
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية
 قسم التاريخ

 
 

 احلزب اجلمهوري ودوره السياسي
 يف الواليات املتحدة األمريكية  

 (4581 – 4581) 
 

 الطالبتقدم بها رسالة 
 

  إبراهيم محمد سليمان
 

جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في التربية كجامعة ديالى  فيالى مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
 تخصص التاريخ الحديث -

 
 إشراف

 

 األستاذ الدكتور

 محمد عصفور سلمان
 
 
 

 م 2142كانون األول                             هـ           4141محرم 
 

Ministry of Higher Education 
& Scientific Research 

Diyala University 
College of Education for Human Sciences 



 

Republican Party                   and its 

political role in the United States of 

America  

( 4581 – 4581 ) 

 
 

A Thesis Submitted to the Council of the College of 
Education for Human Sciences  as Partial Fulfillment of  

Requirements of  Master's Degree in Education                    
in Modern History 

By 
IBRAHIM M. SULEIMAN 

 

Under the supervision of 
 

Prof. Dr. 
MOHAMMED A. SALMAN 

 
3414                                                                   1031 



  1                                                                       نطاق البحث وتحليل المصادر: المـقـدمـة 

 المقدمة
       نطاق البحث وتحليل المصادر

الواليات المتحدة األمريكية أول دولة تطور نظامًا لألحزاب السياسية في التاريخ الحديث ،  تعد       
لفكر السياسي انتيجة منطقية لتطور  2971إذ جاء تشكيل أول األحزاب السياسية فيها عام 

لعالم ، وعلى الرغم من أن هذا الدستور لم يتطرق األمريكي الذي أنتج أعظم دستور مكتوب في ا
الى ذكر األحزاب السياسية في أي من بنوده ، إال إنه جعل من تشكيل هذه األحزاب الوسيلة 

حق األمريكيين لعبر ممارسة الوحيدة للوصول الى السلطة السياسية ، وتداولها بطريقة سلمية ، 
إلنكليز الى العالم الجديد ، متطلعين الى حياة جديدة ، الذي جاء به المهاجرون ا االنتخاب العام

 .بعيدًا عن الظلم واالضطهاد الديني والسياسي 
إن دراسة تاريخ األحزاب السياسية األمريكية والتعرف على دورها السياسي في مراحل مختلفة      

عة النظام السياسي التعرف على طبي علينامن تاريخ الواليات المتحدة األمريكية ، يجعل من السهل 
مكوناته ، وكيفية تداول عمل األحزاب السياسية التي تعد  مكونَا أساسيًا من األمريكي ، وآليات 

ببرامج  – شئنا أم أبينا -نتأثر  نافي هذه األمة التي أصبحبين الحزبين الرئيسين السياسية السلطة 
اختيار  أسبابومن هنا جاءت  ،ير ها الشيء الكثتاريخ وسياسات أحزابها التي ال نكاد نعرف عن

الحزب الجمهوري  تأسيسل التاريخ الرسمي 2581، إذ يعد  العام الباحث لموضوع هذه الدراسة 
 2591فيما يمثل العام في الواليات المتحدة األمريكية ، الثنائية الحزبية أحد أعمدة نظام الذي يعد  

الحزب الجمهوري بعد الحرب األهلية  نهاية سياسة إعادة اإلعمار التي كانت أهم سياسات
األسباب والدوافع  التعرف على، إذ حاولت البالغة وهو ما أكسب هذه الدراسة أهميتها األمريكية ، 

رافقت ، والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي  هذا الحزب التي كانت وراء تشكيل
التي أعقبت تشكيله ، واآلثار التي ترتبت على نشوءه ، فضاًل عن بيان دوره السياسي خالل المدة 

 اتالدراسأولى من كونها أهميتها  ىأتتكما تفي الواليات المتحدة ، تسلمه للسلطة السياسية 
المحلي  يينالتي تتناول هذه المرحلة المهمة من تاريخ الحزب الجمهوري على المستو التاريخية 
كثرة الدراسات التي تناولت النظام الحزبي  على الرغم من – على حد علم الباحث –والعربي 

األمريكي عمومًا ، والحزب الجمهوري على وجه التحديد ، في تخصصي العلوم السياسية والتاريخ 
 .الحديث 

تطور الفكر  "مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، تناول الفصل األول منها جاءت هذه الدراسة ب     
وقد تألف من ثالثة  " األمريكيةفي الواليات المتحدة ياسية السياسي األمريكي ونشأة األحزاب الس
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الجذور التاريخية للفكر السياسي األمريكي من النشأة " محاور أساسية ، تناول المحور األول 
 بعدتنامي الفكر السياسي األمريكي  " ، فيما تناول المحور الثاني " 6771عام  وحتى االستقالل

نشأة األحزاب السياسية في الواليات المتحدة " وتطرق الثالث الى  " 6771حتى العام  االستقالل
 " 6581-6771 لحزب الجمهورياوبواكير تأسيس ، األمريكية 

تأسيس الحزب الجمهوري ودوره السياسي في الواليات " أما الفصل الثاني فقد تناول      
 ثمانيةوقد جاء في ،  " ( 6511 – 6581) المتحدة األمريكية في مرحلة المعارضة السياسية 

           ،  " عوامل تأسيس الحزب ومبادئه وأهدافه وفلسفته" دراسة ركزت على تمحاور أساسية ، 
فضاًل " 6511و 6581لعامي  ةاالنتخابي برامجه"  و"  6581عام  األول مؤتمره التأسيسي" و

أصبح الحزب الرئيسي  بعد أن"   موقفه من التطورات السياسية في الواليات المتحدة" عن 
 . للمعارضة السياسية

تسلم الحزب الجمهوري للسلطة ، ودوره السياسي " أما الفصل الثالث فقد تطرق الى دراسة      
 أربعةوتألف من   ( " 6518-6516) في الواليات المتحدة خالل الحرب األهلية األمريكية 

فيما تطرق ،  6516عام لنكولن للسلطة تسلم الرئيس " محاور أساسية ، تناول المحور األول  
سياسته تجاه الواليات الجنوبية المتمردة في ضوء البرنامج االنتخابي "  المحور الثاني الى

دور الحزب الجمهوري في معالجة " على دراسة  لثفيما ركز المحور الثا  " 6511للحزب لعام 
لدراسة  ه الباحثفقد خصص ابعالر ، أما المحور  ( " 6518-6516)مشكالت البالد الملّحة 

 ."6511البرنامج االنتخابي للحزب لعام " وتحليل
دور الحزب " مناقشة ، تطرقت لتألف من ثمانية محاور أساسية  فقد،  الفصل الرابعأما      

 " 6571 -6518في مرحلة إعادة اإلعمارالسياسي في الواليات المتحدة األمريكية الجمهوري 
" و "وال الحزب في ضوء اغتيال الرئيس لنكولن ونهاية الحرب األهلية أح" حيث جرى توضيح 

التطورات " و" سيطرة الجمهوريين على الكونغرس األمريكي ونتائجها السياسية والعسكرية 
فضاًل عن  "السياسية في الواليات المتحدة األمريكية خالل رئاستي الجنرال يوليسيس غرانت 

خصص فيما  " 6571و6571و6515تخابية للحزب لألعوام البرامج االن" دراسة وتحليل 
 التوافق مع الديمقراطيين واالستمرار في الحكم بعد انتخابات العام" المحور األخير للحديث عن 

للضرورة العلمية التي اقتضتها  ة، وجاء االختالف في عدد المحاور في الفصول األربع "6571
 . ض فيها الباحث أهم ما توصل إليه من نتائجاستعر  التيالخاتمة  ثم كانت الدراسة ،
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الكتب الوثائق األمريكية المنشورة و على مجموعة كبيرة من  دراستهفي إعداد  الباحث اعتمد     
الكتب العربية مجموعة كبيرة من فضاًل عن ، األجنبية والحوليات األمريكية والمؤلفات الوثائقية 

األمريكية  وبعض الدورياتفي المجالت  بحوث المنشورةوال المعربة وكتب المذكرات الشخصية ،و 
تاريخ الواليات المتحدة جوانب من من الرسائل واألطاريح الجامعية التي تناولت  وعدد   والعربية ،
 ،  ، وحياة بعض الشخصيات السياسية األمريكية الكبيرة األمريكية

بالمعلومات التي استقاها من  فقد كان للوثائق المنشورة نصيب كبير في إغناء الباحث     
سجالت ومحاضر الكونغرس األمريكي مصادر رسمية موثوقة مثل األرشيف الوطني األمريكي و 

للحزب الجمهوري ، والتي احتوت على اآلالف من الوثائق المهمة التي وأدبيات اللجنة المركزية 
بحث ، أما الكتب الوثائقية خالل المدة الزمنية موضوع السجلت أهم األحداث والمواقف السياسية 
 Donald B. Johnson and   الجامعينكتاب  مقدمته التي أفادت الباحث في دراسته فيقف في

Kirk H. Porter الذي حمل عنوان National Party Platforms 0481-0791    والذي
المذكورة ،  المدة الزمنية طوالالجمهوري والديمقراطي  ناحتوى على البرامج االنتخابية للحزبي

كتاب وكانت أكثر الوثائق أهمية للباحث ، كونها عرفته ببرامج وسياسات الحزبين ، ثم جاء 
 , The Republican Party : History الذي حمل عنوان  John D. Longالمؤلف

Principles and Policies  والذي أفرد فيه المؤلف فصاًل كاماًل عن نشأة األحزاب السياسية
فاد منه الباحث كثيرًا في تكوين صورة متكاملة عن نشأة األحزاب السياسية األمريكية أ،  األمريكية

وتأتي أهميته من  عن الحزب الجمهوري في كافة فصول الدراسة ، مهمةوتطورها ، وقدم معلومات 
ثم  كون مؤلفه قد شغل مناصب سياسية مهمة في قيادة الحزب الجمهوري في القرن التاسع عشر ،

 ؤع    ,Mirror of Modern Democracyالذي حمل عنوان William Johnsالمؤلف  كتاب

 A history of the Democratic Party From It’s Organization in 0411 to It’s 

Last Great Achievement : The Rebellion of 0480  معلومات مهمة  تضمنالذي
ودورها في الحياة السياسية األمريكية في القرن التاسع ووافية عن نشأة األحزاب السياسية االمريكية 

المؤرخ األمريكي وكتاب  فاد منها الباحث في تغطية المحور الثالث من الفصل األول ،أ، عشر 
والذي  American Political History الذي حمل عنوان  Alexander Johnstonالشهير 

األمريكي أفادت في مختلف فصول الدراسة ، تضمن معلومات ووثائق مهمة عن التاريخ السياسي 
الكتب على مجموعة كبيرة من الدراسة اعتمدت  كما، ويعد من الكتب المهمة في التاريخ األمريكي 

 ,History of the Republican Party ))كتاب  كان أبرزها، األخرى المهمة الوثائقية 
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Embracing its Origin, Growth and Mission))  لمؤلفه Frank A. Flower  ،  الذي
فاد منها الباحث أ مهمةاحتوى معلومات مهمة عن تأسيس الحزب الجمهوري ، فضاًل عن وثائق 

 The ))المعنون   Francis Curtis ثم كتاب المؤلف األمريكي  في الفصول الثالثة األخيرة ،

Republican Party : A History of its Fifty Years 0418-0718))  .ضم  الذي
سياسة الحزب ومبادئه وأهدافه ، وقد أفادت  المئات من الوثائقمن خالل مهمة تناولت معلومات 

  Henry Steele Commagerالدراسة في الفصلين الثاني والثالث ، ثم كتاب المؤرخ األمريكي 

الذي يعد  مرجعًا مهما لكل الباحثين في   ((Documents of American History ))المعنون 
وقد أفاد  تتناول مختلف جوانب التاريخ األمريكي ،مهمة لتاريخ األمريكي لما يحتويه من وثائق ا

  .في الفصلين الثاني والثالث الباحث 
هذه الدراسة  William A. Dunningكما أغنت مؤلفات المؤرخ األمريكي المعروف      

عادة اإلعمار ، إذ قدم كتابه الوثائقي في غاية األهمية ، السيما ما يتعلق منها بمرحلة إ بمعلومات
The American Nation : A History, Vol. 11, Reconstruction - Political and 

Economic0481-0499  معلومات مفصلة ودقيقة عن تطورات مرحلة إعادة اإلعمار بجانبيها
 Origins نونالمع Vann C. Woodward، وقدم كتاب المؤرخ األمريكي السياسي واالقتصادي 

of the New South, 0499-0701  معلومات هامة عن أوضاع المحررين السود بعد الحرب
أهمية األهلية ، السيما في ظل تطورات مرحلة إعادة اإلعمار ، وتأتي أهمية هذين الكتابين من 
ريكية مؤلفيهما المتخصصين بدراسة التاريخ األمريكي في مرحلة إعادة اإلعمار في الجامعات األم

 Theالمعنون  Edward McPherson، فضاًل عما قدمه كتاب المؤرخ األمريكي الشهير 

Political History of the United States of America During the Great 

Rebellion  من معلومات ووثائق في غاية األهمية ، عن التطورات السياسية في الواليات المتحدة
ضم الكتاب المئات من الوثائق المهمة مثل قرارات الكونغرس وخطابات خالل الحرب األهلية ، و 

الرئيس لنكولن وغيرها من الوثائق التي قدمت معلومات مهمة أفادت فصول الدراسة ، ومما يؤخذ 
يترك المؤلف الحديث عن حدث ما لينتقل الى  إذعلى هذا الكتاب هو صعوبة تتبع المعلومة فيه ، 

حديث عن الحدث األول بعد حين ، مما يجعل مهمة الباحث عسيرة في حدث آخر ، ثم يعود لل
 .وربطها ببعضها البعضتتبع المعلومات 

من ، فقد ضمت مجموعة كبيرة  الباحثعليها ا الكتب والمؤلفات األجنبية التي اعتمد أم     
أهمية كبيرة ،  وشكلتالكتب األمريكية التي تناولت تاريخ الحزب الجمهوري ، وسياساته ومبادئه ، 
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، مثل في القرن التسع عشركتبت من قبل شخصيات مهمة عاصرت األحداث السياسية  بوصفها
 George A. Boutwellلمؤلفه السياسي األمريكي الشهير  Why I am Republicanكتاب 

يوليسيس الذي كان عضوًا في الحزب الجمهوري وشغل منصب وزير الخزانة في حكومة الرئيس 
واحتوى الكتاب على معلومات مهمة عن السياسة المالية للحزب الجمهوري ، ودوره في غرانت ، 

 History ofفي الواليات المتحدة األمريكية ، كذلك كتاب معالجة المشكالت االقتصادية 

American People  لمؤلفهWoodrow Wilson  الذي شغل منصب رئيس الواليات المتحدة
، والذي وقع في خمسة أجزاء تناولت أحداثًا مهمة من  2712-2721األمريكية بين عامي 

التاريخ األمريكي منذ نشأة الواليات المتحدة وحتى مطلع القرن العشرين ، وقد قدم معلومات مهمة 
ث من معلوماته في الفصل الرابع  ، ثم كتاب المؤلف فاد الباحأ، السيما الجزء الخامس الذي 

 History of the Republicanالذي حمل عنوان  George O. Seilhamerاألمريكي 

Party, Narrative and Critical history (0418-0474)  والذي قدم معلومات هامة عن
في الواليات السياسي  هودور الحزب الجمهوري في الفصول الثالثة التي تناولت نشأة الحزب 

 .المتحدة األمريكية 
والمعربة عربية ال والمؤلفات مصادرمن الكبيرة مجموعة  نمالباحث  الى جانب ذلك ، فقد أفاد     

المعلومات ب هذه الدراسةأسهمت في رفد ، و لواليات المتحدة األمريكية العام لتأريخ التي تناولت ال
الذي قدم معلومات  " مدخل الى الفكر السياسي الغربي "صالح علي نيوف ، مثل كتاب المفيدة 

للفكر السياسي األمريكي ، وأفاد في تغطية الفصل األول من هذه مفصلة عن الجذور األنكليزية 
التكوين السياسي للواليات  –تاريخ األمريكيتين  "عبد الفتاح حسن أبو علية الدراسة ، ثم كتاب 
الذي أمد الفصل بمعلومات مهمة عن نشوء الواليات المتحدة االمريكية ودور  " المتحدة األمريكية

فرحات زيادة ن في التكوين السياسي للواليات المتحدة ، وكتاب المؤلفين المهاجرين األوروبيي
براهيم فريجي  العام تاريخ المعلومات هامة عن للباحث الذي قدم "  تاريخ الشعب األمريكي "وا 

السياسـة األمريكيـة بين الدستور والقوى  "ياسين العيثاويالدكتور ، وكتابي لواليات المتحدة ل
اللذين تناوال نشأة األحزاب السياسية  " الكونغرس والنظام السياسي األمريكي "و " السياسية

 .الفصل األول الباحث في ، وأفادا  األمريكياألمريكية ودورها في صنع القرار السياسي 
آالن في مقدمتها كتاب المؤرخين األمريكيين  فيقفمنها الباحث  أفادأما الكتب المعربة التي      
الذي احتوى على "  موجز تاريخ الواليات المتحدة األمريكية "ستيل كوماجر وهنري  نيفنز

معلومات هامة ومفصلة عن التاريخ األمريكي منذ نشأة الواليات المتحدة وحتى القرن العشرين ، 
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وهو من الكتب القيمة التي تمتاز بأسلوبها المبسط والوافي في تقديم المعلومة التاريخية للقارئ ، ثم 
الذي يعد مرجعًا مهمًا للباحثين في "  عن الديمقراطية في أمريكا "ألكسي دي توكفيل كتاب 

التاريخ األمريكي بوصفه قد كتب من قبل شخصية فرنسية شغلت منصب سفير في الواليات 
امتازت معلوماته وتحليالته القيمة للمجتمع األمريكي عمومًا إذ ، خالل القرن التاسع عشرالمتحدة 
لكتاب كلينتون روسيتر  كانكما  ،لسياسية تحديدًا بالدقة والصواب في كثير من األحيان وللطبقة ا

أهمية بالغة لما أضافه من معلومات عن نشأة األحزاب السياسية  " األحزاب والسياسة في أمريكا "
ة سفضاًل عن سيا ، في الواليات المتحدة والصراعات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري

النظام السياسي في الواليات  "إميل هوبنر ، ثم كتاب المؤلف كل حزب عند توليه زمام السلطة 
الذي قدم معلومات مهمة عن طبيعة النظام السياسي األمريكي ودور األحزاب "  المتحدة األمريكية

األمريكي  الذي احتوى معلومات مهمة عن التاريخ"  أمريكا "فنسنت بنيه السياسية فيه ، ثم كتاب 
 لنكولن ومعركة الرئاسة" وكتاب المؤلفة ريجينا كيلي قدمت بأسلوب شيق وأغنت فصول الدراسة ، 

، وألقى الضوء على العقبات التي  2511الذي تناول ترشيح لنكولن لالنتخابات الرئاسية عام " 
 .لثلفصل الثافي كتابته لبمعلومات قيمة السيما الباحث واجهت مسألة ترشيحه وأفاد 

تغطية جوانب مهمة من فصول الدراسة ،  دور مهم فيلرسائل واألطاريح العلمية ل كما كان     
الحرب األهلية " بــ أطروحة حيدر طالب الهاشمي الموسومة ،  فجاء في مقدمة هذه األطاريح

غاية األهمية عن األوضاع السياسية في والتي قدمت معومات "  6518-6516األمريكية 
في دية واالجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية في المدة التي سبقت الحرب األهلية و واالقتصا

، تلتها أطروحة حيدر أثناءها ، وسياسة الرئيس لنكولن وحزبه الجمهوري في مختلف مراحلها 
أبراهام لنكولن ودوره السياسي في الواليات المتحدة األمريكية " شاكر خميس الموسومة 

التي قدمت معلومات مهمة عن الرئيس لنكولن والحزب الجمهوري وسياستهما "  6517-6518
ودورهما في الحرب األهلية ، أفادت الباحث في الفصلين الثالث والرابع ، ثم جاءت رسالة شيفان 

التي وفرت للباحث "  6518-6516الحرب األهلية األمريكية "  بـمحمد خالد برواري الموسومة  
ن تاريخ الواليات المتحدة في الحرب األهلية وما سبقها ، وعن فترة اإلعمار معلومات جديدة ع

الحزب الديمقراطي ودوره السياسي في الواليات " ورسالة حاكم فنيخ علي الموسومة التي تلتها ، 
التي وفرت للباحث معلومات مهمة عن نشأة الحزب  " 6515 -6516 المتحدة األمريكية

اة الحزبية االمريكية في القرن التاسع عشر ، كما أفادت الباحث في تكوين الديمقراطي وطبيعة الحي
 .صورة  شاملة عن طبيعة الدراسة ومنهجيتها 
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فتأتي في مقدمتها أطروحة الدكتوراه الموسومة  الباحث أفاد منهاأما األطاريح األجنبية التي      
The Formation of the Republican Party As National Political Organization 

والتي قدمت معلومات في غاية األهمية عن كيفية   Gordon S.P. Kleebergللباحث األمريكي 
منظمة حزبية وطنية في الواليات المتحدة األمريكية ، بوصفه نشأة الحزب الجمهوري وتشكيله 

، وآلية الترشيح  وعرضت تحلياًل دقيقًا وشاماًل للنداءات الوطنية لمؤتمرات الحزب االنتخابية
لمنصب الرئيس داخل الحزب ضمن المدة الزمنية للدراسة من خالل المقارنة بين هذه النداءات 

 .والمؤتمرات من مرحلة الى أخرى 
واعتمد الباحث في دراسته أيضًا على مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات المهمة المنشورة      

كتبت من  بوصفهاغاية األهمية في بمعلومات ه تي أغنتفي المجالت والدوريات األمريكية ، وال
أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا والمتخصص  Eric Fonerقبل مؤرخين أمريكيين كبار من أمثال 

عادة اإلعمار ، والتي اعتمدت على مجموعة كبيرة من الوثائق  المهمة بدراسة الحرب األهلية وا 
الواليات المتحدة ، والباحث والمؤرخ األمريكي الشهير ي تعذر على الباحث الوصول إليها في الت

Russell Errett  أحد أبرز أعضاء الحزب  بوصفهالذي نالت كتاباته وبحوثه أهمية خاصة
ت ، وقد استند الجمهوري في القرن التاسع عشر ، وأدى دورًا مهمًا في مؤتمرات الحزب االنتخابية

 .التي تعد  مرجعًا هامًا للباحثين في تاريخ الحزب  على وثائق الحزب الرسمية ودراساته هبحوث
بمعلومات مفصلة عن حياة  رفد الباحثللقواميس والموسوعات األمريكية نصيب في وكان      

بعض الشخصيات السياسية األمريكية التي ورد ذكرها في الدراسة ، وعلى رأسها قاموس الكونغرس 
 Dictionary of the United States Congress: Biographicاألمريكي الموسوم 

Sketches of It’s Members  والذي احتوى ترجمة مفصلة لحياة أعضاء الكونغرس األمريكي
فضاًل عن  وحتى القرن العشرين ، 2998بمجلسيه الشيوخ والنواب منذ تأسيسه عام كافة 

تلتها من حيث  . الغنية عن التعريف Encyclopedia Americanaالموسوعة األمريكية الشهيرة 
، إذ تعد  الصحف المهمة بعض المعلومات التي وفرت للباحث لصحف األمريكية األهمية بعض ا

األمريكية مرجعًا أساسيًا في كتابة التاريخ األمريكي ، لما تؤديه من دور كبير في توثيق األحداث 
ه الصحف على وقد حصل الباحث على نسخ منها عن طريق المواقع الرسمية لهذالسياسية ، 

التي كان لها الفضل الكبير في توفير المئات من الكتب ( اإلنترنيت ) الشبكة الدولية للمعلومات 
 . األمريكية المتخصصة
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واجه الباحث صعوبات عديدة في مرحلة إعداد هذه الدراسة ، يقف في مقدمتها سعة      
في توفير المصادر المتخصصة ، وجهدًا استثنائيًا ، موضوع الذي تطلب فترة زمنية طويلة ال

 صعوبة الحصول على الوثائق األصلية غير المنشورةوتحديد المفيد منها وترجمتها ، فضاًل عن 
وافتقار المكتبات العراقية الى المصادر والمراجع بالمعلومات المفيدة ،  ستمد الباحثالتي كانت 

مما اضطر ، وري على وجه التحديد المتخصصة بتاريخ األحزاب األمريكية عمومًا والحزب الجمه
 دراستهإنجاز  في هساعدتوالتي ( اإلنترنيت ) الباحث الى االعتماد على شبكة المعلومات الدولية 

بما يخدم ، بشكل متميز محتوياتها إلكترونيًا  كافةاألمريكية والجامعات مواقع المكتبات  وثقت إذ، 
لوصول الى المعلومة ، وفي مقدمة هذه المواقع الباحثين في التاريخ األمريكي ويسهل عليهم ا

org.archive.www و com.gutenberg.www ن يشكالن مصدرًا مهمًا يحوي اآلالف ياللذ
تبة االفتراضية العراقية الذي موقع المكفضاًل عن من الكتب المتخصصة بالتاريخ األمريكي ، 

الذي يحتوي على مواقع العديد من الجامعات ، و ترعاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 
من إصداراتها من مجالت ودوريات ودراسات  والمراكز البحثية األمريكية التي توفر نسخًا ألكترونية

 واإلفادةهذه المواقع باحثين لإلطالع على وهي دعوة مخلصة من الباحث الى كل المتخصصة ، 
 .من محتوياتها 

بموضوع حيوي تفتقر رفد المكتبة العراقية في  -بمعونة اهلل  -قد وفقت  أن أكون ختامًا أرجو     
ن أصبت فبتوفيق إحسبي أنني اجتهدت ، فو ، إليه يتناول جانبًا مهمًا من جوانب التاريخ األمريكي 

ن أ  .خطأت فمن نفسي ، واهلل ولي التوفيق من اهلل وحده ، وا 
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  -:6771عام الستقالل حتى  الجذور التاريخية للفكر السياسي األمريكي من النشأة -:أولا 
دفعت األوضاع السياسية المضطربة التي شهدتها القارة األوروبية منذ منتصف القرن      

الخامس عشر بسبب التنافس الشديد بين ملوك أوروبا على بسط نفوذهم السياسي واالقتصادي ، 
لتوفير الموارد الالزمة لديمومة التفوق السياسي للدول القومية ، السيما بعد اكتشاف وسعيهم 

الطرق البحرية الجديدة ، وتنامي التجارة عبر المحيط األطلسي ، الى تشجيع حركة االستكشافات 
وك الجغرافية خارج حدود القارة األوروبية والتأسيس لنشاط استعماري في العالم الجديد ، فعمل المل

وتضافرت عوامل عديدة في دفع . ( )على تشجيع الهجرة الى المناطق المكتشفة وقاموا بتمويلها 
حركة الهجرة وتنميتها ، مثل الضيق االقتصادي واالستبداد السياسي ، واالضطهاد الديني ، كما 

من قضاء  شجع القضاة والقائمون على شؤون السجون المذنبين على الهجرة الى العالم الجديد بدالا 
 . ( ) مدة العقوبة في السجون

والسويديين قد سبقوا ، والهولنديين ، والفرنسيين ، والبرتغاليين ، وعلى الرغم من إن األسبان      
غيرهم في الوصول الى العالم الجديد وأقاموا المستعمرات فيه ، إال إنهم لم ينقلوا معهم فكراا سياسياا 

  . ( ) بلدانهم في الحكم القائم على نظرية الحق اإللهي المطلق جديداا، بل اكتفوا بنقل تجارب

فقد عمل األسبان على نقل حضارتهم وثقافتهم الى المستعمرات الجديدة التي أخضعوها       
لنظام حكم يقوم على سيطرة مجموعة من العسكريين والتجار المخاطرين الذين يمتازون بالقوة 

يزابيال ( 1 4 - 54 )فرديناند  اسبانيا اوالسلب والنهب ، وانشأ ملك  (5)(455 - 54 )وا 
ومجلسا "  مجلس جزر الهند "السلطة العليا المطلقة مجلسا خاصا في اسبانيا سمّي بـ  يصاحب

احدهما في بيرو واآلخر في المكسيك لتعيين الموظفين  آخر في المستعمرات مكونا من نائبين ،
دارة المستعمرات بإشرافه أما الفرنسيون الذين استوطنوا سواحل كندا منذ  العام . (4)رالمباش ماوا 

 فقد انشأوا شركات استعمارية إلدارة االستيطان واالستقرار في العالم الجديد ، وعملوا على 455 

                                                           

( )
 Harold J. Berman , Law and Reduction : The Formation of the Western Legal Tradition , Cambridge Ma, Harvard 

University Press, 3891 ,PP.52-52. 
( )

 Edward Channing , A Short History of the United States , with Maps and Illustration , Cambridge, 3899 , P.32. 
 . 61، ص 1006 ، الرياض ، دار المريخ ، 6، ط األمريكيةالسياسي للوليات المتحدة  التكوين – األمريكيتينعلية ، تاريخ  أبوعبد الفتاح حسن  (3)
أيضاا  المدةوقد بدأت محاكم التفتيش نشاطها إّبان حكمهما، وفي هذه . ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا ُيسمَّيان الملكين الكاثوليكيين  (4)

كانت أمه حفيدة امرأة يهودية، وقد تزوج إيزابيال في نهاية . هو فرديناند الخامس المعروف بالكاثوليكي ملك أراجوناكُتشفت أمريكا ، أما فرديناند، ف
يزابيال في طرد المسلمين نهائياا من شبه توكانت إيزابيال ملكة قش. 6411عام  الة محاطة هي األخرى بيهود أو يهود متنصرين ، ونجح فرديناند وا 

                  -:للمزيد من التفاصيل ينظر . وتم طرد اليهود بعد سبعة شهور من القضاء على من تبقى من المسلمين . 6411جزيرة أيبريا عام 
-Encyclopedia Americana, Vol.35 , New York , 3825, PP.511-512. 

         .15، ص6117، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة ، 6، ط6، ج 6877حتى عام  األمريكيةمحمد محمود النيرب ، المدخل في تاريخ الوليات المتحدة  (5)
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التبشيرية اليسوعية لنشر النصرانية الكاثوليكية هناك ، غير إن نظام الحكم في  تسخير الجمعيات
على نمو تلك المستعمرات بسبب إخضاعها للحكم الملكي المباشر ، وعدم مستعمراتهم لم يساعد 

 . ( )إتباع مبادئ الحرية التي كانت آخذة في النمو آنذاك
دوا نظاما استعماريا يقوم على حقهم في ولم يختلف الحال مع الهولنديين والسويديين الذين اوج     

الحمر باإلقامة في أماكنهم ، ولم يتمكنوا من امتالك العالم المستكشف ، مع إعطاء حقوق للهنود 
منح مســـــتعمراتهم في العالم الجديـــــــــد ما كانت تتطلع إليه من الحرية السياسية والدينية  والرغبة في 

 .( )التخلص من االضطهاد الديني والسياسي في بلدانهم األم 
مقارنة بغيرهم من المهاجرين األوروبيين ورغم تأخر االنكليز في الوصول الى العالم الجديد      

إال إنهم ، بسبب انشغال ملوك آل تيودور في تثبيت حكمهم على العرش وتركيز السلطة بيد الملك 
تمكنوا من كسب الصراع مع األسبان للسيطرة على المستعمرات في العالم الجديد ، السيما بعد 

والتي أنهت عهد التفوق البحري (  ) 455 في موقعة االرمادا الشهيرة عام  انتصارهم عليهم
، تمحورت حول مبدأين  وطنهم األممن تحقيقها في  واتمكنيسياسية لم  أفكاراا  االسباني ، ونقلوا

قامة النظم الليبرالية الديمقراطية   .(5) أساسيين هما إصالح الكنيسة االنجليكانية وا 
والسياسية التي شهدتها انكلترا في عهد ، فكرية وال، االقتصادية ، و تعد المتغيرات االجتماعية      

أسرتي آل تيودور وآل ستيوارت ، والناتجة عن الجهد الكبير الذي بذله االنكليز في مجال فصل 
وما نجم عنهما ، ( 4)كنيستهم عن كنيسة روما ، وما بذلوه من جهد في ما عرف بالثورة الدستورية 

يصلوا إليها في العالم الجديد لم الحقة الستعمار المناطق التي دافعاا كبيراا للقيام برحالت كشفية مت
                                                           

 ةالجديد اآلفاق، بيروت ، دار  يينالجامع ساتذةاأل، ترجمة لجنة من  6781- 6786التحاد الكونفدرالي  –غيرسون ، وطن حر ومستقل برترام نويل  (6)
 .66ص  ،6170، 

، القاهرة ، مكتبة الشروق 6، ترجمة عصام فايز وناهد مصطفى، ط6والسياسة في الوليات المتحدة ، جمايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربت ، الدين  (1)
 .46، ص1006، 

 6588والذي حاول غزو انكلترا عام ( الضخم  األسطول)  ويعنيالسباني الذي كان يحمل هذا السم  األسطولمعركة بحرية وقعت بين : الرمادا (3)
كبيرة على  آثاراا الحديث وتركت  بيو األور فكانت معركة حاسمة في التاريخ  األسبانعدة وعدداا ، وانتهت بهزيمة  األقلزي النكلي األسطولوبين 

،  4، ج واألواخر األوائل وأخبارمحمود فهمي المهندس ، البحر الزاخر في تاريخ العالم : للمزيد من التفاصيل ينظر.  بيةو األور مختلف نواحي الحياة 
 .601، ص 6813الكبرى ،  األميرية، المطبعة  القاهرة

( ) 
Rolan Max , A history of Great Britain , Paris , Armand Colin Press,3899, PP.322-379. 

من والتي توجت بالثورة المجيدة حيث شهدت ظهور العديد  6188-6138مصطلح يطلق على التطورات السياسية التي شهدتها انكلترا بين عامي  (5)
       الملوك الذين حاولوا تعطيل البرلمان ، مثل جماعة سلطة الحركات والجماعات السياسية التي تنادي بالحقوق الدستورية لالنكليز في مواجهة 

هوريين الذين ، فضالا عن الجم  Levelersدعاة المساواة في الحقوق السياسيةو  الذين أكدوا على فكرة التسامح ،" المؤيدين للحقوق الدستورية " 
 :                                      للمزيد من التفاصيل ينظر.  والفصل بين السلطات، وعلى الدستور المكتوب   Role of Lawعلى حكم القانون أكدوا 

                                                     - David Wooten , Divine Right and Democracy , London ,3892, PP. 329-

373. 
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، وكانت أولى الجماعات االنكليزية التي رحبت بهذا جماعة الكاثوليك المضطهدين دينيا ألنهم لم 
وكذلك جماعة البيوريتان أو المضطهدين البروتستانت ، إذ وجدت  ( )يعتنقوا المذهب االنجليكاني 

سبيل الوحيد للتخلص من االضطهاد الديني الذي حل بهم في انكلترا هو هذه الجماعات أن ال
 . ( ) الرحيل والهجرة الى العالم الجديد

                         Elizabeth The Firstفقد شهدت انكلترا مع وصول الملكة إليزابيث األولى      

قوية  Anglicanة انجليكانية توجهاا نحو قيام كنيس 445 إلى العرش عام  ( )(  15  -  4 )
ك جميع و وضع المل إذباتجاه الحكم االستبدادي المطلق ، نزوع ملوك انكلترا من بعدها  نتج عنه

، إلغاء البرلمان لم يتمكنوا من  هم، إال إنفي أيديهم والقضائية ، والتشريعية ، السلطات التنفيذية 
حين كانت قراراته ال تتماشى مع ، له لى السيطرة الكاملة عليه أو تعطيل أعماعبل عملوا 
 مصالحهم

(5) . 
 علىعملياا  تستندالصراع بين الملك والبرلمان معارضة سياسية كانت  ظهرت نتيجة     

أصبح هناك معسكرين متواجهين ومتعارضين ، في المعسكر األول يقف المعارضة الدينية ، و 
وفي . (4) لكاثوليكيةا تدعمالنجليكانية التي ون أنفسهم زعماء الكنيسة ادّ ملوك انكلترا الذين يع

-نكلون الذين كانوا يخشون أن تتحول بالدهم من جديد الى األو المعسكر الثاني يقف البرلماني
من األسر  الذي يضم أفراداا  (1)( Whigsالويغ ) كاثوليكية ، وكان على رأس هذا المعسكر حزب 
جار والصناع ، الى جانب المنشقين ، والبيوريتان االرستقراطية ، وسكان المدن والموانئ ، والت

                                                           

(  6103 – 6533)هي التسمية التي أطلقت على الكنيسة النكليزية بعد انفصالها عن كنيسة روما في عهد الملكة إليزابيث األولى : النجليكانية (6)
عدنان أمين : للمزيد من التفاصيل ينظر. ر وتقوم على مبدأ التوفيق بين الكاثوليكية والبروتستانتية ، فهي كاثوليكية المظهر ، بروتستانتية الجوه

، ص ص 1007، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، ( 6103- 6567)حركات اإلصالح الديني في انكلترا ،  محمد
166-163. 

 . 68-67علية ، المصدر السابق ، ص أبوعبد الفتاح حسن  (1)
آن بولين ، ولدت في جرينتش وهي قرية صغيرة  وأمها( 6547 -6501)آل تيودور ، والدها هو الملك هنري الثامن  أسرةملكة انكلترا وآخر ملوك  (3)

غير الشقيقة  أختهاة اوهي في سن الخامسة والعشرين بعد وف 6558تشرين الثاني عام  السابع عشر منقرب لندن ، تسلمت عرش انكلترا في 
للمزيد . بسبب انجازاتها الكثيرة  اإلليزابيثيالعصر  أوحكمها اسم العصر الذهبي  مدة، يطلق على  6103ا عام حتى وفاته هالملكة ماري ، وبقيت في

 .5-1، ص ص ( ت.د)، ترجمة محمد علي أبو درة ، بيروت ، دار الجيل ،  7، مج  6قصة الحضارة ، جوول ديورانت ، : من التفاصيل ينظر
( )

 Rolan Max, English Revolutions , Paris , Armand Colin Press ,3873,PP.92-399. 
 . 601، ص 1004األكاديمية العربية ، الدانمارك ، ،  ربي ، كلية القانون والعلوم السياسيةغمدخل الى الفكر السياسي الي نيوف ، صالح عل (5)
، ثم  6100عام  أواخراستخدمت لوصف راكب الخيول ين ، و تعني المسيحيين المشيخيالتي (  Wiggamores)   السكتلنديةلكلمة اشتقاقاا من ا (1)

توبيخاا على  أطلقتهذه الكلمة على المتعصبين البروتستانت الذين عارضوا الملك والبالط النكليزي منذ مطلع القرن السابع عشر ، ثم  أطلقت
للمزيد من التفاصيل . بالخارجين عن القانون  إثرهاوا على فصوو  6145البروتستانت الذين ثاروا ضد الضطهاد الديني والسياسي في اسكتلندا عام 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  6818 – 6806 األمريكيةودوره في الحياة السياسية  األمريكيخ علي ، الحزب الديمقراطي ينفحاكم  -:ينظر 
 . 64، ص 1060كلية التربية صفي الدين الحلي ، جامعة بابل ، 
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والذين كان يوحدهم جميعاا عداؤهم  ( ) ن الفرنسيون من أتباع الكالفنيةين والالجئيوالمستقل
ولما كان األمن والسالم الداخلي هما أساس االزدهار الصناعي  ،للكاثوليكية واالنجليكانية 

بر قدر من الحرية والضمانات ضد استبداد الحكام ، والتجاري ، فقد كان حزب الويغ يرغب في اك
جزءاا مهماا من  البيوريتانبمظهر المدافعين عن امتيازات الشعب وحقوقه ، وشكل  هفظهر نواب

أما على الطرف اآلخر ، فقد اعتمد ملوك انكلترا في صراعهم داخل  .( ) الفكر السياسي للحزب
ذي كان يضم كبار مالك األراضي واالنجليكان الذين ال ( ) ( Toryالتوري  ) البرلمان على حزب

 .(5) كانوا يدافعون عن االمتيازات الملكية ، ومن أنصار تقوية السلطة الملكية
إلى العرش عمد  James The First ( 411- 1 4)(4)وبعد وصول الملك جيمس األول      

ارضيه ، مما دفع البيوريتان إلى إلى تعزيز الحكم الملكي المطلق واستخدم كل الوسائل لتصفية مع
اللجوء إما الى سويسرا وألمانيا ، حيث نضجت مذاهبهم من خالل احتكاكها بالحركات 

استقر معظمهم منذ مطلع  إذأو الهجرة إلى هولندا لتحاشي االعتقال ،  .(1)البروتستانتية هناك 
لمهاجرين من أن يصبح في مدينة ليدن الهولندية ، وبدأ الخوف يساور هؤالء ا 151 العام 

أوالدهم هولنديين أكثر من كونهم انكليزاا ، كما أنهم بصفتهم أجانب لم يستطيعوا أن يشتروا أرضا 
 . (7) أو يعملوا بحرفة ماهرة ، مما دفعهم الى التفكير بالهجرة الى العالم الجديد

 

                                                           

الكنيسة  إن وأدركتصوراا لتنظيم كنسي مستقل عن سلطة الدولة ،  مالذي كان محاميا موهوبا وقد( 6514-6501)سبة الى جون كالفن ن: الكالفنية  (6)
تشكالن نوعا من التزامات النظام الجتماعي ومثال الحرية المسيحية ، وان الكتاب المقدس هو مصدر  إجباريةكمنظمة اجتماعية والدولة كمنظمة 

  .Encyclopedia Britannica, Vol.3,London, 3825, P. 221-:    للمزيد من التفاصيل ينظر. لكل من الكنيسة والدولة  األساسيةالقوانين 
 ،( ت.د)الجزء الثاني حتى الحرب العالمية األولى ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ،  –جالل يحيى ، التاريخ األمريكي الحديث والمعاصر  (1)

 . 17ص
قرن كلمة ايرلندية يعود أصلها الى القرن السادس عشر ، أطلقت على لص ايرلندي ثم عممت على قطاع الطرق من الكاثوليك اليرلنديين ، وفي ال  (3)

. دينية للبالد السابع عشر أطلقت على مؤيدي النظام الملكي داخل مجلس العموم في انكلترا نتيجة النقسام حول الموقف من القضايا السياسية وال
  .65، المصدر السابق ، ص خ عليينفحاكم  -:زيد من التفاصيل ينظر ملل

 . 17المصدر السابق ، ص، جالل يحيى  (4)
وقد أوصت له  James the Sixthانكلترا ، وقد كان ملكاا على عرش اسكتلندا ويلقب بـ جيمس السادس  هو أول ملوك أسرة آل ستيوارت على عرش  (5)

وريث لها ، فوحد عرش المملكتين ولقب بـ جيمس األول ، حكم كل من انكلترا واسكتلندا حتى وفاته ل إلفتقارهاإليزابيث األولى بعرش انكلترا الملكة 
رية شعبها وأرضها ، ترجمة زينب محمود جوهر، القاهرة ، مكتبة النهضة المص –ليشيا ستريت ، انكلترا إ: للمزيد من التفاصيل ينظر .  6115عام 
 . 43، ص 6115، 

 .11-15، ص ص 1006، األردن ، دار الفارس للنشر والتوزيع ،  6جورج مارسدن ، الدين والثقافة األمريكية ، ترجمة صادق إبراهيم عودة ، ط (1)
 . 68ص ،6145ترجمة عبد العزيز عبد المجيد ، القاهرة ، مكتب الوليات المتحدة لالستعالمات ، ،  أمريكاسنت بنيه ، فن (7)
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عرش انكلترا  ( ) Charles The First ( 1 4- 151)شارل األول الملك  وحين تولى     
إعداد  5 1 سعى الى تعزيز سلطاته المطلقة ، فاصطدم مع البرلمان الذي قرر أعضاؤه في عام 

وثيقة تاريخية عّدت أهم وثيقة تاريخية أسست لسلطة الشعب في مواجهة استبداد الملكية في انكلترا 
ل البرلمان وحكم البالد بعد أن قرر الملك ح 5 1 وقادت الى اندالع الثورة االنكليزية األولى عام 

  "ملتمس الحقوق" ، سميت وثيقة ( 1 1 -5 1 )حكما استبداديا مطلقاا إلحدى عشرة سنة 
The petition of Rights   وجاء فيها أن ال سلطة للملك في فرض الضرائب وجباية ،

قوانين  القروض بدون موافقة البرلمان ، وأن ال سلطة له لسجن احد الرعايا تعسفيا إال بمقتضى
البالد ، وان ال يجبر الشعب على إيواء الجند والبحارة في منازل المواطنين بدون موافقتهم بأي 

 . ( )حال من األحوال 
اقتبس اإلنكليز أفكارهم التي جاءت في هذه الوثيقة من فكرة العقد االجتماعي التي وضعها      

والتي تتوافق مع  ( ) Thomas Hobbs  ( 455-  171 )المفكر اإلنكليزي توماس هوبز
الملكية الدستورية ، التي يراها هوبز أفضل من النظم الديمقراطية المتقلبة نتيجة تعدد اآلراء فيها ، 
إذ إن تنازل األفراد في حالة الطبيعة عن حقوقهم السياسية لبعضهم البعض لتحقيق األمن والسالم 

نهاء حالة ال صراع الدائمة بينهم ، بموجب عقد يبرم بين الناس العام ، يمكِّنهم من العيش بسالم وا 
إلقامة حكومة مطلقة قائمة على حكم الفرد أو الجماعة ، وفي هذه الحكومة ال يكون الحاكم طرفا 
في العقد ، وال يحق إلغاء السيادة من الحاكم مطلقا ، إال في حال عجزه عن توفير األمن والسالم 

 .  (5)لهم 
                                                           

في اسكتلندا وهو ثاني أبناء الملك جيمس السادس وزوجته الدنماركية   Dunfermlineملك انكلترا واسكتلندا وايرلندا ، ولد في قصر دنفرمالين  (6)
ه المطلق مما جعله الوريث الوحيد لوالديه بعد وفاة  أخيه البكر هنري، وعمد الى تعزيز حكم بوصفه 6115الملكة آن ، تولى العرش النكليزي عام 

عاما عرفت بسنوات الستبداد ، وبسبب حاجته لجمع المال للحرب ضد السكتلنديين فقد اضطر لدعوة البرلمان 66يصطدم بالبرلمان الذي حّله لمدة 
ائمه وحاجته لألموال الى دعوته ثم اضطر اثر هز  "البرلمان قصير األمد " فسمي  لالنعقاد ، ثم حّله بعد شهر واحد لعدم رغبته في تقديم التنازلت ،

عدامه عام  6151، ونشبت في عهده الحرب األهلية مطلع عام  " البرلمان طويل األمد" ـ لالنعقاد وهو ما عرف ب  6141والتي انتهت باعتقاله وا 
   .Encyclopedia Britannica, Vol.1,P.537-           :       للمزيد من التفاصيل ينظر. بتهمة الخيانة العظمى وقيام الجمهورية في انكلترا 

( )  
David Wooten , Op. Cit., P. 373.

 
 

باب الكنيسة مع  أمامعالم رياضيات وفيلسوف انكليزي ، ولد في مدينة وولتشاير بانكلترا لوالده القس النجليكاني الذي اختفى فجأة بعد مشاجرة  (3)
لدراسة الفلسفة ، وتخرج في سن العشرين  أكسفوردبجامعة  لينو مجداخ له ، التحق توماس بكلية الثالثة ليتولى تربيتهم  أبناءهمعارضيه تاركا 
، هاجر الى فرنسا  األولالرستقراطية ، عمل سكرتيراا لدى المستشار فرنسيس بيكون رئيس وزراء الملك شارل  األسر إحدى ألبناءليصبح معلما 

، توفي " 6156 ناثيافواللي 6141المواطن "  السياسية أعماله أهم أنجزوخالل هذه المدة  6156ام واستقر فيها ، ثم عاد ع األهليةالحرب  إبان
   .Encyclopedia Britannica, Vol.2,P.227-        :ينظرللمزيد من التفاصيل .  6171عام  األولكانون  الرابع منفي  في دربيشاير بانكلترا

ماجستير غير منشورة ، جامعة صنعاء ، من توماس هوبز وجان لوك ، رسالة لفلسفية للدولة الحديثة عند كل أنيسة عبد الهادي الشظبي ، األسس ا (4)
 . 3، ص 1008
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فيما بعد فكرة  ( ) John Locke  ( 1   –  755) ن لوكو جيزي المفكر االنكل قد طورو 
العقد االجتماعي التي جاء بها هوبز وجعلها أكثر تأثيراا في صراع اإلنكليز لنيل حقوقهم الدستورية 
من الملوك ، إذ يرى لوك إن حالة الطبيعة تمتاز بالسالم والمساواة بين الناس ، بدل الصراع عند 

ند لوك اجتماعي بطبعه ويمتلك الحق في كل األشياء في حالة الطبيعة ، هوبز ، فاإلنسان ع
ومنها الحق في الملكية ، لذا فان الغاية من تكوين المجتمع المدني هي للمحافظة على ملكيات 
األفراد ، وان السلطة في هذا المجتمع تكون بيد األغلبية القائمة على رضا الشعب الذي يستطيع 

لذا فهو يرفض نظرية .  ( )لم تتمكن من الحفاظ على حقوق األفراد وملكياتهم تغيير السلطة إذا 
الحق اإللهي في الحكم ، ويشدد على إعطاء الدولة حرية األفراد من خالل مبدأ الفصل بين 
السلطات ، وان دور الدولة يقتصر على حماية القانون والملكيات ، وعدم التعدي على حقوق 

ن الحاكم ال يحكم باسم الدين وال يتحيز الى كنيسة أو يجبر الناس على سم الدين ، وااالناس ب
 .( )اعتناق دين معين ، وعليه فال بد لمبدأ التسامح أن يسود بين الناس 

الملهم الرئيس ألفكار االنكليز   15  -155 كانت آراء جان لوك التي نشرها بين عامي      
التي شيدت الملكية الدستورية  155 عام "  المجيدة" األحرار الذين قادوا الثورة االنكليزية 

 Bill of" الحقوق لئحة" والليبرالية االقتصادية في انكلترا ، وأرست أسس عهد جديد يقوم على 

Rights  الذي وافق عليه الملك وليام أوف أورانجWilliam of Orange                   
، لتكون هذه الوثيقة  151 ث عشر من شباط عام البرلمان في الثال أمام( 5)( 755 -145 )

 بمثابة عقد بين البرلمان والملك الجديد ، ينص على إن الشعب االنكليزي موجود وممثل في 

                                                           

القرن السابع عشر ، ولد في مدينة بريستول ودرس األدب والطب في جامعة أكسفورد ، عاش في وعالم انكليزي واحد ابرز مفكري  مفكر وفيلسوف (6)
الى هولندا بعد اتهامه من قبل الملك شارل  6183وكان يتردد على كلية طب مونبيليه ، ثم انتقل عام (  6171-6171) فرنسا ما بين عامي 

بالتخطيط والتآمر لقتل الملك وتغيير الحكم ، وهناك التقى وليام أوف اورانج الذي سيصبح فيما بعد ملكا على انكلترا وعاد  (6185–6110)الثاني
في التسامح  تانورسال 6180، له أعمال عديدة أبرزها تحليالن حول الحكومة المدنية عام 6704ا حتى وفاته فيها عام معه وبقي في انكلتر 

 .Encyclopedia Americana, New York, 3825,Vol.37,PP.229-228-               -: للمزيد من التفاصيل ينظر.  6110و 6181

دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية ، القاهرة ،  –السنة والعقد الجتماعي في الفكر السياسي الحديث  أهلمفكري  احمد فؤاد عبد المجيد ، البيعة عند (1)
 . 330 – 315، ص ص  6118دار قباء للطباعة والنشر ، 

 . 4أنيسة عبد الهادي الشظبي ، المصدر السابق ، ص  (3)
مريم ابنة الملك شارل  وأمهفي لهاي بهولندا ، والده الملك وليام الثاني  6150من تشرين الثاني  ملك انكلترا وايرلندا واسكتلندا ، ولد في الرابع (4)

ثم طرد ، لغزو لويس الرابع عشر ملك فرنسا وبعدها دعي ليصبح الحاكم العام والقائد العسكري في هولندا  6171تصدى في عام  ،  األول
وخلع  6188في أوروبا ، وبدعوة من المعارضة المحلية توجه على رأس قواته الى انكلترا عام  ةبطل البروتستانتي وأصبحالفرنسيين من هولندا 

لئحة الحقوق الذي مهد لفصل الدين عن السياسة وتوج وزوجته ملكين على انكلترا ،  إعالنصهره جيمس الثاني الكاثوليكي المذهب ووافق على 
 .Encyclopedia Britannica, Vol.7,P.327-                                                              :    في انكلترا للمزيد ينظر 6704توفي عام 
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البرلمان ، ووجوده ال يعود بفضل الملك ، وان الشعب يختار مرشحيه الذين يمثلونه بنفسه ، أما 
 .( )تور جديد في انكلترا الملك فقد احترم هذه الوثيقة لتكون أشبه بدس

ترتب على الثورة المجيدة نتائج كبيرة قامت عليها الدساتير الديمقراطية لكثير من دول العالم ،      
، ونظام الحزبين ، والمسؤوليات الوزارية ، إذ ورثت الديمقراطية من هذه الثورة التمثيل النيابي 

ونظرية السيادة الشعبية ، وأصبح االنكليز في ، ة ونظام تقسيم الدوائر االنتخابي، وحكم األغلبية 
 .( )نظر العالم المتمدن أكثر الشعوب تقدما وأعرقهم في الحكم الدستوري

ويمكن القول إن التراث الفكري االنكليزي بما انطوى عليه من أفكار سياسية ، شكل دافعاا      
سي في المستعمرات التي كانوا ينشئونها في قوياا للمهاجرين الى العالم الجديد لترجمته الى واقع سيا

، فقد  771 أمريكا منذ مطلع القرن السابع عشر وحتى استقاللهم عن الحكم البريطاني في عام 
حقوق المواطنين اإلنكليز  –من الناحية النظرية  –كان المهاجرون يحملون معهم أينما ذهبوا 

ية ، وتأكد هذا في اول تفويض منحه الملك األحرار المولد ، وتراثهم في الصراع من أجل الحر 
إن المستوطنين سيحظون بكافة الحريات والحقوق السياسية " الستعمار فرجينيا ، إذ جاء فيه 

   . ( ) " انكلترا.. والحصانات ، كما لو أنهم كانوا مقيمين ومولودين داخل المملكة 
، اجتمع مجلس 157 نكليزية عام ففي جيمس تاون في فرجينيا حيث أنشأت أول مستعمرة ا     

بحضور الحاكم ومستشاريه  1 1 فرجينيا األول في كنيسة المدينة في الثالثين من تموز عام 
ن نائبا يمثلون إحدى عشرة جالية في المستعمرة ، واقروا قوانين ولوائح مهمة جمعت يواثنين وعشر 

ات الرجال األحرار ، والحكام نظمت حري"  وثيقة الحريات" في مائة نص قانوني أطلق عليها 
والكنائس والنساء واألطفال والخدم واألغراب وحتى الحيوانات ، واشتملت على ضمانات لتطبيق 

عن القسوة والعقوبات الهمجية ، وأعمال السخرة واالعتقال والسجن ،  القانون بشكل عادل بعيد  
مة والعقوبات، بعد اثني عشر مجموعة قوانين مصنفة للحريات األساسية وأداء الحكو  أولوهي 

 .(5)عاما على إنشاء المستعمرة ، فكانت النواة األولى لنظام التمثيل النيابي في العالم الجديد 

                                                           

 . 1بي ، المصدر السابق ، صظعبد الهادي الش أنيسة ؛660-601صالح علي نيوف، المصدر السابق ، ص ص  (6)
القرن الثامن عشر ، القاهرة ، دار الفكر  أواخرالحديث من عصر النهضة الى  بيو األور عبد الحميد البطريق ، التاريخ و عبد العزيز سليمان نوار  (1)

 . 161 – 161، ص ص 6117العربي ، 
لتوزيع والنشر ، آلن نيفينز وهنري ستيل كوماجر ، موجز تاريخ الوليات المتحدة األمريكية ، ترجمة محمد بدر الدين خليل ، القاهرة ، الدار الدولية ل (3)

 . 14ص ، 6110
 . 67-61فنسنت بنيه ، المصدر السابق ، ص ص  (4)
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وشكلوا عماد المعارضة الدينية  5 1 الذين صاغوا ملتمس الحقوق عام  زأما البيوريتان     
رض األمريكية المترامية األطراف والغنية والسياسية للملكية المطلقة في انكلترا ، فقد وجدوا في األ

بالموارد والبعيدة عن السلطة المركزية القوية لملوك أوروبا واضطهادهم الديني والسياسي السيما 
 على سفينتهم  1 1 في إنكلترا مكاناا مثالياا لتطبيق أفكارهم وطموحاتهم السياسية ، فانطلقوا عام 

May Flower وا لهم وطناا يحكمونه بأنفسهم مع الوالء للتاج االنكليزيقاصدين ماساتشوتس ليقيم 
الشهير                   ميثاقهموقبل أن تطأ أقدامهم ارض ماساتشوتس وضعوا على ظهر السفينة ، 
 "May Flower Compact  "             الذي أقاموا على أساسه مستعمراتهم وانتخبوا جون وينثروب

John Winthrop  ( 455- 151)( )  أول حاكم لهم( ) . 
وسرعان ما تكون في ماساتشوتس نظام نيابي يقوم على نظرية الميثاق السياسي الذي تشابه       

إقامة دولة دينية كنسية  زفي شروطه األساسية مع ضوابط الكنيسة التي أراد من خاللها البيوريتان
انتخابهم بالتزامن مع انتخاب الحاكم تقوم على حصر السلطة السياسية بيد القساوسة الذين يتم 

المدني ثم في المرتبة التالية ينتخب الموظفون ، ويتم إقرار من يحق لهم دخول الكنيسة أو 
فالكنيسة هي األساس المبدئي والمثال في النظام السياسي للدولة ، فال احد لديه . ( )الحرمان منها 

تفاق الحر بين الناس ، فالناس مترابطون فيما بينهم القوة القانونية فوق اآلخر إال باالختيار واال
 .(5)بمواثيق تنظم حياتهم ، ومواثيق بينهم وبين الرب لتأدية الواجبات الدينية والسياسية 

في العالم  زلقد أتاح هذا الميثاق توطيد النظام النيابي في المستعمرات التي أنشأها البيوريتان 
حقاا من مجلس تشريعي واحد الى مجلسين اثنين ، األول مجلس الجديد ، وقد انقسم هذا النظام ال

أعلى من المعاونين للحاكم يقومون بسن القوانين والتشريعات ، واآلخر مجلس أدنى من مندوبي 
 .(4)المدن يتولون الرقابة على الخزينة ويفرضون الضرائب 

                                                           

بعد عام محامي انكليزي شهير ، ومن زعماء البيوريتان في انكلترا ، اعتنق البيوريتانية منذ صباه إلحساسه بقربه من الرب ، واستقالليته ، عمل  (6)
مارسة مهنة المحاماة ، ثم اقترح عليه ان يهاجر مع جماعات البيوريتان على معارضة الكنيسة النجليكانية ، فأوقفه الملك شارل األول عن م 6115

ابع من آذار عام الى أمريكا مقابل أن يحكم المستعمرة بنفسه مع هيئة حاكمة ينتخبها البيوريتان أنفسهم ، فمنحه الملك امتيازاا لحكم المستعمرة في الر 
        -:للمزيد من التفاصيل ينظر. لحاكم وعضواا في المجلس التنفيذي لمدة عشرين سنة وبقي يتنقل بين منصب حاكم المستعمرة ونائباا ل 6111

 ، عمان ، األهلية للنشر والتوزيع ،  6كروندن ، موجز تاريخ الثقافة األمريكية ، ترجمة مازن حماد ، مراجعة أحمد يعقوب المجدوبة ، ط. روبرت م -
 .36-11، ص ص  6115     

 ( .6)ينظر الملحق رقم .  May Flower؛ نص اتفاق 11-15، المصدر السابق ، ص ص  جورج مارسدن (1)
 .7ص،  1004، المنبر الديمقراطي التقدمي ، البحرين ، 6، ج األمريكيالفكر السياسي محمد جالل عناية ،  (3)
 .15، المصدر السابق ، ص ز وهنري ستيل كوماجر نآلن نيفي (4)
 .1مصدر السابق ، ص ، ال محمد جالل عناية (5)
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 Mary Landمرة ماري الند مستع 5 1 وفي الوقت ذاته ، أنشأ المهاجرون الكاثوليك عام       
لتكون موطنا للحرية والتسامح الديني ، فكان مؤسسو هذه المستعمرة من الكاثوليك االنكليز ، فيما 

رود لمستعمرتي " النظم األساسية " وضعت  1 1 وفي عام . ( )عامة الناس من البروتستانت 
بة أول دستور مكتوب في والتي كانت بمثا  Connecticutوكونيكتيكت  Road Is land آيالند

المستعمرات األمريكية ، بل في العالم الغربي ، ونصت على وجود حاكم وهيئة من المعاونين ، 
طة الشعب ، ولألحرار سلطة أن يحكموا اأدنى من أربعة نواب عن كل مدينة ينتخبون بوس ومجلس  

 . ( )لترا أنفسهم كما يحبون ، على أن ال تكون قوانينهم متعارضة مع قوانين انك
لتكون مثاال  Pennsylvania، فقد أسس الكويكرز مستعمرة بنسلفانيا   15 أما في عام      

للتسامح الديني الذي يجمع كل الطوائف المسيحية ، يحكمها دستور مدني يضع السيادة للقانون 
ين ، فما في الشؤون المدنية ، وللشعب الممثل في الهيئات التشريعية نصيب في وضع تلك القوان

 .( )كان لمسيحي أن يعاني من االضطهاد الديني في بنسلفانيا 
كان ثمة نظام عام للحكم قد تبلور في المستعمرات االنكليزية التي كانت  755 وبحلول عام      

مها من قبل الملك مباشرة ، مثل مستعمرات نيوهامبشير ايعين حك  Royal Colonyإما ملكية 
New Hampshire ،ورك ونيويNew York ، وفرجينياVirginia ، وكاروالينا الشماليةNorth 

Carolina ، وكاروالينا الجنوبيةSouth Carolina  ،ما   Proprietor Colonyمملوكة  وا 
 Maryمنحت ملكيتها ألشخاص أو شركات يعينون حكامها وقضاتها مثل مستعمرات ماري الند 

Land ،وديالوير Delaware ، وبنسلفانياPennsylvania  ،ما  مستعمرات شبه مستقلة  وا 

Independence Colony Semi حظيت بنظام حكم ذاتي ، ينتخب فيها الحكام والمجالس 
 Road Is landرود آيالند التشريعية انتخابا حراا وال يعينون من قبل احد ، مثل مستعمرات 

 الموسرينمريكيين كان أعضاء المجلس التشريعي من األو  .Connecticut  (5)وكونيكتيكت 
يضعون القوانين ويحددون االعتمادات المالية ويفرضون الضرائب ، وكانت سطوة المجلس الذين 

 .(4)للرأي العام ، وفي سيطرته على الخزانة  ممثالا بوصفه التشريعي تكمن في سلطته 

                                                           

 .55 صمايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربت ، المصدر السابق ،  (6)
 . 16، ص ( ت .د) ،( م.د  ) ،  األمريكي، موجز التاريخ  األمريكيةوزارة الخارجية  (1)
 .10ز وهنري ستيل كوماجر ، المصدر السابق ، ص نآلن نيفي (3)
؛ عبد الغفور كريم علي ، الجذور  614ص  ، 6117،  بيو األور  –، باريس ، مركز الدراسات العربي  ريكياألمالسليمي ، القرار السياسي  نصفم (4)

 .3ص ، 1000، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ،  األمريكيةالتاريخية لنظام الحكم في الوليات المتحدة 
( ) W. R . Brock , The Character of American History. London ,3829 ,P.25. 
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ذا ما أمكن القول أن النظام النيابي الذي نقله المهاجرون اإلنكليز الى ا      لعالم الجديد قد وا 
انتصر في القرن السابع عشر ، فإنه يمكن القول أيضاا أن فكرة الديمقراطية إذا ما تم تعريفها بأنها 

قد ولدت في ذلك القرن وفي تلك المستعمرات "  الحكم استناداا الى موافقة جميع المحكومين" 
الذاتي في المقاطعات اإلدارية  االنكليزية تحديداا ، إذ أحضر المهاجرون معهم تجربة طويلة للحكم

Shire  إلنكلترا القديمة( ) . 
أولها  ، تميز النظام النيابي الذي تبلور في المستعمرات األمريكية بثالث خصائص مهمة     

القيمة الرفيعة للوثائق المكتوبة التي وضعها المستوطنون لضمان حرياتهم في العالم الجديد ، فعلى 
دستور انكليزي مكتوب ، إال إنهم تعلموا أن يقدسوا وثائق التفويض التي  ىاالفتقار الالرغم من 

هذه في منحت إلنشاء المستعمرات ، واللوائح والقوانين والدساتير التي وضعوها لحكم أنفسهم 
المستعمرات ، وثانيهما إن هذا النظام النيابي كان بمثابة المنبر الذي يدافع فيه المهاجرون عن 

تهم بوجه الحكام ، فالحاكم يقف مدافعا إما عن حقوق الكنيسة أو مصالح حقوقهم وحريا
اإلمبراطورية ، بينما يقف المجلس يذود عن حقوق الشعب ومصالحه ، وأخيراا ، كان المجلس 
النيابي وسيلة رقابية للشعب على سلطة الحكام ، السيما اإلشراف على االعتمادات المالية ، 

 .( )وفرض الضرائب 
دخلت المجالس النيابية في نزاع مستمر مع الحكام االنكليز الذين كانوا يعملون على الحد      

وأمام إصرار الحكومة البريطانية على فرض ،  ةلس التنفيذيامن سلطاتها وتقوية سلطات المج
الضرائب على سكان المستعمرات األمريكية بدون الرجوع الى المجالس التشريعية لتلك المستعمرات  

 Jean Jacquesصاعدت روح االعتداد بالنفس لدى األمريكيين الذين كانت آراء جان جاك روسوت

Rousseau ( 7  - 775 )( )  حول العقد االجتماعي قد نمت لديهم روح القومية أو الهوية
 .(5)الوطنية األمريكية بدل الوالء للتاج البريطاني أو الكنيسة وفضائلها 

                                                           

، عمان ،  6القوى التي شكلت أمريكا الحديثة ، ترجمة صادق إبراهيم عودة ، مراجعة فاروق منصور ، ط –ديغلر ، النطالق من الماضي. ن كارل  (6)
 . 41-48، ص ص  6117األهلية للنشر والتوزيع ، 

 .18-17ز وهنري ستيل كوماجر ، المصدر السابق ، ص ص نآلن نيفي (1)
كاتب وفيلسوف سويسري من فالسفة عصر التنوير ، ولد في جنيف ألسرة بروتستانتية من أصول فرنسية في الثامن والعشرين من حزيران عام  (3)

قصد باريس سعياا  6740هرب روسو من جنيف ، وفي عام  6718لعمه الذي تولى تربيته ، في عام والده وعاش فيها سبعين عاما ، تركه  6761
في احتراف الموسيقى ، لكن فشله في هذا المجال دفعه لالتصال بفالسفة عصره حيث حصل على التشجيع المادي من  ة والشهرة وأمالا وراء الثرو 

للسفير الفرنسي في البندقية عامي  مشاهير الرأسماليين ، وفاز بجائزة أدبية عن مقالت في الفلسفة والسياسة كانت بداية شهرته ، وخدم أميناا 
 ,Encyclopedia Britannica-:للمزيد من التفاصيل ينظر . 6778توفي في فرنسا في الثاني من تموز عام  ، 6744 و 6743

Vol.32,P.197.  
 . 41، ص 6118، دار المعرفة الجامعية ،  اإلسكندرية،  األمريكيناهدة دسوقي ، دراسات في التاريخ  (4)
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وبز وجان لوك ، إن الحالة الطبيعية تسودها روح السالم وان الناس يرى روسو على خالف ه     
فيها يعيشون حالة اكتفاء ذاتي ، وان التجمع اإلنساني جاء نتيجة لعوامل اقتصادية مثل 

وتطور عوامل اإلنتاج وتقسيم العمل ، مما أنتج قيما جديدة أهمها الملكية الخاصة ، ، االختراعات 
وعدم ، والمنافسة ، الى ظهور قيم أخرى مثل الجشع  –حسب رأيه  –والتي يعود سبب ظهورها 

المساواة ، وهو ما اخرج الناس من حالتهم الطبيعية النقية ، وكنتيجة للملكية الخاصة انقسم الناس 
الى أصحاب أمالك ، وعمال لديهم ، مما اوجد نظام الطبقات االجتماعية ، فأدرك أصحاب 

اء حكومة تحمي ملكياتهم من الذين ال يمتلكونها ولكنهم يعتقدون األمالك إن من مصلحتهم إنش
إنهم قادرون على االستيالء عليها بالقوة ، ومن ثم تم تأسيس الحكومة من خالل عقد اجتماعي 

 .( )ينص على توفير الحماية والمساواة للجميع بال استثناء
أو القومية ، إذ أن العقد يكون  أوحت آراء جان جاك روسو للناس بفكرة جديدة هي الوطنية     

بين اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه وتتفق مصالحه مع مصالح الفرد ورغباته ، ال مع مجتمع 
آخر بعيد مهما كانت قوة الصلة الدينية أو السياسية به ، فهذه الفكرة تهدف الى نزع والء الفرد من 

عطائه للدولة ، والى قطع الروابط الدين ية ليحل محلها روابط وطنية ، كما إنها بجعلها  الكنيسة وا 
المصلحة المادية الدنيوية القيمة العليا التي بسببها ابرم األفراد العقد ، قد بررت لألمريكيين 

 .( )اعتدادهم بأنفسهم وبقوميتهم التي بدأت تتقاطع مع الشعور بكونهم مواطنين بريطانيين 
طانية شعور باستهانة الملك والحكومة البريطانية بحقوقهم تنامى لدى سكان المستعمرات البري     

التشريعية التي ناضلوا طويالا ألجل الحصول عليها ، من خالل مصادرة حق المجالس التشريعية 
في المستعمرات في فرض الضرائب ، أو رفض الجائر منها ، حتى أصابهم الشعور بأنهم 

الذي يعيش في بريطانيا هو أفضل منهم ، فأقّر  مواطنون من الدرجة الثانية ، وان البريطاني
المجلس التشريعي لوالية ماساتشوتس في مؤتمر عقده في نيويورك في األول من تشرين األول عام 

شعارا يرفع ألول مرة في المستعمرات ، كان  ( ) " قانون الدمغة" وأطلق عليه مؤتمر  714 

                                                           

 . 341 – 141، ص ص  6173، تاريخ الفكر السياسي ، بيروت ، دار النجاح ، الدسوقي وعبد العزيز الغنام  أباظةبراهيم إ (6)
 . 608، ص 6181، القاهرة ، دار المعارف ، 3السياسية ، ط الفلسفةحلمي مطر ،  أميرة (1)
 األوراقمنشورات وجميع ويقضي بفرض ضرائب على الكتب والكراريس وال 6714الحكومة البريطانية عام  أصدرتهنسبة الى قانون الدمغة الذي  (3)

 إنالرسمية ، وقد حضر المؤتمر مندوبين من تسعة مستعمرات بلغ مجموعهم سبعة وعشرون مندوبا بواقع ثالثة مندوبين لكل مستعمرة ، ورغم 
 -:د من التفاصيل ينظرللمزي. على منحهم حقوق وامتيازات الشعب البريطاني كاملة  أصروا إنهم إلالحاضرين اظهروا ولءهم للتاج البريطاني ، 

براهيمزيادة  تفرحا  . 48، ص  6141 ، ستونن، بيروت ، مطبعة جامعة بر  األمريكيي ، تاريخ الشعب جفري وا 
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  الضريبة بدون تمثيل هي استبداد" و"  تمثيل ل ضريبة بدون" عبارة عن أشهر أقوال جون لوك 
Taxation without Representation No - Taxation without Representation is Tyranny  "( ). 

على رغبة أبناء المستعمرات ، وشكل انعطافة مهمة  كان هذا المؤتمر أول مؤتمر يعقد بناءا      
ل قراراته المعتدلة نضجاا سياسياا في التعامل مع في العالقة مع الوطن األم ، واظهر من خال

الحكومة البريطانية ، واثبت إن المستعمرات البريطانية رغم اختالفاتها يمكن أن تتحد لمواجهة 
في بريطانيا فريق من الساسة الذين يرون إن هذه  بعد أن ظهر السيما .( )خطر مشترك 

لية ، أو تحديد مصيرها ، وبالتالي فهي جزء من المستعمرات ال تملك حق التصرف بشؤونها الداخ
بريطانيا ذاتها ، ولها حقوقها وحرياتها ، وينبغي توجيه االهتمام لها ومنحها نصيبا أوفر من الحرية 
في إدارة شؤونها الداخلية ، وهؤالء يمثلون حزب الويغ في البرلمان البريطاني ، أما نواب حزب 

تعمرات ما هي إال موارد ومصادر للثروة ، وان على الحكومة التي التوري فكانوا يرون إن هذه المس
تنفق على هذه المستعمرات استخدام كل الوسائل بما فيها القوة ، لتكليف أبناء هذه المستعمرات 

 . ( )بتسديد جزء من نفقات الحكومة 
على سكان  – التوري –وبين المحافظين  – الويغ –انعكس االنقسام بين زعماء األحرار      

المستعمرات البريطانية نفسها ، فقد أفرز الصراع بينها وبين الحكومة البريطانية تيارين سياسيين 
أديا دوراا هاماا في األحداث السياسية التي شهدتها المستعمرات في صراعها مع وطنها األم ، وكان 

 .(5)البريطانية  ظهورهما انعكاساا حقيقياا لألوضاع السياسية السائدة في داخل الحكومة
ولقبوا بالموالين نتيجة لمناصرتهم ومواالتهم للتاج  Toryن و التيار األول يسمى المحافظ     

البريطاني ، وكانوا في الغالب من المالكين األغنياء وأصحاب األراضي والتجار وأصحاب المهن ، 
سكانها البالغ  من مجموع%( 5 )شكلوا نسبة  إذوكان مركز نشاطهم في مدينة نيويورك ، 

 . (4) 775 عام  نسمة( 55،555 )

                                                           

( )
 Michel Lewis, The History of British Navy , Penguin Books , Victoria, 3827, P.322. 

دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة (  6815 – 6816) شفان محمد خالد برواري ، الحرب األهلية األمريكية  (1)
 . 65، ص  1001دهوك ، 

ب ا، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكت 1الى الحرب الباردة ،ج بيةو األور والعالم الحديث من ظهور البرجوازية  باو أور عبد العظيم رمضان ، تاريخ  (3)
 . 654، ص  6117، 

 . 64علي ، المصدر السابق ، ص  خينحاكم ف (4)
( )

 Sabato J . Harry , The party's Just Begun , Shaping Political for America's Future , New Jersey , 3899,P.11. 
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كان أنصار هذا التيار يرغبون في إبقاء المستعمرات ضمن اإلمبراطورية البريطانية ويفضلون      
ساعدهم في ذلك وجود .  ( )ذلك على أن تدار من قبل زمر تتسم بالجهل وتنتهك الحقوق الملكية 

ث عشرة ال زالت ترفض االنفصال عن الوطن األم ، شريحة واسعة من أبناء المستعمرات الثال
 .( )وتميل الى المحافظة على عالقتها القائمة مع اإلمبراطورية البريطانية 

فكان يضم خليطا واسعاا من المدافعين   Whigs" األحرار "التيار الثاني الذي سمي بـ  أما     
عمرات ، والرافضين ألي تدخل من الحكومة عن السلطة النيابية ، والمطالبين بالحكم الذاتي للمست

 -زالبيوريتان –البريطانية في شؤونها ، والمدافعين عن حقوقهم وحرياتهم الشخصية ، وفي مقدمتهم 
 .( ) المتحمسين لطرد البريطانيين ومواليهم من المستعمرات

روتها عندما قرر تشكل هذا التيار من الكراهية المتزايدة للسياسة البريطانية التي بلغت ذ     
التي  واإلجراءاتسلسلة من االحتجاجات ب فقاموا،  األممؤيدو هذا التيار االنفصال عن الوطن 

تالفبالتظاهر  أوالبدأت  ثم   (1) قانون الدمغة إلغاءالطوابع إلجبار الحكومة البريطانية على  وا 
وانتقلت في ، (4) ريعيةتحولت الى مقاطعة اقتصادية يتوالها التجار بتأييد من المجالس التش

 إقامةب وتوجت . (1) مرحلتها الثالثة الى تشكيل اللجان المحلية والوطنية للتراسل بين المستعمرات
فرجينيا  لمستعمرةالمجلس التشريعي  تبنى إذ،  اإلقليميةالمؤتمرات  أوالهيئات التشريعية الثورية 

سلفانيا في الخامس عشر من أيلول من عام بن بمستعمرةاقتراحاا لعقد مؤتمر في مدينة فيالدلفيا 
 . First Continental Congress"  "(7) أطلق عليه المؤتمر القاري األول 775 

      
 

                                                           

( )
 Albert Woodburn ,Political Parties and Party System in the U. S A., New York , 3891 , P.9.  

،  اآلدابدكتوراه غير منشورة ، كلية  أطروحة، ( 6783 – 6775)  األمريكيةخالل حرب الستقالل  بيةو األور عمار محمد علي ، الدبلوماسية  (1)
  .45، ص  1001جامعة بغداد ، 

(3)
 Albert Wood burn , OP. Cit., P.9.  

( )
 Merrill Jensen , The Founding of a Nation , A history of the American Revolution 3721 – 3772 , McGraw- Hill 

Book  Company , New York , 3829 , P. 292. 
،  6التحول الحرج الى السيطرة المدنية ، ترجمة فخري صالح ، مراجعة فاروق منصور ، ط – األحزابغولدمان ، من الحرب الى سياسة . م . رالف  (5)

 . 661، ص 6111ع ، للنشر والتوزي األهليةعمان ، 
 .88ز وهنري ستيل كوماجر ، المصدر السابق ، ص نآلن نيفي (1)
 وعشرون أربعةمع بريطانيا فحضر  المستعمراتدعوة لنتخاب ممثلين اثنين عن كل ولية لبحث قضية عالقة  ماساتشوتس مستعمرةانطلقت من  (7)

،  المستعمراتي لم تشارك في المؤتمر ، وانتخب هؤلء الحضور من قبل اللجان الشعبية في الت –باستثناء جورجيا  –عضواا يمثلون اثنتي عشرة ولية 
عبد العزيز سليمان : للمزيد من التفاصيل ينظر. سياسة الحكومة البريطانية  رشحوا من قبل المجالس التشريعية وكان اغلبهم من المتمردين على أو

 .11، ص 6173ار النهضة العربية ، الحديث ، بيروت ، د األمريكيةلمتحدة عبد المجيد نعنعي ، تاريخ الوليات او نوار 
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شكل هذا المؤتمر أول مجلس شيوخ عرفته الواليات المتحدة األمريكية ، وأعلن مقاطعته      
، غير إن أهم ما  ( ) 774 ار من عام يآللبضائع البريطانية ، وتبنى الدعوة لعقد مؤتمر ثان  في 

التي ضمت عددا  Bill of Rights"  إعالن الحقوق" تمخض عنه هذا المؤتمر هو تبنيه لوثيقة 
من المطالب والحقوق التي عكست طبيعة الفكر السياسي الذي حمله المهاجرون الى العالم الجديد 

، وأوضحت مدى تمسكهم بحرياتهم  ، وتأثرهم بآراء مفكري عصر التنوير في انكلترا وفرنسا
فقد أكدت الوثيقة إن لإلنسان حقوقاا ال يمكن حرمان األجيال  ،واستعدادهم للتضحية من اجلها 

منها بأي قانون أو اتفاقية ، مثل حق الحياة وحق الحرية الفردية ، وحيازة الملكية ، والتمتع 
ال أو تفتيش المساكن بدون أمر قضائي بالسعادة واألمن ، وتأمين الحصانة وعدم التعرض لالعتق

 .( )، والحق في التعبير، والحق في االعتقاد الديني 
االنكليزي " ملتمس الحقوق" مثلت هذه الوثيقة امتداداا حقيقيا لألفكار السياسية التي وردت في     
ي ، وأفكار توماس هوبز وجان لوك وجان جاك روسو ، وما جاء في التراث الفكر  5 1 لعام 

للثورة االنكليزية المجيدة ، كما شكلت تطورا كبيرا في الفكر السياسي لسكان المستعمرات البريطانية 
، إذ عبرت عن تبلور الهوية القومية للشعب الذي انسلخ عن وطنه األم ، وانصهر في بوتقة 

حرب الحياة في هذه المستعمرات ، فصار يتصرف على انه سيد نفسه ، فيعين القضاة ويقرر ال
فخلص من ذلك الى نتيجتين عظيمتين ، أولهما أن المهاجرين الى . ( )والسلم ، ويسن القوانين 

العالم الجديد قد تخلصوا من سلطان الوطن األم ، وثانيهما أن الظروف واألفكار السياسية التي 
 .(5)ليهحملوها معهم وتمسكوا بها قد أتاحت لهم أن يؤسسوا لمبدأ سيادة الشعب وان يحافظوا ع

الثالث عشرة ، عقد  المستعمراتوبحضور ممثلي  774 يار من عام آفي العاشر من      
 المستعمرات، وفيه أظهرت هذه   Second Continental Congressالمؤتمر القاري الثاني 

قدراا عاليا من الوحدة السياسية على الرغم من وجود اختالفات كبيرة فيما بينها حول اإلدارة 
سية واالقتصادية ومشكالت الحدود والتجارة ، حين وافقت باإلجماع على تشكيل جيش موحد السيا

للدفاع عن ماساتشوتس في الشمال ، واختارت لقيادته واحداا من أخلص جنراالت الجنوب هو 

                                                           

 .86، ص6151عطا بكري ، الديمقراطية في التكوين ، بيروت ، دار العلم للماليين ،  (6)
( ) 

Oscar Handlin, The history of the United States, vol. 3, U.S.A , 3827, P. 559.  
(3)

 Alexander Johnston ,American political History , London , 3892 , P.21. 
 . 71، ص 1007بيروت ،  –، بغداد  اإلستراتيجية، ترجمة بسام حجار ، معهد الدراسات  6، ج أمريكادي توكفيل ، عن الديمقراطية في  يألكس (4)
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، وقد كانت مقررات المؤتمرين  ( ) George Washington  ( 7   –  715)جورج واشنطن
، والتي  774 ة البريطانية معهما ، إيذاناا بانطالق الثورة األمريكية عام وطريقة تعامل الحكوم

يمكن تمييز عاملين أساسيين إلشعالها ، األول هو العامل الفكري المتمثل بتأثر سكان المستعمرات 
ومن  ( ) Montesquieu ( 151- 744)بدعاة الحرية من المفكرين األوروبيين مثل مونتسكيو 

لمفكرين الذين دعوا الى تطبيق الحرية الفردية والعدالة االجتماعية والفصل بين سبق ذكرهم من ا
السلطات ، وكان لهم تأثير عميق على المفاهيم السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة ، 
وثانيهما تطور الفكر السياسي للمهاجرين في العالم الجديد ، وتبلور الهوية الوطنية أو فكرة القومية 

تي منحتهم الشجاعة الكافية لرفض سياسة الحكومة البريطانية ، فالذي دفعهم للقتال في أول ال
األمر هو رغبتهم في الحفاظ على حقوقهم كمواطنين انكليز ، فساروا نحو االستقالل مترددين ، 
غير إن إسراف الحكومة البريطانية في استخدام العنف وتطبيق أساليب القهر كان من الشدة 

 .( )فية لدفع تلك المستعمرات الن تتكاتف معاا لتكوين دولة اتحادية مستقلة الكا
 
 
 
 

  .(6711 -6771) في الوليات المتحدة األمريكية بعد الستقالل تنامي الفكر السياسي -:ثانياا 
                                                           

 أصحابلند الغربية في ولية فرجينيا ، وكان والده من ر في مقاطعة مو  6731شباط من عام  شهير ، ولد في شهر أمريكيسياسي وقائد عسكري  (6)
ضابطاا في فرجينيا ، ثم تدرج في المناصب  وأصبحالكبيرة ، وفي سن السادسة والعشرين تزوج من مارتا واندرج ، التحق بفرق الحرس الوطني  األمالك

فوف الجيش البريطاني ، ثم قاد جيوش المستعمرات في حرب في ص( 6713- 6751)قائدا عسكريا في حرب السنوات السبع  أصبحالعسكرية حتى 
، ثم  6787ضد بريطانيا ، واثبت مهارة عسكرية فائقة ، اختير بسبب شهرته العسكرية والسياسية رئيسا للمؤتمر الدستوري عام  األمريكيةالستقالل 

اسمه على  أطلق،  6711لفترة رئاسية ثانية عام   باإلجماعانتخابه  يدوأعالستقالل ،  بعد األمريكيةالمتحدة  رئيس للوليات أول باإلجماعانتخب 
     -:للمزيد من التفاصيل ينظر.  األمريكيلجهوده في حرب الستقالل وكتابة الدستور  تيمنا وتقديرا األمريكيةعاصمة الوليات المتحدة 

- Encyclopedia Americana, Vol. 59,P.197. 
من أعالم القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ولد في قرية صغيرة بالقرب من مدينة بوردو الفرنسية في الثامن عشر من فيلسوف فرنسي ومفكر  (1)

لدراسة الحقوق ، عاش  6717، التحق باألكاديمية الفرنسية عام  6764، أصبح عضواا في البرلمان الفرنسي عام  6181شهر كانون الثاني عام 
م والفصل بين الل كتاباته وآراءه حول نظم الحكوأعجب بالدستور النكليزي كثيراا ، نال شهرة واسعة من خ 6731 – 6711في انكلترا بين عالي 

عالن حقوق اإلنسان عام  .6787السلطات والتي أصبحت الملهم للثورة األمريكية ودستورها عام  ، له العديد من المؤلفات  6781والثورة الفرنسية وا 
با آنذاك وكان السبب في قبوله في األكاديمية الفرنسية ، وكتاب روح و نظم الحكم في أور  هوالذي انتقد في 6716سائل فارسية عام الشهيرة أبرزها ر 

  -:للمزيد من التفاصيل ينظر . جزءاا ويعد ابرز مراجع العلوم السياسية الى اآلن ( 36)في  6748القوانين الذي نشره في سويسرا عام 
-Encyclopedia Americana, Vol.38,P.239-233. 

العربية المتحدة ، مركز اإلمارات للدراسات  ، اإلمارات 6، النظام السياسي في الوليات المتحدة األمريكية ، ترجمة عدنان عباس علي ، ط نرميل هوبإ (3)
 .8، ص1001والبحوث اإلستراتيجية ، 
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تطورات سياسية مهمة   71  - 771 شهدت الواليات المتحدة األمريكية بين عامي      
اللبنات األولى للنظام السياسي األمريكي ،  تالفكر السياسي األمريكي ، ووضعفي بلورة  ساهمت

كمال مشوار الثورة األمريكية ، ثم تكوين  771 تمثلت في إعالن االستقالل عن بريطانيا عام  وا 
، ثم قيام االتحاد  757  - 777  بين عاميالثالث عشرة  المستعمراتاالتحاد التعاهدي بين 

وما زال قائماا إلى  757 بصدور الدستور االتحادي عام  توَّجم بين الواليات والذي الفيدرالي التا
 . ( ) يومنا هذا

ما طرح خالل المؤتمر القاري الثاني المنعقد في فيالدلفيا في العاشر من آيار عام  كان أبرز     
عمرات ال يمكنها هو مناقشة قضية الحرب العلنية مع بريطانيا ، فقد كان واضحاا أن المست 774 

وعلى  .( )أن تظل إلى األبد تابعة لإلمبراطورية من ناحية ، وخارجة عليها من ناحية أخرى 
، ففي الثالث مع تلك المستعمرات الطرف اآلخر ، لم تحاول بريطانيا الوصول إلى أي اتفاق 

                         George The Thirdأصدر الملك جورج الثالث  774 والعشرين من آب عام 
          تصريحاا أعلن فيه أن المستعمرات في حالة عصيان ، وقام باستئجار  ( ) (5 5 -  7 ) 
 . (5) وأرسلهم إلى المستعمرات لقمع االحتجاجات اا ألمانـي اا جنـدي(  5،555 ) 

، أصدر  فكرة االستقالل في هدوء وأناة قد شرعوا في معالجة سكان المستعمراتوبينما كان      
 الثانيفي العاشر من كانون  Thomas Paine  ( 7 7- 551 ) توماس بن اإلنكليزيالكاتب 
الذي ألهب مشاعر األمريكيين " Common Senseالعام  اإلدراك" كتابه الشهير 771 عام 

، بلباقة جورج الثالث ودفعهم إلى التمسك باالستقالل التام عن بريطانيا ، فقد هاجم شخصية الملك 
بتأييد فكرة االستقالل حين أبرز بطريقة  سكان المستعمراتوسخر من فكرة الملكية المقدسة ، وأقنع 

، وقد أعطى "  بريطانيا ألوروبا وأمريكا لنفسها" مهينة مساوئ الدستور البريطاني ورفع شعار 
ال قضية بذلك دفعة قوية للقضية األمريكية ، وساعد على بلورة العقائد ولم شعث المترددين حي

                                                           

 س المرزوقي ، النظام الرئاسي في الوليات المتحدة األمريكية ، كلية العلوم القانونية؛ بن يون 6عبد الغفور كريم علي ، المصدر السابق ، ص (6)
       .1، ص 1001،  والقتصادية والجتماعية ، جامعة وجـــــــــدة

 .  34، المصدر السابق ، ص وزارة الخارجية األمريكية (1)
حيث تقلد عرش بريطانيا بعد وفاة  6710وبقي فيها حتى عام  وتقلد بعد وفاة والده إمارة ويلز ملك انكلترا وحفيد الملك جورج الثاني ، ولد في لندن ، (3)

الديكتاتورية جده جورج الثاني ، وقع تحت تأثير والدته ، فتميز عهده بنزعة مركزية وربط سياسة اإلمبراطورية البريطانية بالعرش ، وكان ميالا نحو 
.                         لمزاج ، األمر الذي أسهم في إشعال الثورة األمريكية ضد سياساته المتصلبة تجاه المستعمرات في الحكم ، وكان متعنتاا ، حاد ا

 .Marshal Dorthy, Eighteenth Century England, New York, 3825,P.155 -:                              للمزيد من التفاصيل ينظر 
 . 366يد نعنعي ، المصدر السابق ، صجمعبد العزيز سليمان نوار وعبد ال ؛ 51مصدر السابق ، صناهـدة دسوقي ، ال (4)
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، وتالشت فرص التفاهم بين الطرفين ، واتقدت الرغبة باالستقالل الذي لم يفكر فيه  االنفصال
 . (4)سوى عدد قليل من األمريكيين  آنذاكجدياا  
كاروالينا الشمالية  لمستعمرةفوضت الجمعية الثورية  771 في الثالث عشر من نيسان عام و      

الحية لالتحاد مع المندوبين اآلخرين في إعالن جريء مندوبيها في الكونغرس مطلق الص
بأن تكّون بنفسها  مستعمرةكل  هنفسالعام في مطلع آيار من نصح الكونغرس كما لالستقالل ، 

حكومة مستقلة ، كما لو أن االستعمار البريطاني قد انتهى فعالا ، وكانت فرجينيا ومستعمرات 
وفي الخامس .  ( )ية تكوين الحكومات المستقلة أخرى قد اتخذت هذه الخطوة وتحملت مسؤول

 للمستعمرة يار تسلم مندوبو فرجينيا في الكونغرس تعليمات من المجلس التشريعيآعشر من 
أقترح مندوب فرجينيا ريتشارد  771 باقتراح إعالن االستقالل وتأييده ، وفي السابع من حزيران 

أن هذه المستعمرات ) ناا ينص علىإعال ( ) Richard H. Lee ( 7  - 715)هنري لي 
ولكن بعض األعضاء الحذرين منعوا التصديق المباشر (  المتحدة يجب أن تكون حرة مستقلة

 . (5)على هذا االقتراح ، وفضلوا تشكيل لجنـة لتنظيم وتحرير وثيقة االستقالل
تي مشروع الوثيقة ال Thomas Jefferson ( 75 - 5 1) (4)كتب توماس جيفرسون      

، ثم أعيد النظر فيها من قبل الكونغرس   طرأت عليها بعض التعديالت على يد األعضاء اآلخرين

                                                           

 . 34، وزارة الخارجية األمريكية ، المصدر السابق ، ص 58ناهدة دسوقي ، المصدر السابق ، ص (6)
 . 81اآلن نيفينز وهنري ستيل كوماجر ، المصدر السابق ، ص (1)
الستقالل األمريكيـة وكان من أبـرز المقاتلين  ، شارك في حرب انكلترا ، وتلقى تعليمه في 6731 ريكـي ، ولد في فرجينيا عامسياسـي ورجل دولة أم (3)

، ساهم في مناقشات كتابة  6775عام  ، ورئيساا للمؤتمر القاري الثاني 6774فيها ، اختير ممثالا عن ولية فرجينيا في المؤتمر القاري األول عام 
، إّل أنه عارض أقراره بشدة  إلى جانب توماس جيفرسون وباتريك هنري ، كونه ل ينص على لئحة الحقـوق ، انتخب  6787تـور األمريكي لعام الدس

عضواا في مجلس الشيـوخ عن فرجينيا ، وأسهم في وضع وصياغة التعديل الدستوري العاشر الذي ينص منـح السلطات والصالحيـات التي لم ينص 
م والتأريـخ أو مئتا عام من تأريـخ أمريكا ، لكلود جوليان ، الح: ينظر من التفاصيل للمزيد . الوليات   يها الدستور حصرياا للحكومـة التحاديـة إلىعل

 . 86، ص 6181دار طالس للدراسات والترجمة والنشر ،  ، دمشق ، 1نقله إلى العربية نخلة كالس ، ط
 . 84يل كوماجر ، المصدر السابق ، صاآلن نيفينز وهنري ست (4)
دخل  6710، وأحد اآلباء المؤسسين للوليات المتحدة األمريكية ، ولد في مستعمرة فرجينيا وتعلم فيها ، وفي عام  مفكر وسياسي ورجل دولة أمريكي (5)

،  6711المجلس التشريعي لولية فرجينيا بداية عام  كلية وليم ماري لدراسة القانون ، وتخرج منها وعمل في المحاماة ، مثل مقاطعة البامارل في
، تقلد منصب وزير  6781، وفي إقرار وثيقة الحقوق في الدستور األمريكي عام  6771ساهم في صياغة إعالن الستقالل عن بريطانيا عام 

مهوري ، أسس جامعة فرجينيا ، وعمل الحزب الديمقراطي الج 6711، أسس عام ( 6713-6781) الخارجية في حكومة جورج واشنطن األولى 
، للمزيد من 6811، توفي عام ( 6801-6806) وتقلد منصب الرئيس لوليتين رئاسيتين للمدة من ( 6800-6717) نائباا للرئيس جون آدمز 

   .Encyclopedia Americana,Vol.39,New York,3825,P.293 -:                                                            التفاصيل ينظر
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الذي أضطر تحت الضغط الشعبي المتصاعد إلى تعديلها والموافقة عليها في الثاني من تموز عام 
 .( ) 771  عام ، ثم إقرارها في الرابع من تموز 771 
في فلسفته السياسية التي أدرج فيها بإسهاب الحقوق التي  كان إعالن االستقالل واضحاا      

- :( )منحها اهلل لبني اإلنسان والتي البد من أن تصان وتحترم ، فجاء في مقدمته 
وهي أن كل البشر ل فرق بينهم ، وأن : أننا نرى أن الحقائق اآلتية من المسلمات  ))    

أن الحياة والحرية والسعي لنيل السعادة ، من خالقهم منحهم حقوقاا ل يمكن التفريط بها ، و 
جملة هذه الحقوق ، وأنه لبد أن تكون هناك حكومات تسهر على صون هذه الحقوق ، 
وتكتسب شرعيتها من رضا رعاياها عليها ، وأن من حق الشعب أن يغّير نظام الحكم أو يلغيه 

قه أن ينّصب حكومة جديدة تفي حيثما يتبين له أن هذا النظام يسيء إلى األهداف ، وأن من ح
 . (( سعادتهله ضمن تبمتطلبات هذه المبادئ ، وأن ينظم سلطاتها بالصيغة التي 

سيادة " وضح اإلعالن بهذه المقدمة فلسفته الليبرالية الديمقراطية التي تستند إلى مبدأ ي     
ثم يمضي .  ( )فصال لى المطالبة باالنابرر األسباب التي دعت الشعب األمريكي ي، و "  الشعب

فأننا )) ...  -:، ويحدد مستقبل عالقتها بالوطن األم  حين يقول  األمريكيةيبرر موقف األمة ل
نحن المجتمعين في المؤتمر العام بصفتنا ممثلي الوليات المتحدة األمريكية ، نؤكد أمام رب 

الشرفاء في هذه الكون ، حسن نياتنا ، ونعلن بكل فخر واعتزاز وبالنيابة عن السكان 
وأنها لم تعد ... حرة ، مستقلة ،  أن هذه المستعمرات الموحدة ، قد أمست... المستعمرات 

ملزمة بأي ولء للتاج البريطاني ، وأنها قد تخلت تماماا وبنحو ل رجعة فيه ، عن أي ارتباط 
 . (5)((... سياسي بدولة بريطانيا العظمى

 
 

                                                           

بعد أن كان من أبرز التعديالت على مسودة الوثيقـة حذف الجزء المتعلق ببند الرق الذي فرضه التجار البريطانيين على المستعمـرات ، فقد حـذف  (6)
بد لجيفرسون من التضحية بهذه الفقرة اعترض عليه قسم من أهالي الجنـوب وسكان  ماساتشوتس الذين يعمل معظمهم في تجارة الرقيـق ، فكان ل

توماس جيفرسون أبو الديمقراطية ، ترجمة جاسم محمد ، شيان ، فنسنت : ينظر من التفاصيل لصالح القضيـة الرئيسية وهي الستقالل ، للمزيد 
  .64، ص  6116بغداد ، فرانكلين للطباعة والنشر ، 

( )
 Michel D. Gambon , Document of American Diplomacy, From the American Revolution to the Present, The 

Declaration of Independence 2 July 3772 ,  London , 5991 , PP.7-39 .     
 . 114؛ جالل يحيى ، المصدر السابق ، ص 51ناهدة دسوقي ، المصدر السابق ، ص (3)
 . 538، ص 1004دار أسامة للنشر والتوزيع ،  ، عمان ، 1صر ، جمفيد الزيدي ، موسوعة تأريخ أوربا الحديث والمعا (4)
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 وضعوا اإلطار النظريالذين  اإلنكليزاسية من كتابات المفكرين أستمد جيفرسون أفكاره السي     
"  رسالتان في الحكم" جان لوك الذي ألف كتابه الشهير  ، وعلى رأسهم 155 عام  المجيدةثورة لل

في طياته بذور  وحدد فيه وظيفة الدولة العليا في المجتمع ، وفي الحقيقة فقد حمل هذا الكتاب
المتحدة األمريكية ، فقد كان لوك يرى أن الوظيفة العليا للدولة هي حماية  إعالن استقالل الواليات

الحياة ، والحرية ، والثروة ، وهي الحماية التي لكل إنسان حق فيها ، وأن تقلد السلطة السياسية 
أنما يكون أمانة من أجل مصلحة الشعب ، وعندما تنتهك الحقوق الطبيعية للجنس البشري ، فإن 

العالج الحق للقوة بدون سلطة " إلغاء أو تغيير الحكومة ، وأن  –بل من واجبه  –ق للشعب الح
 . ( )"  هو معارضتها بالقوة

رسالة في " آراء لوك بشأن عالقة الدولة بالكنيسة التي ضمنها في مؤلفه  كما عززت     
ك أن الكنيسة ، فقد أوضح لو  من الفكر السياسي الذي جاء في هذا اإلعالن"  التسامح الديني

والدولة تشغالن مجالين منفصلين تمام االنفصال ، ويجب أن يظال منفصلين ، وأن الكنيسة هي 
 . ( ) منظمة اختيارية يعولها أعضاؤها بمحض إرادتهم ، ال الحكومة بقوة فرض الضرائب

 ( )ن لم تكن جديدة على األمريكييوالتي اشتملت نظرية الحكومـة التي وضعها جيفرسون ،      

أولها أن جميع الناس خلقوا أحراراا ، وقد منحهم الخالق بعض الحقوق  : على ثالثة مبادئ أساسية
وهي ليست حقوقاا منحتها  .(5)الثابتة ، ومن بينها حق الحياة ، والحرية ، والسعي لنيل السعادة 

نما هي حقوق ولدت  للشعب حكومة محبة للخير ، وأن بقائها غير مرهون  برضا تلك الحكومة ، وا 
وثانيها أن الحكومات وجدت لتصـون حريات الناس . (4)مع الناس وال يمكن أن تضيع منهم 

وحقوقهم ، وهي تستمد شرعيتها من رضا رعاياها عليها ، وفي اللحظة التي تفشل فيها الحكومة 
وثالثها .  (1)في تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها ، تصبح غير مستحقة لتأييد الشعب ووالءه 

وثالثها أنه حيثما يتبين للشعب أن الحكومات تسيء إلى األهداف ، وتشكل خطراا على هذه 
الحقوق ، فمن حقـه أن يغيـّر نظام الحكم ، وأن ينّصب حكومـة تفي بمتطلبات مبادئه وتحقق 

قامة ئفجعلت هذه النظرية في وسع أبناء الشعب حّل الحكومة السيئة ، أو إلغا. سعادته  ها ، وا 

                                                           

 . 66إميل هوبنر، المصدر السابق ، ص (6)
 . 84اآلن نيفينز وهنري ستيل كوماجر ، المصدر السابق ، ص (1)

(3)
 Carl Becker , The Declaration of Independence , New York , 3825 , P. 27 ;  

  . 16لسابق ، صفنسنت بنيه ، المصدر ا -
( )

 Gerb Scott Douglas, The Declaration of Independence : Origin and Impact, New York ,5991,PP.317-322.  
( )

 Michel D. Gambon, Op. Cit., P. 39 . 
(6)

 Carl Becker , Op. Cit., P.29 . 



