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Argentina is located in the continent of South America and it is
considered the eighth largest country in the world in terms of an
area of 2780,400 square kilometers. The city of Buenos Aires is
the official capital of the country. The first European explorers
reached it in 1516 were the Spanish who occupied most of South
America. In opposition to them, Simon Bolivar and Jose San de
Martín appeared, who imagined that the homeland would one day
be born, free of Spanish intervention. The personality of Jose San
Martin represented the pillar of independence in Latin America
because he led the independence movement for three countries:
Argentina, Peru, and Chile, in which he proved that he had the
greatest role in the independence of these countries. The research
dealt with three sections. The first topic included the naming of
Argentina and its indigenous people, geographical explorations
and the Spanish colonization of Argentina. The second topic
focused on the personality of Jose San Martin because of its
paramount importance in supporting the liberation movements in
Argentina, his birth and his military upbringing. As for the
progress of liberation movements and the emergence of the
Argentine Republic was Among the third topic.
The researcher concluded that the country of Argentina, which
was called in Latin the country of silver, is inhabited by many
ancient civilizations, including the Indians, the Mayan peoples
and the people of Diaguita.San Martín benefited from his military
and leadership experience, which he had accumulated in the
leadership of the Andean Army to liberate Chile and then Peru.
San Martín's victory in Chile was not to push him to invade, but
he ceded to his friend Ohanes to lead Chile and harnessed all his
energy to complete the liberation of Peru, the last stronghold of
the Spaniards. San Martín cooperated with his friend Simon
Bolivar to complete the liberation of Peru and offered him to be a
soldier under his command. Martín's liberation of all the lands
occupied by the Spaniards.
After the liberation of Peru, San Martín did not cling to power,
although he described himself as the protector of Peru, so after he
sensed that there was opposition among the patriots to him, he
quickly resigned, and left for Argentina, then to Chile, and after
the death of his wife in 1823, he took his only daughter to France
to spend the rest of his life In, He died in August 17, 1850.
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حرب االستقالل األجرنتتنتـنـة ( )1850-1812
ماهــر مبــدجر عبـدالكريـم

العباســي 2

امللخص:
تقع األجرنتين يف قاجرة أمريكا اجلتوبية وتعد اثمن أكرب دولة على مسيوى العامل من حيث املساحة ،إذ تبلغ
مساحيها  2780400كيلومرت مربع وتعيرب مديتة بونيس ايرس العاصمة الرمسية للبالد وكان أول من وصلها من
املسيكشفن األوجروبين عام  1516هم األبسبان الذين احيلوا معظم أمريكا اجلتوبية أنذاك ،ولكن برز من يعاجرضهم
فقد ظهر كل من بسيمون بوليفاجر وخوبسيه بسان دي ماجرتن اللذان ختيال ان الوطن بسيولد يوماً ما بعيداً عن
اليدخل األبسباي.
مثلت شخصية خوبسيه بسان ماجرتن عمود االبسيقالل يف أمريكا الالتيتية ألنه قاد حركة االبسيقالل لثالث دول
وهي :األجرنتين ،البريو ،وتشيلي وأثبت فيها انه صاحب الدوجر األكرب يف االبسيقالل هلذه الدول.
تضمن البحث ثالثة مباحث اشيمل األول مته على تسمية األجرنتين وبسكاهنا األصلين واالبسيكشافات اجلغرافية
واالبسيعماجر األبسباي هلا ،أما الثاي فركز على شخصية خوبسيه بسان ماجرتن ملا هلا من أمهية قصوى يف دعم حركات
اليحرجر يف األجرنتين ومولوده ونشأته العسكرية ،أما بسري حركات اليحرجر ونشوء اجلمهوجرية األجرنتييتية فكان من
ضمن املبحث الثالث.
الكلمات املفتاحنة :األجرنتين ،حرب االبسيقالل.
