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 تقديم 

تغال و       ي تزعمتها كل من إلبر
إسبانيا أهم حدث تعتبر إلكشوفات إلجغرإفيا إلت 

ية ، إلحدث  م 2931سنة  مريكا إكتشاف كريستوف كلومب   أل ويعد عرفته إلبش 

 أ حينها ولم يكن باستطاعة أحد أن يتنب .أوروبا إلعرص إلحديثدخول ل دشنإلذي

ي س
ية إلت  صحيح أنها  ،وف تنتج عنها بفوإئد تلك إلكشوفات وإل بمصائب إلبش 

رى دمرت عدة حضارإت قتصادية ألوروبا لكنها من جهة أخحسنت إلوضعية إإل

  .نقية بأمريكا إلالتينية عاشت وتطورت بعيدإ عن آفات إلعالم إلقديم

 كريستوف كولومبوس   عىل رحالت  مرور خمسة قرون بالرغم من  و      

هل كان ،إلتزإل كشوفاته تطرح إلعديد من إألسئلة من بينها   ،مريكا إلالتينيةأل 

ي طمس معالم إلحضارإت هذإ إلمكتشف بطال باهرإ أم سفاحا قاتال 
ر
ساهم ف

 إلمحلية؟

تغال نهاية زمن وبدإية زمن آخر لقد        نهاية  ؛شكلت كشوفات إسبانيا وإلبر

وبدإية عهد جديد بدأه   إلحضارإت إلمحلية كحضارة إلمايا وإألزتيك وإؤلنكا 

ي 
ر
باتخاذ إؤلجرإءإت إألوىل ؤلدإرة إلهند إألمريكية وإلجزر  2931كولومبوس ف

ي إستولوإ . إلملحقة بها 
ي إلجديدة إلت 

ي جعل إألرإضر
ر
وكانت رغبة إإلسبان أكيدة ف

مكتسبة بالقوة إلممتلكات لنش  إلمسيحية إلكاثوليكية و جزء من إل  مجاإلعليها 

ي تابعة للتاج إل
ممالكنا خلف " أدل عىل ذلك إستعمالهم لعبارة وإل  ، إؤلسبانر

تغاليون)مقاطعات ما ورإء إلبحار ( "إلبحار أما إلمفهوم إلحاىلي ، فيما إستعمل إلبر

  .آنذإك بل تأخر إستعماله ؤىل إلقرن إلثامن عش   متدإوإل لالستعمار فلم يكن 

ي بعد إنتهاء عمليات إلغزو تلتها عملية إإل       
ر  ستعمار إلت  إستمرت طيلة إلقرني 

إت إلمنطقة وإستغالل  إلسابع عش  وإلثامن عش  قبل أن تتفرغ إلستغالل خب 

ي إستخرإج  ، ؤما بعد أن أبادت أكبر من نصفهم ،سوإعد ما تبق  من ساكنتها 
ر
ف

ي تزخر بها إلمنطقة أو  
ي إلمعادن إلنفيسة إلت 

ر
ي إستولت  كأيدي عاملة ف

إلمزإرع إلت 

لغب   معدم بيع منتوجاتهفالحيها كرت إستغاللها بل فرضت عىل عليها وإحت

ر    .إإلسبانيي 
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إف إإلقتصادي لقارة أمريكا إلالتينية       ر وإجه سكان إلمستعمرإت هذإ إإلستبر

ي بمجموعة من إلثورإت كانت ترمي ؤىل إإلستقالل وإإلنفصال  إف إلبش  ر وإإلستبر

ي وإلتبعية للتاج 
تغاىلي  إؤلسبانر تاروإ إلظرفية إلمناسبة للمطالبة وقد إخ ،وإلبر

تغال  بعد سيطرة  باإلستقالل إإل وهو إلضعف إلذي أصبح يدب ؤىل إسبانيا وإلبر

إع إستقالهم بفضل  ر ية وتمكنوإ من إنب  نابليون بونابرت عىل شبه إلجزيرة إلإليبب 

ويال و  ر ي فينب 
ر
 ؤتوربيد" مجموعة من قادة إلتحرر عىل رإسهم سيمون بوليفار ف

  .بالمكسيك

تغال حت  تحركت       ماكادت دول إمريكا إإلتينية تخرج من قبضة إإلسبان وإلبر

ة ،مكانها  ذ إآللة إلدبلوماسية إلمريكا إلشمالية  لتاخ ستأثار حق باإل أنفسها  معتبر

إت إلقارإت إلجارة )  ولم تتوإن لحظة عن ،مريكا إلوسىط وإلجنوبية (أبخب 

ي إلشؤون إلدإخلية
ر
ي ذلك إلطرق  إلتدخل ف

ر
للمنطقة ؤىل إآلن مستعملة ف

وعة.  وعة وغب  إلمش   إلمش 

  إلمصادر إلتاريخية 

ي 
ؤن مسألة إلتأري    خ لقارة أمريكا إلالتينية تصطدم بقلة إلوثائق إلتاريخية إلت 

ر تتحدث عن  ة إلفاصلة مابي 
ر إلساإلفب  وحت   ،عش  وإلثامن عش   دسإلقرني 

ي هذه إلمنطقة
ي  ،إلقليلة منها إلموجودة إل يعرفها إلكثب  من مؤرخر

خاصة تلك إلت 

ي ليس  ،لذلك ،تؤرخ ألحدإث إلقرن إلسادس عش  
فدرإسة إإلستعمار إإلسبانر

 وليس سهل إلمنال.  مستحيال بقدر ماهو صعب
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إلحضارإت نظرة عامة حول جغرإفية أمريكا إلالتينية وأهم  إلمحور إألول : 

ي وجدت بها
  إلت 

 إلتسمية أمريكا : أصل حول  -2

،  وذلك ’’ماتيارسينغمان‘‘و’’ مارتن ؤلإلدسميلر’‘من طرف   "أمريكا"إسم أطلق 

ي ‘‘تيمنا ب 
ي ’’ أمريكوفيسبوتش 

ر
وإلجدير . 2931سنة مكتشف أمريكا إلجنوبية ف

ؤىل أمريكا   أمريكو من  إسم إلعالم إلجديد  هو إلذي غب  بالذكر أن فالدسميلر 

ي إلقرن إلخامس عش  كان هذإ إإلسم يطلق هأنثف
ر
، كما أنثت أوروبا وآسيا. وف

ي وإلجزر إلمكتشفة قبل أن تسىم بها ثالث قارإت
تمتد  فقط عىل بعض إألرإضر

 .أقىص جنوب قارة أمريكا إلجنوبية()أرض إلنار حت   أإلسكا من

ي إستعمرتها ب  أمريكيابسميت هذه إلقارة  
إسبانيا ) الالتينية ألن لغات إلدول إلت 

تغال وفرنسا ي منها   (إلبر
إطورية إلرومانية،  ونستثتر إشتقت من إلالتينية  لغة إؤلمبر