   11     4581حتى عام  تطور الفكر السياسي وظهور األحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية: ل األول الفص

وتنصيب حكومة أخرى جديدة ، كما كان في وسعهم أقامتها من قبل ، وتنظيم سلطاتها بشكل 
 .  ( )يحفظ أمن هذا الشعب وحقوقه وسيادته 

لقد كان لهذه المبادئ أثـر عظيم في عقول األمريكيين ، فقد غيرت مواقفهم إزاء السلطات ،      
إعالن االستقالل فجاء  . ( ) ت سيدة عليهوأبانت لهم كيف أن الحكومات هي خادمة للشعب وليس

ضربة قوية للحكم المطلق عموماا ، وللحكومة البريطانية بكافة مستوياتها السياسية ليشكل 
 تابعة سياسياا  ، فالمستوطنات تحولت من مستعمراتوالدبلوماسية واالقتصادية بشكل خاص 

، وهذه التسميـة (  ليات المتحدة األمريكيةالو ) تتبع نفسها ، بإسم  واقتصادياا لبريطانيا ، إلى أمة
غير مألوف لدى كثير من أعضاء  قة عامة ، وكان لها صدىكانت تستعمل ألول مرة في وثي

كما أن الحقوق التي امتهنتها الحكومة البريطانية ، هي التي أصبحت أساساا  . ( )الكونغرس
مها ، وفقاا لمبدأ سيادة الشعب ، وعلى الستقالل الشعب األمريكي ، وللحكومات الجديدة التي يقي

كما أسس هذا اإلعالن  . (5)قواعد النظرية الجديدة في الحكم التي صيغت في هذا اإلعالن 
مع الدول للواليات المتحدة السياسية  عالقاتللتجربة سياسية جديدة ، ووضع الخطوط العريضة ل

كمال مسيرة ثورتهم ، واحتالل مكانتهم تأمين النصر على البريطانيين  ابية بما يضمن لهو األور  وا 
 . (4) بين شعوب األرض الحرة

في خضّم أجواء الحرب التي كانت تدور مع بريطانيا ، كان ال بد من التفكير بتقوية روابط      
المؤتمر  في لتشكاإلتحاد بين الواليات ، التي لم يكن يربط بينها سوى سلطة الكونغرس الذي 

عّين المؤتمر القاري الثاني في الثاني عشر ف ،  ه الواليات بعض صالحياتهاالقاري األول ومنحت
"              بنود اإلتحاد" مشروع إلتحاد الواليات ، سمي  لجنة لرسم مشروع 771 من تموز عام 

The Articles of Confederation (1)  وقدمت اللجنة مقترح المشروع إلى الكونغرس ، الذي ،
 777 ، وصادق عليه رسمياا في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني عام الذي شرع بمناقشته 

                                                           

 .  11، ص 6151ترجمـة حسن جالل العروسي ، مصر ، دار المعارف ، ب ، وايت ، كيف أنشأت الوليـات المتحـدة األمريكيـة ، . ج  (6)
 . 75عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي ، المصدر السابق ، ص (1)
 . 347، ص 6181ماتيو أندرسون ، تأريخ القرن الثامن عشر في أوربا ، ترجمة نور الدين حاطوم ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ،  (3)

(3)
 Merle Burke, United States History , The Growth of the Land , U.S.A , 3823 , P. 29 . 

 . 45، ص 1001، عمان ، األهلية للنشر والتوزيع ،  6وود ، الثورة األمريكية ، ترجمة نادر سعادة ، ط. س . جوردون  (5)
موعـة وليات ، تحتفظ فيه الوليات بسلطة سياديـة ما عدا السلطات المفوضة إلى نظام للحكومـة المتكونـة من مج -: Confederationالكونفدرالية  (1)

ؤون الحكومة التحادية ، أي هو عملية توافق بين كيانات سياسيـة مستقلة تحتفظ بسيادتها مع تنسيـق المواقف في شـؤون محـددة جـداا ، كالش
تيودور لووي وبنيامين جينسبرغ  -:ينظرمن التفاصيل للمزيد . ونية على المستوى الدولي القتصاديـة ، والعسكرية مع عدم المساس بشخصيتها القان

 .    58، ص 1001مكتبة الشرق الدولية ،  عبد المسيح ، القاهرة ، ، ترجمة عمر 6الحرية والسلطة ، ج –، الحكومـة األمريكية 
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فرضته إلى حد  والذي  بين الواليات الثالث عشرة  Confederationليعلن قيام اإلتحاد التعاهدي 
بعيد ، ظروف الحرب والثورة ، وضرورة استمرار القتال ضد البريطانيين ، فمن أجل توفير أسباب 

ب ، كان البد لهذه الدول من تنسيق جهودها على الصعيد العسكري النجاح في هذه الحر 
 . ( ) والسياسي واالقتصادي

         تضمنت بنود اإلتحاد الكونفدرالي ثالث عشرة مادة ، جاء في أوالها التأكيد على أن     
        على أنونصت المادة الثانية (  المريكية الوليات المتحدة )يطلق على هذه الكونفدرالية أسم 

وفّوضت المواد المتبقية من بنود اإلتحاد (  تحتفظ كل ولية بسيادتها وحريتها واستقاللها) 
صالحيات أكبر للكونغرس لتمكينه من أداء وظائف كبيرة على المستوى القومي ، مثل إعالن 

الضرائب ،  الحرب وتوقيع المعاهدات السلمية ، والتمثيل الدبلوماسي مع الدول األخرى ، وجمع
نشاء  وبناء القوة العسكرية ، وصك النقود ، وتنظيم الحياة التجارية ، والخدمات البريدية ، وا 

داريين كلما اقتضى األمر ، فضالا عن تنظيم آلية التمثيل في الكونغرس  المحاكم ، وتعيين لجان وا 
ضافة أو تعديل بعض بنود اإلتحاد، و  ل دستور مكتوب يتم فكانت هذه البنود بمنزلة أو .  ( ) ا 

العمل به في الواليات المتحدة األمريكية ، والخطوة األولى لتأسيس الدولة االتحادية ، من خالل 
تعزيز سلطات الكونغرس القومية التي لم يكن من السهل إيجاد إجماع  كامل  عليها بسبب اختالف 

 . ( )مصالح هذه الواليات
تنفيذية ، وعدم السلطة ال غياباإلتحاد السيما  وعلى الرغم من ضعف بعض جوانب سلطة     

القدرة على جمع الضرائب لتأمين المصروفات المركزية العالية ، إاّل أن الكونغرس استطاع ديمومة 
متطلبات حرب االستقالل من األموال واألسلحة والذخائر ، بما مكنه من الوقوف بوجه أقوى 

مكن من إدارة الدبلوماسية األمريكية خالل الحرب جيوش العالم في القرن الثامن عشر ، كما ت
بحكمة جعلت من قضية االستقالل األمريكية قضية دولية سارعت الدول األوربية إلى دعمها 

ونجحت الدبلوماسية األمريكية في قيادة المفاوضات .  (5)ومساندتها سياسياا وعسكرياا واقتصادياا 
 . (4)االستقالل الكاملة السرية مع بريطانيا ، وفرضت عليها شروط 

                                                           

 . 636، ص 6111العربي ،  دار الفكر دمشق ،ماوي ، طمراجعة سليمان الميشال ستيوارت ، نظم الحكم الحديثـة ، ترجمة أحمد كامل ،  (6)
 . 64رسون نويل ، المصدر السابق ، صيغ (1)
 . 61أميل هوبنر ، المصدر السابق ، ص (3)

( )
 A. J. Great , History of Europe , Vol.1 , Wooden , New York , 3815 , P.799 . 

                                                            635ر السابق ، صبشرى طايس عبد المؤمن ، المصد (5)
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تطورت المفاهيم الديمقراطية  كان من نتائج حرب االستقالل على الشعب األمريكي ، أن     
الليبرالية في الواليات المتحدة األمريكية على نحو متسارع ، بعد أن ساد الشعور بالنصر والحرية 

هو الذي يختار حكامه بدالا من  بعد إعالن االستقالل ، وقيام االتحاد بينها ، فقد أصبح الشعب
التاج ، وأصبحت المجالس التشريعيـة في مأمن  من استخدام حق الفيتـو من حكام الملك ، وتوسع 
حق االنتخاب في الواليات األمريكية ، وأصبح بإمكان كل فرد  بالغ  يدفع الضرائب ، أن يختار 

لمهاجرين الموالين للتاج عن الواليات إلى جانب ذلك ، فقد كان تشتيت ا.  ( )ممثليه بال شروط 
األمريكية من أهم الظروف التي ساعدت على نمو الديمقراطية ، فقد كان عدد كبير من هؤالء 

الهيئة التشريعية في بعض  علىغير عادلة  ياء المحافظين قد احتفظوا بسيطرةالماّلك واألثر 
ملكية العقارية للتمتع بحق االنتخاب قد الواليات ، أما في البعض اآلخر ، فقد كان توافر نصاب ال

أتاح لهذه الفئة االنفراد والسيطرة على تلك الهيئات التشريعية لفترة طويلة ، وما أن رحل هؤالء 
 . ( )حتى أصبح المزارعون الكادحون أحراراا في خلق المدنية التي كانوا يحلمون بها 

عظيمة ، فازداد عدد الصحف ، وزاد معه وشهد المجتمع األمريكي يقظة فكرية واجتماعية      
اهتمام األمريكيين بالمناقشات العامة في المسائل التي تهم البالد ، وأبرزها قضية التسامح الديني 

نشاء المدارس .  ( )التي عولجت في سائر الواليات بحكمة عظيمة  وكان االهتمام بالتعليم وا 
بعد الثورة ، فحكومة ديمقراطية تدير شؤونها بنفسها المجانية العامة من أولويات حكومات الواليات 

، هي بحاجة إلى هيئة من المنتخبين المثقفين لرعاية المصالح العامة ، وكان قانون أراضي 
 الحكوميةذا أهمية بالغة لدعم التعليم ، إذ ترتب عليه منح المدارس  754 الشمال الغربي لعام 

المرأة األمريكية في الحياة االجتماعية واالقتصادية وتعاظم دور  ،هبات من األراضي العامة 
والسياسية ، فساهمت في إصدار المنشورات الثورية ، والتجسس ، وصناعـة الرصاص والذخائر 

                                                           

زيادة نسبـة التمثيل الشعبـي في ريعيـة للوليات بلمجالس التشا التي فوض بموجبهاإلصالحات السياسية ا جملة من 6771عام في اتخذ الكونغرس  (6)
التشريعيـة على مطلبين مهمين للشعب ، األول هو منـح المقاطعات الغربية حق التمثيل في الهيئـة  الحكومات المستقلة ، ففي بنسلفانيا وافقت الهيئـة

 التشريعيـة بما يتناسب مع عدد سكانها ، والثاني هو إلغاء شرطي الملكية العقارية والتجنس التي قصرت حـق التصويت على طبقـة صغيرة من
عضواا جديداا ، أما في فرجينيا وماساتشوتس فقد توسع حق النتخاب بعد إلغاء (  67) الهيئة التشريعيةالمجتمع ، وبهذا فقد زاد عدد األعضاء في 

فرانكلين آشر ، موجز تاريخ الوليات : للمزيد من التفاصيل أنظر . الوير وكارولينا الشمالية وجورجيا وفيرمونت يهذه الشروط المجحفة ، كما في د
 .    637-631، ص ص 6154مهيبة مالك الدسوقي ، بيروت ، دار الثقافة ، المتحدة األمريكية ، ترجمة 

 . 611آلن نيفينز وهنري كوماجر ، المصدر السابق ، ص (1)
 .46وزارة الخارجية األمريكية ، المصدر السابق ، ص (3)
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األخرى ، وساعدت في القتال المباشر في الجبهات وتحملت أعباء مضاعفة العمل في الحقل 
 .( )للخزينة العامة  وكّونت جمعيات تنشيط اإلنتاج ، وتبرعت بحلّيها

إاّل أن روح التضامن التي عمت سكان المستعمرات أّبان الحرب ، ونشأت عليها أسس      
اإلتحاد كضرورة لمواجهة البريطانيين ، قد تالشت بعد االستقالل ، واستولت كل والية على 

أحكاماا تتضارب  سيادتها كاملة غير منقوصة ، فقام النزاع على تعيين الحدود ، وأصدرت المحاكم
مع بعضها البعض ، وسّنت المجالس التشريعية للواليات الشرائع بمقتضى مصالحها الخاصة دون 

فراغه من محتواه ، .  ( )النظر إلى المصلحة القومية  مما  أدى إلى إضعاف اإلتحاد الكونفدرالي وا 
         من قال أنه حتى أن البعض من قادة الثورة وصفوا حال اإلتحاد بأوصاف شتى ، فمنهم 

، أما جورج  ( ) ( مؤتمر لسفراء يمثلون ولياتهم) ، ومنهم من قال أنه (  رابطة للصداقة) 
 . (5)(  حبل من الرمال) واشنطن فقد وصف عالقة الواليات الثالث عشرة ببعضها بأنها 

اتجاهين سياسيين  أدى اختالف مصالح الواليات األمريكية وطبيعة تكوينها السياسي الى تبلور    
في هذه الواليات بعد الثورة ، االتجاه األول مثله أنصار التيار اإلقليمي المنادين بالالمركزية 
وضمان حقوق وسيادة الواليات المستقلة ، وعرفوا بالجمهوريين ، وكانوا يرغبون في أن تحتفظ كل 

فظة على المساواة المطلقة بين والية بسيادتها وكامل استقاللها حيال اآلخرين ، مع ضرورة المحا
، هذه الواليات برغم تمايزها في الثروة وعدد السكان ، وشكلوا أغلبية سيطرت على الكونغرس 

أيام الثورة ، وغالبيتهم من الفالحين والعمال وصغار (  الويغ) وكانوا أمتداداا لتيار األحرار 
 Samuel Adamsسون وصموئيل آدمز  وأبرزهم توماس جيفر   (4)المالكين والسياسيين المحليين 

( 7  - 55  )(1). 

                                                           

 . 613آلن نيفينز وهنري كوماجر ، المصدر السابق ، ص (6)
 .  355؛ عمر عبد العزيز عمر ، المصدر السابق ، ص 83د المجيد نعنعي ، المصدر السابق ، صنوار وعبسليمان عبد العزيز  (1)

(3)
 Alexander Johnston , American Political History, 3721-3972 ,Vol.5, G. P. Putnam's Sons, New York , 3989 , P.51 . 

 .661مد محمود النيرب ، المصدر السابق ، ص، مح 43وزارة الخارجية األمريكية ، المصدر السابق ، ص (4)
 . 64-63؛ أميل هوبنر ، المصدر السابق ، ص ص  135-134جالل يحيى ، المصدر السابق ، ص ص ( 5)
جامعة وتعلم في مدارسها ، ثم تخرج من  6711سياسي أمريكي وأحد اآلباء المؤسسين للوليات المتحدة األمريكية ، ولد في ولية ماساتشوتس عام  (1)

ليعمل مفتشاا للمداخن وفي جمع الضرائب ، حيث نجح بسبب شعبيته الواسعة في تنظيم الندوات الشعبية لمناهضة السياسة  6740هارفارد عام 
ئت ، وسرعان ما ذاع صيتها وأنش المستعمراتأول شبكة محلية للتراسل في  6771، أسس في عام  6715البريطانية لسيما بعد قانون الدمغة عام 

في " أبناء الحرية " أيضاا قام مع مجموعة من الثوار الوطنيين بتأسيس منظمة  6771على غرارها شبكات مماثلة في كل المستعمرات ، وفي عام 
 لتمثيل ولية ماساتشوتس في المؤتمر 6774مجموعة الثوار التي نفذت حفلة شاي بوسطن الشهيرة ، اختير في عام  6773بوسطن ، وقاد في عام 

 -:للمزيد من التفاصيل ينظر .  6803القاري الثاني ، وساهم في إعالن الستقالل وصياغة الدستور ، توفي في عام 
- Encyclopedia Americana, Vol.2, P. 711.       
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أنصار الحكومة المركزية القوية ، الذين "  نوالتحادي" ن أو و أما االتجاه الثاني فهم الفيدرالي     
كانوا يرغبون في أن يترك لكل والية نيل استقاللها الواسع في ظل اتحاد ينشأ عن طريق حكومة 

(  التوري) اناا هاماا في العالم ، وهم يمثلون أمتداداا لتيار المحافظين مركزية قوية تضمن لنفسها مك
الذي ظهر أيام الثورة ، وغالبيتهم من التجار وماّلك األراضي واالرستقراطيين المحافظين وأبرزهم 

 Jamesوجيمس ماديسون  ( ) Alexander Hamilton ( 744- 555)الكسندر هاملتون 

Madison ( 74 - 5 1 )( ). 
غناء مناقشات الكونغرس حول الكيفية التي يتم بموجبها المحافظة ن في إان االتجاهاساهم هذ     

مستقلة تكون نموذجاا للحرية والديمقراطية والتسامح ، فقد أدى  اتحاديةعلى االتحاد ، وبناء دولة 
دتهم وتنظم عجز الكونفدرالية عن تحقيق أهداف األمريكيين الى البحث عن صيغة جديدة تعزز وح

استغل الكسندر ف .( )شكل الحكومة المستقبلية للبالد ، وتوفق بين رغبات الواليات المختلفة 
ليقدم الى الكونغرس  751 عام  Annapolisهاملتون فرصة عقد مؤتمر في مدينة أنابوليس 

 مقترحاا يطلب فيه من الواليات الثالث عشرة تعيين مندوبين لحضور مؤتمر يعقد في مدينة
لوضع النصوص الضرورية التي تجعل دستور "  757 فيالدلفيا في الثاني من آيار عام 

الحكومة التحادية مناسباا لحاجات هذا التحاد ، ألن الموقف من الخطورة بحيث ل يمكن 
 .(5) " عالجه على يد جمعية غير ممثلة تمثيالا صادقاا 

                                                           

 نتقل مع عائلته إلى العيش في المستعمرات، وأحد اآلباء المؤسسين للوليات المتحـدة األمريكيـة ، ولد في جـزر الهند الغربيـة وا رسياسي أمريكي شهي (6)
عاماا ، واثبت (  61) دخل في صفوف الجيش الثـوري في حرب الستقالل وعمره ، األمريكية حيث استقر فيها ، أكمل دراسته في جامعة كولومبيا 

األمريكي بعد الستقالل  ، شارك في كتابـة الدستـورالحـرب  طوال مدةشجاعـة فائقة لفت خاللها أنظار قائـده جورج واشنطن ، حيث اختاره للعمل معه 
لكفاءته اإلداريـة وتمكن بفضل عبقريته من تأسيس القتصاد األمريكي على  وكان من مؤيدي الحكومـة المركزية القوية ، اختاره واشنطن وزيراا للمالية

  :ينظر التفاصيل  منللمزيد  .بعد منازلة شهيرة مع آرون بير  6804أسس متينة ، توفي في عام 
- Encyclopedia Americana, Vol.35 , P. 211.  

في مدارسها ، تخرج  وتعلمرغ بوليـة فرجينيا ، يوأحد اآلباء المؤسسين للوليات األمريكيـة ، ولد في مدينـة ويليمب سياسـي ومفكر ورجل دولة أمريكي (1)
انتخب عضواا في المجلس التشريعي لوليـة فرجينيا ، وفي عام  6778ة وبرع فيها ، في عام من كليـة وليم ماري ، شارك في حرب الستقالل األمريكي

الفيدرالية مع هاملتون وجون  كان له دور بارز في صياغة الدستور التحادي ، وساهم في تأييده من قبل األمريكيين من خالل تحريره لألوراق 6787
     حكم جيفرسون  طوال مدةفي تأسيس الحزب الديمقراطي األمريكي ، شغل منصب وزير الخارجية نجـح مع توماس جيفرسون  6711جاي ، في عام 

الحرب مع بريطانيا عام  حكمه مدة، شهدت (  6867-6801) ي عام بينفترتين رئاسيتين ل، ثم أصبـح رئيساا للوليات المتحدة (  6806-6801) 
      . Encyclopedia Americana , Vol.38 , P. 357-                                         - :ينظر  من التفاصيل  للمزيد .6861-6864

أروفسكي ، قراءات أساسية في الديمقراطية األمريكية ، ترجمة شحدة فارع ، مراجعة فاروق منصور ، عمان ، دار البشير للنشر ، . مليفن آي  (3)
 . 51 – 48، ص ص  6118

؛ عبد العزيز سليمان نوار  47، ص 1006ن ، الحياة والمؤسسات األمريكية ، ترجمة أمل سعيد ، عمان ، الدار األهلية للنشر ، دوغالس ستيفنسو (4)
 . 81وعبد المجيد نعنعي ، المصدر السابق ، ص
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ة فيالدلفيا بحضور خمسة وخمسين مندوباا عقد المؤتمر في الموعد المقرر في مبنى حكوم     
واختار الحاضرون جورج واشنطن رئيساا للمؤتمر الذي لم يخول إال ، يمثلون أثنتي عشرة والية 
ن من صياغة دستور و تمكن اآلباء المؤسس وبعد نقاشات حادة وطويلة . سلطة تعديل بنود االتحاد

الحكم الدستوري على  هاأجماع وعبر عنت ، لوالياهذه ال تسوية للمصالح المتناقضة لجديد مثّ 
 . ( )يوازن توازناا دقيقاا بين السلطات الثالث الذي 
في علم  كشفاا كبيراا " سياسي أصيل شكَّل  ظامبن 757 جاء الدستور األمريكي لعام      

بناء ل اا أساسبوصفه ، وتتجلى هذه األصالة بالمبدأ االتحادي الذي اعتمد  ( )"  السياسة المعاصر
السيما السلطتين التنفيذية  –الدولة من جهة ، وبالنموذج الجديد للعالقة بين السلطات العامة 

ثانيـة ، والتي جعلت منه نظاماا يختلف عن كل األنظمـة السياسيـة القائمة  من جهة –والتشريعية 
الدستور وجود فلقد راعى المؤتمرون الذين ساهموا في وضع هذا  . ( ) في أوربا والعالم آنذاك

كيانين سياسيين ضمن جسد الدولة الواحدة ، األول هو الكيان المركزي الذي يجسد وحدة الشعب 
            والدولة ، والثاني هو الكيان اإلقليمي الذي تتجلى من خالله تعددية واستقاللية الواليات 

 . (5) المتحدة
اث الفكري االنكليزي ومن مؤلفات دعاة الفكر استمد الدستور األمريكي روحه ومبادئه من التر      

، وجان لوك ، "  روح القوانين" التحرري في عصر التنوير من أمثال مونتسكيو صاحب كتاب 
والتي ذهبت إلى القول بأن مصالح األفراد ال يمكن ، ، وجان جاك روسو  Voltaireوفولتير 

أتسّم بالمرونة في و  . (4) فروع مختلفةحمايتها إاّل أذا وّزعت أو ُفِصلت سلطات الحكومة إلى 
تحديد السلطات القومية للحكومة الفيدرالية ، وسلطات الحكومات االتحادية في الواليات ، فانتزع 
سيادة الواليات وسلمها للشعب ككل ، وجعل للحكومة الفيدرالية اختصاصات قومية ، ولحكومة 

لواليات شكالا جمهورياا في االتحاد الفيدرالي الواليات اختصاصات محلية ، وضِمَن لحكومات تلك ا
 . (1)وتعهد بحمايتها من الغزو األجنبي ، وجعل الدستور هو القانون األعلى في البالد 

                                                           

 . 81كلود جوليان ، المصدر السابق ، ص  (6)
 . 178ألكسي دي توكفيل ، المصدر السابق ، ص (1)
 . 68، ص 1008، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،  6د العيثاوي ، الكونغرس والنظام السياسي األمريكي ، طياسين محم (3)

( )
 Pauline Maier , American Scripture Making the Declaration of Independence ,Vintage Book, New York, 3887, P. 88. 

؛ حسين فوزي النجار ، أمريكا والعالم ،  17، ص 6174تحادية األمريكية ، القاهرة ، مكتبة النجلو مصرية ، محمد أنور عبد السالم ، التجربـة ال  (5)
 . 58، ص 6181القاهرة ، مكتبة مدبولي ، 

 . 74، ص 6116، ، دار منشورات البصرة  بغداد م محمد ، بروس فنالي ، الدستور األمريكي ، ترجمـة العميد المتقاعد جاس (1)
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الدستور األمريكي تيارين سياسيين جديدين امتدا على أرجاء  أفرزت معركة التصديق على     
المهيمنين على السياسة األمريكية فيما بعد ، الواليات كلها ، وأصبحا نواتي الحزبين السياسيين 

وشكال نقطة تحول في الفكر السياسي األمريكي الذي أكسبته التجربة العملية نضجاا كبيراا ، والواقع 
ما لتقوية الحكومة المركزية أو إأن هذين التيارين كانا موجودين أصالا كميول واتجاهات سياسية 

ديا دوراا كبيراا في إقرار وثيقة االستقالل ، وتكوين االتحاد للمطالبة بحقوق الواليات ، وقد أ
الكونفدرالي ، ثم صياغة الدستور االتحادي ، لكن الجديد في األمر ، هو اقترابهما من مفهوم 

 . ( )الحزب السياسي الذي يتسم بالفكر، والتنظيم ، والتواصل 
مَّ طبقات واسعة من التجار ومالكي ض والذي Federalistsالتيار األول وهم مؤيدو الدستور      

األراضي واالرستقراطيين المحافظين ، الذين شّكلوا تنظيماا سياسياا أقرب في شكله إلى الحزب 
أيام الثورة األمريكية ، ثم ( التوري)بقيادة هاملتون ، وكانوا امتداداا لما ُعِرف سابقاا بـ  ( )السياسي

 . ( ) الكونفدرالي وأطلق عليهم حينها أسم االتحاديين دعاة المركزية القومية أيام االتحاد
إلى  –برأيهم  –يحكمها الدستور الذي سيؤدي  دعا الفيدراليون إلى حكومة مركزية قوية     

 في مجموعةوشرعوا في شرح وجهة نظرهم بشأن تأييد الدستور  (5)تحسين األوضاع االقتصادية 
وثمانين مقاالا سميت  اا نيويورك وبلغ مجموعها خمسمن المقاالت الصحفية التي نشرت في صحف 

من هاملتـون  كل   تهاتعاقب على كتاب .The Federalist papers  "(4) األوراق الفيدرالية" بـ 
وهدفت إلى تبديد المخاوف من   John Jay  ( 754- 5 4 ) (1)وجيمس ماديسون وجون جاي 

طموح االنفراد بالسلطة في مجتمع متعدد  من وجود سلطة قوية ، وتوضيح أهمية وجودها للحد من

                                                           

في أمريكا ، ترجمة محمد لبيب شنب ، القاهرة ، دار  والسياسةكلينتون روسيتر ، األحزاب : للمزيد من التفاصيل حول مفهوم الحزب السياسـي ينظر  (6)
،  3؛ موريس ديفرجيه ، األحزاب السياسيـة ، ترجمـة صبري علي مقلد وعبد الحسن سعد ، ط 11-18، ص ص 6110النشر للجامعات المصرية ، 

 . 3، ص 6180يروت ، دار النهار ، ب
 . 661، محمد محمود النيرب ، المصدر السابق ، ص 135-134جـالل يحيـى ، المصدر السابق ، ص ص (1)
  . 11كلينتون روسيتر ، المصدر السابق ، ص (3)

( )
 Mead B. Walter, The United States Constitution : Personalities, Principles and Issues, New Jersey , 3897, P.78. 

من للمزيد . في عدد من صحف نيويورك بوصفها العاصمة السياسية لالتحاد  6788وتموز  6787ما بين أيلول  المدةنشرت هذه المقالت في  (5)
  .3، ص6111والتوزيع ، األوراق الفيدرالية ، ترجمة عمران أبو حجلة ، مراجعة احمد ظاهر ، عمان ، دار الفارس للنشر  -:ينظر  التفاصيل

، مارس مهنة المحاماة ،  6714وتعلم فيها ، دخل كلية الملك وتخرج منها محامياا عام  6745ياسي ورجل دولة أمريكي ، ولد في نيويورك عام س (1)
، ساهم في 6774لمراسالت عام عمل في لجان او وساند قضيـة وطنـه بإخالص ، شارك في المؤتمرين القاريين األول والثاني عن وليـة نيويورك ، 

، اختيـر ضمن الوفـد األمريكي المفاوض  6781-6780عين ممثالا للوليات المتحدة في أسبانيا بين عاميو إعداد مسودة دستـور ولية نيويورك ، 
الرئيس أو الرئيس األمريكي ، لم يتقلد منصب وزيـر أو نائب  6806و6715، تقلد منصب حاكم وليـة نيويـورك بين عامـي  6783على معاهدة 

 -:للمزيد من التفاصيل ينظر . يين لمعاصرته لكبار السياس
- Encyclopedia Americana, Vol.32 , P. 215.          
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لبالد ، وقد أصبحت هذه المقاالت فيما بعد مرجعاا مهماا في لبيان فوائد الدستور االتحادي و   ، 
 . ( )العلوم السياسية وفي الفكر السياسي األمريكي

ور ، الذين عارضوا الدست Anti Federalistsرالية أما التيار الثاني فهم معارضو الفيد     
وغالبيتهم من الفالحين والعمال وصغار المالكين والسياسيين المحليين ، من سكان األرياف 

قوية ، وكرهوا  صموئيل آدامز ، وقد عارضوا حكومة مركزيةوالدائنين بزعامة توماس جيفرسون ، و 
ربما تسيء  –برأيهم  –سلطة تلك الحكومة في صك النقود ، وفرض الضرائب ، فهذه السلطات 
أيام الثورة ، (  الويغ) إلى حقوق األفراد وحرياتهم األساسية ، وكانوا امتداداا لما عرف بـتيار 

واتسمت مواقفهم بالشدة والمناداة . ( )وأنصار حقوق الواليات والالمركزية أيام االتحاد الكونفدرالي 
 ( )ة والدفاع والتجارة بحقوق الواليات ، وأن يقتصر دور الحكومة الفيدرالية على السياسة الخارجي
 . (5) وكانوا يخشون أن يقتات الدستور على كيان تلك الواليات فيجردها من سيادتها

اختار احتدم الصراع بين الفريقين حول المصادقة على الدستور ، واشتد التنافس بينهما بعدما      
حكومته األولى التي  رجية فيجورج واشنطن كالا من هاملتون وجيفرسون كوزيرين للمالية والخا

نشاء البنوك  751 شكلها عام  ، فتبنى هاملتون سياسة مالية ترتكز على دعم الصناعة والتجارة وا 
الوطنية ، إلضفاء الطابع البريطاني على المجتمع األمريكي لشدة إعجابه بالنظام المالي 

ن الحكومة المركزية أما جيفرسون فقد كان يرى أن السلطة يجب أن توزع ما بي.  (4)البريطاني
وحكومات الواليات ، ويفّضل الحكومة الديمقراطية التي عمادها المواطنين الذين هم المكان اآلمن 
والصادق للسلطة في الواليات المتحدة ، كما نادى بتعليم األمة لزيادة قدرة المجتمع على الحكم 

الحقوق عام  الئحةمناقشة  والسيطرة ، ودعا إلى مراعاة حقوق اإلنسان وأجبر الكونغرس على
النموذج البريطاني لالقتصاد السياسي غير أن اعتقد و  . (1)  71 والمصادقة عليها عام  751 

بنك الالنزعة الجمهورية ، وأن سياسة هاملتون في تأسيس  يمتوافق مع المجتمع األمريكي ذ
 . (7) يجيز ذلكالذي يح صر الدستوري النص ال لغيابالوطني وفروعه في الواليات غير دستورية ، 

. 
                                                           

 . 3األوراق الفيدرالية ، المصدر السابق ، ص (6)
 . 661محمد محمود النيرب ، المصدر السابق ، ص (1)

(3)
 Walter , OP. Cit. , PP. 99-95 . 

( )
 Henry Cabot , Alexander Hamilton , American Statesman Series , New York ,3995 , P.97 . 

( )
 Ibid , P.319 . 

(6)
 Pauls Boyer and Clifford Clark ,A history of the American Peoples, Houghton Mifflin Company , New York , 3977, 

P.393   .   
 . 50، المصدر السابق ، ص ية األمريكيةوزارة الخارج (7)
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ن المالحظة المهمة التي تجدر اإلشارة إليها في هذا التنافس السياسي الشديد ، هي أن كالا إ     
من الفدراليين ومعارضيهم لم يلجئوا إلى العنف في سبيل تحقيق غاياتهم السياسية ، كما حصل في 

ريقان إلى مرحلة الصدام المسلح ، بل وصل الف إذ، "  التوري" و "  الويغ" أيام االستقالل بين 
انحصر الصراع والخالف بين السياسيين أنفسهم ، داخل األروقة السياسية ، دون أن يتطور إلى 

كثيرة من الشعب األمريكي  ، والسبب في ذلك هو ابتعاد فئات نزاع علني يهدد كيان االتحاد الجديد
بالرأي ، كما أن السياسيين من كال الفريقين قد عن االنغماس في السياسة ، والرغبة في االستقالل 

وضعوا مصلحة البالد فوق االعتبارات الشخصية ، وسعى كل  منهم إلى خدمة الواليات المتحدة 
، وهو ما أضفى على الفكر السياسي األمريكي سمة من سماته  آمن بها فلسفة شخصيةعبر 

 . ( )الهامة ، وهي التوافق والتراضي 
باستقالل الواليات المتحدة عن التاج البريطاني دستوراا  انتهتثورة األمريكية التي أفرزت ال     

مكتوباا لنظام حكم جمهوري ديمقراطي يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، ويقر بسلطة األمة وسيادة 
 الشعب ، ويثّبت أركان الحكم الفيدرالي ، وعلى الرغم من نواحي القصور التي اكتنفها فيما يتعلق
بحقوق المواطنين السود ، إال إنه يحدد في الوثيقة الملحقة به ماهية حقوق المواطن األساسية ، 
كالحق في الحياة ، وحق الحرية الفردية ، وحيازة الملكية ، والتمتع بالسعادة واألمن ، وتأمين 

ير، تفتيش المساكن بدون أمر قضائي ، والحق في التعب أوالحصانة وعدم التعرض لالعتقال 
ن صياغة هذا الدستور وما إولهذه األسباب مجتمعة يمكن القول .  ( )والحق في االعتقاد الديني 

بعد االستقالل رافقها من نشوء أفكار وتيارات سياسية ، قد حددت مالمح الفكر السياسي األمريكي 
ة وأنظمة الحكم ، وشكلت حافزا جوهرياا مهماا للتطورات التي مرت بها الواليات المتحدة األمريكي

 . ( )الديمقراطية في المجتمعات الغربية الحقاا 

 

 
 
 

 (6854-6711)الحزب الجمهوري تأسيس وبواكير  نشأة األحزاب السياسية األمريكية -:ثالثاا 
                                                           

 . 30-11يخ علي ، المصدر السابق ، ص صنحاكم ف (6)
  .61أميل هوبنر ، المصدر السابق ، ص  (1)

(3)
 Hans Christoph Schroeder, American Revolution , Munich , 3895 , P. 593 . 
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جاء دستور الواليات المتحدة األمريكية  ليبلور نظرية الفصل بين السلطات ، ويحقق ثالثة       
منع انفراد فئة ما بالقرار السياسي ، وثانيها تحقيق التراضي بين شرائح  أهداف رئيسية ، أولها

المجتمع المختلفة عن طريق المساومات ، وثالثها منع الجماهير من االستئثار بالسلطة ، وهو 
تجاهلوا أية إشارة  إذ. (  )أخشى ما كان ما يخشاه اآلباء المؤسسون للواليات المتحدة األمريكية 

السياسية في نص الدستور ، إاّل أنهم صاغوا دستوراا جعل من تأسيس األحزاب  إلى األحزاب
، حيث  ضرورة ملحةا ال غنى عنها حالما ينتهي الشعب من انتخاب الرئيس والنواب في الكونغرس

قاد هذا الدستور الى ظهور األحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية ، حين أصبح وجود 
 . ( )الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة عبر ممارسة حق االنتخاب العام تلك األحزاب 

ولم يتردد اآلباء المؤسسون في التعبير عن مخاوفهم من وجود األحزاب السياسية ، التي       
كانوا يرون فيها بذرة االنقسام الحقيقية في المجتمع األمريكي ، ألن أفكار األمريكيين متقاربة إلى 

في  خيراأل هباذي ال حاجة معه لوجود تلك األحزاب ، فهذا جورج واشنطن يحذر في خطالحد ال
، وهذا جون آدمز (  )"  اآلثار المهلكة للروح الحزبية" من  711 التاسع عشر من أيلول عام 

أن ل شيء يثير فيه الفزع أكثر من انقسام الجمهورية الجديدة بين حزبين كبيرين ، لكل " يقول 
إن لم يكن باستطاعتي " ، أما توماس جيفرسون فقال بطرافته المعهودة ( 5)"  ائد بذاتهمنهما ق

 . (4)"  دخول الجنة إّل برفقة حزب ، فأنني ل أفكر في الذهاب إلى هناك قطعياا 
إاّل أن الموقف الذي خشي منه اآلباء المؤسسون بدأ يتحول إلى حقيقة واقعة بعد إقرار       

دي ، فقد انقسم الشعب إلى فريقين متنازعين حول المسائل السياسية الداخلية الدستور االتحا
والخارجية في إطار الصراع المحتدم بين الكسندر هاملتون وتوماس جيفرسون على خالفة جورج 

 .( 1)  71 واشنطن في رئاسة الواليات المتحدة عام 
صادية الكبيرة ، وجهود هاملتون البارعة ، فالفيدراليون الذين استطاعوا بفضل إمكاناتهم االقت      

من السيطرة على المؤسسات الحكومية االتحادية في ظل إدارة الرئيس واشنطن ، كانوا يطمحون 
                                                           

(6)
 M.J.C. Vile , Politics in the U.S.A. , Rout ledge ,  111 , PP. -7 . 

(1)
 John . King Don , America The Unusual,  Worth Publishers, New York ,  111 , PP. 45-15. 

، أطروحة دكتوراه ( 6133-6116) نجلة إبراهيم العزاوي ، التطورات السياسية الداخلية في الوليات المتحدة األمريكية خالل حكم الحزب الجمهوري  (3)
 . 66، ص 1005، كلية التربية أبن رشد ، جامعة بغداد ،  غير منشورة

 . 60، ص محمد جالل عناية ، المصدر السابق (4)

(5)
 Naomi Chomsky , Class Warfare , Interviews with David Barsmian, Common Courage press ,  111 , P.    . 

 - Marshal , Op. Cit., P.   5.                                                                      ؛  78، المصدر السابق ، ص نرأميل هوب (1)
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إلى مواصلة سياستهم في تقوية الحكومة المركزية ، وأحكام قبضتهم على مؤسساتها المالية 
فانطلقوا في تنظيم أنفسهم في كتلة واالقتصادية لضمان وصولهم إلى الرئاسة بعد واشنطن ، 

 .(  )"  التحاديين" سياسية أطلقوا عليها أسم 
إمتاز العمل السياسي لالتحاديين بالتنظيم والدقة ، السيما في السيطرة على الوظائف المهمة      

 في المؤسسات المالية واالقتصادية للحكومة المركزية ، والهيمنة على البنوك الوطنية ، ساعدهم
في ذلك اإلمكانيات االقتصادية الهائلة للمالك والتجار واالرستقراطيين الذين يشكلون الغالبية من 
أعضاء الكتلة ، فضالا عن التثقيف ضد المعارضين للفيدرالية ، حيث كانت صحفهم التي اشتهرت 

األمريكيين  بنشر األوراق الفيدرالية وتعريف الناس بأهميتها ، تؤدي دوراا مؤثراا في كسب تأييد
التي كانت تصدر (  Gazette of the United States) لتوجهاتهم السياسية ، ولعل صحيفة 

خير مثال على ذلك ، فقد مجّدت أعمال االتحاديين المالية واالقتصادية ،  باسمهم في فيالدلفيا
ألمريكي ،         السيما جهود هاملتون في تأسيس البنوك الوطنية التي ستعود بالنفع على االقتصاد ا

واعتبرته الشخصية األبرز في حكومـة واشنطن ، مما دفع بهيئة الخزانة األمريكية إلى تقديم 
 .(  )المعونات السخية للصحيفة ، باإلضافة إلى مساعدات وقروض هاملتون الشخصية 

منع أما معارضو الفيدرالية فقد واصلوا جهودهم من أجل الحصول على حقوق الواليات و      
تركيز السلطة بيد الحكومة المركزية ، وقد أفضت هذه الجهود عن والدة أول حزب سياسي في 

 . ( )تاريخ الواليات المتحدة األمريكية 
لم تكن لدى جيفرسون الرغبة الحقيقية في تشكيل حزب سياسي بالمعنى الحقيقي المتعارف      

في توجهاته السياسية نحو تشكيل األحزاب  ، إاّل أن التحول الكبير  71 عليه للحزب حتى عام 
. ( 5)قد طرأ بشكل جدي نهاية ذلك العام ، حين قرر الرد على اتهامات االتحاديين له باإلرهاب 

فغادر بصحبة رفيقه جيمس ماديسون إلى نيويورك لدراسة علم النبات ، غير أن الهدف الحقيقي 
ن في المدينة ، من الذين يعارضون الفيدرالية من وراء هذه الرحلة هو لقاء مجموعة من السياسيي

بشكل عام ، وسياسة هاملتون بوجه خاص ، وكانت نيويورك آنذاك تشهد تنافساا شديداا بين عدد 
                                                           

(6)
 Richard , Op. Cit., P.  4 . 

 ؛  13-68، ص ص( ت . د ) ، دمشق ، نشر دار أطلس ، 6تشارلز وماري بيرد ، تاريخ الوليات المتحدة األمريكية ، ج (1)
                                                                                                         -Boyer and Clark , Op. Cit., P. 5 . 

(3)
 “ The U.S. Tow – Party System: Past and Present  , A View by Soviet Historians”, Progress Publishers, Moscow, 

 155, PP. 1- 1. 

 . 38علي ، المصدر السابق ، صحاكم فنيخ  (4)
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 George من العوائـل االرستقراطيـة للسيطـرة علـى سياستها ، فكانت عائلتا جـورج كلينتـون

Clinton  ( 7 1- 5   ) (  ) رو رون بهاو Aaron Burr  ( 741- 5 1 ) (  )

االرستقراطيتين تنافسان عائلة آل شويلر المرتبطة بعالقة مصاهرة مع هاملتون على السيادة في 
 . نيويورك 

، فشكل الثالثة  هارون بور استغل جيفرسون هذا الصراع لعقد اتفاق مع عائلتي كلينتون و     
"  Democratic - Republicans" أسم بعد اجتماعهم في ريف نيويورك كتلة جديدة أطلق عليها

وعلى الرغم من أن جيفرسون كان يجد صعوبة في تبني األسم . (  )الجمهوريين –أي الديمقراطيين 
(  الجمهوري) كونه كان يفضل استخدام لفظة (  الديمقراطي والجمهوري) الجديد بشطريه 

الصراع مع االتحاديين ألنها كانت  كان البد منها في أيام(  الديمقراطي )بمفردها ، إال أن صفة 
.  (5)تدل على مشاركة الشعب بكل طبقاته في الحكم ، وهو ما كان يسعى الحزب الجديد لتحقيقه 

وبفضل جهود العائلتين في المناطق الريفية ، وتدعيمهما للمصالح الزراعية في واليات الجنوب ، 
رك وبعض سكانها من الحضر ، فضالا فقد تمكن التحالف الجديد من كسب تأييد مزارعي نيويو 
 .( 4)عن بعض مزارعي وحرفيي وصناعيي الواليات الشمالية 

كانت تلك هي الخطوة األولى المهمة في مسيرة تشكيل الحزب لمواجهة االتحاديين ،       
وانطوت على قدر كبير من األهمية ، حيث مثلت تحوالا في طبيعة العمل السياسي لمعارضي 

، بانتقالهم إلى تنظيم أنفسهم في حزب سياسي ينافس على كرسي الرئاسة ، بعد أن  الفيدرالية
في أما الخطوة الثانية ، فكانت . ( 1)كانت تقتصر على المعارضة في مسائل سياسية محدودة 

                                                           

، شارك في حـرب الستقالل ، ثم تقلد منصب حاكم  6731سياسي ومفكر أمريكي وأحد اآلباء المؤسسين للوليات المتحدة ، ولد في نيويورك عام  (6)
،  6711الحزب الديمقراطـي عام ، انتخب عضـواا في الكونغرس القاري ، أسهم بشكل فاعل فـي تأسيس  6715وحتى عام  6777الولية منذ عام 

                                                                     :للمزيد من التفاصيل ينظر .، إّل أنـه لم يوفـق في الفـوز فيها  6808 -6711ترشـح مرات عديدة للرئاسـة األمريكية خالل األعوام 
                                                                                                                                           

Encyclopedia Americana , Vol. 5 , P. 171.    -  
رك في حرب الستقالل ، وعمل في ، شا 6751سياسي ورجل دولة أمريكي ومن اآلباء المؤسسين للوليات المتحدة األمريكيـة ، ولد في نيويورك عام  (1)

، خدم لمدة قصيرة في حكومـة جـورج  6711، ساهم في تأسيس الحزب الديمقراطي عام  6785-6784جمعية نيويورك التشريعيـة بين عامي 
ستخدام األساليب في مواجهة جيفرسون على الرغم من كونه من الحزب الديمقراطي ، امتاز با 6800واشنطن ، ترشح للرئاسة األمريكية عام 

 - Encyclopedia Americana , Vol. 4 , P. 514 .            :الملتويـة وغيـر الشرعيـة لتحقيق غاياته السياسية للمزيد من التفاصيل ينظر

(3)
 Albert Bushnell Hart , Formation of The Union (  745 –  5 1 ) , New York ,  517 , P.     . 

(4)
 John D. Long , The Republican Party : History , Principles and Policies , H . J . Smith & Co. Chicago ,  555, P.   .  

(5)
 George C. Edwards and Martin Wattenberg , American Government, people , politics and policy , New York ,  55  , 

P. 15 . 

(1)
 William P. Meyers , A Brief History of the Democratic party , New York ,  154 , P. 4 . 
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ظهار مساوئ االتحاديين ، عبر  الكيانالدفاع عن  الجديد ، ونشر أهدافه وأفكاره السياسية ، وا 
 .(  )(  The Nation Gazette) أطلق عليها أسم  هناطقة باسم تأسيس صحيفة

في نيويورك  هارون بورلم يكن التحالف الثالثي الذي شكله جيفرسون مع عائلتي كلينتون و      
السبب الوحيد في شهرة الحزب وتقوية نفوذه في الواليات المتحدة األمريكية ، فقد أدت النوادي 

الجمعية " الفرنسي مثل  ( )"  اليعاقبة" ذه الواليات على غرار نادي والجمعيات التي تشكلت في ه
في كاروالينا الجنوبية دوراا بارزاا في التثقيف " تون تشارلز " في فيالدلفيا و جمعية " الديمقراطية 

بأهداف الحزب وسياساته ، حيث أخذت على عاتقها تشكيل معارضة ممنهجة ضد سياسات 
سيما سياسة الحياد التي ألتزم بها واشنطن تجاه الثورة الفرنسية بتأثير من الحكومة االتحادية ، ال

االتحاديين وعلى رأسهم هاملتون ، وشاطرت مثيالتها في فرنسا من حيث األساليب المستخدمة في 
شاعة العنف   .       ( )المعارضة ، كالمشاغبات وا 

ن حقوق الواليات والمحافظة على الجمهوري في ضما -تلخصت أهداف الحزب الديمقراطي       
استقاللها الكامل ، وتوزيع السلطات بينها وبين الحكومة المركزية ، وضمان حقوق األفراد 
األساسية مثل حرية الكالم ، والعبادة ، والنشر ، وحماية الفرد من تعسف الحكومة المركزية ، 

ورفض سياسة الحكومة المركزية  وضمان مشاركته السياسية الواسعة في ظل حق االنتخاب العام ،
وعلى  .(5)المالية واالقتصادية القائمة على دعم الصناعة والتجارة على حساب االقتصاد الزراعي 

صعيد السياسة الخارجية ، فقد تعاطف الحزب مع الثورة الفرنسية التي رأى فيها إفرازاا لتجربة 
راطي ، وعارض تقارب االتحاديين مع بريطانيا الواليات المتحدة األمريكية في الحرية والحكم الديمق

 .(4)، وعّده تهديداا للديمقراطية 

الجمهوري أول حزب سياسي في تأريخ الواليات المتحدة  –أصبح الحزب الديمقراطي      
واشنطن ، الذي جورج األمريكية ، وكان له أعضاء نافذون في الكونغرس ، وأخذ يتهيأ لخالفة 

                                                           

(6)
 George C. Edwards and Martin Wattenberg, Op. Cit., P. 7 .   

ة الى دير ، أما أسم اليعاقبة فهو نسب" جمعية أصدقاء الدستور" جماعة سياسية فرنسية تأسست في باريس أبان الثورة الفرنسية باسم  -:اليعاقبة  (1)
Jacobs    في باريس الذي انطلقت منه هذه الجماعة التي تمثل جناح اليسار المتطرف للثورة ، وهم من دعاة النظام الجمهوري الدستوري ، ومن

راجع دورهم في أبرزهم األديب روبسبير ، كان العنف وسيلتهم لتحقيق غاياتهم فقاموا بارتكاب المجازر وأشاعوا العنف في فرنسا بعد الثورة ، وت
 :للمزيد من التفاصيل ينظر .  6711الحياة السياسية بعد عام 

- D. William , The Oxford History of the French Revolution, London,  55 , P. 54.  

(3)
 John D. Long , Op.Cit., P.  5. 

(4)
 Walter , Op.Cit., P. 5  . 

(5)
 Mead B. Walter , Op.Cit., P. 5  .  



   11     4581حتى عام  تطور الفكر السياسي وظهور األحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية: ل األول الفص

اع لوالية رئاسية ثانية ، ولم يمنع ذلك من مواصلة الحزب لجهوده واالستعداد أعيد انتخابه باإلجم
السيما بعد تفرغ جيفرسون لتأسيس تنظيمات . ( )711 لخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة عام 

تدعم انتخاب أشخاص يلتزمون دعمه في الكونغرس وفي الهيئة االنتخابية التي ستنتخب الرئيس 
تقالته من حكومة واشنطن بسبب تمسك األخير بسياسة الحياد في الحرب بين المقبل ، إثر اس

بريطانيا وفرنسا ، ووقوعه تحت تأثير االتحاديين ،  وكانت مطالب الحزب الديمقراطي الجمهوري 
بضرورة تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية ، وفي اتخاذ القرارات المهمة سبيله لكسب 

 ( )ين بوصفه المدافع عن مصالح البسطاء تأييد المناصر 

  .( )البداية الحقيقية لنظام الثنائية الحزبية في الواليات المتحدة  711 انتخابات العام  مثلت     

 طرفينن ألول مرة على الرئاسة بوصفهما و الجمهوري –ن و ن والديمقراطيو فقد تنافس االتحادي
الجمهوري الذي أصبح منافساا  –ما الحزب الديمقراطي سياسيين لكل منهما أهدافه وبرامجه ، السي

John Adams ( 7 4- 55  ) (5 )قوياا لالتحاديين الذين أمنوا فوز مرشحهم جون آدمز 

في معالجة المشاكل الداخلية والخارجية بحكمة وحسن تدبير ، بمنصب الرئيس ، إال إنه أخفق 
دعيم معارضتهم لالتحادييـن وكسـب المؤيديـن ن لتو الجمهوري –ن و األمر الذي استغله الديمقراطي

جيفرسون من  تالشهيرة التي مكن (4) 715 لحزبهـم ، السيمـا بعـد إصـدار الكونغرس لقوانيـن 
تحويل هذه القوانين إلى وسيلة للتشهير باالتحاديين والنيل منهم ، فانخرط في صفوف حزبه 

لفوز للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس لعام اآلالف من الناقمين على الحكومة الذين أمّنوا ا

                                                           

(6)
 A. Buck , Frauds and Falsehoods of the Republican party , H. J. Smith & Co. Company , U.S.A.  51  , P. 4   .  

 . 78أميل هوبنر ، المصدر السابق ، ص  (1)

(3)
 John T. Morse , JR : John Adams , American Statesman Series , New York ,  554 , P.     . 

،  دهارفار ، تخرج من جامعة  ماساتشوتسبولية ( Braintreeبراينتري )، ولد في مدينة ( 6806-6717)ثاني للوليات المتحدة األمريكية اليس رئال (4)
 ، ويعد رجل سياسة من الطراز األول ، شغل منصب وزير الوليات المتحدة المفوض في بريطانيا ، ثم نائبا األصليةومارس المحاماة في مدينته 

 .    .Encyclopedia Americana ,Vol. 4, P -                               :ينظر للمزيد من التفاصيل  ، للرئيس جورج واشنطن لدورتين 

قراطيين في تفكير في إيجاد وسائل قانونية للحد من التأييد المتصاعـد للديمالإلى  آدمزفي عهد إدارة الرئيس جون  الفيدراليينأدى تراجع شعبية  (5)
حيث بدأ التوسع نحو هذه الوليات ، صفـوف الناخبين ، الذين شكّل المهاجرون الجدد والفالحون والبسطاء غالبيتهم لسيما في الغرب األمريكي 

أصـدر ف. نتخاب فيها ، الذي نظم آلية تكوين الوليات الجديدة وحّدد طريقة ال  6787يتنامى بعد إقرار الدستور وصدور تشريع الشمال الغربي عام 
أو ( الغرباء والتحريض ) أربعة قوانين ألهبت الرأي العام األمريكـي ، وعرفت فيما بعد بقوانين  6718عام الذي يسيطر عليه الفيدراليين الكونغرس 

أعوام ، والقانونين  ( 4) ماا بدلا من عا(  64)  ، أولها يحدد مدة إقامة الراغبين بالحصول على الجنسية األمريكية في البالد بـ(  6718) قوانين 
لحرب ، الثاني والثالث يفوضان الرئيس األمريكـي سلطة طرد أي غريب يشتبه بخطورته على أمن البالد ، وطرد أو توقيف رعايا دول العدو في زمن ا

شـر بيانـات كاذبـة ، من شأنها إلصاق العار أما القانون الرابع فيقضي بفرض غرامة شديدة أو الحبس لكل من يكتب أو يطبع أو يتكلم  أو ين
 : ينظر من التفاصيل للمزيد . بالحكومـة 

- Alexander Johnston , History of ….. , Vol. , OP. Cit., P.   1. 
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، السيما في واليتي بنسلفانيا ونيويورك المهمتين ، فأصبح قريباا من الفـوز في االنتخابات  715 
 .(  ) 555 الرئاسية المقبلة عام 

محطة مهمة في تأريخ األحزاب السياسية  555 شكلت انتخابات الرئاسة األمريكية لعام      
ففي هذه االنتخابات أصبحت الفوارق بين الحزبين المتنافسين في الساحة السياسية  (  )كية األمري

كما أنها المرة األولى في تأريخ  (  ) –الرئيس ونائبه  –واضحة المعالم ، فلكل منهما مرشحان 
السياسية األمريكية التي تشهد استخدام الحزبين للصحف والمجالت لخدمة البرامج  الحياة

نتخابية ، فضالا عن الدعاية االنتخابية المتمثلة بزيارة المرشحين للواليات والمدن لتعريف اال
ولما لم يحسم منصب  .( 5)المواطنين ببرامجهم االنتخابية وحثهم على التصويت لمرشحي الحزب

صوتاا لكل ( 74)على  هارون بورمرشحي الحزب الديمقراطي جيفرسون و  الرئيس بعد حصول
   55 شر من شباط عام مكن هاملتون من حسم المعركة لصالح جيفرسون في السابع عتمنهما ، 

، فقد أنطوى انتخاب جيفرسون رئيساا للواليات  (4)جديد في الحياة السياسية األمريكية  ليمهد لفتح
فهذه هي المرة األولى التي ) المتحدة األمريكية على مغزىا مهم بالنسبة للديمقراطية الغربية ، 

نتصر فيها مرشح الحزب المعارض على رئيس دولة يتمتع بكل صالحيات الحكم ، ويجبره على ي
ذا صرنا  ازل عن مقاليد الحكم من غير ثورةالتن ول عصيان ، ومن دون اغتيال أو قتال ، وا 

اآلن نرى في انتقال السلطة السياسية من شخص إلى آخر أمراا اعتيادياا يتم بنحو سلمي ، فأن 
 . (1)( كبيرة المغزى بالنسبة إلى مستقبل أمريكا حدثاا مهماا وسابقةيعد مر وقتذاك هذا األ

                                                           

( )
 John T. Morse JR , Thomas Jefferson : American Statesman Series, Houghton Mifflin ,3991, P. 322 . 

( )
 William Johns , Mirror of Modern Democracy, A history of the Democratic Party From It’s Organization in 3952 to 

It’s Last Great Achievement : The Rebellion of 3923, New York , 3922 , P. 52 . 
ون بيير نائباا للرئيس ، أما التحاديـين فقد فشلوا في التفاق مرشح واحد الجمهوري كالا من جيفرسون لمنصب الرئيس وآر  –رشـح الحزب الديمقراطي  (3)

رزهم للرئاسة ، فرشحـوا جون آدمز الذي كان يحظى بدعـم التحاديين المعتدلين ، وتشارلس بنكيني الذي يحظى بدعـم التحاديين المتطرفين وأب
 :التفاصيل ينظر  للمزيد من. هاملتون ، ولم يرشحوا أحداا لمنصب نائب الرئيس

- William Liyne Wilson , The National Democratic party , It’s History , principles , Achievements and Aims , Baltimore 

Harvey , 3999 , P. 29 . 
( )

 William Johns , Op.Cit., P. 52 . 
دود ، أوكل أمر النتخابات إلى مجلس النواب بموجب الدستـور ، ليختار عبر ر إلى طريـق مسيبعد أن وصلت الوساطة بين جيفرسون وآرون بي (5)

ري لند بالتصويت امحاولة  جاءت نتائجها متطابقة ، تدخل هاملتون واقنـع ممثلي وليتي فيرمونت وم( 35)التصويت السري رئيساا للبالد ، وبعد 
ر رجالا يكا رغم اختالفه معه في كثير من المواقف، بينما كان يرى في منافسه آرون بيرجالا مخلصاا ألمري يراهلصالح جيفرسون الذي كان هاملتون 

 :للمزيد من التفاصيل ينظـر .  ملتوياا وانتهازياا خائناا 
- William Tharry , A History of American wars from 3722-3839 , New York , 3893 , P. 529 . 
(6)

 Kenneth U.A. Prewitt , An Introduction to American Government , New York , Harper Collins , 3883 , P. 552 .  
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إضافة إلى ما تقدم ، بداية نهاية الحزب االتحادي الذي انقسم  555 وضعت انتخابات عام      
       .  ( )إلى فريقين اثنين ، أحدهما معتدل بزعامة جون آدمز ، واآلخر متطرف بزعامة هاملتون

وبالمقابل فقد نجح الرئيس جيفرسون في انتهاج سياسة تجمع بين السياسات االتحادية وبعض      
فقد ألغى جيفرسون .  ( ) األفكار الديمقراطية ، أدار من خاللها سياسة الواليات المتحدة بنجاح

يون العديد من الضرائب االتحادية ، وسعى إلى االعتماد على العائدات الكمركية في سداد الد
، وقّلص النفقات العامة  ( )ماليين دوالر( 5 )الوطنية المتراكمة بذمة الحكومة االتحادية والبالغة 

أسهمت نجاحات السياستين الداخلية والخارجية في ف . (5) والجيش والبعثات األمريكية في الخارج
دفع بالحزب إلى وزادت من التفاف المؤيدين حوله ، مما الجمهوري  –تقوية الحزب الديمقراطي 

، حيث تمكن من الفوز فيها  555 إعادة ترشيح الرئيس جيفرسون لوالية ثانية في انتخابات العام 
صوتاا فقط لمنافسه االتحادي ( 5 )صوتاا مقابل (  1 )بسهولة ، فقد حصل جيفرسون على 

 .Charles Pinckney  ( 751- 5 4 ) (4)  بنكيني تشارلز
لُتدق مسماراا آخر في نعش الحزب االتحادي ، وتعمق االنقسام  555 م جاءت انتخابات العا     

، فقد عصفت به الخالفات وتنامت بذور االنشقاق حتى  555 الذي مر به منذ انتخابات العام 
ويعود السبب في ذلك الى تعارض المصالح الشخصية للطبقة . ( 1)أضحى االنقسام سمة مميزة له 
ى سياسة الحزب والتي أدت بالتالي الى انهياره ، فقد بنيت سياسة للطبقة االرستقراطية المسيطرة عل

الحزب على أسس غير سليمة ، هدفها الوصول إلى السلطة بعيداا عن كل اعتبار لمطالب 
الجماهير ، والحصول على االمتيازات والمنافع الشخصية لقادة الحزب الذين مثلوا قوته دون 

يحارب من أجل حريـة الجمهوري  –كان الحـزب الديمقراطـي ما ، في( 7)االستناد إلى قاعدة  شعبية 
المواطنيـن وضمـان مشاركتهم السياسيـة وجعلهم أقويـاء وأحراراا ، ويتبنى فلسفة ديمقراطية ، ويدعو 

                                                           

( )
 Morse , Thomas Jefferson , Op.Cit., P. 313 . 

 . 11حاكم فنيخ علي ، المصدر السابق ، ص (1)
(3)

 David Widger , American Eloquence : Studies in American political History, Edited with Introduction by Alexander 

Johnston , Reedited by James Albert Woodburn , New York , 5992 , P. 352. 
 . 106تشارلز وبيرد ، المصدر السابق ، ص (4)
ي الجيش الثوري وقاد عدة معارك سياسي وقائد عسكري أمريكي من التحاديين ، ولد في ولية كارولينا الجنوبية ، وعمل في بداية حياته ضابطاا ف  (5)

، دخل ميدان السياسة بعد الستقالل وكان له دور بارز في مصادقة ولية  6778وأهمها معركة جسر التمساح للسيطرة على شرق فلوريدا عام 
رشحه الحزب  6804ي عام ، وف 6800، ترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام  6788كارولينا الجنوبية على الدستور التحادي عام 

 .Encyclopedia Americana , Vol.59 , P. 522 -                           - : نظريللمزيد من التفاصيل . الديمقراطي لمنصب الرئيس 
(6)

 Edward Shepard , The Democratic party , New York , 3829 , P. 22 . 
(7)

 James Woodburn , American polities - political and party , New York , 3989 , P. 52 . 
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وهو ما "  أصدقاء الشعب ل آباءه "فيه الجمهوريون  –الى نظام جمهوري يصبح الديمقراطيون 
 .( ) الطبقات المتوسطة والفقيرةبين عريضة ، السيما خلق للحزب قاعدة شعبية 

التي أصبحت السمة المميزة لألحزاب األمريكية منذ هذه االنتخابات عدوى االنقسام غير أن       
أنفسهم ، فعلى الرغم من فوزهم في االنتخابات  الرئاسية ، الجمهوريين  –انتقلت إلى الديمقراطيين 

 Johnالسطح عبر مشكلتين ، األولى حين قاد جون راندولف إاّل أن خالفاتهم طفت على 

Randolph ( 77 - 5   ) ( )  فريقاا من الديمقراطيين في والية ماساتشوتس إلى التمـرد على
عالن االنشقـاق على خلفيـة  وقد أطلق . ( 5)ومشـروع الزوارق الحربية (  )(وز يا ) فضيحةالحـزب وا 

يين المنشقين الذين عارضوا سياسة جيفرسون الداخلية أطلق على هذه المجموعة من الديمقراط
 . Quid’s " (4)  الكوايدس "والخارجية بقوة أسم 

الذي رفض الحزب ترشيحه لمنصب نائب  هارون بورأما المشكلة الثانية فتمثلت في تحالف      
تون ، مع مجموعة من االتحاديين المتطرفين من أتباع هامل 555 الرئيس في انتخابات العام 

                                                           

( )
 Noble Cunningham , The Jeffersonian Republican , The formation of party organization 3798-3993 , New York , 

3827 , PP. 511-512 . 
جامعـة  فيألحد مزارعي التبغ المعروفين في الولية ، تخرج (  6773) سياسـي أمريكـي شهيـر عـن الحزب الديمقراطي من مواليد فرجينيا عام  (1)

عالقتـه مع  ت، شهد 6863واستمر فيه حتى عام  6711نيوجرسـي ليعمل في التدريس ثم دخل ميدان السياسة عضواا في مجلس النواب عام 
نا بعد شراءها من فرنسا ، وطريقة بيع ياحاكماا لوليـة لويز  جيفرسـون خالل هذه الفترة خالفات عديدة أبرزها اعتراضـه على تعيين الجنرال ويكنسن

أصبح عضواا في مجلس الشيوخ األمريكي ، ثم  6817-6815أصبـح رئيس هيئة المحلفين في ريتشموند ، وفي  6807األراضي فيها ، وفي عام 
                                  .Encyclopedia Americana , Vol.59 , P. 522 -   :ينظر من التفاصيل للمزيد . وزيراا مفوضاا لبالده في روسيا  6830عمل في عام 

    لتسويـة النزاع في منطقـة( كيلومتر   4األكر وحدة قياس تعادل ) مليـون أكـر (  5) بقطع  الهيئة التشريعية لولية فرجينياقامت  6804في عام   (3)
(  640) حيث باعت لجنـة مختصة في مجلس النواب األمريكي ما مساحته (  والمسيسبيباما لالياا وليتي أوتمثل ح)  الوليةالواقعة غرب (  وياز ) 
، ولشدة التنافس حول استغالل هذه األراضي ، فقد دفعت بعض هذه الشركات  6715إلى الشركات لستغاللها في أعمال تجارية وذلك في عام  1كم

في الحصول على هذه األراضي ، فقام الكونغرس بإلغاء عقود البيع ، وظلت هذه المشكلة معلقة إلى عام  رشاوى ضخمـة للجنة ، للتأثير عليها
 :ينظر من التفاصيل للمزيد . واتهم بعدم الحزم مع الفاسدين  لفضيحةاذه ه انتقدت طريقة جيفرسون في التعامل معو ،  6804

                                                                                                                                    Boyer and Clark , Op.Cit., P. 553 . -  
ية الفرنسأوصى الرئيس جيفرسون بتجهيز عدد من الزوارق الحربية إلرسائها  في المرافئ األمريكيـة كوسيلة دفاعيـة بوجه العتداءات البريطانية و  (4)

ية ، األمر الذي المتكررة على السفن التجارية األمريكيـة في فتـرة الحرب الدائرة بينهما والحصار القاري المفروض من قبل فرنسا على التجارة البريطان
تعقبهم وتفتيش السفن األمريكية اضطر البحارة النكليز للهرب والعمل في البحرية األمريكية لرتفاع مرتباتها ، مما دفع بقادة البحرية البريطانية إلى 

عن مشروع بناء ستة بوارج حربية أمريكية كان قد أوصى به الرئيس  –في نظر جيفرسـون  –بحثاا عنهم واعتقالهم ، وقد كان هذا المشروع بديالا 
 ، والستفادة من أخشاب الغابـات األمريكيـة من قبل ، وخصص له الكونغرس مبالغ مالية من الميزانية ، بحجة كلفتها الماليـة العاليـة أولا  آدمزجـون 

الزوارق ، إّل أن مشروع الزوارق َفِشل فشالا ذريعاا في وقف تجاوزات البحارة البريطانيين وحمايـة السواحل األمريكية ، حيث  في بناء هياكل هذه
هم الهاربين ، مما أثار سخطاا كبيراا بين األمريكيين على سياسـة األمر بالبريطانيين إلى التجول في شارع هاملتون في فرجينيا بحثاا عن بحارتوصل 

 :ينظر من التفاصيل للمزيد . جيفرسون ، لسيما رجال البحرية 
-  Cue John Fortes, A history of British Army , Vol.1 , London , 3829 , PP. 553-519 ; Merle Burk , United States 

History , Chicago , 3823 , P. 92 .  
كلمة إنكليزية معناها بالعامية جنيه ، وتعني أيضاا مضغة من التبغ ، وربما أريد بهذه التسميـة التعبير عن صفة المنشقين  -" : Quid’s" الكوايدس  (5)

 - John D. Long , Op.Cit., P. 37. :من التفاصيل ينظر للمزيد   .عن الحزب سعياا وراء المال المتأتي من تجارة التبغ 
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، والذين اعتقدوا أن التوسع نحو الغرب يعني انضمام   55 الذين تضرروا من شراء لويزيانا عام 
فدعوا إلى االنسحاب من . (  )واليات جديدة إلى االتحاد وهو ما يؤثر سلباا على سلطة االتحاديين 

هارون ، ورشحوا  منفصلة تضم واليتي نيويورك ونيوجرسي(  كونفدرالية شمالية) االتحاد وتشكيل 
 .(  ) لمنصب حاكم نيويورك األمر الذي عارضه هاملتون بشدة بور

،   555 دعم جيفرسون ترشيح جيمس ماديسون عن الحزب الديمقراطي في انتخابات العام       
،  بنكيني لمنصب الرئيس تشارلزاألمر الذي دفع الكوايدس إلى التحالف مع االتحاديين وترشيح 

( 57) صوتاا مقابل(    )بـ  555 في انتخابات عام تمكن من الفوز ماديسون جيمس غير أن 
لكنه فشل في تجنب واستهل حكمه بمواجهة المشاكل العالقة مع البريطانيين ،  صوتاا لبنكيني

على الرغم و  . ( )   5 الكونغرس في الثاني عشر من حزيران عام  هاأعلنالتي معهم ، و الحرب 
على ها تحدة لم تستطع كسب هذه الحرب التي دامت سنتين ، إاّل أن تأثير من أن الواليات الم

البالد كان عظيماا ، فقد أظهرت األحزاب السياسية وحدة كبيرة في الدفاع عن البالد ، واتحد 
الشعب في حزب واحد بعد أن خّفت حدة المنافسة الحزبية بين االتحاديين والديمقراطيين ، وتبنى 

 .(5)ئل السياسية وفي تفسير الدستور سياسة جديدة أكثر اعتداالا في المسا الحزب الديمقراطي
لتدق آخر مسمار  في نعش الحزب االتحادي الذي تالشى  1 5 جاءت انتخابات العام      

هذه فوزاا ساحقاا في ون بعد أن حقق الديمقراطي، السيما نهائياا من المشهد السياسي األمريكي 
  James Monroeإذ حصل مرشح الحزب الديمقراطي الجنرال جيمس مونرو المهمة ،نتخابات اال
ومع تالشي  ،االتحادي  لمنافسهصوتاا ( 5 )صوتاا ، مقابل (  5 ) على (4) (   5 -745 ) 

  71 االتحاديين من على الساحة السياسية وانعدام المنافسة الحزبية التي عّمت البالد منذ العام 
                                                           

( )
 Brinkley , Op.Cit., P. 525 ; Walter , Op.Cit., P. 359 . 

( )
 Schachner , Nathan , Aaron Burr , A biography , New York , 3823 , P. 597 .  

انوا على عداء مع ، وك( صقور الحرب)وصلت الى الكونغرس جماعة متطرفة من الجمهوريين من المناطق الغربية يعرفون بـ  6860في عام  (3)
تقوم ، و  البريطانيين بسبب اعتقادهم بأن بريطانيا هي التي تدعم السكان الهنود في الوليات الغربية وتحرضهم على التمرد ضد الحكومة األمريكية

لى إعالن الحرب على بريطانيا مصادرة السفن األمريكية والتدخل في تجارتها ، وأدت سياسة هؤلء الصقور في الكونغرس الى دفع الرئيس ماديسون إب
                              -:للمزيد من التفاصيل ينظر . أي نصر فيها ، تلك الحرب التي لم تكن الوليات المتحدة مستعدة لها ولم تحرز  6861عام 

  

 -
 
David S. Heidler and Jeanne T .Heidler, The War of 3935, Greenwood Publishers, New York, 5995,P.537. 

( )
 John D. Long , OP. Cit., P. 39 . 

، أنضم إلى  6780دخل مدرسة كامبل تاون ثم كلية وليم ماري وتخرج منها محامياا عام  6758سياسي ورجل دولة أمريكي ، ولد في فرجينيا عام   (5)
، ثم اختير  في المجلس التشريعي للوليةممثالا  6781، انتخب عام ( ترينتون ) الجيش القاري وأظهر شجاعة كبيرة في معارك الستقالل لسيما 

، واختار إكمال مشواره إلى جانب جيفرسون بدل هاملتون ،  6787حاكماا للولية ثالثة أعوام ، ورغم معارضته للفيدرالية فقد صادق على دستور 
، ساهم في  6711واستمر في هذا المنصب حتى عام  6714عام  عضواا في الكونغرس ، ثم عمل وزيراا مفوضاا في فرنسا 6710اختير عام 

 : ينظر من التفاصيل للمزيد ( .  6815-6867) رئيساا للوليات المتحدة بين عامي  وأصبح صفقة شراء لويزيانا،
                                                                                                            .  Encyclopedia Americana , Vol.38 , PP. 179 -175 -   
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إذ تمكن من تشكيل حكومـة ،  ( المشاعر النبيلة) كم مونرو عصر، فقد أطلق على فترة ح
وتبادر إلى األذهان  متجانسـة ضمت العديد من السياسيين االتحاديين والديمقراطيين على حد  سواء

لى األبد من االنقسامات الخطيرة التي طالما دفعت بها إلى التشنج  أن البالد قد تخلصت وا 
يكن في الواقع  غير آمال ومحض أمنيات ، فقد ظهرت فجأة إلى والتطرف ، إاّل أن ذلك لم 

المشهد السياسي مسألة سرعان ما قسمت البالد إلى فريقين ، مؤيد ومعارض ، وأصبحت ميداناا 
عادة روح التحزب من  جديداا للصراع بين السياسيين الذين وجدوا فيها وسيلة للكسب السياسي وا 

 . ( ) جديد
ة العبودية عامل تقاطع بين الشمال والجنوب ، وأعادت تكوين فقد أصبحت مسأل     

االصطفافات السياسية على أساس الموقف من مسألة الرق ، وقسمت البالد إلى فريقين ، السيما 
 5 5 بعد موافقة الكونغرس على طلب انضمام والية ميسوري إلى االتحاد كوالية تبيح الرقيق عام 

 . (  ) "تسوية ميسوري" ـ فيما عرف ب
فأطلق في الثاني من كانون (  )أعيد انتخاب مونرو رئيساا للواليات المتحدة  5 5 في عام      

بعدم التدخل في شؤون القارة األوربية وعدم السماح ) القاضي مبدأه الشهير     5 األول عام 
ة قد عصف غير أن عصر المشاعر النبيل. ( 5)(  لها بالتدخل في الشؤون الداخلية األمريكية

ألسباب  5 5 بمستقبل الحزب الديمقراطي وانتهى به إلى االنقسام الكبير في انتخابات العام 
كثيرة ، لعل أبرزها الموقف من الرق الذي ألقى بظالله على العمل الحزبي فأضفى عليه طابعاا 

                                                           

( )
 John W. Chambers , The Oxford Companion to American Military  History , U.S.A. , 3888 , P. 229 . 

، الشمال بأفكاره الحـرة ويتجـه نحو إلغاء الـرق ، عندما بدأ التوسـع األمريكـي بالسيـر نحو الغرب كان المجتمع األمريكي آنذاك منقسم إلى قسمين  (1)
تي تحرم     والجنـوب المتشبث بالرق واإلبقاء عليه لضمان مصالحة القائمـة على بقاءه ، فنشأت حينها فكـرة ترمي إلى حفظ التوازن بين الوليات ال

وليـة تحرمه ، وفي (  66) ولية تقر الـرق و(  66) كان هناك  6868الـرق والوليات التي تبيحه ، وعندما دخلت ولية إلينوي إلى التحاد عام 
تقدمت كل من ميسوري والباما بطلب النضمام إلى التحاد ، وكانت ألباما قد انفصلت عن جورجيا بشرط أن تحتفظ بمبدأ إقرار الـرق  6161عام 

تدخل ميسوري إلى التحاد كوليـة حرة ل تبيح الرق ، وفي بأن يات ، وطالبوا ، وهو ما عارضه الشماليون بقوة كونه يخل بمبدأ التوازن بين الول
قدمه التحاد كوليـة رق بعد نزاٍع مرير بين مجلس الشيـوخ ومجلس النواب على مشروع أجاز الكونغرس قبول ولية ميسوري في  6810آذار عام 

الوليـة تدريجياا ، وعارضتـه األكثرية المناهضة للرق في مجلس النواب ، وقّدم النائب  عن نيويـورك ويقضي بتحريـر عبيـد( جيمس كالماج )  النائب
دخال ولية  31-30مقترحاا بتحريم الـرق في جنـوب وليـة ميسوري على خط العرض ( هنري كالي )  كولية حرة ل تبيح الرق ول (  Main) وا 

  لحفظ التوازن بين الوليات ( ويباح في جنوبه  31-30منع الرق في شمال خط العرض أي ي) تعمل به ، مقابل قبول ميسوري كولية رقيق 
- :ينظـــر من التفاصيل للمزيـــد  . 6810وقد عرفت هذه التسوية بتسوية ميسوري لعام . المؤيـدة والمعارضة للرق 

- J.G. Randall , The Civil War and Reconstruction , Vol.3 , Kissinger publishing , printed in U.S.A. , ( N.D ) , P. 17 . 
(3)

 Baker Ross , House and Senate , Vol.5 , New York , 3883 , P. 312-312 . 
؛ حسن عبد  641-637، ص ص 6181، ، بغداد  40نوري عبد البخيت السامرائي ، مبدأ مونرو حقيقته وأهدافه ، مجلة  المؤرخ العربي ، العدد  (4)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، (  6815-6813)، مبـدأ مونرو وأثره على السياسـة الخارجية األمريكية  عطية
1001 . 
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ى الشمال أو إقليمياا ، تجسد في تبني أعضاء الحزب ونوابه لمواقف إقليمية تعود بالنفع إما عل
على الجنوب وفقاا النتماءاتهم ، دون النظر إلى مصلحة الحزب نفسه ، فضالا عن الخالف في 
مسائل عديدة منها التعريفات الكمركية وتقوية السلطة االتحادية والموقف من المحكمة االتحادية ، 

يبة الحزب السياسية ، قد أثرت هذه االنقسامات الخطيرة على تركو  .(  ) ومشاريع األعمار الداخلية
وأضعفته إلى درجة فقد فيها السيطرة المركزية التخاذ القرارات المناسبة ، وصار السواد األعظم من 

باشمئزاز واحتقار ، الجمهوري  –الشعب ينظر إلى المؤتمرات الحزبية العامة للحزب الديمقراطي 
 5 5 س ونائبه النتخابات عام ولم يحضر المؤتمر العام للحزب الذي سيتم خالله ترشيح الرئي

عضواا منهم ( 14 )عضواا من أعضاء الحزب ، حيث كان (  1 )نائباا من أصل ( 11)سوى 
 .(  ) يرون أن طريقة ترشيح الرئيس ونائبه غير ديمقراطية

الجمهوري ، وانحالل الحزب  –سمحت االنقسامات التي شهدها الحزب الديمقراطي       
على السلطة السياسية في الواليات المتحدة ، بظهور تيارات سياسية متباينة االتحادي المنافس له 

 –، عّبرت عن عمق االنقسام داخل الحزب الديمقراطي  5 5 في انتخابات الرئاسة لعام 
فقد ترشح لمنصب الرئيس ،  الجمهوري ، وبين مكونات المجتمع األمريكي عموماا حول مسألة الرق

السياسة في الواليات المتحدة و  الحربالوطنية التي أدت دوراا مهماا في  من كبار الشخصيات ةأربع
وهذه  ،األمريكية ، مثلت فريقين مختلفين ، األول من المتشددين ، واآلخر أكثر انفتاحاا 

من والية فرجينيا  ( ) Crawford William   ( 77 -  5 5) الشخصيات هي وليم كراوفورد 
 ند ،ـــــــــــــلـــــــــــانج من نيو John Quincy Adams ( 714- 555) (5)ز ـــــــــــــــ، وجون كوينسي آدم

 

                                                           

( )
 William Liyne Wilson , Op.Cit., P. 22 . 

( )
 Ibid , P. 29 ; John D. Long , Op.Cit., P. 38 . 

دوراا مهماا في سياسة الحـزب الداخليـة ، شغل  أدىالجمهوري ،  –من مواليد  فرجينيا ، عضو الحزب الديمقراطي سياسـي ورجل دولة أمريكي ،   (3)
لقناعته بأهمية الوحدة بين أعضاء الحزب أبان  6814منصب عضـو مجلس الشيوخ عن ولية فرجينيا ، رشحه الحزب لمنصب الرئاسة لعام 

      :ينظر من التفاصيل للمزيد . وخسر النتخابات   على األغلبية ، لم يحصل 6814النقسام الخطير عام 
- Charles Lanman, Dictionary of the United States Congress: Biographic Sketches of It’s Members, Lippincott Co., 

Philadelphia, 3928, PP.358-319.    
م إلى صفوف الحزب الديمقراطي منذ شبابـه وعمل في وظائف ض، ان آدمزاألمريكي األسبـق جون  سياسـي ورجل دولة أمريكي ، وهو أبن الرئيس (4)

انجلند ، واستطاع تأمين الفوز في هذه  الجمهوري الذي رشحـه بدعم من وليات نيو –عديدة ، وله انجازات كثيـرة على مستوى الحزب الديمقراطي 
  .Ibid, P.38 -                                              - :ينظر من التفاصيل للمزيد  ،( 6818-6814)النتخابات وشغل منصب الرئيس
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، و هنري كالي  تينسيمن والية  ( ) Jackson Andrew  ( 715- 554 )وأندرو جاكسون  
Henry Clay  ( 777- 54  ) (  )من والية كنتاكي . 

صوتاا ،   5، وكراوفورد على  صوتاا  55صوتاا ، وآدمز على  11حصل جاكسون على      
وطبقاا  –، ولما لم يحصل أي منهم على أغلبية األصوات ، فالمسألة  صوتاا  7 وهنري كالي على 

يجب أن تعرض على مجلس النواب الختيار الرئيس ، وهنا استبعد هنري كالي  –للدستور 
سي آدمز الذي الحاصل على أقل عدد من األصوات ، فمنح مؤيدوه أصواتهم إلى جون كوين

 .( )(  5 ) والية من مجموع (   )انتخب رئيساا للواليات المتحدة األمريكية حيث صوتت له 
ما أن تقلد جون كوينسي آدمز منصب الرئاسة حتى ائتلف المتشددون من أنصار أندرو      

معارضة لحكومة آدمز المدعومة من أنصار هنري كالي بوصفها جاكسون مع أنصار كراوفورد 
             الليبراليين ، وسرعان ما شّكلت هذه المجاميع األربع حزبين سياسيين ، األول احتفظ بتسمية 

وهي التسمية المفضلة لدى جاكسون وكراوفورد ، وضم المتشددين والمحافظين ، (  الديمقراطي) 
في  ةراا وتقدمي، وضم العناصر األكثر تحر (  الوطني الجمهوري) أما الثاني فقد أطلق عليه أسم 

 .( 5)الجمهوري السابق ، فضالا عن المتبقين من االتحاديين –الحزب الديمقراطي 
تلخصت أهداف الحزب الديمقراطي في مساندة قانون تعرفة الحماية ، ودعم المصرف      

الوطني الثاني ، والدفاع عن نظام الرق ، ومعارضة حقوق الواليات ، األمر الذي مكن الحزب من 
ب المؤيدين في الواليات الجنوبية التي كانت تحمي الرق ، وتعارض قانون التعرفة الجديد لعام كس

الذي مرره الحزب الوطني الجمهوري في الكونغرس لحماية الصناعة األمريكية ، بدعم من  5 5 
 الواليات الصناعية التي كانت تعارض نظام الرق ، وتمكن الديمقراطيون من تحقيق فوز كاسح في

 .(4)القادمةالرئاسة انتخابات مجلس النواب ، األمر الذي جعلهم أكثر قدرة على الفوز في انتخابات 

                                                           

الثالثة مع بريطانيا ، ولد بمقاطعـة واكسا في كارولينا الجنوبية اشترك في الحرب الثورية وهو في   6861سياسي أمريكي ومن أبطال الحرب عام  (6)
،  6784رة وقد فقد والدته وشقيقيه في الحرب وكان ذلك سبباا في كرهه للبريطانييـن ، درس القانـون عام وأظهر شجاعـة كبيـ عشرة من عمره ،

ح نائباا عنها في مجلس وأصب 6711، ساهم في كتابـة دستـور ولية تينيسي عام  6788عام  تينسيوانتقل إلى  6787ومارس المحامـاة عام 
   .Encyclopedia Americana, Vol.9 , P. 735 -          :ينظر من التفاصيل ، للمزيد  6811ـدة عام انتخب رئيساا للوليات المتحالنواب ، 

إلى  محامـي وسياسـي أمريكي ، من مواليد مقاطعة سالشيز في ولية كنتاكي ، وهو أبن قس معـروف ، درس المحاماة ، واهتم بالسياسـة ، وانظم  (1)
 –، وأصبح أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحـزب الديمقراطـي  6803، انتخب حاكماا للولية عام  6711نتاكي عام تجمـع الدستوريين في وليـة ك

، له جهود كبيـرة في حل مشكلة العبيـد وتسوية ميسوري عام   6816-6860، وعضواا في مجلس النـواب بين عامي  6801الجمهـوري عام 
  .Encyclopedia Americana, Vol.2 , P. 232 -             :ينظر من التفاصيل ، للمزيد  6861، تزعم جماعة صقور الحرب عام  6810

  . 681حاكم فنيخ علي ، المصدر السابق ، ص (3)
( )

 Woodburn , Op.Cit., P. 312  .  
( )

 John D. Long , Op.Cit., P. 55 . 
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 5 5 في هذه اإلثناء ، كان سباق البحث عن أصوات الفوز في انتخابات الرئاسة لعام       
 نمستمراا ، فقد رشح الحزب الديمقراطي كالا من أندرو جاكسون لمنصب الرئيس وجون كالهاو 

John Calhoun  ( 75 - 545 ) ( )  لمنصب نائب الرئيس ، فيما أعاد الحزب الوطني
والالفت للنظر في هذه الترشيحات أنها ، (  )الجمهوري ترشيح جون كوينسي آدمز لمنصب الرئيس

المرة األولى التي يتم فيها ترشيح كال الحزبين على أساس إقليمي ، فكان مرشحا الحزب 
الديمقراطي من الواليات المؤيدة للرقيق ، فيما كان مرشحا الحزب الوطني الجمهوري من الواليات 

لحزب الديمقراطي اثلت عودة هيمنة االنتخابات التي م كسبوتمكن جاكسون من  ، المعارضة له
 .( )اصطفافات سياسية جديدة حياة السياسية وبداية على ال
فقد نفذ جاكسون اإلصالحات الضرورية ألن يصبح انتخاب الرئيس األمريكي أكثر توافقاا مع      

ن بانتخاب ألغى حق برلمانات الواليات في اختيار األفراد الذين يكلفو  إذأسس الحياة الديمقراطية ، 
الرئيس ، واستبدله بنظام يجيز للمواطنين ممارسة هذا الحق ، كما ألغي العمل بالنظام القاضي 
بأن يسمي أعضاء الكونغرس األفراد المرشحين لمنصب الرئيس ، وصار هذا الحق في عهدة 

، فنتج عن ذلك ظهور أولى التنظيمات الحزبية  Party Conventionsالمؤتمرات الحزبية 
 .Spoils System (5)املة على المستوى الوطني ، والتي أفرزت ما يعرف بنظام الغنائم الع

أثني عشر عاماا  طوالأتاحت هذه اإلصالحات للحزب الديمقراطي االحتفاظ بكرسي الرئاسة       
مستنداا الى دعم واليات الجنوب التي تبيح الرق ، وتشكل قاعدة جماهيرية (   55 -1 5 ) 

ار مرشحيها للرئاسة عبر المؤتمرات االنتخابية التي يسيطر عليها الحزب في تلك واسعة تخت
 . (4)الواليات ، في ظل تراجع دور الحزب الوطني الجمهوري وتزايد االنقسامات في صفوفه 

عدد من (  555  -  5 ) عامي في المدة بين في الواليات المتحدة األمريكية  ظهر     
يرة التي لم تتمكن من مجاراة الحزبين الكبيرين الوطني الجمهوري األحزاب السياسية الصغ

                  Anti Masson’s partyوالديمقراطي في الحياة السياسية ، كحزب مناهضة الماسونية 
                                                           

،  6804وتخرج منها عام(  Yale) يـة كارولينا الجنوبية ، درس القانون في كلية يالي سياسي ورجل دولة أمريكي ، من مواليد مدينـة أبيفل في ول  (6)
، اختير عضواا في (  6801-6808) ، عضو المجلس التشريعي لولية كارولينا الجنوبية بين عامي  6807عمل في المحاماة منذ العام 

 هاة فيله جهـود كبيـر و ،  6861قراطي ، يعد من صقور الحرب على بريطانيا عام ممثالا عن الحزب الديم 6860الكونغرس األمريكي عن وليته عام 
   Encyclopedia Americana.Vol.2 , P. 293 -  .                                                             :ينظر من التفاصيل للمزيد  .

( )
 William Johns , Op.Cit., P. 21 . 

(3)
 John D. Long , Op.Cit., PP. 51-52 . 

 ومعناه أن يتم توزيع المناصب المهمة في الحكومة بين أعضاء الحزب الفائز في النتخابات ، وهو ما تسبب في فضائح سياسية هزت الوليات (4)
 .71-78أميل هوبنر ، المصدر السابق ، ص ص : للمزيد من التفاصيل ينظر . المتحدة لدى تطبيقه 

( )
 William Johns , Op.Cit., P. 22 . 
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 Free Soilوحزب ديمقراطيي األرض الحرة liberty party ( 5 5 )زب الحرية وح (   5 ) 

Democratic Party ( 555)  وهي أحزاب كانت تتالشى بعد كل انتخابات تخسرها لتعيد ،
 .( )تشكيل نفسها بأسماء وتحالفات جديدة 

تميزت هذه الفترة من تأريـخ األحزاب السياسية األمريكية بتباين المواقف السياسية ، وسرعة       
، إال أن من المؤكد  التحول من موقف  إلى آخر ، وفقاا لما تمليه المصالح واالعتبارات السياسيـة 

أن االعتبارات الشخصيـة والرغبة في الوصول إلى السلطة ، والمصالح التجارية الخاصة هي أبـرز 
األسباب التي كانت تؤثر على تغير المواقف السياسيـة وتنقلها بين معارضـة مسألة الرق تارةا ، 

 .( )السياسية تجاه الحلفاء السياسيين وتأييدها تارةا أخرى ، دون النظـر إلى التحالفات وااللتزامات 
لم يعد أعضاء الحزب الوطني الجمهوري مقتنعين بتسميتهم أكثر فأكثر ، السيما بعد      

 رق ـــــــــــإخفاقاتهم السياسية الكثيرة ، فقد دفعهم الصراع المحتدم مع الحزب الديمقراطي حول مسألة ال
اس بالحزب المعارض إلباحة الرق وتوسيع العبودية ، الى التفكير بتسمية جديدة تعيد ثقة الن

 .( )على حزبهم تيمناا بالمرحلة الثورية السابقة  Whigsإطالق تسمية الويغ  5 5 فاقترحوا عام 
القت هذه التسمية تقبالا تدريجياا ، وأصبحت في وقت قصير العنوان المميز للحزب الذي كان      

يحظى بتعاطف عدد من الديمقراطيين والمحافظين الذين صّوتوا يحقق األغلبية في مجلس النواب و 
لصالحه في المسائل المالية ، فضالا عن ميل الرأي العام نحو تأييد سياسته المناهضة للرق ، 

ودخل الحزب الجديد معترك الحياة السياسية عبر  ، والمؤيدة للتحسينات الداخلية وحماية الصناعة 
لمنصب الرئيس في (  ) William Harrison  ( 77 - 55  ) ترشيحه لوليم هاريسون 

الذي تمكن بدعم من فئات مختلفة من الشعب من تحقيق الفوز في  555 انتخابات العام 
 . (5)االنتخابات ليكون الرئيس التاسع للواليات المتحدة األمريكية 

ودفعت باألحزاب كانت مسألة ضم تكساس إلى االتحاد قد شغلت الرأي العام األمريكي      
السياسية إلى تغيير عالقاتها وتحالفاتها السياسية بهدف إيجاد مخرج لهذه األزمة التي تنطوي على 

                                                           

( )
 A. Buck , Op.Cit., PP. 212-217.  