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استكشاف األجرنتتن وسكاهنا األصلنن
 أصل تسمنة األجرنتتن.اشيق ابسم األجرنتين من اليعبري الالتيين أجرنتييتو ( )Argentineوتعين الفضة كما يسيخدمها الشعراء األبسبان يف عصر
التهضة يف القرن السابع عشر ،وكان النيشاجر الشائعات عن ونود بسبائك ذهب ونبال من الفضة يف ذلك البلد قد نذب
املسيكشفون األبسبان للبحث عته ،ولكتهم يف حقيقة األمر مل يعثروا على أي متها ،من مث فأن األجرنتين ال تتطبق عليه اليسمية
أنفة الذكر ،إذ كان مصدجره الطبيعي والوحيد القابل لالبسيغالل هو بسكانه األصليون اهلتود ،لذلك كان بسكانه يفيقدون إىل حد
كبري من الرباعة والفخامة اليت تيميع هبا بعض اجلماعات اجملاوجرة لألجرنتين مثل البريو واملكسيك ،لكتها كانت تشرتك مجيعها يف
العديد من السمات ،وهي طرائق الري والزجراعة (.)1
 السكان األصلنونيتسب بسكان األجرنتين إىل شعب داينوييا ( )Diaguitaويرتكز بسكاهنا يف مقاطعات بساليا ( )Saltaوتوكمان وبسان
خوان ،وكانوا يفيقرون إىل نظام بسيابسي مركزي ،إذ مل يكونوا شعب موحد ،وكانت قراهم مشيية ،ويسكتون يف مالنئ مصتوعة
من القش واالغصان ،وأحياان من االحجاجر ،ومع هناية القرن اخلامس عشر امليالدي وقبل جميء األبسبان بثالثة أو أجربعة انيال،
كونوا جروابط مع حضاجرة االنكا وأتثروا بشعبها وحبلول القرن السادس عشر ،اختذوا من الداينة واللغة واملالبس املزخرفة من حضاجرة
ّ
االنكا واعيمدوا على عالقيهم اليجاجرية وبتاء الطرق السريعة من خالل أتثرهم ابلبريو ،وقد ابسيخدمها األبسبان فيما بعد يف
ابسيكشافاهتم يف املتطقة ،إىل نانب شعب داينوييا كانت قبائل الكرداندي الذين بسكتوا ابمباس عن بساحل احمليط األطلسي
ونبال قرطبة على شواطئ هنر جريودي البالات ،وقد عرفوا اببسم ابمباس بعد وصول األبسبان(.)2
 االستكشاف األسباي واالستعماجر ح ى عا 1850أدجرك ملوك أبسبان يا ان االجراضي االمريكية كانت نزء من متطقة نديدة وغري معروفة ،وتبايتت الدوافع يف إجربسال بعثات
عرب احمليط االطلسي ،واليت هدفت إىل أمرين :مها توبسيع بسلطة االمرباطوجرية إىل أقاليم ومتاطق نديدة ،ودافع اقيصادي وهو
ابسيغالل مواجرد نديدة ومثيتة مثل (معادن الفضة والذهب ،احملاصيل الزجراعية ،اليد العاملة) ،كما هتالك دافع ديين ،فإهنا كانت
مهيمة بتشر داينيها وثقافيها يف العامل(.)3
ناءت أول جرحلة أبسبانيا ابسيكشافية إىل األجرنتين حتت قيادة (خوان دايز دي بسوليس)( ،)4إذ غادجرت الرحلة عام
 1515من أبسبانيا لثالث بسفن حبرية حبثاً عن ممر نتويب إىل احمليط اهلادي ،وبعد االحباجر على طول السواحل الربازيلية هبط
بسوليس عتد مصب هنر كبري (هنر جريو دي ال بالات) يف  20كانون األول  ،1516وقد وثق بسوليس االكيشاف اببسم الياج
األبسباي ،لكن بسوليس ابسر وقيل مع طاقمه من قبل السكان احمللين(.)5

يف عام  1520ابسيكشف فرديتاند مانالن( ،) 6يف جرحليه الياجرخيية حول العامل ،مصب هنر البالات وبعد بسبع بستوات من
جرحليه قام املالح بسبسييان كابوت بعملية إعادة مسح نغرايف كامل لألجراضي املخصصة للياج األبسباي يف أمريكا اجلتوبية ،وبعد ان
اخرتق كابوت دليا هنر ابجراان ،وأنشأ أول مسيعمرة أبسبانية تدعى (بسانكي بسبريييوس) يف األجرنتين ،ابلقرب من جروزاجريو احلالية ،إذ
بساعدت تلك احلملة جربسم خرائط للسواحل الربازيلية ،لكن تلك املسيعمرة مل يكيب هلا التجاح ،عتدما عاد كابوت من جرحليه إىل
أبسبان يا نلب معه بعض احللي من الفضة العائدة للهتود ابجراان ،كما عادة مع بعض القصص املغرية لألبسبان الذين صادفهم هتاك،