ر من يجد أصل  ي تستعمل إللغة إلهولندية. ومن إلمؤرخي 
سورينام إلهولندية إلت 

ي  إل  "إلتينية"
ر
ي أنشئت ؤيطاليا  هي إلمنطقة إلوسىط إلغربية من تيوم وف

وإلت 

إطورية وتوسعت لتصبح    عاصمة روما فيها  إلرومانية  إؤلمبر

 لطبيعيةصائصها إإلالتينية وخ أمريكا موقع  -1

 إلموقع 1-2

ي من إلكرة إلرضية وتضم كل من جزر  أمريكا تقع  ي إلنصف إلغرنر
ر
إلالتينية ف

ي وجزر إأل  ى باؤلضافة ؤىل إلكارني  وأمريكا إلوسىط  أمريكا نتيل إلصغرى وإلكبر

ي  ق  ،إلشمالية وأمريكا إلجنوبية . يحدها من إلشمال إلبحر إلكاريتر ومن إلش 

إلمحيط إألطلشي ومن إلغرب إلمحيط إلهادي ومن إلجنوب إلمحيط إلمتجمد 

ي   .إلجنونر

 خصائصها إلطبيعية 1-1

 إلتضاريس1-1-2 

ر تضاريس   :إلالتينية بالتنوع وأهم عناضها  أمريكا تتمب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ي إلغرب :ولــــهـــــــــــإلس
ر
ق وإلجبال ف ي إلش 

ر
ر إلهضاب ف ي مابي 

 ،لها إمتدإد عرضر

ي إلقارة وهي أحوإض إأل  وأهمها 
ر
ي إلشمال ونهر  :نهار إلرئيسة ف

ر
نهر أورينيكو ف

ي إلجنوبإأل 
ر
ي إلوسط ونهر إلبارإنا ف

ر
  .مازون ف

 ي تعد إمتدإدإ   :إلجبال
ي إلغرب وإلت 

ر
لجبال إلروكي أهمها جبال إألنديز ف

 وتمتد من إلشمال ؤىل إلجنوب وتقسم ؤىل جبال إألنديز    ،بأمريكا إلشمالية

عىل قمة بالشيىلي وهو وتوجد أ ،إلشمالية وإألنديز إلجنوبية وإألنديز إلوسىط

  .م 7339أكونكاكا ب Aconcaguaجبل 

 إزيلاب ـــــــضـــــــإله ي من إلقارة  ،: أهمها هضبة إلبر
 
ف جنوب  تقع و تشمل إلجزء إلش 

ي إليفصلها عنها ؤإل نهر إلمازون
  .هضبة جيانا إلت 

ر نهري  أورينوكو هضبة جيانا  - ي   Orinocoتقع بي 
ر
ي إلشمال وإألمازون ف

ر
ف

   .إلجنوب
ق وجبال إألنديز بتاجونيا تقع هضبة  - ي إلشمال وإلش 

ر
ر سهل إلبمباس ف بي 

  .بالغرب، وهي أقل إرتفاعا من إلهضاب إألخرى

 إلمناخ 1-1 1

ي وإلمناخ إلمدإري إلحار 
ر هو إآلخر بالتنوع  وينقسم ؤىل إلمناخ إإلستوإن  يتمب 

ي إلجنوب ثم إلمناخ إلجبىلي بجبال إلنديز
ر
  .إلصحرإوي و إلمناخ إلبارد ف

 ’’إلهنود إلحمر‘‘تسميتهم بسبب أصول سكان أمريكا إلالتينية و  -3

ق آسيا، و  أجمع إلمؤرخون عىل أن أصول سكان أمريكا إلالتينية من جنو  ب رس 

ي إتجاه أمريكا إلشمالية ثم  أمريكا إلالتينية عبر 
ر
وح منها  ف ر  تمت عملية إلبر

نغيا ‘‘جش ر  ’’مضيق برينغ‘‘إليابس، إلذي يعرف إآلن باسم  ’’بب  وإلذي يربط بي 

ة إلجليدية  ي ألإلسكا. ويرجع تاري    خ هذه إلهجرة  للفب  يا وإلخليج إلغرنر سيبب 

ة إلفاص ة )ظهر هذإ إلعرص خالل إلفب  ر إألخب   20000ألف سنة و 00000لة مابي 

وإ  00سنة( حينما إنخفض مستوى إلماء ؤىل  إ مما هو عليه إآلن، وإنتش  مب 

ي أمريكا إلشمالية، ومنهم من وصل ؤىل أمريكا إلجنوبية 
ي عبر أرإضر بشكل تدريجر

ة إلممتدة من   سنة من إآلن.  20000سنة ؤىل  10000خالل  إلفب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA


5 
 

ر من طرف  أما إسم إلهنود إلحمر  فهو إإل  سم إلذي أطلق عىل إلسكان إألصليي 

قية، كما أضاف ه إألن،لومب كريستوفك عتقد خطئا أنه وصل ؤىل جزر إلهند إلش 

هم عن هنود آسيا.  ر  ؤىل هذإ إإلسم كلمة إلحمر لتميب 

 أهم حضارإت أمريكا إلالتينية 4

إإلقوإم حضارإت خاصة بها مكنتها من إإلنتقال من حياة  لقد شيدت تلك

حال ؤىل حياة إإلستقرإر  عند وصول إلغزإة إؤلسبان  وج إإلزدهار ، وصلت ؤىل أإلب 

 :س تلك إلحضارإت نذكر وعىل رأ

إت إلسابقة لوإلدة إلمسيح بكل من نشأ حضارة إلمايا4-1 ت خالل إلفب 

جات إنهيارها مع دخول إؤلسبان ؤىل غوإتيماإل وإلهندورإس ووصلت ؤىل أقىص در 

وبدإفع  إحتفظ كهنتها وطبقتها إلحاكمة بالمعرفة إلعلمية وفن إلكتابة .إلمنطقة

ي أح
ي علم إلفلك إلحقد وإلتعصب إلديتر

ر
رق إإلسبان إلعديد من مخطوطاتهم ف

 وإلتاري    خ وإلرياضيات 

إلالتينية عاش شعب إلمايا معزوإل  أمريكا من أعظم حضارإت  إإلنكا حضارة 4-2

ي شبه جزيرة إلمكسيك حي
مياه تحاضهم من ثالث إلكانت   ثعن بقية مستوطتر

ي إقتصادهم عىل  .جهات وإلجبال إلعالية تعزلهم من جهة إلغرب
ر
إعتمدوإ ف

إ مادة إلكلس إلموجودة وإستعملو  ،زرإعة إلكاكاو وإلتبغ وإلبطاطا وصناعة إلورق

ي أرإ
ر
ة ف ي تشييد إلمباضيهم بكبر

ر
ي ف

ر شعب إلمايا بفن هوإشت .يةل إلدينة وإإلحتفانر

كما   ،إلذي إستعملوه لتصوير بعض إلمشاهد إلطبيعية خاصة إلحيوإنات إلنحت

ي إلعديد من طقوسهم إلدينية . إشتهر شعب
ر
بالكتابة  كذلك إلمايا إستعملوه ف

 إلصورية وبالعديد من إلمعارف إلخرى 

ي  زتيكحضارة إأل4-3
إطوريات شعوب إلناهوإتل إلهندية إلت  ؤحدى أقوى إإلمبر

ر  و تمكنت من بناء عاصمتها 20.م و29عاشت بوإدي إلمكسيك خالل إلقرنيي 

عوإ إلكتابة إلتصويرية  ،ف إألزتيك بفن إلعمارةر ع . مكسيكو إلحاليةوهي  وإخب 

وإ عىل إلعديد .وعرفوإ باستخرإج إلذهب وإلفضة ي عبر
من  بعد إلغزو إإلسبانر
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ساطب  أتضم إلعديد من إلمعتقدإت و إلمخطوطات إلمكتوبة باللغات إلمحلية 

 ب وعلوم أمريكا إلوسىط وإلجنوبية. وآدإ
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ي  إلمحور
 
