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 المستخلص:

يتبين أن نقاط الضعؾ الدستورية والتى تحولت ألخطاء تاريخية ولعدم معالجة نقاط الضعؾ كما يسمح بذلك 

الدستور عبر تعديالت ينص على اجراءاتها فتداخلت نقاط الضعؾ وتضخمت وكان أخطرها نظام العبودية وأيضا 

الزمة, األمر الذى جعل من حتمية الحرب األهلية خيار حصر السياسيون لم يتم معالجتها بالشكل المالئم والسرعة ال

خاصة الجنوبيون أنفسهم فيه. ولكن هللا رحيماً حينما اختزن للشعب األمريكى وخاصة المظلومين منهم رجل يستطيع 

لل شعبه بعدو أن يحمل على عاتقه هذا العبء الجسيم ويستطيع أن يوجه بوصلة بالده نحو الحرية واالتحاد ولم يض

وهمى أو مصطنع فلم يستمع لبعض تجار الحروب والسياسيين والمعاونين ذوى النفوذ بؤن يورط الواليات المتحدة 

يدير الحرب األهلية من مبراطور نابليون الثالث. ولذلك نجح فى أن إلبالحرب فى المكسيك على مكسيمليان وداعمه ا

ن أن الحرب فرضت عليه لكن لينكولن أثبت ببراعة أن المصالح أجل الحرية واالتحاد على السواء وبالرغم م

والمصلحة التنفصم وال تضاد مع القيم النبيلة واألخالق, وبرهن ذلك بوضوح وباتزان وشجاعة يالزمهما اإلصرار 

ر والتنزه عن المنفعة الشخصية. وبحكمة جعل من التضحيات التى ُبذلت مايناسبها من حرية وعدل فى المقابل بقد

فنجح بوضع الواليات المتحدة على الطريق الصحيح للتأسيس الثانى والذى جعله أيضاء على أسس  مكان.إلا

صان لينكولن دستورية وبذكاء تم معالجة أحد أهم نقاط الضعف بالدستور أال وهى الرق, وبذلك يكون آبراهام 

بل يحيوا أحرارا أمته والبيت األمريكى من أن ال ينقسم االتحاد واليستعبد البشر فيه  
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 : مقدمة
ُُ  األمريكية التؤسيس األول للواليات المتحدة م. 6776 عنام عنن بريطانينا االستقالل أعلن ثم نجز عبر ثورة وحربأُ

تبنين االحتينا  ثنم  . Union ConfederationThe Articles of تحناد كونفيندرالىالفولدت أمنة ُينظمهنا منواد 
يجابيات ما ساعد على إلوكان به من ا ,م6777عام  Federal Constitutionلوضع دستور يوحد األمة فيدرالياً 

العلم وتشنجيع التعلنيم واسنتثارة االبتكنار وجنذب العقنول والعمالنة المناهرة منن العنالم القنديم فتطنورت الحرية وإتاحة 
ننندالا الحننرب األهليننة فتضنناعؾ تعننداد السننكان ثمننانر مننرات, إوانطلننا االصتصنناد فننر الفتننرة التننر سننبقت  ” ,الننبالد

 ”نظام النراترسيخ وفى مقدمتها  خطيرة لكن كان أيضاً بالدستور نقاط ضعؾ “.6وتضاعؾ مستوى الدخل لكل فرد
"المتحضننر"  نسنانإلمنن صننع انسنان البندائى وإنمنا إلنسنانية, والنذى لنم يكنن منن ُصننع اإلوالنرا هنو أبشنع صنور ا

تعرؾ  فالجماعات البدائية التى كانت تعيش فى العصر الحجرى وتتؽذى من الصيد والقنص وجنى الثمار الطبيعية لم
نسنان إلولكن لألسؾ عندما تحضنر ا .“2كان يشيع فيها التعاون والمساواة وتعمل مشتركة فى تحصيل ؼذائهاالرا, ف

وؼالباً مايكون ذلك من أجل جنى المال والذى ؼالباً ما ُيصبح هو  والذى هو نفسه بشر.شوه إنسانيته باستعباد اآلخر 
سيد ذلك الُمسَتعِبد.وبالرؼم من أن معظم األعراا بمختلؾ ألوانها صد إستعبد بعضهم البعض بشكل أو بؤخر لكن أكثر 

 “. 3جارة الرصيا على أفريقيا مروعاً تؤثير ت” من دفع ثمن ذلك الشر الُمستطير هم السود والقارة األفريقية وكان
 :خلفية تاريخية للرق فى الواليات المتحدة األمريكية

مبنادىء وُمُثنل الثنورة  ” هنو لُنب Declaration of Independence وبالرؼم من أن إعالن االسنتقالل
األمريكيننة والتننى سنناعدت علننى إلهننام عنندد اليحصننى مننن حركننات النضننال الالحقننة مننن أجننل المسنناواة االجتماعيننة 

, 67نتفاضة التى أطاحت بنظام الرصينا بهنايتى فنى تسنعينات القنرنإلواالستقالل الوطنى, من الثورة الفرنسية, إلى ا
منن أجنل االسنتقالل, إلنى حركنات النضنال العديندة منن جاننب الشنعوب  69إلى حروب أمريكا الالتينينة أوائنل القنرن
؛ ومع ذلك, استمر النقاش والجدال طويالً فى الجمهورينة الجديندة حنول منن 22المستعمرة من أجل القومية فى القرن

بناً, فنتيجنة ينبؽى أن يتمتنع بمزاينا وِنعنم الحرينة بعند أن تحقنا االسنتقالل. وؼينرت الثنورة حيناة كنل األمنريكيين تقري
الشنؤن العنام والحنا فنى التصنويت بشنكل ملحنوظ, بللنضال الطويل ضند الحكنم البريطنانى توسنعت دائنرة المشناركة 

وانخفض العمل الملزم بين البيض بشكل كبير وتمتعت الجماعات الدينية بقدر أكبر منن الحرينة وتحندى السنود النرا 
كننان النواحى,أمننا علنى الجانننب اآلخر, بعضض بمكانننة أفضننل فنى وبالفعنل, فنناز العدينند مننهم بحننريتهم وتمتعننت النسناء 

 .“4السود,وكثير من الموالين والؽالبية العظمى من سكان األصلييناالستقالل األمريكى يعنى الحرمان من الحرية لل
وبمقدمتنه  الظلنم تم أيضاً عبر كفنا  ضندوالذى  األمريكية للواليات المتحدةلتأسيس ثانى حتيا  االولذلك كان 

صام به السود باألساس والبيض وتطور النضال ضد العبودية والتى بتداعياتها كانت من أهم أسباب الحنرب  ,العبودية
بنل منن الممكنن  ,األهلية التى كانت بنين جينل األحفناد النذى اسنتخدم فيهنا مصنطلحات ومبنادىء منن ثنورة االسنتقالل

ثنورة األم والتنى لنم تصنون مخرجاتهنا كنل مبادئهنا فتركنت بعنض نقناط اعتبار أن نضالهم كنان امتنداداً أواسنتكماالً لل
ومن نقاط الضعؾ نتجت المظالم مثل الرا وعدم إكتمال العدالة فنى  ,الضعؾ فى الدستور المإسس للدولة الفيدرالية

ينام لتزامنات والواجبنات, وؼينرهم, ممنا هندد الؽنرض والهندؾ األول منن الدسنتور الفيندرالى وصإلتوزيع الثنروات وا
الدولة وهو اتحاد أكثر كمناالً, فاحتنا  األمنر إلنى إنقناذ هنذا االتحناد عبنر اشنتمال الحرينة للسنود وتحرينرهم منن نينر 

استلهم النضنال منن أجنل التؤسنيس الثنانى أراء بعنض اآلبناء المإسسنين فنى والعبودية دستورياً وتفعيل ذلك مجتمعياً. 
ًُ مننن إرث حقبننة االسننتعمار,  Washingtonجننور  واشنننطن ” مقنندمتهم أب الننبالد بو الننرا والننذى هننو أصننالً

George   الذى كتب إلى الفاييتLafayette  6776عام ًُ يتسنى » إمكان إتخاذ خطة ما  م أنه كان يرجو صادصاً
                                                           

(1 )Robert C. Allen, Global Economic History ت 1سػػآ ن،ػػفت ر،خػػالرتص ري خلػػالدي ر،رػػال،مآت خرعمػػن مومػػد سػػرد ط طػػالويت ط روبػػرت
 88ت ص ـ4112مؤسسن ه درويت ر،قالهرة 

 .11ـت ص1191ر،كوتت  -42( عبد ر،سالـ ر،خرم ت ىت ر،رؽ مالضته ووالضرهت عال،ـ ر،مررفن ر،ردد4)
ـ وأ ػه بػدوف خعػالرة ر،ربتػد 1811ـ إ،ػى 1911سكال ى وقتقى فتمال بتف تقرر ر،مؤرخ بالخرتؾ مال ت جت أف إفرتقتال ع وب ر،لوررء ،ـ تودث بهال  مو ”  (2)

مف سكالف رفرتقتػال كػال ور فػى وال،ػن عبودتػن  ختعػن ،زتػالدة  11ملتوف. وترخقد مال ت ج أ ه فآ  فس ر،فخرة ربمال  111كالف تعب أف خزتد أعدرد ر،سكالف ر،ى 
 شػػػالء دوؿ اف ر،بشػػػر ر،ػػػذتف ي ت خمػػػوف ،دو،ػػػن كػػػال ور علػػػى وعػػػه إلريخعػػػاله  ر،طلػػػب علػػػى ر،ربتػػػدتوكالف ،لػػػرؽ خػػػ أتررت أ.ػػػر  علػػػى أفرتقتػػػال. فقػػػد خ ػػػالمى

ر،.لػوص مررضػتف ،سمسػالؾ بهػػـ. كمػال أ هػال عسػكرت معخمرػػالت عدتػدة وزردت مػف أعػدرد ر،ب ػػالدؽ ر،مشػخررة بػ مورؿ خعػالرة ر،ربتػػد. ودبػت ر،فر ػن بػػتف 
 ,Cynthia Stohes Brown“.أو ريمخ الع عف ذ،ؾ فتكو ور هػدفال ،سسػخربالدر،معخمرالت وأعبرخهال وأفرردهال على ري.ختالر بتف أف تخالعرور فى ر،ربتد 

Big History:From the Big Bang to the Present, New York2007  سػت أتال سػخوكس بػرروفت خػالرتص راوػدرث ر،كبػر  مػف ري فعػالر
 .213: 211ـت ص ص4111ت ر،مركز ر،قومى ،لخرعمنت ر،قالهرة 1ر،كبتر إ،ى ر،زمف ر،والضرتخرعمن أتمف خوفتؽتط

 Eric Foner, Give Me Liberty!:An American History, Publisher W.W. NORTON & Company, USA ( ،لمزتػد ت ظػر:2)
 .411:412ـ تص ص  4111ر،قالهرة –إرتؾ فو رترعطت ى ورتخى )ملومن ر،خالرتص رامرتكى ر،مسخمرة( ت خرعمن بدررف والمد ت ر،درر ر،دو،تن
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 .Tوصنند اعتننا جميننع عبيننده فننى وصننيته. وكننان جيفرسننون« درجات بطيئة,أكينندة,ؼير ملحوظننةبهننا إلؽنناء الننرا بنن
Jefferson إننى أرتجنؾ »وكان يقول: بعاد عن البالد.إليرى أن الرا يجب أن ُيمحى بعملية تجمع بين التحرير وا

 .Jوماديسننون , P. Henryوصننر  باتريننك هنننرى «.فرصنناً مننن أجننل بننالدى, عننندما أفكننر فننى أن هللا عننادل
Madisonومونرو ,J.Monroeنقناط رث وأصبح أحد أخطر إلولكن استمر هذا ا“, 5, وكثيرون ؼيرهم بمثل هذا

معروفة ودار حولها نقاش وجدال طويل وصعب بين اآلباء المإسسين خالل المنإتمر الضعؾ بالدستور والتى كانت 
يجنابيين مننهم تحنذيرات هامنة وخطينرة للؽاينة تخنص نقناط إلليس هذا فقط بل صدر من بعض المإثرين االدستورى 

  مايسضوناألب المؤسضس والمناضضل الحقضوجى جضور  الضنعؾ الدسنتورية خاصنة نظنام النرا فعلنى سنبيل المثنال, 
George Masonال للمندوبين فى المنإتمر الدسنتورص The Constitutional Convention ًناصنحاً ومحنذرا

لتؤذن بإنزال جضاء السماء على أمريكا, وبما أن األمم ال ُتكافأ أو ُتعاجب فى العضالم  إن تجارة الرق» ”ومتنبؤً األتى:
لهية إلاآلخر, فيجب أن يتم ذلك فى هذا العالم فبواسطة سلسلة األسباب والنتائج التى اليمكن تجُنبها ُتعاجِب العناية ا

  “.6«ة بالكوارث القوميةعلى الخطايا القومي
وهنى درة  .Bill of Rights U. S وثيقنة الحقنوابسنميت ر, الدسنتوبتعنديالت أول عشنرة  وبالرؼم من أن

ًُ إذا تم معالجة نقاط  الدستور األمريكى والتى أضافت له نقاط صوة حيوية تجعل األمة تنهض على أُُسس متينة خاصًة
ًُ للظنروؾ  القاسنية المحيطنة بجينل اآلبناء المإسسنين وإرث االسنتعمار, والحنروب, الضعؾ بالدستور, ولكنن نظنراً

وبنناصى ثمننن الحريننة الننذى يجننب أن ُينندفع, وكننذلك حداثننة االسننتقالل فلننم يؽيننروا منهننا إال تعننديلين, وتركننوا البنناصى 
دة الخامسنة المنا”مضطرين, لكن أملين فى اآلجيال التالية أن ُتكمل مسيرتهم لتعديل نقاط الضعؾ هذة مسنتفيدين منن 

والتى وضعها اآلباء المإسسين لتنظم عملينة تعنديل الدسنتور لألفضنل ومنن ذلنك النتخلص منن كامنل  “,7من الدستور
م, عنندما أُلؽينت تجنارة الرصينا تنفينذاً لننص 6727حتنى عنام  -وكان العديد من الجننوبيين ينرون” منظومة العبودية.

لجننوب تحنول أثنناء الجينل التنالى, إلنى ِصطناا كنان فنى الؽالنب أن الرا لن يكون سوى شنر مإصت.بيند أن ا -الدستور
حتنى أصنبحت  ,“7 متحداً اتحاداً صوياً وراء الرا. فكيؾ تسنى هذا? لماذا اختفت تقريباً رو  إلؽاء الرا فى الجننوب?

ين لماذا نقطة الضعؾ الدستورية الخاصة بالرا تشكل تهديد وجودى الستمرار االتحاد أصالً. وبعكس األباء المإسس
 ما بين الشمال والجنوب.نشقاا المجتمعى إلنسداد فى األفا السياسى مما رسخ اإلحدث هذا ا
بسبب عندم صينام الجينل الثنانى للحكنم الدسنتورى بنؤى معالجنة لنقناط الضنعؾ بالدسنتور فتنداخلت وتضنخمت و

ثم أصبح كل فصيل أو طبقة اجتماعية تستفيد من أحد نقاط الضعؾ فُتكرسها فى المجتمع وتتمحور  .جميعاً وُرسخت
وكنذلك أيضناً ُتندافع عنهنا. تتمتنرس خلفهنا وؼالبناً منا تصننع حولهنا فكنرة  ,أو مصنالح Lobbyحولها جماعة ضؽط 

الخاصة بعندم  :الضعؾ تىمل مع نقطعندما لم يقم الجيل الثانى بمعالجة شىء من نقاط ضعؾ الدستور باستثناء التعا
تؤطير دستورى صارم للنظام المالى والمصرفى بعدالنة وإنصناؾ, والخاصنة بالسنكان األصنليين فنتم التعامنل معهمنا 

لتجاء للحل التصادمى والقيام بحرب مفتوحة عليهما. أما باصى نقاط ضعؾ الدستور فتركوها خلفهم وذهبوا يتبنون إلبا
م إشعال نقطة ضعؾ أخرى وهى عدم تحديد حدود الدولنة فنتم التنورط فنى تسنييس القضناء سياسات توسعية وبذلك ت
األفا السياسنى بننسنداد إلالمواصؾ الحرجة للحلول األحادية ذات النواتج الصنفرية. ممنا أدى بولجوء النخب السياسية 

ل حاد. فكان من الطبيعنى نقسام المجتمعى بشكإلكريس ابتفتداخلت نقاط الضعؾ الدستورية وتعمقت أكثر.مما تسبب 
. فكانت الحرب األهلية المؤساة الكبرى فى التاريخ األمريكنى حتنى الصدام الدموى والذى من نواتجه يتم التؽييرعنوة

والذى يجب  والتعايش, خالفاتهم استخدموا طرا وأساليب التفاهم والتوافا عند حلجيل اآلباء المإسسين  بينما األن.
 لى أُسس منصفة وعادلة.مكان عإلأن يكون بقدر ا

بنالرؼم منن أن اسنتعباد السنود كنان أمنراً صنديماً ف” ومن أسباب اختالؾ الشمال مع الجنوب بشؤن صضية النرا 
شائعاً فى واليات الجنوب ومعروفاً فى بعض واليات الشنمال. ولكنن أمنره لنم يندم طنويالً فنى الشنمال ألسنباب, منهنا 

كاننت  -أو فنى جهنات الحندود -منثالً  New Englandظروؾ المناخ, ومنها أن المنزارا فنى والينات نينو إنجالنند 

                                                           
(1)    Allan Nevins and Henry Steele Commager, A Pocket history of  the United States, Pocket Books,1981ed. 
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لعنائالت, وكنذلك لنم يعتمند النناس علنى محصنول زراعنى رئيسنى واحند لتحصنيل المنال, فلنم يكنن تقوم على جهنود ا
استخدام العبيد إذاً مجدياً اصتصادياً, وكانت ضده موانع كثيرة. أمنا فنى الجننوب فلنم يكنن األمنر كنذلك, فقند كنان الجنو 

تطاعة األسود المجلنوب حنديثاً منن إفريقينا أن هناك مالئماً الستخدام العبيد ألنه أدفؤ وأكثر اعتداال, ولذلك كان فى اس
يحتمل الجو ويعيش. وكانت زراعة التبػ شائعة هناك من البدء, وكانت زراعته فى مساحات واسعة تحتا  إلى كثير 

, ترسخ بذلك زراعة القطن وكذلك التوسع فى الحدودوعندما توسع الجنوب فى  “.9من العمال ؼير المهرة ليتعهدوها
ى العبيد باألساس ولذلك ساند الجنوب كل فكر وكنل صنانون يعنزز نظنام النرا ويضنخمه وبنالرؼم منن أن عتماد علاال

طوروا أيدلوجية مسهبة للدفاا عنن المإسسنة الممينزة للجننوب, أى ” ُنخب أهل الجنوب وتجار الرصيا ومالك العبيد 
على الرؼبة فى نيل الحرية, وصد كتب الفيلسوؾ العبودية إال إن ثقافة العبيد ارتكزت على اصتناا تام بجور العبودية و

, «لن يجادل أحد عن العبودينة» :أثناء الثورة األمريكية صائالً  Edmund Burkeالسياسى البريطانى أدموند بيرك 
على المناصشنات المإيندة للعبودينة بؤنهنا هنراء محنض,  .Douglas Fفريدريك دوجالس راالمناضل ضد الوأطلا 

الرجننال بالعننار عننند تننذكيرها بمجننرد أن يننتم إلؽائهننا, وعلننى الننرؼم مننن محنناوالت المننإلفين ومننواعظ والتننى سيشننعر 
إال أن السود كانوا يرون أنفسهم كؤناس عاملين وتم حرمانهم من ثمنرة عملهنم بطريقنة  راالقساوسة المدافعين عن ال

نخبنز »شعر بؤحد أؼانى العبيند بينمنا كما عبر بيت من ال ؼير عادلة على أيدى مزارعين عاطلين يعيشون فى ترؾ,
 “. 62«لهم الخبز يعطوننا الفتات

نهج حيناة.  منظومة الراو التوسع وخالل حكم الجيل الثانى تحول الجنوب عن صيم ومبادىء الثورة إلى جعل
أن المبادىء التحررية الفلسفية التى ُذكرت واستقرت فى أيام الثورة, أخذت تضعؾ تدريجياً. وأن ” ومن آسباب ذلك 

الجننوب المتشنبث بنالرا, أصنبحت واضنحة, وصند اختلفنا , وPuritanرو  عداء عام بنين نينو إنجالنند البيوريتانينة 
ل كبرى أخرى, وأخذت استساؼة الجنوب لما أطلا عليه مبدأ م, والرسوم الجمركية, ومسائ6762بصدد حرب عام 

التحرير لدى الشماليين تقل باطراد. بيد أن فوا األسباب جميعا, أن عوامل اصتصادية جديدة جعلت النرا أكثنر ربحناً 
 . “66م, فما كان يعتبر أصالً شراً البد منه أصبح ضرورياً حتى أنه لم يعد شراً 6792ونفعاً مما كان صبل عام 

أثنار ” فحينمنا “. 62النقاش حول مسؤلة الرصيا عند انضمام ميسنور  كنان لنه أهميتنه فنر التناريخ األمريكنر ”
 –ؼربنناً  راالبننأال وهننى التوسننع  –ألول مننرة مالبننث أنننه صضننية خطيننرة Missouri الجنندل حننول انضننمام ميسننورى

صليمى بين الواليات مما أثار مشاعر الفزا والخوؾ على نطاا واسع من حنل االتحناد. وصند كتنب إلنقسام اإلوكشؾ ا
جيفرسون أن هذا السإال البالػ األهمية يشبه إنطالا جرس إنذار الحريا ليالً فيبعنث الخنوؾ ويملنإنى بالرعنب لقند 

النهج  ضافةإلباالرا وعدم تحديد حدود الدولة  الدستوريتينلضعؾ وعندما تداخلت نقطتى ا“. 63اعتبرته نعياً لالتحاد
الجنننوبى  صلنيمإلضنم مسنناحات شاسنعة مننن المسنؤلة تكسنناس والحنرب المكسننيكية ” النذى جعننل التوسنعى للجينل الثننانى

نذار بالحريا فنى جنوؾ إلالؽربى أمراً محققاً, حتى أصبل النزاا حول مسؤلة الرا على مرحلة حادة. فقد عاد جرس ا
دون  وجنودهم, اكتفنى بتعزينز 6744حتنى عنام  الليل,على حد تعبير جيفرسنون, يندوى منن جديند بالننذير.كان النرا

فلنم يتجاوزهنا. حتنى إذا منا  ميسنورى اتفناافى األماكن التى كان موجوداً بها إذ عينت له حندود بمقتضنى  مساس به
انو يإمننون بؤننه إذا إحُتنبس فنى حندود مؽلقنة, هبت جمهنرة منن الشنماليين للمعارضنة, إذ كن جاهر بحقه فى االنتشار

فسينقرض فى نهاية األمر, وكانوا يإكدون أن واشنطن, وجيفرسون, وؼيرهما من مإسسنى الجمهورينة صند اعتنقنوا 
لزام. ولكن إلم, الذى حظر إمتداد الرا إلى الشمال الؽربى, كسابقة لها صوة ا6777 عامهذا الرأى ويشيرون لتشريع 

يقندر ” كمنا  .“64لما كان الرا موجوداً فى تكساس من صبل, فقد كان من الطبيعى أن تدخل االتحاد كوالية تبنيح النرا
لى أصصى الجنوب بين عنامى إلعبيد المإرخون أنه تم نقل حوالى مليون من العبيد من الواليات األصدم التى يكثر بها ا

لى المزارا المنشؤة حديثاً, ولكن تم نقل األؼلبية بواسنطة تجنار الرصينا لينتم إم. سافر البعض مع ماليكهم 6762:22
ًُ منظمناً بصنورة جيندة منن خنالل شنركات  بيعهم فى مزادات للعمل فى حقول القطن. أصنبحت تجنارة الرصينا عمنالً

 South Carolina وكارولينا الجنويينة Virginiaوفرجينيا Maryland  اريالندمتخصصة فى جمع العبيد فى م
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بالسالسل  موبيل وناتشيز, ونيو أورليانز, وأصبح من المؤلوؾ رإية مجموعات العبيد المقيدين معاً ألسواا وشحنهم 
المتحدة فى األربعينيات ؤصصى الجنوب. صابل زائر بريطانى للواليات بجبارية فى االسواا إفى مسيرات استعراضية 

 حوالى مئتين من العبيد مقيدين بالسالسل معاً لشمئزاز لصؾ نه عرض بشع ومثير لإلأما وصفه بقوله  69من القرن
كانت مصندر لمزيند منن الحرينة  وبالرؼم من أن حرية الحركة ؼرباً  Louisianaلى لويزياناإيسيرون من فرجينيا 

مريكيين األفارصة تدميراً للروابط األسرية وتفكنك المجتمعنات تعنى بالنسبة لأل للبيض, إال أنها كانت من ناحية أخرى
 “.   65المستقرة منذ فترة طويلة وانحسار فرص الحرية