والذين ذكروا انه وجراء االهناجر توند مملكة هتدية عظيمة غتية ابملعادن الثميتة ،كما امسوها ب ـ (مملكة القياصرة البيضاء) ،مما ونهت
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األبسبان مرة اخرى إىل هنر اللالات (هنر الفضة) ،وااثجر تصميمهم الشروع يف الغزو ،وقد وصلت الشائعات نفسها إىل الربتغال،
الذين اظهروا اهيمامهم ابملتطقة وأجربسلوا بعثات ابسيكشافية عام  1531بقيادة افانسو بسوزا الذي افاد ان هتالك مملكة هتدية
عظيمة ومتانم الذهب والفضة (.)7
يف عام  1536وخوفاً من اليوبسع الربتغايل يف املتطقة قام الياج الربيطاي إبجربسال جرحلة ابسيكشافية يف األجرنتين قادها
بيدجرو متدوزا الذي أبسس مسيوطتة على الضفة الغربية من مصب هنر ال لالهتا ومسيت املسيوطتة أببسم (بسانيا ماجراي ديل بوبن آير)
املعروفة حالياً أببسم بونيس ايرس ،لكته تعرض إىل هجوم عتيف من قبل السكان األصليون واضطر إىل اليخلي عتها( ،)9بسبب
نقص األمداد ات الرئيسة ،عتدما أمر متدوزا بسيوية املسيوطتة ومغادجرهتا ،وقد اندفع عدد من قادة احلملة الذين كانوا يؤمتون ابجملد
األعظم يف اعيقادهم املواصلة يف ابسيكشافاهتم ومتكتوا من الوصول إىل قرى قبائل الفوجراي يف (االجرغواي) وكانت تلك القبائل
مساملة وتعاملوا مع األبسبان حبسن االبسيقبال ،واغدقوا عليهم ابلضيافة واهلدااي ،واندجموا مع السكان وأبسسوا مديتة (بسونسيون) يف
االجرغواي(.)10
ومع ازدايد معرفة األبسبان ابألمريكين فأن متاطق هنر جريو دي ال بالات مل حتظى اال ابلقليل من اهيمام السلطات األبسبانية،
ولرمبا كان السبب هو انيشاجر الشائعات بشأن ونود معادن الفضة والذهب يف نتوب األجرنتين اليت دفعهم لليونه يف قلب
امرباطوجرية األنكا املهزومة ،فضال عن ذلك بسبب املقاومة اليت ابداها السكان األصليون يف متاطق جريو البالات(.)11
انطلق األبسبان متذ عام  1565-1543برحالت ابسيكشافية مشال غرب األجرنتين وأبسس األبسبان خالهلا بلدة متدوزا
 ،1561وبسان خوان  ،1562وابسيريو  ،1553وبسان ميفل توكمان  ،1565وقرطبة  ،1573وبساليا  ،1582وايوخا
 ،1591بسان لويس .)12(1596
 التظا االنتماعي واالقتصادي يف األجرنتتنابسيطاعت االمرباطوجرية األبسبانية بعد احكام بسيطرهتا على متاطق وابسعة من القاجرة األمريكية وبعد بتاء مسيوطتة يف
شرق األجرنتين ِمسيّت (بونس ايرس) املطلة على احمليط االطلسي ابلقرب من املوقع الذي اخياجره بيدجرو متدوزا إنشاء نظام مركزي
موحد اتبع للياج األبسباي ،واعيمد فيه بسكان تلك املتطقة على تربية املاشية كذلك الزجراعة اليت كان هلا دوجر كبري نييجة املتاخ
اجليد فيها.
متذ متيصف القرن السادس عشر قسمت أبسبانيا أمريكا الالتيتية على واليين كبريتن األوىل املكسيك عام 1535
وعرفت اببسم أبسبان يا اجلديدة ،والثانية :مشلت ما تبقى من املتاطق ومسيت هبا عام  1545وكانت األجرنتين اتبعة إىل والية
ليما(.)13
بساد ابسيخدام نظام اإلقطاع يف األجرنتين أو االميياز الذي ميتح فيه األجراضي إىل أفراد أبسبان يعمل حتت حكم السكان
األصليون وتقدمي اجلزية على شكل ذهب أو فضة أو حماصيل زجراعية أو حيواانت تقدم للمالك ويف املقابل حيافظ املالك على
حياة جرعاايهم وتعليمهم ودايانهتم التصرانية وادى ذلك التظام إىل اابدة السكان األصليون ،إذ كان عدد السكان األصليون ال
اخنفاضا بسر ًيعا بعد ذلك بتسبه %٩٠بسبب نظام اابده القرى ابلكامل(.)١٤
بسجل
ً
ييجاوز  %٢٠٠٠فرد ويف عام ّ ١٥٧٠
ونييجة اخنفاض اليد العاملة للسكان األصلين أبسس املسيعمرون بيطبيق نظام عمل ييطلب من السكان القيام أبشغال ترتاوح بن