ومرإحل إالستعمار إالكتشافات إلجغرإفية بأمريكا إلالتينية : إلثان

ي   لها   إإليبير
 متقدي

ى ي تاري    خ    تعتبر إلكشوفات إلجغرإفية إلكبر
ر
خالل عرص  أوروبا محطة مهمة ف

ي إلقرون  21وقد نشطت هذه إلحركة إبتدإء من إلقرن   ،إلنهضة
ر
ثم تطورت ف

وبفضل هذه إلحركة إلتجارية  .20لتبلغ أوجها خالل إلقرن  20و 29و  21

ى إستطاعت  تطوع إلمسافات وإلمساحات وتربط إلقارإت  نأإلغربية  أوروبا إلكبر

ي يقوم عىل إلرأسمالية إلتجارية وبف ،ببعضها إلبعض   ضلها أصبح إإلقتصاد إألورونر

 إلعوإمل إلمساعدة عىل إلكشوفات إلجغرإفية  -1

يعود نجاح إلكشوفات إلجغرإفية ؤىل تظافر مجموعة من إلعوإمل نذكر عىل 

 :رأسها 

ي 1 -1
 
 إلعامل إلجغرإف

ر إإ   إنفتاحإمتياز   لعب  ر ؤل لدولتي  يتي  ر يبب  تغالإسبانيا إلفتيتي  عىل  وإلبر

ي هذإ إلسبق إلمحيط  
ر
إ ف تغال مثال دورإ كبب  تغال إل فالبر إلريادة من  تإكتسب  بر

من جهة وإلتعرف عىل إلجزء إلكبب  سوإحل إلمحيط إإألطلشي  إلوصول ؤىل 

 من سوإحل ؤفريقيا إلمطلة عىل إلمحبط إألطلشي من جهة ثانية  

 لسياسي إلعامل إ1-2

ي  رغبتها أشبع  أوروبا، و ب ظهور إلدول إلقومية عىل  ساعد  
ر
إإلستيالء عىل ف

 دول جديدة وضمها ؤليها، وهذإ حث عىل مزيٍد من إإلكتشافات إلجغرإفية

 إلعامل إالقتصادي 1-3

إ إستدىع توفر كمية  عرفت أوروبا خالل إلعرص إلوسيط نموإ إقتصاديا كبب 

خاصة إلمدن إألوروبية وإلصناعات  ،نقدية ضخمة للدخول ؤىل إقتصاد إلسوق

كما أن إلبورجوإزية إلناشئة كانت تطمح للتخلص من  ،وإلمعامالت إلتجارية

ي كانوإ يستوردونها من إلهند 
إلوساطة إلعربية إؤلسالمية خاصة إلموإد إلت 

ر كالحرير وإلتوإبل وإألحجار إلكريمة  وبالتاىلي إلوصول ؤىل إألسوإق وإلصي 

ى ر ووساطة إلمدن إؤليطالية. دو  إلتجارية إلكبر   ن وساطة إلمسلمي 
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ي  1-4
 إلعامل إلديت 

ي 
ر
تغال يتمثل هذإ إلعامل ف ي  وإلروح إلصليبية عند إؤلسبان وإلبر

إلتعصب إلديتر

ي  تأكد هذإ إإلتجاه  و إؤلسبان  وبالتحديد عند 
بعد زوإج إلملك فردناند إلثانر

ما أن تم هذإ إلزوإج  .قشتالةمن ؤزإبيال حاكمة  إألرإغون ( حاكم 2901-2020)

ي ضد كل من إل حت  بدأت
يدين بالمسيحية  سياسة إإلضطهاد إلديتر

ر  إ ويطرد 2931سنة  إألندلس عىل  ا إلكاثوليكية قبل أن يستولي إلمسلمي 

ت خطة لاللتفاف حول . و لم تكتف إسبانيا بذلك بل وضعوإليهود منها 

تغالي ق بينما كانت مهمة إلبر ر من إلش  ر إلمسلمي  إلتحرك جنوبا ؤلتمام  هي  ي 

ر لوكان  .عملية إلتطويق ي إلعالقات بي 
ر
ي ف حقدهما عىل إؤلسالم أثر سلتر

ها   ي يمكن تنصب 
ر حيث وصلتهم أصدإء حول بعض إلمناطق إلت  . وقد  إلطرفي 

ي شخص  إلبابوإت إلذين إستصدروإ 
ر
إ ف تخول مرإسيم لعبت إلكنيسة  دورإ كبب 

تغال  ي سيتم إكتشافها للملوك إؤلسبان وإلبر
ي ملكية إلمناطق إلت 

ر
 إلحق ف

ي إل ،ووصف هؤإلء إؤلسالم بالطاعون
ر
ر ف رحالت بالعفو بل وعدوإ إلمشاركي 

ي إآلخرة
ر
 ة عىل إلقيام بهذه إلكشوفات. إلرحالشجع  وهذإ ما ،عنهم ف

ي  1-5
 إلعامل إلتقت 

ر  : إبتكار إلكارفيال هذه إلسفينة إلليونة وإلخفة وإستعمال  مما مب 

ي تخول ؤمكانية إؤلبحا
عة إلمربعة إلت  ي إإلتجاه إلمعاكس للرياحإألرس 

ر
 ،ر ف

 موإج إلمحيط إلعالية وتيارإته وعوإصفه وموإجهة أ

ها إلعرب ثم وقد إستعمل ،من أهم تقنيات إلمجال إلبحري :إلبوصلة

ر  ي شكل ؤبرة ممغنطة مابي 
ر
ر  إؤليطاليون ف م خالل 21و 22إلقرني 

ي إلبحر إألبيض إلمتوسط
ر
ومع نهاية إلعرص إلوسيط وبدإية  ،تحركاتهم ف

إلعرص إلحديث تطورت فأصبحت عبارة عن بوصلة حقيقية تحدد 

ي أعاىلي إلبحار إإلتجاهات
ر
 .إلبحرية ف

إبتدإء من إلقرن حيث تطورت إلخرإئط إلمالحة  : تطور علم إلخرإئط

 ؛جينوة إلمعروفة بأنشطتها إلتجارية وإلمالحيةبإيطاليا خاصة  29

كن إلجنويون من إلتعرف عىل مفخالل هذإ إلقرن وعن طريقها ت

أضيف ؤليها إلتخطيط إلرباىعي  20وخالل إلقرن  ،إلسوإحل وإلمرإشي 
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ية وإلخلجان وإلخطوط وإلسالليم وأسماء إلمرإشي وإلتضاريس إلساحل

  .ستوإئية وإلمدإريةإؤل 

تغالية وإإلسبانية مرإحل إالكتشافات إلجغرإفية  -2  إلير

تغاليير   ترحال 1- 2  إلير
  

ي 
ر
ي هذإ إلميدإن نظرإ لعدة عوإمل دإخلية تتمثل ف

ر
ر سبق وإضح ف تغاليي  كان للبر

فضال  ،21إلتحرر من إلهيمنة إلعربية إؤلسالمية بصفة نهائية منذ إوإسط إلقرن 
تغال عىل إلمحيط إألطلشي وترإكم إلمعارف إلمالحية . وقد حك  عن إنفتاح إلبر

ر وبمعيته  من لشبونة بيدرو كابرإل ألفاريسإنطلق إلرحالة   بحار  2000بسفينتي 
ي إتجاه مدينة كالكوتا إلهندية