 . 15-16، ص ص 1008ياسين العيثاوي ، السياسـة األمريكيـة بين الدستور والقوى السياسية ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ،  (1)
قراطية ، درس األدب والتأريخ ، وتحول فجأة إلى ضابط برتبـة مالزم في أمريكي  ، ولد بمدينة شالز بولية فرجينيا من عائلة ارستوجنرال سياسـي  (3)

، ساند الجناح المعتدل الليبرالي في الحزب والذي تحول لحقاا إلى الحـزب الوطنـي البحريـة األمريكية ، أنضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي مبكراا 
إّل أنه لم يتمكن من الفوز ، وأعاد حزب الويغ  6831نتخابات الرئاسة في العام الجمهـوري ثم حزب الويغ ، رشحه الحزب الوطني الجمهوري ل 

 6846 عام نيسان الرابع من، لكنه أصيب فجأة بمرض داء الرئـة وتوفـي في واشنطن في  وفاز بمنصب الرئيس 6840ترشيحه في انتخابات العام 
 .Encyclopedia Americana, Vol.8 , P. 212 -                : ينظر ن التفاصيل مللمزيد . خلفاا له  رتايلو نائبـه جـون حزب الويغ رشـح ف

( )
 A. Bouk , Op.Cit., P. 212 . 
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خالف عميق حول مسألة الرق ، وتخّل بالتوازن بين الواليات المؤيدة والمعارضة للرق في 
الى االتحاد للحصول  فقد دافع الحزب الديمقراطي بقوة عن مشروعه لضم هذه الوالية. (  )االتحاد

على مزيد من األراضي التي يحتاج إليها نظام الرق، فيما كان حزب الويغ يقود بالتعاون مع حزب 
الحرية حملة معارضة قوية لضم تكساس في كثير  من النوادي التي تشكلت للتعبير عن المعارضة 

لحزب الديمقراطي وبدعم  السياسية ، وفي الصحف والمحاضرات والمناقشات العامة ، بينما كان ا
 .(  ) يمنع تلك المناقشات ، ويحظر تداول الصحف التي تتطرق إليها ينمن مالكي العبيد الجنوبي

وافق المجلس التشريعي لوالية تكساس على ضمها لالتحاد ، مما أغضب  554 في عام       
األمر الذي أشعل فتيل إعالن حرب عليها ،  وعّدتهالمكسيك التي رفضت االعتراف بهذا الضّم ، 

فسارع حزب الويغ الى استنكار هذه الحرب غير المبررة ، . (  ) 551 الحرب بين الطرفين عام 
مؤمناا بإمكانية إنهائها عبر المفاوضات ، لكنه ومن باب الواجب الوطني دعمها لحين انتهائها عام 

.  (5) ليون دوالر أمريكيخمسة عشر م( 4 )بضم تكساس وكاليفورنيا ونيومكسيكو مقابل  555 
ل يجوز وجود عبودية ، أو فرض استرقاق في الوليات ) إاّل أن مجلس النواب اشترط أن 

لضمها إلى االتحاد ، وقد تسبب هذا الشرط في انقسام حزبي الويغ  اا شرطبوصفه (  الجديدة
وانقسم  ،( جنوبي شمالي و ) والديمقراطي على نفسيهما ، فانقسم الحزب الديمقراطي إلى جناحين 

الجناح الشمالي بدوره إلى فريقين مؤيد للعبودية ومعارض لها ، أما حزب الويغ فقد كان جناحه 
 .( 4) الجنوبي غير منظم والشمالي أكثر تمسكاا بتأييد الرق

ن والية ، خمس عشرة منها تبيح الرق ، واألخرى ال يكان االتحاد يضم ثالث 551 في عام       
د تعرض هذا التوازن إلى تهديد خطير حين تقدمت كاليفورنيا بطلب االنضمام لالتحاد تبيحه ، وق
، فقد تمكن  5 5 والية حرة ، وكما نجح من قبل في تسوية النزاع حول الرق في عام بوصفها 

في تسوية جديدة أطلق  ة االتحادية من حسم النزاع ثانيةالقاضي هنري كالي بوصفه رئيساا للمحكم

                                                           

 .     51، ص6158سكندرية ، منشأة المعارف ، ؛ محمد مصطفى صفوت ، الجمهوريـة الحديثة ، اإل655المصدر السابق ، صعبد العظيم رمضان ،  (6)
( )

 A. Bouck , Op.Cit., P. 212 . 
 . 610عبد الفتاح حسن أبو علية ، المصدر السابق ، ص (3)
هرة ، دار عبد العزيز سليمان نوار ومحمود محمد جمال الدين ، تاريخ الوليات المتحدة األمريكية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين ، القا (4)

 .601، ص6111الفكر العربي ،
( )

 John D. Long , Op.Cit., P. 59 . 
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الذي تسبب في  وكان أبرز ما تضمنته هو تنفيذ قانون العبد الهارب . ( )"  6850تسوية "  عليها
 .(  )انقسام جديد في هيكل األحزاب السياسية القائمة 

عقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة بالتيمور   54 في األول من حزيران عام      
فرض قانون العبد الهارب ، وفي السادس عشر من  ، وكان أبرز ما طرح في المؤتمر هو تأييد

الشهر نفسه عقد المؤتمر الوطني لحزب الويغ في بالتيمور أيضاا ، وقد أيد الحزب أيضاا فرض 
قانون العبد الهارب ، مما أثار عقول الناس في الواليات الحرة ، ودفعها لمعارضة هذه المعايير 

 .(  )المزدوجة في التعامل مع مسألة الرق 
، األمر الذي دفع بعضاا من األعضاء  54 نجح الديمقراطيون في كسب انتخابات العام       

إلى تأسيس حزب سياسي جديد ظل طّي (  الديمقراطي والويغ) المنسحبين من الحزبين الرئيسين 
الكتمان إلى حين ظهورهم المفاجئ على الساحة السياسية ، وكانوا شديدي التكتم على أسرار 

ب ، وحين كانوا ُيسألون عن طبيعة حزبهم ، كانت إجاباتهم متماثلة بزعمهم عدم معرفة شيء الحز 
الذين ل " ملزمون بَقَسم المحافظة على أسرار الحزب ، ومن هنا فقد أطلق عليهم لقب  بوصفهم

كانت هي التسمية "  الحزب األمريكي" ، إاّل أن " Know Nothing Party  يعرفون شيئاا 
شعاراا له ، "  يجب أن يحكم األمريكان أمريكا" اتخذ هذا الحزب من مقولة ، و  لديهمالمفضلة 

وَهَدف إلى مقاومة تأثير األجانب الوافدين على االنتخابات األمريكية ، فعمل على تغيير المدة 
المطلوبة لحصولهم على اإلقامة من خمس سنوات إلى أحدى وعشرين سنة ، واستقطب العديد من 

مدن ، وأصبح قادراا على حسم االنتخابات المهمة من خالل تأييده ألحد الحزبين الرئيسين، سكان ال

                                                           

تقدم هنري كالي بمشـروع قرار للتوفيق بين وجهات النظر المختلفـة في الكونغرس حـول مسالة  6850 عام كانون الثاني التاسع والعشرين منفي   (6)
مية في بقية األراضي     الرق ، وتهديد وليات الجنوب بالنفصال عن التحاد ، نّص على قبـول كاليفورنيا كولية حرة على أن تقام حكومات إقلي

س عن المكسيكية الجديـدة التي تم الستيالء عليها بعد حرب المكسيك ، دون أن يتخذ الكونغرس أي إجراء يتعلق بالرق فيها ، وأن تتنازل تكسا
وأن تلغى تجارة الرقيـق في  مليون دولر ،(  60) مطالبها الحدودية مع نيومكسيكو مقابل أن يتحمل التحاد  تسديد ديونها وتعويضها بمبلغ 

ضها ممثلو وليات كولومبيـا ، وأن يسّن الكونغرس قانوناا حازماا بشأن العبيد الهاربين ، وقد أيد ممثلو الوليات الجنوبية هذه المقترحات ، بينما عار 
 6850أيلول عام  العشرين منالي ، وفي عضواا يرأسها هنري ك (63)نيسان أحيلت المقترحـات إلى لجنـة من  الثامن عشر منالشمال ، وفي 

، والتي ترتب عليها امتناع الجنوب عن التهديد بالنفصال وعودة الهدوء إلى البالد ،  6850وافـق عليها الكونغرس بجملتها وعـرفت بتسوية 
يم لنجر ، موسوعة تأريخ العالم ، أشرف على ول: ينظر من التفاصيل للمزيد  .لوليات المؤيدة والمعارضة للرق وحافظت على التوازن القائم بين ا

   . 1067-1061، ص ص 6118مكتبـة النهضة المصرية ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، ، ، القاهرة 1جصطفى زيادة ، م الترجمة محمد
يساعد عبداا هارباا من سيده بتزويده ، وينص على أن أي مسؤول  6850هو القانون الذي تم أجازته من قبل الكونغرس ضمن شروط تسوية عام  (1)

دولر أمريكي  (  6000) أشهر مع غرامة مالية قدرها (  1) بالملجأ أو الغذاء أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة ، فأنه سيتعرض للسجن لمدة 
       James Alton James and Albert Hart Stanford , American History, New York, 3898, P. 522 - : من التفاصيل ينظر للمزيد 

(3)
A. Bouck , OP. Cit., P. 212 .  
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 وكانت أفكاره متطرفة دينياا الى حد ما فعارض هجرة الكاثوليك األوروبيين الى الواليات المتحدة 

( ). 
ية لحزب وتأييد إجراءات الحكومة بشأن مسألة الرق بداية النها 545 مثلت تسوية العام      

ه والتحقوا بالحزب األمريكي الجديد ، أما المتبقين منهم فقد ئالويغ ، الذي انشق قسم من أعضا
، األول ارتبط مع  ( ) ( نبراسكا –كنساس  قانون) بسبب الخالف حول إلى فريقين انشقوا الحقاا 

يغ المناهض الو " الحـزب الديمقراطـي في الشمال والجنـوب ، والثاني أطلق على نفسـه أسم 
وشّكل نواة تنظيم سياسي جديد ، بدأ يتبلور في الواليات الشمالية وكان غالبية (  )"  لنبراسكا
ه من الوطنيين الناقمين على نظام الرق والداعين إلى تقويض العبودية ، وعدم السماح ئأعضا

ومن الذين انشقوا بامتدادها إلى باقي الواليات في الشمال والغرب ، ممن تبقى من حزب الويغ  ، 
فحقق بذلك انطالقة سياسية . ( 5)عن الحزب الديمقراطي ، وبعضاا من أعضاء الحزب األمريكي 

جديدة في الواليات الشمالية ، غيرت معالم الخارطة السياسية للواليات المتحدة األمريكية وال زالت 
والدة الحزب الجمهوري  عن 545 قائمة إلى يومنا هذا ، منذ إعالنه في السابع من تموز عام 

 . ( 4)األمريكي
يتضح مما تقدم أن اآلباء المؤسسين الذين وضعوا دستور الواليات المتحدة األمريكية عام       
، بل إنهم سعوا لعزل الجمهورية  األمريكية السياسيةفي الحياة دورا لألحزاب  وا، لم يتصور 757 

السياسية المتصارعة ، من خالل ترتيبات دستورية متنوعة ، كفصل  والفئات األحزابالجديدة عن 
وقضائية، أو عن طريق الفدرالية، أو االنتخابات غير ، وتشريعية ، السلطات الثالث بين تنفيذية 

 .المباشرة للرئيس من قبل الهيئة االنتخابية 

                                                           

( )
 John D. Long , Op.Cit., P. 15.                

الس للمجلس في الرابع من كانون الثاني عام غالنائب عن ولية إلينوي في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة األقاليم فيه ستيفن دو  هو القانون الذي قدمه (1)
يقضي بتقسيم األرض المتراميـة األطراف الواقعة وراء نهر ميسوري إلى قسمين هما كنساس ونبراسكا بدل إقليم واحد ، وأن يسمح والذي  6854

لغاء تسوية ميسوري لعام  – 6850وفقاا لتسويـة  –لسكانهما   والتي تحرِّم الرق 6810اختيار اإلبقاء على الـرق أو إلغاءه عبـر التصويت الحر ، وا 
للسيادة الشعبية ،  وقوبل مشروع القرار بمعارضـة  1كم 6000في القسم الشمالي من لويزيانا ، مع فتح بقعـة كبيـرة من األرض تتجاوز مساحتها 

مما  وصادق عليه الرئيس بيرس لحقاا  6854شديدة من ممثلي الوليات الشماليـة غير أن الكونغرس وافق على  القرار في الثالثين من آيار عام 
 :للمزيد من التفاصيل ينظر  ." نزيف كنساس " أطلق عليها  6851-6854تسبب في نشـوب حرب أهلية بين المقاطعتين استمرت ما بين عامي 

- Kansas – Nebraska , S 215 , 19 May 3922 , General Records of the United States Government ; American National 

Archives ( ANA) www.American National Archive.Org.  

- Robert H. Bork , The Tempting of America : The political Seduction of the Law , The Free   press , New York , 3889 , 

PP. 59-58 .                                                                              
(3)

 John D. Long , Op.Cit., P. 11 . 
( )

 Josiah Hartzell , The Genesis of the Republican party , New York , ( N.D ) , P. 12 .   
( )

 George W. Platt , A history of the Republican party , Cincinnati , 3892 , P. 58 . 
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أول دولة   71 العام  فقد أصبحت الواليات المتحدة في، ورغم نوايا اآلباء المؤسسين       
تطور أحزابا سياسية ناشئة تنظم على الصعيد القومي لتحقيق نقل السلطة التنفيذية من فئة إلى 
أخرى عن طريق االنتخاب ، فقد نشأت األحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية بعد 

ايا السياسية الهامة، والتي حول بعض القض سنوات قليلة من قيام االتحاد بسبب انقسام الرأي العام
كان من أبرزها الموقف من العالقة بين السلطة المركزية والدول األعضاء ، وظهر آنذاك في 
البالد تياران رئيسان ، تيار اتحادي متطرف ترأسه هاملتون وحظي بدعم األوساط الصناعية 

رأسه جيفرسون وكان يدعو الناشئة والقوية خاصة في الواليات الشمالية ، وتيار اتحادي معتدل ت
لحماية حقوق الدول األعضاء واألفراد في وجه السلطة المركزية، وقد حظي بتأييد األوساط 

السياسية  األحزابوارتبط تطور وتوسع  ، الزراعية المتمركزة خاصة في الواليات الجنوبية الضعيفة
الل األيام األولى للجمهورية ، بالتصويت إال الذي أعقب ذلك بتوسيع حق االنتخاب ، فلم يسمح خ

للذكور من أصحاب الممتلكات، إال أن هذا التقييد بدأ باالنحسار في أوائل القرن التاسع عشر 
، نتيجة للهجرة ، ونمو المدن، والتوسع نحو الغرب األمريكي ، مما أفرز مشاكل سياسية 

كانت محور برامج األحزاب السياسية في  واقتصادية جديدة في الواليات المتحدة، واجتماعية 
نشاء البنوك  صراعها للوصول الى السلطة ، كالموقف من مسألة الرق والتحسينات الداخلية وا 

   . الوطنية ، والتعريفة الكمركية ، وحماية التجارة وتطوير التعليم
ا على األحزاب أدت هذه المشاكل الى انقسامات حادة في المجتمع األمريكي ألقت بظالله      

السياسية التي كان االنقسام وتبدل المواقف السياسية سمة من سماتها المميزة منذ انتخابات الرئاسة 
قسم الموقف من مسألة الرق البالد الى فريقين  إذ،  545 وحتى عام  555 األمريكية في عام 

ام الخطير الذي قاد مؤيد ومعارض ، ولم تفلح التسويات في رأب الصدع الناجم عن ذلك االنقس
الى تشكيل العديد من األحزاب السياسية التي كانت تتالشى بعد كل انتخابات تخسرها ، وتعيد 

    .تنظيم نفسها وفقاا العتبارات المصالح السياسية والشخصية ، بعيداا عن التزاماتها السياسية 
جيفرسون  أسسه  الذي مهوري الج -لحزب الديمقراطي اتياراا محافظاا في ن إويمكن القول       
قد ظل متمسكاا بهذه المبادئ التي لحماية حقوق الواليات، وتوسيع المشاركة الشعبية ،   71 عام 

لحزب الوطني الجمهوري الذي ندد بنظام الرق ، وعارض توسيع العبودية أصبحت فيما بعد شعاراا ل
ب السياسية األخرى من تبدل بسبب ، ولم يثنه عن هذه المبادئ ما كان يطرأ على مواقف األحزا

به عصفت التي رياح االنقسام لكنه لم يصمد طويالا أمام . المصالح الشخصية والسياسية اآلنية 
ه حزب الويغ ، الذي لم يسلم هو اآلخر من االنقسام ، ئ، ليشكل المحافظين من أعضامن جديد 



   81     4581حتى عام  تطور الفكر السياسي وظهور األحزاب السياسية في الواليات المتحدة األمريكية: ل األول الفص

نبراسكا عام  -كنساس قانون راره لبإقالتي قفز فوقها نظام الرق  545  بعد تسوية عامالسيما 
وتمكن من لملمة  جيفرسون الديمقراطية ، بمبادئ التيار المحافظ من الويغ أزداد تمسكف،  545 

 .الحزب الجمهوري  أطلق عليه أسمشمل المناهضين للعبودية في تنظيم سياسي جديد 
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-ً:تأسيسًالحزبًالجمهوريًاألمريكيًً-:أولًا
في الثامن من آيار في مجلس النواب نبراسكا  -اسسكن قانونالتي تلت تمرير  المدةتعد  

السياسية األمريكية عموما ، والحزب الجمهوري على  األحزابفترة انتقالية في حياة  4581عام 
في الواليات المتحدة األمريكية بالتفكك وفتحت  وجه التحديد ، فقد بدأت التحالفات السياسية القديمة

 .(4)المجال لتبلور تنظيمات سياسية جديدة 
تمرير الوثيقة بوضع نهاية حزب الويغ ، واستبدال القضايا السياسية السابقة ،  أذنفقد  

وهي معارضة العبودية في  أالهيمنت على الواقع السياسي األمريكي ،  أنتلبث  مبقضية جديدة ل
 .(2)الجديدة  قاليماأل
 الجديدة باختيار طريقة دخولها الى االتحاد كوالية  لألقاليم نبراسكا قانونسمح إذ  

 أوعلى نظام الرق  اإلبقاءفي  األقاليمالى حق سكان تلك  أشاروالية تبيح الرق ، حين  أوحرة ، 
على نظام قمين والناالذي شجع مناهضي العبودية  األمر، (3)عن طريق التصويت الحر إلغاءه

الرق ، من الذين انشقوا عن حزب الويغ والحزب الديمقراطي الى االنخراط في تنظيمات سياسية 
جديدة بدأت تتبلور في الواليات الشمالية ، في محاولة لتأسيس حزب سياسي قوي ، يأخذ على 

شؤومة لهذا النظام الجديدة ويبعدها عن السيطرة الم األقاليمعاتقه مهمة الوقوف بوجه العبودية في 
 .(1)البغيض
أي في اليوم الذي تال تمرير قانون نبراسكا في مجلس  – 4581 عام في التاسع من آيار      
عقد ثالثون عضوًا في الكونغرس األمريكي اجتماعًا تلبية لدعوة وجهها النائب عن والية  –النواب 
لبعض النواب ً Israel Washburn (4543-4553) (8)شبرنو و  إسرائيل Maineماين 

 .(6)القانون ، من مختلف الواليات ، واتفقوا على تشكيل حزب سياسي جديد المناهضين لهذا

                                                           

(1) 
 Gordon S.P. Kleeberg ,The Formation of the Republican Party As National Political Organization , LL. M. ,PH.D., 

NewYork,1111, P.11. 
(2)

 Charles W. Dahlinger , Abraham Lincoln  in Pittsburgh and Birth of the Republican Party , Reprinted from the 

western Pennsylvania Historical Magazine , Pittsburgh , 1191 , P.8. 
(3)

  Gordon S.P. Kleeberg , OP.Cit., P.11;    

    - Francis Curtis , The Republican Party : A History of its Fifty Years' Existence and a Record of its Measures and 

Leaders1881-1111 , Vol.1, New York, 1111, P.118.   
(4)

 Josiah Hartzell , OP.Cit., P. 13. 
ينًلعائلةًسياسيةًبارزةً،ًدرسًالقانونً،ًوشغلًمنصبًاسياسيًأمريكيًومنًأوائلًالمؤسسينًللحزبًالجمهوريً،ًولدًفيًبلدةًليفرمورًبوليةًمًً(5)

،ًثم1581ًًً–1551ً،ًورئيسًالمؤتمرًالنتخابيًللحزبًالجمهوريًمن1551ًًً–1551ًرئيسًالمؤتمرًالنتخابيًلحزبًالويغًاليمينيًللمدةًمنً
ودفنًفي1551ًً،ًتوفيًفيًفيالدلفياًعام1581ًً،ًساهمًفيًدعمًاعالنًتحريرًالعبيدًعام1581ًً-1581حاكمًوليةًماينًللمدةًمنًمنصبً

  .Charles Lanman, OP.Cit., P.819 -ًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًمقبرةًجبلًاألملًفيًماينً
(6)   

Gordon S.P. Kleeberg , OP.Cit., P.11;  Francis Curtis, OP.Cit., P.171. 
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الكونغرس ، كانت هناك اجتماعات غير حزبية  أروقةتجري في  األحداثوبينما كانت هذه      
االنقسامات في تعقد في العديد من الواليات الشمالية ، تتطلع الى تشكيل حزب جديد ، فقد كانت 

الصحف المحلية  أدتبراسكا ، و السياسية القائمة تتصاعد بسبب الخالف حول قانون ن األحزاب
دورا مهما في الحث بقوة نحو هذا التوجه المناهض  " New York Tribune "سيما صحيفة ال

 .(4)للعبودية 
واالنضمام  األقاليملف مختمدة طويلة حتى بدأ المناهضون للعبودية بالتوسع في  ولم تمض     

 إجراءاالجتماعات التي تمخضت عن اتخاذ  أولىكانت  (2) لبعضهم ليشكلوا تنظيمات سياسية
بوالية ويسكونسن   Reboneواضح لتكوين حزب جديد ، قد عقدت في مقاطعة ريبون

Wisconsin   (3) 4581من شهر شباط عامفي الثامن والعشرين. 
من  أعضاءبعض الناشطين المنشقين عن حزب الويغ ،  إليهدعا ضم هذا االجتماع الذي       
وجهت الدعوة موقعة من قبل ممثلين عن  إذوالديمقراطيين في المدينة ،  الحرة األرض حزب

لمناقشة القضايا المهمة التي تمس مصالح المدينة وتنذر " جمهوري" الثالثة لعقد اجتماع األحزاب
كبيرة من كال الجنسين في المدينة والمناطق المحيطة بها ،  أعدادبالخطر ، وقد حضر االجتماع 

ًفإنهموثيقةًنبراسكاًالمطروحةًفيًمجلسًالشيوخً،ًلوًمررتًًإن) وتبنوا قرارًا مهمًا ينص على 
ً ًالقديمة ًالقضيةًًأدراجسيرمونًالمنظماتًالحزبية ًحول ًجديداا ًسياسياا الرياحًويشكلونًحزبا

 .(1) (ضيةًعدمًتمديدًالعبوديةًوتوسيعهاالوحيدةًالتيًيدافعونًعنهاً،ًق
تمرير الوثيقة  في مجلس  مرور خمسة أيام على، وبعد  4581في العشرين من آذار عام       

من المدينة ،  هنفسالمكان في  ، تم عقد اجتماع ثان   4581في منتصف آذار من عام الشيوخ 
وتشكيلًهيئةًمؤلفةًمنًًالحرةً،ًرضاأًلحلًهيئاتًحزبًالويغًوحزبً) وتبنى االجتماع قرارًا بـ

الحرةً،ًوآخرًديمقراطيً،ًًاألرض،ًثالثةًمنًحزبًالويغً،ًوواحدًمنًحزبًًأشخاصخمسةً
 .(8)( لبدءًالعملًلتشكيلًحزبًجديد

 
 

                                                           

(1)
 Gordon S.P Kleeberg, Op.Cit., P.11. 

(2)
 Ibid , P.11. 

(3)
 Paul Selby , Genesis of The Republican Party in Illinois, Paper Was Read by the Author at a Meeting of the Illinois 

Republican Editorial Association at Decatur, Illinois, September 1191111, P.1. 
(4)

 Gordon S.P. Kleeberg , OP.Cit., P. 18. 
(5)

 Paul Selby OP.Cit., PP. 1-9. 
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-ً:التسميةًالرسميةًللحزبًً-:ثانياًا
 إلطالقيرًا كانت المنظمات المشكلة حديثا من مناهضي العبودية وقانون نبراسكا متحمسة كث      
على الحزب الجديد ، السيما في الواليات الشمالية الحرة التي تحتفظ بذكريات " الجمهوري" تسمية 

،  البريطانيةجميلة عن هذا االسم الذي يمثل بالنسبة لها رمزًا للعهد الذي ثارت فيه على السيطرة 
لذي كان يسمى اذلك االسم لهذا االسم سحر خاص وجاذبية متكافئة مع اسم الديمقراطي ،  إنكما 

 .(4) به حزب جيفرسون، والذي كان يجتاح الحمالت االنتخابية لسنين عديدة
القادمين الى  األجانبكان مغريًا وجذابًا لحشود كبيرة من الالجئين "  الجمهوري"اسم  إنكما      

، والذين خابت  انياوألم، وايطاليا ، متعددة ، مثل هنغاريا  بيةو أور الواليات المتحدة من بلدان 
بسبب فشل الحركات الثورية التي شاركوا فيها  األمآمالهم كثيرًا في تأسيس جمهورياتهم في بلدانهم 

هوراس  الصحفيرسالة الى  -آنف الذكر  - ويسكونسونفأرسل منظموا اجتماع هناك ، 
سكا نبرا –أحد أبرز معارضي قانون كنساس  Horace Greeley  (4544-4582)ً(2)ريليغ

فيها اقترحوا عليه ، نيويورك تربيون مؤسس صحيفة ومن الناشطين لتأسيس الحزب الجديد ، و 
ًالنظامً))  ، فجاء فيهالى الحزب الجديد أطالق اسم الجمهوري ع ًهو ًالجمهوري ًالحكم إن

نًكلمةًالجمهوريًهيًالمكافئةًلكلمةً...ًالديمقراطيًاألفضلًللحكومةًالممثلةًإلرادةًالشعبً وا 
ًالدي ًمقراطي ًحمايةً.... ًهو ًتأسيسه ًالرقًوالغرضًمن ًحزبًمقاومة ًهو ًالحزبًالجديد ن وا 

صحيفة الصادر في العدد  هذا االسم في موافقته علىفأعلن  (3)((  الحريةًمنًخطرًالنهيار
 .(1) 4581حزيران عام  الرابع والعشرين من

      
 

                                                           

(1)
 Charles W. Dahlinger , Op.Cit.,P.1. 

،ًوتلقى1511ًعامًًشيرمب،ًولدًبمدينةًامهرستًفيًوليةًنيوهاًاألمريكي،ًومنًأوائلًالمؤسسينًللحزبًالجمهوريًشهيرًًأمريكيسياسيًوصحفيًًً(2)
ًًًًًًًًهاجرًالىًنيويوركًواستقرًفيهاً،ًوسرعانًماًأصبحًشريكااًفيًالعديدًمنًمشاريعًالنشرًفيهاً،ًبماًفيهاًصحيفة1511ًتعليمهًفيهاً،ًفيًعامً

،ًأيدًحركةًالعتدالًوحقوقًالمرأةً،ًوعارضًالعبوديةًبشدةً،ًًً"نيويوركًتربيون"صحيفةًًحليفهًوليمًسيواردًأسسًمعً،1511ًعامً"ًنيويوركرًً"
ليامًبشدةً،ًمماًأدىًالىًانتهاءًتحالفهًمعًًو1551ًلمدةًثالثةًأشهرً،ًوعارضًقانونًنبراسكاًعام1515ًًشغلًمقعدااًشاغرااًبالكونغرسًعامً

ساعدًعلىًتأمينًترشيحًلنكولنًلمنصبًالرئيسًوأيدًجهودًالحربً،ًلكنهًأيدًخطةًالجنوبًلالنفصال1581ًًسيواردًالذيًايدًالقانونً،ًوفيًعامً
ً 1581ًًعام ًعام ًلالنتخاباتًالرئاسية ًترشح ،ً ًالشمال ًالرئيسًوأهل ًمن ًلنتقاداتًلذعة ًعرضه ًالحزب1582ًًمما ًفيًكسبًثقة ًفشل لكنه

 .Charles Lanman, OP.Cit., P.918 -ً:ًًًًًًًًًًًًًًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًريًوتوفيًمعًوزوجتهًبعدًهزيمتهًبثالثةًأسابيعًالجمهًو
،ًبحثًمنشورً،1551ًًنبراسكاًونشأةًالحزبًالجمهوريًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةًً–حيدرًطالبًالهاشميًومؤيدًشاكرًكاظمً،ًقانونًكنساسًًً(1)

 .151،ًص2115ً،ًتشرينًاألولً،1ًً،ًمج12ًًجلةًكليةًالتربيةً،ًجامعةًكربالءً،ًالعددًم
(4) 

Quoted in Charles W. Dahlinger, OP, Cit , P. 11. 
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محلية مشابهة في الواليات  بعد هذا التحول في ويسكونسون ، ظهرت بسرعة منظمات     
في حل هيئات  4581من عام  مطلع نيسانالتي نجحت في  Illinois لينويإالشمالية ، كوالية 

جديدة ، ظهرت  أخرىحزب الويغ وتكوين نواة حزب جديد ، ومن تفكك المنظمات المحلية وبناء 
قد سبقت سواها من  Maineكانت والية ماين و الواليات الشمالية ،  في كافة"  جمهورية"منظمات 

 .(2)بشكل رسمي  Conventions  (4)الجمهورية المؤتمرات االنتخابية أولىالواليات في عقد 
على الحزب الجديد ، الى تبني هذا األسم  " الجمهوري "اسم إطالقلى عغريلي  موافقةدفعت      

في  Michigan انغميتشبوالية    Jacksonفي االجتماع الذي عقد في مقاطعة جاكسون 
للحزب  األولى، وانفض في اليوم التالي ، والذي يعد االنطالقة  4581عام السادس من تموز 
،ًيشهدًعقدًمعاهدةًجمهوريةًكونهًأولًمؤتمرًتنظيميًرسميًللحزبً،  الجمهوري األمريكي

قرًوت،ًأسمًالحزبً،ًوأسماءًاللجانًالفرعيةً،ًوأسماءًمرشحيًالحزبًللمناصبًالحكوميةًحددًت
  .(4) -:والذي كان من أهم ما جاء فيه ،  برنامجًالحزبًالذيًيسعىًلتحقيقه

 .إن الحزب الجديد يسعى للقضاء على العبودية وتوزيع األراضي الغربية مجانًا  .4
 .يدعو الحزب الى حرية الصحافة والنشر والعمل  .2
 .يسعى الحزب الى دعم الصناعيين والمزارعين والتجار وأصحاب المصارف  .3
 .، والسعي لمد سكك الحديد العابرة للقارات د ودعم التعرفة الكمركية العالية إسنا .1
، والسعي  اإلنسانإن المبدأ األساس الذي يستند عليه الحزب هو المحافظة على حقوق  .8

 .لتحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع ، دون النظر الى أعراقهم 
فسهم والسعي إلرسالهم الى أمريكا الالتينية بعد مساعدة العبيد الذين ال يستطيعون إعالة أن .6

 .عتقهم 

                                                           

تيارًعلىًالمستوىًالوطنيً،ًهدفهًاخًأوهيًاجتماعًلمندوبيًحزبًسياسيًفيًالوليةًومقاطعاتهاً،ًً:Conventions Partyالمؤتمراتًالحزبيةًً(1)
لشغلًمناصبًمعينةً،ًوتقريرًسياسةًالحزبً،ًوتشكيلًالهيئاتًالتمثيليةًللحزبً،ًوتشكيلًاللجانًالتنفيذيةًواعتمادًالقواعدًالتيًتحمنًمرشحينًً

  ,.P.118.  -Encyclopedia Britannica,Vol.1, Op.Citً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًتنظيمًالحزبًوتحديدًسياساتًالمرشحينًفيًالنتخاباتً
(2)

 W.F.P.Fogg, History of the Formation of the Republican Party in Maine , New York , 1881 , P.111. 
ًأخرىسبقتًهذاًالموعدًفيًتأسيسًالحزبً،ًوسبعًمدنًًأنهامكانًوزمانًتنظيمًالحزبًالجمهوريً،ًموضعًنقاشًلًينتهيً،ًفسبعًمدنًتدعيًًإنً(1)

ًلأوموعدااًلتأسيسًالحزبًحينًتبنىًاجتماعها1551ًًعامًًآياروليةًنيويوركًالتيًترىًفيًالسادسًمنًًأهمهاالتاريخً،ًتدعيًتاريخااًيليًهذاً
كموعدًحقيقيًلتأسيسًالحزبًكونه1551ًًعلىًتحديدًالسابعًمنًتموزًعامًًونتسميةًجمهوريًللحزبًالجديدً،ًلكنًالمؤرخونًوالباحثونًيجمع

ً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًمجاًسياسياًومرشحينًلمنصبًالرئاسةًتبنىًاولًمعاهدةًتضمنتًبرنا
ً.18،ًصً(ًتً.ًدً)ًتاريخًالحزبينًالديمقراطيًوالجمهوريًفيًالولياتًالمتحدةً،ًالقاهرةً،ًًمكتبًالولياتًالمتحدةًلالستعالماتً،ً-
Jackson Citizen , July 7 - ً ًًًًًًًًً:نصًالمعاهدةًفيًًأيضاوينظرًً-

th
 ,1881, Quoted in Curtis, Op.Cit., Vol.1, P. 181 et Seq. 
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، ففي الثالث عشر من  األخرىهذا النموذج من المعاهدات في الواليات  إتباعسرعان ما تم       
تم عقد اجتماع في والية فيرمونت ، حيث اختير وفد متكون من عضو واحد من  4581تموز 
غ ، وعضو من الحزب الديمقراطي المناهض للعبودية الحرة ، وثالثة من حزب الوي األرضحزب 

 .(4)، لتمثيل الوالية في أي اجتماع على المستوى الوطني 
الختيار  ويسكونسونبوالية  Madison، عقد اجتماع في مدينة ميدسون  هنفسوفي اليوم      

، أوهايوفي  مماثلة أخرىوعقدت اجتماعات . (2)وفد مشابه وهيئة تنفيذية للمنظمة في الوالية 
شكلت  إنها إال،  4588 العامهذه االجتماعات لم تستخدم اسم الجمهوري حتى  إن، ومع  ديانانوأ

مناهضًا لقانون  وفداً  وأرسلتمنظمة شبيهة بتلك التي تأسست في جاكسون بوالية ميتشغان، 
ئح بأسماء لوا وأقرتعظمى الى الكونغرس ، ووضعت برامج مناهضة للعبودية ،  بأغلبيةنبراسكا 

 . (3)المرشحين
عقد اجتماع مماثل في والية الباني، وفي الثامن من  4581وفي الثامن والعشرين من تموز      
وفدين الذين مفي نيويورك ، وفي كال االجتماعين تم انتخاب ال آخرعقدا اجتماع  4581 آب

في السادس عشر من لعقد اجتماع كبير في ساراتوجا شخصًا ( 844-144)ا بين م يتراوح عددهم
وقد عقد في نيويورك ، ورغم انه  ، (1)اجتماع منظم للحزب الجمهوري أول، وكان  4581عام  آب

الى اجتماع آخر عقد في  أفضىانه  إاللم يتخذ خطوات عملية واضحة تجاه تشكيل حزب جديد ، 
رار لتشكيل حزب في مدينة اوبيرن ، حيث تم تقديم ق هنفسمن العام  أيلول السادس والعشرين من

 .(8)مرشحين وتشكيل هيئة للحزب في الوالية ةه فشل في التطبيق ، كما تم تسميجديد ، لكن
والية نيويورك تشكيل هيئاتها الحزبية  أكملت،  4588 عام أيلولوفي السادس والعشرين من       

لى منظمات قوة ا أضافبعد انضمام حزب عمال نيويورك الى الحزب الجمهوري الجديد ، مما 
عداداجتماع مهم تم فيه تبني برنامج سياسي قوي مناهض للعبودية ، عقد  حيثالحزب ،  الئحة  وا 

 .(6) " الجمهوري"  بإسمبمرشحي الوالية 
                                                           

(1)
 Francis Curtis , Op . Cit, Vol.1, P.111. 

(2)
 G.W.Julian , Political Recollections , New York , 1881, P.111. 

(3)
 Mary Joan Patricia Reilly, The Old Northwest and the Compromise of 1881, Unpublished Master's Thesis Submitted 

to the College Of Arts, Loyola University, Chicago , 1111, P.13.  
اجتماعًمنظمًللحزبًالجمهوريً،ًوانًاجتماعًمدينةًًأولهذاًالجتماعًهوًًإنالىًاجتماعًساراتوجاًًنيلباأوهوًممثلًمدينةًً–يعتقدًوليامًبارنزًً(1)

نما،ًًميتشغانتشكيلًالحزبًلمًيكنًفيًجاكسونًفيًًأناًلكنهًغيرًمنظمً،ًوعليهًفهوًيدعيًكانًشامالًحقًميتشغانجاكسونًفيً .ًنيويوركًًفيًوا 
                              .Spring field Republican, Quoted in Curtis ,Vol .1 , Op .Cit., P.918-:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً

(5)
 Gordon S.P. Kleeberg , OP.Cit., P.18. 

(6)
 John R. Commons , Horace Greeley and The Working Class Origins of the Republican ,Vol. XXIV, Reprinted From   

Political Science Quarterly , Boston , Published By Ginn and Company ,1111 , PP.181-188.  
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، وقد  4581 عام والية ماساتشوتس فقد عقد فيها اجتماع شامل في العشرين من تموز أما     
شخص ، وتبنى ( 2844)من  أكثر،  دي الواليةعدد كبير من قياها أصدر  التيلبى الدعوة 

في  آخرجه دعوة جديدة لعقد اجتماع و ، و  األخرىاالجتماع برنامجًا سياسيًا وحزمة من القرارات 
، حيث قام بتسمية الئحة المرشحين تحت اسم  4581 عام أيلولمدينة روسيتر في السابع من 

والية ماساتشوتس منظمتها  أكملتطني ، فقد على الصعيد الو  أما .(4)وتبنى برنامجًا " جمهوري"
في  Rochesterستر شيعقد اجتماع كبير في مدينة رو  إذ، ( 4588)في السنة التالية  ةالجمهوري

بصورة رسمية ، وتعيين هيئة " الجمهوري" تم فيه تبني اسم و ،  4588 عام أيلولالعشرين من 
 .(2)امجًا واسعًا الئحة مرشحي الوالية وتبنت برن أعدتكبيرة ومتمكنة 

قيام العديد من الواليات التي فشلت في تنظيم هيئات الحزب الجمهوري  4588شهد عام      
 قامتفقد  .(3) بتنظيم تلك الهيئات عن طريق االجتماعات المنظمة 4581ومنظماته الوطنية عام 

السابع ي ماع عقده نوابها فتمنظمة جمهورية للحزب ، في اج بتأسيس Ohio هايوو أوالية 
ج مبرنا يوتبن" الجمهوري" بإسم، وتم تقديم الئحة المرشحين  4588 عام حزيران والعشرين من

 أيلول اجتماع منظم لها في الخامس من لأو ولحقت بها والية بنسلفانيا التي عقدت . (1)سياسي
 .(8) يجمهوًرال تحت اسمللحزب وسمت فيه الئحة مرشحيها ، وتبنت برنامجًا سياسيًا  4588عام 
الى قافلة الواليات التي استكملت منظماتها الجمهورية ، عن طريق  يو نليإوالية  وانضمت     

 ا، حيث دع 4586عام آيار  التاسع والعشرين مننغتون في ماجتماع جمهوري عقد في مدينة بلو 
م الى هذا االجتماع خمسة عشر من محرري الصحف المناهضة لقانون نبراسكا في الوالية ، وت

وتعيين نواب ليشاركوا في االجتماع " جمهوري" تبني برنامج وتسمية الئحة المرشحين تحت اسم 
 كونيكتيكتوكانت والية  ، (6)شهر التاليالالجمهوري الوطني الذي كان مزمعا عقده في فيالدلفيا 

تفورد آخر الواليات الشمالية التي شكلت منظمة جمهورية ، حيث عقد اجتماع شامل في مدينة هار 
، ولم يتم فيه سوى تسمية مرشحي الوالية تحت اسم  4586 الخامس عشر من آذار عامفي 

الحزب  أكملوهكذا ، فقد  .(8) 4585في عام إالولم تكتمل المنظمة الجمهورية للوالية  جمهوري
 مختلفة من واليات الغرب ، وفي نيوانجلند والواليات أجزاءالجمهوري تشكيل هيئاته الوطنية في 

                                                           

(1)
 Daily Republican , July 91st , 1881 , Quoted in Curtis , Op.Cit., Vol. 1 ,P.118. 

(2)
 Ibid , P.911. 

(3)
 Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.91.  

(4)
 Encyclopedia Americana, Vol. 91 , PP.111-111. 

(5)
 A.K. .McClure , Our Presidents and How We Make them , New York ,1119 ,P.113.        

(6)
 Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.91. 

(7)
 Francis Curtis ,Vol. 1 , Op.Cit., P.993 -998. 
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وفق  جاهزًا ليشكل حزبًا وطنياً  وأصبحالوسطى ، وقد وصل الحزب الى درجة عالية من التنظيم  ، 
 . (4)السياسية  لألحزابالتقاليد المتعارف عليها 

-ً:ًعواملًتأسيسًالحزبًً-:ثالثاًا
الجناح المناهض لقانون نبراسكا في حزب الويغ اليميني والذي شكل الحزب تمسك       

الجمهوري قد  -الديمقراطي  هبالمبادئ الديمقراطية التي كان جيفرسون وحزب ألمريكي ،الجمهوري ا
ناضال من اجلها ، ثم آلت مهمة الدفاع عنها الى الحزب الوطني الجمهوري الذي عارض نظام 

العاملًفالقضية السياسية األولى في الواليات المتحدة األمريكية ،  الرق ، حين أصبح هذا النظام
منعًتوسيعًالعبوديةًونظامًالرقًهوًالوحيدًالذيًدفعًالىًتأسيسًالحزبًالجمهوريًًسياألسا
 (2) 4581، والذي جاء به قانون نبراسكا لعام  الجديدةًاألقاليمفيً
اللها على المشهد السياسي ظب ألقتعديدة ،  أبعادهذا النظام له  إن األمروحقيقة  

كان من المقبول  إذاالسياسية عما  األروقةالمسألة في  أثيرتاألمريكي ، ودفعت الى التساؤل حين 
 .(3)، ونصفها من العبيد األحرارتبقى الواليات المتحدة دولة نصفها من  أن

فالشماليون كانوا يرون في هذا النظام خطأ بكل معنى الكلمة ، وانه غير جدير بأمة نمت       
يون يرون فيه مصدرًا للعمل والثروة ، بينما كان الجنوب  وكبرت وهي تناضل في سبيل الحرية
 . (1) األثرياءالمزارع  ألصحابوطرازًا ثمينًا للملكية ، فالرقيق هم ملك 

في تقوية جذوره  إليهااستند كان قد  ،عوامل انقسام ثالثة على الرق في ثناياه نظام  أنطوى     
ر على خطبقاءه ينذر بال أن أيقنوا حين،  فيما بعدمناهضوه  إليهااستند ثم في المجتمع األمريكي ، 

مستقبل البالد ، وهذه العوامل الثالثة هي العامل السياسي ، والعامل االقتصادي ، والعامل 
    . (8)االجتماعي

 

 :  العاملًالسياسي.1ً

                                                           

(1) 
Henry H. Smith , All The Republican National Conventions from Philadelphia, June 17, 1883, to and including              

St. Louis, June 13, 1813,Washington, 1813, PP.1-11. 
(2)

 Stephen M. Allen, Democratic and Republican :Slavery and Freedom Past and Present Crises –An Historical  

Address, Boston , 1888,PP.3-7. 
(3)

 William Liyne Wilson , Op.Cit., Vol. 9, P.111. 
(4)

 Josiah Hartzell, Op.Cit., P. 17. 
)5)

 Samuel P. Orth , The Boss and the Machine : A Chronicle Of the Politicians and Party Organization, New York, 

9117,  PP.18-11. 
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ً-:(الدستوريةًالمتعلقةًبالرقًوقوتهاًالسياسيةًفيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةًًاألحكام)ًًًًًً

              تتعلق بمسألة الرق  أحكامبثالثة  4858دستور الواليات المتحدة األمريكية لعام  جاء      
ومبادئ اآلباء  أفكاركانت متضاربة مع  األحكاموهذه   - مفردةًالرقًصراحةًفيهًتردوانًلمً -

يلها ، فبينما ، لكنهم لم يعملوا على تعد إليهافطنوا  الذينالمتحدة األمريكية ،  للوالياتالمؤسسين 
                 رسوخًا بين الواليات ضرورة سياسية ملحة ، لم يكن هناك  أكثركان تشكيل وبناء اتحاد 

وبوجود ،  اإلنسانيةلتعديل التناقضات بين نظام الرق ، ومبادئ المساواة  إمكانية –في الواقع  –
في غضون  األحكامتلك  أصبحتد نظام الرق نصرًا حاسمًا ، فق مؤيدو أحرزتلك الضرورة ، فقد 

 . (4)عظيم  نظام ، وانطوت على دمارهذا السبعين عاما فعالة في حماية 
وهكذا  (2) " لمدةًخمسًوعشرينًسنةًاألجانبممارسةًالتجارةًبالعبيدً "الدستور  أباحفقد        

دة ، وصحب ذلك الجدي األقاليم، فقد ازداد السكان العبيد بشكل كبير وتوسع نظام الرق ليشمل 
 .(3)زيادة في عدد المهتمين بهذا النظام بشكل مضطرد 

 أفرادفقد تم تقسيم السكان العبيد الى مجاميع من خمسة  (1)الثانيالدستوري وبمقتضى الحكم       
عند التمثيل في عدة واليات بمجلس النواب ، وفي  أحرار إفراد، تعادل كل مجموعة منها ثالثة 

 .(8)( الثالثةًأخماس) ، فيما عرف بمبدأ بية الختيار رئيس الواليات المتحدة ونائبهالهيئات االنتخا
، الى زيادة النفوذ السياسي  أفريقيااستقدام الزنوج البدائيين من  أدىوبهذه الطريقة فقد       

 زيادة 4581- 4858الممتدة بين عامي  المدةللواليات الجنوبية في الحكومة االتحادية ، وشهدت 
السكان الجهلة والسذج ، ومن ال يحق لهم االقتراع من العبيد ، وهم نقيض من يحق لهم  أعدادفي 

 .(6)األحراراالقتراع من المثقفين النشطين ، والعصاميين المعتمدين على ذاتهم من 
 العبيد الهاربين إعادةفقد فرض على الحكومة المركزية مهمة  (8)الحكم الدستوري الثالث أما      

حق  إياهمالمهمة بصغار الضباط في المحاكم االتحادية ، مخوال  وأناط،  أسيادهممن الخدمة الى 
تقرير مصير كل شخص متهم بالفرار من نظام الرق وبشكل قطعي ، مما سمح لهؤالء الضباط 

                                                           

(1)  
George S. Boutweell , Why I am Republican , Hartford , 1881 , P.7. 

 .(2)ينظرًالملحقًرقمً.ًًاألمريكيثالثاًمنًالدستورًً–الفقرةًالثانيةًً–ًلىًواأًلنصًالمادةًً(2)
(3)

 Josiah Hartzell , Op.Cit., P.1. 
 (ً.2ً)ينظرًالملحقًرقمًً–ًاألمريكيمنًالدستورًً–ًةًالتاسعةفقًرالً–نصًالمادةًالولىًً(1)

(5)
 George S. Boutweell, Op.Cit.,P.7. 

(6)
 Ibid , P.8. 

 (.2ً)ظرًالملحقًرقمً،ًينًاألمريكيثانياًوثالثاًمنًالدستورًً–الفقرةًالثانيةًً-نصًالمادةًالرابعةًًً(8)
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فقد ، وبهذا (4)بممارسة تجارة من نوع جديد تمثلت بإعادة بيع هؤالء العبيد في الواليات الجنوبية 
بها  أريدتنكر الكونغرس لحق هيئات المحلفين في تنفيذ هذه المهمة ، وهي مخالفة دستورية كأنما 

 .(2) مرأى الناس في الواليات الشمالية أمامالجائرة  األحكامعلى هذه  اإلبقاء
الدستورية الثالثة ، فقد هيمن ساسة الجنوب على كرسي  األحكاموهكذا وبفضل هذه  

 أعواماختيار أي رئيس من الشمال ما بين  إن األمرعاما ، وحقيقة  وأربعين مان  الرئاسة زهاء ث
الجنوب ، على الرغم من تمتع الواليات الشمالية بغالبية  أمالءاتكان يتم وفق  4521-4564
 .(3)الثروات و السكان 

ستيالء معتداًل في نظرته لنظام الرق من الناحية المعنوية ، فقد قاوم اال إذاً كان الشمال  
في ظل النظام  الجنوبجديدة ، ورفض السماح باتساع التفاوت السياسي بينه وبين  أقاليمعلى 

، وان  األحرار باألفرادي تجارة العبيد ، وان يحدد التمثيل غيل أنالشماليون له  أرادالدستوري الذي 
، وعند ذلك سوف  العبيد الهاربين ، وتقرير مصيرهم إعادةيترك لهيئات المحلفين تأدية مهمة 

ممارسة حقه الديمقراطي في االحتجاج  العبد يكون نظام الرق دون نفوذ سياسي ، وسيكون بمقدور
والعصيان ضد الحكومة ، وسوف تتالشى مبررات التدخل الدولي في شؤون الواليات المتمتعة 

 .(1)بالسالم 
عمليات تهريب  إن إال  أفريقياوعلى الرغم من قرار الكونغرس بمنع استيراد الزنوج من  

خمسة الى  ألفاً  ثالثة عشرسنويًا ما بين  أعدادهمتتراوح لالعبيد الى الواليات المتحدة قد تزايدت ، 
  .( 8) السيما في واليات الجنوب ، ألفاً  عشر

التقاليد التي افرزها حتى مالك العبيد  وأوهنتالبالد ، مقدرات لقد استنزف نظام الرق        
بكر كمورد رزق لهم ، والى واليات جديدة من اجل النفوذ السياسي  أراض  هم بحاجة الى ف ، أنفسهم

 يميسوري عام تيتسوي ، وعليه فقد تالشت تسويات الدستور ، والحلول الوسط التي جاءت في

                                                           

(1) 
James and Sanford , Op.Cit., P.911. 

(2)
 George S. Boutweell, Op.Cit., P.8. 

(3)
 Josiah Hartzell, Op.Cit., P.18. 

(4)
 George S. Boutweell, Op.Cit.,P.1. 

،ًوكانًهذاًالقرارًتمهيدااًلتطبيقًالنصًالدستوريًًأفريقيامنًًاصدرًالكونغرسًاألمريكيًقرارااًمنعًفيهًاستقدامًالزنوج1518ًفيًالثانيًمنًآذارًعامًً(5)
ًاإلجراءاتهذهًالتجارةًلمًتنتهيًفعلياًرغمًهذهًًإنًإل،1/1/1515ًًعاماا،ًحيثًكانتًهذهًالمدةًستنتهيًفيً(25ً)الذيًيسمحًبتجارةًالعبيدًلمدةً

ً ًالى ًالكونغرس ًدفع ًمما ،ً ًًإصدارالحكومية ًًآخرقرار ًمنفي ًعشر 1515ًًًآيارًالخامس ًمن ًنوعا ًالعبيد ًتجارة ًبموجبه ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقرصنةًًأنواععد
   .Charles W. Dahlinger ,Op .Cit.,P.8 -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً
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الجديدة  األقاليمنتيجة هذه الحاجة المتزايدة للسيطرة السياسية ، والرغبة في ضم  4584و 4524
 .(4)ا النظام الى هذ

كانت مخاوف الشمال من معاودة ظهور الرق في الواليات التي حرمته مبررة ، فساسة  إذن 
الجنوب ومالك العبيد ، وعلى الرغم من عظم الفوائد والمزايا التي جنوها جراء الضمانات 

يد باالنفصال كانوا يتطلعون الى المزيد ، وال يتناهون عن التهد إنهم إال، الدستورية لهذا النظام 
 .(2)عن االتحاد حين كانت مصالحهم ونفوذهم السياسي يتعرضان للخطر

الثالثة ، فكلما ظهر موضوع يحظى  األحكامفكان البد من الخالف والنزاع نتيجة هذه  
القائمة في سبيل  األحزابفي الحكومة الحرة ، انبرى المتنافسون لتسخير  األغلبيةباهتمام 

جديدة ، وحين  أحزابغاياتهم ، سعوا الى تشكيل  األحزابحقق لهم هذه مصالحهم ، وحين ال ت
طالب نظام الرق بضمانات جديدة لنفوذه السياسي في قانون نبراسكا ، لم يكن أي حزب من 

السياسية القائمة مستعدًا للتصدي لهذا الطلب ، وهنا كانت الحاجة ملحة لحزب سياسي  األحزاب
 .(3)جديد

للناس القضاء على هذا النظام المدمر ،  أتاحتحزب الجمهوري وسيلة لقد كان تنظيم ال 
عادة عادةالداعمة للرق ،  أحكامهصياغة الدستور ، وتجاوز  وا  بناء الحكومة االتحادية وفق  وا 

عارض الحزب فيما  .(1)المساواة بين الواليات ، والمساواة بين الناس : هما  أساسيينمبدأين 
انتفع كتنظيم سياسي من ظلم الرق ، قيام الحزب الجمهوري ، ومحاوالته الديمقراطي الذي طالما 

الجديدة ، ورفض مبدأ المساواة الذي نادى به  األقاليملتحطيم العبودية والحيلولة دون توسعها في 
 . (8)الجديدة  األقاليمنظام الرق في  بإبقاءالحزب الجمهوري ، حين تمسك 

 

 :ًلعاملًالقتصاديًا.2ً
الذي قام عليه اقتصاد الواليات الجنوبية ، فاالعتماد على الزراعة  األساسكان نظام الرق           

، والعمل لساعات طويلة في مزارع القطن والتبغ  األبيضفي ظروف مناخية لم يعتد عليها الرجل 
اليات المتحدة الذين كانوا يجلبون بالقوة الى الو  األفارقةمتزايدة من الزنوج  أعداداً والسكر ، يتطلب 

                                                           

(1)
 George S. Boutweell, Op.Cit.,P.8. 

ً.181ًسابقً،ًصالمصدرًال،ًعمرًعمرًعبدًالعزيزًً(2)
(3)

 Bryan W. Herring , Unprotected or Mistakes of the Republican party ,Historical Publishing Co, Philadelphia, 1819 , 

P.171. 
(4)

 George S. Boutweell, Op.Cit.,P.1. 
(5)

 Bryan W .Herring, Op.Cit., P. 177. 
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، وفي الوقت الذي كانت فيه واليات الشمال تحرر عبيدها وتمنحهم حريتهم ، كانت األمريكية 
الحاجة الى هؤالء في تزايد مستمر في الجنوب ، السيما بعد اختراع مكائن حلج القطن عام 

طن عام ( 41444) القطن من  إنتاجوشيوع استخدامها في الواليات الجنوبية ، مما رفع  4873
ضل ازدياد الطلب عليه في فب (4) 4544طن عام ( 57،444،444) من  أكثرالى  4874
 . (2)العالمية  األسواق
السكان  أعدادالرقيق في الواليات الجنوبية ، فقد كانت  أعدادوفي الوقت الذي تزايدت فيه       

الواليات ، وغياب نظام  في الشمال في تزايد مستمر ، بفضل الحرية التي وفرتها حكومات هذه
( 384،444)، فقد ارتفع عدد سكان مدينة نيويورك من  إليهاالرق فيها ، وتدفق المهاجرين الهائل 

، في حين ازداد عدد نفوس والية  4584نسمة عام ( 3،444،444)الى  4874نسمة عام 
عبيد ، وفقا نسمة بضمنهم ال( 4،844،444)نسمة الى ( 88،444)من  هانفسالمدة فرجينيا في 

. (3)4584إلحصاءات عام 

  

 (1،444،444)، فقد كان عدد العبيد في الواليات المتحدة حوالي  اإلحصاءاتووفقا لهذه       
فقط يقيمون في الواليات الشمالية ، وكانت منتجات الجنوب الزراعية ( 84،444)، منهم  نسمة

عن مبيعات الشمال لتصبح  4584عام  تراجعت في إنهاتفوق مثيالتها في الشمال كثيرًا غير 
الواليات أنفقت مليون دوالر لمبيعات الشمال  ، و ( 414)مليون دوالر ، مقابل ( 428)قيمتها 

( 62،844) 4584عام أموااًل طائلة لتشييد المدارس العامة التي بلغ مجموعها حتى الشمالية 
 فيالتي أنشئت عدد المكتبات ان فيما كمدرسة في واليات الجنوب ، ( 45،844)مقابل ، مدرسة 
مكتبة فقط في واليات الجنوب ، وبلغت قيمة ( 844)مكتبة مقابل ( 484،444) ية الشمال الواليات

دوالر ، في حين بلغت ( 1،444،444،444)من  أكثرالعقارات والممتلكات في واليات الشمال 
. (1)دوالر( 2،744،444،444)في واليات الجنوب 

  

الجديدة في الغرب كال من الصناعيين في الشمال ومالك  األراضيموضوع توزيع  ارأثلقد       
بالمجان سوف يؤدي الى  األراضيتوزيع  إنالعبيد في الجنوب ، ففي الشمال اعتقد الصناعيون 

                                                           

 .111ًسابقً،ًصًالمصدرًال؛ًعبدًالعزيزًنوارًومحمدًمحمودًجمالًالدينً،118ًًسابقً،ًصالمصدرًالنستًبنيهً،ًفً(1)
والثرياءًفيًالولياتًالجنوبيةًالىًشراءًهؤلءًالعبيدًًاألراضيالستقاللًتباعااً،ًسارعًمالكًًإعالنحينًقامتًالولياتًالشماليةًبتحريرًعبيدهاًبعدًً(2)

الشماليينًهمًالذينًجلبواًالعبيدًًإنعلىًهذهًالحركةًبقولهًًونسوتًريًالعملًفيًالمزارعً،ًوقدًعلقًاحدًالكتابًالساخرينًويدعىًهنريًلستخدامهمًف
ً ًًإفريقيامن ًتأكدوا ًوعندما ًالجنوبًًإنهم، ًمزارعي ًالى ًباعوهم ،ً ًالمنتج ًالصناعي ًبالعمل ًنافعين ًًبأسعارغير ًًوأصبحواجيدة ً أتقياءهم ًًًًًًًًًًً.ًورعين

 .Henry Waterston , Marse Henry : An Autobiography ,Vol.1 ,New York,1888, P.188 -                :ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً
(3)

 Josiah Hartzell, Op .Cit.,P.13. 
(4)

 I bid, P. 13. 
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بوصفه  األجورالضغط عليهم لرفع  األقلعلى  أوالصناعات عمال مصانعهم ،  أصحابيفقد  أن
مجانا  األراضيتوزيع  إنصانع الشمال ، بينما اعتقد كبار المالك في الجنوب في م لبقائهم اً شرط

يعني ازدهارا ونموًا سريعا في الشمال الغربي ، وسيكثر عدد الواليات الحرة ، وسيتمكن الرأسماليون 
 إقامةمن السيطرة على الكونغرس والحكومة ، وبذلك سيفقدوا مكانتهم ونفوذهم ، فسعوا الى 

ية التي تؤمن لهم السيطرة على مجلس الشيوخ ، وتحفظ التوازن مع الواليات قاالسترقاالواليات 
 . (4)الحرة في الشمال

كان الشماليون  في الشمال ،وازدهار الطبقة الوسطى وهكذا ، وبسبب رسوخ الديمقراطية      
مهاجرين الجدد الغرب مجانا على صغار المزارعين ، وعلى ال أراضيتوزع الدولة  أنيرغبون في 

الذين كانوا يتدفقون على الشمال بالماليين ، فقد كان المستوطنون البيض ال يميلون الى الواليات 
ضد هذا  واألثرياءفيما كان قادة الجنوب من كبار المالك . (2)الجنوبية التي ينتشر فيها نظام الرق

في حصر الملكية بطبقة كبار مرتفعة رغبة منهم  أثمانلقاء  األراضي، وفضلوا توزيع  اإلجراء
. (3)منتجات الجنوب أجورالمزارعين ، والحيلولة دون انخفاض 

  

 األولالخطوات الواسعة التي خطاها الشمال نحو الغرب ترجع الى عاملين حاسمين ،  إن     
،  األطلسيفتح القنوات المائية الكبيرة ، ومنح التسهيالت التجارية للبواخر المتجهة نحو المحيط 

.(1)والثاني هو شبكة السكك الحديدية الواسعة التي مدت باتجاه الغرب 

  

4534فقد شهدت الفترة الممتدة بين عامي         هائالً  اً وتقدم ، تناميا كبيرا في القابليات 4584 -
عن توسيع شبكات السكك الحديدية من  أثمربسبب التعليم العام الذي تبناه الشماليون ، والذي 

، وتضاعف  4514ميل عام ( 2444)، و 4538ميل عام ( 4444)الى  4534عام  الً مي( 23)
 .(8)كل خمس سنوات  رسم النقل

ميل ( 3844) كان طول القنوات المائية التي شقت في الشمال يصل الى  4584وفي عام       
الحديدية  ميل من السكك( 45444)ميل في الواليات الجنوبية ، وكان هناك ( 4444)،  يقابلها 

ميل في الجنوب ، ووصلت قيمة الرساميل الصناعية في الشمال ( 8444) في الشمال ، مقابل 
                مليون دوالر( 78)مليون دوالر ، بينما بلغت في واليات الجنوب ( 134)الى مبلغ 

                                                           

 .55سابقً،ًصالمصدرًالبرواريً،ًًشفان؛125ًً،ًص1115ًتاريخًالولياتًالمتحدةًالمريكيةً،ًدمشقً،ًيةًالصياحًوراغبًالعليً،ًعطلً(1)
(2)

 Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.18. 
(1)

.118ًًصًًسابقً،المصدرًالعبدًالعزيزًسليمانًنوارًومحمودًمحمدًجمالًالدينً،ً 

ًً

(4)
 George S. Boutweell, Op.Cit.,P.11. 

(5) 
Bryan W .Herring, Op.Cit., P. 181.  
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وسرعة  والمعلومات ، األخباروفرته خدمات البرق من سهولة في تبادل  فضاًل عما . (4)فقط 
 .(2)التواصل بين سكان الواليات 

ميل مربع ، فيما ( 644،444)كانت مساحة الواليات الشمالية تبلغ  أيضاً  4584وفي عام       
        تفوق واليات الشمال  إنهاميل مربع ، أي ( 584،444)زادت مساحة الواليات الجنوبية على 

في الشمال والشمال الغربي ، بفضل  أنشطنت التنمية كا إن إالميل مربع ، ( 284،444)  بـ
.(3)لحكومات الشمال اإلصالحيةالبرامج 

  

في الجنوب  األثرياءاعتمد مالك العبيد  إذكان الصراع بين الشمال والجنوب يزداد اتساعًا ،       
نظامهم  االقتصادي  أركانعلى كدح السود المستعبدين ، في توسيع ثرواتهم وتعظيمها ، وبناء 

القائم على الزراعة ، بينما كانت المجتمعات الشمالية 

– 

تناهض  –حظًا في مجال التصنيع  األوفر 
، وذلك لحماية صناعاتها الخاصة  األجنبيةالرق واالستعباد ، وتضع القيود على استيراد المنتجات 

الجنوب  اءأثري، وكان الجنوب الزراعي يدين هذه السياسة االقتصادية والقائمين عليها ، وعاش 
 .(1)والتبذير اإلسرافالعنان لسبل  وأطلقوامثالية  زارعيه حياةوكبار م
قام اقتصاد الشمال على نظام عقالني ، هو نظام العمل الحر ، والذي يهدف الى زيادة       
فيما قام اقتصاد ، الثروة والغنى  فأنتجما يمكن ، واستهالك ما هو ضروري فقط ،  بأقصى اإلنتاج
منتج ،  يءما يمكن ، واستهالك كل ش بأقل اإلنتاجوب على نظام الرق الذي يهدف الى الجن

.(8) فخلف الفقر والعوز ، وبالتالي كان الشمال غنيا نسبيًا ، بينما كان الجنوب فقيرًا متخلفاً 

  

ساواة االستقالل ، ملتزمًا بالمبادئ الدستورية ، مناديا بالم إلعالنلقد بقي الشمال مخلصا       
وصار بإمكان رجاله  الهجرة واالختراعات والتوسع نحو الغرب في ازدهاره ، وأفضتبين الناس ،  

فيما سعى مالك العبيد في الجنوب الى تشويه رجاالت الشمال  المثابرين التعاطي مع السياسة ،
لوحيد عجزوا عن مجاراتهم في ميدان العمل المنتج ، وصار همهم ا أنفي مجلس الشيوخ ، بعد 

هو البحث عن ميادين جديدة لنفوذهم السياسي واالقتصادي القائم على استغالل العبيد وظلمهم 
. (6)وامتهان كرامتهم

  

                                                           

(1) 
Josiah Hartzell, Op.Cit., P. 11. 

 .225ً،ًص1158ًً،ًترجمةًفاضلًحسينً،ًبغدادً،1111ًً-1851ًكارلتونًهيزً،ًالتاريخًالوربيًالحديثًً(2)
(3)

 Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.18. 
(4)

 C .Gardner , Act of the Republican Party As Seen as By History , The Eddy Press Corporation , Winchester , 1113 , 

PP.8-91. 
(5)

 George S. Boutweell, OP.Cit.,P.8. 
(6)

 Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.17. 
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غذتها التي ونتيجة هذا االختالف الكبير بين مصالح الشمال والجنوب ، والكراهية المتبادلة       
التسويات والحلول الوسط لتوسيع نظام  في الجنوب ، وقفزهم فوق األثرياءنزعة الترفع من جانب 
يفقد كل  بدأضغط الطرفين ، و أمام طوياًل  من الصمودحزب الويغ  يتمكنالرق في البالد ، لم 

. (4)األفقسيما في الشمال الحر ، فظهرت بوادر تنظيم الحزب الجمهوري تلوح في مؤيديه ، ال

  

 

 :العاملًالجتماعيً.1ً
نمو المثل والمبادئ  أمامالمجال  إفساحهستقالل األمريكي هو اال إعالنكان من محاسن       

وفقًا لهذه  وأحكامهاالديمقراطية التي عرفتها بعض الواليات األمريكية التي كانت تنظم قوانينها 
، وكانت المساواة والعدالة وحق االنتخاب الحر مفاهيم جديدة ساعدت في تغيير  اإلنسانيةالمبادئ 

عبيد ، السيما في الواليات الشمالية التي بدأت بتحرير هؤالء العبيد تباعًا منذ نظرة الناس الى ال
 .(2)4888العام 
بخطأ نظام الرق ، فنهض معارضوه  باإلحساسوفي مطلع القرن التاسع عشر بدأ الشماليون       

دهم ، الجنوب عمال مربحا سيؤدي بطالنه الى انهيار اقتصا أهل، بينما وجده  إلبطالهبالدعوة 
وكان النفور من هذا النظام ظاهرًا في  . (3)األبيضمرتبة من الجنس  أدنىفالزنوج بنظرهم جنس 

ها غوتمنوا زواله بطريقة يسو ها لوجوده في أسفواآراء مؤسسي الواليات المتحدة األمريكية الذين 
 .(1)التطور القومي

حيوانات ، ولم  أنهميلة على كان الناس في الواليات المتحدة ينظرون الى الزنوج لفترة طو 
يعاملون معاملة غير عادلة ، وعندما بدأت  إنهمالوعي على  أشكالشكل من  أييكن هناك 

جلب هؤالء الوثنيين الى  إنمشاعر الضمير توقظ نفسها ببطء ، ثم تهدئتها بكذبة بليدة مفادها 
كذبة اقنع البعض بها  لهم فرصة كبيرة للحصول على بركات الدين المسيحي ، وهي أتاح أمريكا

 .(8)الجنوب أثرياءتتفق مع مصالحه الشخصية ، السيما  إنهانفسه طالما 

                                                           

(1)
 C .Gardner ,  OP.Cit., P.11 ; Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.11. 

ًًإلغاءصدرتًقوانينًً(2) ًعام1888ًًالرقًفيًولياتًفيرمونتًعام ًوبنسلفانيا ًوًماساتشوتسًعام1885ًً، ،1851ًً ًًنيوهامبشاير، 1851ًعام
ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.1511ً،ًوكونيكتيكتًونيوجرسيًعام1811ًًونيويوركًعامً

 -James and Stanford ,OP.Cit.,P.988 
الدارًًنيً،ًبيروتً،والنافذينًفيًدولةًديمقراطيةً،ًترجمةًحسانًالبستاًاءقوياألتأثيرًً–ًأمريكاستيفًفرايزرًوغاريًغرستلً،ًالطبقةًالحاكمةًفيًً(1)

 .82،ًص2118ًالعربيةًللعلومً،ً
 .222،ًص1115بً،ًاالهيئةًالمصريةًالعامةًللكتًالخيرًعبدًالرزاقً،ًالقاهرةً،ًأبوغاريًناشً،ًالحمرًوالبيضًوالسودً،ًترجمةًمصطفىًً(1)

(5)
 Henry Waterston ,OP.Cit., P.188. 
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، حين ظهرت  4534الخالفات حول مسألة الرق تزداد بشكل خطير منذ العام  أخذت      
الشمال  أبناءالرق في الشمال والجنوب على حد سواء ، وهذه الدعوة التي تزعمها  إللغاءالدعوة 
مدعومة من تيارات دينية تناهض الرق باعتباره يتنافى مع العقيدة المسيحية ، وان العبد  كانت
 أطلقوعلى اثر ذلك ظهرت حركة مناهضة للرق  .(4)يعتق بمجرد اعتناقه للمسيحية  أنيجب 
، تزعمها  أفريقياهدفها ترحيل العبيد الى " American Colonization Society" أسم عليها 

تلتها العديد من هذه المنظمات   Lloyd Garrison (4548 -4587) (2)د جاريسونالكاتب لوي
والجمعيات التي نشطت في الواليات الشمالية والشمالية الغربية ، والتي كانت تهدف الى جعل 

 . (3)حرة خالية من الرقيق أرضاً الغرب  أراضي
المدارس ووعاظ الكنائس  كان االتجاه العام السائد في الشمال هو حب الحرية الذي نهضت

 –وكانت اسر المزارعين الشماليين .  (1)بتدريسه ، الى جانب بغض نظام الرق ، واحترام الدستور
يرعونهم  بأنهمرحماء نوعًا ما بعبيدهم ويفخرون  –والعبيد منذ سنوات طويلة  األرضالذين يملكون 

بيوت يتميزون عن سواهم بكونهم جزءًا ويعاملونهم معاملة طيبة ، وكان العبيد الذين يعملون في ال
 .(8)الفراغ  أوقات، ويمنحون قدرا من  األسرة أفرادمن 

الحال في الجنوب يختلف تمامًا ، فالمدارس والكنائس والصحف تمتنع عن  إنغير 
يسيئون  األسيادالحديث عن الرق ، وتحاسب الصحيفة التي تتعرض لنقاش هذه المسألة ، فيما 

 إالالمزارع الذين يطلبون غلة كبيرة ال يمكن تحقيقها  أصحابويستغلونهم ، السيما معاملة عبيدهم 
بساعات طويلة من العمل ، ومفرطة في الجهد الذي يؤذي صحة العبيد ، وكان الجلد بالسياط هو 

بعض مالك العبيد في الجنوب  إنغير  .(6) شيوعًا ، كما كان رمزًا للسلطة واألكثر األشدالعقوبة 

                                                           

ًاألوائل،ًدمشقً،ًدار2ًطالكرديً،ًًإسماعيلديبًعليًحسن،ًمراجعةًوتدقيقًإعدادً،ًً"ًاإلمبراطوريةًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةًمنًالخيمةًالى"ًً(1)
 .15،ًص2112للنشرًوالتوزيعً،ً

ًأسسراديكاليةًهيًحركةًاللغائيينً،ًثمًًأكثر،ًونظمًحركةًًأفريقياشهيرً،ًناهضًالعبوديةًًوقادًحركةًترحيلًالعبيدًالىًًأمريكيكاتبًوصحفيًً(2)
ًأمريكافيًبوسطنًوكانتًمنبرااًقوياًضدًتجارةًالعبيدًفي1511ًًفيًكانونًالثانيًعامًًاألولالمحررًالتيًصدرًعددهاً"The Liberatorً"فةًصحي

الجتماعاتًالمناهضةًللعبوديةًلجمعيةًسيداتًبوسطنًانقضًعليهًالعشراتًمنًالثرياءًالذيًتضررواًمنًًحضورهًاحدًوأثناء1515ً،ًوفيًعامً
طاهرًعبدًالحكيمً،ً:ًينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًًبأعجوبةهًولفواًحبالاًحوًرقبتهًواخذواًيجرونهًفيًشوارعًالمدينةًولمًينجًمنًالموتًالًمقالت

ً.11ً،ًص1155،ًدارًالهناًللطباعةً،ً(ًمً.ًدً)ً،1ًًاضطهادًالزنوجً،ًط
،ًعمانً،ًعينًللدراساتًوالبحوثًاإلنسانيةًوالجتماعيةً،ًمطبعةًصحوةً،1ًًرً،ًطرأفتًغنيميًالشيخً،ًأمريكاًوالعالمًفيًالتاريخًالحديثًوالمعاص (1)

 .52،ًص2118
(4)

 George S. Boutweell, OP.Cit.,P.1. 
(5)

 Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.18.  
(6)

 Bryan  W. Herring , Op.Cit., P.171. 
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جسمية  إصاباتلحقت به  إذاقيمة العبد تنقص  إنيمسك عن استخدام العنف ، ال لشئ سوى كان 
 . (4)األبيضشهادة الرجل  إزاء، وحتى في المحاكم لم يكن لشهادة العبد وزن 

الكونغرس كان عدد  أروقةفي  4584الجديدة عام  األقاليممسألة انتشار الرق في  أثيرتحين      
مالك آخر لكل ( 6444)الى  إضافة،  اً شخص( 456،444)واليات الجنوبية مالكي العبيد في ال

مليون من بني البشر ، ولهم ( 34)عبد ، وكان لهؤالء المالكين سطوة واستبداد على ( 444)منهم 
مجلس  أعضاءثرواتهم وممتلكاتهم ، ويمثلهم في مجلس الشيوخ ثالثون عضوًا ، في حين كان 

 . (2) عضواً  ثالثوناثنان و الشيوخ من الشمال 
انعكس الصراع بين الشمال والجنوب على  بعد نقاش مرير ، 4584وحين جاءت تسوية عام      
صرامة ، منها منعهم من التنقل  أكثر، فصدرت في الواليات الجنوبية قوانين تعسفية  أنفسهمالعبيد 

ومن االطالع على  بدون رخصة من صاحب المزرعة التي يعملون فيها ، وحرمانهم من التعليم
العبودية الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية االتحادية ، وتصفية كل  إلغاءوتشريعات  أفكار

مفكراًاًإنساناًا" اسود يعتقد انه مؤهل ليكون   .(3) " حراًا
العبودية ومؤيدوها كتابات وتحليالت فلسفية تبرر العبودية بمبررات ال  أنصاركما اصدر 

السود هم جنس بدائي متأخر ، وبالتالي فال يمكن  قةر األفا إنعقالنية ، ركزت على  وال إنسانية
جسديًا ،  أقوياءاليدوية باعتبارهم  األعمالعلى  إالالعقلية ، وليسوا قادرين  األموريستوعبوا  أنلهم 

  .(1) لصالح البشرية البيضاء الراقية –ولو بالعنف  –لذلك فمن الضروري تسخير هذه القوة 
 األفكارهذه  إزاءالشمال ومثقفوه ، والكتاب المناهضين للعبودية متفرجين  مفكرولم يقف 

من  ألفا( 24)من  أكثرالتعسفية ضد السود، فحين طبق قانون العبد الهارب واعتقل  واإلجراءات
  عراءاالجتماعية والسياسية ، وانبرى العديد من الش األوساطباستنكار  اإلجراءالعبيد ، قوبل هذا 

            كثيرة ، شكلت جزءًا مما عرف فيما بعد بـ أدبية أعمالسخطهم على نظام الرق في للتعبير عن 
بعيد المدى في نفوس وعقول  اً ثر أ، وكان لكتاباتهم ً Freedom Literatureً( الحريةًأدب) 

 Harrietيتشر ستاوهارييت بللكاتبة " كوخًالعمًتوم" األمريكيين تجاه نظام الرق ، توجتها قصة 

                                                           

(1)
 Josiah Hartzell, Op.Cit.,P.18. 

(2)
 Ibid , P.11.  

ً.211،ًص2115الشركةًالعالميةًللموسوعاتً،ًً،ًبيروتً،21ً،ًجًباًوأوًرً–ًألمانياعةًالتاريخيةًالجغرافيةً،ًًو،ًالموسًمسعودًالخوندً(1)
 .11ًسابقً،ًصًالمصدرًالشفانًبرواريً،ًً(1)
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Beecher Stowe (4544-4576)ً(4)   الحماسة الدافقة في كل مكان لمناهضة  ألهبتالتي
سوف  األدبي اإللهامهذا  إنمن المؤكد  وأصبحالرق ، والشفقة على كل من يتعرض للقسوة ، 

 .(2) العبودية إللغاءيخلق الكثير من المؤيدين 
 إال أنه أصبح    (3)نظام الرق في الواليات المتحدة  ثمرة من ثمار األعراقلقد كان اندماج 

في عروقهم ،  األفريقيواحد فقط ، ممن يجري الدم  أصليضم الناس من  –في نهاية المطاف  –
  .(1)عن هذا النظام  األبدالناس في الواليات المتحدة تنازلت والى  إنوبدا واضحًا 
الحرة ،  األرض أنصارمشاعر  4581الخالف على قانون نبراسكا عام  ألهبلقد 

مع عبيدهم  الجنوبيينومعارضي نظام الرق في الشمال، الذين استاءوا كثيرًا حين شاهدوا دخول 
لتجهيز معارضي العبودية في الغرب  األموالالجديدة في الغرب، فسارعوا الى جمع  األرضالى 

الشمال والجنوب حول  بالسالح ، فكان نزيف كنساس حدثًا مؤلمًا دل على عمق الخالف بين
 الويغ المؤيد لتوسيع جناح بنهاية  وأذن (8)مسألة الرق التي قسمت البالد الى فريقين متحاربين

معارضة يهدف إلنهاء نظام الرق في الواليات لل اً حزببوصفه الجمهوري  الحزبالرق ، وظهور 
 . (6) المتحدة األمريكية

 
 

                                                           

معلمةً،ًًوأصبحت،1512ًًلالهوتًعامً،ًدرستًعلمًاConnecticutًفيًوليةًكونكتيكتLitchfieldًًًولدتًفيًمدينةً،ًمشهورةًأمريكيةًروائيةًً(1)
ًنيويوركًاندبندتًًثمًعضوا ًًتهاوايًر،ًعرضتًفيNew York Independentًًفيًجريدة ًالزنوجًفيًجنوبًالولياتًاالتيًًوًالمأساةهذه جهها
     :ينظرللمزيدًمنًالتفاصيلً.1518ًًبقيتًتكتبًضدًالعبوديةًوتنصفًالعبيدًحتىًتوفيتًعامًً،ًاألمريكيةالمتحدةً

                                                                                    . American peoples Encyclopedia,Vol.17, P. 181 -ً  
 .15ً،ًصشفانًبرواريً،ًالمصدرًالسابقً(2)
سيماًفيًالجنوبًحيثًتستخدمًالنساءًالسوداواتًكجواريً،ًلأمريكاهناًعملياتًالزواجًبينًالبيضًوالسودًالتيًشاعتًفيًًاألعراقيقصدًباندماجًًً(1)

ًوأنجبتوماسًجيفرسونًنفسهًقدًتزوجًمنًجاريةًسوداءًاسمهاًساليًهيمنجزًًإنالبيضًوكبارًالمالكًمنًالمزارعينً،ًويذكرًًاألثرياءفيًمنازلً
جيفرسونًسراحًاثنينًمنهمًعندماًًأطلق،ًًوأستونماديسونً،ًفقطًهمًبيفرليً،ًوهارييتً،ًًوًأربعة،ًبقيًمنهمًعلىًًقيدًالحياةًًأطفالمنهاًعدةً

منًالممارساتًالشائعةًآنذاكًًإنبلغواًسنًالحاديةًوالعشرينً،ًوماتتًساليًهيمنجزًوهيًمنًالرقيقً،ًبعدًانًتوفيًجيفرسونًولمًيعتقهاً،ًًكماً
ًاألمدكانًلهًعالقةًطويلةً"ًًويلزجونً"ًويدعىًًاألصليةجيفرسونًًعالقاتًجنسيةًمعًالنساءًالعبيدً،ًفوالدًزوجةًاألثرياءيقيمًالرجالًالبيضًًأن
ًإنًإل،ًورغمًانًالكثيرًمنًرجالًالنخبةًالبيضًقدًاخفواًمثلًهذهًالعالقاتً،ًًأطفالبعدًوفاةًزوجتهًوكانًلهًمنهاًستةً"ًبيتيًهيمنجزًإليزابيث"معً

ًً-:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًبهاًزوجاتًمالكيًالعبيدًفيًالجنوبًًالعروقًالمختلطةًخيرًشاهدًعلىًهذهًالحقائقًالتيًاعترفتًأطفال
،ًأطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورةً،ًكليةًاآلدابً،1511ًًكفاحًمحمدًعليًالنجارً،ًتوماسًجيفرسونًودورهًالسياسيًفيًالولياتًالمتحدةًحتىًعامًً-

 .11-81،ًصًص2111ًًجامعةًبغدادً،ً
(4)

 George S. Boutweell, OP.Cit., P.8. 
،ًبحثًمنشورً،ًمجلةًكليةًالتربيةً،ًجامعةًواسطً،ًالعددً(1581ً-1511)ًعليًخويرًمطرودً،ًحركةًلًأعرفًشيئااًوأثرهاًفيًالواقعًاألمريكيًً(5)

ً.228-211،ًصًص2111ًالرابعً،ً
(6)

 Bryan  W. Herring , Op.Cit.,  P.181. 
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         . Republican Party Principles and Aimsًوأهدافهمبادئًالحزبًالجمهوريًً-:رابعاًا
مبادئ وفلسفة سياسية  –السياسية  األحزابكغيره من  –للحزب الجمهوري األمريكي  إن      

يسعى لتحقيقها في المجتمع األمريكي ، فالحزب الجمهوري الذي نتحدث عنه  وأهدافاً ،  إليهايستند 
ماته ومبادئه في دساتير الكثير من الواليات الحرة ، الذي وضع بصامتداد للتيار اليميني هو 

حزب من  هالحزب الجمهوري مبادئ استمدإذ  .(4)عن الحكم البريطاني االستقالل  إعالنوقبلها في 
ببعض المبادئ التي كان ينادي بها احتفظ جناحه المناهض لقانون نبراسكا الذي  اليمينيالويغ 

 (2):  اآلتيحزب الجمهوري في مبادئ ال ويمكن إيجاز أهم، حزب ال
 .الداخلية والخارجية األخطارحفظ وصيانة الدستور واالتحاد من جميع  -4
األمريكية القوانين ضد الرقيق والعبودية التي يجري استقدامها من خارج الواليات المتحدة  اذفإن -2

 .(3)دائمفي سجن العبودية ال إيداعهمالى الجنوب عن طريق تهريب العبيد ، ومحاولة 
  امتدادها، ومنع  4524تقييد العبودية داخل حدودها التي نصت عليها تسوية ميسوري لعام  -3

 .ْ   36-ْ   34الى شمال خط العرض    
 الرق في مقاطعة كولومبيا ، واستبعاده من كنساس ونبراسكا وذلك باستخدام الوسائل  إلغاء -1

 .  الدستورية المتاحة    
 . انون العبد الهارب تعديل ق أو إلغاء -8
استخدام القوة المعنوية للحكومة من اجل االعتدال التدريجي للمجتمع األمريكي والعمل على  -6

لقيم المجتمع وتحارب الفسوق واالنحالل  اإلساءةعن طريق سن القوانين التي تمنع  إصالحه
 . (1)االجتماعي 

متينة تتيح للواليات  أسسد الوطني على حماية الصناعة األمريكية والعمل على بناء االقتصا -8
 .(8)المتحدة تحقيق التفوق االقتصادي في العالم

 أثنية أوعرقية  أسسالمجتمع دون تمييز على  أفرادضمان المساواة االجتماعية والسياسية بين  -5
 . (6)قومية  أو

                                                           

(1)
 John Sherman , “ The Republican Party : It's History and Policy ” , Speech at the Cooper Institute in the City of New 

York , April 11, 1831 ,PP. 9-1.  
(2)

 John D. Long , OP.Cit.,P. 111. 
(3)

 Newton Wyeth, Republican Principles and Policies : A brief History of the Republican National Party , Illustrated by 

Joseph R. Nuyttens , Chicago, the Republic press , 1113 ,PP. 8-7. 
(4)

 Stephen M. Allen, Op . Cit, P.7 . 
(5)

 Ibid , P.7 . 
(6)

 Thomas W .Knox , The Republican Party and It's leaders : A history of the Party from It's Beginning to the Present 

Time, New York ,1819 ,pP. 11-11.    
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سعى التي  األهدافلنفسه جملة من  ومن اجل تحقيق هذه المبادئ ، فقد وضع الحزب      
  -:هي ى ، و األولمرحلة تكوينه  فيلتحقيقها 

ضمان المشاركة السياسية لجميع مواطني الواليات المتحدة األمريكية ، فمن حق كل مواطن  -4
يكون له حصة متساوية في حكومة بالده ، عن طريق حق االنتخاب الحر  أنوواجب عليه 
 .(4)الرجال المؤهلينتمارسه المرأة األمريكية الى جانب كل  أنالذي يجب 

الشعب  أرادةسيادة القانون ، واحترام النظام الذي يجعل من صناديق االقتراع مقدسة تعبر عن  -2
، ومعاقبة كل من يحاول  اإلرادةالحقيقية ، بعيدة عن الغش والعنف الذي يراد منه تزوير هذه 

 (2)التأثير عليه بأقصى العقوبات  أوحق االنتخاب  إفساد
صالحلتعليم العام االهتمام با -3 باعتباره حقا لكل مواطني الواليات المتحدة األمريكية  أنظمته وا 

واجباتهم  أداءنهم من فهم بحقوقهم وتمك  من المعرفة والثقافة التي تعر   نهم من نيل قدر كاف  يمك  
 .(3)الوطنية

وتأمين  العمل على رفع مستوى المعيشة ، وتنمية دخل الفرد بما يضمن له تحقيق رفاهيته -1
 .(1)واجباته تجاه وطنه أداء، والتي ال يستطيع بدونها  أبناءه، وتعليم  ألسرتهالعيش الكريم 

المجتمع وتخليصه من اآلفات التي تهدد نسيجه االجتماعي عن طريق اجتثاث نظام  إصالح -8
 تعدد الزوجات الذي يقضي على حرمة المنازل ، والقضاء على تجارة الخمور التي تفسد الروح

صالح، وتدمر صحة الجسم والعقل ،  ما يناسب المجتمع  القوانين االجتماعية ، وسن   وا 
 .  (8)منها

من جميع ثرواتها الهائلة  اإلفادةتنمية االقتصاد الوطني وتطويره بما يضمن للواليات المتحدة   -6
لصناعة لتحقيق التفوق االقتصادي العالمي عن طريق فرض الرسوم الكمركية العالية لحماية ا

 المحلية ، وانجاز التحسينات الداخلية ، وتطوير نظام العملة المصرفية ، ودعم البنوك الوطنية
(6). 

 
 -:1558عامًًالمؤتمرًالتأسيسيًللحزبً-:خامساًا

                                                           

(1)
 Newton Wyeth, OP.Cit., P.99.  

(2)
 Hon. Stephen M. Allen , Op . Cit, P.7 . 

(3)
 Ibid , P.7 

(4)
 John D. Long , OP.Cit.,P. 111. 

(5) 
Glenni W. Scofield , “ The Purpose of the Republican Party”, Speech it was Delivered in the House of 

Representatives, July 11, 1838, PP.1-8.  
(6)

 Newton Wyeth, OP.Cit., P.91.  
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لم يرق  أمرأي منظمة جمهورية للحزب في بنسلفانيا ، وهو  4588لم يكن في صيف عام 
محرر  David N. White نة ، وعلى رأسهم ديفيد وايتللكثيرين من مناهضي العبودية في المدي

" Daily Pittsburg Commercial Gazetteًكازيتكوميرشالًديليًبتسبيرغً" ومالك صحيفة 
فقام .  أمكن إنليكني ، وفي والية بنسلفانيا أينظم الحزب الجمهوري في مقاطعة  أنالذي قرر 

لمقاطعة ، والثانية لعقد اجتماع شامل في الوالية ، لعقد اجتماع نيابي في ا األولىبكتابة دعوتين ، 
، ونشر هذه الدعوات في صحيفته  إليهم كتب أووالتقى بعدد من القادة السياسيين في المقاطعة 

 .(4) 4588عام آب  الثامن منبتاريخ 
 ثالث عشرةشخصية من سكنة  ةعشر  أربع بإسمت الدعوة الجتماع الوالية الشامل قعو       
،  4588عام  أيلولوتم عقد االجتماع في قاعة المدينة في الخامس من  (2)في الوالية  مقاطعة

وبسبب عدم  ".جمهوري" حيث جرى انتخاب هيئة للوالية ، وتسمية الئحة المرشحين تحت اسم 
قد كان ف 4588عام  األوللة في الوالية قبل انتخابات تشرين عوطنية فا " جمهورية" منظمة وجود 

الجناح حيث أضطر ووالية بنسلفانيا في هذه االنتخابات من قبل الديمقراطيين ، ، مقاطعة تمثيل ال
دعم ترشيح ممثلي الحزب الديمقراطي الميالين الى  وأوهايوالمناهض لنبراسكا في كل من بنسلفانيا 

 .(3)والحركات الجمهورية  لألفكار
نسلفانيا لتوحيد القوى المبعثرة متحمسًا لعقد اجتماع وطني للحزب في بوايت كان ديفيد   
نو سيما المتناثرة الرافضة للعبودية ، و  وكان  ، االنتخابات الرئاسية كانت ستجري في العام القادم ا 

ينجح هذا االجتماع في تأسيس حزب وطني على شاكلة الحزب الجمهوري الذي تأسس  أنيأمل 
 . (1)الماضي  لأيلو في اجتماع الوالية 

 
 

                                                           

(1)
 Russell Errett ," Formation of the Republican Party in 1883" in Magazine of western History ,Cleveland ,Ohio ,                

Vol.7 , November1887- April 1888 , P.181.  
ً:ًينظرمنًالتفاصيلًمثلتًكلًمقاطعةًبصوتًواحدًباستثناءًمقاطعةًفيالدلفياًالتيًكانًلهاًصوتينً،ًللمزيدًً(2)

- Daily Pittsburg Commercial Gazette , December 11 , 1878, ( Quoted in Russell Errett , Ibid , P.181). 
(3)

 Charles W. Dahlinger , Op.Cit., PP. 11-19. 
(4) 

Daniel Wait Howe, “ Birth of the Republican Party and its First Battle" , Political History of Secession to the 

Beginning of the American Civil War. Westport, CT: Negro Universities Press, The African American Experience. 

Greenwood Publishing Group, 1111, P. 8.  



   65  (                          4581-4581)ودوره في المعارضة السياسية تأسيس الحزب الجمهوري : الفصل الثاني 

 Salmon P. Chassسالمون تشيس أوهايووايت ترحيبا حارا من حاكم والية  لقيت دعوة     

بعد انتخابه حاكما  – 4588الذي زار مدينة بتسبيرغ في تشرين الثاني عام ً (4) (4545-4583)
فكرته لتأسيس حزب جمهوري وطني ، وكان مسرورًا  وأيد ، " وايت" ـ والتقى ب –بوقت قصير 

وال الواليات المتحدة االمريكية الية بنسلفانيا كونها والية تقع في وسط بانطالق هذه الدعوة من و 
 .(2) كوالية متطرفة إليهاينظر 
 وأصدرتاتفق الرجالن على توجيه دعوة لعقد اجتماع كبير لتأسيس حزب جمهوري وطني ،       

الثاني يرغ في بسلعقد االجتماع في مدينة بت 4586كانون الثاني عام  السابع عشر منالدعوة في 
، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى والدة جورج واشنطن ، وهو يوم  4586شباط عام  والعشرين من

 .(1)عزيز على األمريكيين المخلصين 
امل غير رسمي ، وكان شلم يكن االجتماع نيابيا، ولكن كما جاء في الدعوة ، فانه اجتماع       

ورغم الثلوج المتساقطة بكثافة ،  .(8) ضور ويدعى نائباً مرحبًا بكل من لديه اهتمام ورغبة في الح
، فقد حضر االجتماع عدد  األجواءمثل هذه في  ق الصالحة للسير ، وصعوبات السفروقلة الطر 

، منها ثماني واليات  أمريكيةوالية  أربعًا وعشرينكبير من النواب قارب الخمسمائة نائب ، يمثلون 
ينا ، كنتاكي ، ميسوري ، تينيسي ، كاروال ديالويرالند ، فيرجينيا ، تبيح العبودية ، هي ماري كانت

 .(6)الشمالية وتكساس
صحفيون ورجال  فمنهمطبقات المجتمع األمريكي وقومياته ،  أغلبكان الحضور يمثلون       

 بينومهندسون وممثلون وعمال ، كما كان من  وأطباءن ، و وصناعي ن وتجارو دين ومحام
 والحزب  Free Soilالحرة  األرضمن حزب الويغ ، وحزب  وأعضاءراطيون ، الحاضرين ديمق

                                                           

(1)
،ًثمًانتقلًإلى1518ًالجمهوريًعامًالوطنيًحزبًالأصبحًعضوااًفيًًنيوهامبشير،ًفيًوليةCornishًكورنشًًمحامًورجلًسياسيً،ًولدًفيًمدينةً 

الحرةً،ًوعارضًبشدةًقضيةًالعبودية،ًأصبحًعضوااًفيًًاألرض،ًبعدهاًانتقلًإلىًحزب1515ًًعامًًاألحرار،ًثمًإلىًحزبWhigsًًحزبًالويغً
أصبحًوزيرااًللخزانةًفيًعهدًالرئيسًًو،1551ًً،ًانتقلًإلىًعضويةًالحزبًالجمهوريًعام1555ًًً-1511مجلسًالشيوخًللمدةًمابينًعاميً

  .Charles Lanman, OP.Cit., P.119 - ًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ً،ًوكانًواحداًمنًاشدًالجمهوريينًالراديكاليينًتطرفاأبراهامًلنكولنً
(2)

 Charles W. Dahlinger , Op.Cit., P. 11. 
(4)

 Henry H. Smith, All The Republican National Conventions From Philadelphia, June 17, 1883, to And Including St. 

