; And 

empower them to undertake the conquest of the independent States.                                                                                                                            

Fifteen or twenty thousand men will be raised who will discipline them 

promptly with their veteran chiefs, officers, sergeants, captains, and soldiers. 

This army will follow a still more frightening one, of ministers, ambassadors, 

councilors, magistrates, all the ecclesiastical hierarchy and the great ones of 

Spain, whose profession is deceit and intrigue, decorated with ostentatious 

titles, very suitable to dazzle the crowd, That spilling like a torrent, will flood 

everything, ripping the seeds, and even the roots of the tree of freedom of 

Colombia. The troops will fight in the field; And these, from their cabinets, 

will make war on us by the springs of seduction and fanaticism.                                                                            

So we have no other recourse to prevent these calamities than to pacify our 

revolted provinces quickly, and then bring our weapons against the enemy; 

And thus to form soldiers and officers worthy of being called the columns of 

the fatherland Everything conspires to make us adopt this measure; Without 

mentioning the urgent need to close the door to the enemy, there are other 

reasons so powerful to determine the offensive, that it would be an 

inexcusable military and political failure to stop doing it. We are invaded and 

therefore forced to reject the enemy beyond the border. Moreover, it is a 

principle of art that any defensive war is detrimental and ruinous to the one 

who holds it; Because it debilitates him without hope of indemnifying it; And 

that hostilities in enemy territory are always profitable for the good that 

results from the contrary evil; So, we should not, for any reason, use the 

defensive.                                                                          

We must also consider the present state of the enemy, who is in a very critical 

position, having been deserted by most of his Creole soldiers, and at the same 

time having to guard the patriotic cities of Caracas, Puerto Cabello, La 

Guaira, Barcelona, Cumaná and Margarita, where their deposits exist; 
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Without daring to forsake these squares, for fear of a general insurrection in 

the act of separating from them. So it would not be impossible for our troops 

to reach the gates of Caracas, without having given a pitched battle.                                                                       

It is a positive thing, that as soon as we present ourselves in Venezuela, we 

are joined by thousands of courageous patriots, who yearn to see us appear, 

to shake the yoke of their tyrants, and join their efforts to our defense of 

freedom.                                                                                                                        

The nature of this campaign gives us the advantage of approaching 

Maracaibo, Santa Marta, and Barinas by Cúcuta.                                                                         

Let us take advantage, therefore, instants so propitious; Be it the 

reinforcements that must come from Spain incessantly. Absolutely change the 

business aspect, and lose, perhaps forever, the lucky opportunity to secure the 

fate of these States    

The honor of New Granada imperiously demands that these daring invaders 

be chastised, pursuing them to the last entrenchments, as their glory depends 

on taking charge of the enterprise of marching to Venezuela, liberating the 

cradle of Colombian independence, their martyrs, and that Benevolent people 

of Caracas, whose cries are addressed only to their beloved compatriots the 

Grenadines, who await with a mortal impatience, as their redeemers. Let us 

run to break the chains of those victims who moan in the dungeons, always 

waiting for their salvation from you; Do not mock their trust; Do not be 

insensible to the lamentations of your brothers. Go quickly to avenge the 

dead, to give life to the dying, release to the oppressed and freedom to all.                                                   

Cartagena de Indias, December 15, 1812. 
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 أيها المواطنون:

داف معاناة، هي األهان تحرير غرناطة الجديدة من مصير فنزويال، و تلخيص هذه األخيرة من 
 التي عرضتها في هذه المذكرة. تفضلوا يا أبناء بلدي بقبولها بتسامح ورؤية حكيمة.

أنا، أيها الغرناطيون ، ابن كاراكاس التعيسة، نجوت بأعجوبة من وسط انقاضها المادية و 
ئت التباع جالسياسية، وأنا مخلص على الدوام للنظام الليبرالي و العادل الذي أعلنه بلدي، لقد 

 ه الدول.معايير االستقالل، التي ترفرف بالمجد عاليآ في هذ

واسمحوا لي، مدفوعا بالحماسة الوطنية، أن أجرؤ للتوجه اليكم ألذكر لكم بصورة سريعة 
لتي أعطتها ا األسباب التي قادت فنزويال الى التدمير، متفاخرا بأن الدروس الرهيبة و المثالية

ضة أقنعت أمريكا لتحسين سلوكها بتصحيح عيوب الوحدة و التضامن و تلك الجمهورية المنقر 
 الطاقة الموجودة في حكومتها.

ان الخطأ المدمر الذي ارتكبته فنزويال عندما دخلت المسرح السياسي كان، دون أدنى شك، 
القرار الفظيع الذي جعل من نظام التسامح نظاما مستهجنا ضعيفا و غير فاعل، منذ لك 

مياء الفترات األخيرة، بصورة عن قبل العالم المتعقل أجمع، و المستمر باصرار حتى الحين، م
 ال مثيل لها.

ان اإلشارات األولى التي أعطتها حكومتنا على ضعفها األحمق، تجلت في المدينة التابعة 
و هاجمتها على انها عدو. لكورو، والتي رفضت االعتراف بشرعيتها، و أعلنتها متمردة 

األعلى، بدال من اخضاع تلك المدينة المسالمة و التي كانت قد استسلمت بمجرد  فالمجلس
نها أ وجود قواتنا البحرية امام مينائها، تركها تقوم بالتعزيزات و اتخاذ موقف محترم جدا لدرجة

نجحت الحقا في اخضاع االتحاد بكاملة، بنفس السهولة التي كنا نحن بإمكاننا التغلب عليها 
ريبا: لقد اتخذ المجلس سياسته على المبادئ اإلنسانية التي أسئ فهمها و التي ال سابقا، تق

 تسمح ألية حكومة أن تقوم، بالقوة، بتحرير الشعوب الغبية التي تجهل قيمة حقوقها. 

ليها قضاتنا، لم تكن تلك التي يمكن أن تعلمهم علم ممارسة الحكم، فالقوانين التي كان يرجع إ
بعض مدعي الوحي الجيدين، و الذي بتخيلهم لجمهوريات فضائية، سعوا إلى  بل تلك التي أعد

تحقيق الكمال السياسي، على افتراض الكمال للجنس البشري. لذلك، كان لدينا فالسفة بدل 
حسان قادة،  ماثل م وبتخريب بدل جنود. بدل تشريع، و جدلية بدل تكتيك، و سفاسطة  وا 

نظام االجتماعي بشكل كبير جدا في مشاعره، و بالطبع سارعت للمبادئ و األشياء، فقد تأثر ال
 الدولة بخطوات كبيرة إلى حل شامل، و الذي تم تحقيقه في وقت قريب جدا. 
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من هنا ُولد اإلفالت من العقاب على جرائم الدولة التي كان يرتكبها الساخطون بشكل فاضح، 
نيه  الذين بقوا في بالدنا بسوء-بييناإلسبان األور -من قبل أعدائنا الشرسين الجدد وخاصة 

لزعزعة استقرارها باستمرار، و حياكة المؤامرات الكثيرة، ألن تركيبة قضاتنا تسمح لهم بذلك، 
 بالعفو عنهم دائما، رغم أن هجماتهم كانت هائلة بحيث كانت توجه ضد الصحة العامة.

هلية الكتاب الذين ينادون بعدم أ وأن العقيدة التي تدعم هذا السلوك تنبع من اإلحسان الكبير 
أي أحد أن يسلب إنسانا حياته، حتى لو كان قد ارتكب جريمة ضد البلد. و في ظل هذه العقيدة 

ألن الحكومات  ؛ى عنها ثانيةالرحيمة، كل مؤامرة تحدث يتبعها عفو، وكل عفو تتبعه مؤامرة يعف
حطيم ي أسهمت أكثر من أي شيء، في تالليبرالية يجب أن تتميز بالرحمة. الرحمة الجنائية، الت

 اآللة، التي لم نكملها تماما بعد!

لذلك قررت المعارضة زيادة القوات النظامية و المنضبطة، و القادرة على الصمود في ميدان 
وعلى العكس من ذلك، فقد أنشأوا  للدفاع عن الحرية، بنجاح و مجد.المعركة، حيث أعدت 

ر المنضبطة، باإلضافة إلى استنزاف صناديق الخزانة الوطنية، هيئات عديدة من الميليشيات غي
بإبعاد الفالحين عن ديارهم؛ وأثاروا الكراهية للحكومة لرواتب ضباط األركان، ودمروا الزراعة 

 التي أجبرت  هؤالء على حمل السالح وترك عوائلهم.

ها. اظ على حريت"يقول ساستنا إن الجمهوريات ليست بحاجة ألى رجال مدفوعي األجر للحف
 ، وروما، والبندقية، وجنوا، وسويسرا،جميع المواطنين هم جنود عندما يهاجمنا العدو. فاليونان
مساعدة من القوات المرتزقة المستعدة وهولندا، وأمريكا الشمالية أخيرا، هزموا خصومهم دون 

 دائما لدعم االستبداد و اضطهاد مواطنيهم".

المضادة للسياسية، كانوا يفتنون البسطاء، ولكنهم لم يتمكنوا من إقناع بهذه الحجج الواهية و 
فون الفرق الشاسع بين الشعوب، وزمان و عادات تلك الجمهوريات و العقالء الذين يغر 

جمهورياتنا. إنها، في الواقع، لم تكن تدفع لجيوش دائمة؛ ولكن ألنه لم تكن هناك جيوش دائمة 
ا فقط يبتغون الخالص و المجد لدولهم في مكانتها السياسية و في العصور القديمة، و كانو 

عاداتها الصارمة و صفتها العسكرية؛ صفات، نحن بعيدون جدا من أن نمتلكها. أما بالنسبة 
للجمهوريات الحديثة التي هزت نير طغاتها، فمن المعروف أنها حافظت على عدد مناسب من 

أمريكا الشمالية، كونها في سالم مع الجميع،  ناءباستثالمحاربين لمتطلبات أمنها؛ قدامى 
ويحميها البحر، فلم تكن بحاجة، في السنوات األخيرة، لالحتفاظ بكامل قواتها المخضرمة 

 الالزمة للدفاع عن حدودها وميادينها.
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وقد جربت فنزويال النتيجة القاسية لخطأ حساباتها؛ فالمسلحون الذين خرجوا للقاء العدو، كانوا 
على االنضباط و الطاعة، فقد ُهزموا في  نهم غير معتادينوأل السالحتى استخدام ون حيجهل

بداية الحملة األخيرة، على الرغم من الجهود البطولية و غير العادية التي قام بها قادتهم من 
اقعة و  أجل الوصول بهم إلى النصر، مما تسبب في اإلحباط العام للجنود و الضباط؛ ألنها

عسكرية، وفقط الجيوش الصلبة قادرة على التغلب على األحداث المؤسفة لحملة ما في وقت 
مبكر. فالجندي المبتدئ يعتقد أن كل شيء ُفقد، من أول هزيمة له؛ ألنه لم تثبت له التجربة 

 أن الشجاعة و المهارة و المواظبة تصحح الحظ السيء.

و نوقش و ُأقر من اقبل المجلس االتحادي، أيقظ و إن تقسيم محافظة كاراكاس، الذي ُطرح 
التابعة لها ضد العاصمة: "التي قال عنها أعضاء ألماكن اشجع الخصومة المريرة في المدن و 

المجلس الطموحون للهيمنة على مناطقهم، إنها كانت طاغية المدن و مستغلًه للدولة". فأشغل 
ت م ُتطفأ أبدا، ورغم صغر تلك المدينة: حيث أبقذلك نار الحرب األهلية في فالنسيا، و التي ل

مجاورة لكورو وماراكايبو: وهذه بدورها قامت باتصاالت مع  أخرى األمر سرا، نقلته إلى مدن 
  تلك المدينة، األمر الذي سهل دخول اإلسبان الذي إسفر عن سقوط فنزويال.

الثانوية  اضة في األماكن و لمدنوكان للنفوذ الكنائسي، بعد وقوع الزلزال، دور كبير في االنتف
و إدخال األعداء إلى البالد، مستغلة، بصورة مدنسة، قدسية وزارته لصالح دعاة الحرب االهلية. 

هؤالء الكهنة الخونة كانوا يندفعون الرتكاب جرائم ومع ذلك، يجب أن نعترف بسذاجة، أن 
اء مطلقا، حيث كان يجد له غطبشعة، تدينهم بحق، ألن اإلفالت من العقاب على الجرائم كان 

فاضحا في المجلس، حيث وصل هذا الظلم الى الحد الذي، أنه في التمرد الذي حصل في 
 مدينة فالنسيا،

و الذي كلف إخماده حوالي ألف رجل، لم يسلم متمرد واحد لينال جزاءه القانوني، و بقوا جميعا 
 بل اكثر من ذلك، احتفظوا بممتلكاتهم. على قيد الحياة،

نستنتج مما ذكر، أنه من بين األسباب التي أدت الى سقوط فنزويال، ينبغي ان نضع طبيعة 
دستورها في المقام األول، والذي، اكرر مرة أخرى، كان يتعارض بشكل كبير جدا مع مصالحها، 

 كما كان لصالح خصومها. ثانيا، روح االحسان التي سيطرت على حكامنا. 

قوة عسكرية قادرة على انقاذ الجمهورية وصد الضربات التي كان ثالثا، المعارضة ألنشاء 
يوجهها لها االسبان. رابعا، الزلزال مصحوبا بالتعصب الذي استطاع ان يحصد اهم النتائج من 
هذه الظاهرة؛ وأخيرا، الفصائل الداخلية التي كانت في الواقع السم القاتل، حيث انزلت البالد 

 الى اللحد.
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، سوف لن تكون عديمة الفائدة تماما لشعوب أمريكا الجنوبية، والمحناألخطاء  هذه األمثلة من
 .واالستقاللالذين يتطلعون إلى الحرية 

مرت عليها تجنب المزالق التي د وبالتالي يجبوقد شهدت غرناطة الجديدة استسالم فنزويال، 
استعادة  الجديدة هوناطة الغاية أقترح إجراء ضروريا جدا لسالمة غر  لهذهتلك البالد. وتحقيقا 

كاراكاس. للوهلة األولى، يبدو هذا المشروع غير مناسب، وربما مكلفا وغير عملي؛ ولكن بعد 
حيز  ، فانة من المستحيل تجاهل أهميته، ووضعهوتأمله بعمقبعناية بعيون ثاقبة،  فيهالنظر 

 .فائدتهالتنفيذ، بعد التأكد من 

مصدر تدمير كاراكاس، والذي لم يكن سوى ازدراء تلك  يقدم لدعم هذه العملية، هو ءشياول 
 انجلت الحقيقة.عندما  كذلكالمدينة لوجود عدو كان يبدو صغيرا، ولم يكن 

فكورو، بالتأكيد لم تكن قادرة على الدخول في منافسة مع كاراكاس، اذا قارنا قواتها الذاتية مع 
ي ليست دائما الكتلة المادية األكبر هتلك، ولكن كما هي الحال في ترتيب األحداث البشرية، 

التي تقرر، بل تفوق القوة المعنوية هو الذي يميل كفة الميزان السياسي نحوها، لهذا السبب ما 
ه العدو، رغم انه كان يبدو ضعيفا، لكنه كان لدي لكان ينبغي لحكومة فنزويال اهمال استئصا

التي كانت تخضع للوصاية؛ و الذهب، من يساعده مثل مقاطعة ماراكايبو؛ وجميع المقاطعات 
دمن دائما ي، الم، االوربيين الذين يعيشون معنا، و الحزب الدينالدائمينو التعاون مع خصومنا 

اكتهم، واالستبداد، وخاصة، الراي الراسخ لكثير من الجهلة وأصحاب الخرافات على دعمهم و شر 
ياسي، السالذين احتووا حدود دولنا. ان مجرد ضابط خائن يستدعي العدو، عندما يخطئ الجهاز 

كفيل لكي ال تتمكن الجهود الهائلة و الوطنية التي قام بها حماة كاراكاس، من منع سقوط مبنى 
 ب ضربة تلقاها من رجل واحد.واحد منهار بسب

وبتطبيق تجربة فنزويال على غرناطة الجديدة، وعقد مقارنة، سنجد: أن كورو بالنسبة الى 
وبناء على ذلك، فان الخطر الذي يهدد هذا البلد  كاراكاس، مثل كاراكاس الى أمريكا بأجمعها: 

هولة الحصول يال، يمكنها بسيكمن في السبب المذكور أعاله، ألنه بامتالك إسبانيا ألراضي فنزو 
 ضد امراء الحرب يتسللعلى الرجال والمون و الذخيرة، لكي، و باشراف قادة من ذوي الخبرة 

 الفرنسيون عبر محافظات باريناس و ماراكايبو الى اقصي أمريكا الجنوبية. 