شهرين وأجربعة اشهر يف متانم ومصانع املسيطر عليها من لدن األبسبان وبعد شهرين ييم ابسرتناع الرنل اهلتدي إىل بلده وال
يسيبدلوهم بغريهم أشبه بتظام البديل لكن ذلك التظام مع مروجر الوقت مت ابسيبداله ابالعيماد على العمل احلر يف املتاطق اليت اشيد
فيها نقص األيدي العاملة احمللية واخيياجر العبيد واألفاجرقة يف عام  ١٥٩٥بدأ بيع العبيد األفاجرقة يف األجرنتين يف بسوق بويس ايرس
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ويف العام  ١٧٧٦اقدمت حكومة الياج األبسباي على خطوة مهمة يف اتجريخ األجرنتين وهي إنشاء وحدة إداجرية نديده يف
أمريكا األبسبانية وهي ما تعرف مبملكة جريو ال بالات واختذت االخرية من مديته بونيس ايرس عاصمة هلذه الوالية وكان انئب امللك
يف مديتة بونس ايرس يشرف على هذه الوالية وأصبحت مسيقلة إداجراي بعد ما كانت اتبعة لوالية ليما قبل عام .١٧٧٦
يعد تطوجر والية ال بالات ألبسباب متها  :التمو السكاي الذي حصل يف القرن الثامن عشر وتوبسع املميلكات االبسيعماجرية يف
أمريكا اجلتوبية ،وجرغبة الياج األبسباي الطموحة ليتمية وتطوير تلك املميلكات ،فضال عن ذلك فأن والية ال بالات أصبحت واحدة
من أهم املتاطق اليجاجرية احليوية يف اإلمرباطوجرية وازدهرت اليجاجرة يف ميتاء بونيس ايرس حيث أصبح تصدير البضائع بسهولة إىل
أبسبانيا عرب ميتاء بونيس ايرس بعدما كانت البضائع املعروضة تذهب إىل ليما ومكسيكو لليصدير ،كما ان معظم معادن الفضة
بدأت تيدفق من اعايل البريو إىل بويتس ايرس ،فضال عن وصول أعداد ميزايدة من العبيد إىل املديتة فاجرتفع بذلك اليعداد السكاي
يف متاطق ال بالات وأخذت اليجاجرة التامجة عن تربية املاشية تيوبسع ابالعيماد على األبساليب األكثر كفاءة واجرتفاع حجم الصادجرات
من متيجات ونلود ومنت املدن(.)١٧
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ويف عام  ١٦٢٢انشأت أبسبانيا مكيب كماجرك يشرف على اليجاجرة الداخلية والسفر اليسوعين الكاثوليك اليت أدت دوًجرا مهما يف
تثقيف خنبة من بسكان األجرنتين(.)١٥
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املبحث الثاي
دوجر خوسنه دي سان ماجرتن يف حرب االستقالل األجرنتتنتنة 1850-1812
 وألدته ونشأته العسكرية:ولد خوبسيه فرانسسكو ماجرتن يف عام  ٢٥شباط  ،١٧٧٨واملعروف إببسم خوبسيه ماجرتن يف مديته ايبيوجر  yapeyuيف
مشال األجرنتين ألبسـ ـ ـرة من أصل أبسباي ،كان والده ضابطًا يف اجليش األبسباي ،ويف عام  ١٧٨٤م ،عأدت األبسرة إىل أبسبانيا
حيث تلقى خوبسيه علومه األولية يف مدجربسة التبالء يف مدجريد ،وعتدما أهنى دجرابسيه انيقل إىل العمل يف قادش بصفة طالب ضابط
يف اجليش األبسباي ،مث بصفيه مساعداً للحاكم العسكري هلا اجلترال فرانسيسكو ماجراي) (francisco maria solanoالذي
تعلم على يديه الفتون واخلربة العسكرية ونظرا لشخصييه االنيماعية وقربه من جرئيسه وصداقيه له فقد اتيحت له فرصه إلقامة
عالقات صداقة مع نتراالت أبسبانيا يف تلك امل ّدة من انحية لدجرابسة بسيابسة أوجرواب وعالقيها ابملصاحل األمريكية من انحية أخرى،

وكانت ظروف تلك املدة يف أبسبانيا مواتية ليتمية ذكاء وقدجرات بسان ماجرتن ،إذ توفرت له فرصة املشاجركة كمفكر ليربايل يف
اجلمعيات السرية اليت هدفت إىل تعديل نزعة احلكم املطلق للملك األبسباي وبصفيه حماجرابً شاجرك يف معاجرك مقاومة الغزو الفرنسي
ألبسبانيا(.)١٧
صدجرت األوامر إىل اجلترال بسوالنو  solanبيشكيل فصيل قوامه  ٦٠٠٠لليحرك إىل الربتغال ،فييقابسم مسؤولية تلك