Louis, June 13, 1813., Washington D.C ,1813 , PP. 1-11 . 
(5)

  Charles W. Dahlinger , Op.Cit., P. 11. 
قاعةًًإن"ًبوستًًتسبيرغبعددًالحاضرينًفيًالجتماعً،ًفذكرتًصحيفةًديليًًكثرةفيًاليومًالتاليًبعناوينًتبرزًًًبتسبيرغرجتًصحفًمدينةًخً(8)

وذكرتًصحيفةًديليً"ًكانًهناكًطلبااًلقاعةًاكبر"ًوً"ًشخصًوهوًالعددًالمحتملًللحاضرينًًألفًأولفياتًالتيًاستضافتًالمؤتمرًتتسعًلتسعمائةً
"ًهوراسًغريليًفقدًذكرًفيًرسالةًكتبهاًلصحيفةًنيويوركًتربيونًًأما"ًشخصًًألفعددًالحضورًفيًالمساءًلًيقلًعنًًإن"ًسبيرغًديسباتشًبت
الىًالقاعةًًمالمئاتًقدًغادرواًلنًالدخولًلًإن  :ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً"ًيكنًممكناًا

- Daily Pittsburgh Gazette, February 99 ,91 and 98 , 1883 ;  Pittsburgh Daily Dispatch, February 99,91,1883 ;  

- Pittsburgh Daily Dispatch, February 99991, 98 ,93 and 97 , 1883, ( Quoted in :  A .K . McClure , Old Time Notes of 

Pennsylvania , Philadelphia, Vol.1, 1818, pP. 917 -911).  
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وغيرهم ، وكان يجمع الغالبية العظمى من هؤالء الحاضرين ( الذين ال يعرفون شيئًا ) األمريكي
 .(4)سبب واحد هو رفض العبودية 

ثم  ،هؤالء عددًا  أكثر األلمان، وكان  أجنبية أصولكان بعض النواب الحاضرين من  
بعدما هاجروا الى الواليات المتحدة اثر  أمريكيونهؤالء مواطنون  أصبحيليهم االيرلنديون ، وقد 

الحضور شخصيات سياسية  أهموكان من بين  .(2) ألمانيافي  4517و 4515 يانهيار ثورت
طن كلوب وكان من الجنوب لكنه نفرانسيس بلير ، وهو صحفي في صحيفة واش أمثالمهمة 

د العبودية ، وكان ديمقراطيًا وصديقًا الندرو جاكسون وتم اختياره رئيسا للمؤتمر ، عارض تمدي
الى هوراس غريلي وهنري ريموند حاكم والية نيويورك الذي رشحه الجناح الناهض  باإلضافة

واسهم بشكل فاعل في صياغة البيان الختامي للمؤتمر رغم انه  4588لنبراسكا في انتخابات عام 
 . (3)ًا في اللجنة المشرفة على صياغة هذا البيانلم يكن عضو 

الى المؤتمر ًAbraham Lincoln  (4547-4568) (1) لنكولن أبراهامحضور أثار       
       ، ففي عددها الصادر جداًل كبيرًا بين من يؤكد األمر وبين من ينفيه الجمهوري  التأسيسي للحزب

احدًالذينًًإن" كازيت  بتسبيرغصحيفة ديلي  أشارت،  4586عام شباط  الثاني والعشرين منفي 
ًوانهًقدًحضرًالجتماعًالتمهيديًللمؤتمرًوالذيً ًمبكرااًلحضورًالمؤتمرًهوًلنكولنً، وصلوا

وقد ورد هذا  "1558مساءًالحاديًوالعشرينًمنًشباطًعامًً Monongahelaعقدًفيًفندقً
 .(4)4575 عام ايراسموس ولسون ألفهفي كتاب  أيضاً التقرير 

                                                           

(1)
 Russell Errett, Formation of Republican….. , P.181.  

(2)
ولءهًللحزبًالجديدًًأعلنسيناتيًفولكسًبالتً،ًوقدًنوهوًمحررًصحيفةًسيً K . G Romelingروملنكًً.ًفيًهذاًالمؤتمرًكارلًًجًاأللمانمثلً  

وقدً.ًًاألجنبيةًاألصوليًكانًيناديًبهاًذووًبعدًالمؤتمرًبسببًعدمًاتخاذًالمؤتمرينًموقفاًحازماًمنًالعنصريةًالتًأمله،ًلكنهًعبرًعنًخيبةً
تأثيرااً،ًفقدًكانًشديدااًوفصيحااًواستقبلًًاألكثركانًمنًبينً"ًًبأنهعلقًهوراسًغريليًفيًتقريرهًلصحيفةًنيويوركًتربيونًعلىًحضورًرومنلكً

 .Charles W. Dahlinger , Op.Cit., P. 11 -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً"ً.ًباستحسانًكبير
(3)

 Frank Farrington, The Party of Abraham Lincoln, First Edition, Green lawn Publications, New York ,1113 , P.91. 
(1)

،ًولمًيحصلًعلىًتعليمًرسميًإلًأنهًتمكنًمنًألسرةًفقيرة1511ًًولدًفيًوليةًإلينويًعامً،ًًاألمريكيةالرئيسًالسادسًعشرًللولياتًالمتحدةً  
مبادئًالقانونًالنكليزيًواألمريكيً،ًودخلًنقابةًالمحامينًوافتتحًمكتباًللمحاماة1518ًًًتكوينًثقافةًعاليةًمنًخاللًالقراءةً،ًفعلمًنفسهًفيًعامً

عارضًخاللهاًالحربًمعًالمكسيكً(1515ًًً-1518)ًمينً،ًانضمًفيًشبابهًالىًحزبًالويغًاليمينيً،ًومثلًوليةًإلينويًفيًالكونغرسًلمدةًعا
ًتسببًفيًتراجعًشعبيتهًوانسحابهًمنًانتخاباتًالمجلسًالتشريعيًلعامً ًمما ،ً ًتأثرًكثيراًا1515ًبشدة ،ً ًالىًإلينويًلممارسةًالمحاماة ًفعاد ،
فريقينًمؤيدًومعارضً،ًفاستأنفًنشاطهًالسياسيًفيًعامًباألحداثًالسياسيةًفيًالولياتًالمتحدةًلسيماًقضيةًالعبوديةًالتيًقسمتًالبالدًالىً

حصل1555ًًحينًكانًحزبًالويغًيلفظًأنفاسهًاألخيرةًوينضمًأعضاؤهًالىًالحزبًالجمهوريًالذيًبدأًيتشكلًفيًتلكًاألثناءً،ًفيًعام1551ًً
سً،ًورغمًخسارتهًلالنتخاباتًألًأنهًحققًعلىًترشيحًالحزبًالجمهوريًلعضويةًمجلسًالشيوخًبسببًشهرتهًالواسعةًبعدًمناظراتهًمعًدوغال

،ًوتمكنًمنًتحقيقًالفوزًفيًانتخاباتًالرئاسةًًاألمريكيةًاألهليةالحربًًاألولىاندلعتًخاللًمدةًحكمهً،1581ًًالفوزًفيًانتخاباتًالرئاسةًلعامً
 -Encyclopedia Americana, Vol.17, P.893 .ًًًًًًًًًًًًًًًًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.ألًأنهًاغتيلًبعدهاًمباشرة1581ًًلعامً

(1)
 Quoted in Charles W. Dahlinger , Op.Cit., P. 7. 
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يحضر  أنلنكولن كان متوقعًا له  إنكال التقريرين كانا على خطأ ، فصحيح أن غير      
عن  أعاقتهقد  إلينوي األمهامة قد حدثت في واليته  أموراً المؤتمر في مدينة بيتسبورغ ، لكن 

 . (2)حضور هذا المؤتمر الهام
في   Decaturمدينة ديكاتوركان لنكولن في  4586 عام شباط الثاني والعشرين منففي       
، حيث كان رؤساء تحرير صحف محدودة يعقدون اجتماعًا لبحث كيفية مساندة القوات  إلينوي

التاسع والعشرين في  شامالً  اً على توصية لنكولن فقد عقد مؤتمر  وبناءً  (3)المعارضة لقانون نبراسكا 
وكان رؤساء تحرير الصحف  ، إلينويلتنظيم الحزب الجمهوري في والية  4586عام  آيار من

رئيس تحرير صحيفة  وأبرزهمالذين نظموا هذا المؤتمر من الحاضرين في مؤتمر بيتسبورغ 
قد نصحهم بعقد اجتماع لغرض  بتسبيرغيكون مؤتمر  أنشيكاغو تربيون ، والذين من المحتمل 

 .(1) إلينويتنظيم مؤتمر الحزب الجمهوري في لتهيئة ال
حول حضور لنكولن الى مؤتمر  بتسبيرغن تقرير صحيفة ديلي إ، ف ساألساوعلى هذا       
والدعوة لعقد اجتماع ديكاتور الى لنكولن  بتسبيرغمؤتمر  أخبارلم يكن دقيقًا ، فقد وصلت  بتسبيرغ

، وحين تأكد له  (8)، ومتأماًل يقيس الوقت والظروف األحداثيبقى في واليته يراقب  أنالذي قرر 
سريعة الزوال والتي  األحزابعريض ، وانه ليس كتلك  أساستم بناؤه على الحزب الجديد  إن

ينظم لهذا الحزب الجديد بضمير حي ، وان يتخلى عن حزبه  أنماتت فجأة كما ولدت ، قرر 
الحزب الجمهوري هو القادر  أن، مقتنعًا ومتيقنًا  األولىشبابه  أيام إليهالذي انتمى " الويغ" القديم 

جتماع الاحتوت الدعوة ف .(6)د بسالم ليتجاوز بها العاصفة التي كانت تهددها على حمل البال
 .(8)مرة  ألول، توقيع لنكولن  4586 عام الوالية المزمع عقده في التاسع والعشرين من آيار

ً
ً
ً:وقائعًالمؤتمرًونتائجهًً-

                                                           

(2)
 Russell Errett, Formation of Republican party ….. , P. 181. 

(3)
 O. p. Wharton, Lincoln and The Beginning of the Republican Party in Illinois , Illinois State Journal Co., State 

Printers,1119,P.1. 
(4)

 Charles W. Dahlinger , Op.Cit., P. 7 
(5)

 Ibid , P. 8.  
(6)

 Frank Farrington, Op.Cit., PP.98-91. 
(7)

 O. p. Wharton , P. 8 ; Charles W. Dahlinger Op.Cit., P.18 . 
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  Owen Lovejoy  (4544-4561 )(4)لفجوي  أوينافتتح المؤتمر بصالة لرجل الدين      
يحبط النوايا غير المقدسة لرجال الحكومة الذين يمنعون تحرير الشعب ، وكانت  أندعا فيها الرب 

 .(2)الخطابات تطرفًا في المؤتمر ، وقوبلت بتصفيق حار أكثرمن 
لقوى ا كيفية توحيددارت في المؤتمر نقاشات مطولة تركزت على و استغرق المؤتمر يومين ،      

وتحديد العبودية ، ومستقبل الوضع السياسي في البالد بعد الجشع ، نبراسكا  المناهضة لقانون
وتم تعيين هيئة تنفيذية . (3) الجديدة األقاليمالعبيد في التوسع بنظام الرق الى  مالكو أظهرهالذي 
 نالسابع عشر متعقد هذه الهيئة اجتماعًا وطنيًا جمهوريا في فيالدلفيا في  أنوقد تقرر   (1)وطنية 
يظهر القائمون  أخرىومرة ، لتسمية مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائبه  4586عام حزيران 

السابع عشر يوافق يوم  إذعلى هذا المؤتمر جانبا عاطفيا في اختيار تاريخ انعقاد هذا االجتماع ، 
 .Bunker Hill  (8)هيل حزيران الذكرى السنوية لمعركة بنكر من

من الصحف الصادرة في بتسبيرغ ، حيث كرست  ةكبير  بعنايةمؤتمر استأثرت مجريات ال      
حتى الصحف الديمقراطية منها ، مقاالت مطولة لوقائع المؤتمر ، فكتبت صحيفة بتسبيرغ ديلي 

حفيظة الجمهوريين وغضبهم لما احتوته من معلومات عن  أثارتبوست الديمقراطية مقاالت 
 .(6) الجديدة األقاليمي مجريات المؤتمر وموقفه من العبودية ف

    

                                                           

ًفيهالدراسةًالقانونً،ًوتخرج1512ًًفيًعامًًبودوين،ًالتحقًبكلية1511ًفيًالسادسًمنًكانونًالثانيًعامًًإلبيونًبوليةًماينولدًفيًًمقاطعةًًً(1)
فيًًلويسًًسانت،ًليلتحقًبشقيقهًاألكبرًإيلياًالذيًكانًقدًانتقلًالىًهناكًمنًًألتونًبوليةًإلينويهاجرًالىًمقاطعةًلكنهًلمًيمارسًالمحاماةً،ً

وشهدًفيًليلةًالسابعًًهناكً،ًًالهوتفدرسًالً Alton observerبسببًالعداءًألنشطتهًالمناهضةًللعبوديةً،ًوقامًبتحريرًصحيفة1518ًًعامً
مقتلًشقيقهًإيلياًعلىًيدًمجموعةًمنًمؤيديًالعبوديةًبينماًكانًيحاولًالدفاعًعنًمطبعةًجمعيةًمكافحةًالرقًفي1518ًًالثانيًعامًمنًتشرينً

ً ،ً ًالعبودية ًفسميًشهيد ًإلينويً، ًفيًولية ًقساا ًإلينويفيًًكنيسةخدم ًبرنستونًبولية ًبمعارضته1558ً-1515بينًعاميًًجامعة ًواشتهر ،
وغيرهًلتشكيلًالحزبًالجمهوريًًلينكولنًأبراهام،ًوعملًمعًًالمجلسًالتشريعيًلوليةًإلينويانتخبًعضواًفي1551ًًفيًعامًالشديدةًللعبوديةً،ً

فيًالخامسًًنيويوركحتىًوفاتهًفي1558ًًوخدمًمنًعامًًوليةًإلينويانتخبًعضوااًفيًمجلسًالنوابًاألمريكيًعن1558ًًفيًالوليةً،ًوفيًعامً
   .Charles Lanman, Op.Cit., P.111 -  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.1581عامًوالعشرينًمنًآذارً

(2)
 Charles W. Dahlinger , Op.Cit., PP. 11-11. 

(3)
 Frank Farrington, Op.Cit., PP.98-97. 

(4)
 Frank A. Flower, History of the Republican Party, Embracing its Origin, Growth and Mission, Illinois, 1881. , P.917;  

ً(ً.1)ينظرًالملحقًرقمً:ًعضاءًاللجانًالمشكلةًفيًالمؤتمرًللمزيدًمنًالتفاصيلًحولًأسماءًأ   
ونًللقواتًالبريطانيةًالتيًكانتًتهاجمًالمدينةًلقمعًاألمريكيهيًالمعركةًالتيًوقعتًعلىًتلًبنكرًهيلًفيًمدينةًبوسطنًحيثًتصدىًفيهاًالثوارًً(5)

لقاءالتمردً .ًًأسلحتهمعلىًالبريطانيينًرغمًقلةًعددهمًوضعفًًالتيًانتصرًفيهاًالثوارًاألمريكيةمعاركًالثورةًًأولىالقبضًعلىًالثوارً،ًوتعدًًوا 
 .111ًسابقً،ًصًالمصدرًالعمرًعبدًالعزيزًعمرً،ً:ًينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً

(6)
 Daily Pittsburgh Gazette , February 99-91and 98 , 1883; Pittsburgh Daily Dispatch , , February 99-9191883 ; 

    - Pittsburgh Daily, Post,  99-91998 , 93 , and 97, February, 1883 (Quoted in McClure , Old Time... ,PP.917-911.) 
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انفض المؤتمر في اليوم الثاني بهتافات تشجيعية وقد اصدر خطابا مهما الى الشعب     
 إلعالن واإلخالصلتمسك بالدستور ، التي تدعو الى امبادئ الحزب الجمهوري  أكداألمريكي 

 إصالحتدعو الى  ، والعمل الحر ، كما اإلنساناالستقالل ، ومبادئ الحرية ، وحماية حقوق 
الواليات المتحدة ، والتصدي  أرجاءتمنع تعدد الزوجات وتدعو لتحرير العبيد في كافة ، و المجتمع 

 .(4) الجديدة األقاليملتوسيع هذا النظام في 
في حياة األمريكيين ، فقد شهدت والدة الحزب الجمهوري  األثركانت نتائج المؤتمر عظيمة       

 أبراهامفوضى السياسية التي كانت تجتاح البالد ، وتسببت في صحوة كحزب وطني من رحم ال
 أعظملنكولن الذي سرعان ما التحق بالحزب الجديد ، فكان حدثًا وضعه على طريق قاده ليكون 

 .(2) مضافة لوالدة جورج واشنطن أهميةهذه المناسبة  أعطترجل دولة في زمانه ، كما 
لعقد مؤتمر وطني  نداءً  4586عام  آذار تاسع والعشرين منالاللجنة الوطنية في  أصدرت      

، وكان النداء  4586 عام حزيران السابع عشر منللحزب الجمهوري في مدينة فيالدلفيا في 
موجهًا الى جميع محبي الحرية في البالد وليس الى الجمهوريين فقط ، وقد صيغ بعبارات قوية 

 .(3)د البال جرائم العبودية وتاريخها في أظهرت
جاءت وفود الواليات الحرة الى فيالدلفيا ومعها كل محبي الحرية واالنعتاق ، وحضر 

العبودية في الواليات المتحدة ،  إللغاءنباًل وتطلعًا  األكثرشخص من الرجال  (2444)حوالي 
 .  (1) من نيويورك رئيسًا للمؤتمر Robert Emitt  أميتواختير روبرت 
ولم تمثل في هذه اللجنة ،  على االقتراع لإلشرافمر ، شكلت لجنة جلسات المؤت ءوبعد بد

لنتائج ا إصدارالتي ستتولى   القراراتاعتماد عدة من واليات العبيد ، كما تم تشكيل لجنة واليات 
وتنظيم  إدارةتتولى التي سدائمة الوطنية اللجنة الثم جرى تعيين .  وتعميمها على الواليات

 .(8)للسنوات األربع المقبلة  لحزب الجمهوريالمؤتمرات الوطنية ل
      

                                                           

(1) 
George W. Platt , Op.Cit., P. 81. 

ًاألول،ًكونهًالمؤتمرًالتأسيسيًالكبيرةًالتيًانطوتًعليهاًنتائجًهذاًالمؤتمرًفيًحياهًوتاريخًالحزبًالجمهوريًاألمريكيًًاألهميةعلىًالرغمًمنًً(2)
العديدًمنًالمؤرخينًفشلًفيًًإنًإلالذيًيتبنىًبرنامجااًسياسيااًوطنيااًويختارًهيئةًتنفيذيةًلترشيحًمرشحيهًلمنصبًرئيسًالولياتًالمتحدةًونائبهً

وعدًلولدةًالحزبًمك1551ًتموز8ًًالىًيومًًبإشارتهم،ًًاألهميةذكرًهذهًالحقيقةًالمهمةً،ًحينًتجاهلواًذكرهاً،ًاوًلمًيمنحوهاًماًتستحقًمنً
 :ًينظرًمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًالجمهوريًاألمريكيً،ًوعدمًذكرهمًلفضلًديفيدًوايتًوهنريًريموندًفيًتنظيمًهذاًالمؤتمرًوصياغةًبيانهًالختاميً

- Charles W. Dahlinger , Op.Cit., PP. 13-17 . 
(3)

 Frank A . Flower , Op . Cit, P.913.  
(4) George W . Platt , Op.Cit., P. 11. 

(5)
 (ً.1)للمزيدًحولًهذهًاللجانًينظرًالملحقًرقمً 
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البرنامج  بإعدادفي بداية الجلسة الثانية التي عقدت بعد الظهر ، قدمت اللجنة المكلفة و      
 أنبعد  باإلجماع الذين تبنوهتقريرها الى رئيس المؤتمر الذي قرأه على الحاضرين ، (  4)االنتخابي 
على الذعًا الحزب األمريكي الذين اعتبروه هجومًا  أعضاءلى رغبة ع ه بناءً بعض فقرات تم تعديل
 .( 2) واليتهم
خطابات حماسية  ألقيتوقبل المضي في االقتراع على المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه ،       

لمنصب المرشحين  أسماءالعبودية ، بعدها تليت  إلغاءتشيد بالحزب الجمهوري وكفاحه من اجل 
 John Macklinين لل من القاضي جون ماكوهم كالرئيس 

رئيس المحكمة  (3)ً(4858-4564) 
الذين كانوا  األموالرؤوس  أصحابحظي بدعم قوي من والذي ، هايوو أاالتحادية العليا عن والية 

هنري وليم السياسي والمحامي الشهير و ،  البالد إنقاذيعتقدون انه المرشح الوحيد القادر على 
حاكم والية أوهايو عن والية نيويورك ، و  William Seward  (4544- 4582  ) (1) سيوارد

 مونتيجون سي فر الجنرال و ، عرف عنهما معارضتهما الشديدة للرق  الذين يس ،تشسالمون 
John C. Fremont (4543-4574)ً(8 ) طويلة السياسية الخبرة الصاحب  ، كاليفورنيامن

وآراءه  أفكاره إن إالعلى الرغم من كونه ديمقراطيا حافل باالنجازات ، و العسكري السجل الو 
رئيس المؤتمر عن بدء  أعلنبعدها  .(6)السياسية كانت متطابقة تمامًا مع مبادئ الحزب الجمهوري

                                                           

(ً.1)ينظرًالملحقًرقمً (4)  
(2)

 George S. Boutweell, Op.Cit., P.83. 
نوابًاألمريكيًحتىًاستقالًمنهًومارسًالمحاماةً،ًخدمًفيًمجلسًال1518ًفيًمقاطعةًموريسًبوليةًنيوجيرسيً،ًدرسًالقانونًوتخرجًعامًولدًً (1)

ً ًفي1518ًًعام ًالعليا ًالتحادية ًجاكسونًبمنصبًقاضيًالمحكمة ًالرئيسًأندرو ًعينه ،ً ًأوهايو ًبولية ًالعليا ًمنصبًقاضًفيًالمحكمة لشغل
رااًفيًالحزبًالجمهوريًبينًكافةًاألحزابًالسياسيةًاألمريكيةًالقائمةً،ًواستقرًأخي1511ً-1511،ًتنقلًبينًعامي1521ًًالسادسًمنًآذارًعامً

حاولًمرةًأخرىًلكنه1581ًًوخسرًأمامًجونًسيًفريمونتً،ًوفيًعام1558ًً،ًدخلًسباقًالترشيحًلمنصبًالرئيسًعنًالحزبًالجمهوريًعامً
ً:،ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر1581ًًفشلًفيًالجولةًاألولىًمنًالقتراعً،ًتوفيًفيًمدينةًسينسيناتيًبوليةًأوهايوًعامً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً             ًًًًًًًً- Encyclopedia Americana, Vol.91, P.971.  
ًفيًنيويوركًعامًً(1) ًولد ً،ًشغلًمنصبًحاكمًنيويورك1511ًسياسيًأمريكيًشهيرً، ً،ًوأكملًدراسةًالقانونًوعملًفيًالمحاماة عامًًوتعلمًفيها

،ًترشحًللرئاسةًونافسًلنكولنًالذيًنجحًفيًاسترضاءهًومنحهًمنصبًوزيرًالخارجية1551ًًوعضوااًفيًمجلسًالشيوخًعنهاًفيًعامًً،1511ً
،ً ًالشؤونًالخارجيةًللولياتًالمتحدة ًواسعةًفيًإدارة ًكبيرااًوحرية ً،ًوتركًلهًمجالا ًإبانًالحربًاألهلية للمزيدًمنًً.1582ًتوفيًعامًًلسيما

 .Charles Lanman, Op.Cit., P.191 -                                                                                                              :التفاصيلًينظرً
،1518ًًعامًًكاليفورنيااركًفيًاحتاللً،ًولدًفيًسافاناًبوليةًجورجيا،ًعملًمهندسااًطبوغرافيااًعسكريااً،ًشأمريكيةمستكشفًوشخصيةًسياسيةًً(5)

فيماًبعدًعضوااًفيًمجلسًالشيوخًعنهاًلمدةًًوأصبح،ًاألطراففوضًحاكمااًمدنيااًلهاً،ًلكنهًاستقالًمنًهذاًالمنصبًبسببًالخالفاتًمعًبعضً
ثمًفشلًفيًالفوزًفيهاًمرةًنان،ًاوكيمنافسهًجيمسًبًأمامرشحهًالحزبًالجمهوريًللرئاسة،ًلكنهًفشلًفيها1558ًًوفيًعامً(1551ً-1551)عامً

 .American Peoples Encyclopedia, Vol.1, P.9 -ًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً :ينظرللمزيدًمنًالتفاصيلً.1581ًثانيةًعامً
(6)

 George W. Platt , Op.Cit., PP. 19-11. 
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بترشيح الحزب لمنصب الرئاسة ، بعد حصوله  فريمونتفوز عن  وأسفراالقتراع الذي تم بهدوء 
 .(4) وات لجون ماكلين الذي حل ثانياً أص(  245) صوتًا ، مقابل (  337) على 
 William دايتوننائب الرئيس ، فحصل وليم  وفي اليوم الثاني جرى االقتراع على منصب      

Dayton   (4548 – 4561 ) (2)  أصوات( 444)صوتًا مقابل ( 284)من نيويورك على 
ر مرشحيه النتخابات الرئاسة اختياالجمهوري الحزب  أكملوبهذا فقد  . لنكولن إلينويلمرشح والية 

 المرشحين الفائزين رسميا بترشيحهم من قبل إلبالغمرة في تأريخه ، وشكلت لجنة  ألولاألمريكية 
 . ( 3)  الحزب

فيه اعتراضه على  أعلن فيالدلفياعقد حزب الويغ مؤتمرًا في  أيلول السابع عشر منوفي 
بنهاية  إيذاناً االنتخابات الرئاسية ، فكان في  أصواتهودايتون ، ولم يمنحهما  فريمونتترشيح 

 .(1) الحزب وتفككه وتالشيه من الحياة السياسية األمريكية
الواليات الشمالية  أرجاءتتويجًا لسنتين من العمل الدؤوب في كافة  فريمونتلقد جاء ترشيح 

ًاألرض،ًالحرةً،ًالصحافةًالحرالرأيًحملة انتخابية كبيرة تحت عنوان معركة  فريمونت، فقد قاد 
 :ًفريمونتالحرةً،ًالحريةًًو

( Free Speech , Free Press , Free Soil , Freedom and Fremont ) (8). 
لمنصب الرئاسة باستحسان كبير ، وطافت مواكب  فريمونتاستقبل الشماليون ترشيح 

تهديداتهم  واوأطلقالجنوبيين امتعضوا كثيرًا ،  إن إالالواليات الحرة ،  أرجاءفي المحتفلين 
مرشح الحزب  –كتب ميالرد فيلمور ، فقد  بالرئاسة فريمونتما فاز  إذاباالنفصال عن االتحاد 

، فيما قال (  ودايتونًفريمونتالجنوبًلنًيفكرًلحظةًواحدةًفيًانتخابًًإن)  –الديمقراطي 
نماليسًمنًالخارجً،ًًإليناالخطرًالداهمًًإن)  Robert Toombsالنائب  بيتناً،ًًمنًداخلًوا 

ينا من والية كاروال Butlerالسيناتور بتلر  أما، (  سيكونًنهايةًالتحادًفريمونتبًاوانًانتخ
                                                           

(1)
 Frank A. Flower, Op.Cit., P.911. 

وعملًمحامياا1525ًًكليةًوليةًنيوجيرسيًعامًًفيوتعلمًفيهاً،ًثمًدرسًالقانونًوتخرج1518ًًفيًالسابعًعشرًمنًشباطًعامًًنيوجيرسيولدًفيً  (2)
تمًتعيينهًًفيًالعامًالتاليً،ًيرسيالمحكمةًالعلياًفيًنيوج،ًثمًأصبحًقاضًمساعدًفيًمجلسًالتشريعيًللوليةًانتخبًلعضويةًال1518ًفيًعامًً،

ًمجلًمجلسًالشيوخًاألمريكيفيً ًعضو ًفيًأعقابًوفاة ًعام ً ًمنًقبل1512ًًسًالشيوخًاألميركيًصموئيلًساوثارد ًانتخابه ًوأعيد المجلسً،
المدعيًالعامًلوليةًشغلًمنصبًً،1551ً،ًلكنهًخسرًانتخاباتًالمجلسًعام1515ًفيًعامًًاليمينيعنًحزبًالويغًًالتشريعيًلوليةًنيوجيرسي

ًباريسفيًفيًتًو،1581ً-1581،ًوعملًفيًهذاًالمنصبًبينًعاميًًوزيراًإلىًفرنسالينكولنًًالرئيس،ًحيثًعينه1581ًحتىًعامًًنيوجيرسي
 :للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًأثناءًعملهًفيًهذاًالمنصب1581ًًفيًاألولًمنًكانونًاألولًعامً

- Charles Lanman, OP.Cit., P.113. 
(1)

 (ً.1)ينظرًالملحقًرقمً  
(4)

 George W. Platt , OP.Cit., P. 18. 
(5)

 Frank A. Flower , Op.Cit.,PP.991. 
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ًينتخبً: ) الجنوبية فقال  تعتمدًالولياتًالجنوبيةًعلىًنفسهاًوعلىًًأنيجبًًفريمونتعندما
دابيرًالتيًحكوماتهاً،ًويجبًعلىًكلًحاكمًفيًالجنوبًدعوةًالمجلسًالتشريعيًلوليتهًألخذًالت

ً ،ً ًالجنوب ًوليات ًشعب ذايقررها ًًوا  ًالشماليون ًانتخب ًومشرعوًًفريمونتما ًحكام ًيفعل ولم
النائب عن فرجينيا لورانس  أما، ( يستحقونًنفسًمصيرًالعبيدًًفإنهمالجنوبًشيئااًلمنعًذلكً،ً

عظمىً،ًفانًالنضمامًالىًالتحادًهوًخيانةًًفريمونتإذاًانتخبً: ) فقال  L . Keittكييت 
 .(4) (هوًخائنًوجبانًًفريمونترجلًالجنوبًالذيًسينتخبًًإنًأقولللحريةً،ًبلً

 
ً
ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ً

                                                           

(1)
 Frank A. Flower , Op.Cit., PP. 991-991. 
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  Republican Platform of 1556ًًًًً:1558ًًالنتخابيًلعامالحزبًبرنامجًً-:سادساًا
ًً

 عام حزيران الثامن عشر مناختتمت في التي المؤتمر  أعمالمن انتهاء  أسبوعبعد اقل من ًًً   
ثم ،  (4) 4586تبني البرنامج االنتخابي للحزب لخوض انتخابات الرئاسة لعام  تم 4586

في  األثرللحزب ، كانت نتائج المؤتمر عظيمة المصادقة عليه من قبل الهيئة التنفيذية الدائمة 
حياة الحزب الجمهوري األمريكي ، والحياة السياسية األمريكية عمومًا ، فقد تمخضت االجتماعات 

 الثامن عشر منفي بتسبيرغ ، وحتى  4586 عام شباط الثاني والعشرين منالتي عقدت منذ 
 األحزابمن بين ركام  اًاوطنيًاًاحزببوصفه الدلفيا عن والدة الحزب الجمهوري يفي ف 4586حزيران 

ً .(2)الجديدة  األقاليمجبروت العبودية وسعيها للتوسع في  أمامالقديمة التي انهارت 
تأثير من الحماسة العالية التي تميز بها المشاركون في هذا المؤتمر في مناهضة الرق وب       

فقد حفل البرنامج االنتخابي بعبارات حماسية تدين هذا ، الجديدة  األقاليمالعبودية في  وتمديد
ر النظام والقائمين عليه ، وتدعو الحكومة الى العمل على منع تمديده ، وااللتزام بمبادئ الدستو 

 . (3) األمريكي الذي يعد الضمانة الوحيدة لدوام اتحاد الواليات األمريكية
والمالحظ في هذا البرنامج االنتخابي ، انه يعكس نظرة الحزب الجمهوري الى قضايا البالد       

نظام الرق على رأسها ، حيث كرس البرنامج االنتخابي جل  امتدادالملحة ، والتي تقف مسألة 
بنزر يسير من االهتمام الى  قضايا  إالوبيان مساوئها على البالد ، فيما لم يشر  دانتهاإلعباراته 

التحسينات الداخلية وتطوير البنى التحتية ، مع توجيه االنتقاد لسياسة الحكومة االتحادية ، 
 .  (1)في الحفاظ على الدستور واالتحاد األخالقيةودعوتها الى تحمل مسؤولياتها 

 : برنامج االنتخابي فجاء في ال
                                                           

(1)
 George S. Boutwell, OP.Cit., P.83. 

(2)
 Josiah Hartzell , OP.Cit., P. 11. 

ارضًالهجرةًعلىًكانتًالنقساماتًبينًممثليًالولياتًالمشاركةًفيًالمؤتمرًكثيرةً،ًوالمشاكلًمتعددةً،ًفبينًمطالبًبحقوقًالولياتًوآخرًيعًً(1)
طائفيةًوثالثًيدعوًلنبذًالعنصريةً،ًانقسمتًآراءًتلكًالوفودً،ًحتىًظنًالبعضًاستحالةًالتوصلًالىًصيغةًبيانًختاميًيوفقًبينًكلًهذهًًأسس
ضدًنظامًالرقً،ًتصاعدتًالخالفاتًبينًالحاضرينًالذينًرفضواًمقترحاتًهوراسًغريليًالداعيةًالىًالتخفيفًمنًالحملةًًأنيماًبعدًس،ًلًاآلراء

لهذاًوالشجبًًاإلدانةعلىًتضمينًالبرنامجًالنتخابيًاشدًعباراتًًأصرواالذينًًاألمريكيالحزبًًأعضاءسيماًمنًتوسيعهً،ًلًالموقفوالعتدالًفيً
وبددًكلًتلكًالمخاوفًهوًغيرًانًًالسببًالوحيدًالذيًاجمعًعليهًالحاضرينً.ً،ًوهوًماًتمًلهمًلحقااًفريمونتالنظامًمقابلًتأييدًترشيحًجونًسيً

ً:ًينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًيختلفًعليهًاثنينًًلمكانًالمبدأًالذيًفالجديدةًًاألقاليممناهضةًالعبوديةًوالوقوفًبوجهًتمديدهاًفيً
- M. B. Schnapper, Grand Old Party: The First Hundred Years Of the Republican Party :A pictorial history, Public 

Affairs Press, Washington, D. C, 1188, P. 11.  
(4)

 George O. Seilhamer, History of the Republican Party , Vol.1, Narrative and Critical history (1883-1818), Judge 

Publishing Co. New York, ( N.D) , PP.91-91 .  



   56  (                          4581-4581)ودوره في المعارضة السياسية تأسيس الحزب الجمهوري : الفصل الثاني 

ًالولياتً ))  ًلشعب ًالموجه ًلندائهم ًتجسيداا ًالجمهوري ًالحزب ًمؤتمر ًمندوبو اجتمع
الشعبًالمناهضًًإنالمتحدةً،ًبغضًالنظرًعنًالتبايناتًوالتصدعاتًالسياسيةًالسابقةً،ًحيثً

ًولسياسةًًإللغاء ًميسوريً، ًالعبوديةًفيًاإلدارةتسوية ًنظام ًولتوسيعًدائرة ،ً ًاألقاليمًالحالية
والولياتًالجديدةً،ًومنًاجلًاعتبارًكنساسًوليةًحرةً،ًوالداعيًالىًالعملًبنظامًالحكومةً
التحاديةًطبقااًلمبادئًجورجًواشنطنًوجيفرسونً،ًومنًاجلًتقديمًالمرشحينًلمنصبًالرئيسً

  -:(4)ً((ًونائبهًيؤكد
هي  –ي الدستور االتحادي والمجسدة ف –االستقالل  إعالنصيانة المبادئ التي تضمنها  إن -4

الضمانة للحفاظ على المؤسسات والهيئات ، وحقوق الواليات ، وعدم التفريط باتحاد تلك 
 .يصان  أنالواليات الذي يجب 

غير القابل للتصرف في الحياة ،  اإلنسانمبادئ الجمهوريين التي اعتنقناها ومنها حق  إن -2
ل الحكومة االتحادية ولكل الناس ، حيث تصان من قب أنوفي العمل ، وفي الحرية ، يجب 

يلغى نظام العبودية في كل بالدنا ، وان يصان الدستور ، وتمنع كل محاولة من  أنيجب 
ما  أوسن تشريع خاص  أوهناك باستخدام سلطة المجالس  أوشأنها تأسيس استعباد جديد هنا 

 . والية من الواليات المتحدة  أو إقليمشابه ، في أي 
 أقاليممسألة سيادة الدستور في كل  –السلطة التشريعية العليا  –الكونغرس وهو يبحث  أن -3

الواليات المتحدة ، وفي ممارسة حكومات الواليات لسلطاتها على صعيد الحقوق الممنوحة 
 . للمواطنين ، والواجبات الملزمة عليهم منعًا للعبودية والبربرية 

رساءتشكيل اتحاد متين  ألجلب األمريكي دستور الواليات المتحدة قد وضعه الشع إن -1  وا 
العدالة وتأكيد المساواة ، وهو يوفر دفاعا متينا ، ويعزز الرفاه العام ، ويضمن بقاء الحرية ،  
وحماية الناس ، وما يلزم كل مواطن ، وان هذه الحقوق الغالية قد سلبت من مواطني كنساس 

ء ، ونصبت عليهم بقوة السالح ضباطًا الذين احتلتهم قوة غاشمة ادعت التشريع والقضا
تحفظ حق الشعب ،  أنالحكومة يجب  إنمتنفذين مستبدين ، فرضوا قوانين غير دستورية ، 
حق  أنكرتبانتهاكه ، فقد  –رغم القسم  –وان تتحمل مسؤولية مخالفتها للدستور الذي تورطت 

علنية ، وصادرت حقه الشعب في حسم قضيته بحيادية ، وحق المواطن المتهم في محاكمة 
                                                           

 :  الطالعًعليهاًفييمكن1588ًًً–1558ًمنًًللمدةلجمهوريًاألمريكيًلبرامجًالنتخابيةًللحزبًالنصوصًالكاملةًالً(1)

- " National Party Platforms 1811 -1179 " Compiled by Donald Bruce Johnson and Kirk H. Porter , University of 

Illinois press , Urbana , Chicago , 8
th

 Edition, 9
nd

 printing , 1178 , PP. 97 – 88 ; Frank A. Flower , Op .Cit , PP. 818 

– 811. ; George S . Boutweell, Op . Cit, PP. 118-111. 
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اق اق وحر  المجرمون والسر   فأصبحفي السكن ، وحرية النشر ، وقوضت حرية الصحافة ، 
المباني بمنأى عن القانون والعقوبة ، ونحن نشجب هذه الممارسات الشنيعة والالأنسانية ، 

اريه الرئيس ومستش وأمامالحالية ،  اإلدارةوالمخالفة للدستور التي جرت بمعرفة وترخيص 
 .ه ئومساعديه ووكال

 األسلمبان كنساس والية حرة ضمن االتحاد ، بدستورها الحر ، وهو السبيل  اإلقراريجب  -8
 . أراضيهاعلى  األهليةلحماية مواطنيها ومصالحهم وحقوقهم بمنأى عن النزاعات 

 الممارسات غير المسؤولة والالقيمية ، ستجلب العار والخجل للدبلوماسية األمريكية إن -6
 . الشعب لها ، وفوضها سلطاته  أذنولحكومتها التي 

شبكات  إنشاءمصالح عموم البالد تستوجب من الحكومة االتحادية الحزم والسرعة في  إن -8
 .السكك الحديد 

بوصفها  –وفق الدستور  –والخلجان لتأمين متطلبات التجارة والنقل  األنهارتحسين شبكات  -5
 .حياة مواطنيها  إدامةمن التزام الحكومة في  اً جزء

 أومهما كانت االختالفات في الرؤى  – األحزابومن مختلف  –ندعو لترابط وتعاون الناس  -7
روح الدستور والهيئات الحكومية هي الضمانة للمساواة بين الناس  إنالمبادئ  ، متيقنين 

 .وحفظ حقوقهم ، ونقف ضد أي خرق يمس امن البالد 
يرسل رسالة قوية الى  أن أراد 4586نتخابي للحزب الجمهوري لعام البرنامج اال إن يتبين لنا      
مناهضي العبودية في  إنمفادها على وجه التحديد ، والى الديمقراطيين  ، عموما يناألمريكي

قد توحدوا في هذا المؤتمر وعقدوا العزم  –على اختالف انتماءاتهم السياسية  –الواليات المتحدة 
الى أي مكان في الواليات المتحدة ، وان المعركة  إعادتها أوالجديدة  قاليماألعلى منع تمديدها في 

ضد العبودية عبر الوسائل الدستورية سيحمل لواءها الحزب الجديد ، الحزب الجمهوري ، الذي 
 . في هذه المرحلة األسمىجعل من تحطيم العبودية هدفه 
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مرة ميدان  ألولدخول الحزب الجمهوري  4586شهدت االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام       
المنافسة السياسية على منصب الرئيس ونائبه ، وهو حدث تاريخي هام ومفصلي في حياة الحزب 

 .(4)الجمهوري ، في تلك الحقبة الهامة من تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
الجمهوري وتبنيه السياسية بعد والدة الحزب  األحداث إليهالترقب لما ستؤول  أجواءوفي 

العبودية ، طرح الحزب الديمقراطي برنامجه االنتخابي الذي كان  تمديدموقفا حازما من مسألة 
الجديدة في دخول االتحاد  واألقاليمعلى حق الواليات  أكدغامضًا كالمعتاد من هذه المسألة ، حين 

لما جاء به قانون نبراسكا  واليات تبيح الرقيق ، عن طريق التصويت الحر ، وفقا أوكواليات حرة 
 . (2) 4581لعام 
-James Buchanan (4874رشح الديمقراطيون في هذه االنتخابات جيمس بيوكانان      
 .(1)والجنوب    للجدل بين الشمال  إثارة األقللمنصب الرئيس ، وكان يعرف بالرجل  (3)(4565

يظهروا بمظهر المؤيد للدستور  أنمن ترشيح بيوكانان  أرادواوفي الحقيقة ، فان الجنوبيين 
ظهارسيما تلك المتعلقة بمسألة العبودية ، قوانين المشرعة في الكونغرس ، الولل الحزب  وا 

سيما قانون وانين الكونغرس ، الالشعب التي مثلتها ق وإلرادةالجمهوري كحزب مخالف للدستور 
ة العامة لعشرات السنين يخلو سجله فالسيد بيوكانان الذي خدم في الوظيف.  (8)4581نبراسكا لعام 

رادتهتنفيذ قانون نبراسكا المستند الى رأي الشعب  أيدمن الكذب ، وقد الوظيفي   فريمونت أما،  وا 
الجنوب رمزًا  وأهلالذي رشحه الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس ، فقد كان في نظر الديمقراطيين 

 .(6) لالنشقاق بسبب آراءه الحازمة المناهضة للعبودية
ومع اقتراب موعد االنتخابات ، تصاعدت نبرة الخطابات الجمهورية المناهضة لتوسيع 

ما فاز المرشح الجمهوري، وكان  إذاالعبودية ، وتصاعدت معها تهديدات الجنوب باالنفصال 
المعركة االنتخابية ستكون شرسة ، يصعب التكهن بنتائجها ، فقد اتهم الجمهوريين  إنواضحا 

                                                           

(1) 
Theodore Clarke smith, Parties and Slavery 1881-1881 With Maps, The American Nation : A history , Vol.18,  

Harper & Brothers Publishers, New York, 1113 , P.131. 
(2)

 John D. Long  , Op.Cit., P. 11 ; Frank A Flower , Op.Cit.,P.999. 
ممثالاًلوليتهًفيًمجلسًالنوابًًأصبحمحاميااً،ًثمًًوأصبح،ًولدًفيًوليةًبنسلفانياً،ًدرسًالقانونًاألمريكيةالرئيسًالخامسًعشرًللولياتًالمتحدةًً(1)

ثمًعضوااًفيًمجلسًالشيوخًللمدةًً(1511و1511ًً)بالدهًلدىًروسياًللمدةًمابينًعاميًسفيرااًلًوأصبح،ً(1511ً-1521)للمدةًمابينًعاميً
للخارجيةًفيًعهدًالرئيسًجيمسًبولكً،ًوفيًعامًًأصبح،ً(1515ًو1511ً)مابينًعاميً سفيرااًلبالدهًفيًبريطانيا،ًفازًبالنتخابات1552ًًوزيراًا
ً   :ينظرللمزيدًمنًالتفاصيلً،1581ًًلولياتًالجنوبيةًمنًالنفصالًعامًلمًيمنعًاًألنه،ًوصفًحكمهًبالضعف،1558ًالرئاسيةًعامً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  ًًًًً    ًًًًً  ًAmerican Peoples Encyclopedia, Vol. 1 , P.188.  -    
(4)

 Frank A Flower , Op.Cit.,P.991. 
(5)

 Richard H. Sewell , Ballots for Freedom : Antislavery politics in the United States 1817 – 1831 , Oxford University 

press , New York , 1173,  P. 981.  
(6)

 Frank A . Flower , Op.Cit., P. 998. 
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بالسماح لحكومات الواليات باالحتيال على مواطني كنساس   Pierceبيرس فرانكلين ئيس الر  إدارة
في التعامل مع مسألة "  السيادةًالشعبية" ن مبدأ و الديمقراطي أيدفيما  اإلقليم، وتوليد العنف في 

بمسألة  اهتماماً  وأبدىفقد تجاهل قضية الرق ،  اق الثالثبطرف الس أماالجديدة ،  األقاليمالرق في 
 .( 4)السياسات المناهضة للهجرة 

، وكانت ذات طبيعة  4586تشرين الثاني عام  الرابع من شهرجرت االنتخابات في       
مختلفة في الواليات الحرة عنها في واليات الرقيق ، فقد شهدت الواليات الشمالية الحرة سباقًا رئاسيًا 

( %43)لبيوكانان و( %14)مقابل  األصواتن م( % 18)بنسبة  فريمونتعن فوز  أسفرثالثيًا 
في واليات الرقيق فقد كان التنافس شديدًا بين بيوكانان وفيلمور، وانتهى بحصول  أمالفيلمور ، 

على الصعيد الوطني فقد  أمالفيلمور ،  (%11)مقابل  األصواتمن  (%86)بيوكانان على 
صوتًا في ( 481)حصل على  أن االنتخابات الى فوز بيوكانان بمنصب الرئيس  بعد أفضت

 .(2) لفيلمور أصوات (5)و فريمونتصوتًا ل( 441) الهيئة االنتخابية ، مقابل
الناخبين حتى في  أصواتهذه النتيجة حنكة الديمقراطيين وبراعتهم في كسب  أظهرت      

جانب تأييده  لىفإ ، حين طرحوا برنامجًا انتخابيًا واقعيًا يراعي مشاعر الناخبين، واليات الشمال 
الجديدة ، فقد انتقد برنامج الحزب  األقاليملمبدأ السيادة الشعبية والتشريعات المؤيدة للعبودية في 

 خطة ضم كوبا من اسبانيا والتي جاءت في وأيد، Topekaمقاطعة توبيكا الديمقراطي دستور 
بوصفه خدمته  أثناءفي الذي ساهم بيوكانان في صياغته  Ostend Manifesto (3)وستند بيان أ
الخصبة  األراضيبريطانيا ، وهو ما يعني الحصول على مساحات شاسعة من مفوضًا في  اً وزير 

                                                           

ثالثًلخوضًهذهًالنتخاباتً،ًوكانًيحظىًبتأييدًًكمرشحمورًليميالردًفبعدًقانونًنبراسكاً،ًً–الذيًانشقًعلىًنفسهًً–رشحًالحزبًاألمريكيًً(1)
ًالترشيحًدعمًا ً،ًوقدًتلقىًهذا ًمنها ًوالحد ًالىًالولياتًالمتحدةًوتدعوًالىًتقنينها لجناحًبعضًالولياتًالشماليةًالتيًتناهضًسياساتًالهجرة

تقريبااًلكنهًًاألصواتمنًنيلًخمسًًرلمًويقً،ًوقدًتمكنًميالردًفنظامًالرًوأيدالذيًرفضًالنضمامًالىًالحزبًالجمهوريًًالويغالمتشددًمنًحزبً
حيثًً،ًاألمريكيةالمؤيدًلهًنهائياًوتالشيهماًمنًالحياةًالسياسيةًًالويغالىًانهيارًحزبهًوحزبًًأدىالذيًًاألمرفشلًفيًالفوزًبهذهًالنتخاباتً،ً

 :ًينظرًمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًجاكسونًًأندرولرئيسًالذيًترشحًلهًفقطًفيًالهيئةًالنتخابيةًومثلهاًلمنصبًنائبًاًأصوات(5ً)حصلًعلىً

- Tyler Anbinder , Nativism and Slavery: The Northern Know Nothing and the Politics of the 1881s , Oxford University 

press , New York , 1119 , PP.918 – 998.  
(2) 

David Leip , President Election : Results of 1883 Elections : http.//uselectionatlas.org.  
(1)  ً ًاتصالت1551ًًهوًالبيانًالذيًصدرًفيًالثامنًعشرًمنًشهرًتشرينًاألولًعام ًبعد ًًفيًمدينةًأوستند بتوقيعًكلًمنًجيمسًفيًبلجيكا

،ًويدعوًالحكومةًوًبييرًسوليًالوزيرًاألمريكيًالىًاسبانياًرنساًالوزيرًاألمريكيًالىًفًروبرتًوايًميسنبيوكانانًالوزيرًاألمريكيًالىًبريطانياًًو
الوزيرًالىًًاألمريكيةًالىًمفاوضةًاألسبانًلضمًكوباً،ًأوًالستيالءًعليهاًبالقوةًأذاًرفضتًاسبانياًبيعهاًللولياتًالمتحدةًاألمريكيةً،ًبعدًفشل

ذاًالعملًبالخوفًمنًقيامًثورةًللعبيدًفيًكوباًمماثلةًلتلكًالتيًوقعتًفيًهاييتيً،ًرًسوليًفيًأقناعًاألسبانًبالبيعً،ًوبررًالثالثةًهياسبانياًبي
وصفهًالجمهوريونًبأنهًمحاولةًمنًالديمقراطيينًلكسبًوقدًوالرغبةًفيًتوسيعًنطاقًأراضيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةًفيًمنطقةًالبحرًالكاريبيً،ً

  :للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.للرقًًاملنظأصواتًالجنوبًعبرًتوفيرًالمزيدًمنًاألراضيً

- Eugene V. Smalley ,The Republican Manual: History , Principles , Early Leaders & Achievement of The republican 

party, New York , 1881, P. 11. 
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ن المتالك و الشمال والجنوب المتعطش ديمقراطيوالجديدة التي يحتاجها نظام الرق ، ورحب به 
الحزب الديمقراطي هو  تأثيرًا في برنامج األكثرالجانب  إن، غير  (4) الجديدةفي األقاليم  األراضي

يؤدي الى انفصال الواليات الجنوبية  أنمنصب الرئيس من شأنه بفوز الجمهوريين  إنتحذيره من 
من ناخبي الشمال للتصويت لبيوكانان خوفًا على مصالحهم التي كانت  اآلالفالذي دفع  األمر،  

 .(2)ستتضرر فيما لو وقع االنفصال حقًا 
في ابتعاده عن  ، فقد كان اهتمام الحزب الجمهوري بموضوع الرق سبباً  اآلخروعلى الجانب       

من هؤالء الناخبين في الواليات الشمالية  اآلالفالذي جعل  األمرمصالح الناخبين المباشرة ، 
، وكاليفورنيا ،  ينويلا  و ،  وأنديانا، وبنسلفانيا ، يصوتون لصالح بيوكانان ، مثل واليات نيوجرسي 

ن من كسب آخر انتخابات رئاسية لهم قبل انهيار نظام الرق في و مكن الديمقراطيفقد ت وهكذا 
لحاق الالواليات المتحدة ، و  انتخابات رئاسية يخوضون غمارها لتحطيم  لأو الجمهوريين في ب ةميهز ا 

   .(3)هذا النظام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً

-ً:1581-1558السياسيةًًلمعارضةفيًاالحزبًالجمهوريًودورهًً-:سابعاًا
                                                           

(1) 
Michael D. Pierson , Prairies on Fire : " The Organization of the 1883 Mass Republican Rally in Beloit , Wisconsin , 

Civil War History Magazine, Vol.18, No. 9, June 9119 , PP. 111-199. 
(2)

 Francis Curtis, Op.Cit., PP. 933 -937. 
(3) 

Richard H. Sewell , Op.Cit., P.911. 
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الحزب قد أصبح أن الحزب الجمهوري  4586عام رئاسية األمريكية لال نتخاباتالا أظهرت     
ففي بعد الحزب الديمقراطي ، في الواليات المتحدة األمريكية من حيث األهمية السياسية الثاني 

لتجارة  المناهضحزب المعارضة الذي يمثل الوسط غضون بضعة شهور على تأسيسه ، أصبح 
األمر الذي أقلق ساسة الجنوب المؤيدين لنظام الرق ، ودق  ناقوس الخطر في أرجاء ،  العبيد

انفصال سيعني بال شك  4564الواليات المتحدة ، ألن فوز هذا الحزب في انتخابات الرئاسة لعام 
النظرة بأن الحزب الجديد هو الحزب المعارض للعبودية، يها ترسخت لد التي، ية الجنوبالواليات 

 ، وهذا ما أراضيهاالغربية فحسب ، بل وحتى داخل  األراضييسعى إللغائها، ليس في  والذي
 . قهيعلى عدم تحق كانت تعمل

مرحلة مفصلية  4564 – 4586مثلت سياسة الحزب الجمهوري وجهوده ما بين عامي      
كن التي لم ت،  ليةتنظيم الواليات الشما بإعادةوهامة في الحياة السياسية األمريكية ، إذ قام الحزب 

 ، المناهضة للرق افي مشاعره بما يكفي ةموحدمن القرن التاسع عشر في منتصف العقد الخامس 
، وهذا يعود  الشعور المناهض ليس للعبودية فحسب، بل ألي فكرة انفصال عن االتحاد كما وحد

 إنفكرة ل وترسيخه،  الحزب في توحيد الرأي العام المناهض للعبودية أعضاءللجهود التي بذلها 
سيؤدي إلى تفكك عرى الوحدة القائمة بين الواليات  األمريكيانفصال أي والية عن االتحاد 

، لكان الجنوب قد 4586عام أن الجمهوريين قد فازوا لو ف ،تحمد عقباه  ال ، وهذا ما األمريكية
 أعقبتدة التي المجهود الحزب خالل ، ولكن  األمريكيل عن االتحاد نفصاحقق غايته في اال

 حتى األمريكية وانفصال الجنوب األهليةاندالع الحرب بتأجيل كانت كفيلة  4586عام انتخابات ال
لمعارضة السياسية في الواليات ا فيلغرض تسليط الضوء على دور الحزب الجمهوري و  .حين 

المتحدة األمريكية ، سوف نستعرض سياسة الحزب وموقفه من بعض القضايا السياسية 
لنتعرف على 4564ً-4586ما بين عامي  في المدةبها الواليات المتحدة  مرتواالقتصادية التي 

ألول مرة في عام السياسية لسلطة اأهم ما قدمه الحزب في مرحلة المعارضة السياسية قبل توليه 
، تعد هذه المرحلة واحدة من أخطر المراحل في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية  حيث،  4564

فقد كان وصول الحزب الجمهوري الى السلطة السبب الرئيس في اندالع الحرب األهلية األمريكية 
تطورات سياسية ، فضاًل عما أحدثته من تركة ثقيلة من الخراب والدمار  وراءها خلفتالتي 

ًًً.واجتماعية كبيرة 
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ً:ًعلياًوموقفًالحزبًمنًالمحكمةًالتحاديةًالDread Scottًقضيةًدريدًسكوتًًً-
 Dread Scott عرضت قضية احد العبيد واسمه دريد سكوت 4588عام  أوائلفي       

على المحكمة االتحادية العليا ، تلخصت القضية في دعوى دريد سكوت  (4)ً(4878-4585)
، ثم الى لويزيانا  إلينويليعيش معه في والية  أخذهسيده  إنالمطالبة بحريته ، واستند في ذلك 

في ارض حرة  اإلقامة نأ، وقال سكوت في دعواه  4524منذ العام  ألغيتالعبودية قد  حيث كانت
 .(2)  تجعله بالتالي حراً 

سكوت أن هل : واجهت المحكمة العليا ثالث مسائل رئيسة في تحديد القضية ، أولها       
إن هل : ثالثها إقامته في إقليم حر تجعله حرًا ؟ و إن هل : وري ؟ وثانيها يسمواطن في والية م

 ، للنظر في هذه القضية أعضاءدستورية ؟  وقد خصصت المحكمة تسعة  األولىوري يستسوية م
كان سبعة منهم من الحزب الديمقراطي، وواحد من الحزب الجمهوري، وواحد من حزب الويغ ، 

 قرار السبعة من الحزب الديمقراطي في اتخاذ األعضاء، تكتل  أياموبعد مداوالت استمرت عدة 
بني قرار المحكمة ، وقد  والجمهوري من حزبي الويغ نياآلخر ن يعارضه العضو ف،  ضد سكوت
يكون مواطنا في الواليات المتحدة  أنيمكن  إن دريد سكوت ال: هي  أسسثالثة  العليا على
نه بصفته مقيما في والي، و  ، ولذلك ليس له الحق في تقديم دعوى إلى المحكمة العليااألمريكية ة ا 

إنه بصفته مقيمًا في ارض تقع شمال ، كما  إلينويوري يخضع لقوانينها ، وليس لقوانين والية يسم
يستحق التحرير، ألن الكونغرس ليس له الحق في تجريد المواطنين من  ال ْ   36-34خط عرض 

 (3) .وري غير دستورية وباطلةيسممتلكاتهم من غير نص قانوني، ولذلك فإن تسوية م
،  إلى أن دريد سكوت هو مواطن - رأيهمابحسب  -ستندت معارضة العضوين اآلخرين ا        

، وأن الكونغرس يمتلك حقًا  ورييسمعبدًا ليس تحت سيطرة قانون والية  أووان تقرير كونه حرًا 
اعتراضهم كان مقبواًل  إن، وعلى الرغم من  (1)تابع لالتحاد  إقليمدستوريًا في منع العبودية في أي 

وحظي بمساندة الشماليين ، إال انه أهمل الن األعضاء السبعة استندوا في موقفهم إلى التعديل  ،

                                                           

إلىًالدكتورًجون1511ًًوليةًفرجينيا،ًبيعًعامًبSouthamptonً،ًولدًفيًساوثمبتونًأمريكيعبدًDread Scott(1815-1555ً:ً)دريدًسكوتً(1ً)
مساعدااًفيًجيشًالولياتًالمتحدةًعامًإ  :ينظرللمزيدًمنًالتفاصيلً،1511ًيمرسون،ًالذيًكانًطبيباًا

-  Encyclopedia Americana, Vol.1 , PP.191-199. 
(2)

 Dread Scott V. Sanford , S118 , 1887 , 31 U.S. 111 ( 1883). 
(3)

 Eugene. V. Smalley , The Republican Manual …… , P.11-18. 
(4) 

 " The Dread Scott Case", No.91, ,1887; 

،ًأطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورةً،ًكليةًالتربيةًأبنًرشدً،ًجامعةًبغدادً،ً(1585ًً-1581)ًالحربًاألهليةًاألمريكيةًنقالاًعنًحيدرًطالبًالهاشميً،ًً-
ً.111،ًص2118ًً
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يكونًشاهدااًعلىًًأناحدًفيًقضيةًجنائيةًعلىًًهيكًرًل..  "على  الخامس للدستور، الذي نص
ً ًأو ًًأننفسه، ًالحياة ًولًأويحرم يستوليًعلىًملكًخاصًًالممتلكاتًبدونًتطبيقًالقانون،

 . (4)" ًمالهًفيًأغراضًعامةًبدونًتعويضًعادللستع
إن قرار المحكمة العليا ، وفقًا لألسس الثالثة اآلنفة ، وطد نظام العبودية، وأكد كونهم من       
 إنغضب الشمال ، وبرهن على  أثار، ف  األولىوري ميسات ، كما أقر بعدم شرعية تسوية الممتلك

قضائيًا ، وانبرت صحف الشمال النتقاد عمل المحكمة الخالف حول مسألة الرق ال يمكن حله 
ننتزعًًنجومهًًأنقاقً،ًفعليناًًرعلمًالستًأصبحعلمًبالدناًقدًًإن ":  إحداهااالتحادية فكتبت 

  .(2) "ونصبغهًبالسوادًونجعلًشعارهًالسوطًوالقيدًالمتأللئة
أسس تالذي  األساسدف اله ألغىاستقبل الحزب الجمهوري القرار باستياء شديد ، ألنه       

الحزب من أجله والمتمثل بمنع انتشار العبودية وتقليصها ، بسبب إقراره بشرعية العبودية 
وتوسعها، وهكذا فإن قضية دريد سكوت وطدت الخالفات بين الواليات في قضية العبودية، وقللت 

قرار ، ووصف الشماليون ال أيدمن ثقة شعب الواليات الشمالية بالمحكمة العليا، وبالرئيس ، ألنه 
، ومن ثم فإن ذلك ساعد على تهافت الشماليين ( آلةًبيدًمالكًالعبيد)المحكمة والرئيس بأنهم 

  . (3) على االنتساب إلى الحزب الجمهوري ، مما ساعد على اتساع حجم قاعدته الشعبية
بررًا جديدًا لتوسيع م نابعًا من اعتقادهم بأنه يعطيقرار المحكمة لن يرفض الجمهوريكان       

 بإلقاءفي الواليات التي حرمتها ، وبدأ قادة الحزب  إعادتها أوالجديدة ،  األقاليمالعبودية في 
له ، وتتهم  الحزب الديمقراطي  اإلذعانالخطب الحماسية التي تدين قرار المحكمة وترفض 

مقبواًل طالما بقي نظام  القرار يعد إنبالتآمر على الدستور ، ورأى بعض المتشككين الشماليين 
لمخاوف   إثارتهالحزب الجمهوري سرعان ما فند هذه المقولة عبر  إنالرق في الجنوب ، غير 

 مشر بسرعة الى باقي الواليات ما لتين أنالجديدة يمكن  األقاليمتوسيع العبودية في  إنحقيقية من 
 .(1) تتصرف الواليات الشمالية بسرعة

                                                           

(1)
ً،(تً.ًدً)ً،ًً(مً.ًدً)ً،ًًمعًمالحظاتًتوضيحيةدستورًالولياتًالمتحدةًً-حولًأمريكاًً،برامجًاإلعالمًالخارجيًمكتب9ً  وزارةًالخارجيةًاألمريكية 

 .88ص
 .18مصدرًالسابقً،ًصًشفانًبرواريً،ًالً(2)
 .55،ًصً(ت.د)لنشر،ًللطبعًواًأحمدًعمرً،ًالقاهرةً،ًمكتبةًالقاهرةًالحديثةًجيرالدًجونسونً،ًالمحكمةًالعلياًفيًالولياتًالمتحدةً،ًترجمة (1)

(4) Catherine L. Langford, Race and Racism in the Collective Memory of the Law: The Case of Roger B. Taney and 

Dread Scott v. Sanford , Communication Law Review , Volume 11, Issue 9, Texas University, (N.D), PP.1-99. 
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سيما الرد على تهمة ية للدفاع عن قرار المحكمة ، والن حملة قو و اطيوبالمقابل ، شن الديمقر 
معارضين للدستور بوصفهم الجمهوريين  إظهارلهم الجمهوريين ، وسعوا الى  أكالهاالتآمر التي 

برفضهم لقرارات المحكمة االتحادية ، واستخدموا هذا الموقف للحط من قدر الجمهوريين ، غير 
 وأصبحالحزب الجمهوري قد اكتسب قدرًا كبيرًا من التأييد  إن، فقد اعترفوا لم يفلحوا في ذلك  إنهم

 .(4)يشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطيين بعد القرار 
لقد كان قرار المحكمة االتحادية في قضية دريد سكوت في نظر الجمهوريين دفعا باتجاه 

ثارةالمزيد من االنقسام بين الشمال والجنوب ،  تصلبًا حتى  أكثرية جعلت المواقف لمشاعر قو  وا 
ممكنًا  كنالقضاء على نظام الرق لم ي إنالى نقطة الالعودة التي اقتنع فيها الشماليون  أوصلتها

،  هانفس األمةتتعايش في  أنهذه المواقف المتعنتة ال يمكن  إناألمريكيون  وأدركبالحرب ،  إال
يعبر بكلمـــــــــــات قوية مؤثرة عن   Charles Sumner (4544-4581) (2)نرفهذا تشارلز سوم

ًإن،ًًإنكارهبماًلًيمكنًًأتكلمدعونيً " :موقف الحزب الجمهوري من المحكمة االتحادية بقوله 
ًمنًأيًشئًبغيضًمنًًأكثررأيًرئيسًالمحكمةًالتحاديةًفيًقضيةًدريدًسكوتًكانً عمقا
مستوىًلهًفيًهذهًالقضيةًًأدنىضاءًنوعهًفيًتاريخًالمحاكمًاألمريكيةً،ًفقدًوصلًانحطاطًالق

نما،ًوانًهذاًالقرارًالرهيبًاآلثمًلمًيلفقًالدستورًفقطً،ً  .(3) " أيضاًازورًالحقائقًالتاريخيةًًوا 
لحزب الجمهوري ، فمجرد ذكر بالنسبة للم تكن قضية دريد سكوت حالة تنسى بسهولة   

 .(1)لم ودمار عظيمين أمن  أحدثهما لالقرار كان بمثابة الضرب على وتر حساس لدى الشماليين 

                                                           

(1) 
Eugene. V. Smalley ,A brief History of Republican Party : From Its Organization to the Presidential Campaign of 

1881, John B. Alden, Publisher , New York , 1881, PP.98-91.  
تنقلًفيًولءهًالسياسيًبينًعدةًولدًفيًبوسطنًبوليةًماساتشوتسًوتعلمًفيهاً،ًسياسيًومحاميًأمريكيًشهيرً،ًوخطيبًالحزبًالجمهوري،ً  (2)

قتلًمنًقبلًممثلًوليةًكاروليناًًلمحاولة1558ًعامًالالحزبًلموقفهًمنًالعبوديةً،ًتعرضًفيًًإعالنليستقرًفيًالحزبًالجمهوريًبعدًًأحزاب
بسببًشجبهًالالذعًلقانونًنبراسكاً،ًثمًعادًبعدًثالثًسنواتًمنًالعالجًالطبيًفأصبحًالمتحدثًباسمًبرستونًبروكسًالجنوبيةًفيًمجلسًالشيوخً

لبريطانيينًوالفرنسيينًخاللًالحربًوعملًرئيسااًللجنةًالشؤونًالخارجيةًفيهً،ًوعملًعنًكثبًمعًأبراهامًلنكولنًللحفاظًعلىًحيادًاً،مجلسًال
انتخابًغرانتًمنًخاللًًإعادة،ًعارض1588ً-1585ًاألعمارعادةًوأيدًخططًلنكولنًإلًاألهليةتزعمًالجمهوريينًالراديكاليينًبعدًالحربًً،ًاألهلية

ًًًًًًًًًًًًًًً.1551ًحزيرانًعامًالسادسًمنفيًتوفيً.ًخسرًقوتهًداخلًالحزبًالجمهوري،ًف1582ًدعمًالمرشحًالجمهوريًالليبراليًهوراسًغريليًفيًعامً
 .Charles Lanman, Op.Cit., P.131 - ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً

(3)
 “ The Republican Party; Its Origin, Necessity & Permanence “, Speech of Hon. Charles Sumner, before the Young 

Men's Republican Union of New York, July 11 , 1831. New York, 1831, P. 11. 
األمريكيةًرفضًالكونغرسًاألمريكيًالذيًكانًيسيطرًعليهًالجمهوريينًطلبااًلوضعًتمثالًنصفيًتذكاريًًاألهليةوبعدًانتهاءًالحرب1585ًًفيًعامً ً(1)

قاعاتًالكونغرسًالىًجانبًبقيةًتماثيلًًإحدىفيًًً Roger Taney(ًروجرًتاني)ًكمةًالتحاديةًالذيًاصدرًقرارًدريدًسكوتًويدعىًلرئيسًالمح
وكانًتشارلزًسومنرًًاشدًالمعارضينًلهذاًالطلبً،ًوانًدلًهذاًعلىًشئًفإنماًيدلًعلىًعمقً.ًالقضاةًالسابقينًالذينًترأسواًالمحكمةًالتحاديةً

ً:ًًينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًاألمريكيةًًاألهليةالقرارًفيًنفوسًالجمهوريينًباعتبارهًسبباًرئيسياًفيًاندلعًالحربًًتأثيرًهذا
- Lisa Cozzens,  "Nation on the Brink " The Impact of Dread Scott , The Dissenting Opinions and Reactions, United 

States of America from Revolution to  Reconstruction, http//www.let.rug.nl/ssa /E/ Dread Scott. Htm. 
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ً:السياسيًًهدوغالسًوظهوًرمعًستيفنًلنكولنًأبراهامًمناظراتًً-
تجديد العضوية في مجلس الشيوخ لوالية موعد تم حل قضية دريد سكوت ، واقترب  أنبعد       
ن ستيففي الوالية الحزب الديمقراطي  زعيمبالشدة بين  أتسمتسياسية مناقشات  دارت،  إلينوي

 ، لنكولن أبراهاموعضو الحزب الجمهوري   Stephen Douglas  (4543-4564) (4) دوغالس
نما كانت لها تقتصر أثارها على الم   آثارهالفوز بمنصب العضوية في مجلس الشيوخ فحسب، وا 

 . (2) 4564في مستقبل كال الحزبين في االنتخابات الرئاسية لعام 
في مجلس الشيوخ ، وقد انتهت مدة عضويته في  إلينوي ةن والينائبًا ع ستيفن دوغالس كان       

ترشح الوالية من جديد عضوًا عنها في المجلس ،  أن األمر، مما استدعى  4585حزيران عام 
ترشيح دوغالس نفسه لتلك العضوية، ولكن الوالية شهدت  أعادواومما الشك فيه أن الديمقراطيين 

لهذه العضوية، عند ذلك  لنكولن أبراهامن و يح، فقد رشح الجمهوريالترش أمرهذه المرة انقسامًا في 
 . (3)الجمهوري  حدثت مناظرات بين المرشحين بطلب من الحزب 

المرشحين كان واضحًا ، ففي الوقت الذي كان فيه دوغالس يتمتع بثقل في شهرة التباين  إن      
البالد، كان لنكولن يفتقر إلى  نحاءأسياسي واسع النطاق، ليس في واليته فحسب ، بل في كافة 

 أظهرتههذه المناظرات  أنإال األمريكي ، هذا الثقل السياسي، فلم يكن معروفًا لدى الرأي العام 
وحولت ثقل من أبرع الرجال الوطنيين المناهضين للرق  اً واحدبوصفه على الساحة السياسية 

 . (1) إليهدوغالس السياسي 
بيرًا بين دوغالس ولنكولن في تلك المناظرات، فقد كانا متفقين في كثير لم يكن االختالف ك      

من وجهات نظرهما، منها عدم الرغبة في امتداد الرق إلى خارج الحدود الموجود فيها، ولكن دون 

                                                           

جاكسونفيلًفيًدرسًالقانونًواستقرًفيًمقاطعةًًوتعلمًفيهاً،ًفيرمونتبوليةًًبراندون،ًولدًفيًمقاطعةًًسياسيًومحاميًورجلًدولةًأمريكيًشهيرً(1)
،ًأنضمًالىًالحزبًالديمقراطيًوأصبحًفيًسنواتًقليلةًزعيم1518ًًوخدمًحتىًعام1511ًًفيًعامًًللولية،ًعينًبمنصبًالمدعيًالعامًًإلينوي

وليةً،ً،ًثمًعينًمديرًالملكيةًبدائرةًاألراضيًفيًال1511ً-1511بينًعاميًًمجلسًنوابًوليةًإلينويفيًعضوااًانتخبًًالديمقراطيينًفيًالوليةً،
،ًوأعيد1512ًواستقالًمنًالمحكمةًعندًانتخابهًممثالاًللوليةًفيًالكونغرسًاألمريكيًعامًً،1511محكمةًالعلياًفيًالوليةًعامًثمًقاضياًمعاوناًلل

ًنبراسكاً-قانونًكنساسأقترح1551ًً،ًوترأسًلجنةًاألقاليمًفيهً،ًفيًعامًعضواًلمجلسًالشيوخًانتخب1518ًًفيًعامًً،1511ًًعامًنتخابهًفيا
ً،ًأبراهامًلينكولن،ًوخسرًأمام1581ًًفيًعامًالرئيسلمنصبًًالحزبًالديمقراطي،ًًرشحهً"ًالسيادةًالشعبيةً"ً،ًوالذيًأفضىًالىًماًعرفًبمبدأً

ً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًبحيرةًميشيغانودفنًعلىًشاطئ1581ًًفيًالثالثًمنًحزيرانًعامًًتيفوئيدحمىًالتوفيًفيًشيكاغوًب
 - Charles Lanman, Op.Cit., PP.187-188. 
(2) 

Harry V.Jaffa, Crisis of the House Divided, Washington, 1171,  PP.11-91. 
(3) 

Stefan Lorant , The Life of Abraham Lincoln, New York , 1188, PP.78-73. 
(4)  

George O. Seilhamer , Op.Cit., PP.18-11. 
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، كما كانا متفقين على السعي للحفاظ على أصالً التدخل لتحريمه في الواليات التي يباح فيها 
 . (4)سام وتهديدات االنفصال من قبل الواليات الجنوبية االتحاد من االنق

تموز عام السابع عشر من ألقى لنكولن خطابًا عشية ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ في       
ًنفسهأنًبيتااًمنقسمااًعلىً "جاء فيه  وكان أهم ما ،روح المنافسة بين المرشحين  ألهب 4585

نيًأعتقدًأنًحكومًأنيمكنًًل نصفًًوتكفلًلنفسهاًالدوام،ًًأنتستطيعًًةًهذهًالبالدًليدوم،ًوا 
أنًًأرجوإنيًلًأتوقعًانهيارًصرحًالتحادً،ًولكننيًً،منًالعبيدًًاآلخر،ًونصفهمًًأحراراًاأهلهاً
ماًبانتصارًأعدائه.ًماًبانتصارًمؤيديًالستعبادًإالنقسامًوتختفيًالفرقة،ً يزول  . (2) "..  وا 

، والسيما في الجنوب الذي بدأ يخشى حقيقة من الحزب  عال خطيرةوكانت لهذا الخطاب ردود أف
   . (3)يعنيان له الخطر الحقيقي الذي يحيق بنظام العبودية الحزب وممثله لنكولن وأصبحالجمهوري، 

وهكذا انطلقت المناقشات بين المرشحين في سبع مدن من الوالية، وقد تميزت هذه النقاشات بطابع 
من تحقيق الغلبة فيها، رغم لباقة دوغالس وسرعة بديهيته ووسائل  لنكولنتمكن العقل والمنطق ، ف

الكثير من الشماليين الذين ظلوا صامتين بشأن هذه المسألة طيلة هذا  أدركف .المتنوعة إقناعه
خطاب لنكولن فجن جنونهم ، وسارعوا الى تأييد موقف  أثارهاالوقت ، خطورة المخاوف التي 

 .(1) على استعداد للقتال حول قضية العبودية وباتواالرافض للقرار الحزب الجمهوري 
، والثانية، وقانون األولى ميسوريعدة ، كان أبرزها تسوية مسائل دارت النقاشات في       

، رغم  األولى ميسوريتسوية  ةعدم شرعي ن لنكولنبي   ، نبراسكا ، ثم قضية دريد سكوت –كنساس 
بين الواليات في حينها، واستند في ذلك إلى قانون تحريم تجارة العبيد لعام أنها حلت النزاع القائم 

، تجاوزًا صريحًا على أصالً ، الذي عد انتشار الرق خارج حدود الواليات، الموجود فيها  4545
 New الثانية غير شرعية ، ألنها أعطت إلقليمي نيومكسيكو ميسوريتسوية  إنن القانون، كما بي  

Mexico ويوتا Utah  تحريمه داخل أراضيهما بحسب رغبة  أويختارا إباحة الرق  أنالحق في
تعمل على  أن، في حين كان يجب األخالقيةأكدت القانون الذي تبغضه القيم  وألنهاشعبيهما ، 

 .(8)، وتمنع توسع العبودية خارج حدودها المقررة إلغائه

                                                           

(1)  
George O. Seilhamer , Op.Cit., P.11. 

 . 132 -131ص  ،ًص1158ً،ًًعالمًالكتب،ًًالقاهرة،ًًدًكمالأحم،ًترجمةًًاألبيضأبراهامًلنكولنًمنًالكوخًالىًالبيتًسترلنجًنورثً،ًً(2)
(3)  

Stefan Lorant, Op.Cit., P.73.  
(4)  

Dwight Goss , Lincoln The Man and the Statesman , ,New York , 1111, PP. 98-11. 
 .111ً-115،ًصًصًًالمصدرًالسابقحيدرًطالبًالهاشميً،ًً(5)



   55  (                          4581-4581)ودوره في المعارضة السياسية تأسيس الحزب الجمهوري : الفصل الثاني 

مل تناقضًا واضحًا تجاوز فيه السلطة أشار لنكولن إلى انه ح فقد قانون نبراسكاأما       
 34العرض التي جاء فيها إن خط األولى ميسوري، ففي الوقت الذي تم فيه إقرار تسوية  الدستورية

، جاء قانون نبراسكا بمبدأ السيادة الشعبية التي  هو الحد الفاصل بين العبودية والحريةْ   36-ْ  
يختار بنفسه العبودية أو الحرية ، وهذا  أن الجنوب، أم، سواء في الشمال إقليمأعطت شعب أي 

 . (4) األولى ميسوريبحد ذاته تجاوز على الخط الذي رسمته تسوية 
نما لمستقبل  تت ، فقد كانو دريد سك قضية أما      نقطة الحسم ، ليس لذلك النقاش فحسب، وا 

ة قرار عن شرعيدوغالس  هسأل لنكولن منافس ، فقد 4564عام الرئاسة لالحزبين في انتخابات 
 أنبذلك  وأراد ،وضعه موضع التنفيذ  إمكانية، وعن الحق في إصداره، وعن  المحكمة االتحادية

مع  أمفي موقف الحسم إن كان مع الشمال في موقفهم من نظام العبودية ويضعه دوغالس  يحرج 
 .(2)الجنوب في ذلك 

حشد من  وأمامن ، فقد كان متمكنا، أسئلة لنكول عنمترددًا في اإلجابة  لم يكن دوغالس      
 أجابفألنه رجل سياسي معروف، على العكس من لنكولن ، ، الجماهير التي أظهرت تأييدها له 

قد جاء جواب دوغالس بعد تردد ، إذ والثاني بلباقة ، أما السؤال الثالث ، ف األول ينعن السؤال
 تسويفاألمر إلى ال أولالحرة ، ولجأ  ويإلينتفقده اإلجابة عن هذا السؤال أصوات والية  أنخشي 

مجردااً،ًهوًًأمبدإنًالحكمًفيًهذهًالقضيةً،ًمنًحيثًكونهً ": ، ثم أجاب بقوله  مماطلةوال
   .(3)"  ،ًولًيقصدًمنهًأنًينفذًيمكنًأنًيشملًبالنفاذًفيًالولياتًالمتحدةًحكمًعادل،ًولكنهًل

 إجابتهالجنوبيين، الذين نفروا من  أصوات، دوغالس منها األخير سيماال األسئلةأفقدت تلك       
رجل ليسحبون تأييدهم وهذا ما جعلهم ،  افقدهم الحق في قضية دريد سكوت ألنه،  ، ومن ثم منه

في هذه المناظرات صفات العظمة ، ومعرفة أظهر لنكولن ، فيما لم يقف إلى جانب مصالحهم 
ة ومهارة في التحليل ، وبدأت الصحف تنشر تقارير دقيقة بالتاريخ األمريكي وعبقرية في الخطاب

كاملة عن هذه المناظرات في كل أنحاء البالد ، وبلغ التضامن الحزبي معه الى أقصاه ، فأعلن 
طول البالد وعرضها تصميمهم القوي على أن ال يسمحوا للرق باالنتشار الى أبعد  فيالجمهوريون 

 . (1)من حدوده الحالية 
                                                           

 .111درًالسابقً،ًصً،ًالمصًحيدرًطالبًالهاشمي (1)
(2)

 Harry V.Jaffa, Op.Cit., P.P.118 – 118. 
(1) 

Albert E. Pillsbury , Lincoln and Slavery, New York, 1111, P.81. 
،ًالجامعةًً،ًأطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورةً،ًكليةًالتربية(1585ًً-1511)حيدرًشاكرًخميسً،ًأبراهامًلنكولنًودورهًالسياسيًفيًالولياتًالمتحدةًً(1)

 .112،ًص2111ًًالمستنصريةً،ً
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 في الثاني من تشرين الثاني عام إلينويجريت انتخابات المجلس التشريعي لوالية وعندما أ      
صوتًا ( 424،784)صوتًا ، مقابل ( 426،415) أحرزدوغالس ، إذ لنكولن على ، فاز 4585

، من قبل  الوالية في مجلس الشيوخ كان يتم في تلك الحقبة أعضاءولكن انتخاب  ، لدوغالس
التصويت في  إجراءوليس باالقتراع العام ، لذلك عند الشروع في  ،ات يالمجالس التشريعية للوال

( 16) مقابل صوتاً ( 81)على لنكولن بأغلبية  دوغالس، فاز  4587الثاني من كانون الثاني عام 
الحزب الجمهوري، لم تغضب  أعضاءبعض  أغضبتولكن تلك النتيجة رغم كونها .  (4)صوتًا 

إنيًأرميًشباكيًكيً ":  الحزب نصرًا لهم ، وأوضح ذلك بقوله اءأعضها وبعض لن، بل عد  كو لن
 .      (2) " تستحقهًمعركةًاليومًالتيًتستحقًمنًالهتمامًمائةًضعفًما1581ًًعاماقنصًمعركةً

، السيما  4564نه سيربح االنتخابات الرئاسية لعام بألنكولن  ت تلك أشارة واضحة منكان      
التي عصفت بالحزب الديمقراطي بعد هذه المناظرات التي تسببت في  في ظل االنقسامات الحادة

تراجع شعبية منافسه دوغالس ، الذي بدأ يجول البالد ويلقي الخطب الحماسية ، للدفاع عن مبدأ 
- :فخطب في بوسطن قائاًل  ( 3)السيادة الشعبية ، ولكسب تأييد الناس 

كةًحديدًالباسفيكً،ًولماذاًلمًحينًسألتمًممثليكمًلماذاًلمًيبنًخطًس "      
ًيجتازً ًليسًلكمًخطًللبريد ًولماذا ،ً ًويسيرًبسرعة ًفينتظم ًالبريد يصلحًأمر
ًكانواً ،ً ًخطوطًبحرية ًليسًلكم ًولماذا ًالىًشاطئًالمحيطًالهادئً، اليابسة
ً،ًفجميعًاإلجراءاتًالتيً يجيبونكمًبأنًقضيةًالرقًشغلتًدورةًالنعقادًكلها

ًالتجارية ًبالمصالح ًوالمصالحًًتتصل ،ً ًاإلنتاج ًومصالح ،ً ًالنقل ًومصالح ،
الصناعيةًللبالدًقدًهدرتًلقلةًالوقتً،ًولنًيكونًهناكًماًيكفيًمنًالوقتًماً
لمًتزيلواًالىًاألبدًقضيةًالرقًمنًأروقةًالكونغرسً،ًوتحيلوهاًالىًالشعبًفيً

بًأبراهامًإذاًأنتخ ": وتابع في خطبة له في نيويورك قائاًل .  " إقليمًكلًوليةًأو
فسيقسمًاليمينًبموجبًأحكامًالدستورًوقوانينًالبالدً....ًلنكولنًلًسمحًاهللً

،ًفإذاًكانًسحبًأسميًيعملًعلىًفشلًلنكولنً،ًفأننيًأسحبهًمنذًهذهً...ً
 . (1) " الساعة

ً:الرئيسًبيوكانانًًإدارةموقفًالحزبًالجمهوريًمنًً-
                                                           

(1)
  Stefan Lorant, Op.Cit., P.81. 

(2)  
Henry Ketcham , the life of Abraham Lincoln , New York , 1111, P.111. 

 .112المصدرًالسابقً،ًصً،ًًسترلنجًنورثً(1)

 .81صًًالمصدرًالسابقً،ً،ًشفانًبرواريً(1)
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، في القرن التاسع عشر أمريكيبها رئيس  مرحلة مر   صعبأنان اوكيتعد مدة حكم الرئيس ب      
، لم تشهد البالد تأزما سياسيًا يصل إلى حد انفصال واليات  4542فمنذ الحرب مع بريطانيا عام 

باالنفصال ، فضاًل عن مرور البالد بمرحلة انقسام سياسي  أخرى، وتهديد واليات  عن االتحاد
 فأفرزتالخالفات السياسية في عهده بشكل واضح ،  تتصاعد إذ، خطيرواقتصادي واجتماعي 

، ولم تكن تلك االنقسامات  السياسية األمريكية القائمة آنذاك األحزابكبيرة في هيكل انقسامات 
انقسامات داخلية بين أعضائه ، قامت على منها فحسب ، بل شهد الحزب الواحد  األحزاببين 

 ينبين الواليات الشمالية والجنوبية على أعضاء الحزبانعكست الخالفات  إذ،  الخالفات المحلية
 أعضائهبين حادًا الحزب الديمقراطي الذي شهد انقسامًا السيما ،  الشماليين منهم والجنوبيين
 . (4) القاعدة الشعبية للحزب ةإلى خلخل أدىالشماليين والجنوبيين، مما 

حاال من سابقه  أفضلمهوري في نظر الحزب الج لم يكن الرئيس جيمس بيوكانان      
الجديدة ال يختلف كثيرا عن  األقاليم، فموقفه من مسألة توسيع العبودية في  الديمقراطي بيرس 

نو سلفه ، سيما  حياته السياسية ، بل لم يتلفظ  طوالبيوكانان لم يعارض مطلقًا مصالح الرق  ا 
 . (2)بتثير حساسية مؤيدي الرق في الجنو  أنكلمة يمكن  بأية إطالقاً 
من المواقف التي  عددالرئيس بيوكانان الى  إدارةويعود موقف الحزب الجمهوري السلبي من       

اتخذها تجاه قضايا البالد المصيرية ، والتي كانت تتعارض مع مبادئ وسياسات الحزب الجمهوري 
واستهجان الذي جعله موضع تنديد  األمر،  أحيانا، ال بل حتى مع سياسات الحزب الديمقراطي 

للداللة على ضعف شخصيته ، وعدم قدرته "  Dough face وجهًالعجين" حتى استحق لقب 
لبالد المصيرية ، فكان يتخوف دائمًا من اتخاذ القرارات الهامة ، ويحاول اعلى مواجهة قضايا 

 .(3)( ليسًفيًعهدي)  حلها بالقولالتهرب من مواجهتها ، فيجيب حين يسأل عن كيفية 
الصراع حول مسألة الرق بين الشمال والجنوب  إنعلى الصعيد السياسي كان بيوكانان يرى ف      

نماال يمكن حله عن طريق الكونغرس ، الذي ال يملك السلطة الدستورية لحسم هذا النزاع ،  عن  وا 
طريق المحكمة االتحادية العليا ، ولهذا فقد سعى بيوكانان الى التأثير على قضاة المحكمة 

قرارها المؤيد للعبودية ، فقد قام بمراسالت  إصدارحادية العليا في قضية دريد سكوت لغرض االت

                                                           

ً.118-118صًًصدرًالسابقً،ًصحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمً(1)
(2)

 Frank A . Flower , Op .Cit , P. 991. 
(3)

 Nathaniel W. Stephenson , Abraham Lincoln and the Union, A Chronicle of the Embattled North , Vol.91 in the 

Chronicles Of America Series , Oxford University Press ,1118, PP.11-18. 
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العاشر من المحكمة لالستفسار عن نتيجة القضية في  أعضاءسرية مع القاضي جون كارتر احد 
ًتسلمهًمنصبًالرئاسة)  4588 عام كانون الثانيشهر  بان  اإلجابةوحين جاءت (  أيًقبل

سيدينون سكوت ، وان قضاة الشمال سيصوتون لصالحه ، كان ال بد من التحرك قضاة الجنوب 
 Robert K. Greerالقضاة واسمه روبرت كوجر جرير ه من ئأصدقااحد  إلقناعسريعا 

تب فك ، ضد سكوت في هذه القضية األغلبيةمن بنسلفانيا للتصويت مع ( 4)( 4584 -4871)
غير  4524ار يدين سكوت ويعتبر تسوية ميسوري لعام قر  بإصدار ناعهقإلسرًا بيوكانان إليه 

 مؤامرة ها ن قبل الحزب الجمهوري الذي اعتبر قد كشف الحقًا م األمرهذا  إن إالدستورية ، 
 .(2) للسيطرة على الحكومة االتحادية وشرعنة العبودية

ًRobert Woker  (4544-4567) (3)عين بيوكانان روبرت ووكر 4588وفي عام       
انتخابات عادلة  إجراءلكنساس ، واسند له مهمة الحد من االنقسام في الوالية وضمان  كماً حا

اندالع نزاع دموي بين سكانها الوالية التي شهدت مشاركة الجميع في تشكيل دستور  وشاملة تؤمن
 مقر للحكومة في مقاطعة إنشاءمؤيدي العبودية على  فأقدم  "ًنزيفًكنساس" عليه اسم  أطلق
العبودية مقرًا مماثاًل للحكومة في مقاطعة  ومناهض أقام، في حين   Lecomptonومبتونليك

لوالية الى الحكومة المركزية في ا، وحين ظهرت الدعوة الى تقديم دستور  Topekaتوبيكا 
تقرير مصير ضم الوالية الى االتحاد كوالية  ألجلواشنطن لغرض التصويت عليه في الكونغرس 

اسم المقاطعة التي سنته ، حمل دستورًا منفصاًل  هماتحرمه ، قدمت كل حكومة من مأتبيح الرقيق 
                                                           

علىًدرجةًتخرجًفيًعامًواحدًفقطً،ًحصلًًوًكليةًديكنسون،ًدخل1811ًًفيًالخامسًمنًآذارًعامًًمقاطعةًكمبرلندًبوليةًبنسلفانيالدًفيًًوً(1)
،ًومارسًالمحاماةًبمكتبه1518ً،ًدرسًالقانونًوتخرجًعام1515ًناظرااًللمدرسةًفيًعامًًأصبحًو،ًوبقيًهناكًمدرسا1512ًفيًعامًًالبكالوريوس
Bloomsburgًالخاصًفيً ًثمًفي1515ًحتىًًبوليةًبنسلفانياً ًًدانفيلًبوليةًبنسلفانيا، 1511ًًحتىًعام ،ً ًالىًجناح1511ًًفيًعام انضم

عاماً،ًوعقبًوفاة11ًًالديمقراطيينًالمؤيدينًألندروًجاكسونًوكوفئًبمنصبًالقاضيًفيًمحكمةًوليةًبنسلفانياًالتيًأنشئتًحديثاًوخدمًفيهاًلمدةً
للمنصبًالذيًظلًشاغراا1518ًًًرشحهًالرئيسًجيمسًبولكًفيًالثالثًمنًآبًعام1511ًًعامًًهنريًبالدوينالمحكمةًالتحاديةًالعلياًًالقاضيًفي

ً ًًلمدةًعامينً، ًالشمالًفيًقضية ًسكوتوكانًواحدااًمنًاثنينًمنًقضاة ًًدريد ًحتى، فيًًفيالدلفيافيًًوفاتهًخدمًفيًالمحكمةًالتحاديةًالعليا
ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1581ًًالخامسًوالعشرينًمنًأيلولًعامً

- Encyclopedia Americana ,Vol.19,PP.883-887. 
ًًهأثناءًحفلًتنصيبً(2) ًوبدتًروجرًتانيًرئيسًالمحكمةًالتحاديةًأذنهمسًبيوكانانًفي1558ًًكرئيسًللولياتًالمتحدةًفيًالرابعًمنًآذارًعام

يحدثًلحقااً،ًفسارعًبيوكانانًالىًالتساؤلًعماًسًالرقعليهماًابتسامةًعريضةًأثارتًشكوكًأبراهامًلنكولنً،ًوبعدًيومينًصدرًقرارًالمحكمةًلصالحً
  :للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًهذهًالمؤامرةًًأدانواالذيًاغضبًالجمهوريينًالذينًًاألمر،ً

-Timothy L. Hall, Supreme Court Justices : A biographical Dictionary, New York , InfoBase Publishing , 9111 , P.883. 
عامًًأصبح،1511ًًوتخرجًفيهاًعامًًبوليةًبنسلفانياً،ًدرسًالمحاماةًفيًجامعتهاً،North Umber landًً،ًولدًفيًًنورثومبرلندًًأمريكيمشرعً(1ً)

صارًعضواًفيًمجلس1515ًًجاكسونًللرئاسةً،ًوفيًعامًًندروأدوراًمهماًفيًدعمًترشيحًًوأدىرئيساًللحزبًالديمقراطيًفيًوليتهً،1521ًً
ًللماليةًفيًعهدًحكومةًالرئيسًجيمسًبولكً،ًوقدًتبنىًتشريعًقائمةًخاللًمدةًعضويتهًسياسةًجاكسونًالماًأيدالشيوخً،ً ليةً،ًثمًُعينًوزيرا
  :ينظرًدًمنًالتفاصيلللمزي.ًتعرفًلحقاًباسمهًًأخذت،1518ًًجديدةًعلىًالبضائعًعامًًتعريفات

- Charles Lanman, Op.Cit., P.117. 
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ووكر  إن إال ،تون بالديمقراطيون دستور ليكوم أيدالحزب الجمهوري دستور توبيكا ، فيما  أيدف
الذي افسد نتيجة  األمرالعبودية ،  فأيدالتصرف في مهمته ولم يتمكن من االلتزام بحياديته  أساء
 .(4) ما رفضته القوى المناهضة للعبودية وتون وهبويت التي جاءت لصالح دستور ليكومالتص
بيوكانان من هذا العمل قبول كنساس في االتحاد كوالية تبيح العبودية وفقا لدستورها  أراد     

،  أولىالشعب ، فعمل على دعم دستور ليكومبتون في الكونغرس ، كخطوة  الذي صوت عليه
الذي كان يتزعم الديمقراطيين في  ة شديدة من السناتور الديمقراطي ستيفن دوغالسفواجه معارض

الى معركة للسيطرة على الحزب الديمقراطي بين عامي بينهما مجلس الشيوخ ، فتحولت المواجهة 
صوت الكونغرس على الدعوة النتخابات جديدة في الوالية ،  أنالسيما بعد ،  4564 و 4588
الحزب الديمقراطي الى جناحين ، شمالي  إثرهاغضب الجنوبيين ، وانقسم على  أثارالذي  األمر

  (2)بيوكانان أنصارجنوبية ضيقة من  وأقليةذو غالبية بقيادة دوغالس ، 
لسيطرة على الكونغرس في الجمهوريين لاالنقسام في صفوف الحزب الديمقراطي أتاح      

عرقلة معظم مقترحات الرئيس بيوكانان من ري لحزب الجمهو ا مكن، مما  4585انتخابات عام 
سيما جهوده لشراء كوبا من اسبانيا والتي كان يعتقدها مسألة ضرورية لجلب ، ال في الكونغرس

يمنع تدخل  أنوالذي من شأنه ، السالم واالزدهار للجنوب وتقوية نفوذ الواليات المتحدة في العالم 
، اعترض بيوكانان على تشريعات مهمة تقدم بها الحزب  وفي المقابل ، بشؤونها  بيةو األور الدول 

الجمهوري في الكونغرس واظهر ال مباالته بها ، مما تسبب في مزيد من العداء بينه وبين الحزب 
المزيد من  بإنشاءاعتراضه على مشروع قانون اقره الكونغرس يسمح  أبرزهاالجمهوري ، كان 

الجديدة ، وبرر بيوكانان اعتراضه هذا بان  واألقاليمالواليات سيما لكليات في الواليات المتحدة ، الا
سكك  إلنشاءمجانية من الحكومة االتحادية  أراضالهدف الحقيقي من وراء المشروع هو توفير 

  .(3) كليات جديدة إلنشاءوليس  ينب الجمهوريواالحديد لمصلحة الن
عن طريق اتهامه  يوكانانبب إلطاحةلهذا االعتراض حفيظة الجمهوريين الذين سعوا  أثار     

، وشكلت لجنة في  أصواتهمالكونغرس مقابل الحصول على  أعضاءبتقديم الرشوة وابتزاز 
 .(4)إال أنها لم تتمكن من أدانته الكونغرس للتحقيق في هذه االتهامات 

                                                           

(1) 
Charles A. Church , History of the Republican Party in Illinois 1881-1119 : With a Review of the Aggressions of the 

Slave-Power , Wilson Brothers Co., Rockford, Illinois: 1119, PP.19-11. 
(2) 

George O. Seilhamer , Op. Cit., PP. 18-13. 
(3) ) 

Charles A. Church, Op.Cit., P.11.
 