دين على الديها اليوم عدد كبير من الضباط الجنراالت، الطموحين و الجريئين، والمعت فإسبانيا
امبراطوريه لهم لتحل محل  إليجادالمخاطر و الصعوبات، و المتشوقين للمجيء الى هنا 

 التي فقدوها للتو. اإلمبراطورية
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فمن المحتمل جدا انه عند اضعاف شبة الجزيرة، ان تكون هناك هجره هائلة من الرجال من 
الكرادلة، والمطارنة، واألساقفة، والكهنة ورجال الدين الثوريين،  وخصوصا منجميع األصناف، 

، في ، بل ادخال العالم الجديد باسرهوالضعيفة فحسبالقادرين ليس على تخريب دولنا الهشة 
ة، ومدى المدنية والعسكريالديني، وامبراطورية الهيمنة  التأثيرحالة من الفوضى المخيفة. وان 

ال ناطق ،هذه الم إلخضاعلنفس البشرية، ستكون عوامل أخرى كثيرة االمتيازات على ا تأثير
قلص طرف يمكن ان ييمنع الهجرة من اسبانيا. ومن المحتمل ان إنجلترا ستحمي فرار أي  ءشي

رنسا لن ففوجودها في أمريكا،  ةجزئيا قوات بونابرت في اسبانيا، ويودي الى زيادة وديموم
ية، ونحن أعجز بكثير من أن نقوم بذلك، وستكون محاوالتنا منعها؛ وال أمريكا الشمالتستطيع 

 غير مجدية، بسبب افتقارنا الى بحرية محترمة.

وهؤالء الهاربون سيجدون بالتأكيد ملجا يحتظنهم في موانى فنزويال، حيث انهم قادمون لدعم 
 طغاة ذلك البلد، وتجهيزهم بالوسائل الالزمة للشروع باحتالل الدول المستقلة.

سوف يهب خمسة عشر او عشرون الف رجل للتدريب، قريبا، على ايدي قادتهم من الضباط 
و العرفاء و نواب العرفاء و قدامى الجنود. ويتبع هذا الجيش جيش اخر اكثر اثارة للخوف، 
من الوزراء و السفراء، و المستشارين و القضاة و الهرم الكنائسي باسره و عظماء اسبانيا، 

تتدفق س الخداع والتامر، مزينين بالقاب براقة مناسبة تماما البهار الجماهير التي  الذين يمتهنون 
كل شيء و سيقتلعون بذور، بل وحتى جذور شجرة الحرية في  نحوها كالسيل، سيغرقون 

ابيع االغواء تبهم، من ينكولومبيا. فالقوات ستقاتل في الميدان، وسيشنون علينا الحرب من مكا
وى تهدئة هذه الشرور، سفلم تبق لدينا وسيلة أخرى لتحصين انفسنا ضد  وهكذا،والتعصب ، 

أقاليمنا المتمردة بسرعة، لكي نوجه أسلحتنا بعدها ضد العدو؛ و بالتالي اعداد ضباط وجنود 
 يستحقون اسم "عماد الوطن".

 اباألبو  ألغالقكل شيء يتامر لحملنا على اتخاذ هذا االجراء، دون ذكر الحاجة الماسة    
طا خ امام العدو، وهناك أسباب أخرى قوية جدا لتصميمنا على الهجوم، وسيكون عدم قيام به

رد العدو مضطرون الى ط عسكريا وسياسيا ال يغتفر. ألننا نحن الذين غزينا، وبالتالي فنحن
الى ما وراء الحدود. وهو أيضا احد مبادئ فن الحرب  الدفاعية الضارة و المدمرة لمن يتصدى 

وان العمليات الحربية على ارض العدو هي دائما  ، النها تضعفة دون امل في تعويضة،لها
ان استخدام كلذلك فال ينبغي لنا ، والي سبب  مفيدة، بسبب الفائدة التي تنتج عن إيذاء العدو؛

 الحرب الدفاعية.

في الحالة الراهنة للعدو، وهو في موقف حرج للغاية، بعد ان  كما يجب علينا أيضا ان تتظر
وفي نفس الوقت يتوجب عليه حماية المدن  ظم جنوده من ذوي األصول االوربيةهرب مع
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الوطنية: كاراكاس، بويرتو كابيلو، ال غوايرا ،برشلونة، كومانا ومارغريتا، حيث توجد 
ناطق، خوفا من انتفاضة عامة خالل مستودعاته؛ دون أن يجرؤ على التخلي عن هذه الم

عملية انسحابه منها. لذا فإنه ليس من المستحيل ان تصل قواتنا الى بوابات كاراكاس، من 
 دون أن تخوض معركة حامية.

إنه أمر إيجابي، بمجرد دخولنا الى فنزويال، سيلتحق بنا اآلالف من الوطنيين الشجعان الذين 
فاع عن دو انضمام قواتهم الى قواتنا لل م،من نير طغاته الى مجيئنا للتخلص يتطلعون  اكانو 

ان طبيعة هذه الحملة تمنحنا فائدة االقتراب من ماراكيبو عن طريق سانتا مارتا، ومن الحرية ،
تعزيزات ان تصل ال، يق كوكوتا. فلنستغل اذن هذه اللحظات المناسبة، خشية ر باريناس عن ط

لسعيدة االمستمرة من اسبانيا، وتغير تماما مشهد االحداث، ونخسر، ربما الى االبد، الفرصة 
ء الغزاة هؤال تأديبشرف غرناطة الجديدة يتطلب على وجه السرعة،  لتامين مصير هذه الدول

ة حملة وليالمتجاسرين و مطاردتهم حتى اخر معاقلهم. كما ان مجدها يعتمد على توليها مسئ
الزحف الى فنزويال، لتحرير مهد استقالل كولومبيا، وشهدائها، وذلك الشعب الكاراكاسي 

، الذي يوجه صرخاته فقط الى مواطنيه الغرناطيين االحبة، وهو ينتظرهم بفارغ صبر، الفاضل
ئما اكما ينتظر منقذيه. فلنسرع لكسر قيود أولئك الضحايا الذين يئنون في زنازينهم، ينتظرون د

منكم الخالص: ال تحبطوا ثقتهم، وال تكونوا بليدي اإلحساس تجاه صرخات اخوانكم. هبوا 
رية ن واطالق سراح المظلومين ومنح الحلقتلى، ومنح الحياة للذين يحتضرو مسرعين لالنتقام ل

  للجميع.
 
 

 ______________________ 
 .72-69غاستافو بيريرا ، المصدر السابق، ص (1)
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  (1) 1815أيلول  6في  جامايكا بوليفار التي كتبها في  ( رسالة9ق )ملح

 

I hasten to reply to the letter of the 29th ultimo which you had the honor 

of sending me and which I received with the greatest satisfaction.  

Sensible though I am of the interest you desire to take in the fate of my 

country, and of your commiseration with her for the tortures she has 

suffered from the time of her discovery until the present at the hands of 

her destroyers, the Spaniards, I am no less sensible of the obligation 

which your solicitous inquiries about the principal objects of American 

policy place upon me. Thus, I find myself in conflict between the desire 

to reciprocate your confidence, which honors me, and the difficulty of 

rewarding it, for lack of documents and books and because of my own 

limited knowledge of a land so vast, so varied, and so little known as 

the New World. In my opinion it is impossible to answer the questions 

that you have so kindly posed. Baron von Humboldt himself; with his 

encyclopedic theoretical and practical knowledge, could hardly do so 

properly, because, although some of the facts about America and her 

development are known, I dare say the better part are shrouded in 

mystery. Accordingly, only conjectures that are more or less 

approximate can be made, especially with regard to her future and the 

true plans of the Americans, inasmuch as our continent has within it 

potentialities for every facet of development revealed in the history of 

nations, by reason of its physical characteristics and because of the 

hazards of war and the uncertainties of politics.                              

As I feel obligated to give due consideration to your esteemed letter and 

to the philanthropic intentions prompting it, I am impelled to write you 

these words, wherein you will certainly not find the brilliant thoughts 

you seek but rather a candid statement of my ideas.                          

"Three centuries ago, you say, "began the atrocities committed by the 

Spaniards on this great hemisphere of Columbus." Our age has rejected 

these atrocities as mythical, because they appear to be beyond the 

human capacity for evil. Modern critics would never credit them were 

it not for the many and frequent documents testifying to these horrible 

truths. The humane Bishop of Chiapas, that apostle of America, Las 

Casas, has left to posterity a brief description of these horrors, extracted 

from the trial records in Sevilla relating to the cases brought against 

the conquistadores, and containing the testimony of every respectable 

person then in the New World, together with the charges, which the 

tyrants made against each other. All this is attested by the foremost 

historians of that time. Every impartial person has admitted the zeal, 

sincerity, and high character of that friend of humanity, who so fervently 

and so steadfastly denounced to his government and to his 
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contemporaries the most horrible acts of sanguinary frenzy.                 

With what a feeling of gratitude I read that passage in your letter in 

which you say to me: "I hope that the success which then followed 

Spanish arms may now turn in favor of their adversaries, the badly 

oppressed people of South America." I take this hope as a prediction, if 

it is justice that determines man's contests. Success will crown our 

efforts, because the destiny of America has been irrevocably decided; 

the tie that bound her to Spain has been severed. Only a concept 

maintained that tie and kept the parts of that immense monarchy 

together. That which formerly bound them now divides them. The 

hatred that the Peninsula has inspired in us is greater than the ocean 

between us. It would be easier to have the two continents meet than to 

reconcile the spirits of the two countries. The habit of obedience; a 

community of interest, of understanding, of religion; mutual goodwill; 

a tender regard for the birthplace and good name of our forefathers; in 

short, all that gave rise to our hopes, came to us from Spain. As a result 

there was born principle of affinity that seemed eternal, notwithstanding 

the misbehavior of our rulers which weakened that sympathy, or, rather, 

that bond enforced by the domination of their rule. At present the 

contrary attitude persists: we are threatened with the fear of death, 

dishonor, and every harm; there is nothing we have not suffered at the 

hands of that unnatural stepmother-Spain. The veil has been torn 

asunder. We have already seen the light, and it is not our desire to be 

thrust back into darkness. The chains have been broken; we have been 

freed, and now our enemies seek to enslave us anew. For this reason 

America fights desperately, and seldom has desperation failed to 

achieve victory.                          

Because successes have been partial and spasmodic, we must not lose 

faith. In some regions the Independents triumph, while in others the 

tyrants have the advantage. What is the end result? Is not the entire New 

World in motion, armed for defense? We have but to look around us on 

this hemisphere to witness a simultaneous struggle at every point. 

The war-like state of the La Plata River provinces has purged that 

territory and led their victorious armies to Upper Perú, arousing 

Arequipa and worrying the royalists in Lima. Nearly one million 

inhabitants there now enjoy liberty.                                                                         

The territory of Chile, populated by 800,000 souls, is fighting the enemy 

who is seeking her subjugation; but to no avail, because those who long 

ago put an end to the conquests of this enemy, the free and indomitable 

Araucanians, are their neighbors and compatriots. Their sublime 

example is proof to those fighting in Chile that a people who love 

independence will eventually achieve it.                                                                      

The viceroyalty of Perú, whose population approaches a million and a 
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half inhabitants, without doubt suffers the greatest subjection and is 

obliged to make the most sacrifices for the royal cause; and, although 

the thought of cooperating with that part of America may be vain, the 

fact remains that it is not tranquil, nor is it capable of restraining the 

torrent that threatens most of its provinces.                    

New Granada, which is, so to speak, the heart of America, obeys a 

general government, save for the territory of Quito which is held only 

with the greatest difficulty by its enemies, as it is strongly devoted to 

the country's cause; and the provinces of Panamá and Santa Marta 

endure, not without suffering, the tyranny of their masters. Two and a 

half million people inhabit New Granada and are actually defending that 

territory against the Spanish army under General Morillo, who will 

probably suffer defeat at the impregnable fortress of Cartagena. But 

should he take that city, it will be at the price of heavy casualties, and 

he will then lack sufficient forces to subdue the unrestrained and brave 

inhabitants of the interior.                                                                             

With respect to heroic and hapless Venezuela, events there have moved 

so rapidly and the devastation has been such that it is reduced to frightful 

desolation and almost absolute indigence, although it was once among 

the fairest regions that are the pride of America. Its tyrants govern a 

desert, and they oppress only those unfortunate survivors who, having 

escaped death, lead a precarious existence. A few women, children, and 

old men are all that remain. Most of the men have perished rather than 

be slaves; those who survive continue to fight furiously on the fields and 

in the inland towns, until they expire or hurl into the sea those who, 

insatiable in their thirst for blood and crimes, rival those first monsters 

who wiped out America's primitive race. Nearly a million persons 

formerly dwelt in Venezuela, and it is no exaggeration to say that one 

out of four has succumbed either to the land, sword, hunger, plague, 

flight, or privation, all consequences of the war, save the earthquake.  

According to Baron von Humboldt, New Spain, including Guatemala, 

had 7,800,000 inhabitants in 1808. Since that time, the insurrection, 

which has shaken virtually all of her provinces, has appreciably reduced 

that apparently correct figure, for over a million men have perished, as 

you can see in the report of Mr. Walton, who describes faithfully the 

bloody crimes committed in that abundant kingdom. There the struggle 

continues by dint of human and every other type of sacrifice, for the 

Spaniards spare nothing that might enable them to subdue those who 

have had the misfortune of being born on this soil, which appears to be 

destined to flow with the blood of its offspring. In spite of everything, 

the Mexicans will be free. They have embraced the country's cause, 

resolved to avenge their forefathers or follow them to the grave. Already 

they say with Raynal: The time has come at last to repay the Spaniards 
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torture for torture and to drown that race of annihilators in its own blood 

or in the sea.                                                      

The islands of Puerto Rico and Cuba, with a combined population of 

perhaps 700,000 to 800,000 souls, are the most tranquil possessions of 

the Spaniards, because they are not within range of contact with the 

Independents. But are not the people of those islands Americans? Are 

they not maltreated? Do they not desire a better life?                   

This picture represents, on a military map, an area of 2,000 longitudinal 

and 900 latitudinal leagues at its greatest point, wherein 16,000,000 

Americans either defend their rights or suffes repression at the hands of 

Spain, which, although once the world's greatest empire, is now too 

weak, with what little is left her, to rule the new hemisphere or even to 

maintain herself in the old. And shall Europe, the civilized, the 

merchant, the lover of liberty allow an aged serpent, bent only on 

satisfying its venomous rage, devour the fairest part of our globe? What! 

Is Europe deaf to the clamor of her own interests? Has she no eyes to 

see justice? Has she grown so hardened as to become insensible? The 

more I ponder these questions, the more I am confused. I am led to think 

that America's disappearance is desired; but this is impossible because 

all Europe is not Spain. What madness for our enemy to hope to 

reconquer America when she has no navy, no funds, and almost no 

soldiers! Those troops which she has are scarcely adequate to keep her 

own people in a state of forced obedience and to defend herself from her 

neighbors. On the other hand, can that nation carry on the exclusive 

commerce of one-half the world when it lacks manufactures, 

agricultural products, crafts and sciences, and even a policy? Assume 

that this mad venture were successful, and further assume that 

pacification ensued, would not the sons of the Americans of today, 

together with the sons of the   European reconquistadores twenty years 

hence, conceive the same patriotic designs that are now being fought 

for?                  

Europe could do Spain a service by dissuading her from her rash 

obstinacy, thereby at least sparing her the costs she is incurring and the 

blood she is expending. And if she will fix her attention on her own 

precincts she can build her prosperity and power upon more solid 

foundations than doubtful conquests, precarious commerce, and 

forceful exactions from remote and powerful peoples. Europe herself, 

as a matter of common sense policy, should have prepared and executed 

the project of American independence, not alone because the world 

balance of power so necessitated, but also because this is the legitimate 

and certain means through which Europe can acquire overseas 

commercial establishments. A Europe which is not moved by the violent 

passions of vengeance, ambition, and greed, as is Spain, would seem to 
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be entitled, by all the rules of equity, to make clear to Spain where her 

best interests lie.                                                

All of the writers who have treated this matter agree on this point. 