ر
ي رحلة ف

ر
وللوصول ؤليها أرإد أن يطوف بإفريقيا  ،ف

بتعد عن إلسوإحل إؤلفريقية هبت إلرياح وحينما إ ،مارإ عبر إلرأس إلخرصر 
ي إتجاه إلغرب فقادته نحو مو 

ر
ي لوإلية  ءنر إإلتجارية ف ي إلساحل إلجنونر

ر
باسكوإل ف

إزيل.  ي ف أمريكو أماباهيا حاليا بالبر
ي سنة قد فيسبوتش 

ر
شاط   2002إكتشف ف

 .أمريكا إلجنوبية من رأس روك ؤىل نهر إلبالتا
 : رحالت إإلسبانيير  2-2

   2001-2931لرحالت إؤلسبانية إأصل إؤليطاىلي تزعم   : منكولومبكريستوف 
يستوف من ميناء ر أبحر ك.كاتوليكا يبحث عن طريق توصله ؤىل توإبل   انإلذي ك

ي شهر أغسطس من عام  "بالوس"
ر
ي إتجاه إلغرب2931ف

ر
ي  ،م ف

ر
وقد إكتشف ف

ي )رحلته إألوىل 
 Kوهي إليوم جزء من إلباهماس )  Guanahaniب غوإناهانر
ي كو 

ر
ي وجمهورية با وجزيرة )وجزيرة خوإنا ف

ر هايت  ي تقع بي 
إسبانيوإل( إلت 

ي إكتشفها بهذه إلمناطق  إلدومينكان . عاد  بعدها ؤىل إسبانيا محمال 
وإت إلت  بالبر

ي أطلق عليها خطئا إلهند
ر سنوإت  .إلت  قام بثالث رحالت  2001م  2931ومابي 

حت   "لقارة من "جوإباناسإجامايكا و ساحل  إكتشف خاللها كل من بوردوريكو و 
 .إلهندورإس 

 

  ي
  أمريكو فيسبوتش 

أمريكو حيث قام  تقليد كريستوف كلومب  لةحاول إلعديد من إلرحا
ي 
تغال وذلك ما بعدها بافيبأرب  ع رحالت إألوىل باسم إسبانيا و فيسبوتش  سم إلبر
ر  ؤىل  2002باسم إسبانيا ومن     2000ؤىل  2931من )  2009و2931مابي 
تغال 2009  إلشماىلي من  خاللها كتشف إ   (،باسم إلبر

إلجنوبية  أمريكا إلشاط 
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ة ويال أي فينيسيا إلصغب  ر إكتشف جنوب أمريكا ووصل ؤىل ثم  ،وسىمي بفنب 
 كما قلنا.    مصب نهر أورينكو

  1521-1473ماجالن : 
هو إلذي أكمل إلدورإن  لكانو م بالدورإن حول إألرض لكن نائبه أيعد أول بحار قا

ر  إنطلق من إشبيلية سنة   م بخمسة 2003عقب وفاة ماجالن بجزر إلفيلبي 
ي  رجل  100سفن و

ر
ر و وصل ؤىل  2023ف ر إألرجنتي   نهر إلبالتا عىل إلحدود بي 

ي  وروغوإيإأل
ر
ي أمريكا إلجنوبية أطلق عليها  2010وف

ر
وصل ؤىل  إقىص نقطة ف

 إسم مضيق ماجالن

   إلمكسيك بعد أن قىصر عىل حضارة إألزتيك وقبلئلها  : إكتشف كورتير 

  مكتشفون آخرون 

ي بدءها  كريستوف كلومبوإصل إلعديد من إلبحارة 
ونف؛ إلرحالت إلت   بي  

إزيل  جنوب خط إإلعتدإل أبحر بعد ذلك نحو ثم   ،وصل بسفنه ؤىل ساحل إلبر

دون إن يعلم  ،فاكتشف كابرإلأما  .إلشمال حيث إكتشف مصب نهر إألمازون

ونبما قام به  ر ي س ، ببر
ر
إزيل أيضا ف  و  سنة عبر بلبا 21. بعده ب 2000نة إلبر

   .مضيق بانما وإتجه نحو إلمحيط إلهادي

تغال وإسبانيا  -3  تقسيم إلمستعمرإت بير  إلير
ر   إتساع مستعمرإت أمام قا وغربا  إلدولتي  إحتكما ، وتفاديا ألي خالف بينهما  ،رس 

ي أؤىل إلبابا ألكسندر إلسادس إلذي 
ر
ي بتقسيم  م2931صدر مذكرة كنسية ف

تقىصر
ر  ر إلدولتي  ي وقعت ب.إلمناطق إلمكتشفة بي 

 وجاءت إلمعاهدة  إلت 
ي سنةTordsilas" توردسيالس"

ر
 ؛مر إلوإقعلتفرض سياسة إأل  م2939باسبانيا ف

تغال إلمناطقسبانيا إلمناطق إلغربية من إلعالم إلجديد وللحيث منحت ؤل   بر
قية ي تقع عىل بعد  ،إلش 

ي إلت 
فرسخا غرب إلرأس  110وجعلت من إألرإضر

ر  ر ممتلكات إلدولتي  هذه إلمعاهدة هو  . وكان إلغرض منإلخرصر كحد فاصل بي 
ر إسبانيا روبية إأل ؤبعاد إلدول إألو  خرى وتقسيم إلتجارة  وإلحقوق إإلستعمارية بي 

تغال  .وإلبر
تغال من  1-1  إلمستعمرإت بأمريكا إلالتينيةنصيب إلير
تغال وإسبانيا أن تجد لها موقع قدم بأمريكا إلالتينية،     إستطاعت كل من إلبر

تغال من إلمستعمرإت كان  أقل بالمقارنة مع لكن  ي نصيب إلبر
المناطق إلت 
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إزيل سيطرت إلثانية عىل  ؛ؤسبانيا  إستحودت عليها  ففيما إكتفت إإلوىل إ بالبر
ي أمريكا إ

 
. باف ي  لجنوبية و إلوسىط باؤلضافة ؤىل جزر إألنتيل وإلكاريتر
 
إطورية إالستعمارية إإلسبانية  3-2  إإلمير
إطورية إستعمارية    ،إستطاعت إسبانيا بفضل إإلكتشافات إلجغرإفية تكوين إمبر

ي وتم غزو نمريكا إلالتينية لبأوأصبحت 
ي إلرصح إإلستعماري إإلسبانر

ر
ة أساسية ف

 مرإحل  : عدة  مناطق هذه إلقارة عبر 
 
  ىبجزر إأل ي سنة :  نتيل إلكير

 
إستوىل بونصديالن عىل هسبانيوال  1538ف

ي   ،وبورتوريكو 
 
 ضمت إسبانيا جميكا وكوبا.  1511وف

 
  :ر  هرنان بعد أن قىصر بأمريكا إلوسىط إألزتيك عىل hernan Cortezكورتب 

ر  و  ،بالمكسيك  و كل  من كوإتيماإل   2022و 2011ضم إؤلسبان مابي 
 .يوكاتان بالمكسيك  و وإلسالفادور نيكاركوإ

  
  و أعقب : إلجنوبية  بأمريكا إرو عىل ؤنكا إلبب  ر ؤنشاء  ،2011سنة  إنتصار بب 

ي 
ر سنت  ة إلفاصلة مابي 

ي إلفب 
ر
 منهام 2090و  2010مجموعة من إلمدن ف

 buenosومدينة بوينيس أيريس ،بالشيىلي  Santiago"سنتياكو" مدينة
Aires )ر حاليا ي "ومدينة ،بمنطقة لبالطا ) عاصمة إألرجنتي 