اللجنةًلمًًإنودًمعًنائبينًآخرينًمنًالجمهوريينًوواحدًديمقراطيً،ًومعًفجونًكًوالجمهوريًبرئاسةًالنائب1581ًًًعامًفيًآذار شكلتًهذهًاللجنة(1ً)
كشفًعنًحالتًفسادًوسوء1581ًًتقريرهاًالنهائيًالذيًصدرًفيًتموزًًإنًإل،ًًإقالتهبيوكانانًفيًهذهًالتهمًبماًيمكنهاًمنًًإدانةتتمكنًمنً
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ائم على انتقد بيوكانان النمط االقتصادي للواليات الشمالية القوعلى الصعيد االقتصادي      
من واليات الجنوب خالل  أكثرالصناعة ، واعتبره السبب في خسارة الواليات الشمالية وتضررها 

اقتصاد الواليات الجنوبية القائم  إن عد  ، فيما  4588االقتصادية التي عصفت بالبالد عام  األزمة
مؤشرًا ذا الموقف وكان ه،  األزمةواقل تضررا من  األزماتقدرة على مواجهة  أكثرعلى الزراعة 

 . (2)بداية معركة جديدة بين بيوكانان وبين الحزب الجمهوري على 
الشعب األمريكي في استهالك البضائع  إفراطهو  األزمةسبب  إنبيوكانان  إدارة إذ عد ت     

لحكومة االتحادية واحتياطياتها من لقدرات المالية الاستنزفت  الى درجة بيةو األور والمنتجات 
مقابل كل دوالر حكومي يودع في %( 8)كات ، لتبلغ قيمة الفائدة في المصارف المحلية المسكو 

حمى  ألهبتخطوط السكك الحديدية التي  إنشاءفي  اإلفراطالى  باإلضافةهذه المصارف ، 
فشي تبين الشركات ، فضاًل عن الشديدة المنافسة بسبب االقتراض من هذه المصارف بفوائد عالية 

ن الكونغرس و اتهم الجمهوريوما رافقها من فساد ، وبالمقابل فقد في الغرب ،  راضيباألالمضاربة 
، من خالل موافقته على خفض التعريفات الكمركية العالية المفروضة  األزمةبالوقوف وراء هذه 

الذي سمح بتدفقها بكميات هائلة الى البالد وتراجع دور الصناعة  األمر،  األجنبيةعلى السلع 
 .(3)كية المحلية األمري
االقتصاد األمريكي بدل تقديم  إصالحوفي رده على اتهامات الجمهوريين دعا بيوكانان الى      

واصل دفع الدين العام للبالد تالعام ، وس اإلنفاقالحكومة لن تقلص  إنمعتبرا .  (1) اإلغاثة
الفضة ، وحث  أون الذهب دوالرًا مقابل كل مسكوكة م( 43)والمستحق للبنوك الوطنية والذي يبلغ 

هذه المصارف على الحد من هذا المستوى من االئتمان ، ودعا الى تشجيع استخدام السندات 
لم تعزز الرصيد العام للحكومة الذي كان قد هبط الى  اإلجراءاتهذه  إناالتحادية ، غير 
 .(4)مستويات متدنية 

                                                                                                                                                                                                 

ًآلفحينًوزعوا1581ًًالذيًاستغلهًالجمهوريونًفيًالحملةًالنتخابيةًلعامًًاألمرمنًمناسبةً،ًًأكثركومتهًفيًحًأعضاءاستخدامًللسلطةًبينً
 :ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًللتشهيرًبهًوبإدارتهًًالنسخًمنًتقريرًاللجنةًفيًالولياتًالمتحدة

-  George S. Boutweell , Op.Cit.,P.913.
 

(2) 
Kenneth M. Stamp , America in 1887 : A Nation on the Brink , New York , 1111 , P. 18. 

(3)  
Ibid ,P.11. 

(4)
, Journal of the Senate of the United States of America Being the First Session of the Thirty - Fifth congress, James 

Buchanan , First Annual Message to Congress , December 1887,Washington, Government Printing Office, 1831, 

P.8. 
(1) 

Nathaniel W. Stephenson, Op.Cit., P. 88. 
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نان انعكاسات سلبية حتى اوكيلرئيس بكان لالضطرابات السياسية التي شهدتها مدة حكم ا     
، فقد استغل كل من  4586على تشكيلته الوزارية التي اختارها عند فوزه في انتخابات الرئاسة عام 

 ووزير المالية هاول كوب John B. Floyd (4546-4563) (4)  جون فلويد وزير الحربية
Howell Cobb ً(4548-4565) (2) الياتهم والتحريض على لوقوف إلى جانب و ل اهميمنصب

 األولإلى استقالة هاول كوب من منصبه في نهاية شهر كانون  األمراالنفصال ، وتعدى ذلك 
 إلثارة، تأييدًا النفصال والية كارولينا الجنوبية، وتشجيعًا  بعد أن أنهك خزينة الدولة 4564عام 
ًالقيامً " :الى االنفصال ، بل أخذ يصرح في أكثر من مناسبة بالقول ةالدعو  ًباستطاعتنا إن

استقال وزير الحربية جون فلويد في منتصف كما ،  "ًخارجًالتحادًمماًفيًداخلهًأفضلًبأشياء
رباكًا لحكومة بكوب تأييدًا لزميله  4564شهر كانون الثاني عام  ، وجاءت استقالته  ننااوكي، وا 

إلى  واألسلحةونة والعتاد الجنوب ، ونقل كميات كبيرة من المؤ  أنحاءنشر الجيش في  أنبعد 
في حين مأل مستودعات الواليات ، وسائل الدفاع  أكثرالجنوب، وجرد الحصون الشمالية من 
وهو ما أثار امتعاض الشماليين ، وغضب الحزب ،  المؤيدة لالسترقاق بمستلزمات الحرب

ي عد ت بمثابة تهيئة الجمهوري تجاه بيوكانان ، الذي بدا عاجزًا تمامًا عن منع هذه اإلجراءات الت
 .(3)لساحة الحرب من جانب الجنوبيين ، وتصعيدًا خطيرًا يهدد مستقبل االتحاد 

دورًا  Jacob Thompson  (4544-4558 ) (1) ومبسونثوزير الداخلية جاكوب  كما أدى      
اللتحاق ل المترددة حيالهبارزًا في التشجيع على االنفصال ، إذ بذل جهودًا مهمة إلقناع الواليات 

                                                           

جونًً،ًوالده1518األولًمنًكانونًالثانيًعامًًفيًفرجينيابوليةًًبالكسبورغمقاطعةًولدًفيًوسياسيًأمريكيًوعضوًالحزبًالديمقراطيً،ًمحاميً ً(2)
بعدًتخرجهًمنًالمحاماةًمارسًً،1511ً-1511ًبينًعاميًحاكمًوليةًفرجينيا،ًًو1521-1518ًبينًعاميًالكونغرسفيًوليةًفرجينياًممثلًًفلويد

،ًوعادًالى1511ًفيًعامًًثروةًكبيرةًفيًمشروعًلزراعةًالقطنهناكًخسرًغادرًالىًاركنساسًحيثًً،1528ًفيًعامًًكليةًوليةًكاروليناًالجنوبية
ًفيً ًواستقر ًفرجينيا، ًواشنطنولية ًفيًًمقاطعة ًالتيًكانًيمثلها ،ً ًلولية ًالتشريعية ًالهيئة ًبين1511ًًً-1518ًبينًعاميفيرجينيا ًثم ًيًعام،

واستمرًفيًمنصبهًحتى1558ًً،ًعينهًالرئيسًجيمسًبيوكانانًوزيرااًللحربيةًعامًًوليةًفرجينيالًاًاحاكمانتخب1551ًًوفيًعامً،1552ًً-1511ً
بعدًالخالفًمعًبيوكانانًحولًالحربً،ًخدمًفيًجيشًالولياتًالكونفدراليةًبرتبةًعميد1581ًًتاسعًوالعشرينًمنًكانونًاألولًعامًاستقالًمنهًفيًال

 .Charles Lanman, Op.Cit., P.189 - ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.1581ًً،ًتوفيًعام1581ًًً–1581ًبينًعاميً
1512ً،ًومارسًالمحاماةًبعدًسنتينً،ًوفيًعام1511ًًبوليةًجورجيا،ًوتخرجًفيًجامعةًجورجياًعامًًجيفرسون،ًولدًفيًمقاطعةًًيأمريكسياسيًً(1)

،ًوأعيدًانتخابهًلعضويةًالمجلس1551ًًانتخبًحاكمااًلوليتهًعامً.1551ًًانتخبًلعضويةًمجلسًالنوابً،ًوبقيًفيًعضويةًالمجلسًحتىًعامً
ً 1555ًًالنيابيًعام ًاوكيوزيرااًللماليةًفيًحكومةًالرئيسًبًأصبح، ًلفوج1558ًًنانًعام ًانضم ًثم ،ً وانتخبًرئيسااًلكونغرسًالولياتًالمتحالفة

ً:ينظرللمزيدًمنًالتفاصيلً.1581ًًبرتبةًلواءًعامًًوأصبحجورجياًالسادسًعشر،ًوخدمًفيًالحربً
- Ibid, P.113. 

 .118بقً،ًصًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالساًنقالاًعن  (1)
،ًمقاطعةًأورانجًفيًالوليةً،ًدخلًفيًأكاديميةًبينكهامًفي1511ًفيًالخامسًعشرًمنًآيارًعامًًمقاطعةًليزبورغًبوليةًكاروليناًالشماليةولدًفيًً(1)

مجلسًالشيوخًتمًتعيينهًفيًً،1518ًً–1511ًوخدمًبينًعاميًالكونغرسًانتخبًعضواًفيًً،1511الشماليةًفيًعامًًجامعةًكاروليناًفيتخرجً
للداخليةً،ًًبيوكانانًالرئيساختارهًًحيث،1558ًالمحاماةًحتىًعامًعادًالىًمزاولةًمهنةًفيهً،ًًجنةًالشؤونًالهندية،ًوعملًرئيسااًلل1515عامً وزيراًا
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الواليات تلك  إلقناعنان المتعاطفة مع الجنوب، اوكي، واستغل مشاعر الرئيس بالكونفدرالية بالواليات
 إدارةالتهام الحزب الجمهوري ، مما دفع  التحاد بأن الرئيس يؤيد عملية انفصال الجنوب عن ا

ف الرصيد العام للبالد اضعإالرئيس بيوكانان ونواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس بالتسبب في 
بمصير الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تنزلق الى حرب أهلية طاحنة ، لم مباالة وعدم ال، 

دارتهالرئيس  يتداركها حق السلطة المركزية في الحفاظ على االتحاد بالقوة بتقاعسه عن ممارسة   وا 
الواليات الجنوبية عن  ذين هددوا بانفصالالحزب الديمقراطي ال أعضاءتجاه  اً ضعيف اً موقفتبنيه ، و 

  .( 4) االتحاد
مما تقدم يتبين لنا أن سوء أدارة الرئيس بيوكانان لألزمة االقتصادية التي ألمت بالبالد عام      

ومواقفه المؤيدة لتوسيع العبودية ، وااللتفاف على الدستور ، ومحاولته التأثير على  4588
فساد  ابرز نقاط عمل القضاء ، وفساد بعض من أعضاء حكومته ، كانت المحكمة االتحادية وا 

مواجهة الخطر  عاجزة تمامًا عنبيوكانان  إدارة، فقد كانت بين الحزب الجمهوري بينه و الخالف 
من خالل تمسكها بموقفها الرافض ، كارثية  أهليةينذر بحرب كان المحدق بالبالد ، والذي 

على الرغم من عدم تأييد فالحفاظ على االتحاد بالقوة ،  الستخدام حق السلطة االتحادية في
الدستور لم يخول السلطة المركزية حق استخدام القوة  إنيرى كان انه  إالبيوكانان لالنفصال 
، قد  4585عام  ويتضح لنا أن المناظرات التي جرت بين لنكولن ودوغالس. للحفاظ على االتحاد
خسارة من رغم فعلى ال، في الحياة السياسية األمريكية وري دعائم الحزب الجمهأسهمت في توطيد 

إال أن األخير قد فقد  ، دوغالسلصالح منافسه الديمقراطي ستيفن عضوية مجلس الشيوخ  لنكولن
ساعد على ثبات الحزب الجمهوري واتساع  وهذا ماشعبيته في إلينوي وكل واليات الجنوب ، 

مسألة  حول أعضائهبين حادًا لديمقراطي كان يشهد انقسامًا أن الحزب او سيما القاعدته الشعبية ، 
 .مما جعل الطريق ممهدة أمام الجمهوريين للمضي نحو منصب الرئاسة القادمةالعبودية ، 

 Republican Platform of 1566ًً-:1581 النتخابيًلعامالحزبًبرنامجًً-:ثامناًا
 -:1581ًهوريًحتىًعامًتطورًآليةًالترشيحًلمنصبًالرئيسًداخلًالحزبًالجمً-

من مجموعة كبيرة  4581حين أعلن عن تشكيل الحزب الجمهوري في السابع من تموز عام 
من األعضاء المنشقين عن حزب الويغ اليميني وبعض األحزاب الصغيرة األخرى كحزب الحرية ، 

                                                                                                                                                                                                 

.1555ًوالعشرينًمنًآذارًعامًتوفيًفيًمدينةًممفيسًفيًالرابعًً،1581ًًانونًالثانيًعامً،ًواستقالًمنًمنصبهًفيًكًالكونفدراليةانحازًالىً
 .Charles Lanman, Op.Cit., P.171 -                                                                                       : للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر

 .115الهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًًحيدرًطالبًنقالاًعن (2)
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طي ، فقد وحزب األرض الحرة ، وحزب مناهضة الماسونية ، ومن الجناح الشمالي للحزب الديمقرا
كان من الطبيعي أن يحمل هؤالء األعضاء معهم التقاليد والممارسات والعادات القديمة ألحزابهم ، 
والتي علقت معهم لسنوات طويلة ، الى الحزب الجديد ، ومنها طريقة ترشيح أعضاء تلك األحزاب 

ا معظم األحزاب للمناصب العليا في الحزب والدولة ، والتي كانت تتم بصيغة مألوفة درجت عليه
لعقد التجمعات البرلمانية ، أو   ( National Calls الوطنية النداءات) األمريكية ، وهي توجيه 

 .(4)المؤتمرات االنتخابية ، أو إلكمال المنظمات الوطنية 
مناهضةً) استخدمت آلية توجيه النداءات الوطنية ألول مرة في المؤتمر األول لحزب 

، والذي كان بمثابة مؤتمر تمهيدي لمجموعة مندوبين عن  4534في عام  الذي عقد(  الماسونية
بعض الواليات التي ينشط فيها الحزب ، إلقرار سياسة الحزب ، والتوصية لعقد مؤتمر الحزب 

الحقًا بهذه اآللية في فترات منتظمة ، في الدعوة الى ( ًالويغ) الالحق ، وقد عمل حزب 
ات السرية للحزب ، حيث كان النداء يصدر بواسطة تسعة نواب المؤتمرات الوطنية واالجتماع

يمثلون تسع واليات يمثلها الحزب في الكونغرس األمريكي ، أو في المجالس التشريعية لتلك 
الواليات ، وهي واليات ماين ، وفيرمونت ، وماساتشوتس ، ونيويورك ، وبنسلفانيا ، وأوهايو ، 

ن ، ومع نمو تنظيمات الحزب ، فإن كاًل من طريقة إصدار وميتشغان ، وأنديانا ، وويسكونسو 
ففي المؤتمر الوطني للحزب ، الذي عقد في  ،وشكل النداء بدأت توضع بطريقة أكثر تنظيمًا 

تم تشكيل لجنة تتولى تنظيم النداءات الوطنية  4515بيلمونت في الثاني والعشرين من آيار عام 
، وأصدرت نداء وطنيًا لعقد المؤتمر الوطني للحزب عام للحزب خالل السنوات األربع المقبلة 

 ومنذ ذلك الحين فقد درجت األحزاب السياسية األمريكية ، على إتباع هذه اآللية في،  4582
 . (2)سنوات إصدار النداءات الوطنية ، وأصبح أعضاء هذه اللجان يختارون لممارسة عملهم ألربع 

، انتقل أعضاء اللجنة التي  4581حزب الجمهوري عام وبعد انهيار حزب الويغ ، وتشكيل ال
الى عضوية الحزب الجمهوري الجديد ، واحتفظوا  4582شكلت في مؤتمر حزب الويغ عام 

وطنيًا لعقد  نداءً  4586، فأصدروا بتاريخ السابع عشر من كانون الثاني عام  هاألنفسهم بمهام
غ ، في الثاني والعشرين من شباط من العام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة بتسبير 

                                                           

 Call :- ًًًًًًًًًًًأيًالدعوةً،ًوسوفًتردًمفردةًً–النداءًً-ويقصدًبهاًالدعوةًالىًعقدًالجتماعاتًالوطنيةًللحزبً،ًويمكنًاستخدامًهذهًالمفردةًبمعنى
 .فيًهذهًالدراسةًبمعنىًالدعوةً،ًلذاًاقتضىًالتنويهًًً-النداءًً-

(1)
 Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.81.        

(2)
 Ibid, P.81. 
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، ورغم أن تلك اللجنة لم تكن لجنة وطنية منتخبة من قبل أعضاء الحزب الجديد ، إال إنها نفسه 
 .(4)فعلت ما كان يجب أن تفعله أي لجنة وطنية منتخبة 

ركة في تم في هذا المؤتمر تشكيل أول لجنة تنفيذية وطنية للحزب من مندوبي الواليات المشا
المؤتمر، بواقع عضو واحد لكل والية ، وقد أصدرت هذه اللجنة في التاسع والعشرين من آذار عام 

للحزب الجمهوري ، وقد حمل هذا (  التأسيسي) وطنيًا لعقد المؤتمر الوطني األول  نداءً  4586
التي الزالت تؤيد  النداء ألول مرة توقيع مندوبي جميع الواليات المشاركة ، باستثناء بعض الواليات

على العكس من النداء السابق الذي حمل توقيع خمسة ، العبودية ولم تمثل في هذه اللجنة 
وبينما كان النداء الوطني لمؤتمر بتسبيرغ قد دعا الجمهوريين في الواليات . (2)أشخاص فقط 

حدد عدد المتحدة الى اللقاء بشكل غير رسمي لغرض إكمال التنظيم الوطني للحزب ، ولم ي
المدعوين للمؤتمر، أو طريقة تمثيل الواليات المشاركة ، جاء النداء الوطني لمؤتمر فيالدلفيا 
 –مختلفًا في بعض فقراته عن النداء األول ، فقد دعا عامة الشعب األمريكي الى إرسال ممثليه 

ً ًولية ًكل ًعن ًمبعوثين ًوستة ًإقليم ًكل ًعن ًمندوبين ًثالثة شحي لغرض انتخاب مر  –بواقع
الحزب لمنصب الرئيس ونائبه في انتخابات الرئاسة األمريكية القادمة ، وفضاًل عن تحديد عدد 
المندوبين المدعوين لحضور المؤتمر ، والغرض منه ، فقد حدد النداء أيضًا زمان ومكان انعقاد 

مهوري أما النداء الذي صدر للدعوة الى المؤتمر الوطني للحزب الج. المؤتمر التأسيسي للحزب
، فقد حمل توقيع  4586فقد جاء مختلفًا عن النداء لمؤتمر الحزب السابق عام  4564لعام 

اللجنة الوطنية الدائمة للحزب والتي شكلت في مؤتمر فيالدلفيا من أربعة وعشرين مندوبًا يمثلون 
تنظيم  اإلشراف علىالواليات المشاركة في المؤتمر ، وكانت مهمتها إصدار النداءات الوطنية و 

 .(3) للسنوات الربع القادمة  مؤتمرات الحزب
وعلى الرغم من أن هذا النداء قد سار على نهج النداء السابق في تحديد زمان ومكان انعقاد 
المؤتمر ، إال أنه اختلف معه أيضًا في عدد من الفقرات المهمة األخرى ، فبينما كان النداء 

دون النظر الى االنقسامات السياسية لألحزاب المتنافسة  السابق موجهًا الى عامة الشعب األمريكي
، فإن اللجنة الوطنية الدائمة للحزب قد حددت في هذا النداء الحد الفاصل بين الحزب الجمهوري 
وبين خصومه السياسيين ، حين اقتصرت الدعوة الى هذا المؤتمر على الناخبين الثانويين للحزب 

                                                           

(1)
 Russell Errett, Formation of Republican….. ,P.189. . 

(2) 
Henry H. Smith, Op . Cit., P. 11 . 

ًً.(1ً)،ًينظرًالملحقًرقم1581ًًنصًالنداءًلمؤتمرًالحزبًالجمهوريًلعامًً(1)
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ً) عن أعضاء  الجمهوري في عدة واليات ، فضالً  في  People’s Party)(4) الشعبحزب
ًالمعارض(بنسلفانيا ، وأعضاء  واآلخرين في نيوجيرسي ،  Opposition Party )(2)الحزب

لم يقتصر االختالف ، و  الراغبين في التعاون مع الحزب في دعم مرشحيه لمنصب الرئيس ونائبه
وموضوع المؤتمر فحسب ، بل تعداه الى عدد بين هذا النداء والنداء السابق على قائمة المدعوين 

المندوبين المدعوين من كل إقليم ووالية لحضور المؤتمر ، فبداًل من ثالثة مندوبين عن كل إقليم 
وستة مبعوثين عن كل والية في المؤتمر السابق ، أصبح عدد المندوبين المدعوين لهذا المؤتمر         

 .(3) (ًلًوليةإثنينًعنًكلًإقليمً،ًوأربعةًعنًك) 
ومما تقدم يتضح بأن آلية الترشيح لمنصب الرئيس ونائبه داخل الحزب الجمهوري قد تطورت 

 4586عن سابقاتها ، السيما تلك التي خسرها الحزب في عام  4564في انتخابات الرئاسة لعام 
الشكل ،  ، فعلى الرغم من أن النداءات الموجهة لعقد المؤتمرين الوطنيين قد تشابهت من حيث

والطريقة التي صدرا بموجبها ، إال إن قائمة المدعوين للمؤتمر أظهرت أن اللجنة الوطنية الدائمة 
للحزب قد عبرت عن رغبة الحزب الجمهوري في التعاون مع معارضيه في الواليات الشمالية بشأن 

ل منع الكونغرس من المواضيع السياسية الهامة التي تعد قضايا الساعة في الواليات المتحدة ، مث
تمديد العبودية في األقاليم الجديدة ، والسماح الفوري لوالية كنساس أن تكون من الواليات الحرة ، 
رغامها على  فضاًل عن حماية الدستور والمحافظة على اإلتحاد ، ومحاربة فساد الحكومة ، وا 

مدعوين من أعضاء الحزب حماية اقتصاد البالد ، كما أرادت من خالل تقليص عدد المندوبين ال
الجمهوري الى المؤتمر ، وتوجيه الدعوة الى األحزاب المعارضة ، إظهار حرص الحزب على 
توحيد الرأي العام األمريكي في الواليات الشمالية تجاه قضايا البالد المصيرية ، ورغبته في إشراك 

                                                           

،ًعقدًالحزبًماًسماه1581ًنياًعلىًيدًالسناتورًصموئيلًهيوستنً،ًوفيًالعشرينًمنًنيسانًعامًهوًحزبًسياسيًصغيرًتأسسًفيًوليةًبنسلفاً(1)
مؤتمراًوطنياًفيًساحةًسانًجاسينتوًفيًتكساسًلترشيحًهيوستنًلمنصبًالرئيسً،ًوفشلًأنصارًهيوستنًفيًالتجمعًفيًتسميةًمرشحًلمنصبً

،ًلكنهاًفشلتًأيضا1581ًلمدنًالشمالية،ًمثلًمدينةًنيويوركًفيًالثالثينًمنًآيارًعامًنائبًالرئيسً،ًوعقدتًلقاءاتًجماهيريةًفيًوقتًلحقًفيًا
للمزيدًمنً.ًهتسميةًمرشحًلمنصبًنائبًالرئيسً،ًمماًأدىًالىًانسحابًهيوستنًمنًسباقًالرئاسةًفيًالخامسًعشرًمنًآبًمنًالعامًنفسًفي

ً:التفاصيلًينظرً
- Kenneth C. Martis, et al, "Historical Atlas of Political Parties in Congress in the United States, 1781-1181", 

Macmillan Publishing Company, New York, 1181, P.18. 
ًللدللةًعلىًاألغلبيةًالبرلمانيةًفيًالكونغرسًبينًعاميًً(2) ًاألول ،ً ،1555ًً-1551مصطلحًأطلقًعلىًتطبيقينًسياسيينًفيًالولياتًالمتحدة

ًوال ًوالحزبًاألمريكي ًاليميني ًحزبًالويغ ًأعضاء ًعلى ًللدللة ًثاني (ً ًشيئاا ًيعرفون ًل ًالذين ًفيًعامً( ًشكلوا ًالذين ًالديمقراطيين ًمن والمنشقين
حزبًالتحادًالدستوريً،ًوكانواًيعارضونًسياسةًالحزبًالديمقراطيًويدعونًلعدمًتوسيعًنظامًالرق،ًولكنهمًفضلواًالدخولًكطرفًثالثًفي1581ً

 .Ibid, PP.19-11 - ًًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًباقًالرئاسةًوعدمًتأييدًسياسةًأحدًالحزبينًالكبيرينًس
(3) Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.83.  
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ائبه ، لكي يحظى مختلف األطراف السياسية في عملية اختيار مرشحيه لمنصب الرئيس ون
 .مرشحي الحزب بإجماع وطني ، في ظل فشل حكومة الرئيس بيوكانان في تجنب الحرب األهلية 

ويظهر من خالل قائمة المدعوين أيضًا ، رغبة قيادات الحزب وصناع قراره السياسي في      
لواليات من حياة االصعبة التاريخية  المرحلةدعم مرشح معتدل في مواقفه السياسية في هذه 

المتحدة األمريكية ، السيما من قضية الرق التي قسمت البالد الى فريقين ، ويحظى بقبول 
األمريكيين على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية ، وهذا ما وجده الحزب في شخص لنكولن 

اءة الحزب إعالنه عن بر الذي بدا أكثر الشخصيات الجمهورية قبواًل لمنصب الرئاسة ، السيما بعد 
أحد   John Brown (4544-4587) (4)الجمهوري من التطرف الذي عبر عنه جون براون 

لًيمكنناًأنًنعارضً: " دعاة إلغاء العبودية الذي حكم عليه باإلعدام ، حيث قال في هذا الصدد 
انهًًالحكمًعلىًجونًبراونًجراءًخيانتهًوليةًمنًولياتًالتحاد،ًلًيمكنناًأنًنعارضًذلكًولو

 .(2)"  يوافقناًالمواقفًتجاهًقضيةًالرق،ًلكنًذلكًلًيبررًالعنفًوسفكًالدماءًوالخيانة
في قاعة  4564في السابع والعشرين من شباط عام له ألقاه  أوضح لنكولن في خطابفقد 

إنًالحزبًالجمهوريًليسًإقليميااًولًمتطرفااًولً "  في نيويورك  Cooper Unionاتحاد كوبر 
،ًبلًمحافظاا،ًوانًالجنوبًهوًمنًيرفضًالسياساتًالتقليديةًالقديمة،ًوهوًمنًأثارًقضيةًثورياًا

ًطريقًيصوبً ًقاطع ً ًكعمل ًهو ًالتحاد ًعن ًبالنفصال ًالجنوبية ًالوليات ًتهديد ن ًوا  الرقيق،
 .(3)"ًًمسدسهًالىًرأسًضحيته

ًالسالم "وجه لنكولن كالمه إلى الجمهوريين فحثهم على  ثم ًسبيل ًفي ومسايرةًًالعمل
لكنه أبدى ارتيابه في إمكانية ذلك،  "ًًالجنوبًبقدرًالمستطاعًإلقناعهًبأنهمًلًيضمرونًلهًشراًا

- :الن الجنوب ال يرضيه شيئًا اقل من االعتراف بشرعية الرقيق موضحًا 
إنًالخالفًبينناًوبينهمًيكمنًفيًإنناًنرىًالرقًغيرًشرعيًوأنهمًيرونهًشرعياا،ً "

فالًلومًعليهمًإذاًرغبواًفيًالعترافًبهًاعترافااًكامالا،ًولكنناًماًوماًدامواًكذلكً
                                                           

ًأوهايوإلىًوليةًًةمبكًركتيكتًثمًانتقلتًعائلتهًوهوًفيًسنًيبوليةًكونً Torringtonولدًفيًتورنكتونًأحدًأشهرًمعارضيًالعبوديةًفيًأمريكاً،ًً(1)
فيًوليةًنيوانجالندً،ًًاألديرةرئيسًاحدًًأصبحالديرهًفيهاًوعملًفيًمهنًمختلفة،ًومنًثمًًرؤساءودرسًفيًمدارسهاًلمدةًقصيرة،ًثمًدرسًعندًاحدً

هذهًالعمليةًلمًتجدًًإنًأيقنًاأليامرًانهًوبمرًوًإليعملًجاهدااًعلىًتحريرًالعبيدًعنًطريقًنشرًالتعليمًبينًربوعهم،ًًأنًاألوليوقدًكانًاعتقادهً
منهًًإيماناالرقًًأنصارالمؤيدةًللرقًوقتلًعددًمنًًاألحياءقامًبالهجومًعلىًاحد1555ًًنفعاا،ًحينهاًآمنًبالقوةًوسيلةًلتحريرًالعبيدً،ًلذلكًفيًعامً

ً:ينظرًمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًبعدًإدانتهًبعملًمماثلًبوليةًفرجينيا1551ًًاعدمًعامًً،ًبأنًهذاًالعملًهوًواجبًالهي
- American Peoples Encyclopedia, Vol. 1 , PP.118-111. 

(2)
 F . B . Carpenter, The works of Abraham Lincoln : Speeches and Presidential address 1881- 1838, “ Cooper Union 

Address “ Vol.1, The University Society Inc., New York ,1117, P.11. 
(3)

  Ibid, P.17. 
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دمناًنرىًغيرًرأيهم،ًلًيسعناًاإلذعانًلهم،ًولًيمكنًأنًنقترعًمعًنظرتهمًضدً
ذاً ًوا  ًعرضًالحائط، ًوالسياسية ًوالجتماعية ًاألدبية ًبمسؤولياتنا ًونرمي نظرتنا،

ًدون ًفلنصمد ًذلك، ًعن ًبالواجبًيردعنا ًتزعزعناًًكانًشعورنا ًل ًوجل، ًول تردد
التهمًالباطلةًولًالخوفًمنًالسجنًولًالتهديدًبهدمًالتحاد،ًولنؤمنًبانًالحقً

 .(4) "ًفلنقمًبواجباتناًكماًنفهمهاًًيولدًالقوة،ًوبهذاًاإليمان
وساهم في إظهار آنذاك ،  هذا الخطاب من ابلغ الخطابات السياسية في التاريخ األمريكي عد  
لم يكن ف،  معتداًل في مواقفه تجاه قضية الرق على الرغم من معارضته النتشارهشحًا مر لنكولن 

 اً يصنف من المتطرفين أو أنصار تحريم الرق، ولم يتقلد منصبًا رفيعًا إال مرة واحدة عندما كان نائب
 وال مجموعة من األعداء التي البد، في الكونغرس، لذلك لم يكن له أرشيف سياسي يستخدم ضده 

ن وضاعة إ، وفي ذات الوقت ف من أن يثيرها السياسي الذي تطول خدمته في المناصب المهمة
، السيما في الواليات نسبه ونشأته الفقيرة وعصاميته أكسبته تأييد الناخبين من عامة الناس 

،  المقبلة لفوز في االنتخابات الرئاسيةسعيه ل في عليهاكان الحزب الجمهوري يعول  الشمالية التي
فكان توجيه الدعوة لممثلي األحزاب الشمالية المعارضة بمثابة الدعوة لتأييد سياسة الحزب 

 .(2)الجمهوري ومرشحه المعتدل في هذه المرحلة المهمة من التاريخ األمريكي 
مظاهر االختالف السياسي بين الشمال  4564صاحبت انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 

ق ، فدخل الحزب الجمهوري متحدًا عاقدًا العزم على تحجيم العبودية والجنوب حول موضوع الر 
في أراضيها والحد من انتشارها في األقاليم الجديدة ، فيما أنقسم الديمقراطيون على أنفسهم بشأنها 
، فطالب فريق منهم بإصدار قانون فيدرالي للعبيد ، وأيد فريق آخر نظرية ستيفن دوغالس حول 

 .(3)وحق الوالية في تقرير مصير الرقيق  الشعبية ةالسياد
في مدينة  4564آيار عام  السادس عشر منفي  الوطنيعقد الحزب الجمهوري مؤتمره 

والية إلينوي ، وعند افتتاح المؤتمر أعلنت أسماء المرشحين لمنصبي الرئيس ونائبه، وهم بشيكاغو 
 تيواليعن  العضوين في المجلس، و  وليام هنري سيواردعضو مجلس الشيوخ عن نيويورك كل من 
 Simon Cameron (4877- 4557) (1)  ، وسيمون كاميرونتشيز  وبنسلفانيا سالمون أوهايو

                                                           

(1)
 F . B . Carpenter, Op.Cit., P.18. 

 .118حيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسابقً،ًص(2ً)
(3) 

Abram J. Dittenhoefer, How We Elected Lincoln :Personal Recollections of Lincoln and Men of His Time, A 

Campaigner for Lincoln in 1831 and a Lincoln Elector in 1831, P. 19. 
(1)

،1881ًًمقاطعةًلنكسترًبوليةًبنسلفانيا،ًفيًالثامنًمنًآذارًعامًب،May Townًًأمريكيًوعضوًبارزًفيًالحزبًالجمهوريً،ًولدًفيًًسياسي 
عنًللجيشًوالقائدًالعامًعملًكصاحبًورئيسًتحريرًصحيفة،ًثمًأمينًصندوقًألحدًالبنوكً،ًثمًرئيسًلثنينًمنًأكبرًشركاتًالسككًالحديدية،ً
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مشهور من والية ميسوري ،  وهو قاض   Edward Bates (4873 - 4567) (4) ستي، وادوارد ب
     .(2) في الحياة السياسيةطويل يكن له باع  الذي لمولنكولن 
، وجاء  للمرحلة المقبلة، أعلن عن البرنامج السياسي للحزب  ينسماء المرشحعرض أ وبعد

  (3): فيه 
إن واقع األمة ، خالل السنوات األربع األخيرة ، اظهر الحاجة لظهور الحزب الجمهوري، وان  .4

األسباب التي دعت لظهوره هي جوهرية في طبيعتها، لذلك فان أولى واجباته تحقيق السالم 
 .البالد كافةبين أرجاء 

إن الحفاظ على الدستور ، وحقوق الواليات ووحدتها هو حفاظ على المبادئ التي جاءت في  .2
إعالن االستقالل وتضمنها الدستور الفدرالي، ومنها أن جميع الناس خلقوا متساوين ، وأن اهلل 

عليها  وهبهم بعض الحقوق، التي منها حق الحياة والحرية والسعادة التي البد من المحافظة
 .وديمومتها 

إن الحفاظ على وحدة الواليات يتحقق بتشجيع زيادة السكان، وتطوير الموارد المالية، وتنمية  .3
الثروات وعليه فنحن نحمل مشاعر البغضاء تجاه التفرقة ، وعدم الوحدة ، التي قد تأتي من 

عض أعضاء أي مصدر كان، ونبارك للجمهوريين عدم اهتمامهم بالتهديدات التي يطلقها ب
الحزب الديمقراطي باالنفصال، ونبارك لهم وقوفهم ضدها ونشجب تهديدات االنفصال هذه ، 

                                                                                                                                                                                                 

،ًانتخب1511ًً-1515استقالةًجيمسًبيوكانان،ًوخدمًمابينًعاميًًعنًالحزبًالديمقراطيًبعدمجلسًالشيوخًعضوااًفيًوليةًبنسلفانيا،ًانتخبً
دةًمناصبًحكوميةً،ًواستقالًبعدًأنًتمًتعيينهًوزيراًللحربيةً،ًتدرجًفيًع1581ً-1558عضوااًلمجلسًالشيوخًعنًالحزبًالجمهوريًبينًعاميً

لمدةًعامًواحدً،ًأعيدًانتخابهًمرة1582ًًروسياًمفوضاًفيً،ًعملًوزيرا1581ً،ًوترشحًللفوزًبترشيحًالحزبًالجمهوريًلمنصبًالرئيسًفيًعامً
عشرًمنًً،ًحتىًاستقالتهًمنًمنصبهًفيًالثاني1581،ًثمًمرةًثالثةًفيًعام1588ًثانيةًعضوااًفيًمجلسًالشيوخًعنًالحزبًالجمهوريًفيًعامً

ً ًعام 1588ًآذار ًتوفي ،ً ًعام ًحزيران ًمن ًوالعشرين ًالسادس ًبنسلفانيا1551ًفي ًبولية ًهاريسبيرغ ًمقبرة ًفي ًودفن ،.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً.Charles Lanman, Op.Cit., P.11 -ًًًًًًً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً

،1515ًًدرسًالقانونًوتخرجًعامًوليةًفرجينياً،ًفيً،Goochlandًًمقاطعةًبةًأمريكيً،ًولدتًفيًمزرعةًعائلتهًمحاميًوسياسيًورجلًدولًً(2)
لجنةًكتابةًدستورًوليةًميسوريًعنًالحزبًالديمقراطيًعندماًانتخبًعضواًفي1521ًً،ًدخلًعالمًالسياسةًعام1518ًًومارسًالمحاماةًعامً

ًلفترةًوليةًواحدةًً،ًثموليةًميسوريًًضوااًفيًمجلسًنوابعانتخبًبيتس1522ًًفيًعامًالجمهوري،ً انتقلًإلىًمجلسًنوابًالولياتًالمتحدة
.1515ًمجلسًنوابًوليةًميسوريًعضوااًفيً،ًثم1515ً-1511ًميسوريًبينًعاميًلمجلسًشيوخًوليةعضوااًانتخبًً،ًثمً(1528-1521)

الىًحزبًالويغًاليمينيً،ًرفضًطلباا1511ًً،ًانضمًعامًيمقراطيًتوماسًهارتًبنتونًلكنهًخسرًأمامًالداألمريكيًمجلسًالشيوخًعضويةًلًترشحً
1581ًالىًالحزبًالجمهوريً،ًوترشحًلمنصبًالرئيسًعام1551ًًلشغلًمنصبًوزيرًالحربيةً،ًتحولًعام1551ًًللرئيسًميالردًفيلمورًعامً

،ًتوفيًفيًالخامسًوالعشرينًمنًآذارًعام1581ًً–1581ًحدةًبينًعاميًللولياتًالمتًالعاملكنهًخسرًأمامًلنكولنًالذيًعينهًبمنصبًالمدعيً
ً.Ibid, P.11 -:ًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1581ًً

(2) Abram J. Dittenhoefer, Op.Cit., PP.91-11. 
(3)  

Frank A. Flower , Op .Cit , PP. 819 – 811;   

- Henry Steele Commager, Documents of American History, Republican Party Platform , Chicago, Illinois, May 13 , 

1831, Doc. No.119, Vol.1, New York, 1111, PP.131-131;  " National Party Platforms, 1811 -1179 " , PP. 91 – 11.     
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والمجاهرة بطعنها في حرية الدولة،  لذلك من واجب أي مواطن ساخط أن يدحض هذه الحالة، 
 .وال يلتزم الهدوء تجاهها

لقوى بينها، ألن ذلك ما إن االحتفاظ  بحقوق الواليات دون تمييز أمر ضروري جدًا لتوازن ا .1
تعتمد عليه بنيتنا السياسية ، ونشجب االنتهاكات غير القانونية لبعض القوى المسلحة ألمن 

  .أي والية أو إقليم مهما كانت الحجج واالدعاءات
إن عقيدة الدستور الخاصة بنقل العبيد إلى الواليات أو إلى أي منها ، هي بدعة سياسية  .8

 .دة ثورية في ميولها، ومدمرة للسالم واالنسجام في البلدخطرة، بل إن هذه العقي
تعد الحرية الحالة الطبيعية لألقاليم كلها في الواليات المتحدة ، وبما أن اآلباء المؤسسين كانوا  .6

مع إلغاء العبودية في كل األقاليم، وأكدوا أنه ال ينبغي ألي شخص أن يحرم من الحياة 
إذا  )القانون، لذلك من واجبنا استخدام سلطة القانون  بتوافرإال والحرية والمكانة في المجتمع، 

في الوقوف ضد كل محاولة تبذل لخرق ما أكده اآلباء المؤسسون، كما (  كان ذلك ضرورياً 
تحاول إعطاء شرعية  الهيئات التشريعية االقليمية التيندحض سلطة الكونغرس وسلطة 
 . ت المتحدة للعبودية في أي إقليم من أقاليم الواليا

نستنكر إعادة فتح تجارة العبيد في أفريقيا ونصفها بالعار ، تحت غطاء علم بالدنا، وبمساعدة  .8
سوء استخدام القانون ، فهي جريمة ضد اإلنسانية، وعار لبالدنا ووقتنا الذي نعيشه ونحن 

هذه ندعو الكونغرس التخاذ مقاييس ذات كفاءة وعاجلة من اجل القمع النهائي والكلي ل
 .األعمال

بشأن القوانين التي أصدرتها الهيئات الصادرة مؤخرًا عن الحكام الفدراليين،  نجد في الفيتوات .5
تجسيدًا ترويج العبودية في هذين اإلقليمين، والتي منعت ،  نبراسكا وكنساس التشريعية في

 .المشرفة في عدم المساس بمبدأ السيادة الشعبية ادئ الديمقراطيةعمليًا لمب
سعى ، في سبيل توفير مصدر دخل لدعم الحكومة العامة، إلى فرض رسوم عالية على ن .7

االستيراد ، عن طريق انتهاج سياسة التبادل التجاري الوطني، التي تؤمن للطبقة العاملة 
األجور الحرة، وللزراعة أسعارًا متكافئة، وللفنيين والصناع مكافئة دقيقة وكافية ومالئمة 

 .   جارة حرة مستقلةلقدراتهم وتؤمن ت
إن مشروع سكة حديد الباسفيك الذي يربط شرق الواليات المتحدة بغربها ضروري للبالد ،  .44

ويجب على الحكومة الفدرالية أن تقدم المساعدة الكافية وبالسرعة الممكنة لبناء هذه السكة 
 .  الحديدية، كما ينبغي تفعيل مراكز البريد اليومية
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خالل البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري ، أن الجمهوريين لم ينسوا هزيمتهم يتبين لنا من         
في االنتخابات السابقة عندما جعلوا إبعاد الرق الموضوع األساسي في برنامجهم االنتخابي ، 
وابتعدوا عن مطالب الناخبين ، لذلك عمدوا في هذه االنتخابات الى إصدار برامج انتخابية تصل 

 ، إذ  4564فكان لهم ثالثة أوتار للعزف عليها في انتخابات العام من الناخبين ،  الى أكبر عدد
هم األول ، ولكنهم أضافوا مبدأين آخرين ، أولهما مساندة تطبيق التعريفة أحافظوا على مبد

وهو مجاملة للشماليين ، أما المبدأ "  لتشجيعًتقدمًالمصالحًالصناعيةًللبالدًبأكملها" الكمركية 
إلعطاءًمزرعةًمتوسطةًالحجمًأليًإنسانًيرغبًفيً" ر فهو مساندة صدور قانون المساكن اآلخ

 .(4)"  إليهاًوالعملًفيهاًالذهاب
بعد االنتهاء من وضع البرنامج السياسي للحزب الجمهوري، أجري التصويت على األسماء 

ًا فيها ، فلم تكن وسائل الدعاية دورًا مهم وأدت، 4564عام آيار الثامن عشر من في المرشحة 
النشرات، والفرق العازفة ، وكراديس الدعاية وحدها الفاعلة في الترويج للمرشحين، بل وصل األمر 
إلى تخفيض أجور النقل للمصوتين القادمين من الواليات األخرى، على حساب المرشح الذي 

 نشر امتيازاتو  يصوتون له ، فضاًل عن الوعود بمنح المناصب المهمة واالمتيازات الخاصة ،
 . (2) ، ومكانته الرفيعة، ودوره الفاعل في السياسة ، وكل ما من شأنه أن يكسبه األصوات المرشح
، وبذلت 4564عام في صباح يوم الثامن عشر من آيار االنتخابية الدعاية  حمالتإنطلقت       

المنافسة بين استعرت روح و األحزاب قصارى جهدها لكسب األصوات للمرشح الذي يمثلها ، 
لنكولن، وكان للمرشحين األولين باع طويلة في السياسة ، وكانا معروفين و سيوارد وسالمون تشيز 

على نطاق واسع، على عكس المرشح الثالث لنكولن الذي لم يكن له شيء منها ، سوى أنه محام 
ترويج لحملته معروف في واليته إلينوي ، لذلك كان أكثر المستفيدين من وسائل الدعاية في ال

 أدىولم تكن تلك الوسائل خارج قاعة المؤتمر فحسب ، بل داخلها أيضًا ، إذ .  (3)االنتخابية 
النعوت التي تشير إلى نزاهته وبساطته كل يدوه دورًا مهمًا في الترويج له ، وذلك بنعته بؤ أتباعه وم

قطع األخشاب وبيعها ، حتى كونه مترعرعًا في أسرة فقيرة الحال، ال تمتلك لنفسها سوى الى و ، 
ًالخشبي)أطلقت عليه داخل قاعة المؤتمر تسمية  ًالسور ًالخشب)و ( مرشح وقد  ،( حطاب

الذي برع وكالؤه في عقد الصفقات  ، أضافت هذه الدعاية رصيدًا كبيرًا إلى ترشيح لنكولن
                                                           

 .81ً؛ًشفانًبرواريً،ًالمصدرًالسابقً،ًص21ًتشارلزًوبيردً،ًالمصدرًالسابقً،ًصً(1)
(2)

 .11-15،ًصًص1188ًً،ًً(ًم.ًد)ًريجيناًكيليً،ًلنكولنًومعركةًالرئاسةً،ًترجمةًسالمةًعبيدً،ًدارًالفكرًالعربيً،ً 
 .11ريجيناًكيليً،ًالمصدرًالسابق،ًصً(1ً)
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اتضح لهم  أن بعد وافي هذه االنتخابات ، إذ قام (4) ( المغلقةًغرفًالتدخين) االنتخابية في
في  مهماً  بمنحهم منصباً  Indiana إندياناصعوبة فوز مرشحهم بتقديم التعهدات إلى مندوبي والية 

ما منحوا أصواتهم للنكولن، وهذا ما حصل فعاًل، عندما منح لنكولن المرشح  إذا،  التشكيلة الوزارية
ضال عما أبداه أتباعه من وعود ف ، منصب وزارة المالية الحقاً  إندياناسايمون كاميرون من والية 

       : ، لما سمع بكثرتها ، أرسل إلى وكالئه قائاًل  لكسب األصوات، حتى إنهأخرى كثيرة وتعهدات 
 .(2) "ًمساومة،ًولًيرتبطًبالوعودًالتيًتبذلًجزافاًاًةلًيسمحًبأيًإنه "

ملحوظ لعضو  من بدء التصويت الختيار مرشح الرئاسة، عن تفوق األولتمخضت الساعات 
من نصف الحاضرين له عند دخوله  أكثرمجلس الشيوخ سيوارد ، وقد بان ذلك من خالل تلويح 

الذي دعا وكالء لنكولن ومؤيديه للسعي الحثيث بين مندوبي المؤتمر ، في  األمرقاعة المؤتمر ، 
لمنصب ورغم أن التوقعات رشحت سيوارد للفوز بترشيح الحزب  ، األصواتمحاولة منهم لكسب 

يخشون فوزه ، ألنه كانوا القرار السياسي في الحزب  وأصحابالشخصيات المهمة إال أن ،  الرئاسة
تمامًا في الواليات المتحدة ، لذلك لم  إللغائهمتطرفًا في موقفه من قضية الرق، إذ كان يسعى  يعد  

لينوي ،  ، وكذلك كان حال  أصواتهم،  وأنديانايمنحه مندوبو واليات بنسلفانيا، ونيوجرسي، وا 
أتخذ  فقدلنكولن ،  أما .(3) أيضاً إذ وصف بالتطرف في موقفه من قضية الرق ، يز تشسالمون 

نما كان ال يريد السماحالعبودية تمامًا،  إلغاءفي معالجتها ، فلم يدع إلى  معتدالً  موقفاً  عها يبتوس وا 
ن بين و ليه فقد أنقسم الحاضر وعخارج الحدود المرسومة لها ، وهو بذلك يمثل سياسة الحزب ، 

، فكثير منهم كانوا يفضلون سيوارد على غيره ، لخبرته تأييد سيوارد وبين دعم سياسة لنكولن 
العتداله في قضية  السياسية وشهرته الذائعة الصيت في هذا المجال، بينما فضل بعضهم لنكولن

 . (1) رئيسلشغل منصب الالرق، رغم انه ال يملك الخبرة السياسية الكافية 
صوتًا، في حين ( 483،8)، حصل سيوارد على  األولىعندما أجري التصويت في الجولة       

وفي  ،المرشحين  بقيةعلى  األصواتصوت فقط ، وتوزعت بقية ( 442)حصل لنكولن على 

                                                           

يمقراطي،ًويتمًالتفاوضًفيهاًالدًوالجمهوريًًةًللحزبينالقوميًاتانعقادًالمؤتمًرًأثناءهيًعبارةًعنًاجتماعًيعقدهًالمرشحونًلمنصبيًالرئيسًونائبهً (2)
ًبشأنًمنًيتنازلً ًباعتبارهاًًلآلخربينًالمرشحين،ًوسطًأجواءًخاصة، ًأنواعًالنتقاداتً، ًوجهتًإليها ًوقد ًمقابلًصفقاتًخاصة، عنًترشيحهً،

للمزيدًمنًالتفاصيلً.1581ًلعامًًوسيلةًتزويرًلالنتخابات،ًولكنًرغمًتلكًالنتقاداتًبقيًالعملًبهذهًالطريقةًجارياًحتىًبعدًالنتخاباتًالرئاسية
 .11ً-11،ًصًصً(ًت.ًد)ً،ًبيروتً،ً(ًالنتخابات)يكاًفوزيًقبالويً،ًًنظامًالحكمًفيًأمًر:ًينظرً

 .111ًص،ًالمصدرًالسابقً،ًسترلنجًنورثً(1)
)1) 

Thomas W. Knox, Op.Cit., P.78. 
(4) 

Paul M. Angle and Earl Schenck Miers, Fire The Salute : Abe Lincoln Is Nominated, Kingsport, Tennessee, 1131, 

PP.9-1. 
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وحين ،  صوتًا ( 454)صوتًا، وحصل لنكولن على ( 451،8)الجولة الثانية حصل سيوارد على 
أي من المرشحين من تحقيق األغلبية المطلوبة ، لجأ الى المساومات في غرف التدخين  لم يتمكن

 . (4)المغلقة إلقناع المرشحين اآلخرين بالتنازل عن أصواتهم مقابل صفقات خاصة 
صوتًا ، مقابل ( 234،8)لتصويت الثالثة ، وحصل فيها لنكولن على ااستؤنفت جولة 

للمؤتمرين أن الفوز بات من نصيب لنكولن، عند ذلك تقدم جليًا دا سيوارد ، وبلصوتًا فقط ( 454)
الذي أعلن والية أوهايو لصالح لنكولن ،  أصواتوكالء سالمون تشيز وتنازلوا عن أربعة من 

المؤتمرون فوزه بالترشيح لمنصب الرئاسة ، وشكلت لجنة إلبالغه رسميًا بترشيح الحزب الجمهوري 
فقد أزاح الجمهوريون سيوارد جانبًا رغم ما  يار لنكولن لمنصب الرئاسةوباخت ،له لمنصب الرئاسة 

ترشيح هانيبال  ثم صوتوا لصالح ، اشتهر به من خبرة طويلة في الشؤون العامة
 .(3) ن والية ماين لمنصب نائب الرئيسم Hannibal Hamlin (4547-4574) (2)هاملين
   

لوطنية الدائمة للحزب الجمهوري قد نجحت والى يتبين لنا من خالل هذه النتائج أن اللجنة ا
ن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على  حد بعيد في تحقيق أهداف المؤتمر الوطني للحزب ، وا 
حكمة أعضاء اللجنة الوطنية في اختيارها لألشخاص الذين سيختارون مرشحي الحزب لمنصبي 

يات المتحدة األمريكية ، التي تميزت الرئيس ونائبه ، في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الوال
بانقسامات سياسية حادة بين الشمال والجنوب ، فقد جاءت نتائج الترشيح متطابقة تمامًا مع سياسة 
الحزب الذي كان يسعى جاهدًا لتوحيد الواليات الشمالية ، والحفاظ على وحدة البالد ، وتبني 

حرصًا منه على عدم إثارة النزعة االنفصالية  سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه مسألة توسيع الرق ،
 .لدى واليات الجنوب 

                                                           

)2) 
Thomas W .Knox, Op.Cit., P.78. 

وبدأًممارسة1511ًً،ًوتعلمًفيهاً،ًثمًدرسًالقانونًوتخرجًفيًعام1511ًًولدًفيًمقاطعةًباريسًبوليةًماينًفيًالسابعًوالعشرينًمنًآبًعامً (1)
ماينً،ًًوليةعضوااًفيًمجلسًنواب1518ًًفيًعامًوانتخبًًالىًالحزبًالديمقراطيً،ًًالسياسيةًحياتهًفيًبدايةًأنضمالمحاماةًفيًمدينةًبانجورً،ً

،ًثم1518ًً-1511كاملتينًبينًعاميًحقًوليتينًفيًوقتًلفيهًخدمً،ًإلًأنهً،1511ًعامًًاألمريكينوابًالمجلسًأخفقًفيًالفوزًبعضويةً
حاكمًًلمنصبالحزبًالجمهوريًًهرشح،1551ًًعامًًحتىفترةًوليةًكاملةًل،1515ًالشاغرًفيًعامًًمجلسًالشيوخًالمريكيانتخبًلملءًمقعدً

ليلتحقًبالخدمةًاستقالًًمًحيثحتىًنهايةًشباطًمنًنفسًالعا1558ًكانونًاألولًعامً،ًوخدمًفيًالمنصبًمنًالثامنًمنفيًنفسًالعامًوليةًماين
،1585ًً-1581بينًعاميًًلولياتًالمتحدةانائبًرئيسً،ًرشحهًالحزبًلمنصب1581ًًً–1558ًًبينًعاميًاألمريكيمجلسًالشيوخًفيًثانيةً

 .Charles Lanman, Op.Cit., P.911 - :ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.1511ًًتوفيًفيًالرابعًمنًتموزًعامً
(4) 

Henry Ketcham, Op.Cit., P. 179. 
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مثل ترشيح  وعلى خالف مظاهر البهجة التي أظهرها الجمهوريون في الواليات الشمالية ،
معنوية لمعظم أوساط المجتمع الجنوبي، إذ عد ترشيحه ناقوسًا للخطر المحدق  لنكولن نكسة
 بما عرف عنهم من خبرة طويلة ومعرفة بخبايا السياسة أن فقد أدرك ساسة الجنوب ،بمصالحهم 

، في مقابل قوة الحزب الجمهوري وصالبته، قد يؤدي إلى  يحزب الديمقراطالاالنقسام في صفوف 
يمر به كان االنتخابات المقبلة ، إذ إنها نتيجة حتمية لما في فوز مرشح الجمهوريين لنكولن 

، من  ا كان الحزب الجمهوري عامة ، ومرشحه لنكولن خاصةولم ، الحزب الديمقراطي من انقسام
، لدى ساسة الواليات الجنوبية تعززت النزعة االنفصالية فقد ،  الداعين إلى منع انتشار العبودية

السبيل الوحيد الذي سيجنبهم خطر الجمهوريين وأنصارهم المتربصين  -حسب قناعتهم  –ألنها 
 لنكولن بمختلف أنواع النقد ومحاوالت االنتقاص من شخصب أنهالت صحف الجنو ، فبنظام الرق 

نهًدرجًعلىًإ "، و "نهًمحامًريفيًمنًالدرجةًالثالثةإ" ومن ذلك النقد   ، ، وحزبه الذي رشحه
ًالماجن ًوالمزاح ًالمستهجنة ًالنكت ًقواعدًإ "، و "رواية ًوالتحدثًوفق ًالخطابة ًيستطيع ًل نه

نهًليسًأهالاًإ "، و "نهًتعودًأنًيجلسًفيًقميصإ "، و "نهًليسًبالرجلًالمهذبإ "، و "النحو
 . ( 4) "نهًمنًحيثًتقاطيعًوجههًاقربًإلىًالغوريالًمنهًإلىًاإلنسانإ "، و "إلًلنشرًالخشب

الحزب الديمقراطي حملته االنتخابية بعقد مؤتمره  بتدأوعلى الطرف اآلخر من السباق ، ا      
، ينا الجنوبية في مدينة تشارلستون بوالية كاروال 4564ان عام نيس الثالث والعشرين منالعام في 

بدأ وحين ،  الواليات المتحدة الشمالية والجنوبية أنحاءوقد حضر المؤتمر مندوبون من مختلف 
 ، كان المرشح الوحيد لمنصب الرئيس هو عضو مجلس الشيوخ عن والية إلينوي أعمالهالمؤتمر 

ه مرشحًا وحيدًا لهذا المنصب، أدى إلى انسحاب مندوبي كل لكن إعالن اسم ، ستيفن دوغالس
، وقد كان السبب في  تكساسالجنوبية وجورجيا، وفلوريدا ومسيسبي و  كاروالينامن واليات االباما و 

لم يكن هذا و  ،إدارته في حال فوزه بالرئاسة تسير عليه  كأساسالسيادة الشعبية  ه لمبدأذلك طرح
نما  ذاتهبحد دة الشعبية السيامبدأ االعتراض على  على شخص دوغالس نفسه ، إذ إن  كان، وا 

غير مرغوب به في الجنوب ، وقد  المناقشات التي دارت بينه وبين لنكولن جعلت منه شخصاً 
اقتراعًا لم يتمكن ( 88)بذلت محاوالت لتسوية موقفه وتصحيحه، لكنها لم تثمر ، فقد أجري 

  .( 2) الثلثين الالزمة للفوز بترشيح الحزب أكثريةأن يحرز في أي منها  دوغالس

                                                           

 .111-112،ًصًصًخميسً،ًالمصدرًالسابقًحيدرًشاكرنقالاًعنًً(1)
 .115حيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًنقالاًعنًً(1)
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في االنتخابات  اً بارز  اً أثر الحزب الديمقراطي  أعضاءهذا االنقسام الواضح في صفوف  ترك       
منافسًا ثالثًا على كرسي الرئاسة، ذلك هو حزب  أصبحالرئاسية ، إذ أدى إلى ظهور حزب جديد ، 

حزب  أعضاءمن مما تبقى لف أالذي ت(  Constitutional Union Party التحادًالدستوري) 
، األمر الذي  األخرىاألحزاب الصغيرة  عضبو ( يعرفونًشيئاًالذينًل) األمريكي حزبالو  الـويغ

أسهم في تشتيت أصوات المؤيدين للحزب الديمقراطي ، السيما في الواليات الجنوبية ، وبالتالي 
  .(4)خسارته لمعركة الرئاسة 

والية فرجينيا، وقرروا تشكيل حزب جديد ب رفي مدينة  بالتيمو  األحزابمثلو هذه فقد اجتمع م
          : ومنهاجه السياسي تعتمد على ثالثة محاور هي  أهدافهتحت اسم االتحاد الدستوري ، وجعلوا 

 ولاألوقد رشحوا في المؤتمر التأسيسي ( 2)" ًوسيادةًالقانون،ً،ًواتحادًالولياتًالبالدًدستورً "
لمنصب الرئيس،  John Bell  (4876- 4567 )(3)كال من جون بيل  بالتيمورللحزب في 

وأبدى   لمنصب نائب الرئيسًEdward Everett  (4871-4568 ) (1)  وادوارد ايفريت
المؤتمرون رغبتهم في القيام  بدور المصالحة في النزاع بين الديمقراطيين الشماليين والجنوبيين، 

وا تأسيس حزبهم وترشيح هذين االسمين لمنصبي الرئيس اطيين والجمهوريين، وعد  وبين الديمقر 
 .(8)ونائبه حاًل وسطًا لالزمة 

بعد فشل الحزب الديمقراطي في ترشيح مرشح توافقي للرئاسة في مؤتمره العام الذي عقد في و      
، في مدينة  4564حزيران عام  الثامن عشر مناجتماعًا آخر في  أعضاؤهتشارلستون ، عقد 

لكن ،  الند لغرض انتخاب مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائبه بالتيمور في والية ماري
                                                           

(1)  
Henry H. Smith , Op.Cit., P.91-91. 

(2)  
Ibid, P.91.  

ريةًصغيرةًبالقربًمنًفيًميلًكريك،ًوهيًق1818ًأمريكيًوعضوًمجلسًالشيوخًعنًوليةًتينيسيً،ًولدًفيًالثامنًعشرًمنًشباطًعامًًسياسيً (1)
،ًمعًًديمقراطيالحزبًالفيًالسياسيةًبدأًمسيرتهًً،1511ًتخرجًمنًجامعةًكمبرلندًفيًعامًًو،ًدرسًالقانونًوتعلمًفيهاًًتينسيبوليةًًناشفيلبلدةً

ًجناحً ًًانتخبًعضواًاأندروًجاكسون، 1518ًًلمجلسًشيوخًوليةًتينيسيًفيًعام ،ً ًوليةنًمريكيًعاألالكونغرسًًعضوااًفي1528انتخبًعام
مجلسً،ًانتخبًعضوااًفي1515ًً–1511ًبينًعاميًًمجلسًالنوابًاألميركيترأسًخاللهاًً،1511ً–1528ً،ًوخدمًفيهًبينًعاميًًتينيسي
ثمًأنضمًالىًحزبًالتحادً،1581ًفيًعامً،ًانضمًلحزبًالويغًاليميني1551ًًً–1518ًوخدمًفيهًبينًعاميًنًوليةًتينيسيًاألمريكيًعالشيوخً

 .Charles Lanman, Op.Cit., P.18 -:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.1581ًالدستوريً،ًتوفيًفيًالعاشرًمًأيلولعام

ً،ًوهوًفيًسنًالسابعةًعشرة1511عامًًجامعةًهارفاردًفي،ًتخرجًًاساتشوتسبوسطنًبوليةًمسياسيًوأكاديميًأمريكيًشهيرً،ًولدًفيًمدينةًً(5)
ًًمجلسًالنوابًاألميركيانتخبًعضوااًفيً ًانتخب1515ًً-1525بينًعاميًًماساتشوتسعنًولية ًثم ًلوليةًماساتشوتس، ً بينًعاميًًحاكماا

،1551ًًً–1552ً،ًأختيرًلمنصبًوزيرًالخارجيةًوخدمًفيهًبينًعامي1518ًفيًعامًًرئيسًجامعةًهارفارد،ًتولىًمنصب1511ًً–1518ً
،ًترشحًلمنصبًنائبًالرئيسًعنًالحزبًالدستوريًفي1551ًًً–1551ً عنًماساتشوتسًبينًعاميًاألمريكيالشيوخًًمجلسانتخبًعضوااًفيً

ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1585ًًمدينةًبوسطنًفيًالخامسًعشرًمنًكانونًالثانيًعامً،ًلكنهًفشلًفيهاً،ًتوفيًفي1581ًًانتخاباتًالعامً
- Charles Lanman, Op.Cit., P.179. 

 ً .81ًً-85ًكلينتونًروسيترً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًصًً(1)
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، إذ سرعان ما نشب الخالف بين مندوبي الواليات الجنوبية الذين  االجتماع لم يكتب له النجاح
لى منهاج انسحبوا من المؤتمر السابق، وبين مندوبي الواليات الشمالية، بسبب عدم االتفاق ع

، ففي الوقت الذي طالب فيه المندوبون الجنوبيون بتخصيص مادة في برنامج الحزب تبيح  الحزب
، فضاًل عن إن مندوبي الواليات  الرق في الواليات المتحدة كافة ، عارض الشماليون ذلك 

سيع دوغالس ألنه لم ينصف قضيتهم المتعلقة بتو شخص الجنوبية كانوا معارضين لترشيح الحزب ل
لذلك فإنه لم يعد محبوبًا لديهم ، ،  العبودية إلى األقاليم الجديدة ، من خالل مناقشاته مع لنكولن

من قبل الحزب الديمقراطي ما كان عليه في السابق، وحين أدركوا أن ترشيحه معكس على ال
، وفلوريدا ، انسحب مندوبو واليات االلباما ، ولويزيانا، والمسيسبي ، وتكساس  سيؤدي إلى فوزه

Florida  إال أن ذلك  ،الجنوبية، وجورجيا ، واركنساس مجددًا  كاروالينا، واغلب مندوبي
مؤتمرهم ، الذي استهل بطرح برنامج الحزب من مواصلة عقد ن يالمؤتمر  االنسحاب لم يمنع

  ( 4):  ، ومما جاء فيهللمرحلة المقبلة 
تغيير ، ويسعى الحزب جاهدًا لتطبيقها دون تراجع إن المبادئ الديمقراطية ثابتة ، وغير قابلة لل .4

 .أو فتور 
يمر الحزب بأزمة خالفات في وجهات النظر بين أعضائه ، معظمها في قضية العبودية،  .2

 .ودخول األقاليم الجديدة إلى االتحاد ، لكنه يسعى لتسويتها في اقرب وقت
 .ظل القانون إن الحزب يلتزم بقرار المحكمة العليا للواليات المتحدة في .3
إن من واجب الواليات المتحدة أن تمنح حماية واسعة وكاملة لكل مواطنيها، سواء كانوا في  .1

بلدهم أو خارجه، وسواء كانوا من المواطنين األصليين أم من الذين يحملون الجنسية 
 .األمريكية

دي، وهي يسعى الحزب لتحقيق أكثر الضروريات أهمية في المجال العسكري والتجاري والبري .8
ن الحزب الديمقراطي يتعهد  االتصال والتفاهم السريع بين الواليات األطلنطية والباسيفيكية، وا 
بمثل هذه المؤسسات الحكومية ومساعدتها، ويضمن كذلك بناء سكة حديد على شاطئ 
الباسفيك في مدة وجيزة إن الحزب الديمقراطي يدعو إلى ضم جزيرة كوبا، وهذا سيكون شرفًا 

 .يات المتحدة واسبانياللوال

                                                           

(1)
 Henry Steel Commager, Op.Cit., Vol.1, The Democratic Party Platform of 1831 June 18, 1831 , Doc. No. 111, 

P.138. 
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إن قوانين الهيئات التشريعية للواليات لدحر قانون العبد الهارب ، هي عدائية في شخصها ،  .6
 .ومدمرة للدستور ، وثورية في نتيجتها أو تأثيرها

إن قوة تأثير الهيئات التشريعية في األقاليم على األشخاص وعالقاتهم المحلية، سيتم في نهاية . 8
ا من قبل المحكمة العليا للواليات المتحدة، وينبغي احترامها من قبل جميع األمر تحديده

 . المواطنين الصالحين ، وأن تدعم من قبل المؤسسات الفرعية والعامة للحكومة
الحزب، أجري التصويت على مرشحي الحزب ،  البرنامج السياسيوبعد االنتهاء من طرح      

الحاضرين، وأعلن انه مرشح الحزب لالنتخابات  اتأصو على أغلبية  فحصل ستيفن دوغالس
من مؤتمر  األمر الذي رفضه مندوبي الواليات الجنوبية الذين قرروا االنسحاب ،الرئاسية المقبلة 

حزيران  الثامن والعشرين منفي  هانفسالمدينة الحزب العام في بالتيمور، وعقدوا مؤتمرهم العام في 
من  John Breckinridge  (4524-4588) (4) كنريدج، ورشحوا فيه جون بري 4564عام 

السعي لضم كوبا إلى فقرة تدعوا الى برنامجهم السياسي  واضمنو ،  والية كنتاكي لمنصب الرئاسة
 .(2) امتداد العبودية إلى كافة األقاليم الجديدة التي تدخل االتحادأخرى تسمح باالتحاد األمريكي، و 

       

-ً:وفوزًأبراهامًلنكولن1581ًًاسيةًلعامًحملةًالنتخاباتًالرئً-
ليس باالعتماد على االنتخاب الرئاسية ن تجرى االنتخابات أجرت عليه العادة ب ووفقًا لما    

نما على انتخاب الرئيس بواسطة  ًانتخابية) الشعبي العام فقط ، وا  انطلقت ، فقد  (3) ( هيئة
ستيفن دوغالس بأربعة مرشحين هم كل من  4564تشرين الثاني عام  منالسادس في  اتنتخاباال

                                                           

(1)ًً ًمحاميًوسياسيًأمريكيً، ًعام ًمنًكانونًاألول ًفيًالسادسًعشر ًكنتاكي ًفيًولية ً،1521ولد ًفيها ًوتعلم ،ًً ًدرسًالقانونًفي جامعةًثم
،ًًالحربًمعًالمكسيكللخدمةًفي1518ًًفيًعامًًتطوعًً،ًهناكًممارسةًالقانونوبدأًً،1511فيًلكسينغتونًوتخرجًمنهاًفيًعامًًانياترانسيلف

وليةًكنتاكيًبينًًعنًاألمريكيعضواًفيًمجلسًالنوابًثمً،ًًالحزبًالديمقراطيعن1511ًًفيًعامًمجلسًنوابًوليةًكنتاكيًانتخبًعضواًفيً
عنًالحزبًالديمقراطيًوكانًأصغر1558ًًفيًعامًًنائباًلرئيسًالولياتًالمتحدةانتخبًًانهًلمًيترشحًلوليةًثانية،ًإل1555ًً–1551ًعاميً

جنوبيًللحزبًالديمقراطيًعنًالجناحًال1581ًانتخاباتًلرئاسةًفيًمنصبًافشلًفيًترشحهًلً(عاما15ًًً)ًنائبًرئيسًفيًتاريخًالولياتًالمتحدةً
اختيرًلمنصبًوزيرًالحربيةًفيًالجنوبًًوضدًالقواتًالفيدراليةً،ًًليقاتلًفرًثم،1581ًً،ًوخدمًعضوااًفيًمجلسًالشيوخًالمريكيًعنًكنتاكيًعامً

 .Charles Lanman, Op.Cit., P.38 - ًًًًًًًًًًًًًًًً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.1585ًً،ًتوفيًفيًالسابعًعشرًمنًآيارًعام1585ًًعامً
(2)  

George O. Seilhamer , Op. Cit., PP.11-81. 
،ًحيثًًاختيارهمًعنًطريقًالمجالسًالتشريعيةًللولياتًيتمعددًمنًاألعضاءًمماثلًلعددًأعضائهاًفيًالكونغرسً،ًبفيهاًكلًوليةًًتمثلوهيًهيئةًً(1)

،ًوللكونغرسًًللحزباختيارًأعضاءًالهيئةًالنتخابيةًالمناصرةًب(ًالناخبينًالثانويين)تطلقًعليهمًتسميةًالذينًحزبًفيًكلًوليةًًواليقومًأعضاءً
يكنًفلمًوعليهً،ًاألمريكيةًًالولياتًالمتحدةكافةًأرجاءًنًيقررًموعدًاختيارًالناخبينً،ًويومًاقتراعهمً،ًالذيًيجبًأنًيكونًموحدااًفيًأًلًالسلطة

علىًأغلبيةًًهواتًفيًالهيئاتًالنتخابيةًبمعزلًعنًالنتخاباتًالشعبية،ًًبلًإنًفوزهًيقترنًبحصوللفوزًالمرشحًأنًيحصلًعلىًأغلبيةًاألصًيكفً 
ًً.ًاألصواتًفيًالهيئاتًالنتخابيةًواألصواتًالشعبية ًينظر ًمنًالتفاصيل ًللمزيد ًالمصدرً: ًالتربوي، ًلالستعالماتًوالتبادل مكتبًالولياتًالمتحدة

 .111صدرًالسابقً،ًصً؛ًريجيناًكيلي،ًالم18ًالسابق،ًصً
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بريكنريدج عن الديمقراطيين الجنوبيين، وأبراهام لنكولن عن جون عن الديمقراطيين الشماليين ، و 
 .(4) عن حزب االتحاد الدستوري بيلجون ، و  الجمهوريالحزب 
في  التصويتأعلنت نتائج  بعد ستة أيام من التصويت المستمر في الواليات كافة ،و      

لنكولن  أبراهامفوز مرشحي الحزب الجمهوري وأظهرت االنتخابات الشعبية والهيئة االنتخابية ، 
عشرة المبيحة  ةمن الواليات الخمسخمسًا  لهوهانيبال هاملين بمنصبي الرئيس ونائبه ، فقد صوتت 

بية عن المشاركة وامتنعت والية كاروالينا الجنو ، فيما لم تصوت له تسعًا من هذه الواليات للرق ، 
وهذا يعني أن المجتمع الجنوبي كان يعاني من انقسام في مواقفه من الحزب في هذه االنتخابات ، 

مرشح الحزب الديمقراطي المنشق الجمهوري والواليات الشمالية ، أما الشماليون فرغم معاداتهم لـ
 ، األوسطواليات الشمال  تركزت في، ًا صوت( 288،444) له بـ اصوتو  إال أنهمبريكنريدج ، جون 

فضاًل عن كونه  4564االنقسام الذي شهدته الواليات المتحدة في انتخابات عام مما يدل على إن 
  .(2)أنفسهم والشماليين بين الجنوبيون فيما كان انقسامًا ،  انقسامًا بين الشمال والجنوب

صوتًا ، فضاًل عن (  4،566،382) من األصوات بواقع % ( 14)لم ينل لنكولن أكثر من      
ولم يحصل على أي  –ما عدا نيوجيرسي  –أصوات ثماني عشرة والية حرة في الهيئة االنتخابية 

صوت من أصوات الواليات الجنوبية في الهيئة االنتخابية ، إال أن األصوات الشعبية التي نالها 
يكمن في ب الرئيسي في فوزه ولعل السب،  توزعت بين الواليات بشكل يكسبه األغلبية االنتخابية

انقسام الحزب الديمقراطي على نفسه ، وتشتيت أصوات مؤيديه بين جناحيه المتنافسين ، فضاًل 
عن تصويت عدد غير قليل من الجنوبيين لصالح مرشحي حزب االتحاد الدستوري ، وامتناع والية 

تحبذ كانت  إنهايدل على  ، مماكاروالينا الجنوبية عن التصويت ألي حزب في هذه االنتخابات 
 .(3) النتيجة التي ستؤول إليها هذه االنتخابات مسبقاً  أدركت أناالنفصال ، بعد 

-ً:موقفًالولياتًالجنوبيةًمنًفوزًمرشحًالحزبًالجمهوريًأبراهامًلنكولنًً-
الكبير بالترحيب  4564أستقبل انتخاب أبراهام لنكولن رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية عام      

ما في واليات الجنوب ، التي رأت فيه فرصة مناسبة تتحرر فيها من إرتباطها القديم باالتحاد الذي 
الجماعات المؤيدة  ةيؤمن لها مصالحها كما تريد هي ، وكما يريد سكانها ، وازدادت خشي عاد

                                                           

(1) 
Ruth K. Scott and Ronald J. Hrebenar, Parties in Crisis: party Politics in America, New York, 1131, PP.98-91. 

ً.125نقالاًعنًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(1)
(3) George S. Boutwell, Op.Cit.,P.91. 
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االتحادية ، إلى حرمانهم من الوظائف  انتخاب لنكولنللرق في الواليات الجنوبية من أن يؤدي 
ضعاف مكانتهم فيه ،  .  (4) في االنفصال عالمة تاريخية تخص فوائدها كل واليات الجنوب فرأوا وا 

لم تكن فكرة انفصال الواليات الجنوبية عن االتحاد جديدة ، فطالما ترقبت والية كاروالينا      
هور النزعة االنفصالية الجنوبية فرصة توحد فيها الجنوب في صورة اتحاد جديد ، وتعود بداية ظ

ات القرن التاسع عشر ، وقد قويت هذه النزعة مع تزايد الصراع يفي الجنوب الى منتصف أربعين
من أجل نشر العبودية الى المناطق الغربية ، وعد  زعماء الجنوب آنذاك ، إن محاولة الشماليين 

د أعلن المؤتمر الذي عقد إيقاف توسيع العبودية هجومًا على مصالحهم وعلى حقوق الجنوب ، فق
حقًالولياتًالجنوبيةً) عن  4584في ناشفيل بوالية تينيسي في العاشر من تشرين الثاني عام 

، وعلى إثر النزاع في كنساس ، قام كبار مالك العبيد بتشكيل جمعية سرية ترأسها (  بالنفصال
ًالذهبيالنا) سميت بـ  Jefferson Davis (4545-4557 ) (2)جيفرسون ديفز  (               دي

The Golden Club  وقامت بالتحضير النفصال الجنوب بشكل منتظم ، فقد توجب عليها ،
تباع التجنيد السري بشكل واسع دون لفت أنظار الشماليين   .(3)تنظيم القوى العسكرية ، وا 

ن بصورة عامة ، تسارعت األحداث بعد انتخاب أبراهام لنكولن مباشرة ، حيث أدرك الجنوبيو      
ومؤيدو نظام الرق وأنصار حقوق الواليات بصورة خاصة ، المغزى الرئيس من وراء انتخاب 
الرئيس الجمهوري الجديد ، فلم يكن قد مر زمن طويل على إعالن رغبته في تحريم الرق 

               4564والمحافظة على وحدة البالد ، فقد جاء في البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري عام 
 . (1) " إنًالعبوديةًيجبًحصرهاًفيًأيًأرضًجديدةًسوفًتنظمًالىًالتحاد "

أصبحت مسألة االنفصال تلوح في األفق ، ألن الواليات الجنوبية عدت فوز مرشح الحزب      
الجمهوري بمثابة القضاء على نظامها االقتصادي ، وأصبحت مسألة االنفصال من الثوابت لديها، 

ا بعد أن جعل الحزب الجمهوري الذي فاز في االنتخابات الرئاسية من القضاء على الرق السيم
                                                           

(1)
 Carl Sandburg, Abraham Lincoln- The Prairie years , Mladinska Knjiga, Yugoslavia , 1181, P. 981. 

،ًنشأًوترعرعًبوليةًالمسيسيبيً،ًوفيًالسادسةًعشرةًمنًعمرهًألتحق1515ًًسياسيًأمريكيًشهيرً،ًولدًبمدينةًكريستيانًبوليةًكنتاكيًفيًعامًً(1)
فيًالحمالت1515ًًاءًخدمتهًالعسكريةًعلىًالحدودًبوليةًويسكونسونًحيثًشاركًعامً،ًعملًأثن1525ًعامًًفيهاباألكاديميةًالعسكريةًوتخرجً
بمقعدًمجلسًالنوابًاألمريكيًعنًوليةًالمسيسيبيً،ًإلًانه1515ًًأنضمًالىًالحزبًالديمقراطيًوفازًعام1511ًًضدًالهنودًالحمرً،ًفيًعامً

أختارهًحاكمًالوليةًلشغلًمقعد1518ًًبيينًفيًالحربًضدًالمكسيكً،ًوفيًعامًوأصبحًعقيدااًفيًكتيبةًالمتطوعينًالمسيسي1518ًاستقالًعامً
انتخبتهًالهيئةًالتشريعيةًفيًالوليةًلعضويةًالمجلسًلماًتبقىًمنًالدورةًالنتخابيةً،ًوأعيد1515ًًشاغرًفيًمجلسًالشيوخًاألمريكيً،ًوفيًعامً
 Confederation States ofًةالكونفدراليللولياتًالمتحالفةًرئيسااًاختيرًلةً،ًلدورةًكام1551ًانتخابهًلعضويةًمجلسًالشيوخًاألمريكيًعامً

America 1581-1585ًً،ًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1551ًًتوفيًعام:ً- Charles Lanman, Op.Cit., PP. 119-111.      ً
 .125ًًطلعيةًالصياحًوراغبًالعليً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(1)
 .211ًنيربً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًمحمدًمحمودًالً(1)
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في األراضي الغربية، وعدم السماح بتوسعه أول أهدافه ، لذلك فإن ما كان يقال أصبح قابال 
فراح ساسة الجنوب يبينون للشعب الذي لم ينس بعد مرارة الهزيمة في  ،للتنفيذ وبال تردد 

الرئاسية ، محاسن االنفصال وما يجره عليه من منافع ، إذ سيمكنه المتاجرة مع أوروبا  االنتخابات
من غير عراقيل أو تعريفات كمركية كالتي أراد أهل الشمال وضعها على الواردات ، فتصبح بذلك 

ي عالقاته مع الخارج مباشرة ، وبدون تدخل الرأسماليين ، كما سيمكنه المتاجرة بالعبيد التي ستؤد
الى تدني أجور العمل ، وتطور الزراعة وتوسيع رقعة األرض المزروعة ، وكل ذلك سيقود الى 

 .  (4)بناء المصانع والبنوك ، ويهيئ العناصر المطلوبة لقيام دولة الجنوب المستقلة 
أهل الجنوب على اتخاذ خطوات من تلك األحداث وقف إدارة الرئيس بيوكانان السلبي مشجع       

في نحو االنفصال ، فقد طلب الرئيس بيوكانان في رسالته السنوية الموجهة الى الكونغرس أخرى 
تنفيذ مطالب الجنوبيين في الواليات المتحدة األمريكية ،   4564عام  األولكانون  الرابع من

وصرح محاواًل إمالء السياسة التي يجب على لنكولن أن يسير عليها في حال انفصال الجنوب 
بأنًأشدًماًيخشاهًهوًانفصالًالولياتًالجنوبيةًعنًالتحادً،ًوفيًحالًحدوثً ": ال عن الشم

 . (2) " ذلكًفعالاً،ًفإنًالحكومةًالتحاديةًيجبًأنًتتجنبًإخضاعًتلكًالولياتًبالقوة
إلى الكونغرس ، إذ لم يتخذ فيها أي موقف إلدارة بيوكانان بعد رسالته  اتاالنتقاد تاشتد     

تتخلى  أنليس هناك والية لها الحق في  أن بالتأكيدالناشئة ، واكتفى  األزمةم تجاه صريح وحاز 
حكومةًالولياتًالمتحدةً " أنإلى  أشارلالنفصاليين الشعور بالراحة عندما  أعطىو عن االتحاد ، 

ًالوسائلًالشرعيةً مما أفقده احترام سكان  "أيًوليةًعلىًالبقاءًفيًالتحادًإلجبارليستًلديها
 .(3)الواليات الشمالية 

تكون أول والية الى الشعور بأنها س،  عدم اشتراك والية كارولينا الجنوبية في االنتخابات أدى     
، وهذا ما حصل فعاًل، فقد اجتمع مجلسها التشريعي ، في العشرين من تشرين  تعلن االنفصال
ال عن االتحاد، وأعلن ، في تشارلستون ، لغرض التباحث بأمر االنفص 4564الثاني عام 

عضوًا، االنفصال عن االتحاد ، وأكدوا إصرارهم وعزمهم على ( 467)الحاضرون البالغ عددهم 
 . (1)دعمه بكل ما يتطلبه من قوة ، سواء قوة الدبلوماسية أو السالح 

                                                           

(1)
 “The Annals of America” , Vol.1, 1888-1838, The Crises of the Union, Chicago, 1138, Southern Secession, Doc. 

No.18, P.911. 
(2)

 James D. Richardson, A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, Vol. 8, James Buchanan, 

Published by Authority of Congress, 1119, P.198. 
(3)  

James D. Richardson, Op.Cit., P.198. 
(2)

 John D. Long , Op.Cit., P.87. 
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ينا الجنوبية صادق المجلس التشريعي لوالية كاروال 4564في العشرين من كانون األول عام      
يناًنحنًشعبًكارول " : باإلجماع على قانون االنفصال عن االتحاد ، وجاء في قرار المصادقة 

ًالوليةً ًهذه ًبين ًالموجود ًالتحاد ًإن ،ً ًمؤتمرهم ًفي ًممثلينا ًاجتماع ًبعد ًنعلن ،ً الجنوبية
هاًيناًالجنوبيةًقدًعادتًإلىًموقعوالولياتًاألخرىًألمريكاًالشماليةًقدًحلً،ًوأنًوليةًكارول

 . (4).....ً"ًًبينًدولًالعالمًوليةًمنفصلةًومستقلة
قادت هذه األحداث المتسارعة إلى محاولة إيجاد الحلول السلمية لألزمة ، فتقدم السيناتور      

في مقترحات إلى الكونغرس ال بعدد من John Crittenden ً(4858-4563) (2)جون كريتندن 
هو تعديل  تمحورت حول إجراء وحيد لحل األزمة،   4564عام  األولكانون  ثامن عشر منال

الدستور، بحيث يضمن بشكل صريح حقوق مالكي العبيد، وعدم التدخل في نظام العبودية في 
وشكلت لجنة متوازنة في الكونغرس في التاسع عشر من كانون  ، أصالً  االواليات الموجود فيه

يمثلون الواليات الشمالية والجنوبية  نائباً ( 42)برئاسة كريتندن وعضوية  4564األول عام 
يجاد غيرها إذا تعذر قبولها   . (3)المتخاصمة للنظر في هذه المقترحات ، وا 

ربط األعضاء الشماليين في اللجنة موافقتهم على مقترحات كريتندن بموافقة الحزب الجمهوري      
،  وبعض الجمهوريين( ن و نوبيالجو ن و الشمالي) ن و في الوقت الذي كان فيه الديمقراطيعليها ، و 

الرئيس لنكولن ليزيد من لنجاح هذه التسوية، ومنع انفصال الجنوب ، جاء رفضها من قبل  ينتواق
فقد انقسم الحزب الجمهوري الى فئتين  ، السياسية بين مؤيدي العبودية ومعارضيها المواقف  تباين

    األولى هي فئة الجمهوريين المتطرفين  بشأن الموقف من إلغاء العبودية في الواليات الجنوبية ،
الذين كانوا يرون إن على الحكومة الجديدة العمل وبكل الوسائل على إلغاء  (1)(  الراديكاليين) 

                                                           

(1) 
“The Annals of America” , Vol.1, Op. Cit., P.911. 

عضوااًفيًًأصبح،ًثم1518ًكليةًوليمًماريًعامًًمنيةًكنتاكي،ًتخرجًبولWoodfordًًوودًفورد،ًولدًفيًمقاطعةًًشهيرًأمريكيمشرعًسياسيًًوًً(1)
ً-1528مارسًالمحاماةًفيًوليتهًللمدةًمابينًعاميً.ً،ًوفيًالعامًالتاليًانتخبًعضوااًفيًمجلسًالشيوخ1518ًًمجلسًوليتهًالتشريعيًعامً

ثمًمديرااًعامااًللبريدًفيًحكومةًالرئيسًميالرد1515ًًلوليتهًعامًًحاكماًاًأصبح،ًثمًأعيدًانتخابهًثانيةًعنًوليتهًلعضويةًمجلسًالشيوخ،1521ًً
،ًتوفيًًاألهليةدورااًمهمااًفيًبقاءًوليتهًمواليةًلالتحادًخاللًمرحلةًالحربًًأدىً،ًانتخابهًلعضويةًمجلسًالشيوخًأعيد1555ًفيلمورً،ًوفيًعامً

  .Encyclopedia Americana, Vol.8, P.911 -ًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-:ينظرًللمزيدًمنًالتفاصيل.1581ًًعامً
(3)

 Samuel Eliot Morison, The Oxford History of the American People, New York, 1138, P.311. 
المساواةًالتامةًمعًواًعلىًقدمًأنًيكونًالعبيدًالمحررينًيجبهمًمجموعةًمنًأعضاءًالحزبًالجمهوريًونوابهًفيًالكونغرسًالذينًكانواًيرونًأنًًوً(1)

ثاديوسًستيفنز،ًتشارلزًسومنر،ًوضمتًهذهًالمجموعةًكالاًمنًً،ًنبراسكاً-نساسًكًالهاربًوالعبدًًيقانونكماًعارضواًتطبيقًً،ًالمواطنينًالبيض
ميديلً،ًهوراسًجوزيفً،ًبنيامينًبتلر،ًًونًهيل،ًجورجًجوليان،ًجوينتر،ًأوينًلفجويً،ًهنريًديفيسًًوليامًكيلي،ًجيدينجزً،ًبنيامينًوادًإيشوعً

ًمورتونًأوليفر،ًجونًلوجانً،ًجيمسًويلسون،ًتيموثيًهاو،ًجورجًوليامز ًريًتشاندلرً،ًجيمسًاشلي،ًجورجا،ًزكًكولفاكسًشويلرً،ًغريلي،
1581ًًالرئاسةًلعامًبعدًانتخاباتنً،ًًووآخرو،ًجيمسًغارفيلد،ًهانيبالًهاملين،ًهارلنًجيمس،ًاندروًجون،ًليمانًترمبلً،ًكوفودً،ًجونباتويل

ًفيًالكونغرسًونأصبحًالجمهوريونًالراديكالي ًكبيرة ًمنًنوابهمًوانتخبً،ًقوة ًلجانًمهمةًرؤساءًعدد ًًلعدة ًالً)ثاديوسًستيفنزًمثل سبلًلجنة
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الرق في كافة أرجاء الواليات المتحدة األمريكية ، وأن انفصال الواليات الجنوبية عن االتحاد يعد 
ودعوا إلى عدم بذل الشمالية من مشكلة العبودية الى األبد ، عماًل صالحًا ، إذ ستتخلص الواليات 

المشاكل، التي كان يعانيها االتحاد بسبب قضية  إنإلى االتحاد ، بل أكدوا  إلعادتهاأي جهد 
من الممكن حلها مع انفصال الواليات الجنوبية، ألن هذه الواليات هي سبب كل  أصبحالعبودية، 

  .(4) ن البلد سيتنفس الصعداءتلك المشاكل ، وبانفصالها فا
وقد ،  اظ على وحدة االتحادفالداعين للح(  نًالمعتدلونوالجمهوري) أما الفئة الثانية فهم      

وغالبيتهم من التجار الشماليين  (ًنًللحوارينًالمؤيديالمعتدل) انقسمت هذه الفئة الى قسمين ، 
فوا كثيرًا النفصال الواليات الجنوبية ودعوا الذين ستتضرر مصالحهم التجارية مع الجنوب ، وقد أس

إلى االتحاد ، والحيلولة دون انفصال  المنفصلةالواليات  إلعادةواللين  الحوارإلى انتهاج سياسة 
 -وهي الفئة التي ينتمي إليها الرئيس لنكولن  –( نًللتشدديالمؤيدًنيالمعتدل) و ، أي والية عنه

تحاد بالقوة ، ومنع انفصال الواليات الجنوبية بشتى السبل ، والذين كانوا يسعون للحفاظ على اال
 .(2) إلى االتحاد المنفصلةالواليات  إلرجاعنان إلى استخدام القوة بكل شدة اوكيالرئيس بودعوا 
الديمقراطيينً) أما الحزب الديمقراطي ، فقد انقسم هو اآلخر الى فئتين ، األولى هي فئة      

الرئيس أيدوا سياسة نوا يدعون الى استخدام الوسائل السلمية لحل األزمة ، و كاالذين (  الشماليين
، وساندوها في مختلف وسائل في عدم اتخاذ أي إجراء إلعادة الواليات المنفصلة بالقوة نان اوكيب

              خشية التصعيد الذي سيجر البالد الى أتون الحرب األهلية ، أما الفئة الثانية فهم           ، الدعاية
ًالجنوبيون)  ًًالديمقراطيون الذين أتسمت مواقفهم بالتطرف والدعوة الى االنفصال التام عن (

قامة دعائم استقالل الجنوب ، وكانوا يرون في االنفصال فرصة تاريخية لن تتكرر  االتحاد ، وا 
اظ بعبيدهم ونقلهم إلقامة دولة تحظى بمركز وطيد بين دول العالم ، وسيكون بمقدور أهلها االحتف

 .(3)أينما شاؤوا 
هما إلى عضوي اللجنة ب في الرسالتين اللتين بعث لنكولن لمقترحات كريتندن جاء تأكيد رفض     

سرائيلو  William Kelloggوليام كيللوك   الثالث عشر منو  الحادي عشرشبورن ، في و و  ا 
                                                                                                                                                                                                 

ً(وسائلالًو ًلفجوي ًأوين ً(الزراعة)، ًاشلي ًجيمس ً(األقاليم)، ًديفيس ًهنري ،ً ًالخارجية)وينتر ًج(العالقات ،ً ًجوليان ًالعامة)ورج ًإليهوً(األراضي ،
ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً(.القضاء)،ًوهنريًويلسونً(التجارة)ًواشبورن

- Allan G. Bogue, "Historians and Radical Republicans: A Meaning for Today", Journal of American History, Vol. 71, 

No.1, Jun 1181, PP. 7-11. 
براهيمًفريجيً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًفرحاتًزيً(2)  .115ًادةًوا 

(2)
 Oliver P. Chit wood and others , American People History to 1877, New York, 1139, PP.818-813. 

(3) 
Oliver P. Chit wood and other, Op.Cit., P. 818. 
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،ًاألدنىفيًًأخرىةًستضعناًمرةًالتسويهذهًإنً " األولى، فقد كتب في  4564عام  األولكانون 
إنً ": وكتب في الثانية   ،" تضعفًالجمهوريينوفًسًو...ًوسيرجأًالتفكيرًفيًالعملًمرةًأخرى

ًالجهيدًآتً  ًًأن،ًوأفضلًًالجهد ًبعد نًتلكًالتسويةًستؤديًإلىًً…يكونًاآلنًوليسًفيما وا 
 . (4) " حمالتًجنوبيةًتعطلًالجهودًالشمالية

سارعت حكومات المتشدد الذي أبداه الرئيس لنكولن تجاه توسيع العبودية ، وعلى إثر الموقف      
تأييد قرار والية  إلىواليات أالباما ، وجورجيا ، والمسيسبي ، ولويزيانا ، وفلوريدا ، وتكساس 

مؤتمرًا  4564وعقد ممثلو الواليات السبعة في الرابع من شباط عام  .(2)كاروالينا الجنوبية تباعًا 
بوالية أالباما وأعلنوا فيه عن تكوين نظام سياسي جديد أطلقوا  Montgomeryة مونتغمري بمدين

ديفز بطل حرب المكسيك وانتخبت الواليات الجديدة  (ًالولياتًالكونفدراليةًاألمريكية) عليه اسم 
 . (3) رئيسًا مؤقتًا لها

يات المتحدة ، وصودق وافق مؤتمر مونتغمري على وضع دستور مؤقت يشبه دستور الوال     
عليه من قبل الواليات السبعة ، وقد أعطى للحكومة المركزية سلطات محدودة مقابل منح حكومة 
كل والية سلطات واسعة جدًا ، كما نص على شرعية العبودية في الدولة ، والحق في امتالك 

 Stateدة الواليات العبيد ، وضمان الحرية في نقلهم من والية الى أخرى ، مع التأكيد على سيا

Sovereignty  ومنع أي تعريفة كمركية على الواردات ، لكنه لم يشر الى حق الوالية في ،
   .(1)االنفصال ، فضاًل عن تحديده لوالية الرئيس بست سنوات 

في الثامن عشر من أعلن جيفرسون ديفز رئيس الواليات الكونفدرالية في خطابه االفتتاحي ًًًًًً
في تنفيذ قرارها باالنفصال عن قدمًا عن عزم الواليات الجنوبية على المضي ،  4564شباط عام 

- : قوله ذلك بمؤكدًا ، من أجله والتضحية االتحاد واستعدادها للقتال 

                                                           

(1)
 Harry V.Jaffa, Op.Cit., P.119. 

ً،ًتلتهاًفلوريداًفيًالعاشرًمنهً،ًثمًتلتهاًوليةًألباماًفي1581ًنفصالهاًعنًالتحادًفيًالتاسعًمنًكانونًالثانيًعامًأعلنتًوليةًالمسيسبيًاً(1)
ًالحاديًعشرًمنهً،ًثمًوليةًجورجياًفيًالتاسعًعشرًمنهً،ًثمًلويزياناًفيًالسادسًوالعشرينًمنًالشهرًنفسهً،ًأماًوليةًتكساسًفقدًأعلنت

ً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1581ًًمنًشباطًعامًًاألولانفصالهاًفيً
- James Moore , A Complete History of the Great Rebellion: Or The Civil War in the United States 1831-1838, W.S. 