وكانت كل منطقة جديدة تنتظم أمورها وتصبح والية مع تقدم سيل السكان ؼرباً, أى كل جزء يضناؾ إلنى ” 
يتحنول إلنى مسنر  للصنراا بنين الفكنرتين: فهنل ينبؽنى أن تكنون الوالينة النظام األمريكى الهائل المتواصنل النمناء, 

لؽنناء الننرا إلالجدينندة واليننة مننواطنين أحننرار أم سيسننودها نظننام المزرعننة الكبيننرة والعبنند المملننوك? لننذا فنن ن جمعيننة 
د كلهنا م علنى أن ال تقناوم فقنط بسنط فكنرة النرا ونظامنه بنل تثينر النرأى العنام فنى النبال6733األمريكية عملت منذ 

 لؽائه إلؽاءاً تاماً, ولم تلبث المسؤلة أن تحولت إلى صراا صريح حول موضوا إدخال والية تكسناس فنى االتحناد,إل
عنام  Michiganم وميتشيجان 6736عام  Arkansasانضمت إلى الواليات المتحدة واليات أركنساس ”  وعندما
م وفننى ذلننك الحننين نفسننه أخننذ نمننو المالحننة فننى المحننيط وتطورهننا يجلننب مننن أوروبننا حشننوداً متزاينندة مننن 6737

المهاجرين زادت كثيراً فى سكان الواليات الشمالية الزاحفين بمستقراتهم ؼربناً ممنا ترتنب علينه تحوينل منناطا أينوا 
Iowa  وويسكنسنWisconsin  ومينيسوتاMinnesota وأوريجون Oregon– وكلها مناطا زراعية شمالية- 

 ” ,“66إلى واليات, فؤدى ذلك لمنح الشنمال المنناوىء للنرا فرصنة التفنوا بكنل منن مجلنس الشنيوخ ومجلنس الننواب
وبقصد المحافظة على التنوازن الندصيا بنين الوالينات, صبلنت أركنسناس كوالينة يسنمح فيهنا بنالرا وميتشنجان كوالينة 

  “.67كوالية ؼير حرة مقابل أيوا Floridaدخلت فلوريدا  6745فر عام وحرة, 
, فلم يكن بؤى من هذة الواليات  Utah, ويوتاهNew Mexico, ونيومكسيكوCalifornia أما كاليفورنيا” 

 Wilmotرصيا, فلما همت الواليات المتحدة بضنم هنذة المناطا.أعند ديمقراطنى منن بنسنلفانيا يندعى ديفيند ويلمنوت 
David  مشروا صانون للضم أُلحا به شرطاً ُيبين أن الرا يجب أن يكون محرمناً إلنى األبند فنى أى إصلنيم صند يتسننى

, أمننا مجلننس الشننيوخ فقنند Wilmot Provisoاكتسننابه مننن المكسننيك. ولقنند أجنناز مجلننس النننواب شننرط ويلمننوت 
كانت ؼير ظاهرة فر بداية عهند الجمهورينة وهكذا ف ن هذه المشكلة التر .” . و لم يتم إجازة مشروا القانون“67خذله

مننا لبثننت أن أخننذت تتحننول إلننى أزمننة حننادة تفصننل بننين الشننمال والجنننوب , وتهنندد أهننم دعننائم االتحنناد الفنندرالر 
جحاؾ المرير بالعدالة أال تبا  منطقة ساعدوا بندمائهم علنى اكتسنابها لهنم إلبدا للجنوبين أن من ا ”ألنه“.69األمريكر

سواء, فتكنون ألحند الفنريقين حرينة نقنل منا يمتلكنون منن رصينا ولنخنر حرينة نقنل ممتلكناتهم منن وللشماليين على ال
فقند بندا منن المثينر للسنخط أن تبنا  أصناليم بكنر لنظنام  Free soilersاألالت إليها. أما بالنسبة لدعاة أرض الحرينة 

سنإال دسنتورى: هنل كنان الدسنتور يسنمح ينال من االصتصاد الحر ويمس إدراكهم لألخالا. ولقد ارتبط بهذة المسؤلة 
للكونجرس بؤن يمنع أو ينظم الرا فى األصاليم القومية أو لم يكن? كان الكونجرس صند فعنل ذلنك منرارا, بيند أن األداة 
كانت ُمبهمة, وصد أخذ السيناتور كالهون وؼيره من المتشددين الجنوبيين يإكدون وجوب أن يمتد الرا فى أثر الَعلَنم 

ضى العامة للدولة, والسبيل إلى صده عن دخولها. وعلى الجانب اآلخر ظهر حنزب صنوى منن دعناة أرض إلى األرا
م,ورشحوا الرئيس السابا مارتن فان بورين للرئاسة وختم دعايته 6747الحرية ألول مرة فى الحملة االنتخابية لعام 

بشنر أحنرار, وتحنت هنذا العلنم نناضنل,  بهذة الكلمات المدوية:إننا ننقش على علمنا أرض حنرة, صنول حنر,علم حنر,
 .“20وسنظل نناضل حتى تكافؤ جهودنا بنصر مظفر

واليات الجنوبية والشمالية فكانت األولنى الالصراا على المصالح واألفكار والذى نشب بين  ” وازدادت حدة
الجننوب أو تتؽلنب  فهنل ينبؽنى أن تسنود فكنرة,تملك الرصيا,وكانت الثانية واليات كل من فيهنا منن النناس حنر طلينا

رو  الشمال? وكان احتمال تفاهم الطرفين ضعيفاً. ذلك أن الرو  الشمالية كانت حرة تدعو إلنى تزكينة الفردينة, أمنا 
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” “.26الجنوبية فتتجه نحو المزارا الضخمة ونحو تسلط سادة ذوى وعى طبقى على جماهير سنوداء يعتبرونهنا ذليلنة
ضننة بننين الشننمال والجنننوب تزينند بدرجننة ملحوظننة, وكننان أهننل الجنننوب وعلننى مننر السنننين أخننذت المصننالح المتعار

أعمال أهل الشمال من بيع محصول القطنن وفسنروا تنؤخرهم بتوسنع ربا  الضخمة التى يربحها رجال يستنكرون األ
ل أهن وهو ذلك النظام الشناذ النذى أصنر ومن ناحية أخرى أعلن الشماليون أن الرا الشماليين ومحاولتهم بسط نفوذهم.

 .“22التؤخر النسبى لتلك المنطقةبهو السبب  الجنوب ضرورته لحفظ كيانهم االصتصادى
وهذا االنقسنام  المجتمعنى كنان ملحوظناً فعنندما حضنر الكاتنب األرسنتقراطر, وعضنو البرلمنان الفرنسنر, ” 

الجديدة عن صرب. م, ليدرس األمة 6736, إلى الواليات المتحدة عام Tocqueville Alixe de ألكسر دو توكفيل
ولمدة ثمانية شهور تنقل خاللها بالقارب البخار , وبعرية الحصان, وعلى ظهر الحصان؛ حيث صطع منا يزيند علنى 

فنر أصصنى الجننوب.  New Orleansنزاسبعة آالؾ ميل واصال إلى أصصى الحدود الؽربية وإلى مديننة نينو أورلين
منريكيين منن رسنميين وؼينرهم. وعنند رجوعنه إلنى فرنسنا وضنع لقد رأى الكثير من البالد, وتكلم إلنى كثينر منن األ

( أحد أحسنن أولنى الكتنب De la démocratie en Amérique م6736 توكفيل كتابه )الديمقراطية فر أمريكا
إن الباحث المدصا لما يجر  فر الواليات المتحدة يستطيع إصناعنا بسنهولة »عن الواليات المتحدة. مما ذكره توكفيل..

هنذين « متميزين يجرينان متعاكسنين فنر نفنس القنناةتيارين ناك تيارين متعاكسين فر تلك البالد, حيث يشبهان بؤن ه
. فبنمو األمة كانت تنمو صنوة كنل منن هنذين التينارين, وخنالل النصنؾ )اإلصليمية(هما)القومية( و التيارين المتعاكسين
   .“23جاهدين على اإلبقاء على وحدة البالد –يونالقوميون واإلصليم–حاول صادة الطرفين ,69األول من القرن

كنان عندد األفارصنة النذين أتنوا  69وبحلول عشرينات القنرن” لمستعبدينوتضخمت مشكلة الرا بزيادة أعداد ا
وصنلت أعنداد السنود فنى الوالينات ”و“. 24الى األمنريكتين خمسنة أضنعاؾ أعنداد األوروبينين النذين ذهبنو النى هنناك

٪ منن مجمنوا السنكان. ووصنل عنددهم عنام 62٫3م  ونسنبتهم 6792نسنمة عنام  657٫222إلى المتحدة األمريكية 
م إلنننى 6762٪ منننن مجمنننوا السنننكان. ووصنننل عنننددهم عنننام 65٫7نسنننمة ونسنننبتهم  3٫637٫222م إلنننى 6752

وزادت معانضضاة معهمهضضم تحضضت نيضضر العبوديضضة ففضضى “. 25٪ مننن مجمننوا السننكان64٫6نسننمة ونسننبتهم 4٫446٫222
” كضضاألتى: « ق تسضضدفضضر»حضضدة خاصضضة عنضضدما تضضم اسضضتخدام المبضضدأ الشضضهير لهلضضم الشضضعوب والمجتمعضضاتالواليضضات المت
اختضضراو وسضضيلة ذكيضضة تتمثضضل فضضى اسضضتئجار فقضضراء البي ,الضضذين كضضانوا أنفسضضهم اللسضضيطرة علضضى العبيضضد أدت فالحاجضضة ل

مضضون مقضضام الحضضواجز أو مصضضدرال للقلضضق طضضوال جضضرنين فضضى الجنضضوب. كضضى يعملضضوا مشضضرفين علضضى العبيضضد وبالتضضالى يقو
 العبيد. األمريكان األفارصة وخاصة الظلمالبين الواصع على علىالناتج من الظلم الواصع “ 26المصدات للكره األسود

األمريكنى إلنى فى الجننوب ومن الصعوبات التى واجهت عملية التؤسيس الثانى, كانت نظرة طبقات المجتمع 
فى الجنوب, ما عدا الذين يسنكنون المنناطا الجبلينة, كنانوا يإيندون نظنام كل البيض ” مشكلة الرصيا وهى كما يلى: 

البيض النذين كنانوا  خصوصاً   Racialismالرصيا, حيث أتفا هإالء على أنها أفضل وسيلة لحل مشكلة العنصرية
ا مننوآالبا Mississippiيسنكنون فننى منناطا يقننل فيهنا عننددهم عنن الرصيننا ويتواجند هننذا الحنال فننى والينة مسيسننيبى

Alabama فكان المزارعون الصؽار يؤملون فى أن يصبحوا من الُمزارعين الكبار األؼنيناء, أمنا أصنحاب العمنل .
فقد اعتمدوا على مالك الرصيا, وبالتالى فقد كانوا يإيدون النرا, أمنا أصنحاب الحنرؾ والعمنال فنؤنهم عارضنوا فنى 

لفقنراء البنيض, فنظنراً لشنعورهم بمركنزهم االجتمناعى تحرير الرصيا خوفاً من منافستهم لهم فنى سنوا العمنل, أمنا ا
وهكنذا نجند أننه كنان هنناك  .“27األدنى, ف نهم أرادوا أن يحتفظوا ألنفسهم بميزة على الرصيا أكثر ممنا يعطنيهم لنونهم

بين معظنم البنيض فنى الجننوب تقريبناً ببنناء امتينازاتهم وسنعادتهم علنى معانناة وتعاسنة  (معلن أو مخطط)اتفاا ؼير 
األخرين أال وهم السود وبؽض النظر عن أن لكل لون جمالنه والنذى هنو نسنبى, وكنذلك لكنل لنون مفضنليه. نجند أن 
                                                           

 .241ج. وتلزت مرعع سالبؽت ص( ه. 41)
(44)Fancies Whitney, Wood Gray, Richard Hofstadter and others, History of America in Brief.  فرر سػتس وتخ ػىت وود

 .92ت وكال،ن ريخلالؿ ر،دو،آ ر،ويتالت ر،مخودةتص2001شترتف سرتدخر ون.روفت موعز ر،خالرتص رامرتكآت خرعمن رعرريترتخشالرد هوفسخد
 .418ص  سالبؽت مرعع( مومد مومود ر، تربت 42)
 .211ست أتال سخوكس برروفت مرعع سالبؽت ص ( 42)

ت 141ـ ت ص 1987ر،رتػالض-عبد ر،فخالح وسػف أبػو علتػنت خػالرتص رامػرتكختف ور،خكػوتف ر،ستالسػى ،لويتػالت ر،مخوػدة رامرتكتػنت درر ر،مػرتص ،ل شػر (41)
 118ـت ص1113ت مكخبن ر، هضن ر،ملرتن 2عف: مومد عبد ر،م رـ ر،شر الو ت ر،ويتالت ر،مخودةت ط

(43 )A People's History of the United States  Howard Zinn , 
 .483ت ص 4111ت ر،قالهرة  1ت خرعمن شربالف مكالو ت عزأتف ج 1ـ( ط1214هوررد زفت ر،خالرتص ر،شربى ،لويتالت ر،مخودة )مف 

 Norman Graebner. Empire on the pacific 1955 .عف:441ص سالبؽت مرعع( مومد مومود ر، تربت 49)
A.D. Creven. The Coming of the Civil War 1942; Roy F. Nichols. Disruption of American Democracy 1948 

H.H. Simms. A Decade of Sectional Controversy 1942; D.M. potter, The Impending Crisis 1976 
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سنبب تواجندهم فنى العنالم وب ,عوصبوا بسبب لون بشرتهم الذى ُخلقوا بنه ولنم يختناروهاضطهدوا واألفارصة األمريكان 
خطفهم من بالدهم تكبيلهم والجديد والذى أيضاً لم يختاروا القدوم إليه ب رادتهم أصالً, بل تم صنص أجدادههم وآبائهم و

وحرمانهم من أهلهم ومحبيهم ليتم التنربح منن بنيعهم وشنرائهم ثنم التكسنب منرة أخنرى والتؽنذى منن نتنا  مجهنودهم 
 لفعالة فنى الجاننب األصنعب والظنروؾ األصسنى عنند بنناء الوالينات المتحندة األمريكينة.وكدهم وشقائهم ومشاركتهم ا

 Virginia Bill of Rights وكنل الظلنم والظنالم النذى تعنرض لنه السنود عكنس منا ُتحتمنه وثيقنة حقنوا فرجينينا
رة صبنل االتحناد ولنذلك ُوِجندت والينات حن ,راوكنذلك لنم تننص منواد الكونفبدرالينة علنى نظنام الن, وإعالن االسنتقالل

الفيدرالى ولكن الدستور الفيدرالى خالؾ تلك الوثائا المإسسة أيضاً وإن كان هناك ما يوحى بؤن هنذا األمنر المقينت 
, وهذا علنى “27م6727نص الدستور بعدم السما  بجلب العبيد من خار  البالد بعد عام ” البد له من نهاية أال وهو 

األفارصة ثنم خطفهنم منن بنين أحبنائهم وذويهنم وبالدهنم ثنم تعنذيبهم أثنناء نقلهنم فنى األصل ُيريح البشرية من آثام صنص 
رحالت الموت عبر األطلنطى وؼيره, حتى يتم بيع من تبقى على وجه الحياة منهم فى العديند منن دول العنالم ومنهنا 

ور النزمن سنيتم إنندثار نظنام الواليات المتحدة. وتمنى اآلباء المإسسين أن بهذا النهج وهو عدم السما  بجلبهم وبمنر
وضعوا وثيقنة الحقنوا بالدسنتور والتنى ُترسنخ الحرينات باألسناس وهنى لنم ُتحندد هم الملعون تدريجياً خاصًة أن راال

 نصاً صارماً لمن هذة الحقوا, للبيض أم للجميع.
نظنام لم يكن كافياً مع وجود نقاط ضعؾ دسنتورية أخنرى سناعدت علنى ترسنيخ  اماسبولكن اتضح أن كل  

بننل وتوسننعتة كمنناً وأرضنناً وتنوعننه كيفنناً. لننذلك كننان حتميننة دفننع الننثمن عبننر مزينند مننن األالم البشننرية, كنتيجننة  راالنن
أو  ,ًنسانية والذى يتقبله البعض على أنه صدراً مقضنياإلخوتهم فى اإصرار وترصد واستمرار بعض البشر فى ظلم إل

ها. بل هناك البعض من يعتبرون ذلنك منن المصنلحة وأمنراً ألن هذا من طبيعة البشر على األرض التى يعيشون علي
مفيداً بل من الممكن أن يكون ممتعاً, وهإالء ال يعلمون حقيقة مدى سنوء منا فعلنوه ويفعلنوه إال عنندما يحصندون منا 

حينما أكتسبته أيديهم من ظلم اصترفوه لألخر ولكن يكتشؾ أنه هو من ظلم نفسه أيضاً وأن هذا األخر هو بذاته, وذلك 
األمنر لمؤسنى أُخنرى وهكنذا تكنون الحلقنة المفرؼنة منن الظلنم. والتنى يجنب أن تكسنر  يؤتى وصت دفنع النثمن فيتطنور

ستسنالم إلينه إلنسنان عندم الظلنم أو اإلوبالفعل تؤخذ وصتها ودائما عبر التاريخ تكسر حتى يؤتى الينوم النذى ينتعلم فينه ا
والتعليم, والتعايش بقبول االختالؾ, والتناؼم مع التننوا فتسنعد  نصاؾ, والعلمإلويستبدل ذلك بحياة أفضل بالعدل وا

 البشرية. 
  :السلطة القضائية والرق

كانت مإسسنة النرا بالنسنبة ”تحييد عن العدلال تنصؾ العبيد و ترسيخ الرا دستورياً جعل السلطة القضائية
رهم بالتندمير عنن طرينا البينع, الذى يتهندد أسنللعبيد تعنى حياة من الكد  األبدى والعقاب القاسى والخوؾ المستمر 

كان العبيد صبل سن القوانين عبارة عن ممتلكات وعلى الرؼم من حصولهم على القليل منن الحقنوا القانونينة )حينث ف
أصرت كل الوالينات أننه منن ؼينر القنانونى أن تقتنل عبنداً إال فنى حالنة الندفاا عنن الننفس, ومنن حنا العبيند المتهمنين 

القوانين كانت  ةائم خطيرة الدفاا عن أنفسهم أمام صضاة وهيئة محلفين من البيض فى المحكمة(إال أن هذبارتكاب جر
, وهى عبندة صامنت بقتنل سنيدها Seliaسيليا ؤحد القضايا الشهيرة نظرت محكمة ميسورى جريمة بتطبا عشوائياً. و

الوالية ينص على أن أى امنرأة فنى مثنل هنذة  م بينما كانت تحاول صد اعتدائه عليها جنسياً, وكان صانون6755عام 
نظنر القنانون, بنل هنى مجنرد بالظروؾ تكون فى حالة دفاا عن النفس, ولكن المحكمة صضت بؤن سيليا ليست امرأة 

عدام, ولكن نظراً ألن سيليا كانت حامالً, إلعبدة ولسيدها كامل السيطرة عليها, وبالفعل حكمت المحكمة على سيليا با
 .“29حرم ورثة سيدها من حقوصهم فى ممتلكاتهمالعقوبة حتى تلد طفلها وذلك لئال يفيذ تم تؤجيل تن

فى حاالت صليلة نالت مجموعنات كبينرة منن العبيند حنريتهم بشنكل ” ونادراً ما صامت المحكمة بتحرير العبيد و
  Emistadeميستاد يإلسفينة ان استولو على جماعى, وانطوى أشهر الحاالت على تحرير ثالثة وخمسين عبداً, حي

التى كانت تنقلهم من أحد موانىء كوبا إلى ميناء آخر, فحاولو أثناء سيرها إجبار ربان السفينة على تحوينل مسنارها 
إلى إفريقيا فمضت السفينة فى طريقها إلى ساحل األطلنطى حتى صام زورا أمريكى ب لقاء القبض عليهم على ساحل 

صناموا برفنع  رابيورين عودة العبيد إلى كوبنا, ولكنن المندافعين عنن إلؽناء الن جزيرة لونج وفضل الرئيس مارتن فان
دعوى صضائية أمام المحكمة العليا حيث دافنع عننهم النرئيس السنابا جنون كوينسنى آدامنز بؤننه ينبؽنى إطنالا سنرا  

                                                           
 .9تتصدسخور ر،ويتالت ر،مخودة وخردتالخهوزررة ر،.الرعتن رامرتكتن ور،مركز ر،وط ى ،لدسخورت  (48)
 .299:293( ،لمزتد عف ر،ربتد ور،قال وف ت ظر: ررتؾ فو رت مرعع سالبؽتص ص 41)
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لتى تحظر تجارة العبيد األسرى وصبلت المحكمة حجته بؤنه صد تم استيرادهم من إفريقيا فى انتهاك للمعاهدات الدولية ا
 “.32ومن ثم ينبؽى عودتهم إلى إفريقيا وبالفعل شا معظم األسرى طريقهم عائدين إلى إفريفيا

تنص على عودة العبيد الهاربين إلى الشمال وفر نفنس العنام  Compromise of 1850كانت تسوية عام 
ضنعاؾ مبندأ التمسنك بمناهضنة إلأصر الكونجرس صانون ينظم عودة العبيند الهناربين ألصنحابهم فتنؤثر المجتمنع سنلبياً 

رد الرا كما تؤثر سلبيا بسبب صرارات المحكمة العليا فى القضايا التى تمس العبيد مثل صضية دريد سكوت ضد سانفو
Dred Scott v. Sanford,” م, ليعنيش فنى واليتنى 6737كان سكوت عبنداً بوالينة ميسنورى أتنى بنه سنيده عنام

ولما عاد إلى ميسورى لم يرض بحاله فرفع دعوى تحرير مستنداً إلنى إلينوى, ووسكنسن حيث كان الرا محظوراً. 
فى الندعوى صائلنة أننه بعودتنه مختناراً إلنى  إصامته على أرض حره. وصد فصلت المحكمة التى يسيطر عليها الجنوبيين

والية للعبيد, َفًقد كل حا يملكه فى الحرية. وحكمت أيضناً بنؤن أينة محاولنة للكنونجرس لمننع النرا فنى الوالينات لنن 
تجدى. وصد أحدث هذا القرار اضطرابا عظيما فى جميع أنحاء الشمال, ولم يسنخط النناس علنى القضناء فنى ينوم منن 

خطوا عليننه حيننذاك. ومننن الناحينة األخننرى كننان ذلنك القننرار بالنسنبة للننديمقراطيين منن أهننل الجنننوب األينام مثلمننا سن
. وفر هذة القضنية يتضنح مندى “36عظيماً, ألنه أصر بشرعية النظرية الى تإيد الرا فى الواليات التى تنضم لالتحاد
كنان صنانون العبند ” مظلمنة العبودينة. والخلل الذى أصاب نظنام العدالنة والقضناء بسنبب الخلنل الدسنتورى فنى تنناول 

الهنارب امتيننازاً للواليننات الجنوبيننة فننى مقابنل صبننولهم بننؤن تكننون األراضننى التنى ضننمت بعنند الحننرب المكسننيكية إلننى 
)كاليفورنيا, على وجه الخصوص( خالية من العبيد. وصد سهل هذا القانون على مالكى العبيد أن يلقنوا  ةاالتحاد كوالي

فنى منارس ” وكما شمل الحكم والذى كان  “.32دعاء أنهم عبيد هاربونإلالقبض على العبيد السابقين أو على السود با
اله رئنيس المحكمنة روجنر بنى تنانر, أن م, أن أصدرت المحكمة العليا بقضية دريند سنكوت, صرارهنا النذى تن1857

وصننرار المحكمننة فننى تلننك القضننية أثننر “ 33السننود لننن يننتم اعتبننارهم مننواطنين, وليسننت لننديهم أى حقننوا مننن الدسننتور
نقسنام فنى المجتمنع وزادت حمينة الكفنا  ضند منظومنة البالمجتمع كلنه وكاننت تداعياتنه أن أشنتعل الؽضنب ورسنخ ا

 الرا.
  :متهاالنضال ضد العبودية ومقاو

حركنة مناهضنة النرا والتنى كاننت منن أكثنر ” ولنذلك نشنؤت  رالم يستسلم السود أبداً لما فُرض عليهم صهراً وهى الن
م؛ حيث كانت نشطة فر والينات الحندود, تلنك التنر تقنع صنرب 6722حركات اإلصال  نشاطاً, وصد ظهرت صبل عام 

التنى أُنشنئت عنام  )هيئنة المسنتعمرين األمنريكيين( مناهضنة النرا حركناتالمسمو  فيها بالرا ومن أشهر الواليات 
 وأخذت مناهضة الرا أشكاالً متعددة كاألنى:“34م6767

فنظراً الستمرار منطومة الرا فى نهجها الظالم والعنينؾ, وتحندياً علنى اتهنام السنود بنؤنهم جننس خنانع يقبنل 
أساليب عنيفة للتحرر  راأخذت مقاومة الردا على ذلك فوالذل وال يناضلون ويضحوا بؤنفسهم من أجل الحرية. راال

م: صام به العبيد فى والية فرجينيا 6722عام  Gabriel Rebellionتمرد جابرييل ” من نيرها وعلى سبيل المثال 
للحصول على حريتهم, وصام بتنظيمه حداد من ريتشموند يسمى جابرييل وإخوته سليمان الذى كان يعمل حداداً أيضاً 