ر
عاصمة   "سانتا ف

ي هذه إلسنة إألخب  
ر
أيضا إستقر إؤلسبان  ةكولومبيا )بوكوطا حاليا(، وف

ويال ر ي لفنب   .بالساحل إلجنونر
 

يإالتحاد -4 تغالية  إإليبير إطورية إلير  ونهاية إإلمير
 

إطوريتان إ ي لشكلت إؤلمبر
ر سنت  تغالية وإؤلسبانية مابي  إتحادإ  2090و  2020بر

يا  ي ؤ أيبب 
ر
لكن هذإ  ،ممتلكاتهما بشكل منفصلدإرة بالرغم من كونهما إستمرتا ف

إ أتحاد إإل  ة كل من هولندإ وفرنسا وإنجلب  فأغارت إلدول إلثالث   ،ثار قلق وغب 
تغالية ة  خاصة أ ،عىل إلمستعمرإت إلبر كما قال إلمؤرخ نور إلدين ن هذه إألخب 

ي وسعها ")نور حاطوم
ر
ي إلحقيقة أعظم بكثب  مما ف

ر
"أهلكت نفسها بعمل كان ف
ي م دورإ سكانها  ( كما كان لقلة عدد 202إلدين حاطوم إلنهضة إلوروبية ص. 

ر
هما ف
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ء إلذي إعتمد ظمإنحطاطها إلطويل وإلمنت ، فضال عن نظامها إإلستعماري إلشي
 بالدرجة إألوىل عىل سوء معاملة إإلهاىلي وإحتكار إلتجارة.  
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ي ألمريكا إلالتينية وردود 
ي : مظاهر إإلستغالل إإلستعماري إؤلسبانر

إلمحور إلثانر
 فعل سكانها 

 
ي إلمسير للمستعمرإت -1

 
 .إلجهاز إإلدإري إإلسبان

ي مستعمرإتها إلجديدة سياسة 
ر
إلمبارس  وأصبحت  إإلستعمار نهجت إسبانيا ف

ي  بأمريكا مستعمرإتها 
ي شارل   فأضاف،إلالتينية تابعة للتاج إؤلسبانر

إلعاهل إؤلسبانر
ي سنة  Charles Quint كونيت

ر
ي "ؤىل إسمه   2012ف

ملك إلهنود وأرإضر
  Roi des Indes et des terres fermes de la mer "إألطلشي إلمحيط 

Océane  ر ر  2121و 2012. و بي  ائبا عنه بكل من مكسيكو)إسبانيا ن  عي 
ي " إلجديدة ( وب

ر
، (و)قشتالة إلجديدة إو إلبب   "ليما" ) كولومبيا(وب"سانتا ف

ر  إلعديد من ؤضافة ؤىل  هذإ  ر إلقضائيي  ر وإلضباط و إلموظفي  إلقادة إلعامي 
ر   إلذين كلفوإ بمرإقبة إلشؤون إلقضائية وإلعسكرية وإؤلدإرية عىلإلعسكريي 

تسهر عىل مرإقبة وتسيب   ة تتوفر عىل بلديةوكانت كل مدين صعيد إلمستعمرإت. 
 إإلسبانية. ية كما هو إلحال بالنسبة للمدن لإر فدلإلشؤون إ

تغال  تفرغتبعد سيطرتها عىل إلقارة إألمريكية  إقتصاديا إلستغاللها  إسبانيا وإلبر

.  و  كوسخرت لذل ر ية ثبع  إلكنيسة أرسلتسوإعد إلسكان إلمحليي  اتها إلتبشب 

ر إلهنود ل ي نهجتها إسبانيا  وإنعكست  ،نش   إلمسيحية بي 
  خاصةإلسياسة إلت 

ي عىل ر  بشكل سلتر   .ستقاللمما دفعهم للمطالبة باإل  ،إلسكان إلمحليي 

ي إالستغالل إإل مظاهر -2
 
  وإنعكاساته عىل سكان إلمستعمرإت سبان

 ؤنشاء إلمستوطنات 2-1

ي إستغالل مستعمرإتها بأمريكا 
ر
ع إسبانيا ف أنشأت مجموعة من  ،قبل أن تش 

ي  كانت أولها     إلمستوطنات
حت   ،م2020ن حلت سنة أ. وما 2931سنة بهايت 

ي كمرإكز لمد نفوذ إإلسبان نحو با  ،بورتوريكو  أصبحت   جاميكا و
 
 إلمستعمرإت ف

 .ومرإقبتها وإستغاللها إقتصاديا

  إالقتصاديمظاهر إالستغالل  2-2

  :ر إلجدد إلعديد من  إؤلدإرة إإلسبانيةفوتت  إلفالحة للمعمرين إألوروبيي 

ي أطلقت عليها  تإؤلقطاعيا
كما لم   "،إلضيعات إلوإسعة" إسمإلزرإعية إلت 
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ي ينتجها إلوطن إألم  ترخص للمستعمرإت 
ؤنتاج بعض إلزرإعات إلت 

ي إلمستعمرإت أنؤإل بعد  ،كالزيتون
 
 .تعهدت بعدم تصديره ؤىل باف

 ي : إلصناعة
ت ؤدإرة إإلستعمار إإلسبانر إء  إلهنود  أجبر لمنتوجات إ عىل رس 

ي إلوقت نفسه إإلسبانية إلمصنعة، 
ر
صناعة إلحرير إلخام،  إحتكرت  ف

ي إلفضة وإلزئبق إلذين  
ي إقتطع وإستخرإج مادن 

 لنفسهإلملك إإلسبانر

 .  امدإ خيلهمهمة من نسبة م

 ر من حرير وتوإبل تصل ؤىل موإنر  :   إلتجارة كانت منتوجات جزر إلفلبي 

ي إتجاه إسبانيا  ،مكسيكو 
ر
يضا وإليها أ  ،ومنها تحمل عىل ظهر إلسفن ف

ي قيمة صادرإت  ، و إلمعادن إلنفيسة إألمريكية صدرت 
ي شكلت ثلتر

إلت 

إلمنتوجات إلفالحية كالقرفة وإلسكر وإلكاكاو فضال عن  ،وروبا ألأمريكا 

ر إسبانيا وأمريكا إلالتينية روإجا  وإلخشب . هكذإ عرفت حركة إلتجارة بي 

إء إلبضائع إإلسبانية  ،تجاريا مزدهرإ   نبأثمابينما فرض عىل إلهنود رس 

 .زهيدة بأثمانخيالية وبيعت موإدهم للوطن إألم 

 لسكان إلمحليير  إ إضطهاد وقتل  2-3

ر مريكا إلالتينية تتكو أسبان بدول ؤل كانت غالبية إلمعمرين إ ن من إلمجرمي 

ر وإلفار  ي يوإلمهربي 
سخروإ حينما وصلوإ ؤىل إلمستعمرإت و   ،ن من إلقضاء إإلسبانر