Consequently, we have had reason to hope that the civilized nations 

would hasten to our aid in order that we might achieve that which must 

prove to be advantageous to both hemispheres. How vain has been this 

hope! Not only the Europeans but even our brothers of the North have 

been apathetic bystanders in this struggle which, by its very essence, is 

the most just, and in its consequences the most noble and vital of any 

which have been raised in ancient or in modern times. Indeed, can the 

far-reaching effects of freedom for the hemisphere which Columbus 

discovered ever be calculated?                                 

"The criminal action of Bonaparte," you say, "in seizing Charles IV and 

Ferdinand VII, the monarchs of that nation which three centuries ago 

treacherously imprisoned two rulers of South America, is a most evident 

sign of divine retribution, and, at the same time, positive proof that God 

espouses the just cause of the Americans and will grant them 

independence."   

It appears that you allude to Montezuma, the ruler of Mexico, who was 

imprisoned by Cortés, and, according to Herrera, was by him slain, 

although Solís states that it was the work of the people; and to 

Atahualpa, the Inca of Penú, destroyed by Francisco Pizarro and Diego 

Almagro. The fate of the monarchs of Spain and of America is too 

different to admit a comparison. The former were treated with dignity 

and were kept alive, and eventually they recovered their freedom and 

their throne; whereas the latter suffered unspeakable tortures and the 

vilest of treatment. Quauhtemotzin [Guatémoc], Montezuma's 

successor, was treated as an emperor and crowned, but in ridicule and 

not in honor, so that he might suffer this humiliation before being put to 

torture. A like treatment was accorded the ruler of Michoacán, 

Catzontzin; the zipa of Bogotá, and all the 

other toquis, imas, zipas, ulmenes, caciques, and other Indian dignitaries 

who succumbed before Spain's might.                 

The case of Ferdinand VII more nearly parallels what happened in Chile 

in 1535 to the ulmen of Copiapó, then ruler of that region. The Spaniard 

Almagro pretended, like Bonaparte, to espouse the cause of the 

legitimate sovereign; he therefore called the other a usurper, as did 

Ferdinand in Spain. Almagro appeared to re-establish the legitimate 

sovereign in his estates but ended by shackling the hapless ulmen and 

feeding him to the flames without so much as hearing his defense. This 

is similar to the case of Ferdinand VII and his usurper: Europe's 

monarchs, however, only suffer exile; the ulmen of Chile is barbarously 

put to death.                                                        
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"These several months," you add, "I have given much thought to the 

situation in America and to her hopes for the future. I have a great 

interest in her development, but I lack adequate information respecting 

her present state and the aspirations of her people. I greatly desire to 

know about the politics of each province, also its peoples, and whether 

they desire a republic or a monarchy; or whether they seek to form one 

unified republic or a single monarchy? If you could supply me with this 

information or suggest the sources I might consult, I should deem it a 

very special favor."                                  

Generous souls always interest themselves in the fate of a people who 

strive to recover the rights to which the Creator and Nature have entitled 

them, and one must indeed be wedded to error and passion not to harbor 

this noble sentiment. You have given thought to my country and are 

concerned in its behalf, and for your kindness I am warmly grateful.  

I have listed the population, which is based on more or less exact data, 

but which a thousand circumstances render deceiving. This inaccuracy 

cannot easily be remedied, because most of the inhabitants live in rural 

areas and are often nomadic; they are farmers, herders, and migrants, 

lost amidst thick giant forests, solitary plains, and isolated by lakes and 

mighty streams. Who is capable of compiling complete statistics of a 

land like this! Moreover, the tribute paid by the Indians, the punishments 

of the slaves, the first fruits of the harvest, tithes, and taxes levied on 

farmers, and other impositions have driven the poor Americans from 

their homes. This is not to mention the war of extermination that has 

already taken a toll of nearly an eighth part of the population and 

frightened another large part away. All in all, the difficulties are 

insuperable, and the tally is likely to show only half the true 

count.                    

It is even more difficult to foresee the future fate of the New World, to 

set down its political principles, or to prophesy what manner of 

government it will adopt. Every conjecture relative to America's future 

is, I feel, pure speculation. When mankind was in its infancy, steeped in 

uncertainty, ignorance, and error, was it possible to foresee what system 

it would adopt for its preservation? Who could venture to say that a 

certain nation would be a republic or a monarchy; this nation great, that 

nation small? To my way of thinking, such is our own situation. We are 

a young people. We inhabit a world apart, separated by broad seas. We 

are young in the ways of almost all the arts and sciences, although, in a 

certain manner, we are old in the ways of civilized society. I look upon 

the present state of America as similar to that of Rome after its fall. Each 

part of Rome adopted a political system conforming to its interest and 

situation or was led by the individual ambitions of certain chiefs, 

dynasties, or associations. But this important difference exists: those 
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dispersed parts later reestablished their ancient nations, subject to the 

changes imposed by circumstances or events. But we scarcely retain a 

vestige of what once was; we are, moreover, neither Indian nor 

European, but a species midway between the legitimate proprietors of 

this country and the Spanish usurpers. In short, though Americans by 

birth we derive our rights from Europe, and we have to assert these 

rights against the rights of the natives, and at the same time we must 

defend ourselves against the invaders. This places us in a most 

extraordinary and involved situation. Notwithstanding that it is a type 

of divination to predict the result of the political course which America 

is pursuing, I shall venture some conjectures which, of course, are 

colored by my enthusiasm and dictated by rational desires rather than 

by reasoned calculations.                                   

The role of the inhabitants of the American hemisphere has for centuries 

been purely passive. Politically they were nonexistent. We are still in a 

position lower than slavery, and therefore it is more difficult for us to 

rise to the enjoyment of freedom. Permit me these transgressions in 

order to establish the issue. States are slaves because of either the nature 

or the misuse of their constitutions; a people is therefore enslaved when 

the govemment, by its nature or its vices, infringes on and usurps the 

rights of the citizen or subject. Applying these principles, we find that 

America was denied not only its freedom but even an active and 

effective tyranny. Let me explain. Under absolutism there are no 

recognized limits to the exercise of govemmental powers. The will of 

the great sultan, khan, bey, and other despotic rulers is the supreme law, 

carried out more or less arbitrarily by the lesser pashas, khans, and 

satraps of Turkey and Persia, who have an organized system 

ofoppression in which inferiors participate according to the authority 

vested in them. To them is entrusted the administration of civil, military, 

political, religious, and tax matters. But, after all is said and done, the 

rulers of Ispahan are Persians; the viziers of the Grand Turk are Turks; 

and the sultans of Tartary are Tartars. China does not bring its military 

leaders and scholars from the land of Genghis Khan, her conqueror, 

notwithstanding that the Chinese of today are the lineal descendants of 

those who were reduced to subjection by the ancestors of the present-

day Tartars.                                

How different is our situation! We have been harassed by a conduct 

which has not only deprived us of our rights but has kept us in a sort of 

permanent infancy with regard to public affairs. If we could at least have 

managed our domestic affairs and our internal administration, we could 

have acquainted ourselves with the processes and mechanics of public 

affairs. We should also have enjoyed a personal consideration, thereby 

commanding a certain unconscious respect from the people, which is so 
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necessary to preserve amidst revolutions. That is why I say we have 

even been deprived of an active tyranny, since we have not been 

permitted to exercise its functions.                       

Americans today, and perhaps to a greater extent than ever before, who 

live within the Spanish system occupy a position in society no better 

than that of serfs destined for labor, or at best they have no more status 

than that of mere consumers. Yet even this status is surrounded with 

galling restrictions, such as being forbidden to grow European crops, or 

to store products which are royal monopolies, or to establish factories 

of a type the Peninsula itself does not possess. To this add the exclusive 

trading privileges, even in articles of prime necessity, and the barriers 

between American provinces, designed to prevent all exchange of trade, 

traffic, and understanding. In short, do you wish to know what our future 

held?--simply the cultivation of the fields of indigo, grain, coffee, sugar 

cane, cacao, and cotton; cattle raising on the broad plains; hunting wild 

game in the jungles; digging in the earth to mine its gold--but even these 

limitations could never satisfy the greed of Spain.                     

So negative was our existence that I can find nothing comparable in any 

other civilized society, examine as I may the entire history of time and 

the politics of all nations. Is it not an outrage and a violation of human 

rights to expect a land so splendidly endowed, so vast, rich, and 

populous, to remain merely passive?                          

As I have just explained, we were cut off and, as it were, removed from 

the world in relation to the science of government and administration of 

the state. We were never viceroys or governors, save in the rarest of 

instances; seldom archbishops and bishops; diplomats never; as military 

men, only subordinates; as nobles, without royal privileges. In brief, we 

were neither magistrates nor financiers and seldom merchants--all in 

flagrant contradiction to our institutions.                         

Emperor Charles V made a pact with the discoverers, conquerors, and 

settlers of America, and this, as Guerra puts it, is our social contract. 

The monarchs of Spain made a solemn agreement with them, to be 

carried out on their own account and at their own risk, expressly 

prohibiting them from drawing on the royal treasury. In return, they 

were made the lords of the land, entitled to organize the public 

administration and act as the court of last appeal, together with many 

other exemptions and privileges that are too numerous to mention. The 

King committed himself never to alienate the American provinces, 

inasmuch as he had no jurisdiction but that of sovereign domain. Thus, 

for themselves and their descendants, the conquistadores possessed 

what were tantamount to feudal holdings. Yet there are explicit laws 

respecting employment in civil, ecciesiastical, and tax-raising 

establishments. These laws favor, almost exclusively, the natives of the 
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country who are of Spanish extraction. Thus, by an outright violation of 

the laws and the existing agreements, those born in America have been 

despoiled of their constitutional rights as embodied in the code.    

From what I have said it is easy to deduce that America was not prepared 

to secede from the mother country; this secession was suddenly brought 

about by the effect of the illegal concessions of Bayonne and the 

unrighteous war which the Regency unjustly and illegally declared on 

us. Concerning the nature of the Spanish governments, their stringent 

and hostile decrees, and their long record of desperate behavior, you can 

find articles of real merit, by Mr. Blanco, in the newspaper El Español 

. Since this aspect of our history is there very well treated, I shall do no 

more than refer to it.                                            

The Americans have risen rapidly without previous knowledge of, and, 

what is more regrettable, without previous experience in public affairs, 

to enact upon the world stage the eminent roles of legislator, magistrate, 

minister of the treasury, diplomat, general, and every position of 

authority, supreme or subordinate, that comprises the hierarchy of a 

fully organized state.                                

When the French invasion, stopped only by the walls of Cadiz, routed 

the fragile govemments of the Peninsula, we were left orphans. Prior to 

that invasion, we had been left to the mercy of a foreign usurper. 

Thereafter, the justice due us was dangled before our eyes, raising hopes 

that only came to nought. Finally, uncertain of our destiny, and facing 

anarchy for want of a legitimate, just, and liberal govemment, we threw 

ourselves headlong into the chaos of revolution. Attention was first 

given to obtaining domestic security against enemies within our midst, 

and then it was extended to the procuring of external security. 

Authorities were set up to replace those we had deposed, empowered to 

direct the course of our revolution and to take full advantage of the 

fortunate turn of events; thus we were able to found a constitutional 

government worthy of our century and adequate to our 

situation.                           

The first steps of all the new govemments are marked by the 

establishment of juntas of the people. These juntas speedily draft rules 

for the calling of congresses, which produce great changes. Venezuela 

erected a democratic and federal government, after declaring for the 

rights of man. A system of checks and balances was established, and 

general laws were passed granting civil liberties, such as freedom of the 

press and others. In short, an independent government was created. New 

GIanada uniformly followed the political institutions and reforms 

introduced by Venezuela, taking as the fundamental basis of her 

constitution the most elaborate federal system ever to be brought into 

existence. Recently the powers of the chief executive have been 



 ............................المالحق.............................................................
 

 
167 

increased, and he has been given all the powers that are properly his. I 

understand that Buenos Aires and Chile have followed this same line of 

procedure, but, as the distance is so great and documents are so few and 

the news reports so unreliable, I shall not attempt even briefly to sketch 

their progress.                             

Events in Mexico have been too varied, confused, swift, and unhappy 

to follow clearly the couse of that revolution. We lack, moreover, the 

necessary documentary information to enable us to form a judgment. 

The Independents of Mexico, according to our information, began their 

insurrection in September, 1810, and a year later they erected a central 

government in Zitacuaro, where a national junta was installed under the 

auspices of Ferdinand VII, in whose name the government was carried 

on. The events of the war caused this junta to move from place to place; 

and, having undergone such modifications as events have determined, 

it may still be in existence.                                   

It is reported that a generalissimo or dictator [sic] has been appointed 

and that he is the illustrious General Morelos, though others mention the 

celebrated General Rayón. It is certain that one or both of these two 

great men exercise the supreme authority in that country. And recently 

a constitution has been created as a framework of government. In 

March, 1812 the government, then residing in Zultepec, submitted a 

plan for peace and war to the Viceroy of Mexico that had been 

conceived with the utmost wisdom. It acclaimed the law of nations and 

established principles that are true and beyond question. 

The junta proposed that the war be fought as between brothers and 

countrymen; that it need not be more cruel than a war between foreign 

nations; that the rules of nations and of war, held inviolable even by 

infidels and barbarians, must be more binding upon Christians, who are, 

moreover, subject to one sovereign and to the same laws; that prisoners 

not be treated as guilty of lèse majesté, nor those surrendering arms 

slain, but rather held as hostages for exchange; and that peaceful towns 

not be put to fire and sword. The junta concluded its proposal by 

warning that if this plan were not accepted rigorous reprisal would be 

taken. This proposal was received with scorn: no reply was made to the 

national junta. The original communications were publicly burned in the 

plaza in Mexico City by the executioner, and the Spaniards have 

continued the war of extermination with their accustomed fury; 

meanwhile, the Mexicans and the other American nations have refrained 

from instituting a war to the death respecting Spanish prisoners. Here it 

can be seen that as a matter of expediency an appearance of allegiance 

to the King and even to the Constitution of the monarchy has been 

maintained. The national junta, it appears, is absolute in the exercise of 

the legislative, executive, and judicial powers, and its membership is 
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very limited.                                

Events in Costa Firme have proved that institutions which are wholly 

representative are not suited to our character, customs, and present 

knowledge. In Caracas party spirit arose in the societies, assemblies, and 

popular elections; these parties led us back into slavery. Thus, while 

Venezuela has been the American republic with the most advanced 

political institutions, she has also been the clearest example of the 

inefficacy of the democratic and federal system for our new-born states. 

In New Granada, the large number of excess powers held by the 

provincial governments and the lack of centralization in the general 

government have reduced that fair country to her present state. For this 

reason her foes, though weak, have been able to hold out against all 

odds. As long as our countrymen do not acquire the abilities and 

political virtues that distinguish our brothers of the north, wholly 

popular systems, far from working to our advantage, will, I greatly fear, 

bring about our downfall. Unfortunately, these traits, to the degree in 

which they are required, do not appear to be within our reach. On the 

contrary, we are dominated by the vices that one learns under the rule 

of a nation like Spain, which has only distinguished itself in ferocity, 

ambition, vindictiveness, and greed.                                  

It is harder, Montesquieu has written, to release a nation from servitude 

than to enslave a free nation. This truth is proven by the annals of all 

times, which reveal that most free nations have been put under the yoke, 

but very few enslaved nations have recovered their liberty. Despite the 

convictions of history, South Americans have made efforts to obtain 

liberal, even perfect, institutions, doubtless out of that instinct to aspire 

to the greatest possible happiness, which, common to all men, is bound 

to follow in civil societies founded on the principles of justice, liberty, 

and equality. But are we capable of maintaining in proper balance the 

difficult charge of a republic? Is it conceivable that a newly emancipated 

people can soar to the heights of liberty, and, unlike Icarus, neither have 

its wings melt nor fall into an abyss? Such a marvel is inconceivable and 

without precedent. There is no reasonable probability to bolster our 

hopes.   

More than anyone, I desire to see America fashioned into the greatest 

nation in the world, greatest not so much by virtue of her area and wealth 

as by her freedom and glory. Although I seek perfection for the 

government of my country, I cannot persuade myself that the New 

World can, at the moment, be organized as a great republic. Since it is 

impossible, I dare not desire it; yet much less do I desire to have all 

America a monarchy because this plan is not only impracticable but also 

impossible. Wrongs now existing could not be righted, and our 

emancipation would be fruitless. The American states need the care of 
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paternal governments to heal the sores and wounds of despotism and 

war. The parent country, for example, might be Mexico, the only 

country fitted for the position by her intrinsic strength, and without such 

power there can be no parent country. Let us assume it were to be the 

Isthmus of Panamá, the most central point of this vast continent. Would 

not all parts continue in their lethargy and even in their present disorder? 