املهمة مع مساعدة املقرب خوبسيه دي بسان ماجرتن ،وعتد عودهتما إىل قادش من هذه املهمة كان الفرنسيون حييلون مدجريد ،يف
وقت انقسم فيه الشعب األبسباي على فريقن غري ميساوين فريق من امليفرنسين املؤيدين لالحيالل الفرنسي وفريق من الوطتين
الرافضن للغزو ،ويبدو ان اجلترال بسوالنو  solanكان مع الفريق األول الذي انبهر بتجاح اخلطوات األوىل للغزو الفرنسي فكان
أن تقاعس يف موانهه الفرنسين الذين وصلوا إىل خليج قادش ،فقامت جمموعة من الوطتين ابالنيقام من اجلترال امليفرنس غري إن
بسان ماجرتن توىل أتمن قصر قائده يف تلك اللحظة احلرنة أبن اغلق أبوابه واحاطه ببعض قوات املدفعية ولكن بسوالان هرب
بصحبة بسان ماجرتن إىل متزل صديق له ،وهتاك متكن الشعب من القبض على بسوالان واليتكيل به يف شواجرع وميادين قادش(.)١٨
متكن بسان ماجرتن من اللجوء إىل بيت أحد أصدقائه وبذلك جنا من غضب اجلماهري وتونه إىل اشبيلية للعمل يف نيش اجلترال
كابسيا نيوس  Castanusيف مقاومة الفرنسين ،وهكذا بدأ بسان ماجرتن املشاجركة يف حرب االبسيقالل األبسبانية بدافع من
الوطتية اليت جتري يف عروقه ،ملا كان الفرنسيون حياولون اغيصاب وابسيعماجر أبسبانيا ،ومبا ان أبسبانيا نفسها تسيعمر أمريكا فأن
شعوجر بسان ماجرتن أبمهية ابسيقالل أمريكا قد ازداد قوة وتصميما مما ولّد يف قلبه اصراجر على حترير أمريكا من العبودية ،لذلك كرس
وقيه ونهده الكيساب املزيد من اخلربة العسكرية يف ميدان املعركة وهو ييحالف مع الربيطانين ضد اكثر نتود العامل قدجرة وانيصاجراً
آنذاك ،وقد مترس بسان ماجرتن يف أبسلحة اجليش املخيلفة طوال مدة ونوده يف شبه اجلزيرة األيربية ،إذ بدأ يف بسالح املشاة يف
معسكر كامبو اموجر  Campoamorويف معسكر موجربسية مث بسالح الفربسان يف كييبة دجرانونز دي نومانثيا Dragonnes
شهراً على منت الفرقاطة امللكية األبسبانية ،Doroteaكما حاجرب يف معركة ابيلن
Denuman Ciaكما مضى ثالثة عشر ً
Bailenيوم  ١٩متوز ١٨٠٨م وابسيحق كل تقدير وثتاء على نهده فيها ،ويف معركة البوفريا Albuferaيف  16اايجر ١٨١١
اليت حصل فيها على جرتبة قاعد عامل  Comandanteوابسيفاد اجلترال بسان ماجرتن من اليدجريب واليعليم واليأهيل العسكري،
وعتدما قرجر العودة إىل أمريكا كان قد أصبح عسكري ميمرس(.(١٩
تونه بسان إىل احد املوانئ األوجربية ليجر إىل بونس ايرس يف  ١٨١٢ووصل اليها يف  ١٣اذاجر  ١٨١٢ومبجرد وصوله كلفيه
احلكومة إبنشاء بسالحاً للفربسان فأعده على مسيوى عايل من الكفاءة واالنضباط  .وبعد عودة بسان ماجرتن إىل األجرنتين هامجت
قوة بريطانية مديتة بونيس ايرس اليت أاثجرت الرعب يف نفوس القوة األبسبانية ولكن متكتت االخرية من صد اهلجوم الربيطاي
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انضم بسان مرتن إىل حمفل لوانجرو  Lautaroوهي مجعية بسرية ذات طابع بسيابسي انشأت يف بونيس ايرس وكان هلا أتثري
كبري يف االحداث الداخلية ،إذ جركزت اهيمامها على ابسيقالل البالد( .)٢٠وبذلك بدأت حياة بسان ماجرتن العسكرية يف أمريكا
اجلتوبية عام  ١٨١٢على ضفاف هنر الباجران عتدما كان البحاجرة األبسبان يقومون ابهلجوم املفانئ من حن إىل آخر على املتاطق
السكتية الواقعة على الساحل ،ويف عام  ١٨١٢كانت هتاك بسرية أبسبانية قامت بتهب قرييت بسان نيكوالس وبسان بيدجرو لذلك
تونهت كييبة من الفربسان بقيادة العقيد بسان ماجرتن إىل تلك القرية ليخليص املتطقة من املسيعمرين .وعتدما علم بسان ماجرتن ابن
البحاجرة يسيعدون للقيام بعملية عسكرية يف متطقه بسان لوجرنس يف الشمال لالبسييالء على االجراضي الواقعة بن العاصمة