رتن, وهو واعظ من العبيد, خططوا للزحؾ من المزارا المحيطنة إلنى المديننة والتنى أصنبحت عاصنمة الوالينة وما
وصتل بعض السكان البيض ومواصلة السير واعتقال المتبقين, بما فى ذلك حاكم الوالية جيمس مونرو, كرهائن حتى 

م فقراء البيض الى التمرد وخطط الطنالا سنرا  وكان جابرييل يؤمل فى أن ينض رايتم االستجابة لمطلبهم بالؽاء ال
الصحابين والميثوديين )وكثير منهم مناهض للعبودية( والفرنسيين. ولكن سنرعان منا أُكتشنفت المنإامرة وتنم اعتقنال 

من العبيد بما فى ذلك جابرييل وترحيل العشرات خار  الوالية. وتم تدبيرخطة لتمنرد أخنر عنام  26صادتها وتم شنا 
هوعبند كنان يعمنل نجناراً فنى تشارلسنتون فنى كاروليننا الجنوبينة,  .Denmark Fام بها دنمارك فيسنى م وص6722

وكان صد صام بشراء حريته بعد فوزه بجائزة يانصيب محلية, وكان فيسى صائداً متكلماً ويتمتع بحضور وجاذبية, وكان 
دوراً صيادياً فى يوبخ السود الذين كانوا يبتعدون عن الرصيؾ فى المدينة للسما  للبيض بالمرور بدال منهم, وصد لعب 

الكنيسة االفريقية المحلية,وصد عكست المإامرة التى صام بها الجمع بين التنؤثيرات األمريكينة واالفريقينة وتجمعنت فنى 
ثقافة العبيد وذكر أحد أنباعه صائالً لقد درس فيسى الكتاب المقدس دراسة عميقة وحاول أن يبرهن من خنالل ذلنك أن 
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ليم الكتاب المقندس, وصند استشنهد فيسنى بمقتبسنات منن بينان االسنتقالل,وتؤمل فنى تقنارير العبودية والرا مخالفة لتعا
ميسورى بين مناصرى ومناهضى العبودينة بشنؤن  تسويةصحفية حول المناصشات التى تدور داخل المونجرس بشؤن 

السود مثل البنيض, التوسع فى العبودية فى أراضى جديدة. وصاغ منها شعارات مثل كل البشر لهم حقوا متساوية, 
وكان يقرأ على أتباعه أسباب نجا  ثورة العبيد فى هايتى, ولكن تم أكتشاؾ خطته صبل أن تصل لؽايتها, وفى النهاية 

 تم إعدام خمسة وثالثون من السود العبيد واألحرار. وتم نفى عدد مماثل من الوالية. 
,وهننو أكثننر منن اشننتهر بننين العبينند Rebellion Nanet Teriner ثنم حنندث بعنند ذلنك تمننرد نانننت تيرنننر

مقاطعنة سناوثامبتون بوالينة فرجينينا وكنان ينإمن بنؤن هللا صند اختناره ليقنود انتفاضنة  مننالمتمردين وهو واعظ دينى 
م خر  ومعه حفنة من اتباعه ينتقلون من مزرعنة ألخنرى ويقومنون باالعتنداء علنى 6736أؼسطس 22السود.وفى 

طفننال ألن كثيننر مننن رجننال المنطقننة كننانوا يحضننرون أحنند ألاهم مننن النسنناء واالسننكان البننيض, وكننان ؼالبيننة ضننحاي
خمناد االنتفاضنة, إحياء الدينى على حدود كارولينا الشمالية, وبمرور الوصت تمكن الجيش النظامى منن إلاجتماعات ا

ض علنى تيرننر عصابة تيرنر وتم صتل ما يقرب من ستين من البيض, وتنم القنبلوكان انضم مايقرب من ثمانين عبداً 
مع سبعة عشر من المتمردين اآلخرين وحكم عليهم بالموت...أرسل تمرد تيرنر موجات صادمة لكافة أنحاء الجنوب 
ونتيجة للذعر الذى خلفه هذا التمرد تعرض المئات من العبيد األبرياء للجلند وتعنرض العشنرات لإلعندام, وبندالً منن 

م صراراً بتشديد أؼنالل العبودينة بشنكل 6732يعى لوالية فرجينيا عام التحرك نحو تحرير العبيد أصدرالمجلس التشر
 أكثر إحكاما. 

مننن العبينند ببسننط  635م, عننندما صننام 6746نتفاضننة مماثلننة عننام إلصنندر إلهننام د يسننتايمإلا” وكانننت صضننية
وحولنوا  ,سيطرتهم علنى السنفينة كرينول بينمنا كاننت تننقلهم عبنر البحنر منن نورفولنك فنى فرجينينا إلنى نيوأورلينانز

 Washingtonمسارها إلنى ناسنو بجنزر البهامنا البريطانينة, وكنان اسنم صائند هنإالء العبيند هنو ماديسنون واشننطن
Madison 35سم المثير للذكريات والعواطؾ, وصامنت بريطانينا بمننحهم حنا اللجنوء رؼمنا عنن إدارة تنايلرألا“. ” 

م, ومنع احتندام الخنالؾ, بنرز زعمناء جندد 6754عنام د, وما لبثت مسؤلة الرا القديمة فى األصاليم أن ُنكثت من جدين
 Missori ميسنورى تسنويةليتولوا صيادة الفريقين. وإذا المتشددين منن الجننوبيين يعقندون العنزم علنى النتخلص منن 

compromise  الذى كان يحرم الرا فى أعالى وادى ميسنورى بؤكملهنا. فلمنا اتخنذت خطنوات لتحقينا هنذا, هنب
الشننمال كعمننالا ؼاضننب. وكانننت الننبالد الواصعننة خلننؾ نهننر ميسننورى, والتننى أصننبحت مإلفننة مننن واليتننى كانسنناس 

منطقنة اذا تنم تنظيمهنا ونبراسكا الخصبتين, تجنذب المستوطنين, وأيقن أهل الشمال بؤن المسنتوطنين يمكنن تندفقهم لل
كوالية تابعة للدولة, فيتسنى مد خط حديدى خاللها يصل بين شيكاجو وساحل المحيط الهادى.وكان هذا كفيال باحباط 
مشروا جنوبى لمد خط حديدى من نيو أورليانز نحو الؽرب, وكان رئيس لجنة األصاليم بمجلس الشنيوخ, سنتيفن اينه 

بدى تحمساً للتمهيد للخط الحديدى الشمالى, وكانت هذة النبالد مؽلقنة أمنام النرا دوجالس وهو من تجار العقارات . أ
وفقا التفاا ميسورى, وصد عارضت ميسورى فى أن تصبح كانساس والتنى تتاخمهنا ؼربنا إصليمناً محرمنا علنى النرا 

 يقفنون حنائالوما كان أسهل على عبيد ميسورى من الهرب الى هذة المنطقة , وظل ممثلو ميسورى فى الكنونجرس 
وجه كافة الجهود لتنظيم المنطقة لفترة من الزمن يساندهم فى ذلك الجننوبيين, فتقندم السنيناتور سنتيفن أينه دوجنالس ب

S. A. Douglas صانون أثار سخط أنصار تطهير البالد من الرا. وكان المشنروا فنى صنياؼته النهائينة  بمشروا
رى, مما يدا ليوتاه ونيومكسيكو حرية البت بنفسيهما فنى مسنؤلة صد جبت تسوية ميسو “36م6752تسوية  ”ينادى بؤن

الرا, وينظم إصليمين همنا كانسناس ونبراسنكا بحينث يسنمح للمسنتوطنين باسنتجالب الرصينا إليهمنا, ويخنول سنكانهما 
ة الشنعبية  سلطة البت فيما اذا كانا يدخالان االتحاد كواليتين يحرم الرا أو يبا  فيهما.]وهذا ما سمى بنظرينة السنياد

م. وما منن شنك منن أن مطامحنه 6756فاُتهم دوجالس بؤنه كان يلتمس رضا الجنوب ليظفر برئاسة الجمهورية عام 
براسنكا  وسنط هندير المندافع التنى نالسياسية كانت صوية. وأصر مجلس الشيوخ مشروا القانون ]سمى بقانون كانساس 

 Charles Summnerسالمون ب.تشيز لسيناتور تشنارلز سنمنرأطلقها الجنوبيين المتحمسين. ولقد صال السيناتور 
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انهنم يحتفلنون بفنوز حاضنر, بيند أن األصنداء التنى يثيرونهنا لنن تهندأ حتنى ُيقضنى علنى النرا » من ماساتشوسنتس 
       .“37«ذاته

 لنم يسنكت” صنوانين ُمجحفنة, لنذلك ومنن البداينة التى بنى عليهنا وبسبب ما نتج عن التسويات الؽير مستقرة و
النذى   Fillmoreالسود فنى الشنمال ونظمنوا مقاومنة ضند صنانون العبند الهنارب النذى صندر وأداننوا النرئيس فيلمنور

منرأة إلوهنو إبنن  J. W. Loguenوصعه, والسيناتور دانيينل ويبسنتر وكنان أحند هنإالء المقناومين  . و. لوجنوين 
اً للحرية, والتحا ب حدى الكليات وأصبح سوداء, حملت من مالكها األبيض وكان صد هرب على ظهر فرسة سيده سعي

م تحدث فى جمع من أهل المدينة. بعد صدور صنانون العبند الهنارب 6752راعياً فى سيراكيوزا بنيويورك. وفى عام 
ذعان إلى نبرات للتحدى, وإنننا لنقنول للسنيد فيلمنور والسنيد ويبسنتر أن يؤتينا إلأن األوان كى تتحول نبرات ا» صائالً:

ردة إذا أرادا تطبينا هنذا القنانون عليننا... لقند جنائتنى حريتنى منن السنماء وجناءنى معهنا األمنر بالندفاا بكالب المطا
عنها... إننى ال أحترم هذا القانون وال أخشاه ولن أطيعه... لن أعيش عبدا, وإذا تم اللجوء إلى القوة الستعبادى ثانية, 

ا برجنل... ان صنراركم الليلنة بالمقاومنة سنوؾ يعطنى متنفسناً فسوؾ أتخذ استعدادات للتعامل مع هذة األزمة كمنا يلين
للحرينة ويفننرا شننمل أعنندائكم ويبعننث بالسننرور إلننى كننل ربننوا الشننمال... إن السننماء تعننرؾ أن هننذا الفعننل الجننرىء 
والنبيل سوؾ يندلع فى مكان ما. وندعو هللا أن تتشرؾ سيراكيوزا بؤن تكون هذا المكان الذى سيرسل صوتاً مزلزالً 

وفى العنام التنالى, جناءت الفرصنة لسنيراكيوزا, حينث صنبض علنى عبند فنار ُيندعى جينرى «. لى كل مكان فى البالدإ
ووضننع فننى السننجن انتظنناراً للمحاكمننة, فخننر  جمننع حاشنند يحمننل أفننراده صضننبان الحدينند الصتحننام المحكمننة, ووسننط 

لوجنوين منن بيتنه فنى سنيراكيوزا  أسلحتهم المشهرة, وفى تحد لحراس السجن, صناموا بن طالا سنرا  جينرى. وجعنل
عبند  6522محطة رئيسية لمترو األنفاا]المقصود بيت أمن لتهريب العبيد الفارين من مستعبديهم , وصينل أننه سناعد 

  “.37فى الهرب إلى كندا
 :Regulation   Kansas- Nebraska“39نبراسكا –صانون كانساس ”

التحناد لنضنمام إلنهر ميسور  ا ؼربالواصعتان  م طلب مستوطنون بمنطقتر كانساس ونبراسكا,6754عام 
وجنب أن ينضنما كوالينات حنرة وفقنا لتسنوية  ش. º36: 32ولما كانت هاتنان المنطقتنان تقعنان فنوا خنط عنرض

الذين يمثلنون الجننوب االسنترصاصر. وعلنى رأسنهم سنتيفن تلك الحفبة  أثناءميسور . ولكن نواب الحزب الديمقراطر 
دوجالس عارضوا بشدة. وادعوا أن صيام والية كانساس على الحدود الؽربية لوالية ميسور  يجعل منن السنهل علنى 
عبيد هذه الوالية الفرار إلر كانساس إذا ما جعلت والية حرة. وتقدم دوجالس إلى الكونجرس بشروا صنانون يقضنر 

خيار للمجلس التشريعر فر الواليتين بعد انتخابه. ليقرر إباحة االسترصاا أو منعه. ولتراخنر حنزب األحنرار بترك ال
وعنرؾ مشنروا الالذ  مثل الواليات الشمالية. فقد اسنتطاا ننواب الجننوب الحصنول علنى موافقنة الكنونجرس علنى 

وصند أدى فنوز النديمقراطيين  ور  ملؽناة.نبراسنكا(. وبنه اعتبنرت تسنوية ميسن -)كانسناس  أو صانون دوجالسبقانون 
 J. Beacanonجنيمس بوكاننان لرئاسة ل انتخب مرشحهمم, ف6756أن كسبوا معركة الرئاسة عام قانون  صرار الب

 .وكان من أنصار االسترصاا فؤمسكوا بزمام الحكم وتدعم مركزهم وأمعن مإيدو الرا فر عدوانهم
ة عام المبدأ الذ  صامت عليه تسوي أن الجنوبيين فقد شعر الشماليون وفر الواليات الشمالية اشتدت النقمة على

م ولهذا رفض 6722كان جائراً. وأن الجنوبيين نكثوا بعهودهم حينما عملوا على إلؽاء تسوية ميسور  لعام م 6752
م ونهضنت 6752 الشماليون تطبيا األحكام المتعلقة بالعبيد الفارين. تلنك األحكنام التنر كاننت جنزءاً منن تسنوية عنام

أن ُمسننتعبد ينندعى أنطننونر ؛ الجمنناهير لحمايننة الزنننو  الالئننذين بالشننمال, وجننرت بسننبب ذلننك أحننداث كننان أهمهننا
 Massachusetts شوسننتستبواليننة ماسا Boston مدينننة بوسننطنلهننرب مننن سننيده ولجننؤ  .Antony Bبيرنننز

, وامنتألت بهنم آالؾ الرجنال الحنانقين علنى النرانيو إنجالند سيده, فتدفا من جميع واليات ل. فؤُعتقل إلعادته لحرةا
وأخذوا يصخبون ويهددون ليمنعوا تسليم العبد الهنارب إلنى سنيده , ولكنن الجننوبيين النذين كنانوا الشوارا والميادين 

يتولون الحكم, جردوا جميع شرطة المدينة وشرطة الوالية وبحارة األسطول . ليعيدوا عبدا واحدا إلى معقنل أسناره. 
محكمنة لحكمنت محكمنة الدرجنة األولنى بعتقنه. ولمنا رفعنت القضنية عنندما م. 6757عام دريد سكوت  ك صضيةكذلو

استئناؾ الوالية صضت بفسخ الحكم االبتدائر لعلة أن عودة سكوت إلى والية ميسورى االسترصاصية تجعله رصيقا بحكم 
التشننريعية والسننلطة القضننائية والتننى بسننبب وكننان أهننل الجنننوب فننى تلننك الحقبننة صنند سننيطروا علننى السننلطة  .صوانينهننا
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تنم إصندار تشنريعات  الخاصنة بنالرا موصفهما الؽير عادل تجاه العديد من القضايا واستناداً لنقطة الضعؾ الدستورية
تحندى كنل منن ؤن تنفجنر وتالمجتمع ممنا تسنبب فنى إنشنقاصه وأدت بعناصنر منن مناهضنى النرا بنبُتكرس هذا الخلل 

  .وهذا هو الخطر الداهممجتمعية بعضها يستخدم العنؾ ويتجاوز على القوانين  اتالسلطتين بشكل ممارس
والتنى  Brown's raid on Harper's Ferry “42ؼنارة بنراون علنى هناربرز فينرى”علنى سنبيل المثنال

أكثر بعد التمرد العنيؾ الذى صاده نات تيرنر والذى تم صمعه بكل صرامة, فؤصبح النظام األمنى داخل الجنوب حدثت 
تشددا. وكان البد يؤتى شخص من خار  دائرة السود الذى بندا وكنؤنهم فقندوا األمنل فنى القينام بثنورة أو تمنرد جديند. 
وجاء رجل أبيض يتصنؾ بشنجاعة وعنزم اليعرفنان التراجنع, وبلؽنت شنجاعته حند القينام بحصنار ترسنانة األسنلحة 

لعبيند فنى الجننوب. كنان هنذا هنو جنون بنراون. ولنم تننجح الفيدرالية فى هاربرز فيرى بفرجينيا ثم االنطالا بثنورة ل
خطتة إذ صامت القوات العسكرية المحلية بعد أن انضم إليها مائة من أفراد البحرية بقينادة روبنرت إى. لنى, بمهاجمنة 
المتمردين, فقُتل من صُتل وأُسر من أُسر لكن براون رفض أن يستسلم وتمترس داخل مبنى صؽير من الطوب بالقرب 

ن باب مستودا األسلحة.القوات المهاجمة اصتحمت الباب ودخل ضابط بحرية وضرب براون بالسيؾ,وتم استجوابه م
تخيلنوا الموصنؾ رجنل مسنن ملطنخ بالندماء, بنين الحيناة » وهو جريح مريض. يقول دى بوا فنى كتابنه جنون بنراون:

البرد والقنذارة دون ننوم أو طعنام لمندة  والموت بما يعانيه من جرو  واصابات نزلت به صبل ساعات, رجل يرصد فى
خمس وخمسين ساعة حتى تحطمت أعصابه, تحوطه جثتنا ولدينه وجثنث رفاصنه السنبعة وأمامنه زوجنة وأسنرة ثكلنى 

وفى حالته تلك, صال براون لحاكم فرجينيا الذى كنان «. وصضية خاسرة, هى حلم حياته, ترصد بال حراك داخل صلبه...
ينا أهنل الجننوب جميعناً, أن تعندوا أنفسنكم لتسنوية هنذة القضنية... ربمنا تتخلصنون مننى  من األفضل لكم» يستجوبه:

بسهولة ولقد حدث ذلك تواً, لكن صضية العبودية والسود, اليد أن تجد حالً. وكان أخر ما كتيه جون براون فى سجنه 
ارتكبها هنذا البلند المنذنب لنن يطهرهنا  يملإنى أنا جون براون, اليقين بؤن الجرائم التى» صبل شنقه هو الجملة التالية:

وكان من بين الخمسة والعشرين رجال, الذى يمثلون صوة براون الضاربة, خمسة رجال من السود, صتل «. سوى الدم
منهما اثنان فى الحال, وهرب ثالث, وشنا األخران. صبل تنفيذ حكم األعدام فيه, كتب جون كوبالند إلى أبويه يقنول: 

ا مت, فاننى أموت فى محاولة لتحرير عدد ؼبر صليل من المقهنورين التعسناء منن أسنر العبودينة التنى تذكروا أننى إذ
أدانها هللا فى كتابه المقدس أصسى إدانة... .لست خائفا من المشنقة... وأتخيلكم جميعا, أمى وأبى وأخواتى, تقولون: ال 

لنت لكنم انننى, رؼنم سنجنى وانتظنارى تنفينذ حكنم ليس ثمة صضية تستوجب أن نراك تموت فى سبيلها.صندصونى اذا ص
وصامت والية فرجينينا بتنفينذ حكنم  .«باعدامى, صد صضيت وصتا سعيدا هنا, ألننى أشعر أننى سؤلقى وجه ربى صريبا...

م, بموافقة الحكومة الفيدرالية. كانت هنذة هنى الحكومنة نفسنها التنى لنم 6759ديسمبرعام  2عدام فى جون براون إلا
الحزم فى تطبيا القانون الذى يقضى بانهاء تجارة الرصيا, لكنها كانت تطبا, بكل حزم وحسم, القنوانين تكن تعرؾ 

      .التى تنص على إرجاا الفارين من العبيد الى سجن العبودية
يجابيات والتى نتجنت منن المنناخ إلولكن لم تكن حقب الجيل الثانى كلها سلبية بل كان أيضاً هناك العديد من ا

صنال  فنى العديند منن إلام الذى أتاحه الدستور واستفادت من نقاط القنوة فينه, فظهنرت حركنات متنوعنة تننادى بناالع
تعكس االعتقاد الراسخ بضرورة تحسين أوضاا الطبقات الدنيا. ومن هذة الحركات ما دعا  ”مجاالت الحياة, وكانت 

ن, منننع الخمننور, والتجننارب بؤفكننار اصتصننادية إلننى ضننمان حقننوا المننرأة, إلؽنناء الننرا, المعاملننة الطيبننة للمعتننوهي
اجتماعية. وزيادة فرص التعليم والنوعر السياسنر نتيجنة لزينادة عندد المندارس العامنة وتقندم الصنحافة. كمنا ظهنرت 

وأدرك بعض الساسة منن .” “46تنظيمات لعمال المصانع فر المناطا الشمالية الشرصية للعمل على الدفاا عن حقوصهم
ب خطورة حا التصويت العام إذا ما اصترن بجهل عام. وكانت تإازر جهود أمثال ديويت كلينتون فى ذوى الفكر الثاص

ثارة المستمرة إلفى ماساتشوستس, أعمال اHorace Man فى إلينوى, وهوراس مان ن للينكونيويورك, وآبراهام 
مجانية لجميع األطفال تنفا عليهنا الدولنة التى تقوم بها منظمات العمال فى المدن الذين طالب زعمائهم بفتح مدارس 

أن أصنرت القنانون النذى يكفنل التعلنيم المجنانى,  -واحندة إثنر أخنرى -حسنان. ومنا لبثنت الواليناتإلوال يطبعها طابع ا
وانتشننر نظننام المنندارس العامننة فننى الشننمال, واسننتمر الجهنناد مننن أجننل هننذا النظننام صائمنناً فننى أمنناكن أخننرى لسنننوات 

النرا فنى الوالينات  ا ينمى المجتمع. وكنان للتعلنيم ونشنر النوعى تنؤثيرا إيجابيناً علنى مناهضنة. وكل ماسب“42طويلة
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كانت هناك أشكال عديدة لمقاومة العبودية فلم ترتكز فقط على المقاومة العنيفة بل إرتكزت إلى الفكر المتحدة, ولذلك 
  كاألتى:“ 43جويال  وسوف يثُبت أن القلم ومناشدة الضمير يشكالن سالحال ” والقلم أيضاً,
 

 :التعليم واألدب والصحافة ومقاومة الرق
نسان كثيراً خاصة إذا كان فى حالة استثنائية تإذى طبيعته وتنال منن منا حبناه إلبدون التعليم والوعى يخسر ا

فقار أواالستبداد أو االستعباد ولكن األخطر منهم هو الجهل واألُمية إلهللا وأهمها الحرية والتى ُتسلب عن طريا إما ا
المندارس وؼينرهم منن المرافنا التعلنيم والسنود األحنرار منن  ونظنراً لحرمنان” فهما وسيلة أى ظالم للؽى فنى ظلمنه 

كنان كمنا “. 44العامة فقند أصناموا بمشنقة حيناتهم المإسسنية, فاعتمندوا علنى المسناعدات المتبادلنة والجمعينات التعليمينة
ع ومنن لألدباء والصحفيين دوراً بارزاً ومهماً لمناهضة الرا وتوعية المجتمنع بمضناره وأثناره السنلبية علنى المجتمن

 م, أنشنؤ شناب منن الصنحابيون ُيندعى بنجنامين لنندى 6726عنام وفنى ” هإالء األدباء والصحفيين على سبيل المثال 
Benjamin L.  صنحيفة فنى أوهنايو Ohio م أصنام 6723 عناممعارضنة للنرا, تندعى داعينة العتنا العنالمى.وفى

كما “. 45المصلح االنجليزى ويلبر فورس جمعية لمناهضة الرا انضم اليها زاكارى ماكولى وؼيره من ذوى المكانة
هننرى وادسنورث لونجفلنو تشنر  عراكان جون جرينليؾ ويتينر أمينر الشنعراء فنى الحملنة ضند النرا, وأيضنا الشن” 

وسنيل لووينل مركنز رئنيس تحرينر مجلنة بنسنلفانيا م. وشنؽل جنيمس ر6742ديوانه المسمى صصنائد عنن النرا عنام 
فريمات المناهضة للرا, واصترن نشاط وليم كالن برايانت الرائع فى ميدان الشعر برئاسته لتحرير صحيفة نيويورك 

 “. 46م6777: 29بين عامى New York Evening المسائية
م, بطباعنننة صنننحيفة تسنننمى 6736عنننام  .William L. Gومنننن البنننيض صنننام ولينننام لويننند جاريسنننون 

, حيث هناجم فيهنا وسنائل التعنويض, ووسنائل التحرينر التدريجينة, وصند تركنز نشناط  The Liberator«المحرر»
أول يناير ظهر العدد األول من جريدته معلنا فيه انى سنوؾ أكنافح بكنل  وفى“47حركة جاريسون هذه فر نيو إنجالند
انننى جناد  ,لست أريد أن أفكر أو أتكلم باعتدال فنى هنذا الموضنوا ,سكان فوراجهدى فى سبيل تحرير الرصيا بين ال