ر للعمل دإخل مناجم  ي إلذهب وإلفضة وإستغالل إألإلسكان إلمحليي 
رإضر

ي تبناها إؤل وإإلضطهاد  سياسة إلعنرصية لم تختلف و   .إلفالحية
 بأمريكا سبان إلت 

ي نهجوها مع مسلىمي عن   إلالتينية 
دإد  إألندلستلك إلت  أثناء حروب إإلسب 

ي .وكانت إلنتيجة موجات من إلموت إلجماىعي 
ر
إنخفاض عددهم  ساهمت ف

ر من  إنخفضسكان إلمكسيك  أنونذكر عىل سبيل إلمثال  ؤىل  خمسة ماليي 

  ، ر ي سكان جزر كما تمت ؤبادة مليوني  ي  إألوىلمنذ إلسنوإت  إلكاريتر
  .للغزو إإلسبانر

إئب إلمجحفة وإألشغال إلشاقة  أما إؤلدإرة إؤلسبانية فأخضعت  إلساكنة للرصر

ر  ف عىل تنفيذها إلعديد من إلزعماء إلمحليي  ي أرس 
        .إلت 

 نش  إلديانة إلمسيحية  - 2-4
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 ،تمت إلكشوفات إلجغرإفية للعالم إلجديد وعمليات إلغزو برعاية من بابا 

وع و ومولت إلكنيسة إل عن  فت عىل نش  هذه إلديانةرس  أكاثوليكية هذإ إلمش 

ي صارت جنبا تبإل بعثاتها  طريق 
ية إلت  يىلؤشب  .  جنب مع حركات إلغزو إؤليبب 

تغالأنشأت ولتسهيل هذه إلمهمة   مجموعة من إلكنائس وإألديرة إسبانيا وإلبر

ر  وإألسقفيات هنود رفضوإ إعتناق معظم إل أنؤإل  2003، و 2021ما بي 

ي إلمسيحية ألن
ر
ي  و للغز  إألوىلبالمرإحل  أذهانهمها ظلت مرتبطة ف

ي  ، إإلسبانر
وإلت 

وإلتعذيب حت  إلموت وإلقتل  وإلسلب وإلنهبضطهاد إإل كانت مصحوبة با

 .لمسيحية بنظرة عدإئيةإبحوإ ينظرون للثقافة إإلسبانية و لذلك أص إلجماىعي 

يةإلسياسة إلدينية نجحت ومع ذلك  ي تمسيح سكان إلمنطقة حت   إأليبب 
ر
ف

 إلوسىط وإلجنوبية وجزر إلكاريب تدين بهذه إلديانة.  أمريكا غدت معظم 

 إلحركات إلتحررية بأمريكا إلالتينية نماذج من -3

ي إلذي تعرضت له دول أمريكا  إف إلبش  ر إضطرت إسبانيا إلالتينية،  أمام إإلستبر

إلمبارس  عن طريق منح إلمستعمرإت إإلستقالل  غب   نهج سياسة إإلستعمار ؤىل 

ي 
تزود  إلالتينيةآليات إإلستغالل لم تتوقف حيث إستمرت أمريكا  ؤإل أن .إلذإن 

إلمستعمرإت  وإستطاعت  ،بالعمالة إلرخيصة وإلسلع وإلموإد إلخام  إألمإلوطن 

ي عاشتها كل من  إستغالل
بعد توىلي نابليون  أوروباإألوضاع إلسياسية إلجديدة إلت 

   .لتطالب باستقاللهابونبارت عرش فرنسا 

 إلعوإمل إلمساعدة عىل إستقالل إلمستعمرإت 3-1

ي شجعت إلمستعمرإت إإلسبانية عىل  إلمطالبة باإلستقالل  تتجىل
 إلعوإمل إلت 

ي 
ر
 :ف

  إلضعف إلسياشي وإلعسكري إلذي أصبحت تعيشه إسبانيا بعد تولية
إطورإ لفرنسا ناب ي إلشؤون إلدإخلية إلسبانيا ه تدخلو    ،ليون بونابرت ؤمبر

ر
ف

ر بإرغام فردنان إلسابع عىل إلتنازل عىل عرش إسبانيا، و   أخيه جوزيف   تعيي 
  .مكانه

  وضعف إلسلطة  ،بانية عن إلحكمس طول مدة غياب إلسلطة إلملكية  إإل
ي سنة  إلمركزية للحكومة إلوطنية 

ر
ي عوضتها ف

 .2202إلت 

  ر إسبانيا إألم  تعمرإتها. سمبعد إلمسافة بي 
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  وروبية ويشعر عن إسبانيا إأل إلالتينية بعيدإ بأمريكا جديد يعيش  وجود جيل
 .بحب وطنه إلجديد 

  ي عىل مستعمرإت أمريكا إلال
رة تينية وإحتكاره للتجاتسلط إلحكم إإلسبانر

ي تعرض لها سكان وإلموإد إلخامة إلمحلية باؤلضافة ؤىل إؤلبادة إلجماعي
ة إلت 

  إلمستعمرإت. 

 ي تأثر سكان أ
ر
ية ف ر ي عرفتها إلمستعمرإت إؤلنجلب 

مريكا إلالتينية بالثورإت إلت 
 .إلحقا مريكيةدة إأل حسيعرف بالوإليات إلمت ما أو إلشمال 

 
 ويالفي    ثورة مرإحل  3-2
 
 إلمرحلة إألوىل 3-2-1
 

ر  ي طالبت إلحركات إلثورية بفبر
رفض هذه  وأمامويال إؤلدإرة إؤلسبانية بالحكم إلذإن 

ة  ي إأل .تقالل إلتامطالبت باإلس إألخب 
ر
ي خطوة غب  مسبوقة تشكل ف

ر
قاليم وف

ويلية إلسبعة سنة إلف ر )إألقاليم  أعلنت من خالله ي ذوإل حكم دستوري 2222بر
ويلية( ر ويال إلتام كجمهورية منفصلة عن إلسيادة إإلسبانية  إلفبر ر عىل إستقالل فبر

إندإ .   تحت قيادة مب 
ر  ة بعدما حارب  ها مييدو إلحكم تعرضت إلحركة إلثورية إلفبر ويلية إلنتكاسة كبب 

ي 
ويال إؤلسبانر ر  إعتبر  ، وقد إلمدن إلتابعة للثوإر  بعد إلزلزإل إلمدمر إلذي دمر و بفبر

ر ل رجال إلدين إلكاثوليك ر إلموإلي  ويليي  ر
لحكومة إإلسبانية هذه إلكارثة إلفبر

وتم  2221ثورة سنة إلمن إلرب للثوإر ولهذه إألسباب فشلت  ا عقابإلطبيعية 
ندإ"  ي زعيمها "مب 

 . 2229ؤىل إسبانيا حيث مات هناك سنة  نقر
 
 إلمرحلة إلثانية 3-2-2
 

ندإ  تزعم إلثورة بعد  سبان وقد  قاد عدة معارك ضد إؤل  ،"وليفارسيمون ب"مب 
إتخد مته حيث لكن ذلك لم يحد من عزي ،2220سنة  إنتهت جميعها بهزيمته

 منها :  عدة ؤجرإعات لتقوية جيشه

  ي كانت تحت سيطرة ؤىل سهول أ 2221تجه سنة إ
 مقاوم آخر ورينكو إلت 

ك  قوإت هذإ إلزعيم  وإسمه بايز  ي أرس 
ر
ي  ثورته ف

   .ضد إإلستعمار إإلسبانر
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  ي
ر
ر إلذين شاركوإ جيوش أتطنجاحه ف ي محاربة وي    ع بعض رجال إإلنجلب 