وضواحيها ،انيقل خفية إىل هتاك ونصب هلم كمن وابسيخدمت يف اعداده كل اخلربات واملهاجرات العسكرية ونتوده من أنل
القضاء على تلك احلركة وتونه إىل بسان لوجريتزو وقد اشيبك معهم ابلسالح األبيض مما انرب نتود االحيالل على الفراجر إىل
البحر ،وخلفت تلك الواقعة خسائر يف االجرواح واملعدات األبسبانية وناء هذا التصر ختليداً ملكانة األجرنتين وجرفع الروح املعتوية فيها
بعد ان أثبيت تلك املعركة اليفوق املادي األجرنتييين على العدو وجرفع الروح املعتوية (.)٢١
أصبح بسان ماجرتن على ابسيعداد ليتفيذ حلمه الذي جراوده كثريا وحترك جبيش يضم ( ٥٠٠٠مخسة االف مقاتل) وغادجر
متدوزا يف  ١٩كانون الثاي  ،١٨١٧إذ قام بسان ماجرتن بيقسيم نيشه على بسية اقسام من أنل ان خيدع به عدوه فقسمهم على
اقسام ميساوية يف العدد حىت يسيطيعون عبوجر نبال االنديز مسيخدمن مخسة ممرات نبلية خميلفة وذلك هبدف أشغال العدو
وإجرابكه فقاموا بيسلق ممرات قاحله بلغ اجرتفاعها  ١٣٠٠٠قدم عن مسيوى بسطح البحر مسيخدمن حركات بسريعة ،ولكي حيقق
بسان ماجرتن املزيد من تظليل خمابرات العدو جلأ إىل خدعه اخرى وأمر إبعداد مأدبة طعام دعا اليها قبيلة اهلتود من أنل اليشاوجر
واالبسرتشاد آبجرائهم وكان أفراد تلك القبيلة مولعون ابحلرب والقيال لكتهم ظلوا حىت يف ذلك الوقت مبيعدين عن األبسبان فقدم هلم
بسان ماجرتن اهلدااي والرشاوى مقابل ان يسمحوا هلم ابملروجر يف بسالم عرب اجراضيهم وطلب متهم ان يعملوا كمرشدين ،واعيمد بسان
ماجرتن على اولئك اهلتود الذين يقدمون املعلومات عن األبسبان له مقابل حصوهلم على املزيد من اهلدااي واهلبات ونقل لألبسبان
املعلومات الزائفة عن نيش بسان ماجرتن وبيلك الوبسيلة أصبح الطريق الذي تسلكه قوات ماجرتن يف مأمن من اكيشاف األبسبان
هلا (.)٢٢
يف  12شباط  1817انيصر نيش بسان ماجرتن على القوات اليشيلية يف معركة تشا كابكو ودخلت القوات املتيصرة
مديتة بسانيياغو عاصمة تشيلي وانيشر اخلرب بسرعة الربق يف مجيع احناء تشيلي فقرجر بسان ماجرتن إقامة حكومة تشيلية ابخيياجر
شعبها فاخياجروا بسان ماجرتن لكته جرفض الفكرة ودعا إىل إعادة انيخاب حاكم آخر وطين فكانت نييجة االقرتاح هي اخيياجر
اجلترال ب رانجردو وهكذا بدأ بسان ماجرتن ليحقيق آمال الشعوب االمريكية امليمثلة حبكم نفسها بتفسها وأتبسيس أكادميية عسكرية
شن بسان ماجرتن هجوماً على القوات
يليحق هبا أبتاء تشيلي واملدن االخرى الذين يرغبون لالخنراط ابجلتدية .ويف عام ّ ١٨١٨
األبسبانية اليت لقيت اهلزمية التهائية يف تشيلي ومت حترير تشيلي وكان لذلك اليحرير صداه يف القاجره اببسرها وزاد يف اليصميم إىل
تتفيذ مشروع حترير البريو وهكذا متت املرحلة األوىل من خطة بسان ماجرتن ،وبعد أتكيد ابسيقالل تشيلي امر بسان ماجرتن قواته
ابليونه حنو البريو لقيال القوات األبسبانية وجرحلت القوات يف أيلول  ١٨٢٠وكان قوامها  ( ٤٠٠٠أجربعة االف) مقاتل ومخسة
عشر أ لف بتدقية بقيادة القائد توماس كوتشرا حمملة على ظهر أجربع بسفن حربية نزلت تلك القوات نتوب ليما واحيلت مديتة
بيسكو دون اية صعوابت تذكر فضرب احلصاجر حول بساحل البريو فأعلن بسان ماجرتن بيحرير ليما وأعلن ابسيقالل البريو يف ٢٨
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وطردهم من املديتة بعد اشهر من القيال وكان ليلك االحداث أتثرياً عميقا يف نفوس بسكان بونس ايرس وعززت الثقة إبمكانياهتم
يف اداجرة مدهنم ومن نانب آخر قوضت تلك األحداث السلطة االبسيعماجرية داخل املديتة وخاجرنها مما دفع القوات احمللية إىل
جتريد انئب امللك من بسلطيه.