وصد أيقظت أساليب جاريسنون «. فيه. لن أرائى ولن أتلمس األعذار ولن أتراجع صيد أنملة, سوؾ أسمع العالم صوتى
ثابتناً اليتؽينر. وكنان المثيرة كثيرين من أهل الشمال, وفتحت عيونهم على مساوىء ذلك النظام الذى طالمنا اعتبنروه 

يرمى فى سياساته إلى إظهار بشاعة نظنام النرا والتنديند بنه أمنام النرأى العنام, كمنا نندد بسنادة العبيند ومنن يندافعون 
عنهم, واتهمهم بؤنهم جالدون ينحرون فى بنى االنسان, وكان اليعترؾ لسادة العبيد بؤى حا, كما اليعترؾ بؤوسناط 

يند أننه كنان بنين الشنماليين صنوم معتندلون اليرؼبنون فنى مشناركته هنذة األسناليب التنى الحلول واليسمح بؤى تؤخير. ب
وبنذلك وؼينره منن األعمنال  “.47تتحدى القنانون وكنانوا يعتقندون أننه يجنب أن ينتم االصنال  بطرينا سنلمى مشنروا

لسنود. والنذين المناهضون لنظام الرا من البيض صاموا باعمال رائدة وشنجاعة, ؼينر أن نظنرائهم منن ا ”يتضح أن 
فننى « المحننرر» كننانوا أصننل شننهرة كننانوا العمننود الفقننرى لحركننة مناهضننة الننرا فقبننل أن يصنندر جاريسننون صننحيفة 

مناشنندة »م. كننان أول مننإتمر وطنننى للسننود صنند عقنند. وكننان ديفينند ووكننر صنند نشننر كتيبننه الشننهير 6736بوسننطن عننام 
وكنان معظنم أول «, جريندة الحرينة»للنرا اسنمها  كما صدرت بالفعل مجلة ناطقة بلسان المناهضنين السنود« ووكر

خمسة وعشرين مشتركا فى صحيفة المحرر من السود. كان على السود دائما أن يقاوموا العنصرية الكامنة, كما كان 
ولكنه أصندر « المحرر»يكتب فى صحيفة  “49فريدريك دوجالس”عليهم أن يصروا على استقالل صوتهم, فقد كان 

م أُعلن فى مإتمر للسود الكلمنات 6754وفى عام  «,نجم الشمال»اسم بم فى روشيستر 6747جريدته الخاصة عام 
التالية. إنها معركتنا بكل تؤكيد, واليستطيع شخص أخر أن يخوضها نيلبة عنا... والبد أن تتؽير عالصتنا منع الحركنة 

كنرس  م6732وبعند عنام ”اننب اآلخنروعلنى الج “.52المناهضة للرا, وعليننا أن نسنتبدل باعتمادننا عليهنا صيادتننا لهنا
محررو الصحؾ ورجال الدين فى الجنوب أنفسهم بشكل متزايد من أجل نشر الندفاا عنن العبودينة, وتوصنل ؼالبينة 
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الجنوبيين من البيض لالعتقاد بؤن الحرية للبيض صائمة على القدرة على توجيه وصيادة العمالة السود, وعلى حد تعبير 
 “.56ز ف ن الحرية مستحيلة بدون وجود العبوديةصحيفة ريتشموند انكواير

, صدر فى عام ” وعن مدى تؤثير التعليم واألدب فى نشرالوعى ما  ًُ م. 6752برهنت عليه األيام أن كتاباً واحداً
 للكاتبننة هارييننت بيتشننر سننتو« كننوخ العننم تننوم» وهننو  سننيحدث مننن األثننر مننا يفننوا أثننر رجننال التشننريع والصننحافة:

B. S. Hariet,  وعندما جلست السيدة سنتو لتكتنب روايتهنا كاننت تعتبرهنا مجنرد عنرض بسنيط, ؼينر أنهنا أخنذت
تزداد عمقاً مع تقدم العمل. وصد احدثت على الفور, عند نشرها, هزة عنيفة, وبيع منها أكثر من ثالثمائنة ألنؾ نسنخة 

التنى انهالنت عليهنا, وسنرعان منا  فى السنة األولى, واضنطرت ثمنانى مطنابع إلنى العمنل لينل ونهنار لتلبينة الطلبنات
ُترجمت إلى عدة لؽات. لقد أظهرت الرواية أنه اليوجد فاصل بين القسوة واالسنتعباد وأننه منن الصنعب التوفينا بنين 
مجتمع األحرار ومجتمع العبيد. ولقد تؤثر بهذة القصة الجيل الناشىء منن النناخبين فنى الشنمال تنؤثراً عميقناً. وألهبنت 

فى كل مكان وبين الصنؽار والكبنار منن أجنل الندعوة النى مناهضنة الرصينا والؽضنب منن أجنل ذلنك  الحماسة الدافقة
صنانون العبند الهنارب ” و“. 52المخلوا الضعيؾ الذى ال حول وال صوة, والشفقة على كل من يتعرض للقسنوة الؽاشنمة

Fugitive Slave Act ومن أسنباب صنوة روايتهنا أنهنا . “53يت بيتشر ستو لكتابة روايتها القويةيهو الذى ألهم هار
رصدت المعاناة التر عاشها السود نتيجة التمييز العنصر  والعبودية, والتر كانت إحدى الفترات التى تمتاز بالقسوة 
فر التاريخ األمريكر صبل الحرب األهلية, وحمَّست القصة القوى المعارضة للرا بشمال أمريكا, بينما أثارت ؼضنًبا 

واليات الجنوب األمريكر بعد الحرب األهلية لمحتواها المناوئ للعبودية, كما بوتم حظر الرواية  واسًعا فر الجنوب.
 .العديد من الدولحظرتها 
كتناب بعننوان )أزمنة الجننوب الحاسنمة(  بطبنع H. Heliz م, صام شخص يندعى هنتنون هلينز6757عام ” فر و

ية فر الجنوب, وذلنك ألن االصتصادحيث أوضح فيه باإلحصائيات والمناصشة المنطقية بؤن نظام الرا يسرء لألحوال 
هذا النظام إنما هو فر مصحلة مالك الرصيا الكبار الذين اكتسبوا ثروتهم على حساب المزارعين الصؽار, وصد طلب 

لقد أؼضب هذا الكتاب صادة الجننوب لدرجنة أن ر التعفؾ عن امتالك الرصيا ألسباب اصتصادية, من المزارعين اصؽا
كل من مكان لديه نسخة منه يعتبر من الخطرين؛ وصد شجع هناذا الكتناب الرجنل العناد  فنر الجننوب علنى أن ينقلنب 

 بؤزمة هليز. وعرؾ هذا األمر“. 54ضد طبقة المالك الكبار
 :“55الرق ناهضةدورالنساء فى م” 

ينت بيتشنر وهنى ابننة أحند القساوسنة يلعبت النساء دوراً مهماً فى حركة إلؽناء العبودينة فهار بؤساليب مختلفة 
وتنؤثر م. 6752« كنوخ العنم تنوم»وكانت الهوتية حاذصة استطاعت إيقاظ ضمير كثير من النناس فنى عملهنا المنإثر 

لضعؾ الدستورية مما تسبب فى تكريسها سلبياً بشكل أصوى فى مناهضة الرا نظراً لتداخل نقاط ا النساء مردود دور
على المجتمع حتى أنها كانت على وشك النيل من مكتسباته عنن طرينا إضنعاؾ نقناط القنوة فنى الدسنتور فكنادت أن 

كنان بعنض حسننى النينة منن المطنالبين ب لؽناء النرا ينرون ” تنال من حرية الرأى والتعبير عنه, فعلى سبيل المثال: 
لدفاا عن المساواة الجنسنية ألن ذلنك ربمنا يصندم العامنة ممنا ينإثر بالسنلب علنى الحملنة المطالبنة ب لؽناء نظنام عدم ا

لن نستطيع أن نقوى مبدأ إلؽاء الرا بكنل منا أوتيننا :»  Angelina Grimkeالرا, فردت عليهم إنجيلينا جريمكى
فلو تنازلنا عن الحا فى التعبير عالنية هذا العنام, فالبند  .من صوة إال إذا تولينا بؤنفسنا إزالة كافة العوائا من الطريا

أن نتنازل عن الحا فى االحتجا , العام القادم. والحا فى الكتابة بعد ذلك وهكذا, فما الذى تسنتطيع المنرأة أن تفعلنه 
وكانت إنجيلينا أول امرأة تتحدث  «من أجل العبيد إذا كانت هى نفسها ترزخ تحت أصدام رجل ومكرهة على الصمت

م عن االحتجاجات التى تطالب ب لؽاء الرا, وكانت 6737إلى لجنة من المجلس التشريعى لوالية ماساتشوستس عام 
بؤعمننال عظيمننة فننى صامننت النسنناء . مجنناالت تحريننر العبينندبمحاربننة صننلبة  Frances Wrightفرانسننيز رايننت 

للكنونجرس. ن جمعن آالؾ االحتجاجات وااللتماسات وصدمتهفى أنحاء البالد, الجمعيات المناهضة لنظام الرا فى شت
:» Century of Struggle  م6975فنى كتابهنا صنرن منن الكفنا  Eleanor Flexnerلينانور فليكسننر إوتقنول 
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تقؾ اليوم أعداد التحصى منن الصنناديا التنى تحنوى الملفنات فنى السنجالت الوطنينة فنى واشننطن شناهدة علنى هنذا 
لتماسننات واالحتجاجننات وتهننرأت, وتننم لصننقها باألصننماغ صننفحة فننوا إلعمننل المجهننول والمضنننى, لقنند اصننفرت اال

صفحة, تؽطيها بقع الحبر وتملإها توصيعات تمت على عجل, وأحيانا ماتجد توصيعاً مسحه صاحبه النذى آثنر السنالمة 
النسناء الالئنى شناركن فنى حركنة  وخشى من مؽبنة االشنتراك فنى خطنوة جريئنة كهنذة...كما تحمنل السنجالت أسنماء

     .«مناهضة الرا والجمعيات التى كن عضوات فيها من نيو انجالند إلى اوهايو
م, صند أصنرت كافنة الخالفنات تقريبناُ, طيلنة سننوات ثنالث صصنار. فقند أيندتها 6752عندما بدا أن  تسنوية عنام 

تنوتر ظنل صائمناً وأخنذ ينمنو تحنت السنطح. فن ن أؼلبية من حزبنى األحنرار والنديمقراطيين بحنرارة. ومنع ذلنك فن ن ال
القانون النذى انبثنا منن التسنوية والخناص بالعبيند الهناربين أسناء إلنى شنعور كثينرين منن أهنل الشنمال, فرفضنوا أن 

فنالت. وأصنبحت حركنة إليشتركوا فى القبض على العبيد, بنل أنهنم كنانوا علنى النقنيض, يسناعدون الهناربين علنى ا
بالسنكة الحديند » يات الحرية وكندا  أكثر كفاءة وأصل تحرجاً من الظهور وسنميت هنذة الحركنة تهريب العبيد إلى وال

ولقد أفلت بعض العبيد من مناطا العبودية, لكن تعرض حنوالى عشنرين ألفناً منن العبيند الهناربين, النذين «. السرية 
 .بالرجنال كثينراً منا أثنارت أعمنال الشنؽب استقروا فى المستوطنات الشمالية, لإلعتقال ثانية, بيند أن الجهنود لإليقناا

)سنكة  Underground Railroadوتولى السنود األحنرار القينام بنؤدوار بنارزة فنى حركنة السنكة الحديند السنرية 
 حديد تحت األرض( ليس ألنها استخدمت أنفاصاً أو صطارات. ألنها لنم تسنتخدم أى شنىء منن ذلنك بنل بسنبب مسنميات

استخدمتها. فكان صائد القطار المقصود به هو الملم بالمنطقة المحلية يهنرب واحندا أو  ومصطلحات السكة الحديد التى
أكثر من األرصاء إلى محطة والمقصود بها منزل مسئوول محطة متعاطؾ مع الحركة ومن هناك إلنى محطنة أخنرى 

فنى العنادة تحنت ُجننح وهكذا دواليك من محطة ألخرى إلى أن يصل األرصاء إلى منطقة حرة. كان األرصاء يسنافرون 
كم فى كل ليلنة. وكنان ذلنك عمنالً خطينراً للؽاينة . فكنان علنى صنادة القطنارات  32:66الظالم مجتازين مسافة ما بين 

وكنان صائند القطنار األكثنر شنهرة إمنرأة .واألرصاء مواجهة عقوبات صاسية صد تصل إلى حد الموت فنى حنال تنم أسنرهم
بعند أن  . Hariet Tobmaneكيين الفنارين إشنتهرت باسنم هاريينت توبمنانوهى إحدى األرصاء األفنريقيين األمنري

مهمنة سنكة حديند سنرية وأنقنذت حنوالى  22لجننوب لقينادة حنوالى م, عادت توبمنان ل6749لحرية عام وصلت إلى ا
مإذية األرصاء بمن فيهم شقيقتها وشقيقها ووالداها وكانت بارعة فى التنكر,تظهر أحياناً كؤمرأة عجوز ؼير  من 322

 .أو كرجل كهل مختل العقل. لم يتم إلقاء الفبض على أى من األرصاء الذين كانو برعاية توبمان
 :“56فكرة مناهضة الرق عن طريق ترحيل السود خار  البالد”

, الننذين كننانوا يرؼبننون فننى إنهنناء العبوديننة 69َرَن األمريكيننون البننيض, صبننل حلننول ثالثينيننات القننرنلطالمننا َصنن
إلؽاء العبودية بتهجير العبيد األحرار إلى إفريقيا أو منطقة البحر الكناريبى أو أمريكنا الوسنطى, وأسنس دعواتهم إلى 

لؽنناء التنندريجى للننرا إلم, والتننى شننجعت علننى ا6766أنصننار هننذة الفكننرة جمعيننة االسننتيطان األمريكيننة فننى عننام 
علنى سناحل ؼنرب افريقينا كمنطقنة  Liberia ريقينا وسنرعان منا تنم إنشناء ليبريناواستيطان األمريكيين السود فنى إف

تخضع للسيطرة األمريكية وكانت عاصمتها مونروفيا تيمناً باسم الرئيس جيمس مونرو... وبالفعل هناجر عندة أالؾ 
من األمريكيين السود إلى ليبريا خالل عقود ما صبل الحرب األهلية بمساعدة جمعية ترحيل العبيد من صبضنة أسنيادهم 

بينما ؼادر آخرون طوعاً بدافع رؼبتهم فى نشر المسيحية فى إفريقيا, أو ليتمتعنوا بنالحقوا  ,الدبشرط أن يؽادرو الب
المحرومين منها فى الوالينات المتحندة, وصند كتنب أحند المهناجرين بعند أن عنانى منن العبودينة المشنروعة صانونناً فنى 

كنت أوصن أننه لنن يمكنننى أن أكنون رجنالً حنراً  الجنوب والعبودية االجتماعية فى الشمال عند رحيله إلى ليبريا صائالً 
أبداً فى هذا البلد. ومع ذلك عارض معظم األمريكيين من أصل أفريقى بعناد واصرار فكرة الترحيل, وفى الواصع فقد 
أثار تشكيل الجمعية األمريكية لترحيل العبيد عواطؾ ومشاعر السنود األحنرار للمطالبنة بحقنوصهم كنؤمريكيين, حينث 

م لعقند اجتمناا وطننى للسنود 6767فى أوائنل عنام  Philadelphia من السود األحرار فى فيالدلفيا 3٫222تجمع 
وأكدت صراراتهم على أن السود مواطنون أمريكيون يحا لهم الحصنول علنى نفنس الحرينة والحقنوا التنى يتمتنع بهنا 

 . البيض, وأعلنوا أننا ال نود االبتعاد عن منازلنا الحالية وبلدنا الحالى
 : الدين ومسألة الرق

من ناحية الدين كانت هناك ممارسات اضطهاد دينى للسود, لنرفض البنيض أن يشناركوهم فنى أداء الطقنوس الدينينة 
الكنائس المستقلة, وأبرزها الكنيسة األسقفية الميثودية األفريقية. كما تحفز الواعظ الميثنودى ” نشاء إلفاضطر السود 

لتؤسيس كنيسنة بعند أن تنم إزاحتنه صسنراً منن كنيسنته السنابقة,ألنه تجنرأ وصنلى عنند سنور فى فيالدلفيا ريتشارد ألين 
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ولكننن كمننا كننان هننناك مإينندون للعبوديننة كننان هننناك حركننات مناهضننة “.57المننذبح, وهننو المكننان المخصننص للبننيض
المنذهب الواحند لنم  نتماء الدينى, حتنى داخنلالللعبودية من البيض فلون البشرة لم يكن محدداً للخير من الشرير وال ا

يكن محدداً للخير من الشرير. ولكن الشر هو منظومة الرا بحد ذاتها. ولذلك نجد أن ترسيخ العبودية كان لهنا تنؤثير 
نقسام إلسلبى على المجتمع األمريكى من ناحية المجال الدينى ليس للسود فقط بل أيضاً داخل كنائس البيض مما أدى 

 واحدة كاألتى:بين الكنائس وداخل الكنيسة ال
نجيل المسيحى وتعاليم كنائسهم لتؤييد رإاهم. لقد سببت إلاستشهد كل من مإيدى العبودية ومإيدى إلؽائها با” 

صضية العبودية انقساماً حناداً فنى كثينر منن الكننائس, ألن الحركنات المإيندة بشندة للعبودينة, وتلنك المناهضنة لهنا, صند 
لمحلية. ولم تقتصر المشاعر المإيدة للعبودينة علنى الجننوب كمنا لنم تقتصنر تواجدا معا داخل الطوائؾ واألبرشيات ا

القوى المناهضة لها على الشمال. بالرؼم من أن كثيراً من كنائس الجنوب أيدت العبودية كنظام ضنرورى, بنل مفيند 
عظنم كننائس أيضاً )خصوصاً وأنه جنزء منن اصتصناد القطنن والتنى أطلنا علينه مملكنة القطنن( بينمنا شنجبته بقسنوة م

-مF.  Richard (6755 الشمال, إال أنه كانت هناك استثناءات. ويعتبر المتحدث باسم المعمدانية ريتشارد فورمان
الكتب المقدسة سواء بن حا امتالك العبيد مذكور بوضو  أعلن فورمان: م( مثاالً نموذجياً لمإيدى العبودية.و6725

م أن العبودينة 6767من الخالؾ, أعلنت الجمعية العامة المشيخية لعام  فى الوصايا أو األمثال. وعلى الجانب األخر
أمر يتعارض تماماً مع صانون الرب ويتنافى كلية مع رو  ومبادىء بشارة المسنيح. وعلنى مسنار أخنر, آمنن لوثرينو 

الخطنؤ والظلنم أن من كارولينا الجنوبية بؤن الكنائس يجب أال تتدخل فى األمور االصتصادية. فلقد نوهنوا إلنى أننه منن 
 .“57تتدخل أو تتطفل أى جهة دينية أواستشارية فى موضوا العبيد أو امتالكهم أو تحرير امتالكهم أو إلؽاء عبوديتهم

الدين وسيلة للسيطرة على السنود, إذ كنان ثمنة كتناب ” وكان يوجد من تجارالرصيا ومالك العبيد من يستخدم 
 Cotton Plantation Record andاليخلنو عنواننه منن ؼرابنة وهنو سنجل منزارا القطنن ودفتنر الحسناب 

Account Book  تخصيص ساعة من صبا  ولسوؾ تجد أن »وصد صدم ذلك الكتاب النصائح التالية إلى المشرفين
كننان هننناك مركننز ” ولكننن“. 59«كننل سننبت لتننوجيههم الينننى واألخالصننى سننيكون عونننا عظيمننا تكسننب بننه رضننا السننود

 Theodor Willedوثينودور ويلند  James Birney لمحاربة الرا شمال واد  األوهنايو؛ فقنام جنيمس بيرننر 
د عاون هإالء الدعاة كثير من رجال الدين فر الشمال, بالعمل من خالل الكنائس على الدعوة بالتحرير التدريجر. وص

الذين مألوا البالد بالنشرات التر تحارب الرا. فر البداية حاول هإالء إصناا مالكر الرصيا بؤن الرا مخالؾ للتعاليم 
سنر؛حيث الدينية, وكانوا يشجعونهم على تحرير الرصيا مختارين. وعندما لم تنجح هنذه الطريقنة اتجهنوا للعمنل السيا

 –التى كان كوينسر آدمز بقندمها راؼبنا –م,وصاموا ب رسال اإللتماسات للكونجرس6742نظموا )حزب الحرية( عام 
(عنام Gag Ruleلمطالبته بالعمل على إلؽاء نظام النرا. وصنام الكنونجرس بوضنع منا ُسنمر بقاعندة )إؼنالا الفنم( )

هنذه الطريقنة أيضنا, فقند اتبنع مناهضنى النرا منا سنمر م وذلك بتجاهل كل هذه اإللتماسات. وعندما لم تننجح 6736
 “.62بالعامية )القطار السر (,بتنظيم تهريب الرصيا ومساعدتهم على الوصول لكندا 

والميثننوديين  Presbyterianفننى العشننرين سنننة السننابقة للحننرب األهليننة, اختلننؾ كننل مننن المشننيخيين و” 
Methodist  والمعمدانيينBaptists الكنيسة الميثودية هى أول منن عنانى منن االنقسنام حنول  حول الرا. فكانت

? علنى النرؼم منن عنَين أسنقفاً حنا للقسنيس النذى يملنك عبينداً أن يُ مسؤلة العبودينة. وكاننت المشنكلة الملحنة هنى: هنل ي
عالنية للعبودية وصيام المإتمر التؤسيسى للكنيسة بطرد مالك العبيد الذين  .John W زلىيمعارضة مإسسها جون و

 الجنوببصامت بمنح عضويتها لمالك العبيد  حينماطالا سراحهم, إال أن الميثودية تخلت عن أراء مإسسها إفضوا ر
م العبودية شراً, ولكنه فنى نفنس الوصنت أدان إلؽائهنا. وفنى المنإتمرين التناليين عنام 6736 عاماعتبر المإتمر العام و

م, تبنت الكنيسة موصفا معادياً بشدة للعبودية, وعند هذة النقطة, أصنبح أمنراً حتميناً أن يتحنول الصنراا الخفنى 6744
منبراً لتؤييد العبودية. ولم تنقسم الكنيسة نفصال الرسمى للكنيسة الميثودية فى الجنوب, والتى أصبحت إلإلى انقسام وا

نقسام السياسى الرسمى بين الشمال والجنوب. أما المعمدانيين وهم ثالث أكبر الطوائؾ القوية فى إلالمشيخية إال بعد ا
م اؼتنمننت كنننائس الجنننوب الفرصننة لتنشننا وتشننكل اتحنناداً أكثننر ترابطنناً وتؤييننداً 6745فننى عننام  الشننمال والجنننوب

وهو ما أصبح فى نهاية األمر يعرؾ باسم المإتمر المعمدانى الجننوبى. وفنى نفنس الوصنت. اتحندت كننائس  للعبودية,
الشمال باسم الكنائس المعمدانية األمريكية التى تستبعد األعضاء المإيدين للعبودية.ولم تنقسم طائفنة حوارينو المسنيح 
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والعالميين على الشمال وكل منها  Deistsلموحدين وا Parochialألنها محلية التنظيم. واصتصر وجود األبرشيين 
وحينما ازدادت صوة حركنة إلؽناء العبودينة, تزايندت , Friends لؽاء العبودية وكذلك معظم الصاحبيونإلكان مإيداً 

مشاركة الصاحبيين الذين جعل إيمانهم بقنوة ضنمير الفنرد امنتالك العبيند أمنراً محرمناً. وصند حظنر الصنحابيون علنى 
ماعتهم امتالك العبيد وعملوا بشكل نشط فى حركة السكة الحديد السرية كنو ا من التحدى الصريح لقانون أعضاء ج

ؼينر  Catholicوالكاثوليكينة  Episcopal واألسنقفيةLutheranism وظلت الكننائس اللوثرينة العبيد الهاربين. 
منقسمة من الناحية العملية بالرؼم من أن كال منها كانت توجد فى الشمال والجنوب وتضم مإيدين للرأيين المتعلقنين 

ة أمراً مدنياً من األفضل تركه للحكومة. وساعدت سياسنة يعتبار العبودإلبالعبودية. وصد اتجهت الكنائس الكاثوليكية  
دة عامننة اتجهننت الطوائننؾ اليهوديننة إلننى التماشننى مننع أى رأى سننائد عننالطوائننؾ اليهوديننة علننى منننع انقسننامها فكقا

أما فيما يخص الوعاظ السود, فكان عليهم, كما يقول جينوفيز, أن يتحدثوا لؽة صوية تحافظ علنى النرو  ” . “66حولها
ية بحيث تثينر المعنوية فيما بين السود. لكنها ليست حماسية بحيث تورط السود فى معارك ال صبل لهم بها, وال تشاإم

حنا القوى الحاكمة. لقد أملى الواصع. على حد ما يرى جينوفيز الحقيقنة التالينة, رؼنم حصنارها بنين الكثنرة البيضناء 
المتميزة والقوية فان جماعنات السنود صند توصنلت إلنى اسنتراتيجية مفادهنا الصنبر والقبنول بمنا ال يملكنون مننه فكاكناً 