For a single government to infuse life into the New World; to put into 

use all the resources for public prosperity; to improve, educate, and 

perfect the New World, that government would have to possess the 

authority of a god, much less the knowledge and virtues of 

mankind.                           

The party spirit that today keeps our states in constant agitation would 

assume still greater proportions were a central power established, for 

that power--the only force capable of checking this agitation--would be 

elsewhere. Furthermore, the chief figures of the capitals would not 

tolerate the preponderance of leaders at the metropolis, for they would 

regard these leaders as so many tyrants. Their resentments would attain 

such heights that they would compare the latter to the hated Spaniards. 

Any such monarchy would be a misshapen colossus that would collapse 

of its own weight at the slightest disturbance.                            

Mr. de Pradt has wisely divided America into fifteen or seventeen 

mutually independent states, governed by as many monarchs. I am in 

agreement on the first suggestion, as America can well tolerate 

seventeen nations; as to the second, though it could easily be achieved, 

it would serve no purpose. Consequently, I do not favor American 

monarchies. My reasons are these: The well-understood interest of a 

republic is limited to the matter of its preservation, prosperity, and glory. 

Republicans, because they do not desire powers which represent a 

directly contrary viewpoint, have no reason for expanding the 

boundaries of their nation to the detriment of their own resources, solely 

for the purpose of having their neighbors share a liberal constitution. 

They would not acquire rights or secure any advantage by conquering 

their neighbors, unless they were to make them colonies, conquered 

territory, or allies, after the example of Rome. But such thought and 

action are directly contrary to the principles of justice which 

characterize republican systems; and, what is more, they are in direct 

opposition to the interests of their citizens, because a state, too large of 

itself or together with its dependencies, ultimately falls into decay. Its 

free govemment becomes a tyranny. The principles that should preserve 

the government are disregarded, and finally it degenerates into 

despotism. The distinctive feature of small republics is permanence: that 

of large republics varies, but always with a tendency toward empire. 

Almost all small republics have had long lives. Among the larger 
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republics, only Rome lasted for several centuries, for its capital was a 

republic. The rest of her dominions were governed by diven laws and 

institutions.                          

The policy of a king is very different. His constant desire is to increase 

his possessions, wealth, and authority; and with justification, for his 

power grows with every acquisition, both with respect to his neighbors 

and his own vassals, who fear him because his power is as formidable 

as his empire, which he maintains by war and conquest. For these 

reasons I think that the Americans, being anxious for peace, science, art, 

commerce, and agriculture, would prefer republics to kingdoms. And, 

further, it seems to me that these desires conform with the aims of 

Europe.   

We know little about the opinions prevailing in Buenos Aires, Chile, 

and Perú. Judging by what seeps through and by conjecture, Buenos 

Aires will have a central government in which the military, as a result 

of its internal dissensions and external wars, will have the upper hand. 

Such a constitutional system will necessarily degenerate into an 

oligarchy or a monocracy, with a variety of restrictions the exact nature 

of which no one can now foresee. It would be unfortunate if this 

situation were to follow because the people there deserve a more 

glorious destiny.                     

The Kingdom of Chile is destined, by the nature of its location, by the 

simple and virtuous character of its people, and by the example of its 

neighbors, the proud republicans of Arauco, to enjoy the blessings that 

flow from the just and gentle laws of a republic. If any American 

republic is to have a long life, I am inclined to believe it will be Chile. 

There the spirit of liberty has never been extinguished; the vices of 

Europe and Asia arrived too late or not at all to corrupt the customs of 

that distant corner of the world. Its area is limited; and, as it is remote 

from other peoples, it will always remain free from contamination. Chile 

will not alter her laws, ways, and practices. She will preserve her 

uniform political and religious views. In a word, it is possible for Chile 

to be free.                   

Perú, on the contrary, contains two factors that clash with every just and 

liberal principle: gold and slaves. The former corrupts everything; the 

latter are themselves corrupt. The soul of a serf can seldom really 

appreciate true freedom. Either he loses his head in uprisings or his self-

respect in chains. Although these remarks would be applicable to all 

America, I believe that they apply with greater justice to Lima, for the 

reasons I have given and because of the cooperation she has rendered 

her masters against her own brothers, those illustrious sons of Quito, 

Chile, and Buenos Aires. It is plain that he who aspires to obtain liberty 

will at least attempt to secure it. I imagine that in Lima the rich will not 
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tolerate democracy, nor will the freed slaves and pardos accept 

aristocracy. The former will prefer the tyranny of a single man, to avoid 

the tumult of rebellion and to provide, at least, a peaceful system. If Perú 

intends to recover her independence, she has much to do.      

From the foregoing, we can draw these conclusions: The American 

provinces are fighting for their freedom, and they will ultimately 

succeed. Some provinces as a matter of course will form federal and 

some central republics; the larger areas will inevitably establish 

monarchies, some of which will fare so badly that they will disintegrate 

in either present or future revolutions. To consolidate a great monarchy 

will be no easy task, but it will be utterly impossible to consolidate a 

great republic.                     

It is a grandiose idea to think of consolidating the New World into a 

single nation, united by pacts into a single bond. It is reasoned that, as 

these parts have a common origin, language, customs, and religion, they 

ought to have a single government to permit the newly formed states to 

unite in a confederation. But this is not possible. Actually, America is 

separated by climatic differences, geographic diversity, conflicting 

interests, and dissimilar characteristics. How beautiful it would be if the 

Isthmus of Panamá could be for us what the Isthmus of Corinth was for 

the Greeks! Would to God that some day we may have the good fortune 

to convene there an august assembly of representatives of republics, 

kingdoms, and empires to deliberate upon the high interests of peace 

and war with the nations of the other three-quarters of the globe. This 

type of organization may come to pass in some happier period of our 

regeneration. But any other plan, such as that of Abbé St. Pierre, who in 

laudable delirium conceived the idea of assembling a European 

congress to decide the fate and interests of those nations, would be 

meaningless.                    

Among the popular and representative systems, I do not favor the 

federal system. It is over-perfect, and it demands political virtues and 

talents far superior to our own. For the same reason I reject a monarchy 

that is part aristocracy and part democracy, although with such a 

govemment England has achieved much fortune and splendor. Since it 

is not possible for us to select the most perfect and complete form of 

government, let us avoid falling into demagogic anarchy or monocratic 

tyranny. These opposite extremes would only wreck us on similar reefs 

of misfortune and dishonor; hence, we must seek a mean between them. 

I say: Do not adopt the best system of government, but the one that is 

most likely to succeed.                    

By the nature of their geographic location, wealth, population, and 

character, I expect that the Mexicans, at the outset, intend to establish a 

representative republic in which the executive will have great powers. 
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These will be concentrated in one person, who, if he discharges his 

duties with wisdom and justice, should almost certainly maintain his 

authority for life. If through incompetence or violence he should excite 

a popular revolt and it should be successful, this same executive power 

would then, perhaps, be distributed among the members of an assembly. 

If the dominant party is military or aristocratic, it will probably demand 

a monarchy that would be limited and constitutional at the outset, and 

would later inevitably degenerate into an absolute monarchy; for it must 

be admitted that there is nothing more difficult in the political world 

than the maintenance of a limited monarchy. Moreover, it must also be 

agreed that only a people as patriotic as the English are capable of 

controlling the authority of a king and of sustaining the spirit of liberty 

under the rule of sceptre and crown.                           

The states of the Isthmus of Panamá as far as Guatemala, will perhaps 

form a confederation. Because of their magnificent position between 

two mighty oceans, they may in time become the emporium of the 

world. Their canals will shorten distances throughout the world, 

strengthen commercial ties between Europe, America, and Asia, and 

bring to that happy area tribute from the four quarters of the globe. There 

some day, perhaps, the capital of the world may be located-reminiscent 

of the Emperor Constantine's claim that Byzantium was the capital of 

the ancient world.                       

New Granada will unite with Venezuela, if they can agree to the 

establishment of a central republic. Their capital may be Maracaibo or 

a new city to be named Las Casas (in honor of that humane hero) to be 

built on the borders of the two countries, in the excellent: port area of 

Bahía-Honda. This location, though little known, is the most 

advantageous in all respects. It is readily accessible, and its situation is 

so strategic that it can be made impregnable. It has a fine, healthful 

climate, a soil as suitable for agriculture as for cattle raising, and a 

superabundance of good timber. The Indians living there can be 

civilized, and our territorial possessions could be increased with the 

acquisition of the Goajira Peninsula. This nation should be called 

Colombia as a just and grateful tribute to the discoverer of our 

hemisphere. Its government might follow the English pattern, except 

that in place of a king there will be an executive who will be elected, at 

most, for life, but his office will never be hereditary, if a republic is 

desired. There will be a hereditary legislative chamber or senate. This 

body can interpose itself between the violent demands of the people and 

the great powers of the government during periods of political unrest. 

The second representative body will be a legislature with restrictions no 

greater than those of the lower house in England. The Constitution will 

draw on all systems of government, but I do not want it to partake of all 
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their vices. As Colombia is my country, I have an indisputable right to 

desire for her that form of govemment which, in my opinion, is best. It 

is very possible that New Granada may not care to recognize a central 

government, because she is greatly addicted to federalism; in such 

event, she will form a separate state which, if it endures, may prosper, 

because of its great and varied resources.                      

"Great and beneficial changes," you say, "can frequently be brought 

about through the efforts of individuals." The South Americans have a 

tradition to this effect: When Quetzalcoatl, the Hermes or Buddha of 

South America, gave up his ministry and left his people, he promised 

them he would return at an ordained time to re-establish his government 

and revive their prosperity. Does not this tradition foster a conviction 

that he may shortly reappear? Can you imagine the result if an individual 

were to appear among these people, bearing the features of Quetzalcoatl, 

their Buddha of the forest, or those of Mercury, of whom other nations 

have spoken? Do you suppose that this would affect all regions of 

America? Is it not unity alone that is needed to enable them to expel the 

Spaniards, their troops, and the supporters of corrupt Spain and to 

establish in these regions a powerful empire with a free government and 

benevolent laws!                                

Like you, I believe that the specific actions of individuals can produce 

general results, especially in revolutions. But is that hero, that great 

prophet or God of Anáhuac, Quetzalcoatl, capable of effecting the 

prodigious changes that you propose? This esteemed figure is not well 

known, if at all, by the Mexican people: such is the fate of the defeated, 

even if they be gods. Historians and writers, it is true, have undertaken 

a careful investigation of his origin, the truth or falsity of his doctrine, 

his prophesies, and the account of his departure from Mexico. Whether 

he was an apostle of Christ or a pagan is openly debated. Some would 

associate his name with St. Thomas; others, with the Feathered Serpent; 

while still others say he is the famous prophet of Yucatán, Chilan-

Cambal. In a word, most Mexican authors, polemicists, and secular 

historians have discussed, at greater or lesser length, the question of the 

true character of Quetzalcoatl. The fact is, according to the historian, 

Father Acosta, that he established a religion which, in its rites, dogmas, 

and mysteries, bore a remarkable similarity to the religion of Jesus, the 

faith that it probably most resembles. Nevertheless, many Catholic 

writers have tried to dismiss the idea that he was a true prophet, and they 

refuse to associate him with St. Thomas, as other celebrated writers have 

done. The general opinion is that Quetzalcoatl was a divine law-giver 

among the pagan peoples of Anáhuac that their great Montezuma was 

his lieutenant, deriving his power from that divinity. Hence it may be 

inferred that our Mexicans would not follow the pagan Quetzalcoatl, 
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however ingratiating the guise in which he might appear, for they 

profess the most intolerant and exclusive of all religions.                                  

Happily, the leaders of the Mexican independence movement have 

made use of this fanaticism to excellent purpose by proclaiming the 

famous Virgin of Guadalupe the Queen of the Patriots, invoking her 

name in all difficult situations and placing her image on their banners. 

As a result, political enthusiasms have been commingled with religion, 

thus producing an intense devotion to the sacred cause of liberty. The 

veneration of this image in Mexico is greater than the exaltation that the 

most sagacious prophet could inspire.                           

Surely unity is what we need to complete our work of regeneration. The 

division among us, nevertheless, is nothing extraordinary, for it is 

characteristic of civil wars to form two parties, conservatives and 

reformers. The former are commonly the more numerous, because the 

weight of habit induces obedience to established powers; the latter are 

always fewer in number although more vocal and learned. Thus, the 

physical mass of the one is counterbalanced by the moral force of the 

other; the contest is prolonged, and the results are uncertain. 

Fortunately, in our case, the mass has followed the learned.                    

I shall tell you with what we must provide ourselves in order to expel 

the Spaniards and to found a free government. It is union, obviously; 

but such union will come about through sensible planning and well-

directed actions rather than by divine magic. America stands together 

because it is abandoned by all other nations. It is isolated in the center 

of the world. It has no diplomatic relations, nor does it receive any 

military assistance; instead, America is attacked by Spain, which has 

more military supplies than any we can possibly acquire through furtive 

means.                

When success is not assured, when the state is weak, and when results 

are distantly seen, all men hesitate; opinion is divided, passions rage, 

and the enemy fans these passions in order to win an easy victory 

because of them. As soon as we are strong and under the guidance of a 

liberal nation which will lend us her protection, we will achieve accord 

in cultivating the virtues and talents that lead to glory. Then will we 

march majestically toward that great prosperity for which South 

America is destined. Then will those sciences and arts which, born in 

the East, have enlightened Europe, wing their way to a free Colombia, 

which will cordially bid them welcome.                 

Such, Sir, are the thoughts and observations that I have the honor to 

submit to you, so that you may accept or reject them according to their 

merit. I beg you to understand that I have expounded them because I do 

not wish to appear discourteous and not because I consider myself 

competent to enlighten you concerning these matters. 
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حساس، كما ينبغي ان أكون، لالهتمام الذي اردتم ان تبدوه فيما يتعلق بمصير بلدي، 
بان، األخيرة، على يد المخربين االس اآلونةى عاني من المحن ، منذ اكتشافه حتحزين لما ي

حونها المطالب ذات العالقة التي تطر  فيهوال اشعر باقل من ذلك، بااللتزام  الذي تضعني 
على حول اهم اهداف السياسة االمريكية. لذا، فانا في صراع بين الرغبة في الرد على 
الثقة التي منحتموني إياها، و العائق لتلبيتها لعدم توفر الوثائق و الكتب، و محدودية 

 العالم الجديد.معلوماتي عن الدولة متمردين األطراف، متنوعة  وغير معروفة، مثل 
سه، التي شرفتموني بها. فبارون همبولت نف األسئلةاعتقد انه من المستحيل اإلجابة عن 

وعلى الرغم  ألنهالعملية، بالكاد يمكن ان يجيب عنها بدقة،  النظريةبمعلوماته العالمية ، 
من ان جزءا من اإلحصاءات و الثورة في أمريكا معروفة، فاني اجرؤ على القول ان 

 ، يمكن فقط إعطاء تخمينات تقريبية ،جزء األكبر منها مغمور في الظالم، و بالتالي ال
وال سيما فيما يتعلق بمصير المشاريع المستقبلية الحقيقية لألمريكيين، وذلك لكثرة خليط 
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المعلومات التي يقدمها تاريخ االمم، من أمم أخرى كثيرة كما هي امتنا، فهي عرضة 
 طبيعي، واضطرابات الحرب، و الحسابات السياسية. لذلك بسبب موقعها ال

، سديدةال آرائكموكما اعتقد اني ملزم بإيالء االهتمام لخطابكم القيم، بما ال يقل عن   
النيرة التي  فكارلكم هذه السطور، و التي بالتأكيد لن تجدوا فيها األ ألكتباحث نفسي 

 تتمنون، بل تعابير ساذجة من افكاري.
مضت، كما يقول معاليكم ، منذ ان بدأت الفظائع التي ارتكبها االسبان في  "ثالثة قرون 

تبدو  نهاألالعصر الحالي على انها خرافات ، قارة كولومبوس الكبيرة". فظائع رفضها 
ير ا النقاد العصريين ، لو لم تكن الكثابعد من شرور البشر؛ وال يمكن مطلقا ان يصدقه

مطران  وقد ترك رة تشهد على هذه الحقائق المشئومة. من الوثائق المتواصلة و المتكر 
، القادمة ألجيالوصفا موجزا عنها ، كأساستشياباس المحسن ، رسول أمريكا، الس 