Burlock and Company , Philadelphia, 1881, P. 11. 
سونًديفزًرئيسااًلالتحادًعلىًالرغمًمنًوجودًمرشحينًيفوقونهًفيًالقوةًالسياسيةً،ًوكانًاختيارهًلمًتذكرًلناًالمصادرًالتاريخيةًسببًتعيينًجيفًرً(1)

ًومازالً،ً ًمحيراا ًسياسييًالجنوبًتجاهًفيًذلكًالوقتًلغزاا ًبالمواقفًالمتطرفةًلمعظم غيرًأنًمنًالمرجحًهوًالموقفًالمعتدلًلجيفرسونًقياساا
-ً:ً،ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًعلىًالرغبةًفيًتجنبًاللجوءًالىًالمواجهةًًًالولياتًالشماليةً،ًاألمرًالذيًقدًيدل

- Henry B. Rankin, Personal Recollections of Abraham Lincoln , Vol.1 , New York , 1113 , P. 111.  
(1) 

James Moore , Op.Cit., P. 19. 
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،ًاستنادااًإلىًالرأيًاألممًمثيلًلهاًفيًتاريخًًبطريقةًلًتحققتًاألحوالًالحاضرةلقدً " 
نًمنًحقًالشعبًالمحكومينومًعلىًموافقةًإنًالحكوماتًتق:ًاألمريكيًالقائلً ًأن،ًوا 

 يغيرًحكوماتهًعندماًتتحولًإلىًحكوماتًفاسدةًمدمرةًللغاياتًالتيًجاءتًمنًاجلها
ًإلقامةًالعدل،ًوضمانًو ....... ًبينًالولياتً، ًالذيًعقد الداخليًًاألمنأنًالتحاد

ً ًوتأمين ًالعامة، ًوالنهوضًبالمنفعة ًالمشترك، ًللدفاع ًهذهًوالستعداد ًلشعب الحرية
ً ًفيًحقيقة ًتجاوز ًًأمرهالوليات، ًلذلكًًاألهدافهذه ًعلىًتحقيقها، ًيعمل ًفلم ًفإن،

يعملًعلىًتحقيقها،ًًيمثلًرغباتها،ًولًعنًاتحادًلًانفصالهاالولياتًالجنوبيةًًنإعاًل
وعليهًفإنًانسحابهاًليسًتجاوزااًعلىًالتحادً،ًولًعلىًأيًوليةًعضوًفيهً،ًبلًهوً

ًالذيًحددتهًوثيقةًتثبيتً فيًالرابعًمنًتموزًعامًًاألمريكيالستقاللًًإعالنلحقها
1888 " (4) . 

في خطابه ليبين األسس التي استند إليها قرار االنفصال عن االتحاد حين  ثم يمضي ديفز     
ً ": يقول  ًويبررًعملنا ًالمستنيرًالعادلًسيحكمًعلىًصدقًتصرفنا ويحكمًعلىً…ًأنًالعالم
ًآباؤناًصناإخالمدىً ًالتيًبذلناهاًفيًصيانةًروحًالحكومةًالتيًوضعها لسيماً،  فيًجهودنا

ً ًالتي ًالحقوق ًًأصدرهاوثيقة 1851ًًالكونغرسًعام ًللدستور ًتعديالت ًبمثابة ًوعدت ثم ً"،
السلم،ًوالتجارةًالحرة،ًوتقليلًالقيودًعلىًتبادلً "يوضح سياسة الحكومة الكونفدرالية القائمة على 

فةًالجمركيةًبينًالولياتًالمتحالفةًوالدولًالتيًي،ًأيًتخفيضًالتعًراألجنبيةعًالدولًالمنتجاتًم
النيةًألنًتبديًالولياتًالمتحدةًالمجاورةًللولياتًالمتحالفةً "داعيًا   " تستوردًمنهاًوبالعكس
 في تجنب الحرب األملفقدان  ثم يختتم خطابه بعبارات تعبر عن  " بالدناالحسنةًفيًالتعاملً

ًنأملًعلىً " :قائاًل  ًالحربًرغماًاًاألجيالتبرئًًأنًاألقلإننا ًدخولنا ًوتغفرًلنا القادمةًساحتنا
بفضلًانعدامًالخطأًمنًجانبناًالذيًيضاعفًمنًقوتناًً،ًمغنماًاًأونبغيًمنهاًنفعااًًعنا،ًإذًل

ةًالولياتًشجاعًأمامتستطيعًالصمودًًويدعمناً،ًوانًوسائلًالدفاعًالتيًيمتلكهاًالشماليون،ًل
يمانهاًبمبادئً ن ……ًاستقاللهاالجنوبيةًوا  ًاأليامتخفيهًلناًًلمواجهةًماًأنفسنانعدًًأنعليناًًوا 

 .  (2) " بينًشعوبًالعالمًألنفسناطارئة،ًوندافعًبالسيفًعنًالمركزًالذيًاتخذناهًًأحداثمنً
كل المجلس لجنة إذ شاألمريكي على خط الجهود السلمية لحل األزمة ، مجلس النواب  دخل     
،  ، لغرض البحث عن حل سلمي يرضي الطرفينالواليات كل عضوًا يمثلون  ثالثة وثالثينمن 

                                                           

(2)
 “ The Annals of America “ , Jefferson Davis : Inaugural Address, doc.No.18, P.918.  

(1)
 “ The Annals of America “ , Jefferson Davis : Inaugural Address, doc.No.18, P.911. 
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ورفعت ، مختلف السبل إليجاد حل مناسب لالزمة وقد بحثت اللجنة في اجتماعاتها المتكررة 
ترحات وتضمن التقرير مق ، 4564شباط عام  السابع والعشرين منتقريرها إلى مجلس النواب في 

ضمن للشمال أن العبودية لن تتوسع تسالمته ، و له يحفظ الذي ضمن للجنوب قانونه الخاص ت
بين أعضاء الكونغرس الحامية دارت المداوالت ، وبعد أن  خارج األقاليم التي توجد فيها أصال

 .(4) سدىاللجنة  ذهبت جهود، و هذه المقترحات  ت، رفض حولها
       4564آذار عام  الرابع منفي واشنطن في الذي عقد  ( ياًللسالممؤتمرًفرجين )ولم يفلح      

 Roger روجر تانيوترأسه القاضي  (2) والية( 33)والية من أصل ( 24)حضره مندوبون عن و 

B. Taneyًً(4888- 4561) (3)  في الوصول إلى حل  ،العليا االتحادية المحكمة رئيس
الختامية  تهفي كلم تانيأوجز فقفه ، اطرف متمسكًا بمو بقي كل قد مناسب يرضى األطراف كلها، ف

نصح الرئيس المنتهية و  "إنًاألملًفقدًكلهًفيًإعادةًبناءًالتحادًالمحطم " : نتيجة المؤتمر بقوله
أو أي خطوة من اجل إعادة الواليات المنشقة إلى االتحاد  إجراءنان بعدم اتخاذ أي اوكيواليته ب

 .( 1) ال محالة الحرب العمل هي لذلك لنتيجة المحتومةدرالي بالقوة ، ألن ايالف
 ماريالندو  ريديالو وهي  – الجنوبيةالتيًتقعًبينًالولياتًالشماليةًًو -الواليات الحدودية أما     

أيدت كل محاوالت التسوية السلمية، وبذلت جهودًا استثنائية لحل  ، فقد ورييسوفرجينيا وكنتاكي وم
تقف  أنالرغم من كونها واليات تقر بنظام العبودية، وكان ينبغي لها  بشكل سلمي، على األزمة

 فقد،  ألزمةلالسلمي  الحلإلى جانب الالئي انفصلن عن االتحاد، لكنها لم تسع لذلك ، وفضلت 
، وهذا يعني أنها  ما تبعته الحرب فإن أراضيها ستصبح ساحة قتال إذااالنفصال  إنأدركت 

 .(8) السلمي على غيره الحليات الجنوبية أم الشمالية، لذلك فضلت ستدمر، سواء بجيوش الوال

                                                           

(1) 
Samuel Eliot Morison , Op.Cit., PP.311-319. 

الولياتًالحدوديةًفيًاتخاذًموقفًسياسيًمنًأربعةً،ًوعدمًرغبةًجنوبيةًولياتً(8ً)يةًعنًالحضورًالىًالمؤتمرًبسببًانفصالًلًو(11ً)امتنعتًً(1)
ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.وفضلتًالبقاءًعلىًموقفهاًالمحايدًًقدًلًيروقًللطرفينًالمتنازعينً،

 - Charles A. Beard and Mary R. Beard, The Rise of American Civilization – The Industrial Era, Vol. II, New York , 

1111, P.81. 
بوليةًماريالندً،ًدرسًفيCalvertًً،ًولدًفيًكالفيرتًًالعلياًفيًالولياتًالمتحدةالتحاديةًلمحكمةًفيًاًاألعلىرئيسًهيئةًالمحلفينًوالقاضيًًً(1)

عضوًفيًًأصبح.1811ًوتخرجًمنهاًعامًًالقانون،ًومنًثمًدرس1815ًًعامًًفيهاالمدارسًالمحليةًالريفيةًثمًالتحقًبكليةًديكنسونًوتخرجً
1511ً،ًكانًمنًالمناهضينًلقضيةًالعبوديةًفيًوليته،ًوفيًعام1528ًعاماًللوليةًعامًًمدعياًا،ًوعين1512ًًمجلسًوليتهًالتشريعيًعامً

،ًاتهمًمنًبًعامااًللولياتًالمتحدةًفيًعهدًالرئيسًجاكسون،ًثمًوزيرااًللماليةًعندماًحلًمحلًوليمًدانيًالذيًاستقالًمنًهذاًالمنصًمدعياًاعينً
ً:ًينظرًللمزيدًمنًالتفاصيل.1581ًتوفيًعامًً.قبلًالجمهوريينًبالتواطؤًمعًبيوكانانًفيًقضيةًدريدًسكوت

- American Peoples Encyclopedia, Vol.18, PP.917-918. 
(4)

 Charles A. Beard and Mary R. Beard, Op.Cit., P. 81. 
 ًً.118السابقً،ًصًًنقالاًعنًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرً(2)
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-ً:1681ًتسلمًلنكولنًللسلطةًً-:أولًا

منزله بمدينة هدوء في ب 0680 – 0681 عام المنتخب لنكولن شتاء األمريكيالرئيس قضى      
الحزب يتجنب ن الحزب الجمهوري على أواتفق مع قادة  ،مستقبال زواره  بوالية إلينويسبرينغفيلد 

ً "وقال  ، األقاليمفي بخصوص قضية العبودية  انقسام أي ًحاجة ًقضيةًًأليل ًحول تسوية
البيانات والخطب ،  إلقاءكان يعتذر عن و بشئ ،  خالل هذه المدةلم يصرح و  " العبوديةًالمتوسعة

ًإلىينتمونًًإخوانًاألمريكيينجميعًالمواطنينًًإنننسىًًأليجبًعليناًدائماً ":  مكتفيًا بالقول
التي هو فيها ، المناطق خارج  إلى العبوديةتسوية تسمح بمد نظام  ةأيولكنه رفض  ، " بالدًواحدة

 أماموريغون أوخ عن والية يعضو مجلس الش Edward Bakerدوارد بيكرإوصرح صديقه الحميم 
بان الثكنات العسكرية  سراً  أصدقائهواخبر  ، العبد الهاربقانون ن لنكولن سيحترم أالمجلس ، ب

 داءببإعلى انه فيما يتعلق  ،يجب استردادها تحاد االي استولت عليها الواليات المنسحبة من تال
 .( 0) ثر السكوت واالنتظارآ، في مختلف قضايا الساعة  يه علناً أر 

حمل البريد اليومي الى لنكولن رسائل تشتمه وتنعته بالقرد ، وبالرجل الذي جلب النحس على      
عرق ، ومهرج ، ووحش رهيب ، وزنجي ، وخليط ال إنسانحيوان بصورة  بأنهرسائل تخبره ، و البالد 

تحتوي  أخرىرسائل ، و ، ويعذب  باألغاللويشنق ، ويقيد  ،نه سيجلد ويحرق أ، وب ومعتوه ،
تضمن  غرضها الترهيب والتخويف ، ومنها ما بها جمعيات تبعث رسوما للمشانق والخناجر ،
ومنها ما توخى  ، قبل موعد تنصيبه رئيساً  أويصل الى واشنطن ،  أنوعيدا وتهديدا بالقتل قبل 

 . ( ) عابة البارعةدالسخرية المهذبة ، وال
األمريكي يدرك ما ستؤول إليه أمور انفصال الواليات الجنوبية عن االتحاد  لم يكن الشعب      

األمريكي ، هل يتم عقد اتفاق بين الطرفين وتعود تلك الواليات إلى حضن االتحاد ؟ أم تقبل 
باألمر الواقع وتوافق على االنفصال ؟ أم إنها ستبادر الى محاربة  الحكومة االتحادية الجديدة

رجاعه الى االتحاد بالقوة ؟ ومع اقتراب موعد تسلم لنكولن للسلطة رسميًا ، تساءل  الجنوب وا 
نًواجبهًبأ "الكثيرون فيما إذا كان متهيئًا لمواجهة المسؤولية ، غير أنه بادر الى طمأنة هؤالء 

وكدليل على حسن نواياه  (  ) " طتهًالسياسيةًللحفاظًعلىًالدستورًواألمةيتطلبًاستخدامًسل
تجاه الجنوب ، فقد أعطى قبل تسلمه للسلطة ، موافقته الشخصية على قانون أصدره الكونغرس  

                                                           

(1)
 Stefan Lorant , Op.Cit., PP. 101-101. 

ً.62،ًشفانًبرواريً،ًالمصدرًالسابقً،ًص282ًً،ًصًً،ًالمصدرًالسابقجرًاكومهنريًستيلًزًًونفينآلنًً(2)
 .28ًتشارلزًوبيردً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(3)
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في الواليات  العبوديةيقضي بتعديل الدستور بطريقة تؤكد أن الحكومة االتحادية ال يمكنها مهاجمة 
رفض مقترحات السيناتور كريتندن ، وكل محاوالت التسوية األخرى ، إال إنه  .(0)التي تبيحه 

زمن معتقدًا أن مثل هذه الحلول ما هي إال حلول مؤقتة ، والبد من أن تنفجر األزمة مهما طال 
الهدنة بين الشمال والجنوب ، فدفع هذا الموقف الى التعجيل باستقالة نواب الجنوب من الكونغرس 

 .( )ومغادرة العاصمة واشنطن  األمريكي
لم يكن أمامه بموجب الدستور إذ ،  وزراءه ومستشاريهعمله الدؤوب الختيار الرئيس بدأ      

فحاول الجمع بين ممثلي مختلف العناصر في  ( )الكثير من الوقت إلنجاز هذه المهمة الشاقة 
ت المفاجأة حينما اختار لنكولن الحزب الجمهوري ، معتمدًا على دهائه في التوفيق بينهم ، وكان

جميع منافسيه الجمهوريين الذين فشلوا في مؤتمر الترشيح للرئاسة ، وليم سيوارد وسالمون تشيس 
وادوارد بيتس، مما أدى إلى انتقاده من قبل المقربين له ، الذين أشاروا عليه بأن عمله هذا قد 

سقاطه سياسيًا، لكنه علل ذل إنًعنديًحاجةًإليهمًجميعاا،ً ": ك بقوله يؤدي إلى التآمر عليه وا 
،ًًأنهمًيتمتعونًبثقةًولياتهمًالمختلفةًوثقةًالحزبًالجمهوري،ًوسيعززونًمنًمركزًالحكومة

ً.( ) " إنًاللحظةًالتيًنجتازهاًاليومًاخطرًمنًأنًتبرزًفيهاًالمطامعًوالمنافساتًالشخصية
 Gideon Wellesي، فاختار جدعون ويلز لم يراع لنكولن في تشكيل حكومته انتماءه الحزب     

وزيرًا للحربية وهو  سيمون كاميرونوزيرًا للبحرية وهو ديمقراطي من والية نيوهامبشاير، فضاًل عن 
وزيرًا للداخلية وهو من حزب األحرار في  Caleb Smithديمقراطي من بنسلفانيا ، وكالب سميث 

هاتين الواليتين في غرف التدخين المغلقة يوم ترشح  والية أنديانا وفاًء للتعهدات التي قطعت لوفود
 .( )لنكولن لمنصب الرئاسة 

وي، لكنه كافأ الذين خدموه بوظائف صغرى ، لينإمن والية  لم يدخل لنكولن في حكومته أحداً      
بينما عين ادوارد بيتس لمنصب النائب العام وهو من والية ميسوري ، ومونتغمري بلير 

                                                           

(1)
 Norman A. Graebner, C. Fate Gilbert and Philip L. White, A history of United States , Vol. 1, Mc Grew – Hill Book 

Company , New York , 1790 , P.947. 
( )  

Smith D. Atkins, Abraham Lincoln, Chicago, 1707, P.11. 
وبذذل ًً،ًآذارًمنًالعامًالذذيًيلذيًعذامًالنتخابذاتًالرابعًمنًيتمًتنصيبًالرئيسًالمنتخبًفيًيومًًنأتًالمادةًالثانيةًمنًالدستورًاألمريكيًعلىًصن  (3)

للجمهوريذةًلنكولنًمدةًزمنيةًفاصلةًتقدرًبحواليًأربعةًأشهرًبينًيومًانتخابهًويومًأدائهًاليمينًالدسذتوريًوتنصذيبهًبشذكلًرسذميًأمامكانً ،ًًرئيسذاًا
ًالعشذرينًمذن،ًإذًأصذب ًيذتمًتنصذيبًالذرئيسًالمنتخذبًفذي1333ًفذيًعذامًًاألمريكيعدلتًهذهًالمادةًالدستوريةًبموجبًالتعديلًالعشرينًللدستورًًو

ًًًًًًًًً،ًًمتحذدةًحكومذةًبواسذطةًالشذعبوزارةًالخارجيذةًاألمريكيذة،ًالوليذاتًال:ًتفاصذيلًينظذرللمزيدًمذنًال.ًًكانونًالثانيًمنًالعامًالذيًيليًعامًالنتخابات
 .133ًص،ً(ًدً،ًتً)ً،ً(ًمً.ًدً)ً

(4)
 William Eleroy Curtis, Abraham Lincoln, J. B. Lippincott Company, Philadelphia, 1701, PP. 197-180. 

 .182حيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًنقالاًعنًً(2)
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Montgomery Blair  من والية ماريالند وزيرًا للبريد، وبذلك أصبح في حكومته وزيران من
وذلك إلرضاء هذه  ، العبوديةأباحت  التيالتي تقع بين الشمال والجنوب و الواليات الوسطى 

وعلى الرغم من محاوالت لنكولن إدخال . الواليات والحيلولة دون اصطفافها مع الواليات الجنوبية
بسبب خشية السياسيين  ،الجنوبية إلى حكومته ، إال انه فشل في ذلك  وزراء من الواليات

 .(0)في حالة اشتراكهم في حكومة لنكولن الجنوبيالجنوبيين من نقمة الرأي العام 
أكثر الرجال  نهماعتقاده بأنابعًا من شخصيات لهذه المناصب كان اختيار لنكولن هذه ال     

بحكومة قوية تنال ثقة الشعب  انرغبوحزبه الجمهوري كانا ي تمرسًا بفنون الحكم، فضاًل عن أنه
مثل قوة منافسة قد يوالحزب، لذلك عندما انتقد لنكولن على بعض اختياراته ، ألن بعضهم كان 

إن الدولة بحاجة إلى هذه الكفاءات ، السيما في ذلك الظرف الذي عّد  أكتفى بالقولتطيح به ، 
إذ لم يكن مفاجئًا أن يختار الرئيس   ،منتخب أمريكي يس من أصعب الظروف التي مر بها رئ

المنتخب منافسه السياسي ألحد مناصب حكومته ، أما أن يحيط نفسه بخصومه الفاشلين فذلك 
 إن إالأمر غاية في الخطورة ، ودل ذلك على إخالص لنكولن في توخي استشارة أقوى السياسيين، 

ما على ثقة عظيمة في زعامته ، إما على كان مؤشرًا اطمئنانه إليهم ،  سذاجة سياسية مفرطة ، وا 
 .( ) أثبتته األحداث فيما بعدوهو األمر الذي 

ل ترتيبات تشكيل حكومته  استكمالوبعد أن أمضى أكثر من شهرين من العمل المتواصل      
ى المتوجهاً   0680 عام شباطالحادي عشر من غادر مدينة سبرينغفيلد في  ( )االئتالفية 
-  : الحديدية قائالً  كالسكمحطة وخطب في جمهور مودعيه في ، واشنطن 

ًأنشبابيًالىًًأياممنًربعًقرنً،ًعشتًهناًمنًًأكثر،ًلقدًعشتًبينكمًًأصدقائي "
ً ًالشيخوخة ًً،ادركتني ًجميع ًولد ًًأولديوهنا ًمنهم ًدفنًواحد ً....وهنا يستطيعًًل،

ًًواألسىيقدرًشعوريًبالحزنًًأنًإنسان مدينًبكلًشئًلهذاًًفانيًالفراقً،علىًهذا
ً....المكانًولحنوًهؤلءًالناسً ًواليوم صعوبةًواشقًمنًًأكثربواجبًًألقومًأترككم،
ًعا ًعلى ًالقي ًالذي ًتالواجب ًواشنطن ًالجنرال ًالعظيمً...ق ًاهلل ًمعي ًيكن ًلم وما

ًساعدهً ًالىًاهللًربًً،لبدًمخذولًًفإننيويساعدنيًكما الذيًًآبائنافلنتضرعًجميعا

                                                           

(1)
 John H. Clifford and Marion M. Miller, The Works of Abraham Lincoln: Abraham Lincoln: The True Story of a 

Great Life , Vol.1, New York , 1709, PP. 104-107.    
ً.122حيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(2)
ً(4)ينظرًالملحقًرقمً .1681لعامًتشكيلةًحكومةًلنكولنًً(3)
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ولستًادريًكمًيطولًً،..ً..جميعاًفيًحفظًاهللًًوأترككمً،ًاآلنيتخلىًعناًًألاهمًرع
 . (0)" بعدىًعنكمً

بالقطار ، وفي طريقه تكلم مع الحشود التي اجتمعت الى واشنطن لنكولن رحلته الطويلة  أبد
نه استمر رغم ا ،موقف  بأينفسه  إلزام، لكنه رفض  األمةه عن القضايا الكبيرة التي تهم تلتحي

بين انتخابه وتوليه الرئاسة ، يبتعد عن طيلة المدة ظل و  ،في حضور حفالت العشاء واالستقبال 
يدعو شعب الجنوب في خطاب تسلمه  أنوقرر  ،ة في مخاطبة الجنوب يجالمه األلفاظاستعمال 
لعنف على الخطب تعرض الى مخاطر ا إللقاءتوقفه  وأثناء ، ”المتذمرينًنطنيامًوال “ الرئاسة  بـ

ودخل العاصمة واشنطن في ، بمدينة بلتيمور منتصف الليل  فمر سراً  ،الذين يكرهونه  أولئك أيدي
 منقصيرة  عد مدةوب ، 0680 عام الساعة السادسة من صباح يوم الثالث والعشرين من شباط

 لألمة السالم إلعادةالذين اعتقدوا انه يمتلك القوة  ، ن لنكولن وفدا من مؤتمر السالمأطم، وصوله 
 .( )"  طاعةًالدستورإفيًًاألمةبلًعلىًرغبةً،ًًالمستقبلًلمًيعتمدًعليً ًإن ":  قائالً 
، ه تهديدات كثيرة باغتيال 0680 عام ذارالرابع من آالرئيس لنكولن في  يوم تنصيب أطلقت     
نفسه  ( ) ولفذة في مبنى الكابيتاووقف جندي عند كل ن ،على طول الطريق جنود للحراسة  فوقف

ر اوس ،عليها االحتفال  أقيموالتي ،  باألعالمكما وقف خمسون جنديا تحت المنصة المزينة ، 
في حين  ،وكانت العصبية بادية عليه  ،ده يحيط به عدد من موظفي الحكومة عنان الى مقاوكيب

سًالمحكمةًرئي -روجر تاني كبير القضاة  نهضثم  . ( )الجأشلنكولن هادئا رابط  أبراهامكان 
القسم الذي ردده ألول مرة ورفع لنكولن يده اليمنى وردد وراءه  ، لاإلنجيوفتح  - التحاديةًالعليا

خالصًبأمانولياتًالمتحدةًالبعملًرئيسًًأقومًأناقسمً ": 0970جورج واشنطن عام  وانًً،ًوا 
 .ً( )ً"عنهًًوأدافعدستورًواحميهًالجهديًعلىًًأحافظ
الحكومة خطاب التنصيب الذي ضمنه برنامج منصة االحتفال ، وألقى لن لنكو بعدها أرتقى      

   -: سياساته المستقبلية قائاًل  بشأن، وحاول في مستهله أن يطمئن الجنوبيين الجمهورية الجديدة 

                                                           

ً.121لسابقً،ًصًفنسنتًبنيهً،ًالمصدرًا(1ً)
( ) 

Francis Curtis , Op.Cit., PP.967- 990. 
المهنذذدسًالفرنسذذيًبييذذر1931ًًوقذذدًأنشذذئًفذذيًعهذذدًالذرئيسًجذذورذًواشذذنطنًالذذذيًاختذذارًفذيًعذذامًًالكذذونسرسًبمجلسذيهيقصذذدًبذذهًمبنذذىً:ًالكذابيتولًًً(3)

علىًاألراضذيًالتذيًتنازلذتًعنهذاًوليذةًمذاريًلنذدًعلذىًالتيًشيدتًليةًالحكومةًالفيدراً،ًومبانيتشارلزًلوضعًالتصاميمًالهندسيةًللعاصمةًالتحاديةً
لذكراهً ً.29ًًًًًحاكمًفنيخًعليً،ًالمصدرًالسابقً،ًص:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًضفافًنهرًالبوتوما ً،ًوسميتًواشنطنًتخليداًا

(4)
 John H. Clifford and Marion M. Miller, Vol.1, Op.Cit.,  PP. 107-106.    

ً.62برواريً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًشفانً(1)
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ًيبدوًأنًثمةًمخاوفًبينًسكانًالولياتًالجنوبيةًمنًتسلمًالجمهوريينًزمامًالسلطة "
ًيعتقدونً ًإذ ًًأن، ًرخاءهم ًللخطر، ًستكونًعرضة ًالشخصية ًوسالمتهم ًإننيوأمنهم

ًالمخاوف ًلهذه ًمعقول ًسبب ًوجود ًبعدم ًنظامًًاجزم ًفي ًللتدخل ًنية ًهنا  ًليس ،
شرعيًفيًًأمرًالعبوديةوطبقاًللدستورًفانًوجودً، ًالسترقاقًفيًالولياتًالتيًتبيحه

نً،ًالمناطقًالموجودًفيهاًفعالًا ًاألراضيفقطًعلىًًالعبوديةلنظامًًيقصرًمعارضتأًنيوا 
 . (0) "واعتقدًانهًليسًليًحقًشرعيًفيًالتدخل،   الجديدة

داخل الواليات التي يوجد  العبوديةالتدخل في وضع بهذه الكلمات حقه في أنكر لنكولن  لقد     
انفصالناًغيرًًإن "فيها كما ناقش باعتدال مسألة حق الواليات في االنشقاق على االتحاد قائاًل 

نبنيًبينهماًًأنولً،ًنباعدًبينًإقليميناًًأنإذًلًيمكنً،ًالوجهةًالطبيعيةًوالجسرافيةًممكنًمنً
ًالوطنً ًأجزاء ًلكن ًاآلخر، ًعن ًاحدهما ًفيبتعد ًالزوجين ًبين ًالطالق ًيحدث ًقد ًمنيعاا، سداا

تبقىًوجهااًلوجه،ًوانًتدومًالعالقةًبينهماًًأنتفعلًذل ،ًولًيسعهاًإلًًأنالمختلفةًلًيمكنً
الحاكمًًإن " :مضى يشكك في شرعية انفصال الواليات الجنوبية قائاًل ثم  " عدائيةًأمكانتًوديةً

ًإنلنفصالًالوليات،ًًأحكاماألعلىًيستمدًسلطاتهًمنًالشعب،ًوالشعبًلمًيخولهًحقًوضعً
ً للشعب ًًأنوحده ًذل  ًًإنيفعل ًإل ًالحاكم ًعلى ًوما ًتسلمهًًأنشاء، ًكما ًالقائم ًالنظام يدير

 .( ) "توربموجبًالدس
لكنه  ،وتعهد بتنفيذه  " صري ًألسيادهمالعبيدًًإرجاعالقانونًالذيًيلزمًًإن "لنكولن كد أ     

ً "نه إ أوضح، و رفض التسوية بخصوص توسيع العبودية  ًفيًًيلًأوكلتقد متل ًأًأنالسلطة
ً،ًوالضرائبًجمعًالرسومأنًأًوً،التيًتخصًالحكومةًًواألماكنًاألراضيستوليًعلىًأستسلًًوأًو
ن  .  (  ) "وشعبهاًوحمايةًوالدفاعًعنًحكومةًالولياتًالمتحدةًًلصيانةتحتًقسمًرهيبًًنيوا 

معبرًا و موضحًا سياسته تجاه الواليات المنفصلة بكلمات بليغة االفتتاحي اختتم لنكولن خطابه و      
- : بهذه الكلمات الجنوبيينمخاطبًا ، ببقاء االتحاد  عن أمله

تمكنًفيًنلً،فيًطبيعتناًموجودةًالنواحيًالطيبةًًإن،ًالمتذمرونًأيهاًالمواطنونً " 
ًبدأتموهاًإذاًإللنًتكونًهنا ًحربًً،النهايةًمنًالحفاظًعلىًروابطًالتحادًسليمةً

ًًانتم ًالحكومةًلنًًفيًأيديكمًلًفيًيديًمسؤوليةًاندلعًحربًأهليةًخطيرةًإن، ،

                                                           

(1)  
Stefan Lorant , Op.Cit., P. 111. 

( ) 
William O. Stoddard , The Lives of the Presidents: Abraham Lincoln and Andrew Johnson, New York, 1888, P.174. 

( )  
Stefan Lorant , Op.Cit., P. 114. 
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ًلمًتكونًوًتهاجمكم ًانتمًالمعتدون،ًليستًلكمًيمينً،ًولنًتشتب ًمعكمًفيًقتالًما ا
ًالحكومة ًلهدم ًالسماء ًفي ًًمسجلة ًلي ًستكون ًبينما ًًأنا، ًمقدسة ًأصونهايمين

،ًقدًتكونًًأعداءنكونًًأن،ًولًيجوزًأصدقاءبلًًأعداءواحميهاًوأدافعًعنها،ًلسناً
      .(0) " لًتفصمًعرىًالمودةًالدائمةًبينناًأنالمشاعرًتوترتًبيننا،ًولكنًيجبً

، فكان  ، استهل لنكولن مدة رئاسته بهذه اللهجة الدبلوماسية التي كادت تقترب من التوسل     
، ليس فيه أية رغبة في خوض الحرب إلعادة الواليات  خطابه خاليًا من التهديد، مائاًل إلى التهدئة

االتحاد ولم يعترف بوجود  ، بينما عارض قرار االنفصال وشكك في شرعيته ، المنفصلة عن قرارها
نًا ، مطمئ   ، متوازنًا في ظاهره ، معتدالً  ، وكان خطابًا غير متطرفالجديد  ( الكونفدرالي) 

ورغبة في عدم التسرع واالنجرار إلى المواجهة راسخ ، نم عن فكر سياسي و للجانب اآلخر، 
 .( ) المسلحة
 نالتوفيق بيلنكولن  وحاول فيها، خطاب على العموم سمحاء خالية من العنف الكانت لهجة      

الدستور  إطارفي  العبوديةلة أحل مسوالرغبة في  ،والسالم  واإلخاءالطرفين والدعوة الى االتحاد 
 ،لكنه لم يقترح أي منهج عمل معين ، وطنيته الحسن عن نح االنطباع مو  ، بوضوحن سياسته بيّ و 
عن مواقفه الحازمة ، فأكد  أو تراجعنازل تنه أحتى ال يدرك خصومه ب، ظروف  أليةتعرض ي لمو 

ال وأ ،يفكروا في هدوء  أن ”المتذمرين“واطنيه من مطالبا  “ننفصلًًأنلًيمكنناً “بالقول ذلك 
 االنسحابوالية  أيةبوجوب دوام االتحاد وبطالن دعوى  مصرحاً  ،يعملوا شيئا في عجلة وتسرع 

ًً“االنفصال كانت  أوامر إن مستنتجاً  ، منه االتحادية  للسلطةمقاومة  أيةن ا  و  “ًقانونياخاوية
      .(  )  وستطبق القوانين الفيدرالية في كافة الواليات “ًثورةًأوعصياناًً“ستعامل على أنها 

ن الذين كانوا قد باشروا خطوات االنفصال قبل تنصيب لنكولن في الرابع يالجنوبي إنويبدو       
الى انفراج  ويدع أو،  همسفف من غليان نفو يخ ماخطاب لم يجدوا في هذا ال 0680من آذار عام 

، من المستحيل ضربًا التعاون مع الرئيس الجديد ومع حزبه الجمهوري  إن واعدّ ، لذلك  األزمة
 ،طغى على الجنوب سياسيا واقتصاديا يفان الشمال سوف  العبوديةنظام  ليأز  إذا بأنه وصرحوا
نو ، ال يمكن التوفيق بينهما  أساسيةالح ا مصملكل منهو  ، زراعي، والجنوب  صناعي فالشمال  ا 

 . ( )حجر عثرة في سبيل الوصول الى أي اتفاقأصبحت الى الواليات الغربية  العبيدمشكلة امتداد 
                                                           

(1)
 William O. Stoddard ,Op.Cit., PP.174-177. 

ً.129ًحيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًنقالاًعنًً(2)
( )

 Graebner , Fite and White , Op.Cit. , P.947. 
(4)

 James A. James and Albert H. Sanford, American History, Charles Scribner’s Sons, New York,1707, PP. 991-991.  
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 االتحاد اوبد، صعبة  أزمةوواجه ، اعتلى لنكولن كرسي الرئاسة في جو مضطرب سياسيا      
عالج سريع ليجنب  إيجادالمتدهور ومحاولة  الموقف إنقاذيه فكان عل، في طريقه الى التفكك 

على  أصرحيث  ،عن سياسته التي تهدف الى التمسك بالوحدة  فأعلن ، حربالالبالد ويالت 
ومن  ،ومهما كلف ذلك من حروب ونفقات وجهد  ،ثمن  بأي األمريكيالمحافظة على االتحاد 

يتحمل هو وحده  أهليةرب عسكري قد يؤدي الى ح إجراءلم يفكر في اتخاذ أي  أخرىناحية 
 بقلق ورجاء ، وخالل ذلك ظل الشعب يترقبتقدير مصير هذا العبء  لألياملذلك ترك  ،نتائجها 

 .(0) األفقفي  قد بانشبح الحرب تدل على إن  تكان التيمجريات األحداث 
ل ،    االشمفي اللجوء إلى تحكيم السالح لم يكن محبذا لدى الطبقات المثقفة  أمرغير أن       

أكدت بدعم من الصحافة الشمالية التي و حل سلمي،  إيجادأكثر حرصًا على ضرورة  التي كانتو 
أن الركون إلى الهدوء والسالم قد يفضي في النتيجة إلى عودة هذه الواليات وقفت الى جانبها ، 

من  نكولنل، وفي مقدمتهم الرئيس  المسؤولين في الدولة تالمنفصلة إلى االتحاد سلميًا، وحذر 
فتيل حرب تكون الواليات  إشعالالواليات المنفصلة وجرها إلى  إثارةانتهاج أي سلوك قد يؤدي إلى 

قد استعد استعدادًا تامًا من الناحية المعنوية للحرب ، أما الجنوب ، ف ، إليهاالشمالية هي المبادرة 
تعبيرًا عن القوة والشجاعة ( لنارأكلةًا )معتقدًا أن النصر سيكون حليفه، مطلقًا على قواته تسمية 

ينا التي لم تنفصل بعد ، وهي كل من كاروال األربعأما الواليات الجنوبية ،  التي يمتلكها رجالهم
من نصف سكانها كانوا ميالين للبقاء في  أكثر، فإن  يسيوتينالشمالية وفرجينيا واركنساس 

باحتهم االتحاد، ولم يحبذوا الحرب، لكن روابطهم االقتصادية  المشتركة مع الواليات الجنوبية، وا 
 .( ) عدمه أو، جعلهم مترددين في اتخاذ قرار حاسم بشأن االنفصال العبودية

-ً:سياسةًلنكولنًفيًضوءًالبرنامجًالنتخابيًللحزبًالجمهوريًً-:ثانياًا

لطة في لسلالممتدة من تسلمه  األولىخالل مدة حكمه  سياسة لنكولن تجاه الجنوبإمتازت        
وعدم الرغبة في  باللين ، نفسه العامولغاية مطلع شهر نيسان من  0680عام  آذار الرابع من

، وتأييدًا شعبيًا لإلتحاد ،  في الجنوب قوياً  طفا اتحادياً ااعتقد بأن هناك تع إذتصعيد المواقف ، 
ظهاره ، ب ذا التعاطف كانه ولكن ا التعاطف أن ومن الممكن لهذحاجة إلى وقت للتعبير عنه وا 

                                                           

(1)  
L. Fletcher,  History of the American War , Vol.1, First Year 1861-1861, London, 1867, PP.10-11. 

  ً.182ًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًنقالاًعنًً(3)
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يكلفه  أندون  األمريكيدرالي ييؤدي في النهاية إلى حمل االنفصاليين على العودة إلى االتحاد الف
 .  (0)أي سلوك آخر  علىاالنتظار والترقب  فّضلشيئا ، لذلك 

انه لم يكن  إال ، العبوديةلنكولن الشخصي بمعارضة نظام  أبراهام إيمانعلى الرغم من       
له هدفا  ، العبيدلم يجعل من مسالة تحرير ، ف Abolitionist لعبيدل الكامل اإللغاءذهب نصيرا لم
مع موافقته على ، بقاء الواليات المنفصلة داخل االتحاد إ األمريكيالرئيس  فقد أراد ، أو لحزبه

 ،لي على التمسك ببقاء االتحاد الفدرا ستتركز تهالن مساعي حكوم ،كما هو فيها وجود االسترقاق 
عادة ارة الواليات ثلعدم است ، خلف الكواليس العبيدلة أوضع مسو  ،والحفاظ على دستوره  ،بنائه  وا 

الند وتينسي  ينا الشمالية وفرجينيا وماريوهي كل من كاروال،  المتأرجحوقف مذات الالحدودية 
من جهة  نييديمقراطمن الالحرب مؤيدي ارة ثاستأو  ،من جهة وري ، يساس ومسوكنتاكي واركن

كونها تتبنى تتحول واليات العبودية الحدودية الى جانب الجنوب  أنكان من المتوقع  ألنه ، أخرى
انقسام الشمال الى معسكرين متخاصمين في حالة تحول  ؤدي الىوهو ما سي ، العبوديةنظام 

 .( )معلنة ضد العبودية الى حرب الحرب 
قسري لحمل الواليات المنفصلة على العودة  إجراءالرئيس لنكولن عن اتخاذ أي  إحجامإن      

فيها ، ُيعد إدراكًا منه ، كما  درالية الموجودةيالف الحصونإلى االتحاد ، أو لتثبيت السيطرة على 
التي سيطر عليها  الحصونبأن أي محاولة الستعادة ، نان اوكيمن الرئيس السابق ب إدراكاكان 

يؤدي إلى انفصال س،  ة في المناطق التي لم يسيطر عليها بعددرالييالجنوبيون، وتثبيت القوة الف
اندالع الحرب بين الشمال ب التعجيلسيعني  الواليات الجنوبية التي لم تنفصل بعد ، وهذا ما

لغاءوالجنوب من جهة ،   . ( ) أخرىأي محاولة سلمية الستعادة وحدة االتحاد السابقة من جهة  وا 
مسألة الحصون التي شكلت ما يتعلق برًا في اتخاذ قرار حاسم فيتردد الرئيس لنكولن كثي     

التفكير في إيجاد حل تدريجي سلمي بالنسبة له موضوعًا حساسًا ، وكان الموقف يفرض عليه 
يعكر الهدوء الذي كان سائدًا بين الواليات الشمالية  أنمن شأنه  أسلوبعدم انتهاج أي و زمة ، لأل

االحترازية تحسبًا ألي  اإلجراءاتلم يغفل في الوقت نفسه عن اتخاذ  ، لكنه والواليات الجنوبية
 .( )طارئ قد يعجل باندالع الحرب بين الطرفين 

                                                           

(1)
  Henry Ketcham , Op.Cit., PP. 198-197. 

( )
 Charles W. Moores, The Life of Abraham Lincoln, New York, 1707, P.74. 

ً.189حيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًنقالاًعنًً(3)
(1)

 Oliver P. Chit wood and others , Op.Cit., P.799. 
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بعض من و ، واجهت سياسة الرئيس لنكولن ، انتقادات كثيرة من داخل الحزب الجمهوري      
وب ، ولم تقتصر هذه اتخاذ مواقف أكثر حزمًا مع الجناألخرى ، التي أرادت السياسية  األحزاب

 هاالنتقادات على األحزاب السياسية فحسب ، بل تعدتها الى حكومة لنكولن نفسها ، إذ فتح خصم
من جديد ،  معهالسياسي والتناحر السياسي اللدود ، ووزير خارجيته وليم سيوارد أبواب التنافس 

اتخاذه مواقف سياسية الداخلية والخارجية ، بسبب عدم ته عندما وجه انتقادات الذعة لسياس
ولم يكتف سيوارد  ، األمريكيةواضحة تجاه القضايا المصيرية التي تمر بها الواليات المتحدة 

قدم إليه عدة مقترحات تتعلق بأوضاع البالد ، بل الداخلية والخارجية بانتقاد سياسة لنكولن 
خلص من الوضع الداخلي ولغرض الت -باعتباره وزيرًا للخارجية  – اقترح عليهكما الداخلية ، 

المضطرب ، بدء التعبئة واالستعدادات العسكرية من اجل الدخول في حرب مع دولة أجنبية ، 
تخلص من االضطرابات الداخلية وال،  الداخلي إلى الشأن الخارجيمن الشأن االهتمام  لتحويل

ف إلى ممتلكات تضي أنالحرب يمكن هذه التي قد تؤدي إلى حرب أهلية ، وفي الوقت نفسه فإن 
 . (0)جديدة  أرضاً الواليات المتحدة 

رفض لنكولن مقترحات سيوارد ، مذكرًا وزير خارجيته بأنه كان من أول المؤيدين لبرنامج      
إلى االلتزام بسياسة الهدوء والمطاولة ،  إياه داعياً ، الحكومة الذي أعلنه في خطابه االفتتاحي 

االتحاد ، أما مقترح الحرب مع دولة أجنبية واحدة أو أكثر ، فقد  شمل الطريقة المثلى للم   ألنها
، والذي يشهد انقسامًا وتجزئة في  الوضع الذي تمر به بالدهإن  هبشدة ، العتقادلنكولن  هرفض
ترى في التي ،  ، السيما بريطانيا و فرنسا واسبانيا األجنبيةتبغيه الدول  غاية ماهو ،  وحدته

 هلما يجلب،  يشغل بالها وتسعى جاهدة لتحقيقه تحدة إلى اتحادات متفرقة، أهم ماتجزئة الواليات الم
 . ( )لها من مكاسب سياسية واقتصادية 

بقطع المؤن  هددتالسيئة ، مفادها أن القوات الجنوبية  األخباروصلت الى لنكولن بعض      
ات الشمالية ، السيما القو  ال تزال تحت سيطرةالعسكرية عن بعض الحصون التي  واإلمدادات
الواقع بالقرب من ميناء تشارلستون بوالية كاروالينا الجنوبية ، (  Fort Sumter) متر و حصن س

أراد لنكولن الموانئ المهمة بين الشمال والجنوب ، كان واحدًا من أربعة حصون تقع على الذي و 
تخوفت الحكومة نفسه الوقت وفي  " غيرًالمفك بقاءًالتحادً "االحتفاظ بها كتعبير رمزي على 

                                                           

( )
 William Eleroy Curtis, Op.Cit., PP.101-104. 

( )
 Ibid, PP.104-106. 
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الكونفدرالية في الجنوب من عاقبة بقاء هذا الحصن تحت سيطرة القوات الشمالية ، فعملت على 
 . (0)طرد أفراد حاميته 

بعض نواب الكونغرس عن الحزب الجمهوري ، إن انسحاب القوات الحكومية من هذا  صرح     
مالية ضد اإلدارة الجمهورية ، األمر الذي دفع الشالحصن سيقلب تيار عامة الشعب في الواليات 

، واقترح عليهم خطة  0680لنكولن الى االجتماع بحكومته في الخامس عشر من آذار عام 
تتلخص في إرسال المؤن واإلمدادات العسكرية لهذه الحصون ، السيما حصن سومتر ، بواسطة 

ة ، لعدم إثارة الجنوب من جهة ، بعض السفن الحربية الصغيرة التي سيتم تجريدها من األسلح
ولتجنب إظهار الشمال بمظهر المعتدي أمام الواليات الحدودية التي لم تنفصل بعد ، من جهة 

لم تحض سوى بتأييد إثنين من وزراءه الثمانية ، هم كل من سالمون  غير إن هذه الخطة ،أخرى 
ضها باقي الوزراء الستة ، وكان على تشيس وزير المالية ، ومونتغمري بلير وزير البريد ، فيما رف

 . ( )رأس المعارضين وزير الخارجية وليم سيوارد ، ووزير الداخلية كالب سميث 
أدرك رئيس الواليات الكونفدرالية جيفرسون ديفز الذي عرف بحصافة رأيه ، واعتزازه المفرط       

صالبة الرئيس  الفجة ، مدى بنفسه ، وقلة صبره الذي كان غالبًا ما يؤدي الى إصدار األحكام
صراره على تنفيذ سياسته التي أوضح خطوطها العريضة في خطابه  لنكولن وثباته وجرأته ، وا 

يوضح للواليات المتحدة الشمالية ،  أنها منأراد استباقية بخطوة دبلوماسية االفتتاحي ، فقام 
تقوم على سلمية عالقات  إقامة ، ورغبته فياالنفصال  شرعية ، لنكولن أبراهاموالسيما لرئيسها 

أول اجتماع له في المتحالفة في  الكونفدراليةبعد توصية كونغرس الواليات  فأرسلجوار ، الحسن 
، ثالثة مندوبين إلى الرئيس لنكولن للتباحث معه في مسألة  0680آذار عام  الثامن عشر من

اللية الواليات المتحالفة وباتحادها ، ها حكومة الواليات المتحدة باستقفيعقد معاهدة سالم ، تعترف 
قامة عالقات سلمية بين الطرفين  بين كالتي تسود ، تسودها روح التعاون في المجاالت كافة ، وا 

يمد الواليات المتحالفة بوسائل الدفاع  أن أيضاً صديقتين ، والطلب منه  أجنبيتينأي دولتين 
قامة عالقات يدعوه إلتتعرض له ، و  الضرورية للدفاع عن نفسها من أي اعتداء خارجي قد

أن  ، فاعتقد الكثيرونمركية بينهما كال التعريفة وخفضاقتصادية تعتمد على التبادل التجاري 
الرئيس لنكولن سيعتقل المندوبين الجنوبيين بصفتهم يمثلون حركة تمرد ضد حكومته ، لكنه اكتفى 

 للداللة على إن االفتتاحي ، خطابه باالمتناع عن استقبالهم، وبعث لكل منهم نسخة من نص 
                                                           

براهيمًفريجيً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(1) ً.138ًفرحاتًزيادةًوا 
( )

 Norman A. Graebner, Gilbert C. Fate and Philip L. White, Op.Cit., P.946. 
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االنفصال غير شرعي ، وأن حكومتهم الكونفدرالية غير معترف بها من قبل حكومة الواليات 
 . (0) عاد المندوبون بخفي حنينف،  المتحدة
ديفز ، طلب من الكونغرس الكونفدرالي  إليهاأثر فشل محادثات التسوية التي سعى على      

 فقام،  نظامية ، وتوفير موارد مالية كافية لتجهيز قوات برية وبحرية قتاليةقوات  بتعبئةله السماح 
متطوع للخدمة العسكرية مدة عام واحد ، لكن ( 011،111)وبترخيص من الكونغرس ، باستدعاء 

عتداء تحسبًا ألي ا هذا إجراؤهرجل فقط ، وقد جاء ( 111،  )لم يتجاوز لجنوده  العدد الفعلي
قد تقدم الواليات الشمالية على  إمداداتلمنع وصول أي  األقلعلى  أو،  واليات الشماليةتقوم به ال
 . ( ) في الواليات الجنوبية حصونهاإلى  إرسالها
طرح خطته في اجتماع ثاٍن للحكومة عقد في التاسع والعشرين من آذار من لنكولن أعاد       
أصر سيوارد وكالب على رفضها بشدة ، يما فوزراء الحكومة ، من ستة  فأيدها، نفسه العام 

انضمام الواليات الحدودية الى تؤدي الى سمعتقدين إنها ستعجل في إشعال نار الحرب ، و 
، لة إمداد الحصون الشمالية بالمؤنيقضي بمواص ،ألزمة لتقدما بمقترح لحل سلمي و  الجنوب،

الواليات ف الراهن ، لتجنب إثارة واإلستغناء مؤقتًا عن إمداد حصن سومتر بهذه المؤن في الظر 
 قدمهارفض مقترحات سيوارد وكالب ، وأصر على التمسك بخطته التي إال إن لنكولن  ، الجنوبية

السيما سيوارد وكالب عمق الخالف بين لنكولن وخصومه السياسيين ، الحكومة ، األمر الذي  الى
فضاًل عن القضاء على أية محاولة ستفضي الى الحرب ال محالة ، ذه الخطة ه أنالذين أعتقدا 

 .( )اتفاقية دستورية لتجنب مسألة مد الحصون بالمؤن إيجاد اواقترحللتسوية السلمية لألزمة ، 
ألقى الخالف بين لنكولن ووزير خارجيته سيوارد بظالله على الرأي العام األمريكي في      

الصحافة الشمالية  أكدتة لنكولن ، فقد ، وزاد من حدة االنتقادات الموجهة لسياس الشمال والجنوب
ن مد الحصون رغم رفض الواليات المتحالفة سيعمل على التعجيل إوالجنوبية على حٍد سواء ، 

إدارة فقد اتهموا ، ن و ن الشماليو الديمقراطيأما ،  بالحرب، واالبتعاد عن الحل السلمي لالزمة
لقرارات، بسبب تلكؤهم في اعلى اتخاذ  الجمهوري بالضعف وعدم المقدرة هحزبالرئيس لنكولن و 

في الواليات الجنوبية من الضعف ، السياسي في حين عانى النظام ، حل مناسب لالزمة  إيجاد
نظام السياسي الالديمقراطيين الجنوبيين الذين اكتفوا بتأييد نظامه الحزبي على  اقتصاربسبب 

                                                           

(1)
 William O. Stoddard , Op.Cit., P.177. 

( )
 John Formby, The American Civil War, New York, 1710,P.89. 

( )
 Oliver P. Chit wood and others , Op.Cit., P.799. 
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 بارزة من محاوالت التسوية الشماليةتكون لهم مواقف سياسية  أندون  الكونفدرالي الجديد ،
 . (0) في الواليات الجنوبيةالحصون  إمدادمسألة ب المتعلقة
تحول وزير خارجيته سيوارد ، قد أدى دورًا مهمًا في و لنكولن  بينخالف الإن  ويمكن القول     
تصعيد في سياسة اللين والمطاولة وتجنب التجاه الواليات الجنوبية ، فبداًل من  ة لنكولنسياس

التي  “ الضربًبالعصا “أنتقل الى سياسة  التي استهل بها لنكولن رئاسته األولى ، المواقف ،
تمثلت في اإلصرار على تطبيق خطة إمداد الحصون الشمالية بالمؤن والتجهيزات مهما كلف ذلك 

ثل هذا العمل صرار نابعًا من سوء تقديره للعواقب التي قد تترتب على مهذا اإللم يكن و . من ثمن 
، أو ينم عن فشله في معالجة األزمة بأسلوب تفاوضي هادئ ، بل كان دلياًل قاطعًا على حنكته 
السياسية ، ونظرته الثاقبة التي أدرك من خاللها عمق الخالفات التي تعصف بالحزب الجمهوري  

نعكس ذلك الضعف ، وظهر أعضاؤه منقسمين بشأن الموقف من الجنوب ، وا الذي بدأ يدب فيه
على حكومته التي لم تكن متفقة على سياسة موحدة تجاه األزمة مع الواليات الجنوبية ، األمر 

شد أزر الحزب ، ولملمة شعث الحكومة التمسك بهذه الخطة التي أراد من خاللها  الى هالذي دفع
الهدف األهم ،  االئتالفية ، وتوحيد موقفهما من األزمة مع الواليات الجنوبية ، فضاًل عن تحقيق

ظهار الشمال على أنه الطرف المعتدى عليه استدراج الجنوب الى إشعال فتيل الحرب ،وهو  في  وا 
 .( ) هذه األزمة

لنكولن على مجازفة كبيرة ، فقد كانت تعني الحرب مع الجنوب في انطوت خطة الرئيس      
العام في الواليات المتحدة ودول تظهر حكومته للرأي  أن إال إنه أراد من خاللهال كلها، ااألحو 

تبغي سوى إمداد جنودها المتواجدين في الحصون التابعة لها في األراضي الجنوبية  العالم بأنها ال
، لذلك فان أي اعتداء جنوبي  الحصونباألغذية والمستلزمات األخرى الالزمة النسحابهم من تلك 

شعااًل لشرارة الحربو ، مبرر  يكون غيرسعلى السفن المحملة بهذه المؤن   .( ) ا 
رغم إصرار الجنوبيين على عدم ، هذه المؤن سفن أن إرساله لعلى يقين تام بلنكولن فقد كان      

وهذا ما ،  أراضيهمالموجودة في  الحصونعليها وعلى  النار إطالقإرسالها ، يعني حملهم على 
الحرب قد بدأت باعتداء جنوبي،  ، عندها تكون تسكت عنه أنيمكن لحكومة الواليات المتحدة  ال

الرأي العام سيساند  إن، إذ كان متأكدًا من  يكسب الرأي العام إلى جانبهسوف  هأنحينها والشك 

                                                           

(1)
 L. Fletcher, Op.Cit., P.97. 

 .192ًعنًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصنقالًاً(2)
( ) Alexander Johnston , American Political History ….. , PP.991-991. 
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ن إف أخرىكان يبغيه لنكولن من جهة ، ومن جهة  ، بوقوفه ضد المعتدي ، وذلك ما المعتدى عليه
أما الوقوف : ن أمامها إال أحد خيارين و كسوف لن ي المترددة حيال االنفصال ، الواليات الحدودية

مادرالي الشمالي، يإلى جانب االتحاد الف في يكون الشمال هو الرابح سو ،  الوقوف على الحياد وا 
النار على تلك السفن المحملة بالمؤن ، عند  إطالقحجم الجنوب عن أما إذا أ. ( 0)كال الحالتين 

في تنفيذ برنامجه السياسي للحفاظ على االتحاد،  ذاك سيكون لنكولن قد اثبت لوزرائه انه ماض
عادةو   إن إلثبات مهمةخطوة  وهي،  ساد بينها االضطراب التي االنسجام السياسي بين والياته ا 

 اً معنوي اً نصر فضاًل عن أنها تعّد ،  النفوذ والسلطة الزاال بيد حكومة الواليات المتحدة المركزية
ضعافللشمال،  ً.ً( )إلى العودة إلى االتحاد  األمرينتهي به  للجنوب الذي قد اً وا 

سومتر، قرر لنكولن أخيرًا أن يتصرف  حصنعن إقناع وزرائه بضرورة إمداد عجز  بعد أنو      
، على للحصنإرسال حملة إمداد ب 0680 عام في األول من نيسان ، فأمر دون استشارة الوزراء

 .( ) أن يكون تجهيزها خاليًا من أية نزعة عدوانية
ابلغهم بها وزير خارجية سابقة ونقضا لوعود عدَّ الجنوبيون هذا العمل أستفزازيًا وعدائيًا ،      

نتيجةًعدمًالتوافقًبينهماًفيًبعضًًمنًغيرًأنًيبلغًبهاًرئيسه -الحكومة االتحادية سيوارد 
 أنها أو تنازل عن حصونها في الجنوب،البأن حكومة الواليات المتحدة عازمة على  -المواقفً

طلبت من هذه الحامية ف، حصن سومتر ، السيماستجعلها تحت رعاية حكومة الواليات المتحالفة 
، إال إنها امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري  0680في العاشر من نيسان عام االستسالم 

يفرسون أمر الرئيس ج، و التي أرسلها لنكولن لهذه الحامية  واإلمداداتضدها ، مكتفية بقطع المؤن 
ديفز قواته بمواصلة مفاوضات االستسالم مع قائد الحامية ، الذي رفض االستسالم لعدم ورود أية 
توجيهات عليا من الحكومة االتحادية ، مما دفع بالقوات الجنوبية الى مهاجمة الحصن بالمدفعية 

وبذلك ،  0680في تمام الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم الثالث عشر من نيسان عام 
 .( ) صاصات الحرب األهلية األمريكيةأولى ر  أطلق الجنوب

، نجاحًا لسياسة لنكولن في استدراج الجنوب الى إشعال فتيل الحرب ، فقد  هذا الحادثمثَّل      
جاء في خطابه االفتتاحي ، إن الحكومة االتحادية لن تهاجم الجنوب ، إال إذا بدأ هو بالقتال ، 

كن يوأثبت لنكولن إن إصراره على تطبيق خطة إمداد الحصون بالمؤن ، لم ،  وهذا ما تحقق فعالً 
                                                           

ً.192ًًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصنقالاًعنًً(2)
( )

 Stefan Lorant , Op.Cit., PP.117-110. 
ً.181ًًابقً،ًصًحيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسنقالاًعنًً(4)

(4) 
James Moore , A Complete History of the Great Rebellion, ……. , P.91. 
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، والعمل على دوام الشمال قوى لإليقاع بالجنوب ، فسارع الى اغتنام هذه الفرصة لتوحيد غير فخ 
 رسالة الى الكونغرس دعاه فيها الى كتبف ،االتحاد األمريكي وصيانته مما يدعو الى العبث به 

- :مخاطبًا أعضاء الكونغرس بالقول،  0680عام  نيسانرئة في الخامس عشر من عقد جلسة طا
  " ً ًوهو ًهام ًأمر ًفي ًنبت ًأن ًعلينا ًأركانً: ًتهدم ًأن ،ً ًحرة ًدولة ًفي ًوجدت ًألقلية أيحق

(  أناًكوندا) أطلق عليها لحرب لأعلن عن خطة إستراتيجية و  " الحكومةًكلماًخطرًلهاًخاطرً؟
Anaconda Plan  نفيلد سكوتيوضعها و قام ب(  األفعىًخطة) أي  Winfield Scot 

وتستند الى فرض حصار شامل لموانئ خليج المكسيك ، ومن ثم القيام بغزو  (0) (0968-0688)
في اليوم نفسه أصدر و  ، لى التفاوض وعقد اتفاق سالمعالجنوب  لحمليشنه ثالثمائة ألف جندي 

ًالولياتًالمواليةًتعبئةًخمسةًوسبعونًألفًبقلبًمكتئبًحزينًالىًحك "طلب فيه منشورًا  ام
مقاتلًمنًالمتطوعينًللخدمةًالعسكريةًمدةًثالثةًأشهرًلمقابلةًالعتداءًبمثلهًوالقضاءًعلىً

ً ًالتحاد ًسلطة ًنشر عادة ًوا  تقاطر عشرات اآلالف من أهل الشمال أمام مراكز ف  ( ) "التمرد
رب مطلبًا وطنيًا لقمع التمرد الجنوبي والحفاظ جعل الحالتطوع تلبية لنداء لنكولن الذي نجح في 

  . ( )على االتحاد 
عقد المجلس التشريعي لوالية فرجينيا اجتماعًا قرر  0680في السابع عشر من نيسان عام      

فيه االنفصال عن االتحاد واالنضمام إلى الواليات الكونفدرالية ، وعلى اثر هذا القرار أعلنت ثالث 
انضمت والية اركنساس الى االتحاد  إذوسطى األخرى االنضمام إلى الكونفدرالية ، من الواليات ال

الكونفدرالي في السادس من أيار، ووالية تينسي في السابع من أيار ، ووالية كارولينا الشمالية في 
مقابل اثنتين  الحادي عشر من أيار، وبذلك ارتفع عدد الواليات المنفصلة إلى إحدى عشرة والية

، الكونفدرالية الواليات األربع إضافة قوية لحكومة الواليات  مثّـل انضمام، و شرين والية اتحادية وع
الذي كان يعول على استمالة الواليات الوسطى إلى  صدمة لحكومة لنكولن بينما كان انفصالها

 جانبه لتضييق الخناق على الجنوب، السيما إن خطواته التي اتخذها إلخضاع الجنوب كانت

                                                           

،ًعذينًبرتبذة1613ًًرتًجذورذًعذامًًو،ًوقذادًالقذواتًالتذيًاسذتولتًعلذىًفذ1612ًقائدًعسكريًأمريكيً،ًقاتلًفيًالحربًاألمريكيةًضذدًبريطانيذاًعذامًً(2)
،ًوقذذادًالجذذي 1633ًًً-1636،ًخذدمًفذذيًمنطقذذةًالحذدودًالكنديذذةًبذذينًعذامي1614ًًواتًاألمريكيذذةًعذذامًعميذدً،ًوكذذانًمسذذؤولاًعذنًإعذذادةًتنظذذيمًالقذ
للجيو ًاألمريكيةً،ًوعندًاندلعًالحربًاألهليذةًدعذاًالذىًإتبذاعًسياسذة1646ًً-1648األمريكيًفيًالحربًمعًالمكسي ًبينًعاميً عاماًا ،ًعينًقائداًا
ً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.1688ًً،ًتوفيًعام1681ًًمةًالعسكريةًفيًاألولًمنًتشرينًالثانيًعامًقاسيةًتجاهًالجنوبًالمنفصلً،ًاعتزلًالخد

ًًً- Clarence E. McCartney, Lincoln and His Generals, Philadelphia, 1717, PP. 17-18. 
( ) 

John H. Clifford and Marion M. Miller, Proclamation Calling 970000 Militia, and Convening Congress in Extra 

Session ,April 17, 1861, Op.Cit., Vol.6, PP.199-197. 
( )

 j. T. Headley, The Great Rebellion : A History of the Civil War in the United States, Vol.1, Chicago, 1866, P.67. 
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مبنية على ثقته بان والء الواليات الوسطى سيبقى إلى جانبه، ولم يتوقع إنها ستعلن قرار االنفصال 
الند، ديالوير ، فقد  أما الواليات الوسطى األخرى وهي كنتاكي، ميسوري، ماري. بهذه السرعة

والية  أعلنت بقاءها مع االتحاد، وبذل لنكولن مساعي حثيثة للحيلولة دون انفصالها، السيما
كنتاكي، التي لم يأل لنكولن أي جهد لالحتفاظ بها كونها من أهم المواقع اإلستراتيجية ، الرتباطها 

انهً "وكان يكرر دائمًا  جغرافيًا وتجاريًا مع الجنوب، فضاًل عن ذلك أنها كانت والية استرقاقية
 .(0) " اًايأملًأنًيكونًالربًبجانبه،ًولكنًيجبًأنًتكونًكنتاكيًمعهًأيض

، وكان همه األول إنقاذ  كان لنكولن يدرك منذ البداية األهمية العالمية لتلك األزمة األمريكية     
ن مصير الديمقراطية العالمية يتوقف على بأ هي اعتقادهاالتحاد، ومع ذلك كانت له غاية أسمى، 

 ،الديمقراطية  مصير االتحاد، وان أوروبا تتطلع إلى الواليات المتحدة على إنها محك واختبار
  -: حيث قاللكونغرس هذه في خطابه الموجه لأفكار لنكولن  تجلتو 

ًإقرارً "      ًمن ًشعبنا ًفرغ ًلقد ًاختبار، ًأو ًتجربة ًإنها ًالشعبية ًحكومتنا ًعن ًقيل ًما كثيراا
،ًهماًالنجاحًفيًتأسيسهاًوالنجاحًفيًإدارتها،ًولمًيبقًسوىًالنجاحًفيًصيانتهاًمنًننقطتي

منًيستطيعًإجراءًانتخاباتًيستطيعًأيضااًقمعًتمردً،ًإنًأوراقًًإن.ًولةًلقلبهاخطرًهذهًالمحا
ً ًلرصاصًالبنادق، ًشرعية ًوريثة ًنيلهًًإنالقتراع ًيمكن ًل ًالنتخابات ًفي ًنيله ًيمكن ًل ما

 .( ) " بالحرب
الحرب تقوم على أساس انه لما كان االنفصال عماًل غير إدارة كانت نظرية لنكولن في      
حاد من الناحية القانونية على الرغم من كونها تحت تن الواليات المنفصلة تبقى في االني، فاقانو 

 سيطرة العصاة المسلحين مؤقتا، وكان هدف الحكومة قمع هذا العصيان المسلح واستعادة االتحاد
بل السابق، ولهذا كان الصراع حربًا ذات هدف محدد يتمثل في استعادة الوضع إلى ما كان عليه ق

اندالع الحرب، ولما كانت الواليات الجنوبية من الناحية النظرية ما زالت في االتحاد، فأنها تستمر 
 .( ) العبوديةبالتمتع بكل حقوقها الدستورية بما في ذلك 

تقضي بالعمل على المحافظة على الوحدة  التي تهسياسبتنفيذ لنكولن بدأ على ذلك ،  وبناءً      
السياسة الخارجية ،  عن ميدان، من خالل عزل الجنوب  العبوديةإلغاء أكثر من العمل على 

بحيث ال يكون له حلفاء يستطيع اإلعتماد على تأييدهم السياسي أو الحربي ، فقرر قطع 

                                                           

(1)
 Frances Campbell Sparhawk, A life of Abraham Lincoln, New York,1709, PP.106-109. 

( )
 Samuel G. Smith, Abraham Lincoln, New York, 1701, P.19. 

(1) 
James M. McPherson, Abraham Lincoln and the Second American Revolution, New York, 1771, P.48. 
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المواصالت الرئيسة للواليات الجنوبية ، ليتعذر عليها تلقي الدعم والمساعدات الغذائية  وبالتالي 
، التي  الجنوبعلى مدينة ريتشموند عاصمة أمر بفرض حصار ، كما شل تحركاتها العسكرية 

يتركز فيها النشاط الحربي الجنوبي ، والعمل على فصل الواليات الجنوبية في الشرق عن زميالتها 
في الغرب ، فضاًل عن الحصار البحري لكافة الموانئ الجنوبية ، لشل حركة التجارة بين الجنوب 

 .(0) تتمكن من تصدير قطنها الستيراد األسلحة من الخارج والعالم الخارجي ، فال
وميادينها التي تناولها ، وعملياتها العسكرية األهلية األمريكية وبعيدًا عن تفاصيل الحرب       

لحزب الجمهوري  دور االعديد من الباحثين بالدراسة والتحليل ، سوف يقتصر الباحث على دراسة 
وطريقة إدارته للبالد في ،  الحربكالت التي عانت منها البالد خالل ض المشبعوسياسته لمعالجة 

سياسات الحزب ، مع التركيز على أوضاع الحزب الداخلية والنتائج التي ترتبت على هذه األزمة ، 
 . وبرامجه االنتخابية وكيفية تعامله مع المعارضة السياسية 

ً

ً

ً

 

ً

-ً:1682ً-1681تًالبالدًالملحةًمشكالًفيًمعالجةالحزبًالجمهوريًًدورً-ثالثاًا

في تاريخه السياسي ، األولى مرة للواجه الحزب الجمهوري بعد تسلمه للسلطة السياسية      
فرضتها طبيعة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية للواليات المتحدة  مصيريةتحديات 

ات استحقاقه في قيادة البالد ، وكان عليه التصدي لها بحكمة وشجاعة ليتمكن من إثباألمريكية ، 
غير أن الحزب ورغم كل ما أظهره من وحدة الموقف في مواجهة بعض هذه التحديات ، إال أنه 

انعكس و ،  ه بشأنهائفتباينت مواقف أعضاعجز عن توحيد صفوفه في مواجهة البعض اآلخر ، 
، مما  لواليات المتحدةالتباين على موقف الحزب من المشاكل الملحة التي كانت تمر بها اهذا 

                                                           

(2) 
Ibid, PP.47-70. 
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محورًا لصراع هذا التباين ترك أثرًا كبيرًا على سياسة الرئيس لنكولن خالل سنوات الحرب ، وكان 
، ولعل أبرز المشكالت التي سنوات الحرب وما تالها  طواللحزب سياسي محتدم بين قيادات ا
التيًورثهاًًوالقتصاديةالماليةًمعالجةًالمشاكلًهي  0680منذ العام واجهت الحزب الجمهوري 

، من خالل إقرار التعديالت سياسيةًًحقوقاًاومنحهمًًالعبيدنًإدارةًبيوكانانً،ًوقضيةًتحريرًع
ًالدستورية الالزمة ، فضاًل عن  ًالحزبًلكيفية ًرؤية ًالىًالتحاد ًالولياتًالمنفصلة ،ًاستعادة

عادةًإعمارها  .ت بشيء من التفصيل هذه المشكالل في التصديالحزب  دوروسوف نتناول ، ًوا 

-ً:القتصاديةًًألوضاعلًتهومعالج1682ًً-1681السياسةًالماليةًللحزبًالجمهوريً.1ً
     

، كانت خزينة  0680عندما جاء الحزب الجمهوري الى السلطة في الرابع من آذار عام     
يطرت على بسبب المخاوف التي س الواليات المتحدة خاوية ، ورصيدها المالي العام ضعيفًا ،

مستقبل البالد ، السيما بعد تهديد الجنوب باالنفصال ، وضعف موقف  بشأنالشعب األمريكي 
الحزب الديمقراطي من هذه األزمة ، والالمباالة التي أظهرها الرئيس بيوكانان ونواب حزبه تجاه 

لحرب األهلية ، فقد ترك الرئيس بيوكانان البالد على شفا ا،   مسألة اإلبقاء على االتحاد بالقوة
ليسوا أهاًل للثقة ، بالمقارنة مع حرب وشيكة  اً وخلَّف وراءه جيشًا ضعيفًا بعدده ، يقوده ضباط

ستكلف البالد مئات اآلالف من األرواح ، وماليين الدوالرات التي ستنفق من خزينة الواليات 
ء جيش قوي وبناء قوة ، وبما أن األموال هي عصب الحرب ، فإن الطريقة الوحيدة إلنشاالمتحدة 

 .  (0) بحرية فاعلة ، هي من خالل بناء الرصيد العام أواًل 
،  كان عدد سكان الواليات المتحدة قد أرتفع الى واحد وثالثين مليون نسمة 0681في عام      

ان وكان الدين العام يساوي دوالرين لكل فرد وبفائدة سنوية قدرها أثنا عشر سنتًا للدوالر الواحد ، وك
تم تخويل وزير  0681في الثاني والعشرين من حزيران عام رصيد الواليات المتحدة ضعيفًا جدًا ، و 

المالية بأن يقترض واحدًا وعشرين مليون دوالر ، وأن يطلب مساعدات بقيمة عشرة ماليين دوالر ، 
ن اقتراض ملكنه لم يتمكن ليؤمن عائدات مالية لسداد القرض المستحق على الحكومة قريبًا ، 

األمر الذي أجبره على طلب تخويل ،  فقط اقتراض سبعة ماليين دوالرالمبلغ كاماًل ، واكتفى ب
إلصدار عمالت جديدة بقيمة أحد عشر مليون دوالر ليتمكن من استرداد العمالت القديمة العالقة 

األراضي العامة ، وبصفته أمينًا على هذه األموال ، فقد أوصى وزير المالية برهن لدى الدائنين 

                                                           

( )
 George S. Boutwell , Op.Cit., P.64. 
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،  أول األمرالمملوكة للحكومة االتحادية مقابل هذا التخويل ، لكن الكونغرس رفض هذا اإلجراء 
صادق الكونغرس على وثيقة تخول إصدار  0681وفي السابع عشر من كانون األول عام 

عليها مع  تباع بالتساوي بنسب من الفوائد يتفق أنعمالت للمالية بقيمة عشرة ماليين دوالر على 
 . (0)المزايدين تتراوح بين أحد عشر وأثنا عشر سنتًا للدوالر الواحد 

تسجل توازنًا    كانت ميزانية الواليات المتحدة  0680في األول من شهر كانون الثاني عام      
مليونين ومائتين وثالثة وثالثون ألفًا ومائتين وعشرون دوالرًا فقط ، وهو مبلغ ال يكفي إلدارة ب

الى خالل السنة المالية المنصرمة مصرف من الدرجة األولى ، فيما أرتفع العجز في تلك الميزانية 
صادق الكونغرس على  0680وفي الثاني والعشرين من شباط عام أربعة وعشرين مليون دوالر ، 

             قرار يقضي بتخويل وزير المالية باقتراض خمسة وعشرين مليون دوالر بنسبة فوائد ال تتجاوز 
 .( )، على أن يبدأ الدفع بعد عشر سنين ولمدة عشرين عامًا  شبه سنوياً تدفع % ( 8) 

ها ، خزينة خاوية ، ورصيد 0680هكذا كان حال الواليات المتحدة في الرابع من آذار عام       
ا على شف التي كانت ، وجيش مشتت ، وقوة بحرية ال تقوى على حماية سواحل البالدمحطم 

الحرب ، فلم يتردد أعضاء الحزب الجمهوري الذين سيطروا على الكونغرس األمريكي بعد انسحاب 
عقب إعالن انفصال الجنوب في إعالن تأييدهم لسياسة الرئيس (  الكونفدرالية) نواب الواليات 

في الجلسة األولى للكونغرس  0680في الرابع من تموز عام  أعلن عنهالنكولن المالية التي 
 . ( )ع والثالثين للواليات المتحدة األمريكية ابالس
من التدابير المالية الهامة  عددطلب الرئيس لنكولن في هذه الجلسة من الكونغرس اتخاذ      

عادة الواليات المنفصلة ، وكانت هذه التدابير تقوم  نهاء التمرد الجنوبي وا  للحفاظ على االتحاد وا 
خطط لها لنكولن ، والتي تقضي بحشد الجيوش النظامية بأعداد  على نظرية الحرب الخاطفة التي

جبارها على االستسالم والعودة الى  وتجهيزات فائقة للهجوم على الواليات الكونفدرالية وتحطيمها وا 
اإلتحاد سريعًا ، وهذا ما يقتضي إنفاق المبالغ الطائلة ألعداد الجيوش وبناء القوة البحرية األمريكية 

عادة ب،  ناء الرصيد العام للواليات المتحدة األمريكية بما يضمن غطاءًا ماليًا لديونها المستحقة وا 
، فضاًل عن دفع مرتبات الجنود ، وتأمين باقي  للبنوك العالمية ، وسداد مساعدات الدول األجنبية

 .(  ) النفقات االتحادية
                                                           

(1)
 John D. Long , Op.Cit.,  PP.76-79 

( )
 George S. Boutwell , Op.Cit., P.67. 

( )
 Ibid , P.66. 

(4)
  John D. Long , Op.Cit.,  P.109. 
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مالية من خالل  إيراداتتم تأمين وبما أن رصيد الحكومة ال يمكن أن يؤسس وال يحفظ ما لم ي     
عمليات منظمة ، فقد كان من الحكمة أن يتم توسيع الواردات الحكومية في زمن الحرب إلعطاء 

هو ما يعني فرض ضرائب جديدة لتأمين التأكيد بأن رصيد البالد سيحفظ الى أن يعود السالم ، و 
 .(0)هذه األموال ، أو إصدار العمالت المالية الجديدة 

كانت الحرب األهلية الذين  ( )كان لنكولن مدركًا لخطر المرابين الدوليين من آل روتشيلد      
ثارة  عليهموأصبح من السهل ،  حربا اقتصادية لهماألمريكية بالنسبة  زيادة الضغط االقتصادي، وا 

ساندتها في قروضا محدودة للقوات الجنوبية لم واقدم، ف المتاعب المالية في وجه الواليات الشمالية
وعندما بدأت العقبات والمصاعب المالية تحيط بالواليات الشمالية، لم ،  الشماليين ها ضدحرب

 .( )(  %6 )نسبة الفائدة تكون ن مّدها بالقروض، ولكنهم اشترطوا أن ين العالميييرفض المراب
ليون دوالر إلنفاقها طلب الرئيس لنكولن من الكونغرس تخوياًل ليقترض مبلغًا قدره أربعمائة م     

ولمواجهة نفقات على بناء الجيش والقوة البحرية وتسديد المستحقات التي بذمة الحكومة للدائنين ، 
وجعلها  االتحاديةالحرب التي وصلت الى مليون دوالر في اليوم الواحد ، مما أثقل كاهل الحكومة 

التي تلقتها الجيوش االتحادية بعد  عاجزة عن تسديد هذه النفقات ، السيما بعد النكسات العسكرية
وضعف الواردات ثمانية أشهر من بدء الحرب ، وعجزها عن حسم الحرب كما كان مخططًا لها ، 

وهو ما دفع البنوك المحلية ارك والتي لم تتجاوز األربعين مليون دوالر ، للبالد من الكم اإلجمالية
ومة في الحادي والثالثين من شهر كانون األول والعالمية الدائنة للحكومة الى تعليق قروضها للحك

، حيث أرسلت بنوك واليات فيالدلفيا وبوسطن ونيويورك وفودًا الى واشنطن لغرض  0680عام 
بقيمة مئة مليون جديد للضرائب ، أو إصدار سندات خزانة جديدة إقناع الكونغرس بإصدار قانون 

 . ( )ة من اإليفاء بالتزاماتها المالية لتلك البنوك ، بما يمك ن الحكوم% ( 8) دوالر وبنسبة فائدة 

                                                           

(1)
 George O. Seilhamer , Op.Cit., P. 178. 

،ًفذيًإشذارةًإلذىًالذدرعًالذذيًميذزًبذابًقصذرً"الذدرعًاألحمذر"عنذيًتروتشذيلدًوكلمذةًً،ًإسذحقًإكانذانتأسستًعلىًيدًً،ًذاتًأصولًيهوديةًألمانيةًعائلةً(3)
أولدهًالخمسذةًإلذىًبإرسذالًقذامًتذاجرًالعمذالتًالقديمذةًمذاجيرًأمشذيلًروتشذيلد1621ًًعامًفيً.ًالقرنًالسادسًعشرفيًًفرانكفورتمؤسسًالعائلةًفيً

يطاليا،ًوفرنسا،ًإنكلترا كمذاًقذامًبتأسذيسًً،ًليهوديذةًالعالميذةمهمةًالسيطرةًعلىًأهمًبلدانًالعالمًآنذا ًباسمًالحكومةًاإليهمًوأوكلًً،والنمسا،ًوألمانيا،ًوا 
،ًكمذاًبذدأتًمؤسسذاتًًللعمذلًبصذورةًأساسذيةًفذيًمجذالًالتجذارةًوالسمسذرةً،ًمؤسسةًماليةًلكلًفرعًللعائلةًفيًتلذ ًالذدولًمذعًتذأمينًتذرابطًوثيذقًبينهذا

رقية،ًوشذذركةًالهنذذدًالسربيذذة،ًالتذذيًكانذذتًترسذذمًالسذذفن،ًاألدويذذة،ًشذذركةًالهنذذدًالشذذً،ًروتشذذيلدًتعمذذلًفذذيًمجذذالًالسذذتثماراتًالثابتذذةًمثذذلًمصذذانعًاألسذذلحة
ًانتاجهذذاحيذذثًأنًمصذذانعًاألسذذلحةًتمذذدًالجيذذو ًبالسذذالحًثذذمًترسذذلًشذذركاتًاألدويذذةً.ًًخطذذوطًامتذذدادًالسذذتعمارًالبريطذذانيًوالفرنسذذيًوالهولنذذديًوغيذذره

للذدولًوبالتاليًأصبحتًً.بناءًماًهدمتهًالحربًبإعادةخطوطًالسك ًالحديديةًتقومًثمً،ًلجرحىًالحربً وديونذاًا للمزيذدًمذنًالتفاصذيلً.ًالحذروبًاسذتثماراًا
ً.11-11،ًص2116ًً،ًالقاهرةً،ًدارًالكتابًالعربيً،1ًًمجديًكاملً،ًآلًروتشيلدًتجارًالحروبًوالثوراتًوجنيًالثرواتً،ًطً-:ينظرً

(4)
  .23،ًص1393،ًً،ًبيروتً،ًدارًالنفائس1ًًطًترجمةًسعيدًجزائرليً،ًمراجعةًمحمدًبدويً،ًعلىًرقعةًالشطرنجً،ًأحجاروليامًجايًكارً،ً 

(4)
 John D. Long , Op.Cit.,  P.109. 
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صادق الكونغرس على قرارات إلصدار   068في الثاني والعشرين من كانون الثاني عام      
 ةوعمالت نقدية بأكثر من ثالثمائة مليون دوالر بنسبة فائد% (   8، )بنسبة فائدة سندات خزانة 

بتعهداتها المالية  اإليفاءاعتقادًا بقدرة هذه الحكومة على  في السنة مما منح% (   ،9) ال تتعدى 
 . (0)، وسمح لها بالحصول على قروض جديدة من البنوك لتأمين وسائل الحرب الضرورية 

بلغت الديون الحكومية أصبحت الحاجة ملحة لدعم الرصيد العام للحكومة االتحادية ، فقد      
ون مليون دوالر ، وكانت الحكومة بحاجة الى أكثر من مائة وثمان  068للبنوك في شباط عام 

ستمائة مليون دوالر أخرى لمواصلة الحرب ، فأصدر الكونغرس قرارًا في الخامس والعشرين من 
بقيمة مائة وخمسون معدنية بتخويل الحكومة إصدار عمالت نقدية يقضي   068شباط عام 

الديون الحكومية داخل الواليات تمويل و ، الضرائب ، ليتم تداولها في دفع  مليون دوالر وبدون فوائد
وبنفس القانون عدا رسوم المواد المستوردة ، األخرى ، المتحدة األمريكية ، وباقي النفقات االتحادية 

بقيمة ال تتجاوز خمسمائة مليون دوالر تم تخويل وزير المالية سالمون تشيس إصدار سندات خزانة 
ودائع من األموال  باستالمشبه سنويًا ، وتم تخويله أيضًا ذهبًا تدفع  في السنة%( 8)بنسبة فوائد و 

تدفع في أي وقت بعد ثالثين يومًا ، وبعد إشعار لمدة عشرة أيام ، والسماح بتحصيل فائدة بنسبة 
، وبما أن فوائد السندات كانت تدفع حسب التخويل بالعمالت المعدنية ، فقد في السنة % (   )

ل الرسوم بتلك العمالت المعدنية أيضًا ، وهو ما سمح للحكومة برهن هذه توجب أن تدفع ك
العمالت لدفع فوائد السندات ، ولتسديد ديونها المستحقة للدائنين ، على أن تسحب هذه األموال 

 .( )، وتعتبر جزءًا من رأس المال االتحادي   068من خزينة الحكومة بعد األول من تموز عام 
تشيس وزير الخزانة أن المتطلبات المالية للحرب الحديثة، ال يمكن توفيرها  مونلأدرك سا    

كان من فيالدلفيا  (ًجايًكو ) شاب اسمه  ، وكان تشيس على معرفة بمصرفي ديةبالوسائل التقلي
لبيع إصدار جديد من السندات  االتحاديةوكياًل للحكومة  فعينه تشيسفي الكونغرس،  والده عضواً 

وذلك ألنها كانت قابلة لالسترداد في فترة ال تقل عن ( عشرينً–خمسةً)ـ دات العرف باسم سن
ذهبًا، وأدار كوك ظهره للمصارف، والتجأ ( %8) خمس سنين وال تتجاوز عشرين سنة بمعدل فائدة

مباشرة إلى جمهور العامة، ونشر إعالنات مكثفة في الصحف، ووزع منشورات إعالنية، وسعى 
، وسمح للمكتتبين الواحد دوالرًا للسند خمسوننة سندات بفئات صغيرة أدناها إلى أن تصدر الخزا

، وحاول عامدًا إشراك المواطن العادي في شراء األوراق أقساطعليها سداد قيمة اكتتاباتهم على 
                                                           

(1)
 George S. Boutwell , Op.Cit., P.69. 

( )
 George S. Boutwell , Op.Cit., P. 68. 
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السياسة  المالية الحكومية، وهكذا ابتكر كوك حمالت بيع السندات التي باتت عنصرًا أساسيًا في
 .(0)  حربالفي  لحكومة األمريكيةالمالية ل
التي أعدتها الحكومة لدعم وتأسيس الرصيد العام للواليات المتحدة خالل  اإلجراءاتومن بين      

الحرب ، هو قانون نظام اإليرادات الداخلية الذي صادق عليه الكونغرس في األول من تموز عام 
فحققت من هذا ى البضائع المستوردة ، ، والذي رفعت الحكومة بموجبه رسوم الكمارك عل  068

الى نهاية السنة المالية المنتهية في   068القانون بعد أن دخل حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 
ثم تبعته بقانون واردات مالية بلغت ثالثة وسبعون مليون دوالر ،   068الثالثين من حزيران عام 

ن دوالر ، وقد أسهم القانونين في توفير نظام جباية الضرائب على الواليات بقيمة عشرين مليو 
لإليرادات الداخلية التي أسست رصيدًا عامًا قويًا بلغ ثالثة آالف مليون دوالر ، مما مكنها من 

 .( )  حرب وتسديد نفقاتها دون أي تأخيرمواصلة ال
لكونغرس على إال إن األجراء األكثر أهمية في دعم الرصيد العام للحكومة تمثل في مصادقة ا    

، والذي سمح   068قرار تأسيس بنك العملة الوطني في الخامس والعشرين من شباط عام 
( Greenback الدولرًاألخضر) المعروفة بـ المغطاة بالذهب بإصدار العمالت الورقية للحكومة 

دات ، ويلها من خالل بيع السندتبحقها في  واالحتفاظ، العمالت التي يصدرها المصرف  ستردادوا
بعد أن كانت عمالت الحكومة توفرها البنوك األجنبية والمحلية ، وفق شروط وأنظمة مجحفة ، 
وبدون تأمين الستردادها عندما توضع في التدوير ، واشترطت الحكومة على تلك البنوك بأن تبيع 

، وبهذا ها ر سندات الواليات المتحدة ، وأن تودع لدى المصرف الوطني سندات من أجل تأمين تدوي
 .( )فقد أنشأت الحكومة سوقًا لسنداتها بقيمة ثالثمائة مليون دوالر 

، الذين لم يكونوا لقي هذا المشروع معارضة شديدة من نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس     
، متذرعين بأن الفقرة على استعداد للمساعدة في تأسيس المصرف الوطني بحجة عدم دستوريته 

لمادة األولى من الدستور لم تخول غير الكونغرس سلطة إصدار العمالت في الخامسة من ا
الواليات المتحدة األمريكية ، وأن لجوء الرئيس لنكولن الى إصدار تلك العمالت بدون موافقة 

  ( )الكونغرس يعّد مخالفة دستورية واضحة ، وتجاوزًا على سلطة الكونغرس وصالحياته الدستورية 
                                                           

علىًالموقع29/11/2113ًًبتاريخً(ًنترنتاًل)التاريخًيعيدًنفسهً،ًمقالًمنشورًعلىًالشبكةًالدوليةًللمعلوماتًً–محمدًالفارسً،ًاألزماتًالماليةً (2)
 8D/%1007011001/org.lex1.ae//.Phttً-:ًاإللكترونيً

( )
 George O. Seilhamer , Op.Cit., P. 161; George S. Boutwell , Op.Cit., P.67. 

( )
 Edward McPherson, The Political History of the United States of America During the Great Rebellion, 4ht Edition, 

Washington D. C. , James J. Chapman Co., 1881, P. 961. 
(4)

 John D. Long , Op.Cit.,  P.101. 
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كتدبيرًضروريًيمليهًعليهًحقهًفيًاستخدامً "يس لنكولن لجوءه الى هذا اإلجراء الرئبّرر      
معارضة نواب الحزب والواقع أن .  (0) " سلطاتهًالضمنيةًللحفاظًعلىًالتحادًفيًزمنًالحرب
فقد سبق للديمقراطيين أن عارضوا من قبل الديمقراطي لهذا القانون لم تكن بدافع عدم دستوريته ، 

بوحي من المرابين هذه المعارضة كانت  بل،   068و  0680همة أخرى عامي تشريعات م
من إضرار  يشكلهالعالميين الذين كانوا يريدون إجبار الكونغرس على عدم إقرار هذا القانون لما 

       ومساومة الحكومة األمريكية على إقرار األمريكية ،  بمصالحهم المالية في الواليات المتحدة
ًا " للبنوك يسمح ، والذي  بدفع منهم الديمقراطينواب الحزب الذي أقترحه  " لصيارفةقانون

، األمر الذي سيتيح الحكومة األمريكية  وشروط بعيدًا عن رقابةتداول السندات الحكومية باألجنبية 
 .( ) الحكومةبمصير لها التحكم 

 لندن تايمز ) صحيفةنشرت في  " لنكولنًوأوراقهًالمالية "بعنوان فقد جاء في مقالة صحفية      
London Times  ) لوًأنًهذهًالسياسةًالماليةًالخاطئةًالتيًابتدأتًفيً "  068اللندنية عام

ًقً  ًالشمالية ًتريدهاًأمريكا ًالتي ًالنقد ًأوراق ًإصدار ًالحكومة ًبإمكان ًألصب  بلتًوأعترفًبها،
وسيكونً،ًًتصب ًبدونًديونوستدفعًبتل ًاألوراقًكلًديونها،ًمماًيعنيًأنهاًس،ًًبدونًكلفة

ًوالمبادلت ًتجارتها ًإلجراء ًالالزم ًالمال ًكل ًاألولً،ًلديها ًاألمريكية ًاألمة ًستكون فيًًىوهكذا
وبذل ًستجلبًاألدمسةًوالثرواتًمنًجميعًأنحاءًً،تاريخًالعالمًالتيًستحققًمثلًهذاًالزدهار

لًفإنهاًً،ًالعالم  .( ) " وجهًاألرضًىمًكلًالعرو ًعلتحطسيجبًتحطيمًهذهًالدولةًوا 
تعنى التي  The hazard Circular ”ي هازارد سيركيوالرذ “النشرة الدورية وجاء في      

ًعل " بشؤون المصارف ما وراء البحار ًتقضي ًالحرب ًًالعبوديةًىإن ًنحنً، ًنؤيده ًما وهذا
األوروبيةًالتيًأماًالخطةًً،ًإلًامتال ًاليدًالعاملةًيماًهًالعبودية،ًألّنًًوأصدقاؤناًاألوربيون

ًإنكلترا ًعلًبدأتها ًفتقوم ًعلًى، ًيسيطر ًأن ًيستطيع ًرأسًالمال ًطريقًًىأن ًعن ًالعاملة اليد
ًعلً،األجور ًعلًىويجب ًيعملوا ًأن ًرؤوسًاألموال ًالتيًًىأصحاب ًالطائلة ًاألرباح استعمال

ًالحروب ًمن ًالعملةًيجنونها ًقيمة ًعلي ًالسيطرة ًفي ًبذل ً،ً، ًالسنداتًًوللقيام يجبًاعتماد
ًكأساسًمنًأسسًالعملياتًالمصرفية ًالماليةًً،ًالحكومية ًوزارة ًتنّفذ ًأن ًبانتظار ونحنًاآلن

                                                           

اًعذنًأسذفهًللجذوءًالذىًتقذديمًمشذروعًالقذانونًبرسذالةًالذىًالكذونسرسًأعذربًفيهذ1683ًعثًالرئيسًلنكولنًفيًالسذابعًعشذرًمذنًكذانونًالثذانيًعذامًبً(3)
علذىًفذرضًًإجبارهذاتسذديدًنفقذاتًالحذربًوالذديونًالخارجيذةًوعذدمًتمكينهذاًمذنًطالبااًمنًالكذونسرسًالموافقذةًعلذىًالقذانونًدعمذاًللحكومذةًالتحاديذةًل

 .التحادًًلستعادةالالزمةًلمواصلةًحربهاًًاألموالضرائبًجديدةًعلىًاألمريكيينًلتأمينً
( )

 John D. Long , Op.Cit.,  PP.101-101. 
ً.81،ًصالمصدرًالسابقًوليامًجايًكارً،ًً(1)
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أوراقًلينكولنًالماليةًًكماًأنهًليسًمنًالمفيدًلناًأنًنسم ًبتداولً،ًاألمريكيةًهذهًالنصيحة
ًىولكنًبالمقابلًنستطيعًالسيطرةًعل،ًًالخضراءًلمدةًطويلة،ًإذًأنناًلًنستطيعًالسيطرةًعليها

 .(0) "ًالعملةًكلهاًوالقتصادًبأجمعهًىالسنداتًومنًورائهاًعل
وبناء على ذلك ، فقد عمل المرابون من آل روتشيلد على دعم وتمويل الحمالت االنتخابية         

الوطني ، وربط المصادقة عليه  المصرفلنواب الحزب الديمقراطي من أجل معارضة قانون 
حوا في تمريره بعد الضغط على وزير المالية سالمون تشيس الذي نجبتمرير قانون الصيارفة 

جاء في رسالة  ليكون أداة للسيطرة على رؤوس أموال الحكومة األمريكية ، فقد  ( )للموافقة عليه 
خوانه الصيارفة في لندن بتاريخ   عام حزيران الخامس والعشرين منوجهتها مؤسسة روتشيلد وا 

  -:وول ستريت نيويورك  : ر وموتون فاندر غولد وعنوانهامؤسسة السادة أيكلهايم الى  068
كتبًإليناًالسيدًجونًشيرمانًمنًمقاطعةًأوهايوًفيًالولياتًالمتحدة،ً..ًسادتيًاألعزاء "   

ًالذيًأصدرهً ًاألخير ًللقانون ًنتيجة ًعليها ًالحصول ًيمكن ًالتي ًلألرباح ًتقديراته ًعن إلعالمنا
ًالمصارف ًأً،ًالكونسرسًبشأن ًأتوالظاهر ًالقانون ًهذا ًجمعيةًًىن ًتبنتها ًالتي ًالخطة وفق

فيًحالًًدقاءًاألمريكيينًبأنًهذاًالقانونكماًنصحتًهذهًالجمعيةًاألص،ًًالمصارفًالبريطانية
قراره ًًجماعةًالصيارفةًفيًالعالمًبأسرهًى،ًسيكونًسبباًفيًتدفقًاألرباحًالطائلةًعلًتصديقهًوا 

ًالسً، ًالوطني ًالمصرف ًيعطي ًالقانون ًعلفهذا ًالمطلقة ًالدولة،ًًىيطرة ًفي ًالمالية األوضاع
سرًذل ًالقانونًوتعرفًحقيقته،ًلنًتبديًأيةًمعارضةًله،ًألنهاًًىوالقلةًالتيًسوفًتنفذًإل

ًستكونًمتوقفةًعلًستكونًطامعةًفيًجنيًاألرباح ًأوًأنًمصالحها ًجمهورًً،ًإقرارهًى، أما
ًعا ًفسيكون ًالمشروعالشعب ًطبيعة ًتفهم ًعن ًأصحابًوالمتياًزًجزا ًعليها ًسيحصل ًالتي ات

ً ًسيكون ًالنظام ًهذا ًأن ًفي ًش  ًأي ًيخامرهم ًولن ًمنه، ًاألموال ًرؤوس ًحقيقته ًًًًًًًًًًًًضدًفي
 .( ) " مصالحهم

لقد كان نجاح الديمقراطيين في تمرير قانون الصيارفة ضربة قاسية لسياسة الرئيس لنكولن         
 عن قبولالبنوك األجنبية والصيارفة والمرابون  تنعتام ، فقدفي إصدار العمالت النقدية الخضراء 
مما جعلها بدون  ، ة أو في شؤون الوارداتيلقروض الحكوماأوراق لينكولن المالية في دفع فوائد 

ولما تم ،  سنتاً  ثالثين الىمن هذه األوراق الواحد الدوالر قيمة خفض  مما تسبب في ، قيمة تقريبا
                                                           

ً.81،ًصالمصدرًنفسهًً(2)
( )

 John D. Long , Op.Cit.,  P.101 . 
 .81،ًصالمصدرًالسابقًوليامًجايًكارً،ً (1)
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بعد ذلك أخذوا بشراء القروض الحكومية بهذه  ،األوراق بمجموعهاشراء تلك  الىلهم ذلك عمدوا 
، وجنوا أرباحا  عقبة خطيرة ىوبذلك تغلبوا عل،  كامالً  منها دوالراً الواحد األوراق، معتبرين الدوالر 

 .(0) سنتا للدوالر الواحد سبعينتقدر ب
سالمون  تشيس وزير فاعترف ،  لقد تسبب قانون الصيارفة بخسائر كبيرة للحكومة األمريكية      

ًماليإنًمساهمتيًفيًإقرارً " -:بذلك قائاًل المالية األمريكي  ًقانونًالصيارفةًهيًأكبرًخطأ
كلًالمصال ًفيًًىإنشاءًاحتكارًكبيرًيؤثرًعلًىفقدًساعدًهذاًالقانونًعلً،ًارتكبتهًفيًحياتي

مواجهةًعنيفةًبينًمصال ًولكنًقبلًذل ًسنشاهدًً،ًويجبًعليناًأنًنصل ًهذاًالوضع،ًًالبالد
 .( ) " منًقبلًهالناسًومصال ًالمصارفًبشكلًلمًنعرف

ًفيًاألفقًنذرًأزمةًتقتربًشيئاًفشيئاًىإننيًأًر " -:الرئيس لنكولن  وفي خطاب لألمة قال     
ًعلً، ًالخشية ًمن ًأرتجف ًوتجعلني ًتثيرني ًأزمة ًبلديًىوهي ًً،سالمة ًأصبحت السيادةًفقد

وسوفًيعملًً،ًالمناصبًىأعلًالىوسوفًيتبعًذل ًوصولًالفسادًً،ًرىللهيئاتًوالشركاتًالكب
الدولة،ًمستخدمينًفيًذل ًمشاعرًًىسيطرتهمًعلًىالحفاظًعلًىأصحابًرؤوسًاألموالًعل

ًالىوستصب ًثروةًالبالدًبأكملهاًتحتًسيطرةًفئةًقليلة،ًاألمرًالذيًسيؤديًً،ًالشعبًوتحزباته
 .( ) " تحطيمًالجمهورية

والمتنفذين من نواب الحزب  األجنبية المصارفنفوذ ل حدكولن العزم على وضع عقد لن     
فتقدم نواب الحزب  أرباح طائلة ،من جنوه  بسبب ماهذا القانون كانوا يدعمون الديمقراطي الذين 

والذي يمنح الحكومة   068الجمهوري في الكونغرس بمشروع قانون سمي قانون الضرائب لعام 
المسجلة في تلك الواليات  المصارفت الواليات سلطة فرض ضرائب على االتحادية وحكوما

نً،ًثالثةً،ًخمسةً،ًعشرةًيدولرًواحدً،ًإثن) تبدأ من بموجب قانون الصيارفة بنسبة تصاعدية 
هذا القانون بالجمهوريون  أراد، وقد (  نً،ًمائةً،ًخمسمائةً،ًوحتىًألفًدولرينً،ًخمسي،ًعشًر
تتولى تنظيم عمل هذه البنوك ، غير أن سانين الواليات التي لقو المصارف تلك  إخضاع

، وتقدموا بمقترح تعديل للقانون يقضي بجعل  الديمقراطيين أعترضوا مجددًا على مشروع القانون
رأسًمالًالبنو ًًعلىًالولياتلمنعًفرضًالضرائبًمنًقبلً " نسبة الضريبة سبعة بالمائة فقط

ًوأن،ًتل ًالوليةًًلمصلحة،ًًالشركاتًالثريةًاألخرىًأوًعلىنظمتًبموجبًهذاًالقانون،ًالتيً

                                                           

( )
 George O. Seilhamer , Op.Cit., P. 169. 