 “.62تراتيجية البقاء التى كنظيرتها األفريقية تقول: نعم للحياة فى هذا العالم والحفاظ على حياتهم وصحتهم. إنها اس
 : “63األحزاب السياسية والرا”

كننان لقضننية الننرا واألحننزاب السياسننية تننؤثير متبننادل فننزاد االنقسننام المجتمعننى بالتنننافس بننين األحننزاب سننواء 
نبراسنكا,  –وافا بسرعة على صانون كانساس  كان الكونجرس صد” ألسباب تخص المبادىء أو فى األؼلب المصالح 

وكاننت القنوة السياسنية وراء هنذا القنرار إنمنا هنو الحنزب النديمقراطر. وسنرعان منا  فرانكلين بيرس صعه الرئيسوو
ظهرت المعارضة من أتباا حزب الويجز والحزب الديمقراطر فر الشمال, واألهم منن ذلنك أن معارضنة واحتجنا  

الثورة على األحزاب القديمة. وكان أثر هذا القنانون علنى األحنزاب السياسنية يتمثنل فنر أن الكثير كانت واضحة فر 
الشمال صد تخلوا عنن أنصنارهم فنر الجننوب, وانضنموا إلنى األحنزاب الجديندة فنر الشنمال مثنل بجز يأتباا حزب الو

ب الويجز من ,وبهذا اختفى حزRepublic Partyوالحزب الجمهور   Know–Nothingحزب ال أعرؾ شيئاً 
م, معارضنوا 6755حزب ال أعرؾ, صند أصنبح منن القنوة بحينث سنيطر علنى عندة والينات عنام ”ناحية أخرى, ف ن 

صانون نبراسكا من الحزب الديمقراطر فر الشمال انفصلوا عن الحزب فر الجنوب. وأخيرا, ف ن الحزب الجمهنور  
نبراسنكا , فقند صنام الجمهورينون  -صنانون كانسناس ورداً علنى سنن ” لوجنود كحنزب لنه صوتنه واعتبناره,لظهر رسميا 

بمناهضننة فكننرة امتننداد الننرا إلننى المننناطا , وصنند نمننا هننذا الحننزب بسننرعة بانضننمام أتبنناا حننزب األرض الحننرة 
ومعارضو ولقد جاز هذا الحزب أيضا على عطؾ كثير من الطوائؾ مثل طائفنة مناهضنة النرا , وطائفنة مناهضنة 

الشننمال الؽربننر الننذين كننانوا بصننالحية.كما أيننده أيضننا كثيننر مننن المهنناجرين األلمننان الخمننور , وبعننض الهيئننات اإل
م فقد كسب هذا الحنزب أصنحاب العمنل والعمنال, ألننه كنان يإيند 6757وبعد عام   يعارضون الرا معارضة شديدة

رض مجاننا )لبنناء فكرة التعريفة الجمركية. الحزب الجمهور  كسب أتباعناً كُثنر أيضناً نتيجنة تبنينه فكنرة إعطناء األ
 .(Homesteadالبيوت( )

 :“64رد الفعل ضد حركة مناهضة الرا”
ثارت ثائرة الجنوب الزارا للقطن, لنمو صوة أنصار حركة إلؽاء الرا وتهديندهم لمصنالحه, وخشنى مؽبنة هنذا 

المكسيك وجزائنر التفوا فى الكونجرس, فشرا يتحدث مطالباً باالنفصال عن االتحاد, بل لقد شرا الجنوبيون بضم 
صوبلت هذه الحركة . ونشاء دولة عظمى تبيح الرا وتنفصل عن الشمال وتمد حدودها حتى بنماإلالهند الؽربية إليهم, 

بعداء شديد فر الشمال؛ حيث إن بعض الواليات الشمالية فقط كانت ضد نظام الرا, وصد هاجمت الجماهير دعاة هذه 
رفين وأصحاب الشؽب, وصد صتل أليجنال فجنو  فنر والينة أليننو , وهنوجم الحركة عدة مرات, واعتبرتهم من المتط

م. صنام ننات تيرننر, 6736فارسون عدة مرات فر بوسطن. أما فر الجنوب فقد منعت هذه الحركات كلية, وفنر عنام 
القسننيس األسننود, بانتفاضننة فننر فرجينيننا صتننل علننى أثرهننا خمسننة وخمسننون مننن البننيض, ألقننر اللننوم علننى جارسننون 

وفنر الجننوب امتننع  –التر كانت تنقنل نشنرات هنذه الحركنات  –عته, وعندما هاجمت الجماهير مكاتب البريد وجما
البريد عن نقل منشورات هذه الجماعة, وكان الجنوب على علم بثورات الرصينا, خصوصنا تلنك فنر سنانت دومنجنو 
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, وأنشنؤت الندوريات لتطبينا تلنك م, ولنذلك صامنت الوالينات الجنوبينة بوضنع صينود علنى تحركنات الرصينا6792عام 
القيود. ونظرا لتعرض الجنوب لهجمات دعناة هنذه الحركنة, بندأت الوالينات الجنوبينة فنر وضنع تعلينل لهنذا )النظنام 

فمثال أستاذ الجامعة توماس دو, وضع دفاعناً عنن  ,الؽريب( )اصطال  أطلقه دعاة مناهضة الرا( بؤ  طريقة كانت
فر الجنوب كانوا أحسن حاالً وأكثنر أمانناً منن عمنال المصنانع فنر الشنمال إن أحنوال  نظام الرا. مجمله, أن الرصيا

الرصيا فر أمريكا كانت أحسن مما هر عليه فر أفريقيا؛ إن النرا هنو الوسنيلة الوحيندة لحنل المشنكلة العنصنرية, إن 
مريكر يعتمد على الصادرات التنر   األاالصتصادالرا كان معترفاً به فر العهود القديمة المسيحية؛ أخيراً إن الرخاء 

يقوم بها الجنوب والمبنية على الرصيا . وهكذا فقد كانت حركة مناهضة الرا من العوامل الرئيسية األخرى للخالؾ 
بننين الشننمال والجنننوب . الجنننوب يناهضننها ...أمننا الننرأ  العننام فننر الشننمال, لعامننل أو آلخننر, فقنند بنندأ يسنناعد هننذه 

  .الحركات
البصننيرة, مننن تنناريخ مبكننر, أن هننذا النننزاا بننين شننمال وجنننوب الدولننة يهنندد االتحنناد. فؤنننذر جننون رأى ذو ” و

منن اللحظنة التنى تصنبح فيهنا »كوينسى آدامز الجنوب مراراً, فى مجلس النواب, بؤن االنفصال صنو الحرب, وأننه 
للحظة تمتد سلطات الحرب فى الدستور من تلك ا -والياتكم الممتلكة للعبيد مسرحاً لحرب أهلية أو إرؼامية أو أجنبية

 .“65أن يثبت صدا هذة النبوءة لينكولنوكان مقدراً ل«. لتبيح اعتراض نظام الرا
  :بداية رئاسة الجيل الثالث للحكم الدستورى Abraham Lincoln لينكولنالرئيس أبراهام 

ترسننخت أصدامننه بعنند حننرب  رجننالً يمثننل تمامنناً  طننراز الشننعب الجدينند الننذى لينكننولنتصننادؾ أن آبراهننام ” 
م,انتقنل إلنى إننديانا 6729االستقالل. صضى أيامه األولى فى ؼمرة تيار السكان المتجه ؼرباً. ولد بوالية كنتاكى عام 

وهو ؼالم, ثم إلينوى فيما بعد.وكانت الحياة فى مجاهل ؼابات إنديانا فى أثناء تلك األيام خشنة مليئة بشظؾ العيش, 
ى عاش فيه, إال كشكاً من الكتل الخشبية فى البرية, وأمه علمته القراءة منذ حداثته ومن ثم أصبح ولم يكن المنزل الذ
” و“. 66طالا. ولما بلػ السابعة عشر أصبح شاباً رياضياً ضخم الجثة يهوى المصنارعة والعندوإلصارئاً منهماً واسع ا

صنيد النذى كنان ينوفر لهنا معظنم احتياجاتهنا منن مكتفية ذاتياً بشنكل أساسنى حينث كاننت تقنوم بال لينكولنكانت عائلة 
الطعام, وكانوا يخيطون معظم مالبسهم فى المنزل, وكانوا يعتمدون صليالً على المال النقدى, حيث كان والنده يرسنله 

ثنورة السنوا عنندما  لينكنولنفى بعض األحيان للعمل لدى الجينران كوسنيلة لسنداد النديون للجينران, ومنع ذلنك تبننى 
دخنال تحسنينات علنى إل 69, ورو  بحماس فى المجلس التشريعى فى ايلينوى فنى الثالثينينات منن القنرنأصبح شابا

نهار بؽنرض تسنهيل الوصنول لألسنواا , ثنم مثنل كمحنام شنركة إليننوى للسنكك الحديدينة المركزينة التنى افتتحنت إلا
 لينكنولننشنؤة ” مة ويعكنس ذلنك إنسان عصامى بمعنى الكل لينكولن“. 67مجاالت واسعة فى إلينوى للزراعة التجارية

فر عائلة فقيرة على الحدود الؽربية والية كنتاكر, وصد تكونت لديه ثقافة عالية نتيجة العتماده على التعلم النذاتر فنر 
مهنة القانون ثم أصبح عضوا بحزب األحرار, ثم  لينكولنأؼلب مراحله الدراسية.وليست له صلة بالكنيسة, ومارس 

الرئيس السادس عشر للواليات المتحدة  هو لينكولن آبراهام م6732عضوا فر نقابة المحامين بوالية إلينو  فر عام 
 إال أنه استطاا صيادة الواليات المتحندة لينكولنؼم من صصر الفترة الرئاسية ل. بالرم6765 :66األمريكية بالفترة من 

 الذى فُِرض عليه. “67بنجا  ب عادة الواليات التر انفصلت عن االتحاد بقوة السال 
كان له رإية حاضرة سديدة ومستقبلية ثاصبة تجمنع بنين الحكنم الرشنيد وتؽطنى أكثنر منن نقطنة ضنعؾ  لينكولن

حندة فنى حنروب دستورية كما تكبح جما  أى ضؽوط سياسية أو أيدلوجية ألى لوبى تتسبب فى توريط الواليات المت
ال طائننل منهننا إال النندماء والننديون علننى الشننعب وينحصننر جنننى الننربح لنخبننه وؼالبنناً مننا يكونننوا محننددين بمثننل هننذة 

م 6746من بين معارضى الحرب على المكسيك, وصند تنم انتخابنه للكنونجرس عنام  لينكولنفكان آبراهام  ”الظروؾ
الويجز عما إذا كان المكسيكيون صد ألحقنوا بالفعنل خسنائر  عن والية إلينوى, وصد تساءل على ؼرار العديد من حزب

م يطالنب فينه النرئيس بنؤن 6747وصدم مشروا صرارعام  ,J. Polk على األرض األمريكية كما إدعى الرئيس بولك
أيضنا منن إدعناء بولنك بنالحا فنى بندء الحنرب علنى  لينكنولنيحدد بدصة أول منطقة سنفكت فيهنا الندماء, كمنا أننزعج 

المكسيك, وخاطب الكونجرس صائال: إذا خولتم الرئيس بؽزو دولة مجاورة متى ترآى له أن ثمة ضرورة لصد ؼزو, 
فانكم عندئذ تكونوا صد خولتموه لشن الحرب حسب هواه... ف ذا ما صرر اليوم القول بؤنه يترآى له ضرورة ؼزو كنندا 

هنذا لنم يحنظ بشنعبية بوالينة إليننوى,  لينكولنبريطانيين لنا,فكيؾ يمكنكم عندئذ أن توصفوه? ولكن موصؾ لصد ؼزو ال
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وصد وافا بالفعل على أن تستمر عضويته بالكونجرس لفترة واحدة, ولكنن عنندما اسنتولى النديمقراطيون علنى مقعنده 
ن المخضاوف التضى أثارهضا فيمضا يتعلضق بسضلطة النتقضاده للحضرب, ولكضن للينكوألقى الكثيرون باللوم على م,6747عام 

 “.2١69, 20الرئيس فى شن الحرب حسب هواه وجدت صدى واسعال فى القرنين 
 : مناهضة الرافى منهجه و نللينكو آبراهام

عند مناهضته للرا استعان فكرياً ب عالن االستقالل وهو أحد أهم الوثائا المإسسنة للوالينات المتحندة.  لينكولن
سنتقالل وتفسننيره موضنع الكثينر منن البحنوث العلميننة وتنؤريخ المنإرخين, ُبنرر اإلعنالن عننن إلإعنالن اوكاننت نسنخ 

ستقالل عبر سرد العديد من المظالم ضد الملك جور  الثالث, وعبر التؤكيند علنى بعنض الحقنوا الطبيعينة, ومنهنا إلا
مت مكانته بمرور األعوام, خاصة ستقالل, الذى عظإلحا الثورة على الظلم. والتى أدت ؼرضها األساسر إلعالن ا

ونحن نرى أن هذه الحقائا بديهية, أن جميع البشر خلقوا متساوين, ” الجملة الثانية, وهر بيان مهم لحقوا اإلنسان: 
وأنهم وهبوا من خنالقهم حقنوا ؼينر صابلنة للتصنرؾ, وأن منن بنين هنذه الحقنوا حنا الحيناة والحرينة والسنعر وراء 

أكثر عبارة صنوة وترتيبناً فنر »و« واحدة من أشهر الجمل فر اللؽة اإلنجليزية» هذه الجملة  أُطلا على“.   72السعادة
ستخدمت الجملة كثيراً فر الدفاا عن حقوا الجماعات المهمشنة, وأصنبحت تمثنل للعديند منن «. التاريخ األمريكر ُُ أُ

أثرت وجهة النظر هذه كثيراً فر آبراهنام الناس المعيار األخالصر الذ  ينبؽر على الواليات المتحدة الدفاا عنه. وصد 
سننتقالل هننو وثيقننة لألُسننس إل, والننذ  إتخننذ اإلعننالن كؤسنناس لفلسننفته السياسننية, ورو  لفكننرة أن إعننالن ا لينكننولن

وثيقة االستقالل أثنرت علنى ”والمبادئ التر ينبؽر من خاللها تفسير دستور الواليات المتحدة.وعلى المستوى الدولى 
, كان اإلعالن مصدرا لعدة زعماء مثنل 22وكذلك فر القرن 69ا اإلنسان والمواطن. فر القرنمحرر  إعالن حقو

  “.76أثناء كفاحه من أجل االستقاللHo Chi Minh هو تشر منه الفيتنامى لزعيم ا
فيما بعد أن الوظيفة الجوهرية للمقوالت المناصرة للعبودية هى خدمنة مصنالح أولئنك  لينكولنالحظ أبراهام ”و

دائما يعتبر الرا شرا. وصد أعلن فى  لينكولنهام اكان آبر”و“. 72الذين استفادوا من النظام المتطرؾ من عدم المساواة
م, أن كل تشريع وطنى ينبؽى أن يصاغ علنى أسناس المبندأ النذى 6754 عامخطبة ألقاها فى بيوريا, بوالية إلينوى, 

اءه , وأعلن أيضا أن مبدأ السيادة الشعبية كان زائفا, آلن الرا يقول أن الرا يجب حصره والحد منه وفى النهاية الؽ
فى المناطا الؽربية كان بشؽل بال السكان ال فى هذا األصليم فحسب, بل فى الواليات المتحدة بؤسرها. وصد كانت هذة 

يننوى فنى عنام وفنى حملتنه االنتخابينة لمجلنس الشنيوخ بوالسنة ال”“. 73الخطبة سبباً فى شهرته فنى انحناء الؽنرب كلنه
دعونننا نتخلننى عننن » م وفننى مواجهننة سننتيفن دوجننالس... ففننى أحنند أحاديثننه فننى شننيكاؼو شننمال إلينننوى صننال: 6757

المواربة واالختالؾ حول هذا الرجل أو ذاك أو أن هذا العرا أدنى من ذاك والبند أن يوضنع فنى مرتبنة أصنل دعوننا 
أن نقنؾ منرة أخنرى معلننين أن كنل البشنر صند خلقنوا  نتخلى عن كل هذة األشنياء ونتحند كشنعب واحند حتنى نسنتطيع

فكرتنه بمعارضنة توسنيع سياسنة النرا فنر أمريكنا حينث منن  لينكنولنم أعلنن 6757فر عام ” وكذلك  “.74«سواسية
سنباا مجلنس الشنيوخ األمريكنر  لينكنولنالممكن أن تهدد الوحدة الوطنية فيها أثناء االنتخابات األمريكية آنذاك.خسر 

النذ  كنان كثينر االصتبناس منن القنرآن  لينكنولنالرئيس آبراهنام ”  “.75لصالح منافسه الديموصراطر ستيفن أ. دوجالس
إلنى القنرآن ألول منرة عنندما اسنتعار نسنخة النرئيس  لينكنولنالكريم, لدرجة أن بعضنهم اعتبنره مسنلماً, وصند تعنرؾ 

 “.76ريمتوماس جيفرسون من الكتاب الك
الحكومة التى أعدمت جنون بنراون وحكمنت علنى دريند سنكوت بؤننه لنيس ” كما تبين لبعض مناهضى الرا أن

شخصا بل مملوكا, لم تكن لتقبل انهاء نظام الرا عن طريا التمرد, بل عن طريا شروط يمليها البيض وفى الوصت 
بنذلك عنندما جمنع باصتندار بنين  لينكولنهام اصام آبر الذى تحتمه االحتياجات السياسية واالصتصادية لنخبة الشمال. ولقد

ليضنع  لينكنولننسنانى. فلنم يكنن إلاحتياجات العمل والطمنو  السياسنى للحنزب الجمهنورى الجديند وبالؼنة المنذهب ا
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مسؤلة الؽاء الرا على صمة ألولوياته. بل وضعها بالقرب منن صمنة أولوياتنه بدرجنة تكفنى لندفعها النى القمنة فنى حالنة 
بمهنارة فائقنة أن ينزاو   لينكنولناعين الى الؽاء الرا أو فى حالة تحقيا مكاسب سياسية ملموسة. اسنتطاا ضؽط الد

بين مصالح األثرياء ومصالح السود فى لحظة تاريخية التقت عنندها هنذة المصنالح, كمنا اسنتطاا أن ينربط بنين هنذة 
لواعندين الطنامحين اصتصناديا والناشنطين المصالح بمصلحة صطناا متننام منن األمنريكيين البنيض وهنو صطناا يشنمل ا

ألن أفكناره هنى أفكنار » وأسنلوبه صنائال: لينكنولنسياسيا من ابناء الطبقة الوسطى ويتحدث  ريتشارد هوفسنداتر عنن 
الطبقة الوسطى, فقد تحدث لمصلحة أولئك الماليين من األمريكيين الذين يدأوا حياتهم كعمال مستؤجرين كفالحين فى 

رسننين وصننؽار مننوظفين وحننرفيين وعمننال شننا طننرا السننكك الحديديننة ثننم انتقلننوا بعنند ذلننك الننى فئننة المننزارا أو مد
أن يجادل  لينكولنكان باستطاعة «. أصحاب األراضى أو البقالين األثرياء أو المحامين والتجار واألطباء والسياسيين
تنفيذ كان يتصرؾ بالحذر الذى تملينه بحجة صوية وعاطفة جياشة ضد العبودية وذلك على أساس أخالصى, لكنه عند ال

الظروؾ الساسية. كان يإمن أن مإسسة الرا صامت على الظلم لكن نشر األفكار والمذاهب التى تتعلا ب لؽائها يضر 
صرأ الدستور على نحو دصيا كى يبين أن الكونجرس ليس بامكاننه حظنر العبودينة فنى  لينكولنبها واليقلل من شرها. 

ب التعديل الدستورى العاشر التى تمنح الواليات سلطة التملكها الحكومة الوطنية. وعنندما اصتنر  الواليات وذلك بسب
 لينكنولنالؽاء العبودية فى مقاطعة كولومبيا والتى التتمتع بحقوا الوالية وتخضع مباشرة لتشريعات الكونجرس صال 

إذا رؼنب سنكان المقاطعنة فنى ذلنك. إن عبنارة إن هذا من صميم الدستور, ولكن اليجب االصدام على هذة الخطوة إال 
أن يندين عالنينة  لينكنولنتنضنح ب صنرار اليعنرؾ التراجنع باالعتدالية.لقند رفنض », كما وضعها هوفسداتر لينكولن

أعترؾ بؤننى أكره أن أرى تعقنب واصنطياد هنإالء التعسناء...لكننى »صانون الفارين من العبيد,وكتب ألحد أصدصائه 
أن صنانون كانسنناس ونبراسنكا يعلننن » أعلننن وهنو فنر طريقننه للرئاسنة: لينكنولن” ولكنن  “.77«أعنض شنفتى وأصننمت

التفرصننة وكمننا أعتقنند أنننه يبننث الحمنناس بسننرية لنشننر االسننتعباد, واليسننعنر إال أن أكننره ذلننك, بسننبب ظلننم ووحشننية 
بوصفه اليمينر  لينكولنم,أصبح 6754وفر آواخر «االستعباد نفسه,أكرهه ألنه ُيحرم أمثالنا الجمهوريين من نفوذهم

نبراسكا بشكل اليمكنن إصنالحه. -انقسم اليمينيون بقانون كانساسو. ..فر مقعد الشيوخ األمريكر عن والية الينو . 
:" أعتقد أنر يمينر, لكن هناك آخرون يقولون اليوجد يمين, وأنر ال أطيقنه, علنى النرؼم منن لينكولنوفر ذلك كتب 

رضنة امتنداد اإلسنتعباد. ولإلعتمناد علنى بقاينا الحنزب اليميننر القنديم)الويجز(, وخيبنة أنر لم أفعل شيئا أكثر من معا
الظننن مننن جماعننة األرض الحننرة, وأعضنناء الحننزب الننديمقراطر, كننان بنندوره األساسننر فننر صننياؼة الشننكل الجدينند 

صنبح نائنب فنر المنافسنة لي لينكنولنم, رشح 6756للحزب الجمهور .وفر المإتمر الوطنر للحزب الجمهور  عام 
 “.77رئيس الحزب

 : أسباب الحرب األهلية
هذة حرب سببها باألساس نقاط الضعؾ بالدستور والتى لم يتم معالجتها بالكيفية المالئمنة والسنرعة الكافينة بنل 
تم ترسيخ هنذا الضنعؾ بقنوانين تلتنؾ حنول الدسنتور فؤصنبجت مشنكلة مزمننة تنم تسنكينها بتسوية)ميسنورى( الؽينر 

صوانين بهنا عنوار دسنتورى أظهنرت تخنبط  من أجلهايتم حتى المحافظة عليها فؤُلحقت بتسويات انبثق مستقرة والتى لم
السلطة القضائية عند التعامل مع مظلمة العبودينة بالمحناكم والسنبب باألسناس نقناط الضنعؾ بالدستورأيضناً, ونتيجنة 

لتفناؾ إلة الدسنتور والحفناظ علينه تورطنت بناالقوانين التى ُبنيت على هذا الضعؾ أن المحكمة العليا المنوطة بحراس
عليه بحكم صادرعنها ومثبت فى سجالتها ووثائقها الرسمية وذلك فى صضية دريد سكوت حينمنا صنررت أننه ال يحنا 
للكونجرس أن يمنع الرا فى الواليات المنضمة لالتحاد, فتضاعفت العلة فتم إلؽاء تسوية ميسورى الُمسكنة وتم ذلك 

صادرة عن السلطة التشريعية وتشمل صانون يخنتص بالعبيند الهناربين والنذى منن خاللنه ينتم إجبنار م ال6752بتسوية 
الواليات الحره أن تسلم كل ما يدعيه أى مالنك للعبيند علنى أى أسنود بؤننه عبند هنارب مننه فيجنب علنى سنلطات تلنك 

سداد فى االفا السياسى حتى تحول الوالية بالقبض عليه وتسليمه لسيده, , فتضخمت المشكلة الدستورية وصاحبها إن
الجنوب ” لصدام يهدؾ لفصم ُعرى االتحاد الفيدرالى والذى أفضى لكارثة الحرب االهلية. فمن وجهة نظر ومصالح 

إلنى أراض جديندة تقنوم عليهنا والينات أخنرى منن أصنحاب الرصينا  -من ناحية النفوذ السياسى -الذى كان فى حاجة 
يات الحرة الجديدة. ولكن الشنماليين المناهضنين للنرا منا لبثنوا أن أدركنوا ذلنك الهندؾ بحيث تحفظ التوازن مع الوال

تجلنت مناهضنة النرا  69واعتبروه مإامرة دنيئة هدفها التوسع فى بسط نظنام الرصينا. وفنى العقند الرابنع منن القنرن
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التناريخ ببدأت تنزداد أهمينة أمام الواليات المتحدة مشكلة تطور المناطا الؽربية السريع طر  ” وأدى.“79على أشدها
رت المشكلة ظهأن هذة الرا باالنتشار فر الؽرب. ومع القومر األمريكر؛ أال وهر معرفة ما إذا كان سيسمح لنظام 

, إال أنها أصبحت فر فترة صصيرة )فر العقد الخامس( محط أنظنار ونقطنة صنراا بنين 69فر العقد الثالث من القرن
س فقط داخل ردهات الكونجرس األمريكر, وإنما أيضاً فنر الوالينات نفسنها, ممنا جعنل مناطا الواليات المتحدة , لي

فحكومننات  .بعنض المنإرخين األمنريكيين يقنول بؤنهنا كاننت المشننكلة الرئيسنية التنر أدت إلنى نشنوب الحنرب األهلينة
توسعهم فر الجنوب الؽربر,  الواليات الجنوبية وسكانها كانوا يعتقدون أنه يحا لهم أن ينقلوا معهم العبيد إلى مناطا

مادام الدستور ال يحرم الرا وما دام الكونجرس صد وافا على دخول بعض الواليات الجنوبية فر االتحناد منع كونهنا 
كانت تبيح النرا. وهكنذا فمنا لبثنت هنذه المشنكلة أن أوجندت خالفناً حنادا فنر النرأ  بنين الشنمال والجننوب. المنناطا 

دأت تتخوؾ من تزايد عدد الرصيا بصورة سريعة فنر الجننوب والجننوب الؽربنر. وإلنى الشمالية, فر الوصت نفسه, ب
جانب تعارض نظام الرا مع القواعد اإلنسانية والخلقية كان هناك خطر تفوا والينات الجننوب عنددياً, وهنذا بندوره 

ال القائمنة علنى إلنى عرصلنة سياسنة الشنم –علنى المندى الطوينل–سيإد  إلى سيطرتها فر الكونجرس؛ مما صند ينإد 
 “.72حماية الصناعة وعلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع المستورد

ضنمحالل حنزبهم ومنن ثنم إلكما أدى فشل األحرار وتقاعسهم فر الندفاا ضند امتنداد النرا للوالينات الجديندة 
اختفائننه وصامننت مقامننه هيئننة جدينندة عرفننت باسننم أنصننار األرض الحننرة وانضننم إليهننا األحننرار القنندامى الننذين كننانوا 

الحزب الجمهور  وكان من أبرز أعضنائه يناصبون الرا العداء وأطلقوا على أنفسهم اسم الجمهوريين ومنهم تؤلؾ 
نائبا عنها. فكرس حياته  Illnois إلينوىومحام طويل القامة. انتخبته والية  H. W. Sewardهنر  وليم سيوارد 

, وترتب على تنفيذ صانون دوجالس نتائج لينكولنلوحدة الواليات المتحدة وتحرير العبيد. وهوالمحامر النائب آبراهام 
ألهلية, فقد اخذ مهاجرون من الواليات الحنرة, والوالينات االسنترصاصية يتندفقون إلنى واليتنر كانسناس مهدت للحرب ا

تلك االنتخابات التر سنتقرر مصنيرهما كنواليتين حنرتين أم اسنترصاصيتين.  ونبراسكا لإلشتراك فر االنتخابات القادمة.
بات يؽينر فيهنا بعضنهم علنى بعنض. وكاننت وكان الوافدون من الفئتين يصطدمون فر معارك دامينة ويإلفنون عصنا

الؽلبة فيها ألنصار التحرير. وفى االنتخابات التر جرت فيما بعد صرر مجلسا الواليتين االنضمام إلى الواليات الحرة 
 مما زاد االحتقان والعداء بين أنصار االسترصاا ومناهضيه. 