مستمد من الملخصات التي أعقبت المحتلين في اشبيلية، بشهادة الكثير من األشخاص 
المحترمين الذين كانوا حينها في العالم الجديد، وبنفس العمليات التي قاموا بها الطغاة 
فيما بينهم ، كما هو مبين من قبل اشهر المؤرخين في ذلك الوقت. كل الحيادين قد 

حق وفضائل صديق اإلنسانية ذلك، الذي رفض بحماسة وثبات ، امام انصفوا غيره و 
 الدموية. الجنونية، االعمال المروعة لتلك الموجة  معاصريه

ان االحداث ب تأملون :" انكم  فيهاقرا مقطع رسالتكم الذي تقولون بعاطفة امتنان جياشة، 
مريكيين يات خصومهم، األالتي أعقبت حينها االعمال المسلحة اإلسبانية، ترافق اليوم عمل

الجنوبيين المضطهدين جدا!" وانا اثني على هذا االمل بالتنبؤ، اذا حكمت العدالة نزاعات 
وانقطعت  ؛فيهالبشر. سيتوج النجاح جهودنا ، الن مصير أمريكا تقرر بشكل ال رجعة 

لدولة االعالقة التي تربطها بإسبانيا: كان الراي كل قوتها ؛ بفضلة تقاربت اطراف تلك 
ينا شبة ف زرعتهوان الكره الذي الملكية الهائلة؛ ما كان يجمعها من قبل ، يفرقها اليوم 

من البحر الذي يفصلنا ؛ ولتوحيد القارتين اسهل من المصالحة بين نفوس  ألكبرالجزيرة 
البلدين. العادة على الطاعة؛ هي تجارة مصالح واضواء ودين، وهي حسن معاملة متبادلة 

نا من أتية رقيقة لمهد ومجد ابائنا وبالتالي ،كل ما كان يشكل امالنا ، كان يهي عناي
إسبانيا. من هنا ولد مبدا االنضمام الذي بدا أبديا، على الرغم من ان سلوك حكامنا كان 

. حاليا ةالهيمنيرطب هذا التعاطف او باألحرى ،هذا التمسك القسري من قبل امبراطورية 
وجة من ز  نعانيه؛ كل ذلك ونخافهالعار، وما هو ضار، يهددنا يحدث العكس : الموت، و 
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االب تلك ز لقد تمزق الحجاب، وقد راينا النور ، ويراد بنا ان نعود الى الظلمات؛ لقد 
كسرت االغالل؛ وقد اصبحنا أحرارا، واعداؤنا يحاولون استبعادنا مرة أخرى . لذلك، 

تقاتل رغما عنها؛ ونادرا هي الحاالت التي لم يات فيها الياس بالنصر ، والن  فأمريكا
النجاحات كانت جزئية ومتناوبة ، فال ينبغي ان نسيء الظن بالقدر. في بعض المناطق 
ينتصر دعاة االستقالل ،في حين ان الطغاة يتوقون في أماكن مختلفة، وما هي النتيجة 

ي نظرة السالح للدفاع عن نفسه؟ دعونا نلق باسره ويحمللجديد ؟ الم يتاثر العالم االنهائية
 وسوف نالحظ الكفاح المتزامن في هذه المساحة الشاسعة لهذه القارة.

لقد طهرت الدولة الحربية لمقاطعة ريو دي ال بالنا أراضيها، ووجهت قواتها المنتصرة 
ع حوالي ي ليما. حيث يتمتالى بيرو العليا، محركة معها اركيبا ، ومثيرة قلق الملكين ف

 مليون شخص هناك بحريتهم.
ومملكة تشيلي، وهي بلدة من ثمانمائة الف نسمة، تكافح ضد اعدائنا الذين يسعون 

 عليها؛ ولكن دون جدوى، الن الذين وضعوا سابقا حدا الحتاللهم، االوراكانيون للسيطرة 
االحرار الذين لم يقهروا، هم جيرانهم وأبناء وطنهم، ومثلهم األعلى ، وذلك يكفيهم إلثبات 

 ان الشعب الذي يحب االستقالل، يحصل علية أخيرا.
ونيابة بيرو ، التي يبلغ عدد سكانها مليونًا ونصف المليون ، هي بال شك األكثر أنقايادًا 

أن العالقات مقطوعة مع ذلك الجزء من وتقديمًا للتضحيات في سبيل الملك ؛ ورغم 
أمريكا ، فهي ليست أمنه وال قادره على مقاومة التيار الجارف الذي يهدد معظم مقاطعاتها 

. 
 اءباستثنوغرناطة الجديدة ، قلب أمريكا ، أذا جاز التعبير ، تخضع لحكومة عامة ، 

هم ، لى قضية بلدبالغة بسبب أدامنها القوي ع بضراوةمملكة كيتو، تجابه أعدائها 
ومقاطعتا بنما وسانتا مارتا تعانيان بألم ، طغيان أسيادهما . وينتشر مليونان ونصف 
المليون نسمة في ذلك اإلقليم ، يقاتلون االن ضد الجيش االسباني بقيادة الجنرال موريو 
، والذي من المرجح ان يستسلم امام حصن ميدان كارتاخينا المنيع . ولكن لو استولى 

، فسيكون على حساب خسائر كبيرة، وبطبيعة الحال، ليس لديه قوات كافية  يةعل
 إلخضاع سكان الداخل، المنضبطين الشجعان .



 ............................المالحق.............................................................
 

 
178 

راب و سريعة جدًا، والخأما بالنسبة لفنزويال البطلة وتعيسة الحظ، فقد كانت أحداثها 
ة، رغم الرهيب الدمار كانا على درجة بحيث أوصالها تقريبًا الى العوز المطلق و العزلة

أنها كانت واحدة من أجمل البلدان التي صنعت فخر أمريكا. طغاتها يحكمون صحراًء، 
ويضطهدون فقط بقايا حزينين هربوا من الموت، ويغذون وجودهم البائس: بعض النساء 
و األطفال و المسنين هم الذين بقوا على قيد الحياة. وقد هلك معظم الرجال كي ال 

 الذين يعيشون، يقاتلون بشراسة في الحقول و القرى الداخلية، حتى كوأولئيكونون عبيدًا، 
القضاء على أولئك المتعطشين للدم والجريمة، أو رميهم في البحر، أولئك الذين ينافسون 
الوحوش األوائل الذين قضوا على سكان أمريكا األصليين. وكان نحو مليون شخص 

فنزويال وبدون كبالغة، يمكن التأكيد بأن ثلثهم كان ضحية األرض، والسيف، يعيشون في 
 والمجاعة، واالوبئة، والحج، واذا استثنينا الزلزال، فالكل كان نتيجة للحرب. 

 7.800.000، كما يروي لنا بارون همبولت، 1808وفي اسبانيا الجديدة كان في عام 
وقت، أدت الثورة التي هزت تقريبًا كل نسمه، بما في ذلك غواتيماال. ومنذ ذلك ال

مقاطعاتها، الى تقليص ذلك الرقم بشكل ملحوظ، ويبدو أن ذلك دقيقًا؛ حيث إن أكثر من 
لقوا حتفهم، كما ترون ذلك في عرض السيد والتون، الذي يصف بأمانة مليون رجل 

ناك رغم ه الجرائم الدموية التي ارتكبت في تلك اإلمبراطورية الغنية. والقتال مستمر
التضحيات البشرية وجميع أنواع التضحيات حيث ال يدخر االسبان جهدا من اجل قهر 
أولئك الذين شاء سوء طالعهم ان يولدوا في هذه األرض، والتي تبدو متجهة نحو الغرق 
بدماء أبنائها. ورغم كل ذلك فان المكسيكيين سوف يكونون أحرارا، النهم احتضنوا حزب 

او اللحاق بهم الى اللحد . و اصبحوا يقولون بجرأة:  ألسالفهماالنتقام الوطن، بقرارهم 
لكة لة المهلقد حان الوقت ،أخيرا، لمكافاة االسبان العذب بالعذاب و اغرق تلك السال

وجزر بورتوريكو وكوبا، كالهما سوية يمكن ان يشكال بين بدمائهم او في البحر، 
ًا تحت السيطرة االسبانية ، النهما هدوءنسمة، هما األكثر 800.000و 700.000

ا؟ ولكن، اليست هذه الجزر أمريكية؟ الم تساء معاملتهمعزولتان عن تأثير االستقالليين ، 
 اال ترغب في ازدهارها؟ 

فرسخ عرضا في  900فرسخ طوال و  2000هذه اللوحة تمثل خارطة عسكرية بقياس 
أوسع نقطة لها، حيث يدافع ستة عشر مليونا من األمريكيين عن حقوقهم او مضطهدين 
من قبل الدولة االسبانية التي رغم انها كانت في وقت من األوقات اكبر امبراطورية في 
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حافظة الجديد بل وحتى عن المالعالم فبقاياها اليوم عاجزه عن حكم نصف الكرة األرضية 
ها في القارة القديمة واوربا المتحضرة المتاجرة ؟،والمحبة للحرية، هل تسمح على وضع

أن تلتهم أجمل جزء من كوكبنا ؟ ماذا ألفعى عجوز، ولمجرد إرضاء حقدهم المسموم، 
هل أوربا صماء لصرخات مصالحها الشخصية ؟ ألم تعد لها عيون لترى العدالة ؟ هل  !

ثر : هذه األسئلة أكثر ، تربكني أك تأملتكلما ؟ قست لدرجة لتكون بليدة بهذا الشكل 
لقد بدأت أفكر بأن هناك تطلعًا الى اختفاء أمريكا ، ولكن ذلك مستحياًل ، ألن أوربا كلها 
ليست أسبانيا . يا لجنون عدّوتنا ، لسعيها الستعادة أمريكا ، دون قوات بحرية ، ودون 

ألن ما لديها من جنود ، بالكاد يكفون الجبار شعبهم على  !خزينة وال جنود تقريبا 
الطاعة العنيفة ، والدفاع عن انفسهم من جيرانهم . من ناحية أخرى ، هل يمكن لهذه 
االمة القيام بالتجارة الحصرية لنصف العالم ، من دون تصنيع ، ودون انتاج إقليمي ، 

المشروع الجنوني ، بل حتى لو ودون فنون ودون علوم ودون سياسة ؟ ولو تحقق هذا 
ن ، ألن يشكلوا المحتلي ناألوربييتحقق السالم ، واتحد أبناء األمريكيين الحاليين مع أبناء 
 بعد عشرين عامًا نفس النماذج الوطنية التي تقاتل األن ؟

لى األقل العنيد ألن ذلك ، ع استهتارهالو ثنتها عن  إلسبانياان أوربا لتسدي معروفًا    
ن شأنه ان يوفر عليها النفقات ، وسفك الدماء ، بهدف تركيز اهتمامها في أراضيها ، م

وقوتها على أسس اكثر صالبة من تلك المستعمرات غير  ازدهارهاالخاصة ، وبناء 
المستقرة ، المعادية والقوية . كان ينبغي على أوربا نفسها ، اتباع سياسة سليمة وأعداد 

كا ، ليس فقط ألن التوازن العالمي يتطلب ذلك ، بل ألن هذه أمري استقاللوتنفيذ مشروع 
ع تجارة ما وراء البحار . ويبدو ان جمي الستقرارهي الوسيلة الشرعية و األكيدة الوحيدة 

 النتقامامشاعر  اضطراباتقوانين الملكية كانت تخول أوربا ، التي لم تكن تعاني من 
انيا ، أن تبسط شعاعها فوق مصالحها العنيفة ، والطموح والجشع كما هي حال أسب

 المعروفة جيدًا .
والكثير من الكتاب الذين تعاملوا مع هذه المادة يتفقون في هذا الجزء . ولذلك نحن كنا 
نتوقع بحق بان كل األمم المثقفة ستسارع في مساعدتنا ، لكي نحصل على الخير الذي 

ليس  !ذلك ، فكم من االمال ُأحبطت  تعود منافعة بشكل متبادل فيما بين القارتين . ومع
االوربيون فقط ، بل وحتى أشقائنا في الشمال وقفوا متفرجين دون حراك من هذه الحملة 
العسكرية والتي في جوهرها هي األكثر عدالة ، وفي نتائجها هي األكثر جمااًل و أهمية 
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كن ألنه الى أي مدى يمبين الكثير من التي تم ذكرها في القرون القديمة والحديثة ، 
 حساب أهمية الحرية في قارة كولومبس ؟ 

"أن الجناية التي قام بها بونابرت ، كما تقولون ، ضد كارلوس الرابع وفرناندو السابع 
وبية ، الجنملكي هذه االمة والتي سجنت غدرًا خالل ثالثة قرون اثنين من ملوك أمريكا 

في نفس الوقت هي دليل على ان هللا يؤيد هو عمل واضح جدًا من العقاب اإللهي ، و 
 العادلة وسوف يمنحهم استقاللهم " . األمريكيينقضية 

عد أسره  ب يبدو انكم تريدون اإلشارة الى الملك المكسيكي موتيزوما ، الذي مات منتحراً 
على يد كورتيس ، حسب ما ذكر هّريرا ، رغم ان سوليس يقول انه تم قتلة من قبل 

تاهوالبا ملك بيرو ، قد ُسحق من قبل فرانسيسكو بيزاّرو ودييغو دي الشعب ، وان أ
الماغرو . يوجد هنالك فرق معين بين مصير الملوك االسبان ومصير الملوك األمريكيين 
، ال يقبل المقارنة ، فأاللون تمت معاملتهم بكرامة ، وتم التحفظ عليهم ، وفي النهاية 

ن االخرين عانوا تعذيبًا ال يوصف وتشويهات استعادوا حريتهم وعرشهم ، في حين ا
لسخرية لو وضعوا له التاج ،  كإمبراطورمخزية ، لقد عاملوا غواتموزين ، خليفة موتيزوما 

وليس احترامًا ، كي يجرب السخرية قبل التعذيب . وما كان من نصيب هذا الملك ، 
وكيس ا وعدد من التكان من نصيب ملك ميتشواكان ، كاتزونتزين ، وزيبا )ملك( بوغوت

) زعماء الهنود ( ، واالمراء ، والزيباس ) الملوك ( ، و أولمينيس ) حكام المحافظات 
في تشيلي ( ، والكاسيكيس  ) زعماء القبائل في كولومبيا ( وغيرهم من الشخصيات 
الهندية الذين أستسلموا للسلطات االسبانية . ان ما حدث ل فرناندو السابع هو شبية جدًا 

، مع حاكم كوبيابو ، الذي كان حينها  1535ذلك الذي حصل في تشيلي في عام ل
حاكمًا في تلك المنطقة . فاتخذ االسباني الماغرو ذلك ذريعًة ، مثل بونابرت للمشاركة 
في قضية الحاكم الشرعي الذي كان يناديه بالغاصب ، مثلما كان فرناندو في أسبانيا ، 

ذ به ينتهي بتقييد الحاكم الشرعي الى منطقته ، يريد إعادة الح وكانهيتظاهر  اكم التعيس وا 
والقائه في النار دون الرغبة حتى بسماع دفاعة . هذا هو مثال فرناندو السابع مع 
غاصب ُملكه . اما الملوك االوربيون فقد عانوا النفي ، كما انتهت حاكم تشيلي بطريقة 

 فظيعة .
امالهم  و ناألمريكييلقد تأملُت كثيرًا حول موقف  –كما تقولون  –" بعد بضعة أشهر 

المستقبلية ، واهتممت كثيرًا بنجاحاتهم ، ولكن تنقصني االن تقارير كثيرة عن وضعهم 
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الحالي وعما يتطلعون اليه ، أود كثيرًا جدًا معرفة سياسة كل مقاطعة ، و ايضًا سكانها 
سيشكلون جمهورية عظمى او ملكية  ، فيما اذا يرغبون بجمهوريات او ملكيات ، او انهم

عظمى ؟ أي خبر من هذا النوع يمكن ان تزودني به ، او تشيرني الى المصادر التي 
 ينبغي ان الجأ اليها ، سأعتبره فضاًل خاصًا جدًا" .

ان النفوس الكريمة دائمًا تهتم بمصير الشعب الذي يسعى الستعادة الحقوق التي منحه 
 بالخطأ او بالعواطف كي الومن الضروري ان نكون مفتونين  إياها الخالق والطبيعة ،

نخفي هذا الشعور النبيل ، لقد فكرتم في بلدي واهتممتم به ، هذا الفعل الحليم يلهمني 
 اعلى درجات االمتنان .