ً.218،ًصًبرواريً،ًالمصدرًالسابقًًشفانً(3)
(1)

 John H. Clifford and Marion M. Miller,Vol.6, Op.Cit., P. 107. 
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،ًأوًهاً،ًوأرباحًأسهمتهاًأوًرؤوسًأموالها،ًوتداوًلًالبنو لًتفرضًأيًضريبةًعلىًمثلًهذهً
ًبمعدلًأعلىًمنًالضرائبًًالتجاريةًهاأعمال ًًالتيًتفرضها، علىًنفسًالقدرًمنًًالوليةهذه

 .(0) "ًهاأيديًمواطنيًالمتداولًفيرأسًالمالً
(  96) فــي مجلــس النــواب بأغلبيــة مــن قبــل الــديمقراطيين تــم تمريــر القــانون بعــد هــذا التعــديل      

جديــد علــى تعــديل ، األمــر الــذي دفــع الجمهــوريين الــى تقــديم مقتــرح صــوتًا (  8 ) ومعارضــةصــوتًا 
 ت والممتلكـات األخـرىالقانون يقضي بإلغاء قانون الصيارفة كليًا ، عبر إدراج قيمة األسـهم والعقـارا

، فلـم يحصـل  التي تملكهـا المصـارف ضـمن القيمـة الكليـة لـرأس المـال الـذي تفـرض عليـه الضـرائب
أصـوات فقـط ( 8)صـوتًا مقابـل تأييـد ( 0 )المقترح على تأييد مجلس الشيوخ ، حيث رفض بأغلبيـة 

يين فـــي مجلـــس ، ممـــا اضـــطر مجلـــس الشـــيوخ الـــذي لـــم يوافـــق علـــى التعـــديل الـــذي مـــرره الـــديمقراط
فتوصـــلت  لحســـم مســـألة الضـــرائب ،  068فـــي األول مـــن تمـــوز عـــام النـــواب ، الـــى تشـــكيل لجنـــة 

دخذولًيمنذعًتفسذيرًأيًشذيءًفذيًهذذاًالقذانونًًبعذدمًجذواز "اللجنة الى نص تعديل جديد يقضي 
فذذذيًحسذذذابًقيمذذذةًًهيئذذذةًاعتباريذذذةمصذذذرفًأوًمذذذنًقبذذذلًأيًشذذذخصًأوًًسذذذجلتالتذذذيًاألسذذذهمً

،ًفذذيًمجذذالًتقيذذيمًالضذذرائبًالتذذيًأوًالمصذذرفًلهذذذاًالشذذخصًأوًالمؤسسذذةًالممتلكذذاتًالشخصذذية
قيمةًالضذريبةًنسبةًأكبرًمنًب،ًفيًالمكانًالذيًيقعًفيهًالمصرفً،ًولكنًليسًالوليةًتفرضهاً

وبموجـب هـذه التسـوية فقـد . ( ) " تلذ ًالوليذةفذيًأيذديًمذواطنيًالذذيًرأسًالمالًالمفروضةًعلىً
 الوطنيـةوالصـيارفة فـي المصـارف البنوك تلك على تداوالت  المائةي واحد فمقدارها ضريبة فرضت 

على رؤوس أمـوالهم فـوق المبلـغ  المائةواحد في و ، فيها  ، على ودائعهم نصف في المائةو واحد و ، 
 .( ) المتحدة المستثمر في الواليات 

لويـــات السياســـة مـــن أولـــى أو وبنـــاء الرصـــيد العـــام كانـــت مســـألة تســـوية الـــدين العـــام االتحـــادي      
الماليــة للحــزب الجمهــوري ، الــى جانــب هــدف الحــرب األساســي وهــو المحافظــة علــى االتحــاد مــن 

أتــاح هــذا القــانون للحكومــة االتحاديــة تــوفير مبــالغ ماليــة جيــدة لتمويــل نفقاتهــا فــي وقــد . ( )التفكــك 
رًا طيلـة سـنوات الحـرب الـذي شـهد تصـاعدًا ونمـوًا كبيـ ديونها ، وبناء الرصـيد العـامالحرب ، وتسديد 
 كــان 0681ففـي الثالثــين مـن حزيــران عـام  ،  للحكومــةالناجحـة الماليــة  اإلجـراءاتاألربـع ، بســبب 

 دوالر(   1 ،197،   ) دوالر ، منهــا(    981،91، 8) يبلــغ العــام للواليــات المتحــدة  الرصــيد
                                                           

(1)
 Edward McPherson, Op.Cit., p.969. 

(1)
 Edward McPherson, Op.Cit., P. 967. 

( )
 Ibid, P. 967. 

(4) 
George S. Boutwell , Op.Cit., P. 91. 
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بســــبب سياســـــة  ، ســــندات الخزانــــةأذونــــات فــــي دوالر (  11 ،07،871)، و كانــــت فــــي الســــندات
 الـى 0680وارتفع في الثالثين من حزيران عـام التسليف التي وافقت عليها إدارة الرئيس بيوكانان ، 

العــام  الرصــيدبلــغ   068وفــي التاســع والعشــرين مــن أيــار عــام مليــون دوالر ، (  6 71،689،6) 
ــــــى  068ارتفــــــع فــــــي الثالثــــــين مــــــن حزيــــــران عــــــام ثــــــم  دوالر،(  760،   ،70 ) األمريكــــــي           ال

كـــــان الرصـــــيد العـــــام   068وفـــــي الرابـــــع عشـــــر مـــــن أيـــــار عـــــام  دوالر ،(  060، 0،176،97) 
 .(0) دوالر(  8 1،691،7 0،9) للحكومة االتحادية قد بلغ 

ممـــا تقـــدم يتبـــين أن سياســـة الحـــزب الجمهـــوري لمعالجـــة الوضـــع المـــالي واالقتصـــادي للواليـــات      
ت انفصـــال الجنـــوب والتركـــة الثقيلـــة إلدارة الـــرئيس بيوكانـــان ومراهنـــة المتحـــدة والتـــي أملتهـــا تـــداعيا

المرابين العالميين على إفشال مساعي الحكومة االتحادية الستعادة االتحاد ، قد حققت نجاحـًا كبيـرًا 
فقــــد تمكنــــت الحكومــــة األمريكيــــة بفضــــل سياســــاتها الماليــــة الحكيمــــة مــــن تحقيــــق هــــدفي الحــــرب ، 

استعادة االتحاد ، وتم دفع الـدين الـالزم لصـيانته والمحافظـة عليـه ، بـل وبنـاء تم  حيثاألساسيين ، 
ن دل هـذا علـى شـيء فإنمـا يـدل  الرصيد العام للحكومة االتحادية ليحقـق فائضـًا ماليـًا ألول مـرة ، وا 

ة بـــين عـــامي علـــى نجـــاح الحـــزب الجمهـــوري فـــي إدارة السياســـة الماليـــة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــ
، األمــــر الــــذي أكســــبه احتــــرام العديــــد مــــن قــــادة أوروبــــا آنــــذاك ، فهــــذا المستشــــار   068 -0680

أنًنجذاحًالحكومذةًاألمريكيذةًفذيً "نجاح سياسة الحكومـة األمريكيـة بقولـه لاأللماني بسمارك يشهد 
مجالًالتنميةًالماديةًهوًاألكثرًلمعانااًفيًالعصرًالحديثً،ًفهيًلذمًتذتمكنًمذنًقمذعًالتمذردًفذيً

وسذددتًًمذنًبنذاءًجيوشذهاًوبحريتهذاكذذل ًحروبًكلفذةًفذيًالتذاريخًفحسذبً،ًبذلًتمكنذتًأكثرًال
ديونهاً،ًووفرتًفرصًعملًللعاطلينًمنًالمهذاجرينًإليهذاًمذنًأوروبذاً،ًبفضذلًقذوانينًالحمايذةً
وقانونًالضرائبًغيرًالمباشرةًً،ًوقانونًالتعرفذةًالكمركيذةًالذذيًادعذوًألمانيذاًمذنًهذذهًاللحظذةً

 .( ) " الىًتقليده
مــن هــذا أيضــًا إن الحــزب الجمهــوري قــد أظهــر وحــدة كبيــرة فــي موقفــه تجــاه معالجــة  ويتضــح     

نواب الحـزب فـي الكـونغرس بمجلسـيه سياسـة  أيدالوضع المالي واالقتصادي للواليات المتحدة ، فقد 
نـواب  اشـكلهمعالجة األزمة المالية ، ونجحوا فـي تفتيـت المعارضـة الصـلبة التـي الرئيس لنكولن في 

الحــزب الــديمقراطي ضــد مشــاريع القــوانين الجمهوريــة ، الســيما قــانون تأســيس المصــرف الــوطني ، 

                                                           

(1)
 Edward McPherson, Op.Cit., pp.969-968. 

( )
 John D. Long , Op.Cit.,  PP. 78-77 . 
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وقـــانون التعرفـــة الكمركيـــة وقـــوانين  Greenbackوقـــانون إصـــدار العملـــة الورقيـــة المغطـــاة بالـــذهب 
  .ة الضرائب على الواليات ، والتي ساهمت في بناء الرصيد العام للواليات المتحدة األمريكي

مـــن األهـــداف  عـــددتحقيـــق الـــى أدت واالقتصـــادية سياســـة الحـــزب الجمهـــوري  الماليـــة إن  كمـــا     
الــذي طالمــا عارضــته الواليــات الجنوبيــة  - لعــل فــي مقــدمتها دعــم البنــك الــوطنيالمهمــة األخــرى ، 

 عـدة بنـوك فـي الواليـات ليسـهل عليهـا ذلـك عمليـة الحصـول علـى القـروض بفوائـد إنشـاءودعت الى 
ربــط الواليــات كافــة و ،  فضــاًل عــن دعــم التعرفــة الكمركيــة العاليــة لحمايــة الصــناعات المحليــة - أقــل

علــى  ممــا تــركفــي إطــار قــانون المســاكن ،  بشــبكة مــن الســكك الحديــد، وتوزيــع المــزارع دون مقابــل
  .(0) تمثل بتطور االقتصاد وازدهار المشاريع الحرة األمريكية اً ايجابي اً المدى البعيد أثر 

 

ً

 

 

Emancipation Proclamationً ً:وضمانًحقوقهمًفيًالدستورًًالعبيدتحريرً.2ً
وانفصـال الواليـات السابق كيف أدى تسـارع األحـداث بعـد انتخـاب لنكـولن ،  الفصلمرَّ بنا في      

الى حدوث تباين حاد في مواقف أعضاء الحزب الجمهوري حول السياسة الواجـب إتباعهـا  الجنوبية
عالجــة األزمــة مــع الجنــوب ، األمــر الــذي أدى الــى انقســام أعضــاء الحــزب الجمهــوري بشــأن فــي م

ـــى فئتـــين هـــم  بشـــتى  العبوديـــةالمتشـــددين مـــن أنصـــار تحريـــر (  لراديكذذذالييناً)انفصـــال الجنـــوب ال
اظ علـــى فـــللح دعـــوا(  عتذذذدلينًمؤيذذذدينًللحذذذوارم) الـــذين انقســـموا الـــى (  المعتذذذدلين)ًوالوســـائل ، 

كـانوا يسـعون للحفـاظ علـى (  معتذدلينًمؤيذدينًللتشذدد) الحـوار والوسـائل السـلمية ، و عبـر االتحاد
، مــع  للعبيــداالتحـاد بــالقوة ، ومنــع انفصـال الواليــات الجنوبيــة ، غيـر أنهــم آمنــوا بـالتحرير التــدريجي 

  .( ) في الواليات التي تبيحه وعدم السماح بتوسيعه خارج حدود تلك الواليات العبوديةالحفاظ على 

                                                           

( )
 C. Gardner, Op.Cit., PP. 90-91. 

( )
  Sarah E. Gardner , Edge of the Sword: The Ordeal of Carpetbagger Marshall H. Twitchell in the Civil War and 

Reconstruction , Civil War History Journal, Vol. 48, No. 4, Published by The Kent State University Press, 

December 1001, P. 966. 
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 العبيدمسألة تحرير  بشأنالجمهوري لقد انعكس هذا التباين في المواقف على سياسة الحزب      
وكادت الخالفات بين الفئتين أن تعصف بمستقبل الحكومة االتحادية لوال  ، الحربسنوات أثناء 

من كانت جزءا ،  العبيدلتحرير سياسة تدريجية محافظة تبنى الذي حكمة الرئيس لنكولن 
الخاطفة ، خشية فقدان تأييد الواليات الحدودية التي تبيحه ، والتي الزالت تؤيد الحرب  إستراتيجية

نتج عن تحدي بعض  ، عمل فردي األهليةن الحرب أبكان يرى الحكومة االتحادية ، إذ 
ن انفصال الواليات الجنوبية  ة في يوم بصفة قانونيلم يتم المواطنين المغرر بهم لسلطة االتحاد ، وا 

  . األياممن 
في الواليات المتحدة بالخدمة في  لعبيدلفي بداية الحرب  وزارة الحرب الشماليةلم تسمح      

الحربية وفي مجاالت عمل  اإلغراضفي الجنوب فقد تم استخدام الزنوج في  أما ،الجيش الشمالي 
في  وعماالً  اً خدموا سواقوحفر المالجئ كما است ،وبناء الجسور  ،عديدة كالعمل بالتحصينات 

 من العبيد الصادر في األولسمح قانون مصادرة وقد ، وطباخين وميكانيكيين  ،مشافي الجيش 
الذين يحملون و بتحرير العبيد الذين يقومون بأعمال عدائية ضد الواليات الشمالية  0680عام  آب

وهي  ،ية الصعوبة والتعقيد وقد واجهت الحكومة االتحادية مسألة في غا . (0)فقط  االسالح ضده
 أنفسهمالعبيد الذين سلموا  أومن قبل الجيوش الشمالية  أسرهملعبيد الذين تم كيفية التعامل مع ا

في البداية لكل قائد شمالي يتصرف حسب اجتهاده ورغبته  األمرلهذه الجيوش ، وقد ترك  بإرادتهم
ن من الجنوب بالمجيء الى يعبيد الفار بدأ ال، ف آنذاك تباعهإوذلك لعدم وجود خط واضح يجب  ،

الحدودية التي تأخذ بنظام  اتواليالاالتحاد في  بعض قادةمما دفع  ،معسكرات جيش االتحاد 
زعاجاً مما شكل خطورة  ، وتحرير العبيد فيها اتالواليتلك العرفية في  الى إعالن األحكامالعبيد   وا 

الواليات الحدودية تلك االتحاد في  أنصارنفور ن مخشية و لمالكي العبيد في الواليات الحدودية ، 
، فقد منع لنكولن الجمهوريين الراديكاليين من التنفذ في  العبوديةوتشجع نظام  التي ظلت ترعى
قرارات بعض ضباطه القاضية بتحرير العبيد بمقتضى قانون األحكام  بإلغاءقام فهذه الواليات ، 

  . ( )ادتهمالعرفية في المناطق التي كانت تحت قي

                                                           

( )
 Journal of the Senate …..,  99

th
 Congress, Session1, 6 August 1861, First Confiscation Act, S1918.  

كانذذاًمسذذؤولينًعذذنًأدارةًأوضذذاعًالوليذذاتًاللذذذانًًهنتذذروفذذيًحذذالتينًمنفصذذلتينًأصذذدرًالجنذذرالًجذذونًفيرمونذذتًوالجنذذرالًديفيذذد1681ًًفذذيًآبًعذذامًً(2)
أستشذذارةًالسذذترقاقيةًالتذذيًلًتذذزالًمنضذذويةًمذذعًالتحذذادًوهذذيًكنتذذاكيً،ًماريالنذذد،ًديالويذذر،ًميسذذوري،ًأوامرهمذذاًبتحريذذرًالعبيذذدًفذذيًتلذذ ًالمنذذاطقًدونً

للمزيذدًمذنً.ًكذولنًبأنهذاًقذراراتًفرديذةًغيذرًرسذميةًلنكولن،ًلكنًتل ًالقذراراتًسذرعانًمذاًألسيذتًمذنًقبذلًلنكذولنًولذمًتذتمًالمصذادقةًعليهذاًووصذفهاًلن
،2116ًحركذةًالحقذوقًالمدنيذةًفذيًالوليذاتًالمتحذدةً،ًً–مكتذبًاإلعذالمًالخذارجيً،ًأحذرارًفذيًالنهايذةًً-وزارةًالخارجيذةًاألمريكيذةً:ًالتفاصيلًينظذرً

 .19-18صًصً
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الرئيس  إدارةبما فيهم  -الجمهوريين المعتدلين من وجهة نظر المنفصلة ولما كانت الواليات      
ستظل تتمتع بكامل حقوقها الدستورية  نهاإفمازالت من الناحية القانونية ضمن االتحاد  - لنكولن

على  0680 تموز عام الخامس والعشرين منفي  الكونغرسصادق وعليه فقد  ، العبوديةبما فيها 
الغرض من الحرب هو المحافظة على االتحاد وليس  إنجونسون الذي يؤكد على  –قرار كريتندن 
  .(0)في الواليات المنفصلة  العبوديةأي نظام   “ المستقرةًألنظمةا “التدخل في 

 إلغاءاجل ن الذين كانوا يرغبون في تحويل الحرب الى حرب من و ن الراديكاليو الجمهوري أما     
عالنانه بانسحاب الواليات الجنوبية  وأكدوا، عن رأي مختلف فقد عبروا  العبودية الحرب على  هاوا 

، وعليه فال بد قد فقدت حقوقها التي يقضي بها الدستور هذه الواليات تكون  ،الواليات المتحدة 
وبذلك  ،واليات المتحدة دولة في حالة حرب مع ال أنهاعلى  الكونفدراليةلواليات من التعامل مع ا

 .( )غنائم حرب  بوصفهميمكن مصادرة عبيد الجنوب 
يكون تحرير العبيد على  أن فيبرغبته تجاه مسألة تحرير العبيد لنكولن تمثلت سياسة الرئيس      
في  الكونغرسوقد نصح الرئيس لنكولن في رسالته الموجهة الى  ،مع دفع التعويض  مراحل

بنقلًالعبيدًالمحررينًبهذهًالطريقةًالىًمستعمراتًذاتًمناخً "  068 السادس من آذار عام
ًلهم ًمالئم ....ً ًًقبولمقترحاا ًوالسويد ًوالدنمار  ًوفرنسا ًانكلترا ًمن ًكل ًفي ًالملونين ً،هؤلء

وبعد فترة تبين بان جمهوريتي ليبيريا وهاييتي فقط مستعدتان  ( ) " الالتينيةًأمريكاوجميعًدولً
لالعتراف بهاتين الجمهوريتين في  األمريكي الكونغرسوهذا ما دعا  ،لمهاجرين الستقبال هؤالء ا

مبلغ عشرة ماليين دوالر  الكونغرسوقد وضع  ،وبإقامة عالقات دبلوماسية معهما  ،العام نفسه 
وبعد  ، إال أنه دوالرلتنفيذ مشروع نقل المهاجرين ، حيث قدرت التكاليف الكاملة بعشرين مليون 

 .( )ة تبين بان هذا المشروع غير قابل للتنفيذ فترة وجيز 
- :أكد لنكولن  الرسالة الموجهة الى الكونغرس ، نفسوفي      
تدميرًمذهبًًأوًإنقاذالتحادً،ًوليسًًإنقاذفيًهذهًالمعركةًهوًًاألعظمهدفيًًإن "

ًًالعبودية ًإنني ًاستطعتً، ًلفعلتًًأنقذًنألو ً ًأيًعبد ًتحرير ًبدون ولوًً،التحاد
بتحريرًبعضًًإنقاذهولوًاستطعتًً،ًأيضاًابتحريرًجميعًالعبيدًلفعلتًًإنقاذهعتًاستط

مشروعًقرارًمشتر ً  اتخاذبًيأوصًأننيً... ،ًلفعلتًذل ًاألخرالعبيدًوتر ًالبعضً
                                                           

(1)
 James and Sanford, Op.Cit., P. 718. 

( )
 Allen C. Guelo, Lincolns Emancipation Proclamation: The End of Slaver in America, New York, 1004, P.99.   

( ) Journal of the Senate of the United States ….., Second Session of the 99
th

  Congress1861, Op.Cit., P.194. 
(4)

 George B. Tindall and David E. Shi , America : A narrative History , Vol.1, Library of Congress, W . W . North & 

Company, Inc, New York , 1004, P. 798. 



    111        (1681 -1681)  االمريكية الحرب األهليةالسياسي خالل الحزب الجمهوري ودوره  :الفصل الثالث 

ًًيلمجلس ًيتضمن ،ً ًوالشيوخ ًكلًًإلساءالنواب ًوفي ،ً ًكولومبيا ًولية ًفي العبودية
مباشرةً،ًوتحريرًكلًالعبيدًالمشاركينًفيًالمناطقًالتيًتمارسًالحكومةًفيهاًسلطةً

ًموالينًللحكومةً ًالذينًبقوا ًوالتفاقًمعًمالكيًالعبيد الحربًمعًالجي ًالجنوبيً،
ًتعويضاتً ًكتقديم ،ً ًلتحريرًعبيدهم ًما ًفيًالولياتًالحدوديةًعلىًطريقة التحادية

 .(0) " مقابلًالتحريرمنًقبلًالكونسرسًماليةً
لم يتخذ خطوة حازمة في الذي  -الكونغرس من إقناع الراديكالية مهورية الج الغالبية تمكنت     

وتحقيق  للمواطنين السود منح االمتيازاتل -من الحرب  األولينفي العامين  العبيدسبيل تحرير 
 أفضت جهود الراديكاليين الىقد و  ( ) البيض بينهم وبين المواطنينرفاهية الالمساواة في الحقوق و 

قانونا يمنح الواليات التي توافق على عتق   068نيسان عام الثاني من في  رسالكونغ راإصد
 . ( )مالية لتواجه االلتزامات التي تترتب عن هذا العتق  إعاناتبالتدريج  العبيد
 مساعيإال إن  ،من حل تلك المشكلة  هاتمكنأيضًا وعدم هذه الخطة  وعلى الرغم من فشل     

له ، تحفظ االتحاد وتمنع الواليات الحدودية المؤيدة  العبيدعادل لقضية الرئيس لنكولن إليجاد حل 
إطار وفي ، لم تتوقف ، وتقنع الواليات المنفصلة بالعودة الى الحكومة االتحادية  االنفصالمن 

معاهدة بين الواليات المتحدة    068 عام أيارهذه المساعي فقد وقع الرئيس في الثالث عشر من 
ظهار  العبيدتجارة  إلغاءعلى وانكلترا تنص  ، في محاولة منه لكسب وّد الدول األوروبية ، وا 

نسانيتهم ، األمر الذي قد يحرمها  العبيدالواليات الجنوبية التي تبيح  على أنها ال تحترم حقوقهم وا 
 .(  )من الدعم الدولي في الحرب 

، وبفعل محاوالت  سكريةوالع االقتصاديةوتحت وطأة الحرب وضغوطها أن لنكولن  إال     
من حرب ألستعادة  الى تغيير مسار الحرب ،الهادفة الجمهوريين الراديكاليين في الكونغرس 

 الكونغرسعلى القانون الصادر من  الى المصادقة أضطر ،  العبيداالتحاد الى حرب لتحرير 

                                                           

( )
 Edward McPherson , Op.Cit., P.107. 

اتًإجبذارًشذركعلذىًإقنذاعًالكذونسرسًعلذىًهذواردًيعقذوبًنًوليذةًميتشذسانًعذمجلذسًالشذيوخًالجمهذوريًفذيًعضذوًالًومنرًًوسالنائبًالجمهوريًعملً (4)
المذواطنينًالسذودًًبالكفًعذنًممارسذاتهاًالمعتذادةًالتذيًتميذزًضذدً-وهيًالوليةًالتيًتقعًفيهاًمدينةًواشنطنًً-ًمقاطعةًكولومبياالسك ًالحديديةًفيً

ًافالتحذمواقذفًالكيينًاألفارقذةًدخذولًيحذقًاألمذًرًمذنأنًعلذىً،ًوأصذراًًخاصذةًبهذمًبمعذزلًعذنًالمذواطنينًالبذيضًجبرهمًعلىًركوبًعربذاتًقطذارتًو،ً
مننذاًأنًالمعنذىًالوحيذدًألًً“ًفيمذاًقذالًهذواردً”العذارًعلذىًبالدنذالبًجوسذيإلىًالدينًواإلنسانية،ًهوًإساءةًآخرًًفعلأنًأيًً“العموميةً،ًفقالًسومنرً

- :للمزيد من التفاصيل ينظر . “العبيدًفعالاًًتحريرهوًبجعلً

 - Robert Harrison, An Experimental Station for Lawmaking: Congress and the District of Columbia, 1861-1898 , Civil 

War History, Vol. 79, No. 1, Kent State University Press, March 1009, P. 94. 
( ) Journal of the Senate of the United States of America, Op.Cit., P.978. 
( ) Stefan Lorant, Op.Cit., P. 196. 
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االسترقاق في الواليات الغربية  إلغاءالمتضمن و   068حزيران عام  التاسع عشر منفي  األمريكي
 .(0)ة لالتحاد واليفي الواليات الم العبوديةيتعرض هذا القانون الى  أنفقط دون 

في المعاملة بين  لتمييزهوذلك ، قوبل هذا القانون بانتقاد شديد من قبل سكان جميع الواليات      
باللوائح والعرائض  الكونغرستام يمطرون ال اإللغاءفراح القائلون بمبدأ  ،الواليات التي تقر العبيد 

متهمين الرئيس لنكولن بالتردد والضعف في معالجة المشكلة ، ، التام والقطعي  باإللغاءمطالبين 
من التفكك ، وفقدان والء الواليات  األمريكيوقد كان الرئيس معذورا في تردده لخشيته على االتحاد 

 أهل إنن الرئيس لنكولن كان يعلم فضاًل عن إ ،ي االتحاد االسترقاقية التي كانت ال تزال باقية ف
اتخذ تلك  إذا، وانه  العبوديةالقضاء على  أمرعلى رأي واحد في مجمعين الشمال لم يكونوا 

 .( )الشمال المتوحد في الحرب اقا في صفوف قالخطوة فسوف يحدث انش
من قبل الغالبية الجمهورية الراديكالية  يدللعبضغوط الشديدة باتجاه التحرير التام الومع ازدياد      

، والنجاح الدبلوماسي الذي حققته تحت ضغط الضرورة العسكرية والسياسية ، و في الكونغرس 
فقد اعترف لنكولن بأنه لم الواليات الجنوبية مع الدول األوروبية في العامين األولين من الحرب ، 

عترفًألكنً...ًًاألحداثنيًسيطرتًعلىًأعيًبدًّألًً" -: بقولهيعد قادرًا على مواجهة األحداث 
ًالعبوديةًفيًالجنوبألًأنتخب أننيًلم....  سيطرتًعليًًّاألحداثًإنبوضوحً ننيً...  فسد وا 

 .( ) "ًلتحملًعبءًالمسؤوليةًبحاجةًالىًبعضًالوقت
من مبدأ ، وتحوله  العبيدمثلت هذه الكلمات تغيرًا في موقف الرئيس لنكولن من قضية تحرير      

في الشمال العام معظم قطاعات الرأي  إن بعد أن تأكد لهالتحرير التدريجي الى التحرير التام ، 
، وحرصًا منه على إبقاء الحزب الجمهوري موحدًا في مواجهة عبيد تام للتحرير الالتدعم قضية 

لو فقدت تأييد  التمرد الجنوبي ، والمحافظة على تماسك الحكومة االتحادية التي قد تنهار فيما
 .( )الجديد لحرب االديمقراطيين الشماليين ، قرر أن يتحرك بحذر نحو هدف 

 إلقناع أخيرةبمحاولة حين قام   068تموز عام  الخامس عشر منفي تحركه لنكولن بدأ      
لغاء العبودية بشكل تدريجي عن طريق تعويضات تقدم المؤيدة لإلتحاد إلممثلي الواليات الحدودية 

هؤالء رفضوا هذا العرض مشيرين الى المصاعب التي  إن إالهم من قبل الحكومة االتحادية ، ل
من الحكومة من اجل تحرير قرابة مليونين من العبيد هناك ،  األموالتقف في وجه الحصول على 
                                                           

(1)
 Edward McPherson, Op.Cit., pp.999. 

(4) 
براهيمفرحاتًزيادةً   ًً.149فريجيً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًًوا 

( )
 Stefan Lorant, Op.Cit., P. 196. 

(4)
 Allen C. Guelo, Op.Cit., P. 87. 
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دم وبسبب عللضائقة العسكرية الواضحة ، ومعالم الضائقة الدبلوماسية والسياسية القادمة ،  ونظراً 
والية من هذه الواليات الحدودية على مقترحات الرئيس لنكولن ، فقد نفذت الفرصة  أيةموافقة 
 تقدر  نالذيتعويضات تدفع لمالكي العبيد  أساسالعبودية بشكل تدريجي وعلى  إللغاء األخيرة
 . (0) عبداً  ( 0،078،00) بـ  0681في الواليات الحدودية عام  همأعداد
 الثاني والعشرين منفي بنفسه ، فكتب  العبيدتحرير مواجهة مسألة  أخيرانكولن الرئيس لقرر      
حكومته بصفة  أعضاء، وتالها على عدد من  تحرير العبيد سراً  إعالنمسودة   068 عام تموز

وهو  -مري بلير غعدا مونت مجلس الوزراء جميعاً  أعضاءوافق فمجلس النواب ،  وأمامشخصية 
هذا التدبير الراديكالي  أن أساسوالذي اعترض على  -يالند ار مية والديمقراطي سابق من 

قد فعل كل ما  بأنهورد لنكولن  ،المتطرف سوف ينفر الواليات الحدودية والديمقراطيين في الشمال 
فقدًً،بدونهمًًًاألمامنتخذًخطوةًالىًًأنفيجبً " اآلن أماالواليات الحدودية ،  بوسعه ليخطب ودّ 
يقدم  أو اينشره أنجانبا دون  اثم وضعه ( )ً"ولكنهمًسيقبلونهاًفيًنهايةًالمطافًلًيرغبونًفيها

 .( ) إلعالنهاالفرصة المناسبة  بانتظار اعلى تنفيذ شئ من مضمونه
 فينتيتام أعلى الجنوب في معركة  ية من تحقيق انتصار حاسمالشمال تمكنت القواتوعندما      

الثاني تحرير العبيد في  إعالنصدر الرئيس لنكولن مسودة ا ،  068عام  السابع عشر من أيلول
منح الحرية لجميع العبيد في الواليات المتحدة على فيه  وأعلن ،من العام نفسه  أيلول والعشرين من

الذي هو الموعد و ، ( 1683ًعامًكانونًالثانيًاألولًمنفيًتنتهيً) يتم ذلك خالل مائة يوم  أن
التدريجي للعبودية من خالل  واإللغاءلواليات المنفصلة الى االتحاد االرئيس لنكولن لعودة  حدده

أي والية ستبقى منتفضة حتى الموعد المحدد ،  موضحًا إنمعاهدات تعقد مع الواليات العبودية ، 
 .(  )شرط  أوفانه سوف يطلق سراح جميع العبيد المقيمين فيها دون قيد 

لم  اإلعالنن أيثبت ب أن أراد فقدبل الرئيس لنكولن ، قصودا من قكان م اإلعالنتوقيت  إن     
الواليات  إضعاف، فضاًل عن رغبته باالنتصار العسكري على الجنوب  من يأساليكن نتيجة 

وخدماتهم ، والحصول على تأييد معارضي العبودية  العبيدقوة تجريدها من الجنوبية من خالل 
التي تمر بها الحكومة وقاموا بالضغط  األزمةتغلوا داخل الواليات المتحدة وخارجها ، والذين اس

 ةبيو ور الدول األحكومات  تأييد وكسبتحرير العبيد ،  إعالن إلصدارعليها وعلى الرئيس لنكولن 
                                                           

(1)
 Edward McPherson, Op.Cit., pp : 119-117. 

( )
 Stefan Lorant, Op.Cit., PP.199-198. 

( )
 George S. Boutwell , Op.Cit.,P.84. 

(4) 
Walter R. Houghton, History of the Principles and Achievements of the Republican Party, New York, 1884, P.446. 
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خراج لعرقلة الحصار البحري  إجراءاتأية منعها من اتخاذ من خالل  من دائرة الحرب ، هاوا 
عتراف بالواليات الكونفدرالية في الجنوب ودعمها ، حيث اال أوللساحل الجنوبي للواليات المتحدة ، 

ففي ، قد قضى على خطة انكلترا في االعتراف بالحكومة الكونفدرالية  العبيدتحرير  إعالن إن
االعتراف بالجنوب ، تغير الموقف كليا على ساحة القتال  إمكانيةالوقت الذي كانت انكلترا تدرس 

 .(0) أعمالهاسحب مسألة االعتراف من على جدول  الحكومة االنكليزية على وأجبرت
الذين عارضوا قيام الحرب  من قبل الديمقراطيين الشماليين ةواسع انتقادات عالناإلأثار      

التحرير من قبل رئيس الواليات المتحدة هو شيء غير  إعالن، مبينين أن  العبيدلغرض تحرير 
الرئيس اغتصابًا لسلطة  إجراءوا انون المدني، وعد  وال في الق ال في القانون العسكري مرخص به
 إدارتهوهو مناٍف لما أكده عند بداية وتجاوزًا على الصالحيات التشريعية للكونغرس ، القانون، 

سلطة القانون، كما عدوا هذه الخطوة حملة هوجاء ضد ملكية ثالثة  إثباتالتي جعل أول أهدافها 
ابة تدمير لالتحاد الفدرالي، وثورة منظمة ضد المجتمع في ماليين من العبيد السود، وهي بمث

حفز الديمقراطيين الشماليين لبذل جهودهم كلها للفوز إال إن هذا اإلعالن  ، الواليات الجنوبية
مما تسبب في خسارة الحزب الجمهوري لعدد من مقاعده في التشريعية للكونغرس ، باالنتخابات 

 .( ) 068الرئاسية المقبلة عام لمضاعفة الجهود للفوز باالنتخابات  ، كما دفعهم الواليات الشمالية
اقترب اليوم ولما ، وظل القرار حبرا على ورق  ،أيضًا هذا اإلعالن  وارفضأما الجنوبيون فقد      

أم  ذا كان لنكولن سينفذ وعده بالتحريرما إتحرير ، واخذ الرأي العام يترقب الإعالن تنفيذ المحدد ل
على مسألة التحرير بعد التعويض، فأوصى في رسالته إلى الكونغرس المؤرخة  صّر لنكولنأ ال ،
 :( ) نص على النقاط التاليةيباتخاذ تعديل دستوري   068 عام كانون األولمن  األولفي 

 .بصورة سندات حكومية 0711قبل عام  العبوديةمكافأة جميع الواليات التي تلغي . 0
 .عبيد الذين تحررهم الحرب مع تعويض أسيادهم الموالين لالتحادضمان حرية جميع ال.  
 .مشروع إليجاد ارض يستوطنها العبيد المحررون إعدادتخويل الكونغرس سلطة .  

لًيمكنًالتهربًمنًالتاريخً ":  المقترح قائالً الدستوري يؤيد تعديله  أنطلب من الكونغرس و      
التجربةًالمحرقةًالتيًًإنارةًستذكرناًاألجيالًرغمًأنفنا،ًنحنًفيًهذاًالكونسرسًوفيًهذهًاإلد،ً

ماالشرفًًإمانجتازهاًستضفيًعليناً لعبيد،ًفقدًتنج ًلالحريةًًإعطاءالعار،ًنحنًنؤمنًفيًًوا 
                                                           

(1)
 Graebner , Fate and White  , OP.Cit.,P.988 . 

(1)
 Commager, Opposition to The Emancipation Proclamation January 9, 1869, Doc. No. 119,  Op.Cit., PP. 411-411. 

( )  
John H. Clifford and Marion M. Miller, Annual Message to Congress , December 1, 1861, Op.Cit., PP.71-81. 



    183        (1681 -1681)  االمريكية الحرب األهليةالسياسي خالل الحزب الجمهوري ودوره  :الفصل الثالث 

ًأخرىً ًوسائل ،ً ًوأرجو ًوعادلة ًوكريمة ًوسلمية ًبسيطة ًألنها ًلنًتفشل ًالمبادرة ًأنولكنًهذه
  068عام في اليوم األول من  إنذارهتنفيذ  إلىلنكولن  رعوسا .(0) "إقرارهاًيساعدًالكونسرسًفيً

  -:عسكرية الضرورة الالعدالة و  أعمالعمال من  ، عادًَّا إياه
ًاألشخاصيصب ًجميع1683ًًمنًكانونًالثانيًًاألولًفليكنًمعلوماًانهًفيًاليومً"ً

ًوالىً ًيصبحون ًالولياتًالمتحدة ًضد ًسكانها ًتمرد ًفيًولية ًكعبيد ًاألبدالمحتجزين
ًً،ًأحرارا ًالحكومة ًًأنًاألمريكيةوعلى ًهؤلء ًمثل ًبحرية وتحافظًًاألشخاصتعترف
شخصًبسببًأيًجهدًيمكنهمًًأيًأوللضسطًعليهمًًأعمالًأوتقومًبعملًًوألً،عليهاً

لنكولنًرئيسًالولياتًالمتحدةًًأبراهاملذل ًفانًً،القيامًبهًمنًاجلًحريتهمًالفعليةً
ً ًله ًالمخولة ًالسلطة ًوبموجب ًًأعلىكقائد ًالمتحدة ًالوليات فيًًوً،لجي ًوبحرية

ً ًالذي ًالًفيهًيجريالوقت ًمناسبًالتمرد ًحربي ًوكتدبير ًالحكومة ًسلطة ًضد مسل 
ً،بعدًالميالد1683ًًمنًكانونًالثانيًعامًًاألولوفيًاليومًً،وضروريًلقمعًالتمردً

ً ًعلى ًالوبناء ًعنه ًعأأً،ًأعالههدفًالمنوه ًفيما ًالمتحالفة ًالوليات ًمر ًأبرشياتدا
ً ًيليًبًالقانونسيًوبموجبًيووليةًتنًومقاطعةًفرجينياً،لويزيانا جميعًًإنً"ً-:ما

ًًاألشخاص ًالولياتًالمشار ًداخل ًكعبيد ًًإليهاالمحتجزين وانًً،ًاألبدالىًًأحرارهم
ً ًاألمريكيةعلىًالحكومة ًًباألشخاصتعترفًًأنً ً،المذكورينًوتحافظًعلىًحريتهم

فيًحالةًالدفاعًعنًًإلنعًعنًكلًعنفًتتمًأنحريتهاًًأعلنتالفئةًالتيًًأمرأولهذاً
ًبإخالصًًأفرادهاًوأوصيً،النفسً ًيعملوا ًبان ًاعتقدًًو، ًالذي ًالقرار ًهذا ًاجل من

ً ًالحربية ًللضرورة ًالدستور ًيبيحه ًعادل ًقرار ًانه ًًمخلصا المنصفًًالحكمًأناشد،
 .( ) "والكرمًالسماويًهللًالعليًالقديرً،للجنسًالبشريً

استثنى من العمل به ، كما في الشمال  الحدوديةواليات استثنى ال العبيدتحرير  إعالنإن      
العبيد  وهذا يعني إن ،لويزيانا التي تحتلها القوات الشمالية  وأبرشياتكافة مقاطعة فرجينيا 

الساكنين في المناطق التي حملت السالح ضد الواليات المتحدة هم الوحيدون الذين حصلوا على 
العبيد خارج سلطة الحكومة االتحادية ولم يحرر العبيد الذين  أولئك عالناإلفقد حرر  ،رياتهم ح

واحدًا من المساواة بين الزنوج والبيض ، مما جعل كانوا تحت سلطة الحكومة االتحادية في الشمال 
ن لحسم خيارات السود وكسر التواز الحرب بها في ارتكاللنكولن  اضطرالتي  األخطاء أكبر

                                                           

( )
 Stefan Lorant , Op.Cit., P.196. 

(1)
 Stefan Lorant , Op.Cit., PP.198-197; Edward McPherson, Op.Cit., P.107. 
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وجزءًا ال يتجزأ من  ، تحول الى وعد تاريخي من العيب نكثه هإن إال ،العسكري بين الطرفين 
  -:مسألة اإلتحاد الثابتة ، أوضحها لنكولن ألعضاء الحزب الجمهوري بقوله 

" ً ًالحرب ًمن ًالوحيد ًالهدف ًكان ًهو ًالتحاد ًبشريةً ،استعادة ًقوة ًمن ًما ولكن
ًالعصيانًدوًأنتستطيعً ًفعلتًتخضعًهذا ًمثلما ًالعبيد ًلتحرير ، نًاستخدامًوسيلة
ديًاسودًيحاربونًمنًاجلًالتحادً،ًوانًجهودهمًنج(111111ً)ًمنًأكثرفهنا ً

ًعنًالقتالًلوًذهبتًبهمًالظنونًً،حاسمةًوهامةًفيًانتصارًالشمالً ًتوقفوا وربما
نحثهمًًأنكانواًيخاطرونًبحياتهمًمنًاجلناً،ًفيجبًًفإذا.ًخيانتهمً ينوينًالشمالًأب

وهنا ً.ًوماًدامًالوعدًقدًقطعًفالًبدًمنًالوفاءًبهً.ًبأقوىًحافزًوهوًالوعدًبالحريةً
ًبحياتهمًمنًاجلًالتحادًًأنرجالًاقترحواًعلىً نعيدًالمحاربينًالسودًالذينًخاطروا

 .(0)ً"ًواآلخرةولوًفعلتًسأكونًملعوناًفيًالدنياً،ًًالعبوديةالىً
حرر أي عبد تولم تنفيذ اإلعالن ولم تعمل به في الجنوب  الكونفدراليةالحكومة رفضت      

يجرد  أنن العبد كان يحسب ملكا لسيده وال يحق للرئيس ألبموجبه ، متذرعة بعدم دستوريته ، 
جعل تحرير العبيد في الجنوب الهدف المعلن  ، إال إن  األوامر إصدارالناس من ملكيتهم بمجرد 

العبيد بعد تحريرهم الى قوة ثورية خطيرة على  تحول،  نيفةععلى ظهور مقاومة  ساعدمن الحرب 
الى سن قوانين تفرض  الكونفدراليةالواليات  كونغرسارض الواليات الجنوبية ، مما اضطر 

هناك اختالل في  أصبح أنبعد السيما عقوبات صارمة عليهم وخاصة العاملين في الجيش ، 
في جيش الواليات المتحدة المحررين الزنوج  بتجنيداإلعالن سمح فقد  .( )الجيش الجنوبي 

حوالي  شكلوامن السود في جيش االتحاد ، ( 11111 -061111)خدم ما بين  إذ وبحريتها ،
حوالي ربع  امنهم بحياتهم ، وشكلو ( 6111 )وضحى حوالي  ،عدده  إجماليمن ( % 01)

 .( )منهم ( 111 ) المجندين في البحرية وقتل 
الطبقة العاملة  السيماض السكان البيض و عرّ  التحرير إعالن إنات الشمالية فأما في الوالي     

لذا فقد سعت عدة واليات ، العمل  أجور خفضالى  أدىلخطر مزاحمة العبيد المحررين لهم ، مما 
 أوهايوو  لينوي إقوانين نصت على منع الزنوج من االستيطان فيها ، مثل والية  إصدارشمالية الى 

                                                           

(1)
 James and Sanford, Op.Cit., P. 711. 

( )
 Allen C. Guelo, Op.Cit., P. 177. 

( )
 Tindall and Shi, Op.Cit., P. 740. 
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نديانا  أن الكونغرسالى  أعاد الطلب،  اإلعالنعندما شعر الرئيس لنكولن بصعوبة تنفيذ و  ، وا 
  .(0) األبديمنع بموجبه االسترقاق في جميع البالد الى  للدستور يجيز تعديالً 

تعدياًل دستوريًا ينص   068اقر مجلس الشيوخ في الثامن من نيسان عام وبعد جدال طويل      
الفقرة عرف بالتعديل الثالث عشر، وجاء في لواليات المتحدة األمريكية في ايد العبعلى تحرير 

فيًأيًمنطقةًخاضعةًلسلطاتهاً،ًًأولنًيباحًفيًالولياتًالمتحدةً،ً " :التعديلمن هذا  األولى
فيما ً"كماًينبسيًًإدانتهكعقابًعنًجريمةًيوقعًعلىًمقترفهاًبعدًًإلوالعملًباإلكراهً،ًًالعبودية
السلطةًعنًطريقًالتشريعًالمناسبًلتنفيذًشروطًًللكونسرسنًأً"ً:على لثانية الفقرة انصت 

بداء الرأي الواليات المختلفة للموافقة عليه الى مجلس النواب و التعديل  أحيل وقد "هذهًالمادةً ، وا 
 .( )قانونيا بشأنه 

 
عادةرؤيةًالحزبًالجمهوريًإلعادةًالولياتًالمنفصلةًالىًالتحادًًو.3ً ً:ًالجنوبًعمارإًا 

      

التي يتوجب على  صالحاتاإللتشير الى   Reconstructionرالتعمي إعادةظهرت كلمة      
تقبل  بأن عليها أن المنفصلةلواليات لولكي تؤكد ، االتحاد الحكومة االتحادية القيام بها لصيانة 

حول  األعمارمشكلة  تمركزت، و  والحقوق المدنية على نحو ملزم العبوديةالتي تتعلق ب هابقرارات
في والية فرجينيا  لمشكلة أوالً اونشأت هذه  ،ن السلطة في الجنوب تحديد أي الحكومات التي ستكوّ 

لإلتحاد انفصالها حكومة والية فرجينيا الموالية  أعلنتحين  0680عام  األهليةفي بداية الحرب 
عات الغربية الخمس والثالثين رفضت المقاطف ، وشكلت والية جديدة سميت فرجينيا الغربية ، عنه

 . ( )وتمسكت بالبقاء في االتحاد من فرجينيا المضي باالنفصال 
مع استمرار الحرب ومشارفتها على دخول العام الرابع ، وفي ظل المعارضة التي أبداها      

 -د على الرغم من إعالنه لقانون تحرير العبي -الجمهوريون الراديكاليون لسياسة الرئيس لنكولن 
األعمار مسألة  من سيتولى إدارةخالف حول الدار الذي عّدوه تجاوزًا على صالحيات الكونغرس ، 

 األهليةن الحرب أب عّبر عنه مراراً فقد تمسك الرئيس لنكولن برأيه الذي  ؟الرئيس  أم الكونغرس
نما ، ماأليالم يتم انفصال تلك الواليات بصفة قانونية في يوم من  إذ، كانت عمال فرديا  غرر  وا 

                                                           

 .19،ًصً.....أحرارًفيًالنهايةًوزارةًالخارجيةًاألمريكيةً،ًًً(3)
،ً(ًتً.ًد)ً،ً(ًمً.ًد)ًدسذتورًالوليذاتًالمتحذدةًمذعًمالحظذاتًتوضذيحيةً،ًً-أمريكذاًمكتبًبرامجًاإلعذالمًالخذارجيً،ًحذولًًوزارةًالخارجيةًاألمريكيةً،ً(4)

 .38ص
( )

 William A. Dunning, The American Nation : A history, Vol. 11, Reconstruction - Political and Economic1867-1899, 

Columbia University, New York, 1709,P.14. 
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 ،ببعض المواطنين الذين تحدو سلطة االتحاد لذا فان على الحكومة معاقبة هؤالء المواطنين فقط 
يملك سلطة السيطرة على الموقف  هنفإوطبقا العتقاد الرئيس لنكولن  ، وليس الواليات بأكملها

 .(0)سية الرئانه يملك سلطة العفو أبأكمله لكونه القائد الفعلي للجيش والبحرية و 
رسالة الى   068عام الثامن من كانون األول في لنكولن الرئيس  أرسلعليه  وبناءً  

بسرعة الى االتحاد  المنفصلةالواليات الجنوبية  إلرجاعوضع خطة الكونغرس أعلن فيها عن 
العفو الكامل عن جميع السكان في الواليات  -:هما  تينمرحلمن هذه الخطة  وتكونت ، األمريكي

ً هي مجموعاتست من العفو  ىواستثن ،نوبية الج ًوالدبلوماسيون ًالمدنيون ،ًالمسؤولون
ًوأعضاءً،والقضاةًً،فيًالجنوبًًالكونفدراليةوالعسكريونًمنًذويًالمناصبًالعلياًفيًالحكومةً

والضباطًالعسكريينًللولياتًالمتحدةًالذيًتركواًمناصبهمًالفيدراليةًللمساعدةًعلىًً،ًالكونسرس
 ، المتهمينًبالفشلًفيًمعاملةًالجنودًالسودًالمأسورينًوضباطهمًكأسرىًحربًوأولئ ً،التمردً

 . ( ) األمريكية قسم الوالء للواليات المتحدة أداءعنهم فقط بعد  ىالذين يعف
ألية والية بموجبه ي يمكن ذال عماراإلبيان أما المرحلة الثانية من خطة لنكولن فتمثلت في      

الذين صوتوا  أولئكمن  ( %11)عهد ما نسبته توب تشكيل حكومة اتحاد عندما يتعاهدية في الجن
 أنويجب  ، بمساندة الدستور واالتحاد وستتلقى عفو الرئيس 0681عام الرئاسة في انتخابات 

التعديل الثالث ، السيما  المتعلقة بتحرير العبيد واإلعالناتيقسم المشاركون على دعم القوانين 
 .( )حكومة للوالية وسيعترف بها الرئيس  الذي يسمح لهم بتكوين رالدستو عشر في 

 ،سي يفي كل من واليات تنموالية لالتحاد الرئيس لنكولن حكومات  أقاملهذه الخطة  ووفقاً      
اللتزام دستوري  وفقاً واعترف بها  ،تنتهي الحرب فعال  أنفرجينيا قبل  ،اركنساس  ،لويزيانا 

 وفقاً  عماراإلتوجيه ، مؤكدًا على حقه الدستوري في  حكومة كل واليةلضمان تشكيل جمهوري ل
التي خولها له الدستور ، وقد حظيت خطته الستعادة الواليات الجنوبية بدعم  لسلطة العفو الرئاسية

في والية لويزيانا في كانون وأجريت  . ( ) الجمهوريين المعتدلين وبعض الجمهوريين المحافظين
 عن الوالية ، حيث فاز كل من اثنين من أعضاء الكونغرس الختيارانتخابات   068 عام األول

األمريكي في الكونغرس لتمثيل الوالية  M. Haulmهالم  مايكلو  B. Flandersفالندرز  بنيامين
                                                           

(1) 
 James West Davidson and William E. Gienapp, Nation Of Nations: A Concise Narrative History of  American 

Republic, 7ht Edition, McGraw- Hill, New York, 1007,P. 799.  
( ) 

Jonathan T. Dorris, Pardon and Amnesty Under Lincoln and Johnson: The Restoration of the Confederates to Their 

Rights and Privileges, 1861-1878,South Carolina University Press, 1779, P.99. 
( ) 

Eric Foner, If Lincoln Hadn’t Died - Would The Disastrous Reconstruction Era have Taken a Different Course? 

American Heritage Magazine, Vol.78,  Issue 6, Winter 1007, P.61.  
(4) 

 Jonathan T. Dorris, Op.Cit., P. 47. 
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 الى الكونغرس في التاسع من شباط عامأوراق اعتمادهم  النائبان عندما قدمو ، السابع والثالثون 
جاء منر، و سالجمهوري الراديكالي تشارلس  قدمه النائب استقبال طلباتهم قرار كان في،   068
بمثابةًهيًًالتحادية،ًوتقاتلًضدًالحكومةًًلنفصالًعنًالتحادإنًأيةًوليةًتجاهرًبا "فيه 

ًالىًالتحادًعنًطريقتمردوليةًم ًًوًةً،ًويجبًأنًتعاد دونًمنًًتبقىأنًالحتاللًالعسكري،
نًعلىً،ًًوًهأغلبيةًمجلسيونسرسًإلًبموافقةًالكتمثيلًفيًهذاً أيًعدمًالنظرًبمجلسًالشيوخًا 

وعلى هذا فقد  " المجلسينًفيعليهًتصويتًالبعدًًإلًمتمردةًوليةطلبًمنًهذاًالقبيلًمنًأيً
رفض الكونغرس عضوية النائبين عن لويزيانا ، كما رفض مجلس الشيوخ عضوية 

 .(0)اس ن والية اركنسعمنتخبين الممثلين ال Packsterوباكستر   Fashbackفيشباك
الذين كانوا يشكلون األغلبية الجمهورية في الكونغرس هذه ن و الراديكالين و الجمهوريعارض      

ًال “واستهزءوا بها وأطلقوا عليها أسم  ،خطة لينة جدا الخطة بشدة ، وعّدوها  ًخطة   “%11ًذ
حق لنكولن في معالجة هذه المسألة دون اقشة ، ومنالمشروع برفض  الكونغرس إقناع وتمكنوا من

نو  . ( )اغتصابا للسلطة التشريعية  يعدّ  ن ذلكأب ينمحتج،  إليهالرجوع  وليس الرئيس  الكونغرس ا 
مجتمع في  جذريإجراء تحول  بأن موضحين،  األعماريشرف على برنامج  أنيجب  هو من

ضرورة البد منها الستعادة ،  لحقوقكاملي ا جعل العبيد المحررين مواطنينمن خالل الجنوب 
رئيس على النقيض من خطة الـو  .( )االتحاد ، وأن هذا ال يمكن أن يتم عبر هذه الحلول الوسط 

ً–دًيقانونًًو) جديدًا أطلق عليه ًا قانون  068شباط عام في  دم الجمهوريون الراديكاليونقلنكولن 
  .( )(  Wade –Davis Bill ديفيز
 والءعلى يمين الالمواطنين الذكور البيض  من( %21) يقسمن أون الجديد بطالب القان     

سيحافظون على والئهم لالتحاد هم فقط الذين يمكنهم  بأنهمالذين اقسموا  أولئكوان لإلتحاد ، 
وان هذه االتفاقيات ستلغي العبودية ، وتنكر  ، الخدمة في التقاليد الدستورية العامة أوالتصويت 

اسية للمسؤولين المدنيين والعسكريين في المناصب العليا في الحكومة الجنوبية ، الحقوق السي
الرئيس إال أن  .( )وتمنح حق االنتخاب للمواطنين السود المحررين  ،وتشطب ديون الحرب 

                                                           

(1)  
George O. Seilhamer, Op.Cit., PP.189-184. 

( )
  William A. Dunning, Op.Cit., P. 17. 

( )
 Ellis Paxson Oberholtzer, A history of The United states Since The Civil War, Vol.1, 1867-1868, McMillan Co., 

New York, 1719, PP.198-140. 
،ًوضعًخطةًأكثرًصرامة1684ًًفيًشباطًواًواقترحً،ًخطةًلنكولنًكانتًمعتدلةًجداإنًفيًالكونسرسًالراديكاليينًعتقدًالعديدًمنًالجمهوريينًاً(3)

 -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.ريالنداوالنائبًهنريًونتيسيرًديفيزًمنًمًأوهايوعضوًمجلسًالشيوخًبنيامينًوادًمنًمنًقبلًقدمتً
- Eric Foner, Op.Cit., P. 61. ًًًًًًً  
( ) Journal of the Senate of the United States of America, Op.Cit., P.996.  
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دفع الجمهوريين ، وهذا ما   068رفض التوقيع على القانون الذي مرره الكونغرس في عام لنكولن 
فيه  واالالذع الذي اتهم Manifesto Wade Davis -بيان ويد ديفيز  إصدارلى ا الراديكاليين

 . (0)انتخابه  إعادةمة حديثا لضمان ظالرئيس باغتصاب السلطة ومحاولة استخدام الواليات المن
يتبين لنا مما تقدم إن جهود الرئيس لنكولن إلنهاء الحرب عن طريق تحرير العبيد وتعويض      

إقامة الحكومات رؤيته إلعادة الواليات الجنوبية المنفصلة الى االتحاد عن طريق مالكيهم ، و 
باب الصراع بينه وبين ، قد فتحت ، وخططه إلعادة تعميرها في بعض الواليات  لهالموالية 

في الكونغرس على مصراعيه من جهة ، الجمهورية  األغلبيةالجمهوريين الراديكاليين أصحاب 
لعام  انتخابات الرئاسةموعد من جهة ثانية ، السيما مع اقتراب راطيين الشماليين وبينه وبين الديمق

السيما بعد أن فقد الحزب الجمهوري ،  التي كان معارضو لنكولن يتطلعون الى الفوز بها  068
بسبب الهزائم المتتالية لقوات االتحاد    068الكثير من األصوات في االنتخابات التشريعية لعام 

ادين الحرب، ونقمة الرأي العام على إعالن تحرير العبيد ، واعتقاده أن الحرب تحولت إلى في مي
 . ( ) حرب من اجل العبيد، وليس من اجل الحفاظ على وحدة البالد

في جبهات القتال بين تحقيق النصر في بعضها أداء القوات الشمالية تباين قد أدى ف     
أراد عدد  إذ،  من االنقسام داخل الحزب الجمهوري نوعٍ  داثالى إحخر، واالندحار في بعضها اآل

 كان إداريًا جيداً  تشيسألن ، بالرئيس لنكولن  سيتشالحزب استبدال وزير المالية سالمون  قادةمن 
سعت ف ،الحرب  إنهاءفي  لإلسراعما أبداه من استعداد ول،  وله آراء قوية في مناهضة العبودية

، فوافق  الكونغرس للتشاور معه في موضوع الترشيحراديكاليين في الجمهوريين المجموعة من 
الذي رفض  نمنصبه الوزاري على الرئيس لنكول، وبادر الى عرض استقالته من  ترشيحالعلى 

 .( ) عليه بالبقاء في منصبه وزيرًا للمالية وأشاراالستقالة 
لدى حكومة  اإلرباكوعًا من ، ن لقد أحدث االنقسام الذي دب في صفوف الحزب الجمهوري     

فيما منه،  ميئوسالذي رسخ لديه االعتقاد بأن فوز حزبه في هذه االنتخابات أمر  الرئيس لنكولن
، وازداد الجمهوريون الراديكاليون تماسكًا وصلبة للرئاسة قوية  هعادة ترشيحإلمعارضة البدت 

                                                           

(1) 
Eric Foner, Op.Cit., P. 61.         

ًانتخاب  (1) ًالعضويةًفيًمجلسًالنوابًسنتين،ًتجرىًبعدها اتًنصتًالفقرةًالثالثةًمنًالمادةًاألولىًمنًدستورًالولياتًالمتحدةًعلىًأنًتكونًمدة
اءًلنتخابًأعضاءًجددً،ًأماًعضويةًمجلسًالشيوخًفهيًستًسنواتً،ًعلىًأنًيتمًتقسيمًالشيوخًالفائزينًالىًثالثةًفئاتًمتساوية،ًيحالًأعض

الثالثةًبعدًالفئةًاألولىًعلىًالتقاعدًبعدًمضيًالعامًالثاني،ًويحالًأعضاءًالفئةًالثانيةًعلىًالتقاعدًبعدًمضيًالعامًالرابع،ًويحالًأعضاءًالفئةً
ًوزارةًالخارجيةًاألمريكيةً،ًحولًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًمضيًالعامًالسادس،ًبحيثًيعادًانتخابًثلثًاألعضاءًكلًعامين ،ً....أمريكا

 .44ًالمصدرًالسابقً،ًصً
ً.231ًحيدرًطالبًالهاشميً،ًالمصدرًالسابقً،ًصً(2)
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ساعها بقيت عاجزة عن التأثير وجرأة على معارضته ، بيد أن تلك المعارضة على الرغم من ات
 . (0)على الرأي العام ومشتتة يغلب عليها سوء التنظيم 

ً
ً
ً
ً
ً

 Republican Platform of 1684 1684ًًًًالنتخابيًلعامًلحزبًابرنامجًً-:رابعاًا
-ً:1684ًعامًًآليةًالترشي ًلمنصبًالرئيسًداخلًالحزبًالجمهوريً-

تصاعد الصراع بين مع و  ، الجمهوريي صفوف الحزب في ظل االنقسام الذي بدا واضحًا ف     
دارته ، والجناح (  المعتدل) الجناح  (  الراديكالي) في الحزب والمتمثل بشخص الرئيس لنكولن وا 
الجناح المعتدل أيقن قادة في الكونغرس ، المتمثل باألعضاء الجمهوريين المتطرفين  للحزب

نة ببقاء االتحاد األمريكي القوي ، بغض النظر ى المؤمقو الحشد كل  لحزب الجمهوري بوجوبل
ستعادة االتحاد وصيانته الحكومة الرئيس لنكولن جهود لدعم ،  عن انتماءاتها السياسية السابقة

فقد أحدثت الحرب األهلية مسحًا في خطوط تنظيمات الحزب ،  والمالئمةبكل الوسائل الممكنة 
لتوحيد  هو ممكنى الحزب الجمهوري عمل كل ما فكان علالجمهوري االعتيادية الى حٍد ما ، 

ت اللجنة وعليه فقد وجه، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ، االتحاد  الستعادةصفوف الداعين 
الوطني في المؤتمر نداءًا لعقد   068 لحزب في الثاني والعشرين من شباط عامالوطنية الدائمة ل

ي الحزب لمنصبي رئيس الواليات الختيار مرشح    068مدينة بلتيمور في السابع من حزيران عام 
                         -: ( )وجاء في هذا النداء ، 068لعام  األمريكيةفي انتخابات الرئاسة  المتحدة األمريكية ونائبه

ًلمؤتمرًالوطنيًالتحاديا
اصبًمنلً-المعينينًأصالاًأوًالمعينينًلحقااًً-ًأدناهالموقعينًفيًًاألشخاصإنً "

ًبتاريخً ًفيًشيكاغو ًالوطنيًالمنعقد ًفيًالمؤتمر ًللحزبًوالمشكلة ًالتنفيذية اللجنة
الىًً–بموجبًماًوردًأعالهًً–يوجهونًالدعوة1681ًًالسادسًعشرًمنًآيارًعامً
يرغبونًفيًالصل ًغيرًالمشروطًلالتحادً،ًوسيادةًًنكافةًالناخبينًالمؤهلينًالذي

                                                           

( ) 
Nathaniel W. Stephenson, Abraham Lincoln and the Union, Yale University Press, 1718, PP. 174-176. 

( )  
Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.86.    
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ًب ًالقائم ًالتمرد نهاء ًوا  ،ً ًالىالدستور ًممثليهم ًالىًإرسال ،ً ًالمالئمة ًالوسائل ً”كل
عقدهًفيًمدينةًبلتيمورًيومًالثالثاءًالسابعًمنًالمقررًً“الوطنيًالتحاديًالمؤتمرً

الساعةًالثانيةًعشرةًظهرااً،ًلسرضًتقديمًمرشحيهمًلمنصبي1684ًًحزيرانًعامً
نًًاألمريكيةرئيسًالولياتًالمتحدةً الكونسرسًثلةًفيًكلًوليةًممبإمكانًونائبهً،ًوا 

ً ،ً ًالهيئةًًأناألمريكي ًفي ًممثليها ًيساويًضعفًعدد ًبما ًالمؤتمر ًهذا ًفي تمثل
 .(0)" لولياتًالمتحدةًاألمريكيةًفيًاالنتخابيةً

ًاللجنةًالوطنيةًالتحادية                                                                      
للحزب الدائمة الوطنية ه من النداء أعاله هو إن اللجنة التنفيذية إن أهم ما يمكن استخالص     

عن هدف الحزب في المرحلة الحالية المتمثل  التعبير الجمهوري أظهرت رغبة واضحة في
باستعادة االتحاد األمريكي بكل الوسائل المالئمة ، فاستخدمت في هذا النداء صيغة بالغية جديدة 

واستبدلت  " الحزبًالتحادي "الى  " الجمهوري "من اسم الحزب  عمدت من خاللها الى استبدال
ن دّل هذا  " اللجنةًالوطنيةًالتحادية "اللجنة اسمها أيضًا من اللجنة التنفيذية الوطنية الى  ، وا 

على شيء فإنما يدل على الرغبة في كسب تأييد العناصر المؤيدة لالتحاد من مختلف األحزاب 
يح الرئيس لنكولن لوالية رئاسية ثانية ، للمحافظة على االتحاد والقضاء على األمريكية ، لدعم ترش

 .( )التمرد الجنوبي 
ن اللجنة التنفيذية الوطنية قد أفسحت المجال أمام أيضًا ، أويتضح من خالل نص النداء      

 شواغرال الحزب لأللتحاق بعضويتها لملئ سياسةممثلي بقية األحزاب األمريكية الراغبة في دعم 
  الى الجناح الراديكالي للحزب ، وذلك بنصها على إن م بعض أعضاءهااالتي نتجت عن انضم

ًالمعينينًلحقاًاًالموقعين – ًأو ًمنًالمعينينًأصالا وهي إشارة الى أن اللجنة التنفيذية  – أدناه
ًالتحادية "للحزب الجمهوري والتي أصبحت اآلن تسمى  ًالوطنية قد ضمت في  " اللجنة

واألرض الحرة ، فضاًل عن ممثلين عن ، الويغ أخرى ، مثل حزب عضويتها ممثلين عن أحزاب 
 . ( )الديمقراطيين الشماليين من مؤيدي االتحاد 

وعلى الرغم من أن هذا النداء قد سار على نهج النداء السابق في تحديد زمان ومكان انعقاد 
اقتصرت ، فبينما ائمة المدعوين للحضور ق تحديد ، إال أنه اختلف معه فيالوطني المؤتمر 

                                                           

( )
  Francis Curtis , Op.Cit.,  PP.491-499. 

( ) Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.88.    
( )

 Ibid, PP.88-87. 
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أعضاء و النداء السابق على الناخبين الثانويين للحزب الجمهوري في عدة واليات ،  الدعوة في
في  Opposition Party في بنسلفانيا ، و People’s Partyالحزبين الشماليين المعارضين 

، جاءت  منصب الرئيس ونائبهالراغبين في التعاون مع الحزب في دعم مرشحيه لو نيوجيرسي 
الدعوة للمؤتمر الحالي لتشمل كل الواليات األمريكية الممثلة في الكونغرس دون استثناء ، فضاًل 

الى مقاطعة كولومبيا التي لم ينص  باإلضافة،  عن ممثلي كل األحزاب األمريكية المؤيدة لالتحاد
لكنها مثلت فيه أسوة ببقية الواليات  النداء على توجيه الدعوة الى ممثليها لحضور المؤتمر ،

عدد المندوبين المدعوين من كل فيما تطابق النداء الحالي مع سابقه في اإلبقاء على   (0)األمريكية 
بالنص على حق كل والية في التمثيل بعدد من النواب يساوي ضعف إقليم ووالية لحضور المؤتمر 

 .( ) (ًينًعنًكلًإقليمً،ًوأربعةًعنًكلًوليةإثن) عدد ممثليها في الهيئة االنتخابية ، أي
في ومما تقدم يتضح بأن آلية الترشيح لمنصب الرئيس ونائبه داخل الحزب الجمهوري      

عن سابقاتها ، فعلى الرغم من أن النداءات الموجهة لعقد  اختلفتقد   068انتخابات الرئاسة لعام 
بموجبها ، إال إن  تالشكل ، والطريقة التي صدر قد تشابهت من حيث  ة الثالثةالوطني اتالمؤتمر 

ضافة قائمة المدعوين للمؤتمر  ، والصيغة البالغية الجديدة التي تبنت اسمًا جديدًا للحزب ، وا 
أن اللجنة بما ال يقبل الشك أظهرت أعضاء من أحزاب أخرى الى اللجنة التنفيذية الوطنية ، 

التعاون مع الحزب الجمهوري في جناح المعتدل في الالوطنية الدائمة للحزب قد عبرت عن رغبة 
نهاء التمرد في الجنوب المؤمنين ببقاء االتحاد األمريكي  كل الوسائل أو ببالحرب ، سواء ، وا 

 .الممكنة والمالئمة ، وسيادة الدستور ، ودعم حكومة الرئيس لنكولن 
للحزب الجمهوري  كاليالجناح الراديدما أدرك أعضاء بعو من الصراع ،  اآلخروعلى الطرف 
التأثير على القرار المتوقع للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بإعادة ترشيح  عدم قدرتهم على

 Gratz Brownموقعًا من قبل غراتز براون  نداءً  واوجهلنكولن لالنتخابات الرئاسية ، فقد 
ة كليفالند في مدين  068للحزب في الحادي والثالثين من آيار عام وآخرون لعقد مؤتمر 

Cleveland الختيار مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائبه  بوالية أوهايو( ) .  
إن صيغة هذا النداء لم تختلف عن الصيغة المتبعة في إصدار النداءات الوطنية السابقة ، 
باستثناء قائمة الحضور التي اقتصرت على الجمهوريين الراديكاليين الداعين الى التحرير التام 

                                                           

(1) 
 Frank A. Flower, Op.Cit., PP. 199-194. 

(1) 
 Frank A. Flower, Op.Cit., PP. 197-196. 

( )
 Gordon S.P. Kleeberg , Op.Cit., P.86.     
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عادة  يمعارضمن ،  بيدللع األصول  يوالمهاجرين ذو ،  عماراألسياسة الرئيس لنكولن في العفو وا 
  في نيوأنجلند العبوديةفي والية ميسوري ، وأنصار تحريم  العبوديةاأللمانية المعارضين النتشار 
ةًلهاًحركةًحزبيةًمنظم "حيث لم يكن هذا المؤتمر ، فيرمونت جون بسبب رغبتهم الكبيرة بترشيح 

 . (0) "ًجذورهاًالسياسيةً،ًبلًردةًفعلًعلىًإعادةًترشي ًلنكولنًمنًقبلًالجناحًالمعتدلًللحزب

 -: ( )ما يلي اجتماع كليفالند برنامجًا سياسيًا نص على  في الراديكاليونالجمهوريون  تبنى
 .وجوب قمع االنفصال بقوة السالح ومن دون تسوية. 0
ح للرئاسة مرة واحدة، التي تبناها الشعب، وذلك من خالل االستناد أن يتم تعزيز سياسة الترشي.  

 .الى شدة األزمة القائمة
 .يجب دعم المبدأين األولين من خالل تعديالت دستورية.  

لمنصب الرئيس، وجون كوتشرين  مونتر جون فيمن  وانتهى اجتماع كليفالند بترشيح كل     
john Cochrane  قد أحدث نوعًا من االنقسام مؤتمر كليفالند غم أن ور  ، لمنصب نائب الرئيس

مناورة سياسية من قبل وزير  سوىفي حقيقة األمر لم يكن ، إال أنه  داخل الحزب الجمهوري
عن طريق الخزانة سالمون تشيس، الذي جعل من الجنرال فيرمونت وسيلة لتحقيق مطامحه 

نشقاق على الحزب الجمهوري أن يهدد وحدة الترشيح بالنيابة ، إذ أراد من خالل عقد المؤتمر واال
الحزب فيما إذا أصر الحزب على إعادة ترشيح لنكولن ، وبالتالي تقديم اسم وزير الخزانة كمرشح 

 .( )للرئاسة على سبيل الترضية والحل الوسط 
الوطني في مدينة بلتيمور بوالية ماري الند في السابع من  همؤتمر لحزب الجمهوري اعقد      
، وكانت أجواء المؤتمر هادئة أتضح فيها منذ البداية إن األمور تسير نحو  068يران عام حز 

غرانت  بسونيولسيس سمالجنرال إعادة ترشيح لنكولن ، وكان هناك منافس واحد فقط له هو 
Ulysses S. Grant (06  - 066 )ً( )  ( 19 )االقتراع حصل لنكولن على وبعد أن أجري

صوتًا للجنرال غرانت هي أصوات وفد والية ميسوري الذي أصر على عدم (   )أصوات مقابل 
لمنصب الرئيس تم ترشيح لنكولن فقد التصويت إلعادة ترشيح لنكولن، وعلى ضوء اقتراح المؤتمر 

                                                           

(1)
 Mark E. Neely, The Fate of Liberty : Abraham Lincoln and Civil Liberties, New York, 1770, P.194. 

(4)
 George W. Platt, Op.Cit., PP. 118 – 117. 

)1) 
Henry H. Smith, Op.Cit., P.17. 

تر ًالجي ًوعملًفيً،1643ًعامًًفيهادرسًفيًكليةًويستًبوينتًالحربيةًوتخرذًًالرئيسًالثامنًعشرًللولياتًالمتحدة،ًولدًفيًوليةًأوهايو،ً(2)
جي ًالتحاد،ًالمجالًالمدنيًلكنهًعادًإلىًالخدمةًمعًاندلعًالحربًاألهلية،ًحققًنجاحاتًباهرةًفيًالجبهةًالسربيةًوعلىًاثرًذل ًعينًقائدااًعامااًل

ًللمزيدًمنًالتفاصيل.ًنًمتتاليتينعنًالحزبًالجمهوريًوفازًفيهاًلدورتي1686ً،ًثمًرش ًلالنتخاباتًالرئاسيةًعام1689ًأصب ًوزيرااًللحربيةًعامً
 .The American Peoples Encyclopedia, Vol.7, P.816-819-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-:ينظرً



    113        (1681 -1681)  االمريكية الحرب األهليةالسياسي خالل الحزب الجمهوري ودوره  :الفصل الثالث 

 Andrew Johnson (0616- 069  )(0)باإلجماع ، فيما رشح الديمقراطي اندرو جونسون 
 .   ( )لمنصب نائب الرئيس 

- :( ) وجاء فيه  068بعدها أعلن عن البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري لعام      
واجب على عاتق كل مواطن أمريكي ، ألنه  أسمىهو  األعداءأن حماية الدستور من  .0

الضامن الرئيس للنزاهة ، وأن الحكومة ستسعى وفقًا للقانون لقمع أي تمرد أو أعمال شغب ، 
على ما تقرره الحكومة تجاه المتمردين وما ، ونعلن موافقتنا اب ولن يلقى المجرمون إال العق

 إحكامفي  على يدها نشدّ و تتوصل إليه من حل وسط قائم على استسالمهم من دون شروط ، 
 .القبضة على التمرد ومقاضاة المسؤولين عنه 

منافيًا لمبادئ كان السبب الرئيس لنشأة وتقوية التمرد ، لذا فإننا نعّده  العبوديةبما أن نظام  . 
عبر تعديل ومنع شروره الجمهوريين وللعدالة واألمن الوطنيين ، مما يستوجب استئصاله 

 .الدستور ، وهذا أحد غايات الحكومة الشرعية للواليات المتحدة 
الشكر واالمتنان للشعب األمريكي ولجنوده في الجيش ورجال بحريته الذين خاطروا نقدم وافر  . 

نثني على حكمة وشهامة ووطنية من ضحى في ، و ة البالد وشرف رايتها بحياتهم دفاعًا وحد
سبيل حرية أمريكا وأخلص لدستورها ، وللقيم التي أطلقها أبراهام لنكولن في هذا الظرف 

نقاذ  ، هالعصيب من اجل الحفاظ على البالد وصيانة الدستور وتحرير المرأة وفقًا لمعايير  وا 
قّدر عاليًا المبادئ والقرارات الحاسمة لهيئات الحكومة وعملها ن، و  العبوديةالبالد من نظام 

 .المتناسق من أجل أن يسود الرفاه 
تؤّمن الحكومة لكل المواطنين األمريكيين حق االنخراط في قواتها المسلحة دون تمييز بينهم  . 

بة على الجنس ، كما تؤّمن الحماية الكاملة لقوانين الحرب وتعد بالمحاس أوعلى أساس اللون 
 .كل خرق لهذه القوانين

                                                           

،ًكاروليناًالشماليةفيًمدينةًراليًبولية1616ًًعامًًاألول،ًولدًفيًالتاسعًوالعشرينًمنًكانونًًللولياتًالمتحدةًاألمريكيةالرئيسًالسابعًعشرًً(3)
منصبًالحاكمًالعسكريًلوليةًتينسيًإبانًشسل1682ًً-1629خدمًكعضوًفيًمجلسًالشيوخًاألمريكيًعنًوليةًتنيسيًللمرةًاألولىًبينًعاميً

وحتىًالخامسًعشر1682ًًوشسلًمنصبًنائبًالرئيسًاألمريكيًبينًالرابعًمنًآذارًعام1682ًًً-1682ًالحربًاألهليةًاألمريكيةًماًبينًعاميً
،ًأعيدًانتخابهًلعضويةًالكونسرسًللمرةًًًأبراهامًلنكولنأثرًاغتيالًالرئيسًًالولياتًالمتحدةحيثًتولىًبعدهاًمنصبًرئاسةًًهمنًنيسانًمنًالعامًنفس

 -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًهًوحتىًوفاتهًفيًالحاديًوالثالثينًمنًتموزًمنًالعامًنفس1692ًالثانيةًبينًالرابعًمنًآذارًعامً
- Ibid, Vol. 7 , PP.148-147. 

(4)
 Henry H. Smith, Op.Cit., PP. 18-17. 

( )
 " National Party Platforms 1840 -1791 " Op.Cit., pp : 97– 96. 
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إن هجرة األجانب التي أضافت الكثير للثروة الوطنية ، تبقى مصدرًا للتطور وزيادة قدرات  . 
األمة ، وينبغي تشجيع واستقبال المضطهدين والالجئين السياسيين والمتطلعين للحرية وفق 

ية ومّدها الى شواطئ نؤيد ونفّضل التعجيل بإنشاء خطوط السكك الحديد، كما سياسة عادلة 
 .المحيط الهادئ

بغية التخلص من المديونية العامة للواليات المتحدة ، ننصح بتقليص النفقات العامة من  .8
يجاد نظام ضريبي صارم لتعزيز قيمة  خالل الترشيد القوي للمصروفات وبمسؤولية عالية وا 

 .العملة الوطنية ، وهذا واجب وطني على كل والية 
ات المتحدة ال يعتبر الفوارق مع الدول األوروبية محاولة لإلطاحة بحكومات إن شعب الوالي .9

الدول األوروبية ، بل ينشد التقارب حتى مع األنظمة الملكية الساعية للسالم واالستقالل ، وال 
 .(0)يسعى إليجاد موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية قربها 

سياسة الرئيس في هذه االنتخابات جمهوري تبنى الحزب ال، أن يتبين من البرنامج االنتخابي      
وعقد العزم على ترشيحه لوالية رئاسية ثانية ، ويتجلى ذلك في اإلشادة بدوره في حماية ، لنكولن 

بكل الوسائل الممكنة ومنها  العبوديةاالتحاد وصيانة الدستور ، وتأكيده على ضرورة تحطيم 
عادة اإلأيد الحزب سياسة الرئيس لنكو  كماالحرب ،  عمار حين نص على معاقبة لن في العفو وا 

لكنه وحرصًا منه على توحيد الخطاب المسؤولين عن التمرد دون غيرهم من أبناء الجنوب ، 
السياسي ومعالجة االنقسام في صفوف الحزب ، تبنى بعضًا من مطالب الجمهوريين الراديكاليين 

ًالمت "في البيان على الذين أرادوا النص  ًوانًمحاسبة ًالولياتًالمنفصلة، ًفي ًوالخونة مردين
ًالعقابًالذيًتستحقهًجرائمهم كما أيد مقترح الرئيس لتعديل الدستور إلنهاء نظام . ( ) "ًينالوا

 .ودعوته لتجنيد العبيد المحررين في الجيش االتحادي  في الواليات المتحدة ، العبودية
جمهوري تطرق للمرة األولى في برامجه ويتضح من هذا البرنامج أيضًا ، أن الحزب ال     

على الرغم من إن الواليات المتحدة األمريكية االنتخابية الى السياسة الخارجية للواليات المتحدة ، ف
 التطورات، إال أن خارجية التي نص عليها مبدأ مونروعقود بالعزلة ال طوالقد ألزمت نفسها 

وليام سعي وزير الخارجية األمريكية المتمثلة بية ، واالقتصادية للحرب األهلية األمريك السياسية
لصرف األنظار عن األزمة سيوارد الى إقحام الواليات المتحدة األمريكية في حرب خارجية 

                                                           

(1)
 Eugene V. Smalley, A Brief History Op.Cit., P. 49. 

( )
 George W. Platt, Op.Cit., PP.191-191. 
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وسعي الفرنسيين الحتالل  (0)، فضاًل عن أزمة الدبلوماسيين الجنوبيين مع بريطانيا الداخلية 
األمريكية لسياسة الخارجية الخطوط العريضة لح المكسيك ، أرغمت الحزب الجمهوري على إيضا
 . الرئيس لنكولنلألوروبيين الذين كانوا يتوجسون من نوايا حكومة 

  068التاسع والعشرين من آب عام  عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره العام في في هذه األثناء     
وكان معظم ،  ة المقبلةالختيار مرشحه لالنتخابات الرئاسيبوالية إلينوي  شيكاغوفي مدينة 

، ( )أعضائه يخشون فقدان الحريات المدنية فيما لو بقى لنكولن في الرئاسة أربع سنوات أخرى 
 .George Bماكليالنالجنرال القائد العام السابق لجيش االتحاد وبعد االقتراع تم ترشيح 

McClellan (060 -0711 )( )  ، وجورج بيندليتونلمنصب الرئيس George Pendleton 

، وقد أظهر الحزب الديمقراطي الجنرال ماكليالن في هذا المؤتمر على أنه لمنصب نائب الرئيس
ضحية الضطهاد الجمهوريين، ورجاًل كان في وسعه تقديم المزيد لوال المصالح الحزبية الضيقة ، 

  -: ( )ه برنامجًا سياسيًا جاء في الحزبوقد تبنى  ،وجهل لنكولن وتدخله باألمور العسكرية 
على حفظ االتحاد من التشتت في المستقبل، بعد الذي حصل في ظل الدستور،  العمل بعزم. 0

ليس في الجانب العسكري فحسب، بل في الجانب األمني، والعمل على تحقيق سعادة ورفاه 
 .المجتمع، سواء في الشمال أم الجنوب

دراكاً العمل على عقد معاهدة تكون أكثر وضوحًا .   نزيف  إليقافقبل الشعب األمريكي  من وا 
عادة االتحاد الى وحدته، والعمل على حماية حقوق كل والية وفقًا لما نصت عليه  الحرب، وا 

سواء في الحقوق المدنية أو الحريات العامة أو القوة العسكرية، وكل ذلك ال ،  فقرات الدستور
عادة االتحاد الفدرالي الى ال بانتهاء إاليتحقق   .واليات كلهاالحرب وا 

                                                           

ًًًنًبريطانياًوفرنساًعلىًظهرًالباخرةًالبريطانيةًترنتًقامًالرئيسًالجنوبيًديفزًبإرسالًمبعوثينًإلىًكلًم1681ًفيًالثانيًمنًتشرينًالثانيًعامً (3)
ً(Trentًً)يداعهماًسجنًبوسطنًمماًأثارًالرأيًالعامًالبريطاني الذيًً،ًفقامتًالبحريةًاألمريكيةًبإيقافًالباخرةًواعتقالًمبعوثيًالولياتًالمتحالفةًوا 

بًرئيسًالوزراءًبالمرستونًمنًالولياتًالمتحدةًبأنًتقدمًاعتذارااًرسميااًلبالده،ًوأصدرًعّدًهذاًالفعلًإهانةًللعلمًالبريطانيًولجاللةًملكةًبريطانيا،ًفطل
يا،ًوتمًإطالقًتعليماتًللنفيرًالعامً،ًإلًإنًحكمةًلنكولنًحسمتًهذهًاألزمةًسريعااًحينًقامًبعدًالتشاورًمعًوزرائهًبإرسالًرسالةًاعتذارًإلىًبريطان

عادتهماًإلىًالحمايةًالبريطانيةًسراحًمبعوثيًالولياتًالمتحالفةً،ً   -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.وا 
- Ephraim Douglass Adams, Great Britain and the American Civil War ,Vol.1, London, 1714, P. 109-149. 
( )

 George W. Platt, Op.Cit., P.199. 
ًاًاصحفيًاًامحرًرًوأصب ،1632ًيًوليتهًعامًغًبوليةًكنتاكي،ًدرسًالمحاماةًومارسهاًفسياسيًوضابطًفيًجي ًالولياتًالمتحدةًولدًفيًهاردنسبوًرً(2)

ًفيًمجلسًوليتهًالتشريعيًبينًعاميً ًفيًمجلسًالنوابًبينًعامي1643ً-1638ثمًعضوا ًومنًثمًعضوا ًثم1643-1621ًً، بينًعاميً،
 -:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدً.ًقدمًخدماتًجليلةًلبالدهًفيًالحربقائداًعسكرياًفيًجي ًالتحاد،ًًوًأصب ًاألهلية،ًوخاللًالحرب1623-1681ً

- The Encyclopedia Americana ,Vol.18 ,P.14. 
( )

 Frank A. Flower, Op.Cit., P.181. 
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همال الدستور، ال  بعد أربعة أعوام من الفشل في استرجاع االتحاد.   من خالل تجربة الحرب وا 
 .بد من بذل جهود عاجلة لوقف العداوات وعقد االتفاقيات الالزمة لتحقيق ذلك

العمل على تحقيق المعرفة العملية بعدم االنحراف عن الدستور والمبادئ الرئيسة للحرية .  
 .مريكية وذلك ال يتم إال بتغيير حكومة الرئيس  لنكولناأل
لم يرق قرار الحزب الجمهوري بإعادة ترشيح لنكولن للجمهوريين الراديكاليين الذين وجدوا      

أنفسهم في موقف ال يحسدون عليه ، السيما بعد التأييد الذي أظهره البرنامج االنتخابي لسياسة 
في حربها ضد التمرد الجنوبي ، مما دفعهم الى التفكير بالعمل  الرئيس لنكولن ولجهود حكومته

على إجبار الحزب على اختيار مرشح آخر غير الرئيس لنكولن ، وسنحت لهم الفرصة لتحقيق 
،   068بطرسبرغ في آب عام  في مدينةمطامحهم حين منيت القوات الشمالية بهزائم عسكرية 

            068نة سينسناتي في الثامن والعشرين من أيلول عام في مديمؤتمر عقد الدعوة لفسارعوا الى 
 . (0) " لدراسةًالوضعًوتركيزًقوةًالتحادًفيًمرش ًيحوزًرضاًالشعب "

تراجع شعبية لنكولن واالنتقادات الشديدة التي تعرضت لها إدارته من قبل ن و استغل الراديكالي     
هوراس غريلي رئيس فقد كتب  أييد لمؤتمرهم ،لحشد التمن بعض أنصاره حتى معارضيه ، بل و 

لنكولنًقدًانهزمًولًيمكنًانتخابه،ًوحبذاًلوًاستطعناًًإن "تحرير صحيفة نيويورك تربيون يقول 
ً ًالقتال ًمتابعة ًلستطعنا ًبدونهًوتسميةًغرانتًللرئاسة، ًأو ًفيًمؤتمر ًاألمر ًأنًنتدبر   " علينا

رسالة الى الرئيس لنكولن صحيفة نيويورك تايمز خلص مؤيدي لنكولن هنري ريموند محرر أوكتب 
أنًأبعثًإلي ًبكلمةًحولًالوضعًالسياسيًفيًالبالدًكماًيبدوًليًأراني " -:جاء فيها  ،ًًمضطراًا

التيارًقويًضدنا،ًًإنأتراسلًمعًاخلصًأنصار ًفيًجميعًالوليات،ًوكلهمًمجمعونًعلىًًإني
 . ( )"  ىًالعملًالحازمًمنًقبلًالحكومةًوأنصارهاولنًينقذًالبالدًمنًالوقوعًفيًأيٍدًمعاديةًسًو

إال إن االنتصارات المتتالية التي حققتها القوات الشمالية منذ منتصف آب وحتى مطلع أيلول      
 تغّير   068في األول من أيلول عام  Atlantaوالتي توجتها باالستيالء على مدينة أطلنطا 
ثانية ، وانسحب مرشح خلفه حد الحزب الجمهوري الموازين لصالح لنكولن من جديد ، إذ تو 

     -:هذه المرة هوراس غريلي وكتب  ،الجمهوريين الراديكاليين جون فيرمونت من سباق الرئاسة 
ًالجبهات إن " ًفي ًيقاتلون ًالذين ًلنكولن ًجنود ًهم ًالمفاوضين وتحول المطالبون  "!! ًخير

                                                           

(1) 
Abram J. Dittenhoefer, Op.Cit., P.96-99. 

 .136نقالاًعنًحيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(2)
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إنًالشعبًاألمريكيً "د لنكولن ودفعه للقول األمر الذي أسع . بانسحاب لنكولن الى مؤيدين له
 . (0) " منًغيرًالمناسبًاستبدالًالخيولًوهيًتعبرًالنهرإنًرأىً
بعد فرز األصوات و  ،  068أجريت االنتخابات الرئاسية في الثامن من تشرين الثاني عام      

موع خمسة من مجن والية ياثنتين وعشر  أصواتفاز لنكولن بأغلبية ساحقة ، حيث حصل على 
ًالسربية،ًوميسوريً،ًماريًلندً)  العبيدبما فيها واليات وعشرون والية  وبواقع  ( ) ( وفرجينيا

 . ( ) صوتاً ( 233) البالغةالهيئة االنتخابية من مجموع أصوات صوتًا ( 212)
 فيمثلت هذه النتيجة نجاحًا لسياسة الرئيس لنكولن ، الذي شرع مباشرة بعد االنتخابات      

تطبيق البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري ، السيما إقرار التعديل الثالث عشر الذي يحرم 
من إقرار مجلس النواب بعد مناقشات حادة في الواليات المتحدة ، حيث تمكن نهائيًا  العبودية

( 8 )صوتًا مقابل ( 007)بأغلبية   068 عام كانون الثاني التعديل في الحادي والثالثين من
التحرير الذي أصدره في عام  إعالنكمل خطوة لي،  عن التصويت أعضاءتًا وامتناع ثمانية صو 

 .( )ويضع بداية النهاية للحرب األهلية األمريكية ،   068
عادة انتخاب لنكولن ، وما أصاب  068ن عام يانتصارات الشمالي أسهمت      حكومة  وا 

لدى مع الشمال فكرة عقد السالم  في ظهور ضعف وتدهور في الحالة االقتصادية ،من الجنوب 
، وقد القت هذه الفكرة قبواًل لدى بعض الداعين الى السالم من  ة االتحاد الكونفدراليبعض قاد

 Francis P. Blairفرنسيس بلير عضو الحزب الجمهوري  السياسيين األمريكيين ، السيما
،  الحقيقية من وراء هذه الدعوةنوبيين لجاإال إن لنكولن كان يشك في نوايا  ( ) (  0-069 06)

- :قائالً   068في رسالته السنوية لعام الكونغرس  فخاطب

                                                           

(1)
 George W. Platt, Op.Cit., P.199. 

(4) 
 Frank A. Flower, Op.Cit., P.189. 

( )  
Francis Curtis , Op.Cit., P.447.                                             ً 

عليهً(ًالولياتًًأرباعًثالثةً)مًتحصلًموافقةًل 1682 الثانيًعامكانونًًمنًالحاديًوالثالثينفيًفيًمجلسًالنوابًًالتعديلًالثالثًعشرًإقراربعدًً(1)
بعضًالولياتًالجنوبيةًبفعلًعليهًسقطتًالحكومةًالكونفدراليةًفيًالجنوبًووافقتًًأن،ًوذل ًبعد1682ًًًاألولًعامكانونًًالثامنًعشرًمنحتىً

ً.لندًوميسوريًًريامًلويزياناً،التزامهاًبالقانونًالمذكورً،ًوهيًاركنساسً،ًًإعالنوبادرًعددًمنًالولياتًالىً.ًضسطًالقواتًالعسكريةًالشماليةً
  .John D. Long, Op.Cit., P.94 -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً

،1643ًًعضواًفيًمحكمةًوليتهًعامًًأصب ً،1641ًولدًفيًوليةًكنتاكيً،ًدرسًفيًجامعةًبرنستونًوتخرذًمنهاًعامًً،ًأمريكيمحاميًوجنديًً(2)
عضواًفيًمجلسهاًالتشريعي،ًوقدًانضمًالىًالحزبًالجمهوريًًوأصب وريًيسوفيًنفسًالعامًعينًفيًجامعةًبرنستونًً،ًومنًثمًانتقلًالىًوليةًم

  -:ينظرًمنًالتفاصيلللمزيدً.1682ًً-1629وانتخبًعضواًفيًالكونسرسًالمريكيًللمدةًبينًعامي1624ًًعامً
                                                                          -The American Peoples Encyclopedia ,Vol.9 , P.786.                
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تصريحاتهًًإننقبلًبه،ًًأنديفزًلًيقبلًبأقلًمنًانفصامًالتحاد،ًوهوًماًلًيمكنًًإن "     
لخداعًًيخدعنا،ًولذاًلًيتر ًلناًعذراًاًأنبهذاًالخصوصًواضحةًوقدًكررهاًمراراا،ًانهًلًيحاولً

 .(0) "ًأنفسنا
ووافق على البدء بمفاوضات السالم مع الجمهوريين استجاب لضغوط غير أن لنكولن      

بالذهاب الى ريتشموند عاصمة الجنوب من أجل مناقشة فرنسيس بلير أوعز الى الجنوب ، ف
شيء رسمي  ال يوقع أي أنله فيها أكد  سيوارد وزير خارجيتهكما وجه رسالة الى    شروط السالم

بل يكتفي بسماع ما ،  باعتبارهم ممثلين لسلطة متمردة تبغي إنهاء تمردهامع الطرف اآلخر، 
  ( ) -:وهي  السالم ، إلحاللأوضح فيها الشروط الالزمة ، و  إليهيطرح من قبلهم ويقوم بإيصاله 

 .استعادة السلطة الوطنية في كل مكان من الواليات المتمردة  .0
ن قبل السلطة التنفيذية للواليات المتحدة بشأن قضية العبودية وما اتخذ بحقها من ال تراجع م.  

 .قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية
  .  ال توقف للعمليات العسكرية قبل تسريح جميع القوات المعادية لحكومة الواليات المتحالفة.  

في  Hampton Roadsبتون رودز هام عن عقد مؤتمر تمخضت الزيارة التي قام بها بلير     
التابعة  River Queenفر كوين يعلى متن الباخرة ر ،  068 عام شباط الثالث والعشرين من
أي شيء سوى المحادثات الشفهية،  افيهساعات لم يكتب أو يقرأ  أربع وبعد للواليات المتحدة ،

، إذ من عام واحد ة نح التحادهم مهلممقابل أن ت الشروطلهذه أظهر ممثلو الجنوب قبولهم 
رفض الرئيس لنكولن  ، لكن المتوقع أن يهدأ خاللها الغضب وتسحب الجيوش ويحل السالم

بصيغة مؤدبة الطلب الجنوبي بوقف الحرب مدة موسم لتتم خالله المباحثات إلحالل السالم في 
بأن السلطة التنفيذية سيوارد  وزير خارجيتهأبلغ فبما طرحه الممثلون الجنوبيون،  هلعدم اقتناع البلد،

وان سلطته محددة بالدستور، وأن  ، ممثلة بشخصه ال تملك حق التجاوز على السلطة التشريعية
العبودية، واعتبر  إلغاءإحالل السالم ال يتم إال بموافقة الكونغرس، وبما أن الكونغرس شرع قوانين 

التصويت، لذلك فإن أمر التأجيل الجنوب متمردًا وخارجًا على السلطة، وليس له حق االقتراع أو 
 .( )خارج عن سلطته كرئيس، وهو غير مخول بمنحه الى الجنوبيين

                                                           

( )
 John H. Clifford and Marion M. Miller, Lincoln Annual Message to Congress , December 6, 1864, Op.Cit., P.114. 