بندأت  6757ففنر العنام ” مال والجننوب, شنعال الخنالؾ بنين الشنإل م١۸51ية عضام االجتصضادكما أدت األزمضة 
الطفرة االصتصادية تفقد زخمها. واستقر إنتا  الذهب فر كاليفورنيا. كما أن حرب القرم والركود فر اوروبا ممنا أثنر 
على طلب الصادرات األمريكية. وصارت موانئ نيويورك آنذاك مكتظة بالسفن التر ال تجد حمولة تنقلها. وبقر ستة 

 يونينو منن ذلنك العنام كتنب جنيمس جنوردون 27وفنر . ج فر نيوإنجالند فر ذلك الصيؾ بدون عمنلآالؾ نول نسي
James J.  م, 6737عام بانهيار شامل كذلك الذ  وصع بينيت فر صحيفة الهيرالد "هل يمكن أن ينتهر كل هذا إال

العام والفقاعات الورصية فر كل صنورها باستثناء أن ذلك اإلنهيار كان واسع النطاا?". إن الفساد اإلدار  واإلفالس 
التر ذهبت لإلنفاا على بناء المساكن المترفة او شراء األثاث المبهر   –المخلقة أو المقترضة  –وماليين الدوالات 

, ومئننات األلننوؾ مننن صصننص التفنناخر المبتننذل مننن محنندثر النعمننة المتننؤنقين فننر اصتننناء الحريننر والرباطننات والمنناس 
اصنننة المتكلفننة والمكلفنننة .. ليسننت إال ؼيضنننا مننن فننيض الشنننرور الصننارخة التنننر ميننزت ذلنننك وجميننع ضننروب األن

وفر أواخر . ” 72ؤوهايوبم, عم البالد انهياراً للبنوك عقب خسلرة احدى شركات التؤمين 6757فى عام و”“.76العصر
رعت المصنارؾ تعكس واصع االصتصاد الوطنر الواهن. وشن Wall Streetالصيؾ بدأت األسعار فر وول ستريت 

وبيوت السمسرة الضعيفة باإلنهيار. وعندما ؼرصت السفينة التجارية "سنترال أمريكا" صبالة سواحل كارولينا الشمالية 
مسننافر. لكننن مصنندر القلننا األكبننر الننذ  اعتننرى صطنناا  422ديسننمبر, أؼرصننت معهننا  62فننر إعصننار ضننربها فننر 

يا مع السفينة أيضناً, وعصنب الرعنب بنوول سنتريت. وفنر مليون دوالر من ذهب كاليفورن 6٫6األسواا كان ؼرا 
الحال انتقلت موجة الهلع إلى اوروبا فر أول حوادث انهيار األسواا الحقيقية فر العالم. وكان هذا إشنارة دامعنة إلنى 
 –األهمية المتعاظمة لالصتصاد األمريكر بالنسبة إلى العالم أجمع. وفر منتصؾ اكتوبر علنا معظنم مصنارؾ النبالد 

النندفع بالنقنند المعنندنر )الننذهب والفضننة(. وكننان ذلننك مإصتننا إلننى أن  –وكننل المصننارؾ الكبننرى فننر مدينننة نيويننورك 

                                                           
 .91فرر ستس وتخ ىت وود عرريت رتخشالرد هوفسدرخر ون.روف ت مرعع سالبؽت ص  (91)
 .132ص  سالبؽت مرعع( مومد مومود ر، تربت 81)
(81)John Steele Gordon, Harper perennial, An Empire of Wealth,  عػوف سػختؿ عػوردفت إمبررطورتػن ر،أػروة ت خرعمػن مومػد معػد

 .419: 413ت ص ص 1تعزئتف ج 4118ر،كوتتت -ر،دتف بالكترت سلسلن عال،ـ ر،مررفن ت ر،لفال
 .112ت مرعع سالبؽت ص  ر( أودو زروخ84)



 المجلة العلمية بكلية اآلداب العدد 41 لسنة 2020 

اسننتعادت المصننارؾ احتياطياتهننا واسننتدعت صروضننها فاسننتنؤؾ معظمهننا النندفع بالننذهب والفضننة فننر ديسننمبر , لكننن 
ا تراجعت اإليرادات الفدرالية بمقدار الثلث بنين االصتصاد سيعانى أيضا فر كساد جديد فر السنوات الثالث التالية. كم

لقد أثبت االصتصاد األمريكر فر العقود الستة األولى من تبنر الدستور أنه من عجائب العالم  .6757-6757العامين 
. فقد تضاعفت مساحة البالد ثالثة أضعاؾ, وارتفنع عندد سنكانه ثمانينة أضنعاؾ. لكنن حجنم االصتصناد ارتفنع ثمانينة 

 –التنر ؼلبنت علنى اصتصناداتها الصنفة الزراعينة  –عفا أو يزيد. وتوسعت مجموعة من الوالينات الصنؽيرة عشر ض
على مساحة ؼطت نصؾ القارة. ونمت الصناعات األمريكية من العدم لتصنبح منن المراكنز الصنناعية الرائندة علنى 

ويرجنع النبعض أن  “.73معمنورةمستوى العالم. ومدت شكبات الطنرا واالتصناالت , فؤصنبحت األكبنر علنى وجنه ال
م, هننو زيننادة التوسننع اإلصليمننر فننر العقنند السننابا, مننع الزيننادة أيضنناً فننر 6757األزمننة االصتصننادية عننام ” سننبب 

المضنناربات فننر األراضننر. هننذا باإلضننافة إلننى أن نشننوب حننرب القننرم صنند منننع تنندفا رإوس األمننوال األوروبيننة 
م, سبباً فر انخفناض أسنعار األراضنر, ولكنن سنرعان منا 6757ام لالستثمار فر أمريكا, وكان رجوا السالم فر ع

وهكننذا فقنند تعرضننت  –م 6757رجننع الرخنناء إلننى الننبالد بتنندفا الصننادرات مننن القطننن والمحاصننيل الزراعيننة عننام 
التنر تضنع رسنوما  –المناطا الشمالية للخسارة أكثر بكثير من الجنوب, وصد ألقر اللنوم فنر هنذا علنى تعريفنة ووكنر

أمننا الجنننوب فقنند رأوا بننؤن نظننامهم اإلصتصنناد  أكثننر صننالحية مننن نظننام  -لننى الننواردات ولننيس الصننادرات عاليننة ع
م للكونجرس تإيد الجمهوريين بحيث أصبح 6757الشمال. نتيجة لهذا كانت معظم أصوات الشمال فر انتخابات عام 

لكن هذا االصتصاد لم يصنل ” متنامىبالرؼم من أن االصتصاد االمريكى كان “. 74هإالء يسيطرون على مجلس النواب
الكمال بعد. صحيح أن خطوط السكك الحديد فر الواليات المتحدة كانت تتجاوز طوال خطنوط السنكك الحديند فنر أ  

م, على سبيل المثال, لكنها مازالت آنذاك تستورد كثينراً منن السنكك والعربنات منن انجلتنرا, 6762بلد آخر فر العام 
حاجتها من الفوالذ, وهو معدن بدأ يحتل أهمية كبيرة منذ ذلك الحنين. ويتبنين ممنا تقندم, أن كما كانت تستورد معظم 

القوى السياسية ذات المصالح الضيقة كانت تقسم البالد إلى شطرين: شمالر وجنوبر, على النرؼم منن التكامنل ؼينر 
القنوى تمامنا بالوسنائل السياسنية, علنى المسبوا الذ  حققه االصتصاد القومر. وكما تبين الحقا, لم يتسن احتنواء تلنك 

الرؼم من جهود استؽرصت عقودا. وستبين أن ما نعته وينستون تشرشل بؤكثر الصراعات حتمية بين الشعوب الناطقة 
باالنجليزية سنيكون أشند األحنداث تنؤثيرا وأكثرهنا شنؤنا فنر التناريخ األمريكنر. ذلنك أننه علنى النرؼم منن أن االتحناد 

منن و“. 75من رحم الثورة, ف ن األمة األمريكية لن تتشكل إال على سندان الحرب األهلية المروعة األمريكر إنما ولد
أسننباب االنقسننام فننى المجتمننع األمريكننى نقطننة الضننعؾ الدسننتورية الخاصننة بعنندم تننؤطير النظننام المننالى والمصننرفى 

المركزى فبجانب الحماية الجمركية فقد حول البنك ”دستوريا بحيث يكون عادال ومنصفا  للجميع ولذلك كان الخالؾ
فبينمنا كنان  69لت أكثر فى الثلنث األول منن القنرنصليمين صضية أخرى اشتعإلأبرزت نوعية التباين االصتصادى بين ا

الشماليون بشكل عام يريدون تؤسيس بنك مركزى صوى, كان الجنوبيون يعارضون ايجاد مثل هنذة المإسيسنة, آلنهنم 
فع بها أربناب الصنناعة ورجنال المنال وأصنحاب النفنوذ, ويسنتطيعون بواسنطتها زينادة تنؤثيرهم يرون فيها وسيلة ينت

أصنبح الهندؾ الرئيسنى لسنكان الجننوب فنى مضنمار ”ولنذلك “. 76وصوتهم داخل االتحناد علنى حسناب سنكان الجننوب
هذة المصنالح والتوسنع  السياسة الوطنية, الدفاا عن مصالحهم التى تتمثل فى زراعة القطن وحيازة الرصيا ثم تدعيم

فيها. فكان من أهدافهم الرئيسية توسيع حدود المنطقة المزروعة صطنا اذ كاننت الضنرورة تقضنى بنذلك التوسنع, ألن 
نظام زراعة المحصول الواحد وهو القطن صد أنهك خصوبة األرض , فكان البند منن الحصنول علنى منناطا خصنبة 

و الؽرب كان يبدو جنباً إلى جنب نظامان للحيناة مختلفنان فنى الوالينات وبينما التوسع األمريكى يمتد نح”.“۸1جديدة.
المستوطنة, النظام الصناعى ومعه الزراعة التى صام بها رجنال أحنرار فنى الشنمال,والنظام الزراعنى وكنان يقنوم بنه 

نظنامين متبناينين األرصاء فى الجنوب. وكان حتما أن يؤـى يوم يصطدم فيه النظامان. وصد اصنطدما فعنال ألنهمنا كاننا 
إن ” حينما أعلن  “77فى مدينة سبرنجفليد بوالية إلينوى األمر ب يجاز محكم  لينكولنتمام التباين, وصد أوضح آبراهام 
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بيتاً منقسماً على نفسه ال يستطيع البقاء, وأننى أعتقد أن هنذة الحكومنة لنن يكتنب لهنا اسنتقرار أو بقناء منا دام نصنفها 
 .“79اراً أرصاء والنصؾ اآلخر أحر

 
 : م١۸60انتخابات عام 

مرشح الحزب الجمهور , كان يناد  بؤن كل تشريع وطنر يجب أن يقوم على مكافحة نظام النرا  لينكولنآبراهام ”
ليس فر المناطا الجديدة فقط, وإنمنا فنر جمينع أنحناء النبالد. لنذلك فن ن ترشنيحه عنن الحنزب الجمهنور  كنان يننذر 

يدرالر ووحدته؛ إذ أننه كنان معروفناً بمعركة انتخابية عنيفة, ألنه كان يبدو أن على نتيجتها يتوصؾ مصير االتحاد الف
وفنناز  .كننرئيس للدولننة, وال لبرنننامج حزبننه كمنهننا  لعمننل الحكومننة لينكننولنبننؤن الجنننوب ال يمكننن أن يقبننل بشننخص 

٪ مننن األصننوات, وكانننت 42م, ولكنننه لننم ينننل ؼيننر 6762نننوفمبر عننام  6فننر اإلنتخابننات التننر جننرت فننر  لينكننولن
, صد أعطت أصنواتها لنه, ولنم يحصنل علنى أ  منن أصنوات الوالينات الجنوبينة, الواليات الشمالية, ماعدا نيوجرسر

ولعل السبب األساسر فر نجاحه إنما يرجع إلى توزيع أصوات الحزب الديمقراطر بين مرشحيه, أمنا بركننرد  فقند 
 –نوبينون كال اإلصليمين أعطى أصواته للمتطرفين فر صسنمه. وأدرك الج –ربح أصوات الواليات الجنوبية القصوى 

المؽنزى الحقيقنر وراء انتخناب النرئيس الجمهنور   –وبصورة خاصة مإيدو نظام النرا وأنصنار حقنوا الوالينات 
الجديد باعتبار أنه لم يكن صد مر زمن طويل على تصريحه الذ  أكد فيه رؼبته فر تحنريم النرا منع المحافظنة علنى 

إنمنا يعبنر بنذلك عنن  لينكنولنشنمال بتؤيينده وانتخابنه النرئيس وحدة البالد فر الوصت نفسه . لقد أدرك الجنوبيون أن ال
عزمه األكيد مع انتشار الرا فر األراضر الجديدة, إن لم يكنن علنى تحريمنه فنر كنل النبالد األمريكينة, وهكنذا كنان 

 -للدولة رئيسا لينكولن على أن انتخاب ”“. 92ن هو بداية فر عملية انفصال الجنوب عن اإلتحاد الفدرالرلنجا  لينكو
نسالخ عن االتحاد, إلصدام على اإلمما جعل صادة الجنوب إلى ا –وهو مإمن بعدم مد الواليات الجنوبية حدودها جنوباً 

نفصنال, وتؤهبنت لخنوض ؼمنار الحنرب. وانضنمت إليهنا بعند ذلنك إلوأصدرت والينة كاروليننا الجنوبينة مرسنوما بنا
يانا وتكساس, وعقدوا بمدينة مونتجمرى بوالينة أالبامنا منإتمر واليات المسيسيبى وفلوريدا وأالباما وجورجيا ولويز

انتخننب جيفرسننون دافيننز رئيسنناً لواليننات الجنننوب المتحالفننة, واعتمنند دسننتور يناصننر بوجننه خنناص نظننام الرصيننا 
صررت أربع والينات جنوبينة أخنرى منن والينات النرا االنضنمام إلنى الوالينات المتحالفنة, وهنى: ” ثم “. 96والعبودية
ريتشنموند لا و كارولينا الشمالية و أركانساس وتنيسى. ونقلت العاصمة بعد ذلك من مدينة مونتجمرى بؤالباما فرجيني

 فدخل ولكن لم تدخل كل مناطا فرجينيا إلى جانب التحالؾ بل ظل الجزء الؽربى منها يإيد االتحاد, بوالية فرجينيا.
)ديننالوار وكنتنناكى وميسننورى  ربيننة. وظلننت أربننع والينناتم باسننم واليننة فرجينيننا الؽ6763االتحنناد عننام  الجننزء اهننذ

 .“92الرؼم من أن بعض سكانها حاربوا بجانب الجنوببتعمل بالرا تابعة لالتحاد  وماريالند(
 :“93الحرب األهلية”

ُبننذلت محنناوالت أخيننرة للتوفيننا بننين الشننمال والجنننوب لمنننع وصننوا الحننرب. وأفضننل هننذة المحنناوالت فرصننة, وهننو 
وفقاً لتسوية ميسورى, لكنن تحطمنت ° 36  32للعودة لخط عرض Crittenden John كريتندنمشروا جون 
م بندأت حركنة االنفصنال 6766من ديسمبر وبدءاً  .)لتشبثه بالمبدأ( السما  للرا بدخول أى اصليملينكولن على رفض 

م اجتمع مندوبو سبع 6766ى فبرايرتنظم نفسها فى والية كارولينا الجنوبية الوالية المنتجة للقطن بكميات كبيرة. وف
وكونوا الواليات المتحالفة األمريكينة بوالية آالباما  Montgomeryواليات انفصالية فى مإتمرعقدوه بمونتجمرى 

Confederate States of America وانتخبنوا جيفرسنون ديفينزDavis Jefferson  رئيسنا مإصتناً لهنا, ثنم
سننرعان مالحقننت بهننذا الركننب علننى مضننض أربننع أخريننات مننن واليننات الجنننوب العليننا بنندافع مننن وفائهننا لشننطرها 

ميننناء ب Fort Summterفتحننت القننوات الجنوبيننة نيرانهننا علننى حصننن سننمتر م 6766أبريننل ”فننى و .الجنننوبى
 بدء الحرب األهلية.تشارلستون الواصع فى كارولينا الجنوبية وهذة كانت إشارة ل

 :”94بجعل الحرب التى فرضت عليه طريق للتأسيس الثانى للواليات المتحدةن للينكوفكرة الرئيس ”
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الحرب بفكرة جعلها تخدم رإيته فنى التؤسنيس الثنانى للوالينات المتحندة فكاننت مبنينة علنى أُسنس لينكولن  أدار
األمريكى هى نقناط الضنعؾ بالدسنتور وينؤتى فنى مقندمتها النرا دستورية فهو من ناحية يعلم أن سبب انشقاا البيت 

ولكن يجب أن تكون معالجة هذا الضعؾ عبر تعديل الدستور باستخدام االساليب والطرا التنى ننص عليهنا الدسنتور 
ولكنن بسنبب الخالفنات الحنادة واالحتقنان بنين الشنمال والجننوب وأجنراءات  ,ذاته, على أيتم ذلنك بندون عمنل عنينؾ

التمسنك باالتحناد إسنتناداً علنى الدسنتور أيضناً, وكنان لينكنولن صال التى صامت بها والينات الرصينا, وجنب علنر نفالا
الننذى درس القننانون ُينندرك صننراحة أنننه ال يوجنند بننند صننريح فننى الدسننتور يمنننع انفصننال أى واليننة لينكننولن  آبراهننام

رفض لينكولن أمريكية خصوصاً وأن االتحاد تشكل ي رادة طوعية بين الواليات التى شكلت االتحاد الفيدرالى, إال أن 
أن جعنل حكنام والينات لينكنولن  امبشكل صاطع فى خطاب تنصيبه األول فكرة االنفصنال, وهننا حكمنة النرئيس آبراهن

 «أجل اتحادا أكثر كماال» الرصيا فى وضع المنتهك لصميم أحد نقاط القوة يالدستور والذى بديباجته األولى كان من 
وهو وفى المقابل لم يشترط إجبارية معالجة نقطة الضعؾ بالدستور وهى الرا لكنه لن يشجعه  .وصيانته له األولوية
شاره وتوسعته, وفى نفس الوصت لن ُيكافنؤ والينات الجننوب النتهاكهنا الدسنتور. وكنان منن الحكمنة ولن يعمل على انت

أيضاً عدم إطالصنه الرصاصنة األولنى فنى الحنرب وبنذلك جعنل وجنود معارضنة سنواء صوينة أو سنلبية داخنل والينات 
سننك باالتحنناد وتننرفض نفصننال. كمننا ضننمن واليننات متننرددة فننى موصفهننا بننؤن تتمإلالرصيننا ضنند حكوماتهننا الراؼبننة بننا

على المستوى الداخلى والخارجى وبذلك يكون تبرير سنبب الحنرب لينكولن نفصال. وهذا ما عزز موصؾ الرئيس إلا
إال فنى  منطقينا وال يوجد مبنرر آلى والينة لإلنفصنال والنذى الُيسنمح بنه ,ستمرار فيها  ُبنى على أُسس دستوريةإلوا

الذى يإسسه صراحة واستنفاد كل السبل الشرعية فى ردا الحكومة أو  لدستورحالة صيام الحكومة الفيدرالية بانتهاك ا
إرجاعها عن انتهاكها للدستور, والذى يكون تسبب فى حدوث ضرر بالػ ال تطيقة والية أو أكثر وبذلك يكنون سنبب 

سس الدستور الذى أتا  لحكومنات الوالينات والشنعب كنل ا ُُ لحقنوا التنى لنم إنفصال الوالية أو الواليات مبنى على أُ
علنى إلنزام الواليننات لينكننولن يننص عليهنا لصنالح الحكومننة الفيدرالينة التنى يجنب باألسنناس أن تصنونه. لنذلك اعتمند 

دستورياً باالتحاد ونفى مبررها أنه سنوؾ ُيلؽنى النرا منن هنذة الوالينات بؽنض النظنر عنن عندم صبولنه وازدرائنه لنه 
متناؼم مع الدسنتور لكنن الُيشنفى ؼلينل لينكولن ك يكون موصؾ الرئيس والتزامه بعدم السما  أو تشجيع انتشارة وبذل

موصنؾ حكومننات والينات الرصيننا وهننذا حقيقنى ولكنننه اليبنرر  والينات العبودينة المتشننككة بنوايناه العدائيننة تجناه النرا
فنى لينكنولن ويمكنن اسنتنباط فكنرة , هلينةأحنرب لم تكن العبودية لتنتهنر بندون  لذلك .االنفصالية المتعنت والمتصلب

منن للوالينات المتحندة وجعل التضنحيات المبذولنة فيهنا طرينا سنليم للتؤسنيس الثنانى  التى فرضت عليه إدارة الحرب
 :ومنهائها أثنا ومواصفه خالل ردود أفعاله
ويتوثب م, بينما كانت الحرب تتؤجج نارها ويتفجر بركانها, 6762فر السنة الثانية للقتال؛ أ  سنة  ”: الموصؾ األول

فر البر والبحر رجالها, اشتدت الدعوة إلى حنل معضنلة النرا, وارتفعنت األصنوات منن كنل جاننب بوجنوب إعنالن 
صرار التحرير, ونشطت الصحؾ والمجالت تطالب النرئيس بنؤن يخطنو هنذه الخطنوة, وانهالنت علنى النرئيس الكتنب 

س على كلمنة عظنم تؤثيرهنا فنر نفسنه وتندبر فيهنا يحبذ فيها أصحابها أن يقطع العقدة فذلك أيسر من حلها.ووصع الرئي
إن هننذه الحننرب األهليننة هننر األداة التننر سننخرها هللا الصننتالا جننذور » طننويالً, وهننر صننول أحنند الكتنناب المننإرخين:

العبودية, وإن أعقابنا لن يرضون عنن نتيجتهنا إال إذا كنان ممنا تحدثنه الحنرب إزديناد عندد الوالينات الحنرة, هنذا منا 
شرا الكونجرس وصواد االتحاد يفكرون فى ” لذلك و“. 95«ع, وهذا هو األمل الذ  تنشده جميع األحزابيتوصعه الجمي

وخفنؾ منن ؼلنوا حماسنتهم. لينكنولن أثناء المراحل األولى للحرب فى التسرا فى فك رصاب الرصينا اعتنرض علنيهم 
, فلنم يتبلنور الموصنؾ بحينث يسنمح ذلك أنه كان يرى أن يكون تحرير العبيد على مراحل ومنع دفنع التعنويض النالزم

م. كما أن الواليات 6765للكونجرس أن يقتر  إلؽاء الرا لألبد بتعديل دستورى يشمل التعويضات إال فى يناير عام 
 “. 96لم تعتمد ذلك التعديل إال بعد أن وضعت الحرب أوزارها بمدة كافية

يدعو النرئيس للعمنل, وكاننت عبارتنه صنارمة أخنذ كتب جريلى بصحيفته نيويورك تريبيون ” :عندماوالموصؾ الثانى
وعجنب النناس أن  فيها على الرئيس تردده. واختتمها فى لهجة أصرب الى اآلمر منها للرجاء أن يعلن تحرير العبيد...