Maher Mubdir AL-ABBASI

متوز  ١٨٢١بكلماته الشهرية قائالً " :لقد أصبح ت البريو متذ هذه اللحظة حرة مسيقلة بفضل اجرادة شعبها وعدالة قضييها اليت
يدافع عتها هللا "(.)٢٣
أبسس بسان ماجرتن مجعية االخاء العسكري حتت ابسم (مجاعة مشس) ،إذ هدفت إىل مكافأة الضباط الذين حياجربون من
أنل االبسيقالل لكتها أدت يف هناية األمر إىل ظهوجر االجربسيقراطية العسكرية وصدجر قراجر يتص على متح احلرية لألطفال املولودين
آلابء من العبيد ويف  ٢٨متوز  ١٨٢١اصدجر قراجر آخر إبعفاء اهلتود من دفع الضرائب ،فضالً عن انشاء مكيبة قومية األمر الذي
ادى إىل ترك آ اثجر عظيمة بعيدة املدى يف نفس شعب البريو الن حاكمها القدمي اتصف بشيء من الطغيان والعتف وبسان ماجرتن
واتصف مبالمح اخلري والعطف وكان موضع حسد بعض انصاجره ومتافسيه ومتهم كان بسيمون بوليفاجر.

ويف اخلامس والعشرين من متوز  ١٨٢٢نرت مقابلة بن بسان ماجرتن وبسيمون بوليفاجر ،إذ عرض بسان ماجرتن على بوليفاجر
إجربسال نيش كومليب كبري إىل البريو البسيخالصها من يد األبسبان وعرض وضع نفسه حتت أمرته لكن بوليفاجر متلص من ذلك
العرض ،إذ مل يكن جراغباً مبشاجركة زعيم آخر يف حترير البريو وترك املؤمتر وهو مقيتع أبن بوليفاجر مل يقدم له العون الذي كان البد مته

حترير البريو حتر ًيرا اتماً (.)٢٤

بعد عودة بسان ماجرتن إىل ليما مجع اجمللس وتتازل يف  ٢٠ايلول  ١٨٢٢عن مجيع السلطات اليت خولت إليه فرحل إىل

األجرنتين وبقيت البريو مركز للمقاومة األبسبانية حىت وقعت هزمية اجليش األبسباي هتاك عام  ١٨٢٤ومما أكد على جناح حركات
االبسيقالل يف أمريكا اجلتوبية اهنا ابسيمرت ما يقاجرب  ١٠اعوام بن عامي  ١٨١٤و  ١٨٢٤ومل تسيطع أبسبانيا خالل تلك
االعوام وقف حركات اليحرجر ،وقد شجعت بريطانيا تلك احلركات االبسيقاللية وعاجرضت تدخل الدول األوجربية ضد الثواجر وذلك
حلرص احلكومة الربيطانية على االبسيمراجر يف فيح األبسواق وابعاد االحيكاجر األبسباي عتها ،فاعيمدت بريطانيا على بسيأدهتا البحرية
لكي متتع كل الدول األوجربية اآلخرى من اليدخل يف حرب ابسيقالل املسيعمرات األبسبانية ،ولقد امضى بسان ماجرتن وقياً قصرياً يف
األجرنتين مث يف تشيلي ولكن اعدائه ونهوا املعاجرضن ضده فقام متافسوه إبعداد اخلطط لليخلص مته .ففي عام  ١٨٢٣توفيت
زونة خوبسيه دي ماجرتن يف بونيس ايرس بعد نشوب احلرب االهلية يف مقاطعات االنديز وتونه إىل فرنسا مع ابته الصغري بعد
فشل مساعيه ابن يعيش حياته اخلاصة بسالم وتويف يف  ١٧آب  ،١٨٥٠فقد فعل بسان ماجرتن اكثر مما فعله أي جرنل من أنل
قضية ابسيقالل األجرنتين وتشيلي والبريو ومل يكن نتدايً ابجرعاً فحسب فقد أدجرك ان االبسيقالل يكون بيعاون أفرادها مع بعضهم
وقد أظهر نفسه كسيابسي ابجرع من خالل جماهبيه للقوات األبسبانية(.)٢٥
اجلمهوجرية األجرنتتنتنة
أصدجر يف عام  ١٨٥٣دبسيوجر لألجرنتين نص على ضروجرة إنراء جملس متثيلي مجهوجري حلكوميها وفقاً للدبسيوجر كذلك

حفظ كرامة السكان األصلين ضد العبودية ،فضالً عن العمل على نعل البالد مسيقلة ابسيقالال اتماً ضد أي تدخل أبسباي،
ومبونب ذلك الدبسيوجر مت يف عام  ١٨٦٢انيخاب ( ابجر تولوا ميه ميترى ) صاحب فكرة االحتاد الوطين كأول جرئيس جلمهوجرية
األجرنتين  ١٨٦٤إىل  ١٨٦٨حكم البالد حكماً مؤقياً وابسيمر ملدة عامن حيث قام خالل مدة حكمه بيشجيع اليجاجرة واليعليم