الى  حيث ان ظروفا كثيرة توديلقد قلت ان عدد السكان يقدر بمعلومات دقيقة نسبيًا ، 
السهل تصحيح هذا الخطأ الن معظم السكان لديهم مساكن و  وفيات دون ان يكون من

يفية وفي كثير من األحيان مشردون كونهم مزارعين ورعاة ورحل تائهين في الوسط 
الغابات الكثيفة والشاسعة والسهول المقفرة و المعزولة بين البحيرات و األنهار العميقة 

طق؟ إضافة الى الضرائب التي فمن سيكون قادر على عمل إحصائية كاملة لهذه المنا
يدفعها السكان االصليون واتعاب العبيد و الثمار األولى و األعشار و الضرائب الملقاة 
على عاتق المزارعين و حوادث أخرى تبعد المساكين األمريكيين عن ديارهم هذا من دون 

التي حصدت نحو ثمن السكان وهجرت جزءا كبيرا منهم  اإلبادةحرب الى  اإلشارة
 فالصعوبات اذن ال يمكن تجاوزها وجاء التسجيل ليخفض التعداد الحقيقي الى النصف.
رساء مبادئ سياسته  ومن الصعب جدا استشعار المصير المستقبلي للعالم الجديد وا 

  والتنبؤ
لد تبدو لي محفوفة ق بمستقبل هذا البتقريبا بطبيعة الحكومة التي سيتبناها فأية فكرة تتعل

بالمخاطر هل كان من الممكن التنبؤ بما حدث عندما كان الجنس البشري في بداياته 
محاطا بالكثير من الجهل و الشك و الخطأ فما هو النظام الذي سيتبناه للحفاظ على 

هذه و جنسه؟ من الذي كان يجرؤ على القول بان تلك االمة ستكون جمهورية او ملكية 
ستكون صغيرة وتلك كبيرة؟ ففي رايي هذا هو تصور موقفنا نحن جنس بشري صغير 
لدينا عالم خاص محاط ببحار واسعة جديد تقريبا في جميع الفنون و العلوم رغم انه في 
بعض الحاالت قديم في استخدامات المجتمع المدني انا اعتبر وضع أمريكا الحالي 

ة حيث شكل كل جزء نظاما سياسيا طبقا لمصالحة و موقفة كانهيار اإلمبراطورية الروماني
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او تبعا للطموح الشخصي لبعض القادة و االسر او الشركات و بهذا الفرق الواضح يعود 
 وأولئك األعضاء المشتتون بإعادة بناء دولهم القديمة بالخيارات التي تتطلبها األشياء ا

في يوم من األيام ومن الناحية األخرى االحداث ولكن نحن بالكاد نحتفظ ببقايا ما كان 
فنحن لسنا هنودا و ال اوربيين بل نوع وسط بين أصحاب البلد الشرعيين و الغاصبين 
االسبان باختصار فنحن امريكيون بالوالدة و حقوقنا كحقوق االوربيين يجب ان نتقاسمها 

مع ذلك عقد و مع اهل البلد وان نتحد ضد غزو الغزاة لذل فنحن في وضع استثنائي و م
انه نوع من التخمين ان نشير الى ما ستكون علية نتيجة خط السياسة التي تتبعها أمريكا 
واجرؤ على المغامرة ببعض التخمينات و التي بطبيعة الحال اصفها بالتعسفية تمليها 

 رغبة عقالنية وليس قوة ادراك محتملة .
ان بيا بحتا فوجوده السياسي كان موقف سكان القارة االمريكية كان على مدى قرون سل

ستوى ممعدوما لقد كان في مرتبة اقل من العبودية و بالتالي اكثر صعوبة لرفعنا الى 
ي اني قمت بهذه االعتبارات لتثبيت القضية فالدول هي عبيد بالحرية واسمحوا ل عالتمت

وهرها جبطبيعة دستورها او بالتجاوز علية فالشعب يكون عبدا عندما تكون الحكومة في 
او لفسادها تقتفي األثر و تغتصب حقوق المواطن او الرعية و بتطبيق هذه المبادئ 
سنجد ان أمريكا لم تكن فقط محرومة من حريتها بل أيضا من الظلم الفاعل و المهيمن 

 ةفإرادأوضح في الحكومات المطلقة ليست هناك حدود لممارسة السلطات الحكومية 
السلطان العظيم خان بيك وبقية الزعماء االستبداديين هي القانون األعلى و الذي يطبق 
تقريبا بتعسف من قبل الباشوات و الخانات والموظفين الدهاة في تركيا وبالد فارس 

قتها ثواللتين يوجد فيهما اضطهاد منظم تشارك فيه الرعية لصالح السلطة التي تمنحهم 
 المدنية و العسكرية و السياسية و المالية و الدينية ولكن السلطة فهم يتحملون مسئولية 

في النهاية هم فرس الذين يحكمون أصفهان واتراك هم وزراء الباب العالي وتتار هم 
سالطين طرطيري اما الصين فال يتطلع قادتها العسكريون وعلماؤها نحو ارض جنكيز 

ضطهدهم ا احفاد مباشرون ألولئك الذين خان التي احلتها رغم ان الصينيين الحاليين هم
ان كفكم حجم الفرق الذي كان بيننا! كانوا يضايقوننا بسلوك اسالف التتار الحاليون ، 

باإلضافة الى حرماننا من حقوقنا يتركنا في نوع من الطفولة الدائمة فيما يتعلق بالتداوالت 
د عرفنا حكومتنا الداخلية لكنا قالعمومية فلو كنا قد قمنا حتى بإدارة شئوننا المحلية في 

مسار المعامالت العامة و الية عملها و لتمتعنا أيضا باالعتبار الشخصي الذي يفرض 
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على انظار الشعب نوعا من االحترام االلي و الذي من الضروري جدا الحفاظ علية في 
سموحا مالثورات لهذا السبب قلت باننا كنا محرومين حتى من الظلم الفاعل حيث لم يكن 

 . هوظائفلنا بممارسة و 
 الان األمريكيين في النظام االسباني الساري المفعول وربما اشد من أي وقت مضى 

اية مكانة في المجتمع سوى االعمال الخدماتية وفي احسن األحوال مستهلكين  ن يحتلو 
راف شبسطاء وحتى هذا الجانب محدد بقيود قاسية مثل حظر زراعة الفواكه االوربية و اال

على المنتجات التي يحتكرها الملك ومنع المصانع التي ال تعود ملكيتها الى شبة الجزيرة 
و االمتيازات الحصرية للتجارة بما فيها المواد األساسية الضرورية و الحواجز بين 

ن وفي النهية وال يتفاوضو  المقاطعات االمريكية لكي ال يتعاملون فيما بينهم وال يتفاهمون 
ان تعرفوا ما هو مصيرنا؟ وحقول زراعة النيل و القرمز و البن و قصب السكر أتريدون 

و الكاكاو و القطن و السهول المنعزلة المستخدمة لتربية الماشية و الصحاري المستخدمة 
لك يمكن ان يشبع ت الصطياد الحيوانات البرية وباطن األرض للتنقيب عن الذهب ال

ا جدا بحيث ال اجد وضعا مشابها له في أي مجتمع فوضعنا كان سلبياالمة البخيلة ، 
 متحضر اخر مهما تجولت في سلسلة العصور و السياسة لجميع األمم.

ان يكون بلد ما كبير جدا وسعيد بتركيبته و غني وذو كثافة سكانية في وضع سلبي جدا 
 اليس ذلك إهانة و انتهاكا لحقوق اإلنسانية ؟

 لمواذا جاز التعبير غائبين عن العالم  فيما يتعلق بعكنا كما استعرضت للتو مستغلين 
نادرا جدا و لم نكن مطلقا والة او حكاما سوى في حاالت استثنائية ، الحكم و إدارة الدولة 

ما كنا مطارنة و أساقفة ولم نكن يوما ما دبلوماسيين و عسكريين كنا بصفة دائمة تابعين 
كن باختصار قضاة و ال ممولين و ال حتى فقط كنا نبالء دون امتيازات حقيقية ولم ن

 تجارا  تقريبا كل ذلك يمثل انتهاكا مباشرا ألنظمتنا.
لقد ابرم االمبراطور شارل الخامس اتفاقا مع المكتشفين و الغزاة وسكان أمريكا والذي كما 
يقول غيرا هو عقدنا االجتماعي و اتفق ملوك اسبانيا معهم رسميا على ان يطبقوه على 

لملكية ولهذا ا الخزانةتهم و نفقتهم الخاصة و منعوهم من القيام بذلك على حساب مسئولي
السبب سمح لهم ان يكونوا اسياد األرض وان ينظموا اإلدارة ويمارسوا السلطة القضائية 
االستئنافية مع إعفاءات و امتيازات أخرى كثيرة من المستحسن تفصيلها وتعهد الملك 

طعات االمريكية كما انه ليست له والية شرعية أخرى عدا بعدم التصرف مطلقا بالمقا
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السلطة العليا وبذلك تكون نوعا من الملكية االقطاعية التي يتمتع بها هناك المحتلون 
ول االسبانية األصواسالفهم وفي نفس الوقت توجد قوانين تفيد حصريا سكان البلد ذوي 

لقوانين لية بطريقة انه وبانتهاء صارخ لفيما يتعلق بالوظائف المدنية و الكنائسية و الما
حتهم نو المواثيق السارية تم تجريد أولئك الرعاية األصليين من السلطة الدستورية التي م

سيكون من السهل ان نخلص الى ان أمريكا  إياها القوانين الخاصة بها ، مما اشرت اليه
 تنازالت البروبون  جأة اثرلم تكن مهيأة للتخلص من الدولة المستعمرة كما حدث ف

و الحرب الظالمة التي أعلنتها الوصاية دون أي حق بذلك ليس فقط بسبب  الالمشروعة
الشرعية أيضاً . وحول طبيعة الحكومات االسبانية ، ومراسيمها غياب العدالة ولكن لغياب 

ول يالتحذيرية والعدائية ، وسيرة سلوكها اليائس ، فهناك كتابات قيمة ، في صحيفة االسبان
، من تأليف السيد بالنكو ، وبما ان هذا الجزء من تاريخنا معروض بصورة جيدة جدًا 

 –وقد صعد االمريكيون فجأة ودون سابق معرفة الصحيفة ، أكتفي باإلشارة أليه ،  في
لتمثيل المناصب الرفيعة  –بل واكثر حساسية من ذلك ودون ممارسة الشئون العامة 

على مستوى العالم ، من المّشرعين والقضاة والمختصين باإلدارة المالية والدبلوماسيين 
والجنراالت ، وكل المناصب العليا والدنيا والضرورية لتشكل التسلسل الهرمي لدولة 

 نظامية .
حكومات طوا الوبطيرانهم أسقعندما احترم النسور الفرنسيون أسوار مدينة قادش فقط ، 

الهشة في شبة الجزيرة ، أصبحنا حينها أيتامًا . لقد كّنا قبلها قد أستسلمنا الى رحمة 
وأخيرًا  متملقة وخائبة دائمًا ، وبآمالالغاصب األجنبي ، ثم تباهينا بالعدالة المدينة لنا ، 

، فنحن غير واثقين من مصيرنا المستقبلي ، ومهددون بالفوضى ، بسبب غياب 
بداية كان في الومات الشرعية والعدالة والليبرالية ، واندفعنا نحو فوضى الثورة . الحك

االهتمام ينصب فقط على توفير االمن الداخلي ، ضد األعداء الموجودين بيننا ، ثم أمتد 
 وجيهتالى االمن الخارجي ، فقد نّصبنا رتبًا لتحل محل الذين خلعناهم للتو ، مسئولة عن 

واغتنام الفرصة المناسبة التي يمكن لنا فيها تشكيل حكومة دستورية جديرة مسار ثورتنا ، 
 بهذا القرن ، ومناسبة لوضعنا .

رها مجالس شعبية . وهذه بدو  بأنشاءلقد وسمت جميع الحكومات الجديدة خطواتها األولى 
شكلت على الفور لوائح لدعوة المجالس التي قامت بتعديالت مهمة ، فشكلت فنزويال 

مة ديمقراطية فيدرالية ، وأعلنت سلفًا حقوق االنسان ، محافظة بذلك على توازن حكو 
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السلطات ، وسنت القوانين العامة لصالح الحرية المدنية والطباعة وغيرها ، وشكلت 
حكومة مستقلة في نهاية المطاف . واتبعت غرناطة الجديدة بصورة مماثلة المؤسسات 

ة ي قامت بها فنزويال ، متخذة من دستورها قاعدة أساسيالسياسية واإلصالحات الكثيرة الت
للنظام الفيدرالي المبالغ فيه لدرجة أنه لم يسبق له مثيل ، وقد تحسن أخيرًا فيما يتعلق 

التنفيذية العامة، التي حصلت على الكثير من الصالحيات المنوطة بها . بالسلطة 
ولكن بما  ، ا خط العمليات نفسهاتشيلي قد اتبعتوحسب معلوماتي ، فان بوينوس أيرس و 

اننا نقع على مسافة بعيدة عنهما ، والوثائق نادرة جدًا ، واالخبار غير دقيقة الى حد 
 كبير ، فأني ال أجرؤ حتى على رسم صورة عن التعامالت الخاصة بهم .

وكانت االحداث في المكسيك متعددة جدًا ومعقدة وسريعة ومؤسفة ، لدرجة انه ال يمكن 
متابعتها خالل مسيرة ثورتهم . إضافة الى اننا نفتقر للوثائق المفيدة ، التي تجعلنا قادرين 

تهم في ثور  ابدأو ل في المكسيك ، حسب علمنا ، على  الحكم عليها . وان دعاة االستقال
 اوشكلو ، وبعد مرور عام نصبو حكومتهم في زيتاكوارو ،   1810سبتمبر من عام 
الحكومية  الوظائفتحت اشراف فرناندو السابع ، والذي تمارس بأسمة هناك مجلساً وطنياً 

ستمر ا انه. وبسبب احداث الحرب أنتقل هذا المجلس الى أماكن مختلفة ، ومن المرجح 
 نهاحتى هذه اللحظات األخيرة ، مع بعض التعديالت التي تطلبتها االحداث . ويقال 

صنع جنرااًل كبيرًا او ديكتاتورًا ، هو الجنرال االمع موريلوس ، ويتحدث اخرون عن 
الجنرال الشهير رايون ، الصحيح هو انه احد هذين الرجلين العظيمين او كالهما منفصلين 
مارسا السلطة العليا في ذلك البلد ، واخيرًا فقد ظهر دستور لنظام الدولة . وفي مارس 

ت الحكومة المقيمة في زولتيبيك خطة سالم وحرب ألى والي المكسيك قدم 1812من عام 
، مصممة بأعلى درجات الحكمة . طالبت فيها بحقوق الناس ، وأرست فيها مبادئ دقيقة 
ال تقبل الجدل . واقترح المجلس بأن الحرب التي تقع بين االشقاء وأبناء الوطن الواحد 

ن ين الدول األجنبية ، وان حقوق االنسان وقوانيينبغي ان ال تكون اكثر قسوة من الحرب ب
ن يحيان تحترم اكثر مع المسي فاألجدرالحرب ، ال يمكن انتهاكها مع الكفار والبرابرة ، 

، الذين يخضعون لنفس الدولة ونفس القوانين ، وان ال يعامل السجناء على انهم متهمون 
ادلتهم ، وانما يحتفظ بهم كرهائن لمببالخيانة العظمى ، وال يقتل الذين سلموا أسلحتهم ، 

وان ال تقتحم المدن المسالمة بالنار والدم ، وان ال يؤخذ منهم العشر او الخمس ليقتلوا 
بعد ذلك ، ويخلص الى انه في حال عدم قبول هذه الخطة ، فيجب ان تراقب بصرامة 
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لى يتم الرد ع عمليات االنتقام . وقد قوبل هذا المقترح بأعلى درجات االزدراء ، فلم
المجلس الوطني ، واحرقت المراسالت االصلية علنًا في ميدان المكسيك على يد الجالد 

 نييالمكسيك، واستمرت حرب اإلبادة من قبل االسبان بحقدهم المعهود ، في حين ان 
حتى ألسرى الحرب من االسبان . وهنا نرى  باإلبادةوغيرهم من دول أمريكا لم يقوموا 

تتعلق بالمصلحة ، فقد استمرت ظاهرة الخضوع للملك ، بل وحتى لدستور  ألسباب انه
ة في ممارسة المهام التشريعية والتنفيذيالنظام الملكي . ويبدو ان المجلس الوطني حازم 