إذا كنان فنر النناس منن ال »رأوا الرئيس يرد بنفسه على جريلر, وذلك فر صحيفته, ومما جاء فى رد الرئيس صولنه:

                                                                                                                                                                                                         
دسػخور ر،ويتػالت ر،مخوػدة وخردتالخػه ،لدسػخورت  وزررة ر،.الرعتن رامرتكتػن ور،مركػز ر،ػوط ى دررة ر،ورب ت ظر:إف وفكرخه فى ،،لمزتد على  هج ،ت كو ( 12)

ف ودوره فػى ر،ستالسػن رامرتكتػن ،،ت كػو  نبررهػالـ عػالء عػد الف وسػتفت؛88روبرت سى أ،فت مرعػع سػالبؽت ص ؛ ت ظر أتضال:1ت صـ1114وخى عالـ 
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لى الوحدة إال أن يحافظوا على الرا, ف نر لست منهم, وإذا كان فر الناس من ال يحافظون علنى الوحندة يحافظون ع
إال أن يقضواعلى الرا, ف نر لست منهم؛ إن ؼرضر األسمى هو أن أحفظ بناء االتحاد وليس هو أن أحفظ العبودينة 

ًدا واحنًدا فعلنت ذلنك, وإذا كنان فنر وسنعر أن ف ذا تسنى لر أن أنقذ االتحاد دون أن أحرر عب… أو أن أصضر عليها 
وإذا استطعت أن أحافظ عليه بتحرير بعض العبيد وترك البعض فعلنت ذلنك … أنقذه بتحرير جميع العبيد فعلت ذلك 

الحا أن الرئيس لم يؽفل يوًما عن مسؤلة العبيد, ولم ينس ذلنك النظنام المنكنر البؽنيض النذ  نشنؤ علنى مقتنه « أيًضا 
والننذ  طالمننا تمنننى أن تنجننو الننبالد مننن آثامننه, ولكنننه كننان يحننرص أال تفسنند مسننؤلة العبينند عليننه صضننية وازدرائننه, 

الحرب.ولم يهمل الرئيس مسؤلة الرا كل اإلهمال, وإنما سار فيها بقدر؛ ففر أوائنل السننة الثانينة للحنرب أرسنل فنر 
لنس صنراًرا بنه تعنوض الوالينات التنر السادس منن شنهر منارس إلنى الكنونجرس مقترًحنا, منإداه أن يصندر ذلنك المج

تقضر على الرا فيها تعويًضا ماديٍّا عادالً. وأصدر المجلس هذا القرار ولكن الواليات المحايدة عارضته ورفضنته, 
وهر المقصودة به صبل ؼيرها. ودعا الرئيس ممثليها وحاول إصناعهم, ولكنهم لم يقتنعوا فمنيت الفكرة بالفشل, ولم يفد 

تعرضه لنقد هذه الواليات ولومها, ثم للوم دعناة التحرينر منن جهنة أخنرى؛ ألنهنم رأوا فنر الفكنرة تنردًدا  الرئيس إال
  “.97وتقاعًدا, وهم ال يقنعون بؤصل من التحرير الكامل فر ؼير تراجع أو تحفظ

سناعدت الوطنينة التنى ”المجتمع األمريكى بورإيته فى استيعاب المهاجرين لينكولن دارة إ:من خالل الثالث الموصؾو
جاننب االتحناديين وكننان العديند مننهم صند بندأ للتنو فنى تعلنم اللؽننة لأظهرهنا مئنات األالؾ منن المهناجرين النذين صناتلوا 

  “.97ترطيب مشاعر العداء لألجانب. وفى الواصع تم حث الكونجرس على تشجيع الهجرة أثناء الحربب نجليزيةإلا
لينكنولن م صراراً بتحرير العبيند فنر العاصنمة ولمنا وصنع 6762أصدر الكونجرس فر أبريل ”عندما  :الرابع الموصؾو

م  للقضاء على النرا فنر هنذه العاصنمة, 6749 عامعندما تقدمت باصترا  للكونجرس »على هذا القرار صال متذكراً:
ودعنا النرئيس ممثلنر «. ولم أكند أجند منن يسنتمع إلنى ذلنك االصتنرا , لنم أكنن أحلنم  أننه سنوؾ يتحقنا بهنذه السنرعة

الواليات المحايدة إلى مإتمر فر آخر يوليو, وحاول أن يقنعهم بقبول التعويض, ولكنهم أعرضوا عنه وأصروا على 
عوة إلى التحرير تشتد يوًما بعد يوم, وظل الرئيس يتدبر ويقلب األمر على وجوهه. ولقد كان منن عنادهم. وظلت الد

أجلِّ مواهبه أنه كان يتبين األمور على حقيقتها, مهمنا إلتنوت علينه سنبلها واختلطنت وشنائجها, ثنم يسندد خطناه علنى 
رئيس يخشنى أن ُيؽضنب التحرينُر الشنامل هدى مما يرى دون أن تفوته صؽيرة أو كبيرة مما تقع علينه عيناه.كنان الن

العاجل الوالياِت المحايدة فتنضم إلى االتحاد الجنوبر, وكان يعد ذلك والحرب صائمة كارثة عظيمة. ثم إنه يخشنى أن 
يتهم أنه ما أثار هذه الحرب الضروس إال من أجل القضاء على الرا مع أن الدستور يقره, وهو لم يخض ؼمار هذه 

حافظة على االتحناد. وإذا أصندم النرئيس علنى التحرينر خنر  بنذلك علنى الدسنتور وهنو الحنريص علنى الحرب إال للم
مبادئه,العامل منذ اشتؽاله بالسياسة على المحافظة عليه وتقديسه.ولكن الرئيس يرى للمسؤلة وجوًها أخرى, فالتحرير 

اثتنه, وصند كنان النرا أبؽنض شنرء إلنى نفسنه, فر ذاته هو العمل اإلنسانر الجليل الذ  طالما تاصت نفسه إلينه مننذ حد
وهو فر الوصت نفسه يرى أن تحرير العبيد سوؾ يدعوهم إلى التمرد على سادتهم فر الجنوب,فتضعؾ شوكة هإالء 
السادة فر الحرب, هذا إلى ما يرجى من رفضهم فر العمل بفالحة األرض بعد تحريرهم, فيضطر البيض إلى العمل 

وتضعؾ مواردهم, فضالً عن أن التحرينر منن شنؤنه أن يكسنب النرئيس وحكومتنه عطنؾ  مكانهم,فتتضاءل جيوشهم
 ؤوروبا, فال تناوئه بالتدخل فر الحرب.وأما عن الدستور فالتحرير ضرورة تدعو إليها الضرورة الحربينة,باألحرار 

  “.99ولن يجد الرئيس صعوبة كبيرة فر حمل ممثلر األمة على تعديله فيما يتصل بهذا األمر
م خمندت ثنائرة االنفعناالت 6763662الحرب تجنر سناصها متثاصلنة عنامى ”: عندما اتضح للجميع أنالخامسالموصؾ و

والحماسات األولى, وأخذت أمريكا تتعلم كل دروس التبرم بالحرب واالشمئزاز منها. ونظنر النرئيس فلنم يجند حولنه 
ين, كمنا لنم يجند خلفنه إال شنعباً متشنككاً متعبناً, وال إال خونة ودعاة هزيمة وصنواداً معنزولين وسياسنيين حنزبيين ملتنو

أمامنه إال صنواداً أؼبيناء وجننوداً مبتئسنين, ولسنننا نشنك أن عنزاءه الوحيند فنى تلنك الملمننة كنان شنعوره بنؤن دافينز فننى 
يربط الواليات المتحدة بعضها إلى بعض شهوراً طويلة لينكولن . ولقد ظل ريتشموند اليمكن أن يكون أسعد منه حاالً 

مضنية حفلت بالهزائم والجهد عديم الجدوى وفى مراحل صائمة من الفرصة واالنقسام وخور العزيمة, وليس بين أيدينا 
يجلس أية حادثة تدل على أنه تردد يوماً عن هدفه. ومرت عليه فترات لم يكن يجد فى أثنائها شيئا يعمله, فترات كان 

                                                           
 .213ر،.فتؼ تمرعع سالبؽت ص ( مومود 19)
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معركننة ”بعنندولكننن “. 622البيننت األبننيض صننامتاً ال يتحننرك, كؤنننه تمثننال صننارم مننتجهم للعزيمننة والتصننميمبؤثنائهننا ب
 أعلننننن“ 626وهننننى نقطننننة التحننننول بننننالحرب لصننننالح الشننننمال م,6763يوليننننو Gettysburgجيتسننننبر  الدمويننننة 

هنذة بمننذ سنبع وثمنانين عامناً أنشنؤ آباإننا »لضحايا هنذة المعركنة:جيتسبر  عند مقبرة بخطبته التى ألقاها بلينكولن  ”
القارة أمة جديندة صامنت علنى الحرينة, وكرسنت نفسنها للمبندأ القائنل بنؤن النناس جميعنا خلقنوا متسناويين. ونحنن اآلن 
مشتبكون فى حرب أهلية كبرى تمتحن هذة األمة ليظهر ما اذا كان فى وسعها, أو وسنع أينة أمنة أخنرى صامنت علنى 

نفسها له, أن تعيش طويال وها نحن صد اجتمعنا فى ميدان عظيم من ميادين هذة الحرب, وجئنا هذا األساس وكرست 
لنكرس جزءاً من هذا الميدان ليكون المثوى األخير آلولئك الذين ضحوا بؤرواحهم لكى تحيا األمة. وأننه لمنن اللباصنة 

 ض أو نضنفى عليهنا صدسنية, فن ن الرجنالعلى أنه من وجنه أعنم اليمكنننا أن نكنرس هنذة األر والسداد أن نفعل ذلك.
النذين صناتلوا هننا صند صدسنوها تقديسنا أعظنم منن أن نزيند علينه أو نننقص مننه بقوتننا الشجعان األحياء منهم واألموات 

أن نكرس أنفسنا للعمنل النبينل النذى  الحقيرة. وسوؾ اليؤبه العالم كثيراً أو يذكر طويالً ما نقوله هنا. ولذلك يجدر بنا
ى سبيل تقدمه أولئك الذين حناربوا هننا. نعنم يجندر بننا أن نكنرس حياتننا للقينام بالواجنب العظنيم النذى الينزال ساهم ف

أمامنا. فنستمد من هإالء األموات المكرمين إخالصاً متزايداً للمبدأ الذى بذلوا فى سبيله أكثر ما يمكنن منن إخنالص. 
ُسدى, وعلى أن الحرية بقضل هللا ستبعث فنى هنذة األمنة بعثنا ونعقد العزم هنا على أال تذهب أروا  هإالء األموات 

  .“622«جديداً,وأال تمحى من األرض الحكومة الشعبية التى يقوم بها الشعب فى سبيل الشعب
فنى خطنوة جريئنة لينكنولن نظنرا للتضنحيات الكبينرة منن أروا  الشنعب األمريكنى صنام النرئيس و: السنادسالموصؾ و

م, وأصضضدر إعضضالن تحريضضر العبيضضد فضضى الواليضضات المتمضضردة ودعضضوتهم ١۸63ينضضاير عضضام فضضى األول مضضن ” ومحسننوبة 
ضضافة إلضى هضدف إنقضاذ إلعالن ليؤكد إلغاء الرق كهدف للحضرب بضاإللإلنضمام للقوات المسلحة فى الشمال.وجد جاء ا

لم ُيؽير البيان طبيعة الحرب األهلية ومجرى التاريخ األمريكى فحسب, بل مثَّل أيضاً نقطة تحول فنى . ” “623االتحاد
ذاته. لم يتضمن البيان إلى تعويض مالكى العبيد أو إلى إعنادة تنوطين العبيند المحنررين, ومننذ لينكولن طريقة تفكير 

ينرى لينكنولن نود السود بالتجنيد فى جيش االتحاد, وأصبح الوهلة األولى عمل البيان على إلزام الحكومة ب لحاا الج
نفسه المحرر األعظم إذ أنه استجاب للدور الذى فرضه عليه التاريخ وحاول جاهداً تحقيقه, وبعند ذلنك , صنام بنرفض 
ل اصتراحات ُعرضت عليه بشؤن إلؽاء أو تعنديل البينان منن أجنل إفشناء السنالم. إذا أصندمت علنى هنذا الفعنل, كنان يقنو

 “.624متحدثاً ألحد زائريه, ف ن اللعنات ستالحقنى فى الوصت الحالى وإلى اآلبد
كنال الطنرفين »أوضح لنكنون فنر خطناب تنصنيبه الثنانر رئيسناً للوالينات المتحندة بقولنه: ” : حينما السابعالموصؾ و 

ة", واألخنرى فضنلت استنكر الحرب, ولكن أحدها فضل الحرب على أن تسنير الدولنة فنر طنر يقهنا " إلؽناء العبودين
فنى لينكنولن  ”كمنا أضناؾ “ 625, ومنن هننا صامنت الحنرب األهلينة«الموت على أن تترك هنذه األمنة تمنوت بانشنقاصها

لننزعن الشر من نفوسننا فنال نضنمره ألحند, ولنيكن خيرننا »خطبته االفتتاحية حينما ُنصب رئيسا للمرة الثانية, صال: 
للجميع, ولنكن ثابتين فى الحا كما يريه هللا لنا. ولنعمل جهدنا لكى نتمم العمل الذى بين أيدينا, فنضمد جرو  األمة, 

امهم. ولنسعى إلى كل ما يوصلنا إلنى سنالم عنادل دائنم فنى حياتننا الداخلينة ونعنى بمن تحملوا الحرب وبؤراملهم وأيت
إلنى الحنرب . لينكنولن هذة هى الرو  األمريكية وهذة هى النرو  التنى دفعنت « وفى عالصتنا باألمم األخرى جميعها

م بعند 6765ينل أبر 64ولو أتيح له أن يعقد الصلح لعقده بهذة الرو  نفسها. ولكنن صناتال أطلنا علينه الرصناص فنى 
   “.626عشرة أيام من انتهاء الحرب ومات فى اليوم التالى

 : “627تمويل الحرب
شعوب سا لمن يريدون توريط ووهو تمويلها فالتاريخ يعطى در ثمنها الفاد  بالنسبة لجانب من مآسى الحروب

إن  » ألفنر عنام:صبنل  Ciceroوعلنى حند تعبينر رجنل الدولنة الرومنانر سيسنيروبالدهم فى الحروب والصنراعات, 
وألن الحرب األهلية األمريكية كانت أشبه كثيراً بالصراعات الضخمة التر وصعت  .«عصب الحروب مال ال ينضب

                                                           
 .241ج. وتلزت مرعع سالبؽت ص( ه. 111)
 .82( ،لمزتد ت ظر: فرر ستس وتخ ىت وود عرريت رتخشالرد هوفسدرخر ون.روف ت مرعع سالبؽت ص 111)

 143ص  سختفف ف س ت ب تهت مرعع سالبؽت (114)
 .82 ( فرر ستس وتخ ىت وود عرريت رتخشالرد هوفسدرخر ون.روف ت مرعع سالبؽت ص112)
 .111( أرتؾ فو رت مرعع سالبؽت ص112)
  . 34: 18ت مرعع سالبؽت ص ص  ر( ،لمزتد ت ظر: أودو زروخ111)

 143ص  سختفف ف س ت ب تهت مرعع سالبؽت (113)
: 12ت ص ص 11ت ص  4ت ج31تص 1عػوف سػختؿ عػوردف ت مرعػع سػالبؽت عػزئتف تجرامرتكتػن ت ظػر:  راهلتػنخموتؿ ر،وػرب ،لمزتد عف ( 119)

 .311فو رت مرعع سالبؽتص أرتؾ  ؛19
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, مقارنة بسابقاتها كالحروب النابليونية, فقد واجه كال الطرفين ضؽوطاُ علنى خزاننة الدولنة واصتصنادها 22فر القرن
إن حقيقننة أن الشننمال, باصتصنناده األكبننر حجمنناً, وبنظامننه الضننريبر  لننم تواجههننا أ  أمننة أخننرى علننى مننر التنناريخ.

على مواجهة تلك الضؽوط, لم تإد سوى دور محدود فر صياؼة –كان صادراً,على نحو أفضل –الحكومر القائم آنذاك
توفير األموال نفاا على الحرب تؤثير على السياسة المالية. فمن أجل إلأحدثت الحاجة إلى او ,النتيجة النهائية للحرب

صامننت الحكومننة بزيننادة التعريفننة الجمركيننة إلننى إرتفنناا ؼيننر مسننبوا وأيضنناً فرضننت ضننرائب جدينندة علننى انتننا  
وصند ننص النظنام الضنريبر الجديند  .واستهالك البضائع, كما سنت صانونا بفرض أول ضنريبة علنى الندخل فنى النبالد

٪علنى الندخول التنر تتجناوز 5وترتفنع إلنى دوالر  722٪على الدخول التر تزيند علنى  3على فرض ضريبة بنسبة 
م تضناعؾ ضنرائب الندخول 6764آالؾ دوالر, وهو دخل كان يكفر ليحيا المرء حياة مترفة آنذاك. وفر العام  62

٪. كانت الضرائب تصيب كل شئ تقريبناً, إذ فرضنت ضنرائب الطوابنع 62آالؾ دوالر, فبلؽت  62زيد على التر ت
القانونية, وضرائب الرفاهية )ضرائب تفرض على سلع اختيارية ؼير أساسنية مثنل التبنػ على المستندات والرخص 

والكحننول والمشننروبات ومننا شننابه(, علننى معظننم السننلع. كمننا فرضننت الضننريبة علننى المتحصننالت اإلجماليننة للسننكك 
إلعالنات. كما ضع لرسوم العبور. وفرضت الضرائب على اخالحديد والعبارات والمراكب البخارية والجسور التر ت

٪ من إجمنالر 26زيدت التعريفات الجمركية بمعدالت عالية. ووصلت إيرادات الحكومة الفدرالية من الضرائب إلى 
انخفضت فيه مستويات التنمية وكان من إيراداته عبر الضرائب و ٪6تؤمين نحو استطاا وبالنسبة للجنوبإيراداتها, 

 .يفتقر للسيولة
رالية باصتراض مليارى دوالرعنن طرينا بينع سنندات بالفائندة, ممنا أدى إلنى تضنخم صامت الحكومة الفيد حينما

ومنن «, خضراء الظهنر» مليون دوالر من األوراا النقدية, سميت  422الدين القومى, كما صامت بطباعة أكثر من 
مهمنة شنراء  من البننوك القومينة المرخصنة والتنى كاننت تتنولىالمصرفى أسس الكونجرس نظامناً أجل ترشيد النظام 

السنندات الحكومينة, وكننان يعطنى لهنا الحننا فنى ان تصندر أوراصننا مالينة كعملنة. هننذا وأدت الضنرائب الثقيلنة بننالنقود 
المطبوعة عن طرينا بننوك الوالينة النى أن تمحنى منن الوجنود, ونتيجنة لنذلك, أصنبح للوالينات المتحندة التنى كاننت 

ا المالينة التنى تقنوم بطباعتهنا الوالينة والبننوك المحلينة, حيننذاك عملتها صبل اندالا الحرب خليطا متنوعا منن األورا
خضراء الظهر والتى تطبنع مباشنرة منن صبنل الحكومنة الفيدرالينة, باالضنافة إلنى  -نوعان من العملة الورصية الوطنية

فادت العمننالت التننى تصنندرها البنننوك القوميننة. وبسننبب العقننود المربحننة فننى امننداد المجهننود العسننكرى بالبضننائع,أ
السياسننات االصتصننادية فننى زمننن الحننرب بشننكل كبيننر كننل مننن رجننال الصننناعة الشننماليين, ورجننال السننكك الحديديننة, 
والممولين, كما صامت أعداد كبيرة من األمريكيين والذين تولوا إعادة تشكيل اصتصاد األمة, فيمنا بعند الحنرب بتجمينع 

سماسرة الحرب مستؽلى نقطة الضعؾ الدستورية بعدم  ء أيضاومن هإال .وتكوين ثرواتهم أثناء فترة الحرب األهلية
فعلى الرؼم من أن الحكومة الفيدرالية لم تتردد فنر سنداد إلتزاماتهنا المالينة  تؤطيرالنظام المالى والمصرفى دستورياُ,

ومننة أثننناء الحننرب بنناألوراا الخضننراء وفننر الطلننب إلننى الننناس صبولهننا مننن خننالل فرضننها كنقننود صانونيننة, فنن ن الحك
الفيدرالية نفسها لم تقبل ذلك فر سداد الضرائب. إذ كان ينبؽنر دفنع الضنرائب ذهبناً, وظلنت التجنارة الخارجينة تقنوم 
علنننى أسننناس النننذهب حصنننراً. وكنننان ذلنننك مإشنننراً, وال رينننب, علنننى الحاجنننة إلنننى إيجننناد طريقنننة لتحوينننل األوراا 

سنمية منع إلت تنداول األوراا الخضنراء بقيمتهنا االخضراء)الدوالر( إلى ذهنب. ومنع أن الحكومنة الفيدرالينة اشنترط
ومعهنا  –الذهب, ف ذاً ذلك لم يستقم مع الواصع االصتصناد , وصوبنل هنذا القنانون بالتجاهنل. وبندأت بورصنة نيوينورك 

يننزا بقيمتنه المقيسنة بالندوالر إلنى –وال ؼرابنة فنر ذلنك  – النذى كنان سنعرهفنر تنداول النذهب.  –مجلس البورصة
التذبذب إنعكاساً عن النتائج العسكرية التر كان يحرزها جيش االتحاد, وحظرت البورصنة التنداول فنر العنالم التنالر 

 الذين كنانوا يتنداولون curb brokersعلى أساس منافاته للمصلحة القومية.وأسس آنذاك سماسرة الحساب الخاص 
 Newsroom Gilpinموضنعا أطلقنوا علينه ؼرفنة جيلبنين االخبارينة  Broad streetاألسهم فر بنرود سنتريت 

دوالرا. ولجنؤ ثقنات التجنار النذين  25ليتداولوا الذهب هناك. كان يسمح بالتداول فهيا لقاء رسم اشتراك سننو  صندره 
النقدينة الخضنراء إلنى جيبلنين, تمامناً كمنا فعنل  احتاجوا إلى الذهب ألؼراض التجارة أو لتوصر تقلبات سنعر األوراا

مئات من "المضاربين لؽنرض المضناربة" أمنال فنر تحقينا الثنروة منن تقلبنات نتنائج الحنرب الندائرة لتقرينر مصنير 
بالدهم. ولم يكن هإالء المضاربون يحظون بقبول واسع فؤطلا عليهم اسم "ميسنرة الجننرال لنر فنر وول سنتريت". 

على المأل عن رؼبته فر أن "تقطع رإوسهم البؽيضة جميعا". كنان األسنم النذ  أطلنا علنيهم ولن لينكوعبر آبراهام 
سيان بالنسبة إلى هإالء المضاربين إذ كان همهم األكبر تلك الثروات العظيمة التر يمكنن أن يكسنبها سنعيد الحنظ أو 

تلك, فوظفوا وكالء لهنم علنى معرفنة صاحب النظرة الثاصبة. وصد وصعوا فر مطبات ومشكالت جمة إلثبات بصريتهم 
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بكال الطرفين المتحاربين إلطالعهم على آخر المستجدات. لقد كانوا فر حقيقة األمر أكثر من واشنطن إطالعناً علنى 
وهنذا األمنر . علم الرئيس لينكنونلآخر المستجدات وعلمت وول ستريت بما آلت إليه معركة جيتسبر  صبل أن تنتهر 

مهيمننون علنى النظنام المنالى حتننى علنى مسنتوى أسنرار الدولنة ومصنائر األمنة, ودرجنة تفننوا ُينبنؤ عنن مندى صنوة ال
صدراتهم وتؽلؽل نفوذهم ُتمكنهم من أن تصنل نتيجنة معركنة فاصنلة وحاسنمة لهنم صبنل القائند األعلنى للقنوات المسنلحة 

ينكون, مما يجعل أى باحث ورئيس الواليات المتحدة فى نفس الوصت وهو ليس رئيس عادى بل هو الرئيس آبراهام ل
 فى هذا الشؤن يستشعر مدى خظورة تؽولهم وسطوتهم على الدولة ومقدرات شعبها. 