واهلجرة إىل األجرنتين من أنل زايدة اعداد السكان .وبدأ ميترى بيشديد خطوط السكك احلديدية مبساعدة انكليزية واهيم
ابليعليم ألنه كان يعيقد ان احلكم هو اليعليم فأصبح اهيمامه تشجيع اليعليم وواصل الرؤبساء بعده التهج نفسه بيشييد خطوط
املصدجرين عن طريق إقامة ثالنات كبرية ومصاعد عمالقة ليسهيل عملية
السكك احلديدية وتشجيع الزجراعة وتربية املاشية وبساندو ّ
تصدير اللحوم واجللود واحلبوب فظهرت خالل تلك املدة طبقه برنوازية أتلفت من املثقفن والسيابسين اليت بساعدت على تطوير
الدولة اقيصادايً(.)٢٦
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اليتازل عن حقوق اليصدير للشركات االنتبية(.)27

اخلامتة
كانت بالد األجرنتين اليت اطلق عليها ابللغة الالتيتية بالد الفضة يسكتها العديد من احلضاجرات القدمية متهم اهلتود
وشعوب املااي وشعب داينوييا وكانت واحدة من دول أمريكا اجلتوبية اليت وطأهتا اقدام املسيعمرين األبسبان فربز خوبسيه بسان
ماجرتن الذي كان ابوه ضابطا يف اجليش األبسباي ودجرس يف مدجربسة التبالء العسكرية هذا ما بساعده على اليتشئة العسكرية .وكانت
عودته إىل أمريكا وطته األم األجرنتين وختليصها من السيطرة األبسبانية يف البدء من خالل انضمامه إىل احملفل املابسوي (لوانجرو)
ليجعله من قادة حركات اليحرجر ليلك البالد .فقد عمل بسان ماجرتن على اعداد نيش متضبط مدجرب تدجريبا نيدا لييمكن من
قيادة هذا اجليش من القيام حبركات اليحرجر ،ومن مث ابسيفاد بسان ماجرتن من خرباته العسكرية والقيادية ،اليت تراكمت لدية يف قيادة
نيش االنديز ليحرير تشلي مث بعدها البريو.
مل يكن التصر الذي حققه بسان ماجرتن يف تشيلي ليدفعه للغزو بل تتازل إىل صديقه اوهحيتز لقيادة تشلي وبسخر كل
طاقيه إلكمال حترير البريو آخر معاقل األبسبان ،تعاون بسان ماجرتن مع صديقه بسيمون بوليفاجر إلكمال حترير البريو وعرض عليه ان
يكون نتداي حتت قيأدته وهذا يعكس الشعوجر الوطين الكبري لسان ماجرتن يف حترير كل االجراضي اليت حييلها األبسبان.
وبعد حترير البريو مل ييشبث بسان ماجرتن ابلسلطة جرغم انه وصف نفسه ابنه حامي البريو ،اذا انه بعد ان احس ان هتاك معاجرضة يف
صفوف الوطتين له بساجرع ابالبسيقالة ،وجرحل إىل األجرنتين مث إىل تشيلي وبعد وفاة زونيه يف ١٨٢٣م اصطحب ابتيه الوحيدة إىل
فرنسا ليقضي بقية حياته يف فقر مدقع ،إذ وفاته املتية يف  ١٧اب ١٨٥٠م .فقد فعل بسان ماجرتن اكثر مما يفعله أي جرنل لقضية
ابسيقالل األجرنتين وتشيلي والبريو.
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تعرضت األجرنتين على غراجر هذا اليحول الكبري إىل منو بسكاي بسبب اهلجرة امليوالية من األبسبان وااليطالين حىت زأدت
اعداد السكان يف عام  ١٨٥٠بتسب كبرية نداً وتركزت زايدة السكان يف املدن واالماكن القريبة من السواحل .وحولت الزايدة
السكانية السريعة مديتة بونيس ايرس إىل واحدة من أكرب املدن االقيصادية ،والذي حصل يف األجرنتين بفضل اليصدير ونشاط
احلركة الصتاعية وتطوير بسكك احلديد والربق واالبسالك الشائكة اليت ابسيخدمت يف تقسيم السهول إىل ضيعات وكان اصحاب
االجراضي الكبرية واملالّك هم اكثر املسيفيدين يف األجرنتين الهنم كانوا مييلكون مواد اإلنياج وكانت الدولة أتخذ نسبة مئوية مقابل
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