ر
وروبا ف

 .لالنظمام ؤىل جيشه نابليون

  ويال "سونتاندر"مع  تحالف ر وإنترصإ ضد  إلذي كان يقود ثورة بجنوب فبر
ي معركة إإلسبانية  إلقوإت إلحكومية 

ر
مدينة  "بوي آكا" وإستوليا عىلف

ي إلجنوب ع "يوجاتا"
ر
 .(إلجديدة" )كولومبياكان يعرف ب "غرناطة  صمة مااف

 
ر كولو   كل من  وحد إلثوإر هذه إألحدإث  وعقب   ويال وأصبحت تعرف مبيا وفبر

ي سنة .عاصمتها "كوكوتا" إلعظىم تحت رئاسة سيمون بوليفر  بكولومبيا 
ر
وف

من  ال تو فأصبحت كولومبيا إلعظىم تضم كإستطاع إلثوإر ضم كيو  2211
ر  من إلعوإمل إلمساعدة عىل نجاح هذه إلثورة إنشغال و  .ويال وكولومبيا وكيوتوفبر

إنحل هذإ ، 2210عقب وفاة بوليفار سنة لكن  2210خلية إسبانيا بثورتها إلدإ
 إإلئتالف إلكونفدرإىلي وحصل أعضاؤه عىل إإلستقالل إلتام

 
 1823ثورة إلمكسيك  3-3
 

إفها لموإدها إألولية  بعد إستعمار إسبانيا  ر تحت  ها ثار سكانللمكسيك وإستبر
ي  « Iturbide » "ؤيتوربيد" قيادة 

بسبب تدمرهم من إلحكم إإلسبانر
ر إنشغال إسبانيا بثورتها إلدإخلية  ي إندلعت سنة  إإلستبدإدي مستغلي 

إلت 
ة بعد  عن  هذإ إلزعيم إلثوري أعلن وقد  ، 2210  إستقالل إلمكسيك مبارس 
ي ل هخلع

ي  وأمام ،ها بنائب إلملك إإلسبانر
هذإ لرفض مجلس إلنوإب إإلسبانر

ر إلثوإر قائدهم ،إلقرإر  ر ب  لقبوه ،إلذي  "ؤتوربيد "عي  إطورإ عىل  ،أوغسطي  ؤمبر
ي  إو  م، 2211إلمكسيك سنة 

من أوريجون شماإل ؤىل بناما جنوبا  ت متدإلت 
ي إلسلطة ؤىليتورييظل ؤ، إلدول إلشمالية ألمريكا إلجنوبيةباؤلضافة ؤىل 

ر
 إن د ف

جاع إلمكسيك  طيح به. أ فت وبعد فشلها، قامت إسبانيا بحملة إلسب  إعب 
 .2212مسنة إلمكسيك باستقالل

 
إزيل 3-4  ثورة إلير
 

إزيل تغال عىل إلبر وإجهتها مقاومة شديدة وضمها ؤىل مستعمرإتها  بعد سيطرة إلبر
ي عانوإ منها  من طرف إلسكان

ر ردإ عىل أشكال إلقهر وإلعبودية إلت  إلمحليي 
تغالية عىل نقل إلعاصمة من "باهيا" من  د وللح إلمقاومة عملت إلسلطات إلبر
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و عىل ساحل إلمحيط إأل  كما  ،م2101طلشي سنة وسط إلبالد ؤىل ريودي جانب 
ي وجه إلمالحة للحيلولة دون إتصال  تإلطرق إلدإخلية وغلقهدمت 

ر
إألنهار ف

 بعضهم إلبعض.  معرجال إلمقاومة 
 

ية خالل هذه إلثورة  و بعد سيطرة نابليون بونبارت عىل شبه إلجزيرة إؤليبب 
تغال ؤىل ري يو  و إنتقلت إألرسة إلحاكمة بالبر إلملك يوحنا صبح وأديجانب 

إزيل ب إلسادس إزيل بريطانيا من دعم حاكما عىل إلبر ي منحها عدة إمتيازإت بالبر
إلت 

  .هذه إلمساعدة مقابل 
 
بعد سقوط نابليون  2220سنة  مؤتمر فيينا  ذي خرج بهإل إر عىل إلرغم من إلقر و 
ي و 

 نإف  ،قبل إلثورة إلفرنسية ؤىل عروشهم كما كانوإ  بإرجاع ملوك أوروبا إلقاضر
إزيل لكنه يوحنا إلسادس إلملك  ي إلبر

ر
تغال بعدعاد ؤىل  قرر إلبقاء ف  وبنش إلبر

مخافة أن تنتقل إلثورة ؤىل  بها  ضد إألرسة إلحاكمة 2210يا سنة إلثورة باسبان
إزيل سنة فمملكته،  ر إبنه إلدون بيدور  2212غادر إلبر   هاعليملكا بعدما عي 
إزيل بالتبعية إلمطلقة  ألزموعندما  تغاىلي  سكان إلبر لمان إلبر تغاىلي إلبر     للتاج إلبر

وإنفصلوإ عنها، فاضطر إلدون بيدرو منحهم روإ ضد حكومة ليشبونة ثا
وتشكل مجلس تأسيشي وتم إؤلعالن عن قيام  ،م2211سنة  إإلستقالل

إزيل تحت قيادة إلدون بدور إألول إبن يوحنا إلسادس ملك  إطورية إلبر ؤمبر
إطوريته  إزيل وضمت إمبر ف باستقالل إلبر

تغال إلذي إعب   إألوروجوإيإلبر
 

 إستنتاج 
  

بعد كفاح طويل تحصل عىل إستقاللها  أن إلالتينية أمريكا إستطاعت بلدإن 
ينيات إلقرن  ي مطلع  10 دولها إلمستقلة   وصل عدد فم 23خالل عش 

ر
دولة ف

إزيل وإؤلكوإدور  فظهرت بامريكا  ،10إلقرن  ويال وكولومبيا وإلبر ر
إلالتينية فبر

و وإل ر وبب  وبأمريكا إلوسىط  ،يىلي وجويانا شوبوليفيا وإألوروجوإي وإألرجنتي 
يكا وبناما و ببحر  إلمكسيك وسلفادور وإلهندورإس وكوإتيماإل ونيكاركوإ وكوسب 

ي وبورتوريكو 
ي ظهرت جزر كوبا وهايت  وتوباغو فهل وترينيدإد  ودومينكان  إلكاريتر

 ؟عىل إستقاللها  إستطاعت هذه إلدول إلمحافظة
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 بعد إالستقالل  لمتنافسة حول أمريكا إلالتينية إلقوى إ-4
 
 من إلحركات إالستقالليةبريطانيا وإلواليات إلمتحدة موقف  4-1
 خالل إلقرن إلتاسع عش   1-1-1
  

يطانية    تساهم ي إلحكومة إلبر
ر
بحيادها وبالدعم  هذه إلمستعمرإت  إستقالل ف

ي بعض إألحيان إلمادي إلذي قدمته
ر
هذإ إلموقف ب وكانت بريطانيا تسىع  للثوإر، ف

أما إلوإليات إلمتحدة إألمريكية  وإق أمريكا إلالتينية أمام سلعها،فتح أسؤىل 
ي هذه إلبلدإن 

ر
ي بذلك  ت ضمنألنها فأيدت حركات إلتحرر ف

ر
سالمة كيانها وف

فت رسميا باستقالل كل من  تفتحفسه إلوقت ن أسوإقا جديدة لسلعها فاعب 
ر وإلمكسيك مالبث جيمس مونرو   رئيسها  ؤإل أن  .إلشيىلي وكولومبيا وإألرجنتي 