 والقضائية وعدد أعضائه محدود جدًا .
على األرض ان المؤسسات التمثيلية الرئيسية ليست مناسبة  ألحداثوقد اثبتت لنا 

شخصيتنا ، وال لعاداتنا ، وال لوقتنا الحالي ، ففي كاركاس ، استمدت روح الحزب ل
مصدرها من المجتمعات ، والجمعيات ، واالنتخابات الشعبية ، وهذه األحزاب اعادتنا 
الى العبودية . وكما كانت فنزويال الجمهورية االمريكية األكثر تقدما في مؤسساتها 

مثال على عدم فاعلية الديمقراطية واالتحادية لدولنا الوليدة السياسية ، كانت أيضا أوضح 
. اما في غرناطة الجديدة ، فقد قادت الصالحيات المفرطة لحكومات المقاطعات ، 
وغياب المركزية بشكل عام ، ذلك البلد الرائع الى حالة من االنحسار السريع . لهذا 

طالما لم يكتسب مواطنونا السبب ، صمد اعداؤهم الضعفاء ضد كل المحاوالت . و 
التي تميز إخواننا في الشمال ، وان األنظمة شعبية بالكامل المواهب والفضائل السياسية 

وليست لصالحنا ، فأني اخشى كثيرا ان تكون سبب دمارنا . ولألسف ، فان هذه الصفات 
ئل اتبدو بعيده جدًا عن الدرجة المطلوبة ، وعلى العكس من ذلك ، تسيطر علينا الرذ

المنضوية تحت إدارة دولة مثل الدولة االسبانية ، التي تميزت فقط بالوحشية ، والطموح 
 ستعباداواالنتقام والجشع يقول مونتيسكيو : " ان اخراج شعب من العبودية أصعب من 

شعب حر " . لقد ثبتت هذه الحقيقة عن طريق الحوليات في جميع العصور ، والتي 
الدول الحرة التي خضعت لنير العبودية ، القليل جدًا منها تبرهن لنا على ان معظم 

استعادت حريتها . على الرغم من هذه القناعة ، فان الجنوبين من هذه القارة بذلوا الجهد 
الغريزة  أثيرتللحصول على هذه المؤسسات الليبرالية المثالية ، وذلك دون شك ، بسبب 

، من السعادة الى اكبر قدر ممكن  الموجودة لدى جميع األشخاص ، حيث يتطلعون 
والذي يتحقق بطريقة ال يشوبها الخطأ في المجتمعات المدنية ، عندما تكون قائمة على 

قادرين على التوازن الحقيقي  مبادئ الحرية والعدالة والمساواة . ولكن ، هل سنكون 
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فز الى فضاء للتو ، يق قيودهالصعبة للجمهورية ؟ وهل يعقل ان شعبًا كسرت  للمسؤولية 
الحرية ، دون ان تكسر اجنحته ، مثلما حصل لـ ايكاروس ، ويسقط في الهاوية ؟ هذه 
معجزة ال يمكن تصورها ، ولم يسبق لها مثيل . وبالتالي ، ليس هناك سبب معقول 

 لنتباهى بهذا االمل . 
يتها لم ، في حر أني اود اكثر من أي شخص اخر ان أرى أمريكا تشكل اكبر دولة في العا

ومجدها ، اكثر من حجمها وثروتها . وعلى الرغم من انني أتطلع الى كمال حكومة 
بلدي ، فال يمكنني االقتناع بأن يحكم العالم الجديد في الوقت الحالي بنظام جمهوري 
كبير ، كما انه من المستحيل وال اجرؤ على رغبته ، بل واقل ما ارغب هو نظام ملكي 

غير مفيد ،فانه مستحيل ايضًا  كونههذا المشروع ، إضافة الى ، ألن  األمريكعالمي 
واذا لم يتم اصالح التجاوزات ، الموجودة حاليًا ، فأن اصالحنا سيكون عقيمًا . فالواليات 
االمريكية بحاجة الى الرعاية االبوية من الحكومات لعالج االم وجروح االستبداد والحرب 

 وهي الوحيدة التي يمكن ان تكون ك ، على سبيل المثال ، . العاصمة ، ستكون المكسي
كذلك لقوتها الكامنة ، والتي بدونها ال توجد عاصمة . ولو افترضنا ان تكون برزخ بنما 

ي كسلهم ف هؤالءهي النقطة المركزية لجميع اطراف هذه القارة الشاسعة ، الن يستمروا 
ع احدة حياة ، وتنعش ، وتضع موض، وحتى في الفوضى الحالية ؟ فلكي تعطي حكومة و 

التنفيذ كل سبل الرخاء العام ، وتصحح ، وتنير وتحسن العالم الجديد ، سيكون من 
 الضروري ان تكون لها قدرات الهية ، او على األقل اشراقات وفضائل جميع الرجال .

ان الروح الحزبية التي تهز دولنا حاليًا ، ستتوهج بمزيد من الغضب ، بسبب غياب 
مصدر السلطة ، التي وحدها تستطيع قمعها . إضافة الى ان اعيان العواصم لن يعانوا 
من كثرة المطارنة ، والذين يعتبرونهم مثل الكثير من الطغاة االخرين : حيث تصل 

البغيضين . واخيرًا ، فان نظامًا ملكيًا مشابهًا  باإلسبانغيرتهم الى حد مقارنة هؤالء 
 سينهار بثقل وزنة بأقل حركة .سيكون عمالقًا مشوهًا 

دولة مستقلة فيما بينها ، تحكم  17الى  15لقد قسم م . دي برادت أمريكا بحكمة ، من 
 ، حيث ان أمريكا تنطوي على باألولمن قبل عدة ملوك أخرين . وانا اتفق مع ما يتعلق 

انشاء سبعة عشرة دول ، اما ماي تعلق بالجزء الثاني ، رغم انه من السهل تحقيقه ، 
لكنه اقل فائدة ، ولذلك فأني لست مع رأي الملكيات االمريكية . وهنا لدي اسبابي ان 

 ومجدها . ان عدم وازدهارهاالمصلحة المعروفة للجمهورية تنحصر في مجال بقائها 
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مهوريين حافز يدفع الجممارسة سلطة الحرية ، وألنها على النقيض منها تماماً ، فليس من 
لنشر مصطلحات دولتهم على حساب امكاناتهم الخاصة لمجرد اشراك جيرانهم في دستور 
ليبرالي . ولن يكتسبوا أي حق ، وال يحصلون على اية منفعة بانتصارهم عليهم ، سوى 

 واراضي محتلة او الى حلفاء ، متبعين بذلك نموذج روما .تحويلهم الى مستعمرات 
هناك حكم وامثلة كثيرة تتعارض بشكل مباشر مع مبادئ عدالة األنظمة الجمهورية ، بل 
و أكثر من ذلك ، تتعارض بشكل واضح مع مصالح مواطنيها ، ألن الدولة الواسعة جدًا 

ها الحرة ى االنحدار وتحول تركيبتفي النهاية ال ستتجهبوضعها الخاص او مع تابعيها ، 
التي من شأنها الحفاظ عليها وتلجأ في النهاية الى  المبادئالى أخرى طاغية ، تترك 

االستبداد . فسمة الجمهوريات الصغيرة هي البقاء ، اما سمة الجمهوريات الكبيرة فهي 
ت وقتًا طوياًل مر متنوعة ، لكنها تميل الى الهيمنة . كل الجمهوريات الصغيرة تقريبًا است

، أما الكبيرة ، جمهورية روما فقط أستمرت لبضعة قرون ، وذلك ألنها كانت الجمهورية 
 العاصمة ولم تكن كذلك بقية توابعها ، والتي كانت تحكم بقوانين وأنظمة مختلفة .

ادة كان نحو زيبينما كانت سياسة الملك على العكس من ذلك تمامُا ، فتوجهه الدائم 
، وثرواته ، وسلطاته ، وهو محق في ذلك ، ألن سلطته تنمو بهذه المكتسبات ه ممتلكات

ه الهائلة ، قوت فيه، سواء اكان ما يتعلق بجيرانه ، ام برعاياه الخاصين الذين يهابون 
، حيث يحافظ عليها عن  طريق الحرب والغزوات . لهذه  المبراطوريتهوكذلك بالنسبة 

ن التواقين للسالم ، والعلوم ، والفنون، والتجارة والزراعة ، األسباب اعتقد بأن األمريكيي
ع الرغبات تتماشى ميفضلون الجمهوريات على األنظمة الملكية ، ويبدو لي ان هذه 

 ى االوربية .الرؤ 
اني ال أوافق على النظام الفيدرالي بين الشعبين والنموذجيين ، كونه مثاليًا للغاية ويتطلب 
فضائل ومواهب سياسية اعلى من مستوانا بكثير ، ولنفس السبب ارفض النظام الملكي 

. وبما  نجلتراإلالمختلط بين االرستقراطية والديمقراطية ، الذي منح ثراًء ورونقًا كبيرين 
 كن ممكنًا لنا تحقيق ما بين الجمهوريات واألنظمة الملكية ما هو اكثر كماالً انه لم ي

حث الفوضى الغوغائية ، او في أنظمة استبدادية فردية ولنب وتكاماًل ، فلنتجنب الوقوع في
عن حل وسط بين الطرفين المتضادين ، اللذين يمكن ان يقودانا الى نفس المزالق ونفس 

بنتيجة تأمالت حول مصير أمريكا المستقبلي ، ليس األفضل البؤس والعار . سأخاطر 
 ، وانما افضل ما يمكن .
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يحاولون ، أتصور بانهم س نالمكسيكييوفقًا لطبيعة المدن والسكان والثروات وشخصية  
بداية انشاء جمهورية تمثيلية ، والتي ستكون للسلطة التنفيذية فيها صالحيات واسعة ، 

 بسلطتهاً . بمهارة وعدل فسيحتفظ بصورة طبيعية تقريب بوظيفتهقام  ممثلة بفرد، الذي اذ ما
على مدى الحياة . فاذا كان عدم قدرتها او ادارتها العنيفة تثير ثورة شعبية يمكن ان 

السلطة التنفيذية نفسها ربما تتوزع على مجلس . واذا كان حزب األغلبية  فهذهتنتصر ، 
تمل ان يطالب بنظام ملكي يكون محدودًا ودستوريًا عسكريًا أو أرستقراطيًا ، فمن المح

 الالحقًا نحو االستبداد ال محالة ، اذن ينبغي ان نتفق على انه  وسيتجهفي البداية ، 
شيء اصعب من النظام السياسي من الحفاظ على نظام ملكي مختلط ، ومن الصواب 

سلطة  قادر على احتواءايضًا االتفاق على ان شعبا وطنيًا فقط ، كالشعب اإلنجليزي ، 
الملك ، والحفاظ على روح الحرية تحت صولجان وتاج . فدول برزخ بنما الى غواتيماال 
ربما ستشكل حلفًا . فهذا الموقع الرائع بين بحرين كبيرين يمكن ان يكون مع الزمن مركز 

جارية تتختصر المسافات بين دول العالم ، وتعزز العالقات ال فقنواتهالتجارة العالمي ، 
بين اوربا وامريكا واسيا ، وستجلب لتلك المنطقة المحظوظة ضرائب متن أجزاء الكرة 
األرضية األربعة . يا ترى هل يمكن ان تحدد هناك يومًا ما ، عاصمة األرض ، كما 

  !توقع قسطنطين الذي كان امبراطور بيزنطة ، ان تكون عاصمة العالم القديم 
اما غرناطة الجديدة فسوف تتحد مع فنزويال ، واذا توصلتا الى اتفاق لتشكيل جمهورية 

تكون عاصمتها ماراكايبو او مدينة جديدة باسم الس كاساس ، تكريمًا لهذا مركزية ، 
الخيرية ، يتم تأسيسها بين حدود البلدين ، في ميناء خليج هوندا  بأعمالهالبطل المعروف 
قع رغم انه مجهول ، فهو ذو مزايا كثيرة من جميع النواحي ، حيث الرائع . هذا المو 

ي ، نقي وصح ومناخهمنيعًا ،  يجعلهيمكن الوصول الية بسهولة ، و موقعة المحصن 
ائيون وثروة كبيرة من أخشاب البناء . البدللزراعة وتربية المواشي ،  صالحه جداً  وتربته

ذه الدولة ه ملكيتنا بضم جواكيل الينا ، وستزداد ،الذين يقطنونه سيصبحون متحضرين 
ستسمى كولومبيا كضريبة عدالة وامتنان لمكتشف قارتنا . وحكوماتها يمكن ان تقلد 
الحكومة اإلنجليزية ، مع االختالف أنه بدالً من الملك ستكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة 

ورية اريد لها ان تكون جمه، قادرة على ان تعيش طوياًل ، ولن تكون وراثية مطلقًا ، واذا 
، فسيكون هناك مجلس نواب او مجلس شيوخ تشريعي وراثي تكون في العواصف 

بين الموجات الشعبية واشاعات الحكومة ، وهيئة تشريعية ، بانتخاب السياسية وسيطًا 
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حر، دون قيود أخرى أكثر من قيود برلمان إنجلترا . وهذا الدستور سيسهم في جميع 
منى ان ال يساهم في جميع الرذائل . وبما ان هذا هو بلدي فلدي الحق الذي األمور ، وأت

ال جدال فيه بأن أتمنى له األفضل حسب رأيي . فمن الممكن جدًا ان غرناطة الجديدة 
ال تتفق مع االعتراف بحكومة مركزية ، ألنها مدمنة متطرفة للفيدرالية ، وعندها ستشكل 

رارها محظوظة جدًا لمواردها الكبيرة من جميع دولة لوحدها ستكون في حال استم
 األصناف .

و النعرف سوى القليل من اآلراء التي تسود في بوينوس أيرس ، وتشيلي ، وبيرو ، واذا 
حكمنا على الواقع من خالل ما يستشف وما يظهر ، فستكون هناك حكومة مركزية في 

روب نقسامات الداخلية والحبوينوس أيريس ،  تكون الغلبة فيها للعسكر ، نتيجة لال
الخارجية . وسيتحول هذا الدستور بالضرورة الى حكم األقلية ، او الحكم الفردي بقيود 
نسبية ، وال يستطيع احد التكهن عن أسم هذه الحكومة . وسيكون مؤلمًا ان يحدث مثل 

 هذا االمر ، وذلك ألن أولئك الناس يستحقون أروع أنواع المجد .
مدعوة بطبيعة موقعها والقيم الفاضلة والبريئة لسكانها ، ونموذج جيرانها أن مملكة تشيلي 

، جمهوريي أراوكو الشرسين ، لالستمتاع بالنعم التي تنشر القوانين العادلة والجميلة 
للجمهورية واذا استمرت جمهورية لفترة طويلة في أمريكا ، فأنا اميل الى االعتقاد بأنها 

شيلية . فلم ُتخمد هناك روح الحرية مطلقًا ، والرذائل من أوربا وأسيا ستصل ستكون الت
متأخرة او ال تصل ابدًا الى ذلك الجزء البعيد من العالم . مساحتها محدودة ، وستبقى 
دائمًا خارج االتصال المعدي مع بقية البشر ، وسوف لن تغير قوانينها و أعرافها و 

خيرة أالنمط من األفكار السياسية والدينية ، وفي كلمة  ممارساتها ، وستحافظ على نفس
أما البيرو ، فهي على النقيض من ذلك ، حيث تنطوي ، تشيلي يمكن ان تكون حرة ،

كل شيء  يفسد فاألولعلى عنصرين عدوين ألي نظام عادل وليبرالي ، الذهب والعبيد . 
ة الصحية ستطيع تقدير قيمة الحريهو الفساد بحد ذاته . فنفس العبد نادرًا ما ت، والثاني 

 : فهي تغضب للشغب او تهان بالسالسل .
يكون  من العدل ان انهوعلى الرغم من ان هذه القواعد تنطبق على كل أمريكا فأنا اعتقد 

نصيب ليما منها اكبر ، وذلك لألسباب التي استعرضتها ، وللتعاون الذي منحته ألسيادها 
معين ، وتشيلي ، وبوينوس أيريس ، ومن الثابت انه من ضد أشقاءها ، أبناء كيتو الال

يتطلع الى الحصول على الحرية ، على األقل يحاول ذلك . و أتوقع ان في ليما ، لن 
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يتساهل األغنياء مع الديمقراطية ، وال العبيد والبراون المعتوقون مع االرستقراطية : 
ال يعانون من انعكاسات اعمال فألولون سوف يفضلون حكمًا أستبداديًا فرديًا ، كي 

الشغب ، ولكي يقام نظام غير سلمي حتى . وسيتوجب عليها عمل الكثير أذا ارادت 
 استعادة استقاللها .