نفصنالية االعتمناد علنى المصندر الثالنث لتنؤمين أكثنر منن نصنؾ إلكان لزاماً على الواليات اوبالنسبة للجنوب 
ة الكونفيدرالينة تصندر كمبيناالت خزيننة صابلنة م كاننت الحكومن6766إيراداتها لمقابلة نفقاتها: إصندار النقند.وفر منايو

لإلستراداد ذهباً وفضة حتى بعد عامين من توصيع اإلتفاصية التر أسست لإلستقالل. ومع نهاية الحرب كان الجنوب صد 
أصدر أكثر من مليار ونصؾ مليار دوالر من النقد الورصر. ولم تكن الحكومة فر ريتشموند هر الوحيدة فر الجنوب 

لجننؤ إلننى مطننابع النقنند لتؽطيننة نفقاتهننا. إذ أصنندرت الحكومننات المحليننة فننر المنندن والواليننات أيضنناً كمبينناالت التننر ت
الخزينة, وألن الجنوب لم تكن لديه مصنانع ورا ومطنابع متطنورة كاننت حناالت التزوينر متيسنرة. وبسنبب عواصنب 

نقنود التنر تسنتمد صنفتها النقدينة منن حقيقنة أن ال –إصدار كميات كبيرة مما يطلا عليه االصتصاديون النقنود القانونينة
كانت مسؤلة حتمية وكانت شائعة فر ذلك الحين كما هنر اليوم.ذلنك أن منا يمكنن  –الحكومة تعتبرها نقداً بقوة القانون
كالذهب والفضة  –. فالنقود الجيدة)العملة الردئية تطرد العملة الجيدة من التداول(أن يحدث هو تفعيل صانون جريشام 

تختفر تحت الحشايا حينما يدخرها الناس وينفقون النقود التر ال يرون فيها صيمنة كثينرة أو ال يثقنون  –فر هذه الحالة
بها كُمخّزن للقيمة.ثانر الحوادث كان انفالت التضخم من عقاله.فمع التدفا الهائل للنقود الصادرة عن دور اإلصندار 

٪ فنر السننتين األولينين منن الحنرب فقط.ومنع 722يعاً, فتجناوزت إلى اصتصاد الجنوب,ارتفعت معدالت التضخم سر
استمرار الحرب زاد التضخم حدة وبدأ اصتصاد الجنوب يخر  على السيطرة فر حنين فقندت العملنة صيمتهنا كلينة.وعم 
االكتناز ونقص المواد واألسواا السوداء بصورة كبيرة مع تراجع دعم المجهود الحربر وهبنوط مسنتويات المعيشنة 

مشنهد كبينر الخندم األسنود ممسنكاً  يشتمل علنى Gone with the Windبصورة حادة. إن فيلم "ذهب مع الريح" 
راكضاً وراء ديك مهزول تحت المطر المنسكب, محدثاً نفسه بؤن هذا الديك سيكون عشناء عيند المنيالد  البليطة بيده,

 .آخر السنوات المدصعة من الحرببوبية يجسد واصع حياة مئات اآلالؾ من األُسر الجن لمستخدميه البيض,
 :“627العدالة االجتماعية وبعض مشاكل إدارة الحرب للجانبين”

نسان وكذلك تخر  أسوء ما فيه ففى الحرب األهلية األمريكينة كاننت إلالحروب دائماً ما تخر  أفضل ما فى ا
الجيوش فاضحة األخطاء وجائرة. فقد سنت صوانين للتجنيد, ولكنها لنم توضنع بعدالنة وديمقراطينة. ففنى الشنمال كنان 

ضطرابات منن جنراء الخدمنة العسنكرية. ولقند الين يسمح للرجال بؤن يستؤجروا بدائل يحلون محلهم, أدت هذة القوان
 Thaddeus الجمهوريين المتشننددين بقيننادة ثنناديوس سننتيفينزبين بمنازعننات سياسننية داخليننة. فننابتلننى كننل الجننان

Stevens  متهمنين إيناه بالضنعؾ المفنرط فنى لينكنولن من بنسلفانيا, وبن ويد من أوهايو, وتشارلز سمنر, هناجموا
عننادة تعميننر إلشننديد الننبطء فننى اتخناذ تحريننر العبينند هنندفاً مننن أهنندافها, بنالػ اللننين فننى إجراءاتننه تسنيير دفننة الحننرب, 

لويزيانا وؼيرها من الواليات المهزومة, أما فى الجنوب, فن ن حكنام منن أمثنال جوزينؾ إى بنراون حناكم جورجينا, 
ت بحقننوا الواليننات. ولقنند صامننت وزيبلننون فننانس حنناكم كارولينننا الشننمالية, عرصلننوا حكومننة الجنننوب بتشننبثهم المتعننن

األؼراض السياسية بدور ؼير موفا فى التعينات لمناصب الجيش فى كل الجانبين, وفى الشمال بوجه خاص,فدفعت 
 إلى األمام بؤشخاص ؼير أكفناء مثنل بنجنامين بتلنر وأمبنروز بيرنسنايد بينمنا أهمنل صنادة شنجعان أكفناء مثنل تومناس.

وكننان الشننمال يوجننه  انبين, حتننى عرصننل جيننوش التحننالفيين فننى آخننر األمننر.واستشننرى الهننرب مننن الجننيش فننى الجنن
لجنوب ب ساءات رهيبة فى سجن ليبى بريتشموند, وسجن أندرسنونفيل بجورجينا وؼيرهمنا منن السنجون, لاالتهامات 

إذ أصنبحت  ولقد انتعشت المحسنوبية والتحاينل والفسناد فنى القطناعين. بيد أن المعسكرات الشمالية لم تكن أصل سوءاً.
والمضنناربين وعناصرالضننؽط السياسننى وؼيننرهم مننن الطيننور الجارحننة  واشنننطن مليئننة بالمتعهنندين ؼيننر األمننناء,

االنتهازيين, كما أن بعض االستؽالليين من أهل الجنوب أثروا على حساب صضنيتهم المحتضنرة. ولقند أدى انخفناض 
فالس على أعداد كبيرة من الكادحين. أما فى إلوصضى ا رتفاا األسعار بدرجات جنونية,إلالنقود الورصية فى الجنوب 

الشمال, ف ن التضخم العلنى شجع على مشروعات تنطوى مقامرات ومؽامرات جامحة,وساعد على نشوء فريا منن 

                                                           
أرتػؾ فػو رت  ؛411نيف  تفت زت ه ر  سختؿ كومالعرت مرعػع سػالبؽت ص ،لمزتد عف مرتالر ر،ردر،ن ريعخمالعتن فى ردررة ر،طرفتف ،لورب ت ظر: (118)

 .312مرعع سالبؽتص 
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وبمضننى الحننرب صنندماً فاصننت التننوترات االجتماعيننة, فنننتج عننن مسننودة صننانون . أصننحاب الماليننين الصننارخى الؽنننى
 -لتحناا بنالجيشإلتيان ببدالء عنهم لتؤدية الخدمة العسكرية أو دفنع المنال بندالً منن اإللألفراد با والذى يسمح -االتحاد

استياءاً شديداً, إذ اؼتاظ العمال منن أصنحاب المصنانع والممنولين منن جننيهم أرباحناً طائلنة, بينمنا تضناءلت دخنولهم 
العمالية الشمالية,والتى نظمت أعدادا هائلة منن هذا وصد شهدت الحرب الميالد الجديد للحركة  الحقيقة بسبب التضخم.

وصصنارى القنول كنان للحنرب جاننب بنالػ السنوء.بيد أنهنا انطنوت  االضرابات من أجل الحصول على رواتب أعلى.
 . نسانى الخير والتضحية من أجل الوطنإلكذلك على ما ال حصر له من صصص البطولة والوفاء والجهد ا

 :نقطة الضعؾ الدستورية الخاصة بهنتضحيات النساء فى الحرب بالرؼم من 
شناركت بعنض نسناء الشنمال بشنكل مباشنر فنى حمنالت ” حتنى ذلنك النزمنبالرؼم من تجاهل الدستور للمنرأة 

وهى موظفة فى مكتب براءة االختراعات فى واشنطن .Klara P عسكرية.على سبيل المثال ارتحلت كالرا بارتون 
العاصمة, وعندما اندلعت الحرب صامت بالسفر مع الجيش إلى شمال فرجينيا, لتساعد فى تنظيم خطوط األمنداد, كمنا 
كانت تقوم بتمريض الجرحى من الجنود . عملت بارتون منفردة أكثر من كونها جنزءاً منن صسنم التمنريض النسنائى, 

وهنذة أحند أوجنه تضنحيات النسناء وعمنوم الشنعب فيبنذلون الندم والجهند “. 629م تتلق أى تعضوي  حكضومىكما أنها ل
ترنيمنة  .Julia W. Hكتبنت جولينا وارد هناو  ”,وبعد أن بدأت الحنرب .والمال بدون مقابل وؼيرهم يجنى األربا 

الخاص للشماليين علنى ؼنرار وأصبح عمل هاو هو النشيد معركة الجمهورية وصورت فيها الصراا برإية خيالية. 
أؼنية ديكسى بالنسبة للجنوب.وصد ساهمت نسناء أُخرينات أصنل شنهرة إسنهاماً كبينراً فنى تنظنيم الجهند والوصنت والمنال 

وضنعت الحنرب ”كما “. 662وؼالباً ما لعبن أدواراً وتحملن مسئوليات تفوا تلك الشائعة بالنسبة للنساء فى ذلك الوصت
النساء البيض الجنوبيات. وبسبب أنهن تركن بمفردهن فنى الحقنول والمنزارا, فلقند أُجبنرن أعباء ؼير مسبوصة على 

 “.666على إدارة الشئون التجارية, والعبيد, وؼيرها من األعمال
  :على المحك Monroe Doctrineموصؾ االمبراطوريات األوربية ووضع مبدأ مونرو 

الرصيا فى مستعمراتها منذ عدة عقود, كانت على النرؼم  البريطانية التى أبطلت وأدانت عمل” اإلمبراطورية 
من ذلك مساندة لموصؾ الواليات المالكة للعبيد. فكاننت حنرب أهلينة دموينة ومرعبنة. بيند أننه فنى النهاينة , انتصنرت 

. وكذلك الجنوبيين أيضا ال يقلون شجاعة وصالبة عنهم. لكنن الفيصنل كاننت القضنية “662شجاعة وصالبة الشماليين
حارب من أجلها الشماليين وهى بداية كانت الحفناظ علنى االتحناد حتنى ظهنر جنوهر المشنكلة للعلنن وهنو إلؽناء  التى

العبودية فحاربوا من أجل ذلك, بقيادة صائد مإمن بعدالة ودستورية ما يحارب من أجله وليس من أجنل كرسنى الحكنم 
يطانيننة عننن السننلوك الكننريم وسننمحت لننوكالء خرجننت الحكومننة البر” والتننربح علننى مظننالم البشننر ومعاننناتهم. ولكننن

وأشهرها هنى –الجنوب ب نجلترا أن ُينزلوا إلى البحر ثالث سقن سريعة للقرصنة فى المحيط, وأن يزودوها بالرجال
وبوسناطة طنرادات بحرينة مسنتوردة منن ” “.663فكانت تتعقنب سنفن الوالينات المتحندة وتطاردهنا فنى البحنار -أالباما

سنفينة تجارينة لقنوات االتحناد. وصند اعتبنرت الحكومنة  252وات الكونفدرالينة تحطنيم حنوالر بريطانيا اسنتطاعت القن
ولنذلك رفعنت مطلبناً إلنى الحكومنة البريطانينة  االتحادية أن مساعدة بريطانيا للجنوب مخالفنة لقواعند الحيناد الدولينة,

 . “664من هذه الطرادات البحريةطلبت فيه التعويض عن الخسارة الناتجة  Albama Claimsلب أالباما ايدعى مط
ذهنب الجنيش الفرنسنى للمكسنيك ينتهنك منذهب منونرو. لدرجنة أن تنواردت علنى النرئيس ” بالنسبة لفرنسنا و 
يقاؾ الحرب, وترك نتائجها لمناصشات تجرى فيما بعد, واالنقضاض بالواليات المتحدة كلها  مقترحات صائلة بلينكولن 

لى مثل تلك المقترحات منا لنم تصنبح كلمنة االتحناد إمكسيك, ولكنه أبى أن يصؽى شمالها وجنوبها على الفرنسيين بال
وتؽينر “. 665وسلطته هى العليا. فقد يجوز أن يقوم األمريكيون بمثل هذة األعمال كشنعب واحند ال كشنعبين منفصنلين
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م, حيتما فقد الجنوب آخنر أمنل لنه منن تندخل فرنسنى وبريطنانى بشنكل مباشنر. إذ كاننت لحكومنة 6763 عام” الحال
االتحاد ميزات كبرى فى الجبهة الدبلوماسية, وصد اسنتخدمتها بحنذا, ولنم يعند أى مسنئول أوروبنى مسنتعدا لإلنحيناز 

م, 6762عنام لتحرينر العبيند فنى  أصندر بياننهلينكنولن لقضية خاسرة, خاصة بعد معركة جيتسبير , فضالً عنن أن 
فجعننل مننن استئصننال الننرا أحنند األهننداؾ الرئيسننية للحننرب, وأدى هننذا إلننى احتشنناد الشننعور الُخلقننى لنندى الجمنناهير 
البريطانينة فننى جانبنه. وصنندم عمنال مقاطعننة النكشناير ببريطانيننا, النذين أفقننرهم الحرمنان مننن القطنن بسننبب الحصننار 

وهذا عكس مافعلته “, 666ئهم للمبدأ, عندما اتخذوا فى تؤييد االتحاد موصفا ال يتزعزااالتحادى, دليالً الينسى على وال
فرنسنا التنى تسنتهلك كمينات كبينرة منن القطنن ” حكومة االمبراطورية من مساعدة واليات الرا. أما بالنسبة لموصؾ 

ن الثالنث إمبراطنور فرنسنا فقند األمريكر, فقد كانت تتعاطؾ مع الجنوب رؼم عدائها الشديد لنظنام النرا. أمنا ننابليو
كان أكثر رؼبة من بريطانيا فر أن ينتصر الجنوب فر الحرب األهلية, وصد بنى الفرنسيون طرادات كثيرة للحكومنة 

 –مستؽالً وجود الحرب فنر أمريكنا –الكونفدرالية, وصدم أيضا صرضا ماليا كبيراً. زيادة على ذلك, ف ن نابليون الثالث
م, لتدعيم حكم مكسميليان الذ  كنان يمينل لفرنسنا, وبالفعنل اسنتطاا 6762رنسية للمكسيك عام كان صد بعث بحملة ف

حتجنا  لندى إلنابليون أن ُيَثّبت ماكسميليان فر الحكم مدة خمس سنوات, وصد صام وزينر خارجينة الوالينات المتحندة بنا
تجاجه بالقوة بسبب الحرب األهلينة فرنسا على وجود صوات فرنسية فر المكسيك, ولكن سوارد لم يستطع أن يدعم اح

وصامنت بحنرب ضند  .الدومينيكانمن استعادة سيطرتها على جمهورية  Spainكما تمكنت إسبانيا “. ” 667فر أمريكا
, أى أن إسبانيا استفادت من إندالا الحرب األهلية األمريكية فبدأت ُتثبت كيانها الضنائع  Peruوبيرو  Chileشيلى

فى شإون القارة األمريكية  يكا الجنوبية والوسطى. كما حدث تدخل بريطانى وآخر فرنسىفى مناطا الكاريبى وأمر
. ولكنهنا لنم “667منونروالجنوبية والوسطى. وصد عدت الواليات المتحدة األمريكينة هنذة التندخالت بؤنهنا انتهناك لمبندأ 

 األهلية. تستطع أن تقوم بؤى إجراء مناسب إستناداً على مبدأ مونرو بسبب ؼرصها فى الحرب
  :بؤمريكاالحرب والمعتقدات الدينية 

رجال الدين البروتستانت الشماليين بذلوا ما فى وسعهم لتؽطية األعداد الؽير مسبوصة منن ضنحايا الحنرب بمبنررات ”
وصنت الحنرب, كاننت تتحند المسنيحية منع الوطنينة فنى شنكل دينن مندنى, والنذى ينرى بدينية, وأثناء احتفناالت عديندة 

الحرب على أنها وسيلة الرب لتخليص الواليات المتحدة من العبودية وتمكينها من أن تصل إلى ما لم تصل إلينه منن 
م يضضذهبوا أبضضدال إلضضى ن واحضضدال مضضن بضضين الرؤسضضاء األمضضريكيين القالئضضل الضضذين لضضلوكضضان لينكضضوصبننل لتكننون أرضنناً للحريننة, 

وإعننالن أعينناد الشننكر بعنند  الكنيسضضة, كضضى يحضضوز بضضدهاء علضضى رمزيضضة دينيضضة مضضن أجضضل الحصضضول علضضى دعضضم شضضعبى
 . “669االنتصارات الشمالية والعمل على تشجيع رجال الدين لدعم الجمهوريين فى الوصول للسلطة

 : م١۸64انتخابات عام 
من المنجنزات فنؤدار النبالد بنجنا  فنى العديند منن المجناالت فعلنى العديد لينكولن دارة إلفى الفترة األولى كان 

سنكان إلنشناء وزارة اإم, و6762نشاء وزارة الزراعة فى عام إتم  ”سكانإلسبيل المثال ولتنظيم المجال الزراعى وا
حرب جرت هذة االنتخابات بعد أن ال  فى األفا النصر للشمال ولكن لم تنتهى ال “.622م6765وتنمية المدن فى عام 

فقننام  , ”عمنارإلإعنادة اخطنة  لإلنقسنام الحناد بنين أعضنناء الحنزب الجمهنورى حنول نظنراً ” لعنناد حكومنة الجننوب و
( مننع رجننل مننن الحننزب National Union Partyبترشننيح نفسننه تحننت شننعار )حننزب االتحنناد الننوطنرلينكننولن 

)تنيسنر( كنائنب للرئيس.أمنا النديمقراطيون فقند منن الديمقراطر الذ  يإيد الحرب ضد الجنوب وهو أندرو جونسون 
صد أعفاه من القيادة, وصد كان برنامج الحزب يإيد العمنل علنى لينكولن رشحوا الجنرال جور  بر. مكلالن الذ  كان 

المفاوضة من أجل السالم مع الجنوب, إال أن مكلالن نفسه كان يإمن بضرورة الحفاظ على االتحاد. كان الشمال صند 
م, لوال سلسنلة منن اإلنتصنارات العسنكرية 6764سيهزم فر أؼسطس عام لينكولن الحرب, وكان يبدو بؤن تعب من 

 فتنرة تنم فنىو “.626لمكلالن (26)صوتا ضد (262حاصال على) الرئاسةلينكولن التر أعادت الثقة فر صيادته, وربح 
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تم تقديمه إلى الكونجرس ف الثالث عشر التعديل” التعديل الدستورى الخاص ب لؽاء الرا وهوصياؼة واصترا   رئاسته
  “.622م6765 عامديسمبر  6م, وتمت المصادصة على هذا التعديل فر 6765عام يناير  36فر 

 : “623التعديل الثالث عشر”وينص
الفقرة األولى: تحرم العبودية والخدمة اإلكراهية, فيما عدا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب األصنول, 

 الواليات المتحدة وفر أ  مكان خاضع لسلطاتها .فر 
 .الفقرة الثانية: تكون للكونجرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب

 ن للتأسيس الثانى للواليات المتحدة:لرؤية الرئيس آبراهام لينكو
 والتعنديل الخنامس عشنر, نطالا تعنديلين أخنرين همنا التعنديل الرابنع عشنرإلكان التعديل الثالث عشر البداية 

للرجل  نفصاليين واستسالمهمإلوبداية بانتصار صوات االتحاد على صوات ا, على منظومة الرا تماماً دستورياً للقضاء 
حكومنة  النذى كنان يندعو إلنىلينكنولن لرئيس آبراهام ا” وهو ولم ُيريدها رضت عليه الحرب فرضاً ولم يبدئهاً الذى فُ 

ويرى الباحث أنه ال يوجد أفضل من هذة الجملة للتعبير عن المؽزى من “. 624للشعب يقيمها الشعب لمصلحة الشعب
وأيضناً صنال عنهنا  عنن الهندؾ األسنمى للديمقراطينة نظام الحكم الديمقراطى وال أجمل وأدا منن هنذة الجملنة للتعبينر

التى و “625« أصبل أن أكون سيداً, هذة هى الديمقراطية كما أفهمهاكما أننى ال أصبل  أن أكون عبداً, كذلك ال»لينكولن 
مئنات األالؾ  تضنحياتب منروى كفاحاً و ,دستورياً ذلك تم التؤسيس الثانى للواليات المتحدة األمريكية بف ,تدعم الحرية

العبيند فنى الوالينات محنرر لينكنولن آبراهنام النرئيس  حيناةومنهنا  على السواء, السود والبيض من أروا  األمريكيين
 .المتحدة
 الخاتمة

ولعندم معالجنة نقناط الضنعؾ  تاريخيةالدستورية والتى تحولت ألخطاء  بدراسة ماسبا يتبين أن نقاط الضعؾ

أخطرهنا نظنام كنان و كما يسمح بذلك الدستور عبر تعديالت ينص على اجراءاتها فتداخلت نقاط الضعؾ وتضنخمت

لم يتم معالجتها بالشكل المالئم والسرعة الالزمة, األمر الذى جعل منن حتمينة الحنرب األهلينة خينار أيضا العبودية و

اختزن للشعب األمريكى وخاصنة المظلنومين حينما حصر السياسيون خاصة الجنوبيون أنفسهم فيه. ولكن هللا رحيماً 

جه بوصلة بالده نحو الحرية واالتحاد ولم منهم رجل يستطيع أن يحمل على عاتقه هذا العبء الجسيم ويستطيع أن يو

يضلل شعبه بعدو وهمى أو مصطنع فلم يستمع لبعض تجار الحروب والسياسيين والمعاونين ذوى النفوذ بنؤن ينورط 

يضدير مبراطور نابليون الثالث. ولذلك نجنح فنى أن إلالواليات المتحدة بالحرب فى المكسيك على مكسيمليان وداعمه ا

أثبضضت ن للكضضن لينكضضو وبضضالرغم مضضن أن الحضرب فرضضضت عليضضه أجضضل الحريضضة واالتحضاد علضضى السضضواء الحضرب األهليضضة مضضن

بضضاتزان بوضضضوح والقضضيم النبيلضضة واألخضضالق, وبضضرهن ذلضضك  مضضعأن المصضضالح والمصضضلحة التنفصضضم وال تضضضاد  ببراعضضة

ذلت مايناسضبها مضن الشخصية. وبحكمة جعل من التضحيات التى بُ  المنفعةوشجاعة يالزمهما اإلصرار والتنزه عن 

والضذى  فنجح بوضع الواليات المتحدة على الطريق الصحيح للتأسيس الثانى مكان.إلحرية وعدل فى المقابل بقدر ا

يكضون وبضذلك  ,معالجة أحد أهم نقاط الضعف بالدسضتور أال وهضى الضرقتم  جعله أيضاء على أسس دستورية وبذكاء

 البشر فيه بل يحيوا أحرارا. يستعبدوالبيت األمريكى من أن ال ينقسم االتحاد وال أمتهصان ن للينكوآبراهام 
  

                                                           
 .23( وزررة ر،.الرعتن رامرتكتنت دسخور ر،ويتالت ر،مخودة رامرتكتن مع مالوظالت خوضتوتن ت ص144)
 .12تصـ1114دسخور ر،ويتالت ر،مخودة رامرتكتن وخردتالخه وخى عالـ (وزررة ر،.الرعتن رامرتكتن ور،مركز ر،وط ى ،لدسخورت 142)
 .ِ 434( نيف  تفت زت ه ر  سختؿ كومالعرت مرعع سالبؽت ص 142)
 .122ص مرعع سالبؽتت ( سختفف ف س ت ب تهت أمرتكال141)



 المجلة العلمية بكلية اآلداب العدد 41 لسنة 2020 

Abraham Lincoln and the Second Establishment of U S A 
1861-1865 

 
Prepared by 

Ashraf M. A. Morad 
 

Prof. Nabil A. A. Srhan 
Modern History Department Art College- Tanta University 

 

Prof. Ibrahim Ali Abdel Aal  
Modern History Department Art College- Tanta University 

 

Abstract: 

It turns out that the constitutional weaknesses, which turned into historical errors 

and the failure to address the weaknesses as the constitution permits, through 

amendments that stipulate their procedures, and the weaknesses overlapped 

and amplified and the most dangerous of which was the slavery system and were 

also not dealt with adequately and with the necessary speed, which made the 

inevitability of the civil war the option to restrict politicians Especially the 

Southerners themselves in it. But God is Merciful when he stored up for the 

American people, especially the oppressed among them, a man who can bear 

this heavy burden and can direct his country's compass towards freedom and 

union, and he did not mislead his people with an imaginary or artificial enemy. On 

Maximilian and his backer, Emperor Napoleon III. 
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