ي سنة  أن أعلن
ر
وهو ؤعالن رسىمي عن حلول إلوإليات  "مبدأ مونرو"عن 2211ف
ي سيطرتها عىل دول إلقارة إلالتينية . مريكية محل إلقوى إألإلمتحدة إأل 

ر
 وروبية ف

 
ين 2-2-1  خالل إلعش 
 

ي شؤون أمريكا إلالتينية  إلوإليات إلمتحدة إألمريكية  تدخل  إستمر 
ر
إلقرن حت  ف

ين ي سنة  إألمريكي أعلن إلرئيس بعد  إلعش 
ر
عن سياسة  2310تيودور روزفلت ف

سياسة حق إلتدخل هذه  بررتقد و    Policy of big stick إلعصا إلغليظة 
ها بها  ةإألمريكيإلوإليات إلمتحدة  ي هذه إلدول بدعوى أنها أحق من غب 

ر
، ف

ي بعض ونفدت هذه إلسياسة عن طريق سلسلة من إلتدخالت إلعسكرية 
ر
ف

 وفرض إلرقابة إلمالية وإؤلدإرية عىل حكوماتها ككوبا ونيكارإكوإ و ،دولها 
ي  إلدومينيكان و

ي عىل مجتمع  ،بناما وهايت   أمريكا وكان لهذإ إلتدخل إنعكاس سلتر
ي إلمائة من  0إلالتينية فتحسنت وضعية إألغنياء وإزدإد إلفقرإء فقرإ وسيطر 

ر
ف

ي إلمائة من إلدخل إلقومي  00سكانها عىل 
ر
 .ف

 
ي وإألمريكي إلشماىلي حول 4-2  إلالتينية  أمريكا دول  إلرصإع إلكنشي إألورونر
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ر ؤسبانيا  0إلبابا ألكسندر إلسادس  ها إلالتينية قسمبعد إكتشاف أمريكا  بي 
تغال  ي  بدأت. وحينما ودعا لنش  إلمسيحية بها وإلبر

ر
 23 إلقرنحركات إلتحرر ف

ي إلثلث 
ر
تندد بهذه إلحركات  23من إلقرن  إألولصدرت عدة مرإسيم بابوية ف
ي إأل

( ليؤكد عىل سلطة إلكنيسة 2210-2203ول )وعقد إلمجمع إلفاتيكانر
ي تنادي و و بهذه إلقارة  إألوروبية  إلكاثوليكية

قوفها ضد إلحركات إلوطنية إلت 
 .باإلستقالل 

 زرعت يكية عىل أسوإق جارتها لالتينية إلوإليات إلمتحدة إألمر بعد سيطرة  
وتستانيةإل ؤرساليات كنيستها  إألوروبية  إلكنيسة إلكاثوليكية مزإحمة لبها  بر

ة هذ أصبحت،ولعل لهذإ  إلسبب  بأمريكا  دعم إلحركات إلتحرريةت ه إألخب 
ر  موعة من إلحركات إلالتينية عن طريق مج  "أشهرها " حركة إلكهنة إلوطنيي 

ي إلقرن 
ر
 . 23إلمييدة لالستقالل ف

 
ين 4-3  إلوضاع إلعامة ألمريكا إلالثينية خالل إلقرن إلعش 
 
ي  أمريكا دول فشلت   

ر
ي إتحاد  أنإلالتينية ف

ر
عىل يجمع كل دولها  تنظم نفسها ف
ي ما ةإألهليشاكلة إلوإليات إلمتحدة إألمريكية بسبب إلحروب 

ر
ي إندلعت ف

 إلت 
ي إقتصادها يعتمد عىل إلفالحة،   ،بينها وبسبب منافسة قادتها عىل إلسلطة

وبق 
أصبح إلتصنيع هو عمودها إلفقري خاصة  2310لكنها إبتدإء من سنة 

ر ب إزيل وإألرجنتي  وإألوروجوإي وإلشيىلي وكولومبيا ، فأصبحت المكسيك وإلبر
إلطبقة إلبورجوإزية مكونة أساسا من إلتجار وإلصناع إلذين حلوإ محل إلطبقة 

، فأعيد بناء إلمجتمع عها نمت حركة عمالية منظمة وقويةوم ،إؤلقطاعية
  إألمريكي تحت شعار " إلمسيحية إلجديدة". 
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 الئحة إلمرإجع 

 باللغة إلعربية : -2

  إؤلكتشافات إلجغرإفية من إلقرن إلخامس عش  ؤىل إلقرت، دمحم حمدي عىلي

 2321إلتاسع عش  إلمطبعة إلجمالية بالقاهرة 

 ،2302عرص إلنهضة إألوروبية، دإر إلفكر دمشق نور إلدين حاطوم. 

  ر وإلتكوين إلسياشي للوإليات حسن عبد إلفتاح إبو علية، تاري    خ إألمريكيتي 

 2321دإر إلمري    خ للنش  إلمملكة إلعربية إلسعودية ’ إلمتحدة إلمريكية

 يوسف شلب، دإر ب.رإدين، إلحضارإت إلهندية، إألزتيك إلمايا إؤلنكا،ترجمة ،

إلطبعة إألوىل  جمة وإلنش   . 2323إلمنارة للدرإسة وإلب 

  مايكل أ. مالباس سلسلة إلحياة إليومية عبر إلتاري    خ عرص إؤلنكا ترجمة فالح

ي للسياحة وإلثقافة  وع كلمة‘‘حسن فزع، هيئة أبو ظتر إلطبعة إألوىل ’’ مش 

1021.(PDF) 

 ر سلسلة إلحيا ة إليومية عبر إلتاري    خ ديفيد كرإسكو وسكوت شيسونب 

ي للسياحة  عرصإألزتيك أمة إلشمس وإلرض ترجمة ميسون جحا هيئة أبو ظتر

وع كلمة‘‘وإلثقافة    ( PDF) 1021إلطبعة إألوىل ’’ مش 

  ي  و حسام جميل نايف، إلجوإنب إؤليجابية
ر
ي ف

إلسلبية لالستعمار إؤلسبانر

ر سنوإت  إلمجلد –شقمجلة جامعة دم 2210و 2031إمريكا إلالتينية مابي 

 1020. 1 إلعدد–11

  1020عبد إلمجيد إلقدوري، إلمغرب وأوروبا 

 إلنهر إلطويل من نيويورك ؤىل نيويور ، كمطبعة إلمنية إلرباط  عىلي كرفاىلي

1020. 

  ي أمريكا إلالتينية
ر
جلة م 1492-1825)حسام جميل نايف، إؤلدإرة إؤلسبانية ف

 (PDF) .1021، 2إلعدد– 10إلمجلد –دمشقجامعة 

  ي ؤفريقيا وآسيا وإمريكا إلالتينية، ترجمة
ر
جاك ووديس، إؤلستعمار إلجديد ف

وت   (PDF)2321إلفضل شلق، دإر إلحقيقة للطبع وإلنش  بب 
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  ي رقرإق للطباعة دمحم حبيدة، تاري    خ أوربا من إلفيودإلية ؤىل إلنوإر، دإر أنر

 1020وإلنش  إلطبعة إلثانية 

 - ي و
ر
إلجغرإفية دإر إلمعرفة إلكشوف عيش عىلي ؤبرإهيم، إلفكر إلجغرإف

 إلجغرإفية. 
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