ومن كل ما ذكر، يمكننا ان نستخلص النتائج التالية : المقاطعات االمريكية تكافح لتحرير 
ة ومركزية جمهوريات اتحادي بعضها سينتظم بصورة نظامية فينفسها ، وستنجح أخيرًا ، 

وستنشأال محالة أنظمة ملكية في المقاطعات الكبيرة ، وبعضها ستكون تعيسة لدرجة انها 
ستلتهم كل عناصرها القائمة حالياً او في الثورات المستقبلية ، فدولة ملكية كبيرة لن يكون 

 ل .من السهل الحفاظ عليها ، وبالنسبة لجمهورية كبيرة ، فذلك أمر مستحي
أنها فكرة عظيمة أن نحاول تشكيل دولة واحدة من العالم الجديد ، برابطة واحدة تربط 
أجزائها فيما بينها ومع الكل . لما لها من أصل مشترك ، لغة وعادات ودين ، وبالتالي 
ينبغي وجود حكومة واحدة تقوم بتشكيل اتحاد دول مختلفة في طور التشكيل ، ولكن 

بب االختالفات الكبيرة في المناخ ، والمواقع المختلفة والمصالح ليس ذلك ممكنًا ، بس
المتضاربة ، وصفات مختلفة تقسم أمريكا . كم هو جميل ان يكون برزخ بنما بالنسبة لنا 

ونأمل ان تتاح لنا الفرصة يومًا ما لنرسي هناك  !بمثابة كورينتو بالنسبة لإلغريق 
والممالك واالمبراطوريات ، للتداول ومناقشة المصالح المجلس العظيم لممثلي الجمهوريات 

العليا للسالم والحرب ، مع دول أجزاء العالم الثالثة األخرى . ويمكن عقد هذا النوع من 
الشراكة في احدى مراحل اصالحنا السعيدة ، امل اخر ال اساس له من الصحة ، شيبه 

اوربي  مجلس ان اإليجابي بأقامةذي خالجة الهذيبأمل الكاهن الفرنسي سانت بيير ، ال
  للبت في مصير ومصالح تلك الدول .

تحوالت مهمة وسعيدة ، تقولون حضرتكم ، يمكن ان تتكرر باستمرار بسبب تأثيرات ” 
 لديهم تقليد يقول عندما أستقال قوتزلكتل ، وهيرميس أواالمريكيون الجنوبيون ” فردية

ون سيعود بعد ان تكون القر  بانةهم ، و وعدهم بوذا أمريكا الجنوبية من الحكومة ، وهجر 
ليد يثير . اليس هذا التق سعادتهويجدد  حكومتهالمعنية قد مضت ، وانه سيعيد تشكيل 

اذا كان  ، يكون التاثير الذي سيحدثسيعود قريبًا؟ هل تتصورون ماذا س بانةاالعتقاد 
كوريو غابة ، او مير هناك شخص ما ، يظهر بينهم ، ويظهر صفات قوتزلكتل، وبوذا ال

الذي تحدثت عنه األمم األخرى ؟ أال تعتقدون بأن هذا سيجذب جميع األطراف ؟ أليس ، 



 ............................المالحق.............................................................
 

 
192 

 بانياإلسلجعلهم مؤهلين لطرد االسبان وقواتهم والمؤيدين  نحتاجهاالتحاد هو كل ما 
 ، لجعلهم قادرين على إقامة امبراطورية قوية ، بحكومة حرة وقوانين حكيمة ؟ . الفاسدة

أنا اشاطركم الرأي بأن الدوافع الفردية يمكن ان تسفر عن نتائج عامة ، خاصة في 
حقيق اناهواك ، قوتزلكتل القادر على تالثورات . ولكن ليس البطل ، نبيًا عظيمًا ، او اله 

الفوائد العجيبة التي تقترحونها . هذه الشخصية غير معروفة جيدًا من الشعب المكسيكي 
بي ، ألن هذا هو قدر المهزومين حتى لو كانوا الهه . فالمؤرخون ، وليس بشكل إيجا

واالدباء هم فقط الذين اهتموا بدقة بالبحث عن أصوله ، ومهمته ان كانت حقيقية او 
ونهاية مشواره المهني . وانه موضع جدل فيما اذا كان احد حواريي  ونبوءاتهكاذبة ، 

قد يعني القديس توماس ، والبعض االخر يعتالمسيح او ملحداً ، والبعض يعتقد بأن أسمة 
كامبل  –نبي يوكاتان الشهير ، تشيالن  أنهيعني االفعى الطائرة ، واخرون يقولون  انه

لوا جدلية ، والمؤرخين الوثنين تناو  نالمكسيكيي. وفي كلمة أخيرة ، فأن أكثر الكتاب 
 بمساحات متقاربة ، مسألة الشخصية الحقيقية للقوتزلكتل . 

،  قوسهطالواقع ، حسبما يقول اكوستا ، أنه أسس دينًا ، يشبه الى حد كبير ، في  في
دين اليسوع ، وربما األكثر شبهًا له . ومع ذلك ، فقد سعى العديد من  وأسرارهوعقائده 

الكتاب الكاثوليك الى ابعاد فكرة ان هذا كان نبيًا حقيقيًا ، دون الرغبة في االعتراف به 
 والفكرة العامة هي ان توماس ، كما اكد ذلك مؤلفون مشاهير اخرون . القديس انهعلى 

قوتزلكتل هو مشرع ألهي بين قرى اناهواك الوثنية ، الذي كان حاكمها العظيم مونتيزوما 
،  الضريف ال يتبعون قوتزلكتل نالمكسيكييمن ذلك ان  جوسيستنتيستمد سلطاتة منه . 

يجابية ، نظرًا ألنهم يعتنقون دينًا غير متسامح  رغم انه يظهر في اشكال حقيقية وا 
 ومختلف عن األديان األخرى . 

ولحسن الحظ ، لقد استفاد قادة االستقالل في المكسيك من التعصب بأفضل ما يمكن ، 
لحاالت ا حيث نصبوا عذراء غوادالوبي الشهيرة ، ملكة للوطنيين ، يستغيثون بها في جميع

الشاقة ، ويضعونها في أعالمهم . وبهذا شكل الحماس السياسي خليطًا مع الدين ، حيث 
ولد حمية شديده لقضية الحرية المقدسة . فالتبجيل لهذه الصورة في المكسيك يفوق اعلى مستوى 

 اكثر األنبياء ذكاًء . يلهمهيمكن ان 

 جديد . ومع ذلك ، فأن انقسامنا ليس غريبًا ،أننا بالتأكيد نحتاج الى الوحدة ألكمال عملية الت
ألن تلك هي سمة الحروب االهلية التي تقع بشكل عام بين حزبين : المحافظين واالصالحين 
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لطات الطاعة للس باتجاههم عادتًا ما يكونون أكثر عددًا ، ألن سلطة العادات تؤثر  فاألوائل.
لكنهم أكثر صالبة وتنويرًا . وهكذا فأن الكتلة خيرون فهم دائمًا اقل عددًا و القائمة ، أما األ

بير . غير مؤكدة الى حد ك نتائجهويطول أمد القتال ، وتكون المادية تتوازن مع القوة المعنوية 
 ولحسن الحظ ، فقد اتبعت الكتلة المادية العقل عندنا . 

وسأقول لكم ما الذي يمكن ان يضعنا في موقف يسمح لنا بطرد االسبان وتشكيل حكومة حرة 
: هي الوحدة ، بالتأكيد ، وأن هذه الوحدة سوف لن تصلنا بمعجزات ألهيه وأنما بتأثيرات حساسة 
وجهود موجهه بصورة جيدة . فأمريكا هي في طور أيجاد نفسها بداخلها . ألن جميع األمم قد 

ا ، معزولة في وسط العالم ، دون عالقات ديبلوماسية وال مساعدات عسكرية ، ومحاربة تركته
من قبل أسبانيا التي تمتلك عناصر أكثر للحرب ، بينما نحن ال يمكننا الحصول عليها أال 
خفية ، فعندما ال تكون النجاحات اكيدة ، وعندما تكون الدولة ضعيفة ، وعندما تكون الحمالت 

تنقسم ، والعواطف تهتز ، واالعداء يشجعونها لذلك  واآلراءميع الرجال يترددون ، بعيدة ، فج
لكي ينتصروا بهذه الوسيلة السهلة . بينما اذا كنا أقوياء، تحت رعاية دولة ليبرالية تمنحنا 
حمايتها ، سنصبح متفقين ، نزرع الفضائل والمواهب التي تقود الى المجد ، حينها سنواصل 

لعلوم أمريكا الجنوبية وعندها ستطير ا نحوههيبة نحو االزدهار الكبير الذي تتجه المسيرة الم
 والفنون التي ولدت في الشرق وأنارت أوروبا الى كولومبيا الحرة ، والتي ستكون لها ملجأ . 

هذه هي ، يا سيدي ، المالحظات واألفكار التي أتشرف بنقلها أليكم لتصحيحها أو للتخلص 
منها ، حسب أهميتها ، متوساًل اليكم أن تقتنعوا بأني تجرأت على عرضها ، كي ال أكون فضًا 

 أكثر من أيماني بقدرتي على تنويركم بالمادة . 

 أنا تحت تصرفكم . و . و . و . 

                       بوليفار                                                                         
 

 ____________________ 
 .102-85غوستافو بيريرا ، المصدر السابق، ص (1)
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( رسالة بوليفار الى رئيس مجلس نواب كولومبيا الكبرى من أجل 10حق رقم )مل
 (1)حرية أبناء العبيد 

 
The wisdom of the General Congress of Colombia is totally in conformity 

With prevailing laws concerning the emancipation of the emancipation of 

Slaves; The Congress could, however, have extended the scope of its 

Beneficence to future Colombians w h, born in a cradle of cruelty 

And savagery, arrive in this world to b o w their head to the yoke of 

Slavery. Henceforth, children of slaves to be born in Colombia should 

Be free, since these belong to no one but G o d and their 

Parents, and neither G o d nor their parents would have them them 

Unhappy The General Congress, empowered by its w n laws and 

Even more so by the laws of nature, can decree the absolute freedom 

Of all Colombians at birth within the territory of the Republic. In 

This way, rights of ownership, political rights and natural rights 

Would be reconciled. 

I ask you to submit this request of mine to the General Congress 

Of Colombia, so that it is a good match for 

The battle of Carabobo, that was w by the army of liberation 

Whose blood was shed for liberty alone. 
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 سيادة الرئيس :

أن حكمة مؤتمر كولومبيا العام يتماشى تمامًا مع القوانين القائمة لتحرير العبيد ، 
لدون الذي ي الكولومبيينمن بسط حكم االحسان على مستقبل  بإمكانهالكن كان 

في مهد قاس و وحشي ، ويخرجون للحياة لتقديم رقابهم الى النير . وأن أبناء العبيد 
الذين يولدون من االن فصاعدًا في كولومبيا يجب ان يكونوا احرارًا ، وذك ألن هذه 
الكائنات ال تنتمي اال هلل و والديهم ، وأن هللا و والديهم ال يحبون ان يكونوا تعساء 

الخاصة ، بل وحتى قوانين الطبيعة ،  مؤتمر العام ، الذي تخوله قوانينهال . أن
أراضي  علىن عند لحظة والدتهم  يأقرار الحرية المطلقة لجميع الكولومبي يمكنه

الجمهورية . وبهذه الطريقة تتوافق حقوق الملكية والحقوق السياسية والحقوق 
ومبيا ي الى المؤتمر العام في كولالطبيعية. أرجو تكرمكم برفع هذا الطلب نيابة عن

، لكي يتكرم بمنحي أياه تكريمًا على معركة كارابوبو ، التي انتصر فيها جيش 
 التحرير الذي سالت دماءه فقط من اجل الحرية .   

                                                                                    
 بوليفار

 

_____________________________   
 .191غوستافو بيريرا، المصدر السابق،ص (1) 
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 (1) (1رقم ) خريطة

  

 

 المستعمرات في امريكا الالتينية خريطة توضخ االستعمار االسباني قبل استقالل ( 1)

 

                                       http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search 

 

 

 

 

 

 

 

http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
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 (1) ( 2خريطة رقم ) 

 

 

 

  1811فنزويال عام  خريطة  (1)

                                       http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search 

 

 

 

 

 

 

 

http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
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 (1) (3خريطة رقم  )

 

 

-1812خريط توضح سير العمليات العسكرية لقوات بوليفار انطالقاً من األراضي الكولومبية عام  (1)

1814  

                                       http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search 

 

 

http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
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 (4رقم ) خريطة

 

 

 

 1830 -1819خريط توضح كولومبيا الكبرى  (1)

                                       http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search 

 

http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
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 (1)(1صورة رقم )

 

 

(1)http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search                                                                       

http://maktoob.images.search.yahoo.com/yhs/search
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Abstract 

   This thesis deals with the study of Simon Bolivar and its military and 

political role in Greater Colombia 1783-1830, an academic study that dealt 

with its many facets, but the importance of this subject is that the character 

of the research is one of the most important figures in Latin America, doubt 

that the owner of the great role and the actor founded the State of Colombia 

Kabry1819-1830 when Spain was forced to withdraw from the continent 

of South America. 

     The first step on the road that led Colombia to liberate itself from 

Spanish colonialism was the military and political activity carried out by 

Bolivar during his victorious battles and the establishment of the 

foundations of democracy. The independence of Venezuela and the 

creation of the first republic of Venezuela in 1811 declared the first start of 

Bolivar, One country to another from 1812 to 1819, with limited 

possibilities that liberated Colombia in 1819 and declared the Republic of 

Greater Colombia in the same year, and then liberated Venezuela in 1821 

and Ecuador in 1822 and also the liberation of Peru and Upper Peru 1824 

and the expulsion of Spanish forces from that Overhauls. 

    This is study was divided into four chapters, a conclusion and an 

appendix. The first chapter, entitled "Birth, birth, and political and military 

ideas of Simon Bolivar," was damaged by three studies: "Birth, Childhood 

and Bolivar Education", in which the origin, education and education of 

Bolivar were influenced by educators, teachers and books. Which was 

studied and influenced by a trip to Spain and marriage of Maria Teresa as 

well as his second trip to Europe and to see the events of the coronation of 

Napoleon in France. The second section, where the "the impact of political 

events in Europe on the maturity of political ideas of Simon Bolivar 1807-

1812" The importance of the topic being highlighted on the political events 

in Europe and the impact of those events Bolivar while returning to 

Venezuela. The third section included "the role of Simon Bolivar in laying 

the foundations of the First Republic" has highlighted the role of Bolivar 

in the face of the most important challenges by addressing the Spanish 

troops and the great role he played in the creation of the Convention swear 

between Venezuela and Colombia, as well as the reasons for the fall of the 

first republic. 

   The second chapter was entitled "Bolivar's Political and Military Efforts 

1812-1824", which deals with two topics that dealt with the first topic: 

"Bolivar's political and military efforts to lay the foundations of the 
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Republic of Venezuela again in 1812-1815". This was important because 

two axes included Bolivar's political efforts in persuading The Colombian 

government provided aid to Bolivar and the second military effort in the 

battles of 1812-1815, the liberation of Venezuela and the proclamation of 

the Second Republic of Venezuela also guaranteed the fall of the Second 

Republic. The second section of this chapter also consisted of two axes, 

The first axis included Bolivar's political efforts to obtain assistance from 

Haitian President Petitón and the creation of the Greater Colombian 

Republic in 1819. The second axis was his military efforts in the liberation 

of Colombia in 1819, Venezuela in 1821, Ecuador in 1822, Peru and 

Bolivia in 1824. 

   The third chapter focused on "Simon Bolivar's internal politics". The 

importance of this stage lies in the large number of political events 

represented in the administrative structure of the state administration. The 

first study, "The First Political Foundations and the Establishment of the 

Greater Republic of Colombia" the first of the legislature and the executive 

branch political side, either the second aspect is the role of Bolivar in the 

genesis of the army. The third chapter deals with "Bolivar's foreign policy". 

The first section, entitled "Bolivar's policy towards the great powers 1819-

1830," highlighted the great relations of Colombia with the European 

countries (Britain, Russia, Spain, France) and the United States of America. 

Bolivar's policy towards regional states has been the subject of the second 

and final topic of this chapter. 
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