(4)
 Commager, The Hampton Roads Conference February 9, 1867, Doc. No. 199, Op.Cit., P. 440. 

(1)
 George O. Seilhamer,Vol.1,Op.Cit., P. 199. 
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، أدرك لنكولن إن قواته ولما انتهت محاولة الجنوبيين للتفاوض على الهدنة الى الفشل      
س في اجتماع مجلفاقترح العسكرية اقتربت من تحقيق النصر النهائي على الواليات المتمردة ، 

مليون دوالر لتعويض ( 11 )تخصيص   068 عام آذار الخامس منالوزراء الذي عقد في 
، وكان هذا  068 عام نيسان األول منبشرط أن يتوقف القتال في ، أسياد العبيد في الجنوب 

، لكنه اضطر إلى التخلي عنه عندما  االقتراح غاية في الحكمة السياسية والتساهل عند المقدرة
لقدًوقفتمًجميعكمًضدي،ًومنًاألفضلًأنً "راء باإلجماع، وقال لنكولن متأسفًا لوزرائه رفضه الوز 

عنًالقتراحًأليًأحدًخارذًالحكومة  .(0) " لًتذكرواًشيئاًا

على مقترحه القاضي كونغرس ، السيما بعد موافقة البالنصر لم يفقد األمل لكن لنكولن      
ًالمحررينامكإنشاء ب حيث بدا واثقًا من تحقيق هدف   ( ) Freedmen Bureaus تبًالعبيد

تنصيبه الثاني في الرابع من آذار  كان متحفظًا في انتقاء كلمات خطابفالحرب في وقت قريب ، 
إذ أكثر من التطرق إلى كلمات التسامح الديني محاواًل نشر ثقافة عدم االنتقام عند  ،  068عام 

عادتها إلى حظيرة االتحاد إلام، وتأهيل الواليات المتمردة االنتصار في أذهان السياسيين والرأي الع
- :إذ قال متيقنًا من تحقيق النصر على الجنوب مرة أخرى ، 

ليًأملًكبيرًفيًالمستقبل،ًلكنيًلًأنويًالتكهنًبذل ًاآلن،ًلمًيكنًاحدًالطرفينً "
قرأًالكتابًكالًالطرفينًيًإنً،ًتبلغًالحربًهذاًالمبلغًوانًتطولًهذهًالمدةًأنيتوقعً

المقدسًويصليًالىًالهًواحدًويطلبًمعونتهًضدًاآلخر،ًلًيمكنًاستجابةًصلواتً
ًمعاًا ًًالطرفين ....ً ًًأنيجب ًاليوم ًجميعها،ًًإنيقال ًومستقيمة ًعادلة ًالرب أحكام

،ًونحنًلًنحملًفيًقلوبناًضسينةًألحدًبلًًفلنجتهدًفيًانجازًالعملًالذيًبدأناًبه
ًأعباءًالقتالًوأراملهم،ًوأيتامهمًحبااًللجميع،ًلنضمدًجراحًا ألمة،ًونرعىًمنًتحملوا

ومعًجميعًاألمم  .( ) " فيًسبيلًتحقيقًسالمًعادلًدائمًبينًبعضناًبعضاًا

                                                           

( )
 Ibid, P.198. 

علىًالندماذًامًلنكولنً،ًلمساعدةًالعبيدًالسابقينًبناءااًعلىًاقتراحًالرئيسًأبراه1682ًهيًالمكاتبًالتيًأنشأهاًالكونسرسًفيًالثالثًمنًآذارًعامًً(1)
وسوفًنأتيًًًوالسكن،ًوالرقابة،ًوالتعليم،ًوالرعايةًالصحية،ًوتوفيرًعقودًالعملًمعًمال ًاألراضيً،،ًعنًطريقًتقديمًالسذاءًفيًالمجتمعًاألمريكيً

 .ًالقادمًالفصلعلىًتفصيلهاًفيً
( )

 Stefan Lorant, Op.Cit., P.111. 
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 -:5681ًًاألهليةًنهايةًالحربًواغتيالًلنكولنًًضوءالحزبًالجمهوريًفيًً-:أولًا
تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية في جبهات القتال على نحو غير مسبوق ، وكانت كل      

الدالئل والمؤشرات تفيد باقتراب ساعة الحسم  ، فبعد مضي شهر واحد على تنصيب لنكولن في 
طت ريتشموند عاصمة الواليات الجنوبية في يد قوات االتحاد في الرابع من الرابع من آذار ، سق

وتوجه لنكولن لزيارتها برفقة حرس كبير من الفرسان وأثني عشر بحارًا ،  5681نيسان عام 
ودخلها بشكل متواضع خاٍل من مظاهر األبهة ونشوة النصر، وسار مترجاًل بشوارعها ممسكًا بيد 

وجدها مدينة مقفرة تنتشر النيران في معظم مبانيها، بعد أن قام المتمردون ابنه األصغر توماس، و 
بإحراق جميع المؤسسات المهمة قبل مغادرتها ، لكن سقوط العاصمة ريتشموند لم يكن يعني نهاية 
الحرب ، فقد كان بإمكان المتمردين استبدالها بسهولة بمدينة أخرى ، لكن األمر المهم هو القضاء 

القوة عماد شكل كان يالذي Robert Lee  (5681-5618 ) (5  )لجنرال روبرت لي على جيش ا
 .( )لواليات الجنوبية لالعسكرية 

مع قائد  مفاوضات االستسالم بدءالى  لي أضطر الجنرال 5681عام نيسان التاسع من  فيو      
ط االستسالم شرو  ونصت( Appomattox) ابوماتوكس في قريةغرانت القوات الشمالية الجنرال 

ًإشهار" على  بين الطرفين ًبـعدم ًالجنوبيين ًوالجنود ًالضباط ًحكومةًًتعهد ًوجه ًفي السالح
،ًوانًيعودواًالىًأهليهمًدونًأنًيزعجهمًأحد،ًطالماًأبدواًاحترامهمًللقوانينًًالولياتًالمتحدة

 غير تردد على هذه الشروط من ليوقد وافق الجنرال  "ًالمفاوضاتًإليهاالعسكريةًالتيًوصلتً
 .( ) نتهاء الحرب األهلية األمريكية التي دامت أربع سنوات سجاالً بذلك الرخ ليؤ 

بكلمة قصيرة المحتفلة بالنصر حد نوافذ البيت األبيض وخاطب الجماهير أطل لنكولن من أ     
فيًإنهًطالماًتاقًالىًنهايةًالحربًليتوحدًالشعبًتحتًلواءًسالمًدائمًثابت،ًوانً " -:قال فيها

لشعب إلى المسامحة والعفو ثم دعا ا " أعماقًقلبهًبقعةًمنهوكةًيبدوًأنًلًسبيلًالىًشفائها
ًمعً " -:قائاًل  ًالطبيعية ًعلىًإنًالولياتًالمنفصلةًخرجتًعنًعالقاتها ًمتفقونًجميعاا إننا

ًالتحاد،ًوانًغايةًالحكومةًمدنيةًكانتًأمًعسكرية،ًإنماًهيًإعادةًتلكًالعالقاتًإلىًسابق
ًالتحاد،ً ًعن ًالوليات ًتلك ًخروج ًتناسينا ًإذا ًأسهل ًسيكون ًبذلك ًالقيام ًإن ًويقيني عهدها،

                                                           

عامًًفيهالدهًكانًاحدًقادةًالجيشًاألمريكيًفيًحربًالستقالل،ًدرسًفيًأكاديميةًويستًبوينتًوتخرجًجنديًأمريكيًولدًفيًوليةًفرجينيا،ًواً(5)
،ًشاركًفيًالحربًضدًالمكسيك،ًخدمًفيًجيشًتكساسًوفيًجيشًوليته،ًثمًأصبحًالقائدًالعامًلجيشًالولياتًالمتعاهدةًبعدًاندلعًالحرب5681ً

 :للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًفيًالتاريخًاألمريكيًالقادةًالعسكريينًأشهراألهلية،ًوهوًمنً
- The Encyclopedia Americana, Vol.71,P.797. 
(2)

 George T. Dudley, Lincoln in Richmond, Washington, 7911,P.751. 
(3)

 James Moore, Op.Cit.,P.511.  
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فلنتحدًولنتعاونًفيًتأديةًكلًماًيلزمًإلعادةًالعالقاتًالطبيعيةًبينًتلكًالولياتًوالتحادًبغضً
ًبعد ًفيما ًالخطة ًهذه ًأفضلية ًبأنفسكم ًوستجدون ًعنه، ًانفصالها ًعن اختتم لنكولن و  " النظر

، وهو النشيد الرسمي  Dixieطابه بأن طلب من الجماهير المحتشدة أن تردد نشيد ديكسي خ
، ليبرهن بان كل ما تملكه الواليات المنفصلة أصبح ملكًا شرعيًا  لحكومة الواليات المتعاهدة

 .(5) لالتحاد
 5681عام نيسان يوم الرابع عشر من  عقد لنكولن في الساعة الحادية عشرة من صباح     

وسبل التعامل مع الواليات المتمردة  اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة أوضاع ما بعد الحرب ،
ًلنً " ، وقال لنكولن إعادتها إلى االتحادكيفية و  ًولًسفكًللدماء، أرجوًأنًلًيحدثًاضطهاد

لن ورفض لنكو  " ينتظرًمنيًاحدًأنًاشتركًفيًشنقًأوًإعدامًالرجالًالمتمردينًولًحتىًأسوأهم
لقدًأزهقتًأرواحًكثيرة،ًويجبًأنًنطفئًنيرانً "معاملة المتمردين كأعداء واختتم االجتماع بقوله 
 .(  ) "الحقدًوالبغضاءًإذاًكناًنبغيًالتحادًوالنسجامً

بعد انتهاء االجتماع توجه لنكولن الى مقر وزارة الحربية حيث كان الجنرال غرانت بانتظاره،      
ول تفاصيل استسالم الجنرال لي، وتطرق لنكولن إلى مستقبل العالقات مع ودار حديث بينهما ح

القيام بإجراءات انتقامية ضد المتمردين وأنصار االنفصال، ثم  ، وكرر رفضه الواليات الجنوبية
 Nancy نانسي بوشروداألبيض في الساعة الثانية ظهرًا والتقى بالسيدة عاد إلى مكتبه في البيت 

Bushrod ،  لها  وقعالهارب ، ف زوجها الجنديبالعفو عن لتقديم التماس  تجاء زنجيةامرأة وهي
إنًذلكًالجنديً،  حسناًا " ، وكتب معلقًا على القرارزوجها بالعفو عن  آخر قرار في حياتهلنكولن 

 .(  ) " سيفيدنيًفوقًاألرضًأكثرًمماًلوًكانًتحتها
عمنا  بنامسرح فورد لمشاهدة مسرحية  الى مع زوجته وفي المساء حضر الرئيس لنكولن    

 Johnجون بوث  فانطلق في تلك الليلة الممثل المسرحي Our American Cousinاألمريكي 

Wilkes Booth (56 6-5681)ً( ) وصوب لنكولن دوره في المسرحية نحو الرئيس  ءأدا أثناء

                                                           

 .801-802نقالًعنًحيدرًشاكرًخميسً،ًالمصدرًالسابق،ًصًصً(5)
(2) 

Nathaniel W. Stephenson, Op.Cit.,PP.151-152. 
(3)

 Stephan Lorant, Op.Cit.,P.149. 
ًاألهليةنظامًالعبودية،ًوعندماًاندلعتًالحربًًأيد،ًًمنًعمرهًة،ًدرسًالمسرحًومارسهًمنذًسنًالسابعةًعشًرًلندًممثلًمسرحيًولدًفيًوليةًماريً(2)

فيًمسرحًفوردًفيًالرابعًعشرًًوسنحتًلهًالفرصةً،ًكلًمحاولتهًفشلتًإنًإل،ًًراراًالكيدًبهاشدًالحانقينًعلىًالرئيسًلنكولنًوحاولًمًصارًمن
-ً:ينظرمنًالتفاصيلًللمزيدًً.ًعلىًالرئيسًوارداهًقتيالًبرصاصةًوجههاًصوبًرأسهًضانقف5681ًمنًنيسانً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً - The American Peoples Encyclopedia ,Vol.3,PP. 273-274 .     
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 Sic"ية فرجينيا ردد بعدها بوث شعار وال ، رأسهمسدسه تجاهه فأرداه قتياًل برصاصة في 

Simper Tyrannies "  (5)"  ليكنًهذاًعلىًالدوامًالجزاءًالعادلًللطغاةًالمستبدين "أي . 
بعده من لت الرئاسة آ، وقد 5681نيسان  الخامس عشر منتوفي الرئيس لنكولن صباح يوم  

نامج العام اختاره الحزب لمنصب نائب الرئيس في بر الذي ، ندرو جونسون الديمقراطي أالى نائبه 
استكمال عملية األولى شهدت مدة حكمه للتأكيد على االعتدال والتسامح بعد الحرب ، وقد   568

آخر جيوش نيسان  السادس والعشرين منش الواليات المتحالفة ، إذ استسلم يوم و استسالم جي
 .( )الجنرال جوزيف جونستون الى الجنرال شيرمان الجنوب وهو جيش 

الحرب سعى الحزب الجمهوري الى تعزيز مركزه في الحكم باعتباره مدافعا عن  انتهاء عقب      
دافع عنها طويال ،  التي األجناسن شعار الحزب يقوم على فكرة المساواة بين جميع وأل، االتحاد 

العبودية وأنصار الحزب الديمقراطي  والتي ينشط فيها مؤيدفقد كان تأثيره في الواليات الجنوبية 
صراعًا مريرًا بين الرئيس جونسون الذي  5688و 5681 يشهدت المدة ما بين عامو  ،ضعيفا 

نيه بأراد المضي في سياسة العفو والتسامح مع الجنوبيين تمهيدًا ألعادتهم الى االتحاد ، عبر ت
لسياسة إعادة األعمار المتساهلة ، وبين الجمهوريين الراديكاليين في الكونغرس الذين كانوا يريدون 

إعادة  مرحلةوفي هذه المدة من عاقبة الجنوب على االنفصال وما نتج عنه من دمار للبالد ، م
اإلعمار تمكن جونسون من استغالل السلطات االستثنائية الممنوحة للرئيس خالل الحرب لتمشية 
قراراته وفرض خطة العفو على الواليات الجنوبية مستفيدًا من عدم انعقاد جلسات الكونغرس 

 .( ) 5681كانون األول عام مطلع ريكي الذي كان يتمتع بعطلة تشريعية حتى األم
، حيث جونسون على النقيض من لنكولن  أنن في البدء و ن الراديكاليو اعتقد بعض الجمهوري     
نًو....  تكونًشائنةًويجبًمعاقبةًالخونةًأنيجبً الخيانةًإن "في أولى خطاباته  أكد تلكً ا 

ًتنفصلًعًمالولياتًل ًلذلكًًوً،نًالتحاد ًليسًضروريًعماراإلفإنًنتيجة ًاا غير أن .  ( )ً"
اعتقاد الراديكاليين سرعان ما تغير بعد إعالن الرئيس جونسون في التاسع والعشرين من آيار عام 

 .(1)عن خطة جديدة للعفو واستعادة االتحاد  5681

                                                           

(1)
 Stefan Lorant, Op.Cit., PP. 151- 155. 

(2)
 William O. Stoddard , Op.Cit., PP. 332. 

(3)
 William A. Blair, The Use of Military Force to Protect the Gains of Reconstruction, Civil War History Journal, Vol. 

57, No.4, December 1115 ,P. 329. 
(4)  

Jonathan T. Dorris, Op.Cit.,P.373. 
(5)

 Brad R. Clampitt, Two Degrees of Rebellion: Amnesty and Texans after the Civil War, Civil War History Journal, 

Vol. 51, No. 3, September 1112, PP. 155-127. 
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الى تلك  أضيف فقد ، ثيراً ك خطة لنكولنعن خطة جونسون الستعادة االتحاد  لم تختلف     
دوالر ، وكان ( 8888 )لنكولن من العفو كل شخص ذو ملكية تزيد على  أقصاهاالقائمة التي 

قادوا الجنوب حسب رأي الرئيس جونسون نحو  الذين األغنياءوالتجار األثرياء ن يالمزارعمن هؤالء 
تكون  ، إذ وعد بأنالمستثناة تلك المجموعات جونسون لم يغلق باب العفو أمام لكن  ، االنفصال

            حوالي 5681عام جونسون قبل انتهاء قد أصدر لها تطبيقات خاصة لعفو رئاسي ، و 
 . (5) عنهم عفو( 888 5) 

التحاد في كل من الواليات المتمردة التي لم ينظمها ل مناصراً  محلياً  سمى جونسون حاكماً      
(  %50)ثم حذف شرط لنكولن  ،اء الرجال المنتخبين سلطة استدع ومنحهمالرئيس لنكولن ، 

لغاءاالنفصال ،  أنظمة إلضعاف ادعو  على العبودية وشطب كافة الديون لمساعدة الجنوب  وا 
تصادق على التعديل الثالث  أنعلى كل والية  واشترط النهوض واستعادة دوره في بناء االتحاد ،

ن جونسون حقوق م  ض  فقد لنكولن  ن الرئيسوشأنه شأ ،العبودية  أنهىعشر للدستور الذي 
 .( )تصويت محدودة للسود 

قرارات  إلغاءعقدت اجتماعات في واليات الجنوب وتم فيها فقد  ، وبناء على قرارات جونسون     
وكلما ،  كما قام سكان كل والية بانتخاب حاكم ومجلس تشريعي ،االنفصال ووضع دساتير جديدة 

اعترف الرئيس ، العبودية  إلغاءعلى التعديل الثالث عشر المتضمن وافق المجلس التشريعي 
 .( )تلك الوالية قد انضمت الى االتحاد الفيدرالي  إن وعد   ،جونسون بقيام الحكومة المدنية فيها 

السلطة التنفيذية التي صراعًا بين مشروعه لمصالحة الجنوب و الرئيس جونسون أفرزت خطة      
 أقوىيحتل مركزا  أنالذي كان يريد  الكونغرس، وبين حيتها في فترة الحرب صالمن دائرة وسعت 

وان خليفة لنكولن كان ضعيفا مترددا ولم يستغل الهيبة التي تمتعت بها  ، السيمامن مركز الرئيس 
بين  نفسه خر كان قائما داخل الحزب الجمهوريآفضال عن صراع  ، آنذاكالسلطة التنفيذية 

 الكونغرستدار من قبل  إداريةتحويل الواليات الجنوبية الى مجرد مناطق  أرادوا ينالراديكاليين الذ
حرمان قادة االنفصال من أي مسؤوليات ، مع مباشرة لمدة تجريبية ثم تعود الى وضعها السابق 

تلك الواليات على وضعها الدستوري السابق  إبقاء أرادوا نرسمية ، وبين المعتدلين الذي أوسياسية 
 .( )من العالقة السياسية معها  ح صفحة جديدةوفت

                                                           

(1)
 George O. Seilhamer, Op.Cit., PP. 721-722. 

(2) 
Jonathan T. Dorris, Op.Cit.,P.374-375. 

(3)
 Brad R. Clampitt, Op.Cit.,P.151. 

(4)
 George O. Seilhamer, Op.Cit., PP. 729. 
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 الذي لم يكن منعقداً ولما كان الرئيس جونسون قد بدأ بتنفيذ خطته دون الرجوع الى الكونغرس      
 5681فقد رفض الكونغرس في أولى جلساته المنعقدة في الرابع من كانون األول عام ،  كآنذا

يكون هو  أن وأراد ،( 5)نسون تنظيمها وفقًا لخطته التي أعاد الرئيس جو قبول ممثلي الواليات 
 ،  وعد  الدساتير التي وضعت في تلك الواليات ، المسؤول عن خطة تنظيم الواليات الجنوبية 

، وهي بمثابة  أصدرتها الواليات الجنوبية بحق المواطنين السود، القوانين الجائرة من مجموعة 
بأنً ))ألزمتهم بموجبها  إذ،  ( ) (قوانينًالسود )ا تسمية التشبث بنظام العبودية ، وأطلق عليه

يعجلواًفيًالنومًويستيقظواًعندًالفجر،ًوأنًيخاطبواًالبيضًبتوقير،ًوأنًتحظرًعليهمًوظائفً
عليهمًأنًيبقواًفيماًهمًعليهًكادحين،ًيقتصرًعملهمًعلىًماًًأحراراًاالختصاص،ًوهمًوأنًكانواً

ذاًلمًيس  .ًًًًًً( ) ((تجيبواًلهذهًالقوانينًفمصيرهمًالسجنهوًأدنىًوبأجرًبخس،ًوا 
تشريعات الواليات الجنوبية مقيدة لحرية ن في الكونغرس إن و ن الراديكاليو أعتقد الجمهوري     

حيث لم تضع بعض الواليات  ، اإلمكانكانت تنوي الحفاظ على العبودية قدر  ، ألنهاالسود 
ولم تعط هذه الدساتير حرية االنتخاب  ،اب للجميع حرية االنتخلفي دستورها المقترح  تضمانا
بلًً،ًحراًاًلمًيكنًشخصاًا "ووفقًا لهذه التشريعات فإن العبد السابق في نظر الكونغرس  ، للعبيد

في  الكونغرسعين  ،  لذلك فقدالسود تكريس هذا التمييز  قوانينوكان القصد من " ًحراًاًكانًزنجياًا
ًا لإلشراف على عضو  لجنة مشتركة من خمسة عشر 5681 عام األولكانون الخامس عشر من 

 .( )إعادة التعمير 
لتنظيم  لسياسة الرئيس جونسون في الكونغرسالراديكاليين معارضة الجمهوريين  استندت     

عوامل تعد في رأيهم خطيرة على مستقبل من مجموعة خشية اللى ع األساسفي  الجنوب
ؤدي الى تدرالي ربما يالى االتحاد الفالجنوبية الواليات  عودة إنإذ  ،والحزب الجمهوري  الكونغرس

الشمال وتقويته في  يالجنوب الى ديمقراطي يبانضمام ديمقراطي، وحدة الحزب الديمقراطي  إعادة

                                                           

ًأربعةعنًالسابقةً،ًفضالاًستيفنسًمنًجورجياًنائبًرئيسًالحكومةًالكونفدراليةًًللكونغرسًالكسندرًأنفسهمالجددًالذينًقدمواًًاألعضاءبينًمنً (5)
الكونغرسًوعلىًالفورًمقاعدًكافةًًأنكرالجنوبيينًالسابقينً،ًوقدًوستةًمنًالوزراءًً،وثمانيةًضباطًبرتبةًكولونيلًً،جنرالتًمنًجيشًالجنوبً

 .820شفانًبرواريً،ًالمصدرًالسابقً،ًصً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًًعشرًالسابقةًاإلحدىمنًالولياتًالكونفدراليةًًاألعضاء

 منعًالتجول تفرض القوانين هذه كانت ما وعادة أميركيينًأحرارا،ً أفريقيين يعتبرون سلوكًمن بدقة نظمت التي العقوبات قوانين أي:ًالسودً قوانينً(8)
 أمر فضالاًعن دين،متشًر باعتبارهم إذنًمنًمالكيهم دون القطن مزارع كانواًيغادرون الذين السابقين األرقاء تسجن كانت وحتى األسلحة امتالك ومنع

وزارةًالخارجيةًاألمريكيةً،ًً:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.األرقاء مالكي من السابقين أصحابها إلى المهجورة الجنوبية المزارع بإعادة الرئيسًجونسون
 .51،ًصً......ًأحرارًفيًالنهايةً

(3)
 Grady McWhiney, Reconstruction and the Freedmen, 4

th
 Printing, Northwestern University,7921, PP.71-77.  

(4)  
Ibid, PP. 71-73. 
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يفقد  أنالحزب يمكن  إنكما  ،يشكل خطرا على الحزب الجمهوري و ما وه، االنتخابات القادمة 
اعتقد فقد  ،ي جاهد من اجلها في السابق توال ، الكونغرستع بها في تميوالثقة التي  األغلبية

الزنوج الذين  أصواتاستطاعوا الحصول على  إذا أيديهمالجمهوريون بان السلطة قد تبقى في 
لذا فان  ،حق االنتخاب  يمنحهمجونسون لم  إن إال ،لديهم حق المشاركة في االنتخابات  أصبح

ويجعل السود يقفون وراء الحزب الجمهوري الذي  ،في االنتخابات يغير الوضع  أنمن شأن ذلك 
 .(5)على أصواتهم في تلك الواليات سيحصل 

الحرب على حساب  أثناءفي له  تحنرئيس التي مالتحجيم سلطة  أراد الكونغرس إنكما      
لسلطات من استعادة ا للكونغرسفال بد  اآلنهذه الحرب قد انتهت  إن، وبما  الكونغرسسلطات 

لسلطة  يعد تجاوزاً  عمارى اإللعالرئيس  إشرافالظروف القاهرة ، وان  أثناءفي التي فقدها 
، األمر الذي أدى جنوبيال هأصل بسببمع الواليات الجنوبية المتمردة  جداً  سخياً  بوصفه الكونغرس
 عنمسؤوليته ب بسبالى االتحاد  إعادتهمعاقبة الجنوب قبل الشديدة في الشمال ل رغبةال الى ظهور

 .( ) الذي نتج عن الحرب الدمار
" الحزبًالتحادي" مما تقدم يتبين إن الحزب الجمهوري الذي سمى نفسه في هذه المرحلة      

عادة   568وفقًا لبرنامجه االنتخابي لعام  قد مضى بعد الحرب في سياسة العفو والتسامح وا 
د اقتفى الرئيس الجديد أندرو جونسون أثر سلفه في اإلعمار التي بدأها الرئيس الراحل لنكولن ، فق

العفو عن الجنوبيين الذين أظهروا الرغبة في العودة الى االتحاد وفقًا لخطة الرئيس ، وشروط 
الكونغرس التي تقضي بالموافقة على التعديل الثالث عشر الذي ينهي العبودية ، غير إن ذلك لم 

ذين عارضوا هذه السياسة وأصروا على معاقبة الجنوبيين يكن يرضي الجمهوريين الراديكاليين ال
بأقسى العقوبات ، ووقفوا بالضد من خطة الرئيس جونسون الذي لم يكن يملك الخبرة الكافية 

من صالحياته االستثنائية لمواصلة سياسة  اإلفادةللتعامل مع األوضاع السياسية القائمة ، وحاول 
مما أشعل الصراع بينه وبين الراديكاليين الذين بدأ التأييد  لنكولن دون الرجوع الى الكونغرس ،

لسياستهم يتزايد في الواليات الشمالية ، السيما بعد أن حققت الحرب هدفهم في هزيمة الجنوب 
المؤيد للعبودية ، فتميزت هذه المرحلة بالصراع الشديد بين السلطة التنفيذية المتمثلة بشخص 

قرارات الكونغرس ، وبين السلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس ،  الرئيس جونسون وحقه في نقض
واتخذ الصراع بين بينهما طابع التصعيد في محاولة من كال الجانبين لفرض سياسته على الطرف 

                                                           

 .880محمدًمحمودًالنيربً،ًالمصدرًالسابقً،ًصً(5)
(2)

 William A. Dunning, Op.Cit.,P.17. 
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اآلخر، وقد عرف الرئيس جونسون بشدة عناده وافتقاره الى صفات العظمة التي كان يمتاز بها 
 على استعداد لالستماع إلى االنتقاداتو  ،على اآلخرين  ن كان منفتحاً في حين أن لنكوللنكولن ، ف

، ًا ، كان جونسون عنيد جميع عناصر حزبهومسايرًا للتيارات الرأي العام في الشمال،  اً متفهمو ، 
، وقد قادته هذه الصفات الى الفشل في مواجهته  آلراء اآلخرين مبالٍ ، وغير  عنصرية عميقةذو 

ن في الكونغرس الذين كانوا يرون فيه امتدادًا للحزب الديمقراطي وتوجهاته المناوئة مع الراديكاليي
 دوام ، األمر الذي دفعهملتحرير العبيد ، بسبب انحداره من هذا الحزب الذي أيد العبودية على ال

التي تمنح المحررين بسن سلسلة من التدابير والبدء ، جانبًا  عادة اإلعمارإل تهخط الى تنحية
 .(5)كية يالجنسية األمر السود حقوقهم وتوسع من حق الحصول على 

الحقوق المدنية صيغة جديدة لقانون  5688فقد أقترح الراديكاليون في الثالث من آذار عام     
منح يالذي و ، ونقضه الرئيس جونسون  5681الذي سبق للجمهوريين طرحه في الكونغرس عام 

إال إن الرئيس جونسون أعاد نقض القانون  ، أمام القانونيض مع البالسود المساواة المواطنين 
 قترحي الواقع في قانونال مشروعإنً ": بقوله  5688للمرة الثانية في السابع والعشرين من آذار 

ً األجانب المهاجرينًمن كبيرة أعداد ضد التمييز ًبالمواطنة ًًؤيديًو ،الجديرين نًالذيالزنوج
 . ( ) " طويلة سنوات العبوديةًبعد من تحررواًللتو

 التاسع من نيسان عام في الكونغرس قبل مندنية الذي تم تمريره نص قانون الحقوق الم     
ًاآلنًالمتحدةًالولياتًفيًالمولودينًاألشخاصًجميعًأن "على  5688 ًدونًمواطنين،ًهم
ًًالحالةًأوًاللونًأوًللعرقًاعتبار ً....السابقة ً،ًنفاذإًالمواطنينًوأنًبإمكانًهؤلء. ًالعقود
ً،ًفيًبالشهادةًواإلدلءًالدعاوىً،ًورفع ًًالمحكمة ًوالميراثً، جراء ًوالشراءًوا  معامالتًالبيع

نًاألشخاص.....ًوالشخصيةًوحيازتهاًًالعقاريةًالممتلكاتًوالتأجيرًونقل ًهذهًينكرونًالذينًوا 
ًمذنبونًالسابقينًللعبيدًالحقوق ًوسوفًيدًجنحةًبارتكابًسيعاملونًعلىًأنهم ًانونًبدفع،
 . ( ) " واحدةًسنةًتتجاوزًلًلمدةًالسجنًأوًدولرً(5000)ًعنًتزيدًلًغرامة
ن بتمرير قانون الحقوق المدنية الذي شكل ضربة قوية لسياسة و ن الراديكاليو لم يكتف الجمهوري    

زالة إل،  تعديل الرابع عشرالبالحقًا عرف الرئيس جونسون ، فتقدموا بمقترح تعديل دستوري جديد 
إلغاء أو  منالكونغرس  تمكينولضمان عدم المدنية ،  الحقوقكافة الشكوك حول شرعية قانون 

                                                           

(1)
 Eric Foner, Op.Cit., P. 23. 

(2)
 George O. Seilhamer, Op.Cit., PP. 791. 

(3)
 Journal of the Senate of the United States of America, 7

st
 Session of the 39

th
  Congress, , 9 April 7222,P.11. 
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وكانت الغاية منه منح جميع الزنوج ،  في وقت الحق تعديل األحكام الرئيسة من هذا القانون
بمقتضى تلك الحقوق يتمتعون  وأصبحوا ،والرجال منهم الحقوق السياسية ، الحقوق المدنية 

المولودينًفيًالولياتًًاألشخاصجميعًًإن " منه األولىفي الفقرة  وجاء ، األمريكيةلجنسية با
ً ًالولياتًالمتحدةًًأوالمتحدة ًمواطني ًمن ًيعتبرون ًلقوانينها ًوالخاضعين ًبجنسيتها المجنسين

ًأهاليتنفذًأيًقانونًيحدًمنًحقوقًًأوتسنًًأنوليةًًأليوالوليةًالمقيمينًفيهاً،ًفالًيجوزً
ًأوالحريةًًأوتحرمًاحدًمنًالحياةًًأنوليةًًأليامتيازاتهمً،ًكماًلًيجوزًًأولولياتًالمتحدةًا

ًًإلالممتلكاتً تحرمًأيًشخصًداخلًنطاقًسلطانهاًمنًًأنبمقتضىًالقانونً،ًولًيحقًلها
 .(5) " القانونًأمامفيًالحمايةًًالمساواة

مجلس وافق عليه  الذيديل الرابع عشر التعوهكذا، فإن شرط المواطنة الذي جاء في نص      
، وأقره مجلس النواب في الثالث عشر من الشهر نفسه ،  5688الشيوخ في الثامن من تموز عام 

 فقرة فضاًل عن تطابق، 5688في قانون الحقوق المدنية لعام الذي ورد المواطنة تشابه مع تعبير 
 .( ) 5688 عام في قانونالوارد م التمييز عدالمساواة في الحماية في نص هذا التعديل مع تعبير 

ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس نواب الدورة األربعين للكونغرس المقررة في تشرين األول      
ن الذين كانوا يشكلون الغالبية الجمهورية في الكونغرس و ن المعتدلو آثر الجمهوري 5688عام 

ياسة الرئيس جونسون ، السيما بعد إصرار الوقوف الى جانب الجمهوريين الراديكاليين ضد س
األخير على مواقفه الرافضة للمساواة بين المواطنين البيض وبين الزنوج المحررين ، ومعارضته 

   .( )والتعديل الدستوري الرابع عشر  5688الشديدة لقانون الحقوق المدنية لعام 
 
 
 
 
 
 

 -:إنصافًالسودًوتثبيتًأسسًالتحادودورهاًفيًسيطرةًالجمهوريينًعلىًالكونغرسًً-:ثانياًا
                                                           

 .63ً-68،ًصًصً.....ً،ًحولًأمريكاًًاألمريكيةوزارةًالخارجيةًً(5)
(2)

 Chin-Yung. Yen, Rights of Citizens and Persons under the Fourteenth Amendment, New Era Printing Company, New 

York, 7915,P.1. 
(3)

 Eric Foner, Op.Cit.,P. 23. 
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اختيار جرت انتخابات ، فقد لفقرة الثالثة من المادة األولى من دستور الواليات المتحدة لوفقًا      
  5688عام شهر تشرين األول من  لواليات المتحدة فيالكونغرس األربعين لمجلس نواب  أعضاء

الواليات في  عماراإلإعادة سلطة التي ستدير تحديد الفي  حاسماً  نتخابات حدثاً هذه االكانت و 
 والرئيس اندرو جونسون الصراع المرير بين  أوجهمن آخر  وجهاً  كما أنها شكلت، الجنوبية 

أو قاسية تجاه  يتم بطريقة متساهلةحول ما إذا كان اإلعمار يجب أن  ينالجمهوريين الراديكالي
الكونغرس من  أعضاءمعظم ن الراديكاليين ، السيما بعد أن منع الجمهوريي الجنوب المهزوم

الذي سمح له  تينسيوفد والية باستثناء مبنى الكابيتول،  دخولمن  ةواليات الكونفدرالية السابقال
بالدخول بعد أن أعلنت الوالية قبولها بالتعديل الثالث عشر في الرابع والعشرين من تموز عام 

  .(5)ى االتحاد تعود ال أول والية منفصلةبذلك لتكون  5688
الذي  على ما يكفي من المقاعد لتجاوز حق النقض وافاز الجمهوريون بأغلبية ساحقة، واستول     

فقط الند وكنتاكي  ديالوير وماريالثالثة الواليات الحدودية  تصوت ، حيث جونسون يملكه الرئيس
واليات الكونفدرالية ال الرئيس جونسون ، وامتنعت ينحدر منهالذي  لديمقراطيصالح الحزب ال

كنسبة مئوية من مجموع عدد المقاعد ، و  عن التصويت تينيسياإلحدى عشرة األخرى باستثناء 
لم غالبية  5688في انتخابات عام  نين الراديكالييالجمهوريفقد حقق ،  المتاحة في مجلس النواب

موع المقاعد البالغة مقعدًا من مج(  51)، إذ حصلوا على  ةالحق انتخاباتيتم تجاوزها في أي 
 .( ) % (  ،11)مقعدًا ، أي بنسبة (    )

الذي تنفيذ برنامجهم الى ن و ن الراديكاليو الجمهوري سارعوفور افتتاح جلسات الكونغرس ،      
ًالراديكالياإل " برنامجعرف بـ نصاف العبيد إاألول هو : مبدأين أساسيين القائم على  " عمار

فرض المزيد من عمار الجنوب ، والثاني إعلى برنامج المباشر  اإلشرافالمحررين من خالل 
لعبيد المحررين ، وتضمن مشاركتهم المدنية والسياسية لحقوق الالقوانين التي تهدف لحماية 

 الرئيس جونسونأظهر  فيماإدارة الواليات الجنوبية ، تمهيدًا إلعادتها الى االتحاد ، السياسية في 
البيض  معتقدًا إن، ها م حق النقض ضدااستخدهدد بم في الكونغرس و لمقترحاته رفضًا شديداً 

 .( )للحرب  الضحايا الحقيقيينهم الفقراء 

                                                           

(1)
 Joseph P. Smith, History of the Republican Party in Ohio, Vol.7, Chicago, the Lewis Publishing Company,7292, 

PP. 112- 119. 
(2)  

William A. Blair, Op.Cit., PP.395. 
(3)

 Don Keko, National American history , Reconstruction : The Johnson years 7225-7229, http:// www.examiner.com.  
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على تفعيل مكاتب العبيد جهودهم بالعمل الجمهوريون الراديكاليون في الكونغرس  بدأ     
 هاكونغرس إنشاءاقترح الرئيس لنكولن على ال والتي، في الفصل السابق  المحررين التي مر ذكرها

على االندماج في المجتمع األمريكي عن طريق على مساعدة العبيد المحررين  اإلشرافتتولى ل
 تقديم الغذاء والسكن، والرقابة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتوفير عقود العمل مع مالك األراضي

، على أن تعمل  5681، وقد وافق الكونغرس على أنشاء هذه المكاتب في الثالث من آذار عام 
هذه المكاتب لمدة سنة واحدة ، وينظر في موضوع تجديد أعمالها بناًء تقارير ترفع الى الكونغرس 

، إال إن الرئيس جونسون رفض تجديد عمل هذه المكاتب في السادس من شباط  من قبل الرئيس
 .(5) 5688عام 
في والية تينيسي  تحاداإلجيش سابق لالقائد ال Oliver Howardأختير الجنرال أوليفر هوارد      

 (5 )ه فيمعه يعمل و أثناء الحرب في لرئاسة المكتب الذي كان جزءًا من وزارة الدفاع األمريكية 
اإلغاثة لكل من السود والبيض في تقديم  فيعمل المكتب بشكل رئيسي تمثل و مفوض مساعد ، 

قامة العدل ، و  ظل الظروف الجديدة السود فيالمواطنين تنظيم عمل و ،  حرب المنكوبةمناطق ال ا 
دارة الممتلكات المهجورة ، و  في القضايا المتعلقة السود والمصادرة من قبل زعماء األنفصال وكبار ا 

 .( ) لسودا دعم تعليم المالك المؤيدين للتمرد ، فضاًل عن
كومة ، الوثائق األراضي التي تسيطر عليها الح: م هوارد المكتب إلى أربعة أقسام هي قس          

والسجالت ، الشؤون المالية ، والشؤون الطبية ، وجعل  التعليم جزءا من السجالت ، وقام بتحويل 
مبالغ الممتلكات المصادرة من زعماء األنفصال وكبار المالك السابقين للعبيد ، والمباني الحكومية 

العبيد ، وتوفير وسائل النقل ، والكتب، واألثاث إلى مدراء فروع المكتب الستخدامها في تعليم 
 .( )  للعبيد المحررينماليين دوالر إلنشاء مدارس ( 1)فخصص ،  واإلقامة والطعام للمعلمين

كانت قد أنشأت فروع للمكتب في ثالثين مقاطعة من  5688وبحلول األول من أيار عام      
المشاكل  في حل هاظفو مو ساعد  -باستثناء تينيسي  –مقاطعات الواليات الجنوبية المنفصلة 

المالبس والماء والغذاء والرعاية الصحية، والتواصل توفير ، مثل  اليومية للعبيد المحررين حديثا
من المواد  ةحص(  51،888،888) توزيع بمكتب ، وقام ال مع أفراد األسرة، وتوفير فرص العمل

كان حيث  مل المزارعين السود ،ًا خاصًا لعنظامالمكتب وضع كما ،  العبيد المحررينالغذائية إلى 
                                                           

(1) 
Eric Foner, Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 7223–7211, New York ,7922, PP.21-27. 

(2) 
Michael Goldhaber, "A Mission Unfulfilled: Freedmen's Education in North Carolina, 7225–7211" Journal of 

Negro History, Vol. 11, No.497991, PP. 799–171. 
(3) Eric Foner, Reconstruction: America's…..,P. 22. 
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عليهم العمل في المزارع المصادرة بموجب عقود عمل رسمية مع المكتب من اجل الحصول على 
لم شملهم بعد اعد وكالء المكتب العديد من العائالت في محاوالتهم إلعادة سو  ،الطعام والمأوى 
 .(5) ل قضايا الهجر والطالقللحصول على المساعدة في حن النساء المفرج عنهالحرب ، السيما 

التي عملت  من أقوى األدوات إلعادة اإلعمار ةواحدشكل هذا المكتب وبدعم من الجيش      
االندماج في من العبودية إلى  ينالعبيد المحرر من ماليين  ( )اإلشراف على انتقال نحو على 

ة كلية في واليات الجنوب حدى عشر إفقد ساهم المكتب في إنشاء  بعد الحرب ، المجتمع األمريكي
كلية القديس أوغسطين، جامعة أتالنتا ، جامعة الزال بعضها قائمًا الى اليوم مثل  لتعليم السود ،

من العبيد السابقين كطالب في ( 08،888)تم تسجيل أكثر من بينما و ، ، جامعة فرجينيا  ديالرد
مدرسة تخدم  58عن أنشاء  5681أثمرت جهود وكالء المكتب في نهاية عام  ،المدارس العامة 

مدرسة ،  518الى  5618أرتفع العدد في نهاية عام و ،  العبيدتلميذ من أبناء  5888أكثر من 
، كانوا يتلقون دروسًا في القراءة والكتابة وتعلم فقرات من الكتاب تلميذًا  0868ألتحق بها أكثر من 

 ، ومقاالت عن أخالقيات العمل الصناعةالتواضع ، والتقوى و  و التي تركز على التسامحالمقدس 
  . ( )والمحبة  االعتدالو 

وكالء المكتب في تقديم المساعدة للمواطنين السود ، الجنرال هوارد و وعلى الرغم من جهود      
إال إنهم واجهوا اتهامات بالفساد وسرقة المال العام من قبل المواطنين البيض في الجنوب ومن 

طي ، السيما في مدينة تكساس التي بدأت موجة من التظاهرات وأعمال أنصار الحزب الديمقرا
هوارد بالفساد وعدم الكفاءة واختالس األموال ،  فقد أتهمنهب وتحطيم لمقرات المكتب في المدينة ، 

ًالفاسدة" وبكونه  ًالراديكالية ًالجمهورية ًللحكومة ًالمكتبًللحفاظًعلىً" وأنه "  رهينة يستخدم
ًالجمهوريي ًالمحتلةسيطرة مما اضطر المكتب الى غلق أبوابه في "  نًعلىًالولياتًالجنوبية

 .( ) 5686الوالية بحلول شهر كانون الثاني من عام 
 

                                                           

(1) Michael Goldhaber,  Op.Cit., P. 112. 
(2)  

L. P. Jackson, "The Educational Efforts of the Freedmen's Bureau and Freedmen's Aid Societies in South Carolina, 

7221–7211," The Journal of Negro History Vol. 2, No.7, 7913, pp. 7–41. 
،ًبناءا5638ًً،ًإلًإنًالكونغرسًمّددًعملهًلمدةًثالثًسنواتًأخرىًحتىًأغلقًرسميااًفيًعام5681ًًتوقفًعملًالمكتبًفيًاألولًمنًتموزًعامً(6ًً)

ً-:علىًطلبًمنًكولومبوسًديالنوًوزيرًالداخليةًفيًحكومةًالرئيسًغرانتً،ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً
 
- Alton Hornsby, "The Freedmen's Bureau Schools in Texas, 7225–7211," Southwestern Historical Quarterly, Vol. 

12, No.4, April, 7913, PP. 391–471. 
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مع إصرار الرئيس جونسون على معارضة سياسات الجمهوريين الراديكاليين في الكونغرس و       
فقد  طته المستندة الى العفو والتسامح ،ومحاولته إعادة الواليات الجنوبية الى االتحاد وفقًا لخ ،

لواليات على ا األمريكي الكونغرساشترط ، فمرحلة المواجهة الصراع بين الطرفين الى تطور 
  - بطريقة غير مباشرة -الرجال الزنوج فقط منح الذي  الجنوبية الموافقة على التعديل الرابع عشر

أيًًإن " علىنص  إذ، إلعادتها الى االتحاد  بوصفه شرطًا ملزماً حق التصويت في االنتخابات 
فسوفً،ًالقتراعًفيًًهمنًاستعمالًحقًاألمريكيةوليةًتقدمًعلىًمنعًرجلًمجنسًبالجنسيةً

ًالنسبيًفيًالكونغرسً من حق أصبح التعديل  هذابموجب و  "ًاألمريكيتقابلًبتخفيضًتمثيلها
على سلطة  مقتصراً  األمركان  أنبعد  يهالساكنالمواطنة صفة منح  األولىالواليات دستوريا وللمرة 

 . (5) المركزيةالحكومة 
، جاءت ولما أحيل التعديل الرابع عشر الى المجالس التشريعية في الواليات للمصادقة عليه      

قعًا ، فقد رفضت الواليات الكونفدرالية اإلحدى عشرة السابقة                و نتيجة التصويت كما كان مت
المصادقة على هذا التعديل الذي كان يساوي بين البيض وبين العبيد  –اء تينسي باستثن –

المحررين في الحقوق السياسية ، األمر الذي أثار غضب الجمهوريين الراديكاليين في الكونغرس 
جبارهم على   . ( )التعديل قبولودفعهم الى البحث عن إجراءات أكثر قسوة لمعاقبة الجنوبيين وا 

الثاني في إال إن الكونغرس أقر  ( )الرغم من استخدام الرئيس جونسون لحق النقض وعلى      
 كانت عبارة عن التي(  األعمارًإعادةقوانينً)  ( )بأغلبية تفوق الثلثينو  5681عام  آذار من

وضع الجنوب تحت  هاأول:  أساسيةثالثة مبادئ  الى، يستند تنظيم الجنوب  عادةإل شاملبرنامج 
المنفصلة سابقا الى خمس مقاطعات  ةعشر  ىاإلحد، حيث قسمت الواليات صارمة رية رقابة عسك

 إعطائهم، وتم  فما فوقالضباط الذي يحملون رتبة لواء عدد من بأيدي  هاعسكرية ، وضع حكم
بغية تنفيذ المبدأ الثاني من البرنامج الذي  (1)التشريعية  األجهزةالحق في فرض السيطرة على 

الجنوب على قبول التعديل الرابع عشر للدستور الذي يؤكد على  أهلالبيض من  اهإكر يتمثل في 

                                                           

(1) Congressional Globe, 7
st
  Session of the 39

th
  Congress, pt. 4,P.1293. 

 .551فرانكلينًآشرً،ًالمصدرًالسابقً،ًصًً(8)
(3)

 Address by President Andrew Johnson's speech in the House of Representatives March 1, 7221. 
(4)

 Eugene V. Smally, A Brief History of……., Op.Cit., P. 45.  
ونغرسًعلىًالرغمًمنًمعارضتهًالشديدةً،ًفقامًباستشارةًالجنرالًغرانتًقبلًاختيارًالجنرالتًدروًجونسونًنفسهًملزماًبتطبيقًقرارًالكوجدًالرئيسًأنً(1)

ً ًسكوفيلد ًجون ًمن ًالمطافًكالا ًنهاية ًفي ًوعين ،ً ًالعسكرية ًالمناطق ً(فيرجينيا)إلدارة ًسكيلز ًدانيال ً(كارولينا)، ً ًبوب ًجون ًوالباماً)، جورجيا
ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً(.ًلويزياناًوتكساس)ًوفيليبًشيريدانً(ًوميسيسيبيًاساركنس)ً،ًإدواردًأوردً(وريداوفل

- Eben G. Scott, Reconstruction During the Civil War in the United States of America, New York, 7295, PP.321-314.  
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المبدأ الثالث فهو  أمافي الحقوق المتصلة بشؤون حياتهم اليومية ، العبيد بينهم وبين مبدأ المساواة 
في مال فقراء البيض والباحثين عن الثروة الذين اقبلوا من الشو المنتخبين  العبيدهؤالء األستفادة من 

ًالحاديةً" عن طريق  في الجنوبالموالية للجمهوريين جديدة الحكومات التنظيم  ًبلغ ًمن منح
والعشرينًمنًالعمرًمنًالعبيدًالمحررينًفيًالجنوبًحقًالتصويتً،ًبغضًالنظرًعنًاللونًأوً
العرقًأوًالحالةًالسابقةً،ًوحرمانًمنًنكثًيمينًالولءًلإلتحادًمنًالبيضًالذينًشاركواًفيً

 .(5) " التمردًمنًحقًالتصويت
بموجب قوانين الكونغرس مهمة حفظ مارس القادة العسكريون الذين حكموا الواليات الجنوبية      

وما إن أعلنت الواليات الجنوبية معارضتها لهذه القوانين األمن العام ، واإلشراف على اإلعمار ، 
التكميلية في  األعمار إصدار قوانين ورفضها للتعاون في تطبيقها ، حتى بادر الكونغرس الى

   التي خول بموجبها حكام هذه الواليات من الضباط و ،  هنفسالعام الثالث والعشرين من آذار من 
ًلنتخابًمندوبينًًؤاإلشرافًعلىًالنتخاباتًالتيًكانًيتعينًعلىًتلكًالولياتًإجراحقً " ها

اطنينًالزنوجًفيًالتصويتً،ًويحرمًلجمعيةًعموميةًتقومًبوضعًدستورًجديدًيتضمنًحقًالمًو
ًالمناصبً ًوتولي ًالنتخاب ًفي ًحقهم ًممارسة ًمن ًالجنوب ًفي ًالتمرد ًزعماء ًمؤقتة بصورة
ًعلىً ًالحصول ًالى ًيصار ،ً ًللدستور ًوفقاا ًالولية ًحكومة ًقيام ًعن ًيعلن ًوعندما ،ً الحكومية

للدخولًفيًالتحادًمنًموافقةًمجلسهاًالتشريعيًعلىًالتعديلًالرابعًعشرً،ًوحينئٍذًتصبحًأهالاً
 .  ( ) "ًالنوابًوالشيوخًالكونغرسً،مجلسيًجديدً،ًويكونًبإمكانهاًإرسالًممثلينًعنهاًالىً

مجالس تشريعية من الزنوج والمزارعين األميين الذين و تألفت بموجب هذه الشروط حكومات       
كبيرة لمعالجة مشاكلهم ، إال  ورغم أنهم بذلوا جهوداً يستطيع القراءة والكتابة ، من كان قليل منهم 

إنهم ارتكبوا الكثير من األخطاء ، نتيجة استالمهم السلطة بشكل مفاجئ ، ولجهلهم كيفية إنفاق 
 .( )األموال ، مما جعلهم عرضة لإلبتزاز واإلحتيال من قبل الرأسماليين االنتهازيين 

بت الكثيرين منهم جراء تحرير خطة الكونغرس شديدة الوقع على الجنوبيين الذين أصاكانت      
العبيد خسائر كبيرة ، فضاًل عن حرمان زعمائهم من التدخل في السياسة ، فهالهم أن يروا من 
كانوا باألمس عبيدًا لهم يشاركونهم اليوم في إدارة الدولة ، ويقاسمونهم أسباب الحياة ، غير أنه لم 

رادتهم مفقودة باالحتالل ، فرأوايكن لهم بد من ذلك ، فأمورهم مرهونة بيد القوة الع أن  سكرية ، وا 
                                                           

(1)
 John D. Long , Op.Cit., PP. 23-24. 

(2) Eric Foner, Rights and The Constitution in Black Life During The Civil War and Reconstruction, The Journal of 

American History , Vol.14, No.3, The Constitution and American Life, Special Issue, December, 7921, PP. 223-

223. 
(3)

 Ibid, P. 229. 
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من الحكمة اإلذعان لخطة الكونغرس والقبول باألمر الواقع ، فتقدمت والياتهم الواحدة تلو األخرى 
   . (5)طالبة الموافقة على الخطة 

(  688،888 – 188،888) من ضم نحوبفضل هذه الخطة تمكن الجمهوريون الراديكاليون      
في انتخابات كاسح مكنهم من تحقيق فوز  ، األمر الذي يد في الجنوب الى مؤيديهمناخب جد

الكثيرين منهم الى التفكير في إيجاد وسيلة يمكن من  دفعوهو ما  ( ) 5686الكونغرس لعام 
خاللها التقليل من حق العبيد المحررين في التصويت في االنتخابات القادمة ، بسبب الخوف من 

حقوق العبيد السياسية ، يتمثل في قيام الواليات الجنوبية بتعديل دساتيرها ليتسنى وجود خطر على 
الجمهوريين وبرزت في هذا اإلطار جهود كل من النائبين ، لها حرمان هؤالء العبيد من التصويت 

 النوابرئيس مجلس (  )Thaddeus Stephens (510 -5686)ثاديوس ستيفنز  الراديكاليين
، اللذين خاضا معركة  في مجلس النواببارز الجمهوري ال عضوالارلس سومنر األمريكي ، وتش

طويلة مع الرئيس أندرو جونسون الذي حاول إعاقة برنامج اإلعمار الراديكالي دون جدوى  سياسية 
  . ( ) يسالرئمنصب من  اإلقالةومحاولة والمحاكمة وأنتهى به المقام الى االستجواب 

                                                           

الىًالتحادًبعدًأنًأقامتًعادتًكلًمنًولياتًأركنساسًولويزياناًوألباماًوجورجياًوفلوريداًوكاروليناًالشماليةًوكاروليناًالجنوبية5686ًًمًفيًعاً(5)
.5630ًًادًعامً،ًثمًتبعتهاًولياتًتكساسًوالمسيسبيًوفرجينياًالتيًعادتًالىًالتححكوماتًمواليةًوفقااًلخطةًالكونغرسًوقبلتًبالتعديلًالرابعًعشر

براهيمًفريجيً،ًالمصدرًالسابقً،ًص:ًللمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً   .510-521صًًفرحاتًزيادةًوا 
(2)

 John D. Long , Op.Cit.,P. 24. 
مدمنًعلىًًألب5318ًالرابعًمنًنيسانًعامًفيًًفيرمونتبوليةًًدانفيلمقاطعةًولدًفيًسياسيًأمريكيًشهيرًورئيسًمجلسًالنوابًاألمريكيً،ً (6)

سكافيًمسرفًقتلًفيًًوًالكحول ،ًثمًانتقلًإلى5652ًعامًًفيهاوتخرجًًكليةًدارتموثدخلًً،ًثمPeachamًفيًأكاديميةًً،ًدرس5658ًحربًعامًا 
،ًثمًإلىًًحزبًمناهضةًالماسونية،ًلكنهًتحولًإلىًًدرالييالحزبًالفًإلىومارسًالمحاماةًبنجاحًفيًجيتسبيرغً،ًانتمىًًحيثًدرسًالقانونًًنيويورك

مكافحةًالماسونيةً،ًحيثًًعنًحزبًبنسلفانياوليةًمجلسًنوابًًعضوااًفي5666ًفيًعامًًانتخبً،ًالحزبًالجمهوري،ًوأخيراًإلىًًالحزبًاليميني
ً-5621ًبينًعاميًخدمًفيًالكونغرسًوعنًالحزبًاليمينيًًمجلسًالنوابفيًًعضواًاانتخب5626ًًًعامًفيًوًً،5628لًبشكلًمتقطعًحتىًعم

ًمنًالًر،ًوكان5686ًفيًعامًحتىًوفاته5611ًًًعامًمنعضوااًعنًالحزبًالجمهوريً،ًثم5616ً األقوىًنفوذاًفيًًاألربعةًأوجالًالثالثةًواحدا
فيًعامًًقانونًالتعميروًًالتعديلًالرابعًعشرفيًصياغةًكلًمنً،ًثمًترأسًمجلسًالنوابً،ًوساعدًًوترأسًلجنةًالسبلًوالوسائلًفيهالكونغرس،ً

ًتوفيًفيً.5683ً مجلسًجونسونًمنًقبلًالرئيسًتبرئةًًمنأقلًمنًثالثةًأشهرًفيًالعاصمةًواشنطنًبعد5686ًًالحاديًعشرًمنًآبًعام
-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًًالشيوخ

- E. B. Callender, Thaddeus Stevens: commoner, Boston, A. Williams and Company,7221,PP.1-72. 
الصراعًالسياسيًالشديدًبينًالجمهوريينًالراديكاليينًوالرئيسًجونسونًالذيًسعىًلتقويضًبرامجًاإلعمارًالراديكاليةًوتعزيزًمركزهًفيًفيًإطارًً(2)

وألظهارًقدرته5686ًًحزبًالديمقراطيًالذيًينحدرًمنهً،ًوخاللًالستعداداتًلحملةًعامًالرئاسةًعنًطريقًكسبًوّدًالجنوبيينًالبيضًوأنصارًال
ةً،ًإلًعلىًتحديًسلطةًالكونغرسًقامًجونسونًبعزلًوزيرًالدفاعًستانتونًبعدًأنًرفضًاألخيرًتنفيذًأوامرًالرئيسًبالنسحابًمنًالولياتًالجنوبي

وقامًباستجوابًالرئيسًجونسونًحولًعدمًدستوريةًقرارهًبعزلًالوزيرًمن5686ًًنًمنًأيارًعامًأنًالكونغرسًسرعانًماًاجتمعًفيًالرابعًوالعشري
صوتااًمنً(61ًً)ًدونًالرجوعًالىًالكونغرسً،ًولكنًجهودًعزلًالرئيسًفشلتًلعدمًحصولًالمقترحًالجمهوريًعلىًالغالبيةًالمطلوبةً،ًإذًأيدهً

منًضمنهمًسبعةًمنًكبارًقادةًالحزبًالجمهوريً،ًفأمضىًجونسونًماًتبقىًمنًمدةً(51ً)راضًصوتااًكانتًكافيةًلعزلهً،ًمقابلًاعت(68ً)مجموعً
 .Newton Wyeth, Op.Cit., PP.91-93 -ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًرئاستهًفيًالبيتًاألبيضًعلىًمضضً
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ن و قام الجمهوريي عزل الرئيس جونسون من خالل الكونغرس ، وعلى إثر فشلهم ف     
يحظرًعلىًكلً "أن لى ع ن بطرح مقترح التعديل الخامس عشر للدستور ، والذي نصو الراديكالي

ًالمواطن ًحرمان ًالولياتًالمتحدة ًفي ًمنًهذاًمنًحقًالتصويتًًينحكومة ًالنتقاصًلهم أو
 .ً(5)ً"ًعبوديةًالسابقةعلىًأساسًاللونًأوًالعرق،ًأوًحالةًالالحقً
أفضت جهود الجمهوريين الراديكاليين التي بذلوها من خالل سيطرتهم على الكونغرس      

العبيد المحررين من تحقيق العديد من المكاسب السياسية واالجتماعية بعد  األمريكي الى تمكين
لمجالس التشريعية للواليات وفي ا الكونغرسمن العبودية ، ثم جلسوا في  أوالً فقد تحرروا  الحرب ، 

من  نيل الكثير وااستطاعو  ،حكومات كثير من واليات الجنوب إدارة وساهموا مع البيض في 
ًإنًإذ " ، األرضحق واحد لم يحرزوه  وهو حق تملك  باستثناءالحقوق ولو بدرجات متفاوتة ، 

ًالوقتًعلىًالحكًو ًيسيطرونًفيًذلك ًالذينًكانوا ًفيًالشمال ًالصناعة ًلمًرجال ًالتحادية مة
يحلواًمحلًمالكًالعبيدًالجنوبيينًفيًًأنراًحقيقياًللزنوجً،ًبلًكانًهدفهمًييريدونًتحًرًايكونًو

ًالجمهوريً ًالحزب ًاتبعها ًالتي ًالسياسية ًالخطة ًوكانت ،ً ًللزنوج ًالرئيسيين ًالمستغلين دور
الزنوجًًإخضاعالتحالفًمعًمالكًالعبيدًالسابقينًمنًاجلًًفيبالشتراكًمعًالجيشًفيًالجنوبً

 .( ) "الرجعيينًًاألرضالشكلًالبدائيًللتحالفًبينًالمالًومالكًًي،ًهًأخرىمرةً
         

 
 
 
 
 

                                                           

ديلًالخامسًعشرًللدستورًوالذيًيهدفًالىًحمايةًحقوقًطرحًالجمهوريونًالراديكاليونًمقترحًالتع5681ًفيًالسادسًوالعشرينًمنًشباطًعامًً(5)
لىًالمقترحًالسودًفيًالنتخابًولمنعًالولياتًالجنوبيةًمنًحرمانهمًمنًالتصويتًبسببًحالةًالعبوديةًالسابقةً،ًوأمامًاعتراضًالولياتًالجنوبيةًع

ً ًفقد ،ً ًتنقيحولزيادةًفرصًالتصديقًعليه ًتم ًهًمنًقبل ًإلىًإلزالةًأيًإشاخاصةًلجنة ًًمناصبًفقطالرة ميسيسيبيًوالًفرجينياًاتوطلبًمنًولي،
ًًوتكساسًوجورجيا ًالالتصديقًعلى ًمسبق ًكشرط ًفيماتمثيلًإلعادةتعديل ًالكونغرسً، ًفي ًالتعديلًها ًعلى ًنيفادا ًًصدقتًولية ًأن ًلهاًبعد قدمت

هذاًاإلجراءًًفقدًعارضتاكاليفورنياًوأوريغونًًتيوليأماًً،ًصويتعنًالتًينأنًالتعديلًلنًيحولًدونًمنعًالمهاجرينًالصينيينًواليرلنديبًالضمانات
ً ًالصينيين، ًالمهاجرين ًمن ًخوفا ًآذار ًمن ًالثالثين ًوأ5630ًوفي ًالوليات ًأرباع ًثالثة ًقبل ًمن ًالتعديل ًعلى ًالدستورصودق ًمن ًجزءا .ًًًًًًًًًًًًًًًًًًصبح

 .63ً،ًصً....ًًلًأمريكاحووزارةًالخارجيةًاألمريكيةً،ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً
ًأًلبرتأًوفيكتورًبيرلوًً(8) ً،ًًاألمريكيالستعمارًًأعمدةكانً، ًترجمةًومصرعًالديمقراطيةًفيًالعالمًالجديد دارًالعلمًًبيروتً،،5ًًطمنيرًالبعلبكيً،

 .886-880،ًصًص5160ًًللماليينً،ً
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Republican Platform of 1181ًًًًً-:5686ًبرنامجًالحزبًالنتخابيًلعامًً-ثالثاًا
صفوف الحزب الرئيس جونسون انشقاقًا جديدًا في  جهود الجمهوريين الراديكاليين إلقالةخل فت      

على قرار إقالة الرئيس  (5)الجمهوري ، إذ كان اعتراض سبعة من نواب الحزب في الكونغرس 
،   561و 5686سببًا رئيسًا في االنشقاق الذي عصف بالحزب الجمهوري في انتخابات العامين 

ن وفتح الباب أمام صعود الديمقراطيين الى الواجهة م، والذي أسهم في إضعاف وحدة الحزب 
الجمهورية  األنظمةفرون من نالبيض يمواطنوها خذ أجديد ، السيما في الواليات الجنوبية التي 

  ، سيطرة العبيد السابقين عليهابل بسبب ا فحسب ، ليس بسبب فسادهالتي أقامها الكونغرس ، 
 أنشأواف ،لجأوا الى طرق غير مشروعة للتخلص من سيطرة الزنوج على المجالس التشريعية ف
 ( )( - Ku Klux Klan  KKK ) كو كالكس كالن مثل منظمةالسرية  اإلرهابيةلجمعيات ا

وعملت على منعهم من المشاركة في إدارة الواليات الجنوبية من  ، همالرعب في نفوس ألقتالتي 
، كما عملوا على إعادة تنظيم صفوف الحزب الديمقراطي في  خالل ممارسة حقهم في األنتخاب

 . هة سياسة الجمهوريين الراديكاليينالجنوب لمواج
الجمهوريين على إقالة الرئيس جونسون وجود خالف عميق مع  أثبت اعتراض النواب     

اإلعمار ، وهذا ما أدركته اللجنة ب المتعلقةتنفيذ سياسة الحزب الجمهوري  حولالراديكاليين 
لعام الجمهوري الوطني للحزب التنفيذية الوطنية للحزب في نداءها الذي وجهته لعقد المؤتمر 

     الى"  الحزبًالتحادي" جديدة عد لت أسم الحزب من  تسميةحيث استخدمت صيغة  ،  5686
                                                           

،ًوًًيناممنًوليةWilliam Pitt Fessendenًًًوليامًبيتًفيسيندينً-:منًاألعضاءًالجمهوريينًالسبعةًالذينًصوتواًضدًقرارًاإلقالةًهمًكلًً(5)
 .John Bهندرسون.ًمنًوليةًأيواً،ًوًجونًبJames W. Gramsًًجيمسًغرايمزمنًوليةًتينيسيً،ًًو  Joseph S. Fowlerًًفاولر.ًجوزيفًس

Henderson ًًليمانًترمبلمنًوليةًميسوريً،ًًوLyman Trumbullًبيترًفانًوينكلمنًوليةًإلينويً،ًًو Peter Van Winkle ًًفيرجينيامنًولية
دموندً،ًًوالغربيةً تقاريرًواسعةًًبعدًالمحاكمةً،ًوظهرتًحزبهمًبالتصويتًضدًاإلدانةًواتحدفقدً،ًًنساسكوليةًًمنEdmund G. Rossًًروس.ًجا 

-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًًلتصويتًلتبرئةًجونسونعنًتلقيهمًرشاوىًووعودااًبالحصولًعلىًوظائفًعلياًمقابلًا
- David O. Stewart, Impeached : The Trial of President Andrew Johnson and the Fight for Lincoln's Legacy, New York, 

1119, PP. 141-149. 
تشكلتًالجنودًاألمريكيونً،ًأطلقًعلىًالجمعيةًالسريةًالتيًًيتسلحًبهاكانًلفظةًمماثلةًللصوتًتقلدًضجةًبندقيةًمنًنموذجًقديمًًأوسمًصوتًأً(8)

هدفهًترسيخًهيمنةًالبيضًفيًالولياتًاجتماعيًًكنادًًٍسييتنًبوليةجيشًالفدراليًالضباطًًىعلىًيدًبعضًالشبابًوجماعةًمنًقدام5688ًعامًًأولًا
السريةًوالطقوسًالشائعةًلدىًالمجاميعًًوأعرافهمألعضائهًمالبسهمًالخاصةًًالجنوبيةًعنًطريقًبثًالرعبًبينًالزنوجًوالجمهوريينًالبيضً،ًوكانً

،ًحيثًبسرعةًفيًالجنوبًً KKK ))ًانتشرتًفً،السودًوالجمهوريينًالبيضًًإخافةبوسرعانًماًبدأتًً،فيًالبدءًكانتًمجموعةًللمزاحً،ًًواألخويةً
ًليالًوبمالبسًبيضاءًمغطينًرؤوسهمًووجوههمًتحتًًأعضاؤهاًكان متحرشينًبالسودًًً،مرعبةًًإشاعاتناشرينًً،وثيابًًأقنعةيقومونًبأعمالهم

ً،عًفيًنفوسًالزنوجًلينأواًعنًمراكزًلتصويتًالفًزًوأشاعتً،كثيراًمنًالباحثينًعنًالثروةًعلىًالعودةًالىًالشمالًًوأجبرتً،ومحدثينًالعنفًوالدمارً
وذهبًبعضهمًالىًابعدًمنًً،يتخلىًالكثيرًمنًالسودًعنًحقهمًفيًالتصويتًًأنالىًًأعمالهاًوأدتً،منًالسودًًاآللفًاإلرهابيةقتلتًهذهًالمنظمةًًو

ًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.السالفينًمنًالبيضًًأسيادهمذلكًفتبعواً
-
 Charles Quarles, The Ku Klux Klan and Related American Racialist and Anti-Semitic Organizations: A history and  

analysis, McFarland & Company Publishing , North Carolina, 7999, PP. 47-53. 
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في محاولة  National Union Republican Party "ًالوطنيًالحزبًالجمهوريًالتحادي" 
ن وتضحياتهم للحفاظ منها لرأب الصدع الذي يهدد وحدة الحزب ، واعترافًا منها بجهود الجمهوريي

قرارًا بفشل سياسة الحزب الذي اختار أندرو جونسون من الحزب الديمقراطي  على االتحاد ، وا 
، حيث تركت سياساته أثرها السيئ على الحزب ، وانتهت به   568لمنصب نائب الرئيس عام 

ى أختالف لكسب أصوات الناخبين المؤيدين لإلتحاد علمنها الى االنشقاق من جهة ، وسعيًا 
 .(5) ، فجاء في نص النداء انتماءاتهم السياسية من جهة ثانية

ً"الجمهوريًالتحاديًللحزبًالوطنيًالجتماعًً"
ًفيً " ًتسميتها ًتم ًالتي ًالوطنية ًالتنفيذية ًللجنة ًالمشكلون ،ً ًأدناه ًالموقعون نحن

ً ًعام ًحزيران ًمن ًالسابع ًفي ًبالتيمور ًفي ًالمنعقد ًأن5682ًًالجتماع ًنحدد ،
ًفيًمدينةًشيكاغوًيومًال جتماعًالوطنيًللحزبًالجمهوريًالتحاديًيجبًأنًيعقد

منًأجلًتسميةًًظهراًاًةالساعةًالثانيةًعشًر5686ًاألربعاءًالموافقًالعشرينًمنًأيارً
مرشحيًالحزبًلمنصبيًرئيسًونائبًرئيسًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً،ًولكلًوليةً

ًم ًبعدد ًالجتماع ًفي ًالتمثيل ًفي ًفيًالحق ًنوابها ًعدد ًلضعف ًمساٍو ًالنواب ن
ًالذينً ًاألهلية ًالحرب ًبانتهاء ًالمبتهجين ًالمواطنين ًتعاون ًالى ًوندعو الكونغرسً،
ًأوً ًخفية ًتعرضًلمؤامرة ًإذا ًعليه ًالمحافظة ًالى ،ً ًالتحاد ًوسالمة ًوحدة يدعمون

ً ًالعامة ًالقتصادية ًالنفقات ًأدارة ًخالل ًمن ًمسلح ًاعتداء ،ً،ً ًالعبودية واستئصال
عادةًًو ًبالعصيانً،ًواستعادةًالسريعًلتنظيمًالا  لولياتًالمتمردةًالتيًدمرتًحكوماتها

للمبادئًالسليمةًللجمهورية  .( ) " عالقاتهاًالدائمةًمعًالولياتًالمتحدةًوفقاًا
ًاللجنةًالتنفيذيةًالوطنية

ية في حافظت اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الجمهوري في هذا النداء على حق كل وال     
في المؤتمرات السابقة ، إال إنها أظهرت نوعًا من األندماج في بمستوى تمثيلها نفسه التمثيل 

، وأوضحت وللمرة األولى في تأريخ النداءات الوطنية الخطوط العريضة األسماء السابقة للحزب 
وصيانته  لسياسة الحزب في المرحلة القادمة ، حين دعت المواطنين الى المحافظة على االتحاد

                                                           

(1)  
Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit., PP. 97-93. 

(2)
 Frank A. Flower, Op.Cit., PP. 193-194. 
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لنفقات العامة واستئصال العبودية والعودة السريعة للواليات الجنوبية اإلدارة الرشيدة لمن خالل 
 .(5)المتمردة الى االتحاد 

أوبرا كروسبي بوالية شيكاغو في العشرين من  في قاعة الوطنيعقد الحزب الجمهوري مؤتمره      
الذين أجمعوا على ترشيح الجنرال ، تحادي بحضور اآلالف من ضباط الجيش اال 5686عام  أيار

الحرب األهلية ، وما أظهره من في له من فضل في تحقيق النصر  ، لما غرانت لمنصب الرئيس
إذ حصل على أصوات جميع المندوبين الى سياسة الرئيس جونسون ،  شجاعة في معارضة

ًدعونا" عنوان تحت االنتخابية  وقد أطلق الجنرال غرانت حملتهصوتًا ، (  818)المؤتمر والبالغة 
وكانت المهمة الوحيدة للمؤتمر هي اختيار المرشح ،  "Let us have peace "ًًلسالمنحظىًبا

  لمنصب نائب الرئيس الى جانب الجنرال غرانت ، السيما بعد أن أجمع الحاضرون على استبعاد 
ًالسبعة"  ًال الخونة ًمن ًيدعمهم ًومن ًالرئيس ًإقالة ًعارضوا ًهذينًالذين ًمن ًألي ترشيح

 . ( )"  كونهمًلًيستحقونًثقةًالشعبًالمنصبين
 Andrew أندرو كورتينترشحت شخصيات عديدة لمنصب نائب الرئيس ، كان من أبرزها      

G. Curtin  هنري ويلسون، و بنسلفانيامن والية Henry Wilson من والية ماساتشوتس، 
 Schuylerكولفاكس شويلرس النواب السيناتور رئيس مجل، و يناموالية  هانيبال هاملين منو 

Colfax (56  - 5661)( )  روبن فنتون و  إنديانا،والية منReuben E. Fenton والية  من
االقتراع فاز خمس جوالت من وبعد ، وهايوأمن والية   Ben. F. Wade ، وبن واد نيويورك

(  5 1) حيث حصل على  السيناتور شويلر كولفاكس بترشيح الحزب لمنصب نائب الرئيس ،
 .( )صوت (  818) صوتًا من مجموع 

- : (1)التصويت طرح البرنامج االنتخابي للحزب وجاء فيه  انتهاءوبعد      
                                                           

(1)
 Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit.,P. 93. 

(2) Frank A. Flower, Op.Cit., PP. 191-193.  
،ًساهمًفيًكتابةًمقالتًعنًسياسة5686ًًًولدًفيًمدينةًنيويوركًفيًالثالثًوالعشرينًمنًآذارًمنًعامهيرً،ًسياسيًورجلًدولةًأمريكيًشً(6)

وفيًالتاسعةًعشرةًمنًعمرهًأصبحًرئيسًتحريرًالصحيفةًالمواليةً،ًإندياناًفيًصحيفةًنيويوركًتريبيونًوشكلًصداقةًمعًالمحررًهوراسًغريليً
ترشحًللكونغرسًً،5610وليةًأندياناًفيًمؤتمرًالحزبًاليمينيً،ًوكانًممثالاًلوليتهًفيًتسويةًعامًلًممثالاًيرًاخت5626ًللحزبًاليمينيً،ًوفيًعامً

،ًوبعدًانهيارًالحزبًاليميني،ًانضمًالى5618ًًلكنهًخسرًبصعوبةًبالغةًأمامًخصمهًالديمقراطي،ًونجحًفيًدخولًالكونغرسًعام5610ًًفيًعامً
لجنةًمكاتبًالبريدًوالمواصالتً،ًلًاًا،ًأصبحًرئيس5616ثمًالىًالحزبًالجمهوريً،ًوفيًانتخاباتًالتجديدًالنصفيًلعامًًحزبًالذينًلًيعرفونًشيئااً،

ً ًعام ًالرئيسًغرانت5688ًوفي ًإدارة ًفي ًالمتحدة ًالوليات ًرئيس ًنائب ًلمنصب ًانتخب ،ً ًالنواب ًلمجلس ًرئيساا ًعاميًًانتخب ًبين ًفيه وخدم
فيًالثالثًعشرًمنًكانونًالثانيًًإنديانا،ًتوفيًفيًولية5638ًًشيحهًلمنصبًنائبًالرئيسًفيًانتخاباتًالعامً،ًوفشلًفيًإعادةًتًر5636ًو5681
 .Charles Lanman, Op.Cit.,p.779 -ًًًًًًًًًًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًًنتيجةًأزمةًقلبيةًنجمتًعنًالبردًالشديدًواإلرهاق5661ًعامً

(4) Frank A. Flower, Op.Cit., PP. 311 -317. 
(5)  

" National Party Platforms, 7241 -7911 " , PP. 39-47.  
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نهنئ البالد بالناجح الساحق لسياسة الكونغرس إلعادة اإلعمار ، وتبني أغلبية الواليات  .5
 اً وطني اً واجببوصفه المتساوية للجميع ، حقوق السياسية والمدنية اليضمن القرار الذي المتمردة 

 .لتقوية الدستور ومنع مواطني هذه الواليات من نشر حالة الفوضى وسلطة السالح في البالد 
موافقته على متطلبات  -بناء على رغبتهم  -يضمن الكونغرس لمواطني الواليات الجنوبية  . 

 .السلم العام والعدالة وما يعزز المحافظة عليهما 
كل أشكال إنكار حق الحكومة االتحادية في تحصيل الديون وامتناع الواليات المتمردة نشجب  . 

عن تسديدها ، ألن شرف المواطنة يستوجب تسديدها لمستحقيها طبقًا للقانون المعمول به ، 
كما نرى بأن من الواجب أن تكون هناك مساواة في دفع الضرائب المستحقة وتخفيضها إذا 

 .سمح القانون بذلك 
أن من واجب مجلس الشيوخ النظر في خفض معدل الفائدة على الديون الحكومية ، ألن  . 

حفظها واجب كالحفاظ على االتحاد ، وأن أفضل سياسة لتقليل العبء جراء الديون هو تقليل 
بعادهم عن  سعر الفائدة ، حيث سيسعى الرأسماليون الى تقليل فوائدهم ألجتذاب الناس إليهم وا 

 .حكومية المؤسسات ال
على حكومة الواليات المتحدة أن تتبع نظامًا إداريًا أكثر صرامة بعد أن تفشت الرشوة والفساد  .1

 .مما يستوجب إجراء تعديالت جذرية 
نعبر عن حزننا العميق لرحيل الرئيس لنكولن ونسجل ندمنا إلعتالء أندرو جونسون للرئاسة ،  .8

خابات وعدم وفائه بالوعود ، واغتصابه للسلطة وذلك لخيانته للناس الذين صوتوا له في االنت
على نطاق واسع ،  ورفضه تطبيق القانون ، مما سمح بتشويه المشهد السياسي وشيوع الفساد

 .مما يجعلنا نشير باالتهام الى الخمس وثالثين عضوًا في مجلس الشيوخ الذين صوتوا له 
يات المتحدة ويصبحوا مواطنين طالما يمنح المهاجرون من بريطانيا وأوروبا جنسية الوال .1

أميركان كما األميركان األصليين ، فيجب أن ال يكونوا عرضة لإلعتقال أو المساءلة من أية 
ذا حدث أن أعتقل هؤالء خار  الواليات المتحدة فينبغي على الحكومة التدخل  جسلطة أجنبية ، وا 

ا ، لذا يجب تبني المزيد من لحفظ حقوقهم ، كونهم أضافوا المزيد من الثروات والعمل لبلدن
التشريعات لجذبهم وتوفير فرص العمل لهم ومنحهم حق اللجوء كمضطهدين وكادحين ، 

 .ويبدي هذا المؤتمر تعاطفه معهم ومع كل الكادحين من أجل نيل حقوقهم 
يتوجب على الحكومة دفع رواتب ومستحقات الجنود ورجال البحرية الشجعان الذين تحملوا  .6

 .اعًا عن بلدهم ، وأراملهم وأيتامهم ميراث مقدس للبلد المشقات دف
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نشيد عاليًا بشهامة االعتذار من الرجال الذين سبق لهم العمل مع المتمردين ولكنهم يعملون  .0
عادة البناء ، كما نثمن المبادئ العظيمة   إلعالناآلن بشرف لصيانة السلم االجتماعي وا 

للحكومة الديمقراطية ، ونحيي كل جهد يجعل من هذه قاعدة حقيقية بوصفها االستقالل الخالد 
 .المبادئ واقعًا حيًا فوق كل شبر من التراب األمريكي 

يتبين لنا مما تقدم إن الحزب الجمهوري واصل في هذا البرنامج االنتخابي السير على خطى 
لجنوبية المتمردة ، الجمهوريين الراديكاليين في دعم برنامج اإلعمار الراديكالي المتشدد للواليات ا

وقد تأكد هذا من خالل إجماعه على ترشيح بطل الحرب األهلية الجنرال غرانت لمنصب الرئيس 
ي الحزب إليجاد الحلول العملية لمشاكل البالد ، إال أن الجديد في هذا البرنامج االنتخابي هو سع

تحرير العبيد التي سيطرت ، السيما بعد أن أنتهى من قضية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
على ضرورة إصالح الجهاز اإلداري للحكومة السابقة ، حيث أكد  ةعلى برامجه االنتخابية الثالث

المركزية ، والحفاظ على المال العام ، وتسديد الديون الحكومية ، وتقليل نسبة الفائدة على الدين 
لبته بالحقوق المدنية والسياسية العام ، ومراعاة العدالة في فرض الضرائب ، فضاًل عن مطا

 .للمحررين السود ، السيما حق االنتخاب وحق الحصول على الجنسية األمريكية
عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره الوطني في نيويورك وعلى الطرف اآلخر من سباق الرئاسة ،      

في اليوم نفسه ، وقد سبق عقد المؤتمر إعالن الرئيس جونسون  5686في الرابع من تموز عام 
العفو العام عن جميع المتمردين في الواليات الجنوبية في محاولة لكسب تأييد الناخبين الجنوبيين 

من عدد من األسماء البارزة في الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ، وشهد المؤتمر ترشيح ، 
لسيناتور وينفيلد وا، من والية أوهايو  George H. Pendletonالسيناتور جورج بندلتون بينها 

من  Sanford E. Church، وسانفورد جيرج  من بنسلفانيا Winfield S. Hancockهانكوك 

وزير الخزانة في حكومة الرئيس لنكولن السيد سالمون إال إن الالفت للنظر هو ترشيح  نيويورك 9
لحزب عن ا لمنصب الرئيس ينالراديكالي ينتشيس وهو جمهوري معتدل عارض سياسة الجمهوري

التي أسهمت في ، مما أكد عمق الخالف بين الجمهوريين بسبب السياسات الراديكالية  الديمقراطي
لمنصب  Horatio Seymour هوراشيو سيمورالمؤتمر كاًل من وقد رشح  (5)انشقاق الحزب 

 للحزب الديمقراطياالنتخابي  البرنامجالرئيس وفرانسيس بلير لمنصب نائب الرئيس ، وقد جاء في 
- :( )تأكيده على 

                                                           

(1)
 Francis Curtis, Op.Cit., PP. 512-519.  

(2)
 “ National Party Platforms, 7241 -7911 “ , PP. 47-41. 
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لمدنية للشعب لحقوقها في االتحاد، بموجب الدستور والحكومة ا الوالياتاستعادة جميع  .5
الجرائم السياسية السابقة ، وتنظيم حق االنتخاب في كافة العفو عن ، و  األمريكي على الفور

 .من قبل مواطنيها الواليات
جميع األموال مستمدة من الشعب من ، ألن  بالسرعة الممكنةدفع الدين العام للواليات المتحدة  . 

وحيث أن ال قانون ينظم دفع هذه الديون ، لذا يتوجب دفعها بالعملة ،  خالل فرض الضرائب
كل نوع من على دم المساواة فرض الضرائب على ق، و الورقية الشرعية للحكومة االتحادية 

كومية واألوراق المالية العامة وفقا لقيمتها الحقيقية، بما في ذلك السندات الح الممتلكات
 .األخرى

المنتج و ،  الجندي، و مكتب ، وصاحب المعاش العامل لعملة واحدة للحكومة والشعب، و  . 
 .وصاحب السندات

لغاء مك االقتصاد في إدارة الحكومة .  التي وجميع األدوات السياسية  العبيد المحررينتب ا، وا 
لغاء جميع ا، و  الزنوج تهدف إلى تأمين تفوق تعريفة للحصول على التي تفرض اللتشريعات ا 

 .كبرى في البالدالصناعية المصالح ال، وتعزيز وتشجيع  عائدات على الواردات األجنبية
لغاء المكاتب عديمة الفائدة، المفسدين من مناصبهم ، وطرد  إصالح التجاوزات في اإلدارة .1 ، وا 

 . ة للحكومةإلدارات التنفيذية والقضائيلواستعادة السلطة الشرعية 
، والتأكيد على الجنسية واألصليين المساواة في الحقوق والحماية للمواطنين المتجنسين  .8

، والحفاظ على حقوق المواطنين  القوى األجنبيةاحترامها من قبل التي يجب  األمريكية
 .لمعاقبتهم على جرائم مزعومةالتي تسعى القوى األجنبية من المتجنسين 

غرانت عن فوز  5686من تشرين الثاني عام  دسأجريت في السابات التي أسفرت االنتخا     
            بفارقناخب ، (   1،158،86)  على أصواتالعام  االقتراعفي ساحقة ، إذ حصل  بأغلبية

عن منافسه الديمقراطي ، أما في الهيئة االنتخابية فقد حصل غرانت على  صوت(  88،888  )
  .(5) سيمورالديمقراطي صوتًا لمنافسه (  65) مقابل ، عشرين والية من خمس و صوتًا (   5 ) 
 

-ً:5636ً-5681األولىًغرانتًًةالتطوراتًالسياسيةًفيًالولياتًالمتحدةًخاللًرئاسً-:رابعاًا

                                                           

(1)
 Woodrow Wilson, A history of the American People,Vol.5, Harper & Brothers Publishers, New York,7917,PP.52-

51. 



  111                 (5688 -5681)  عمارعادة اإلإفي مرحلة السياسي الحزب الجمهوري ودوره : الفصل الرابع 

من التطورات  عدداً  غرانت األولىالواليات المتحدة األمريكية في عهد إدارة الرئيس شهدت      
، سوف نتناولها بإيجاز لنتعرف من خاللها الصعيدين الداخلي والخارجي  السياسية الهامة على

الحياة على دور إدارة الرئيس غرانت في معالجتها ، وتأثيرها على مستقبل الحزب الجمهوري في 
 .األمريكية في المراحل األخيرة من إعادة اإلعمار السياسية 

-ً:ًعلىًالصعيدًالداخليً-:أولًا
نغرس األمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الراديكاليون حتى الرابع من آذار لم ينتظر الكو     

موعد تسلم الرئيس الجديد لمنصبه لتقديم مقترح التعديل الخامس عشر للدستور ، فسارعوا الى 
ليتسنى لهم المضي في سياسة اإلعمار  5680طرح المقترح في الخامس والعشرين من شباط عام 

جنوب ، بغية إعادة الواليات المتبقية التي لم تصادق على التعديل الرابع عشر الى الراديكالي في ال
االتحاد ، وللحيلولة دون تمكن هذه الواليات من االلتفاف على حقوق المواطنين السود عن طريق 

 . (5)النص في دساتيرها على حرمانهم من حق االنتخاب بسبب حالة العبودية السابقة 
التصديق على التعديل الخامس عشر في الثالثين من آذار عام ت حامية جرى وبعد نقاشا     

، حيث عادت بموجب هذا التعديل الواليات الثالث المتبقية تكساس وفرجينيا والمسيسبي  5618
الى االتحاد ، ففي الدورة الثالثة للكونغرس الحادي واألربعين التي عقدت في واشنطن في الخامس 

تم قبول ممثلي هذه الواليات في الكونغرس الذي كرس مناقشاته  5618ام من كانون األول ع
فتقدم النائب التخاذ التدابير الالزمة لفرض أحكام التعديل الرابع عشر في الواليات الجنوبية ، 

         الذي ينص على " الحقوقًالمدنية "بمشروع قانون وبعض النواب الجمهوريين تشارلس سومنر 
التمتعً،ًًلًشخص،ًبغضًالنظرًعنًاللونًأوًالعرق،ًأوًحالةًالعبوديةًالسابقةأنهًيحقًلك "
ًب ًفي ًالعامةنفسًالمعاملة ًأوًً)ًالمرافق ًالبر ًفي ًالعامة ًالنقل ًووسائل ًالصغيرة ًالفنادق أي

الذينًينتهكونًهذاًًمذنبينويواجهًالًً....(ًًلتسليةًالعامةا،ًوالمسارح،ًوغيرهاًمنًأماكنًالبحر
لمدةًًالسجنأوً،ًًدولر5000ًتجاوزًتدولرًول100ًًًلًتقلًعنالتيًغرامةًالًالقانونًعقوبة

 . ( ) " ًالعقوبتين،ًأوًكالًتجاوزًسنةًواحدةتًعلىًأنًلأوًأكثرًًيوماًاًثالثون

                                                           

(1) 
Woodrow Wilson, Op.Cit.,P.51. 

ساواةًلمًيحضًمشروعًالقانونًبموافقةًاألغلبيةًالمطلوبةًفيًالكونغرسًبسببًالخالفًمعًالديمقراطيينًحولًبعضًالفقراتًالتيًتمنحًالسودًحقًالمً(8)
،ًووقعًعليهًالرئيسًغرانتًفيًاألول5631ًًاتًكاملةً،ًحيثًمررًفيًشباطًمنًالعامًالكاملةًمعًالبيضً،ًوتأخرًأقرارهًفيًالكونغرسًخمسًسنًو

نافذاا5631ًًمنًآذارً  .Alexander Johnston, Vol.1, Op.Cit.,P.424-                            ً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًليصبحًقانوناًا
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قانون  5615ه المناقشات إصدار الكونغرس في العشرين من نيسان عام تمخض عن هذ     
 بـ والذي سمي Act to Enforce the Fourteenth Amendmentتطبيق التعديل الرابع عشر 

والذي تم بموجبه تخويل الرئيس صالحية استخدام القوة للقضاء  ( Ku Klux Klanقانونً) 
 5615ك إصدار الرئيس غرانت في الرابع من آيار عام تال ذل. (5)على هذه المنظمة المتطرفة 

ًالكونغرسًال "أمرًا طالب بموجبه مواطني الواليات الجنوبية  ًقوانين ًاحترام ًتبضرورة خولًتي
الرئيسًسلطةًفرضًأحكامًالتعديلًالرابعًعشرً،ًوالمتناعًعنًارتكابًأيًعملًمنًاألعمالً

إننيًلنًأترددًفيًاستخدامًكلًطاقاتًالسلطةً..ً.التيًتنتهكًحقوقًالمواطنينًالسودًالمحظورةً
ًً.( )ً"التنفيذيةًلغرضًتأمينًحقوقًجميعًمواطنيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةً

ًوًرفض الجنوبيون التعاون مع الحكومة االتحادية في تنفيذ قرارات الكونغرسًًًًً تصاعدت ،
في الواليات  ( Ku Klux Klan)لمواطنين السود التي تقوم بها منظمة اأعمال قتل وتهديد 

إصدار بيان ثانٍ  في الثاني عشر من تشرين األول من الجنوبية ، مما دفع بالرئيس غرانت الى 
ًالىً "دعا فيه نفسه العام  ًالجنوبية ًكارولينا ًولية ًمن ًمقاطعات ًتسع ًفي ًالمنظمة أعضاء

م رفضوا االستجابة لدعوة إال إنه ( ) " الستسالمًخاللًخمسةًأيامً،ًأوًمواجهةًسلطةًالقانون
إعالن والية كاروالينا الجنوبية والية متمردة في السابع عشر من تشرين الذي سارع الى الرئيس 

، وأمر بإرسال قوات عسكرية إضافية الى الوالية لغرض القضاء على هذه 5615األول عام 
ال القتل والترهيب التي المنظمة ، حيث تم اعتقال المئات من البيض الذين يشتبه بعالقتهم بأعم

وتمكن  .( )  تقوم بها هذه المنظمة ضد المواطنين السود ، وجرى تقديمهم للمحاكم االتحادية
 .(1)  561غرانت من القضاء على هذه المنظمة قبل حلول نهاية شهر كانون األول من عام 

معيقا لنجاحه في في بعض األحيان عامال تمتع بها غرانت يالتي العسكرية  الخبرة كانت     
عه أعوانه العسكريين إطاعة عمياء ، يفلقد تعود جرانت كرجل عسكري أن يط ،الخدمة العامة 

ولذلك فإنه توقع من السياسيين المعينين أن يكونوا بالمثل ، ولكن اتضح له بأن هذه الثقة في غير 
من  الكفاءة عديميس ه يقوم بتعيين أناتمحلها ، كما أن نقص خبرته في الخدمة المدنية ، جعل

- : من بينها (8)الذين تسببوا له في فضائح كثيرة هزت أركان أدارتهأصدقائه وأقاربه وأقارب زوجته 

                                                           

(1)
 William A. Dunning, Reconstruction……., P. 721. 

(2)
 Francis Curtis, Op.Cit., PP. 572-571. 

(3) Alexander Johnston, Vol.1, Op.Cit.,P.497.  
(4)

 William A. Dunning, Reconstruction……., PP.722-729.  
(5)

 Alexander Johnston, Vol.1, Op.Cit.,P.497.  
(8) Woodrow Wilson, Vol.5, Op.Cit., PP.22-29. 
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ًً-:5681 (PanicًBlack Fridayًًذعرًالجمعةًاألسود)ًفضيحةًالتآمرًعلىًالذهبً.5ً
هذا يعني أن على قائمة على معيار الذهب، و  القرن التاسع عشركانت التجارة الدولية في      

التجار عند الشراء من الخارج أو البيع إليه أن يشتروا الذهب لسداد قيمة التعريفات الجمركية، وأن 
في سوق الذهب للحيلولة دون تأثر أرباحهم بالتقلبات الحاصلة في سعر  أخذ احتياطاتهمعليهم 

لرجال الذين عرفتهم وول أحد أدهى ا Jay Gould جايًجولد، واعتقد  األوراق النقدية الخضراء
بالتبني  ن من شقيق غرانتيالمقرب  James Fiskفيسكًسجيمزميله و ، ستريت في تاريخها 

، لتحقيق أرباح خيالية في وول ستريت أمام فرصة ذهبية  ماأنه Abel Corbin هابيلًكوربن
ض سلعة الذهب عبر السيطرة على مجمل عر  اأن يحتكر  5680عام فقررا في العشرين من أيلول 

ما، سواء كانت سهمًا في إحدى شركات السكك الحديدية أو الذهب لفترة ما من الزمن، وكل من 
يرغب في شراء تلك السلعة في خالل تلك الفترة سيكون مضطرًا إلى دفع الثمن الذي يطلبه 
صاحب االحتكار أو أن يتدبر أمره من دون هذه السلعة، وكانت حاالت االحتكار شائعة في وول 

ات القرن التاسع عشر، ولكن الشروع في احتكار الذهب جوهر النظام النقدي يستريت في ستين
موارد وفيسك العالمي في القرن التاسع عشر كان تهورًا ماليًا ال مثيل له من قبل، وكان لدى جولد 

يوم الجمعة الرابع كافية لشراء الذهب المتداول بعدة أضعاف، ووصل االحتكار ذروته في 
 . (5)الذي عرف منذ ذلك اليوم بالجمعة األسود  5680عام  عشرين من أيلولوال
ونتيجة لعمليات المضاربة التي قام بها جولد وفيسك في بورصة الذهب في وول ستريت ،      

دوالرًا ( 8 )الى في ذلك اليوم ( غم  8 ما يعادل ) فقد وصل سعر األونصة الواحدة من الذهب 
من سعر أونصة الذهب حين تسلم غرانت منصب الرئاسة ، لكن هذا %( 8 )، وهو أعلى بنسبة 

السعر ال يلبث أن ينخفض في دقائق محدودة حين يطرح الذهب الحكومي للبيع في البورصة ، 
وهو ما يجعل الرجلين يحصالن على الذهب الحكومي بأسعار زهيدة ، حتى بلغت قيمة ما تم 

السيما في ظل إحجام الرئيس عن عة ماليين دوالر ، شراؤه من الذهب الحكومي أكثر من أرب
شبهات حول تورط الرئيس ال اإلفراج عن الذهب الحكومي لتحقيق التوازن في األسعار ، مما أثار

غرانت والمقربين منه في عملية الفساد التي كلفت الميزانية االتحادية خسائر كبيرة بماليين 
منع هذين سارع الى التدخل لف ،ئح التي هزت إدارته الدوالرات ، وكانت واحدة من أكبر الفضا

                                                           

(1)
 Jean Edward Smith, Grant, Simon & Schuster Co., New York, 1117, PP. 427-491. 
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وزارة  منبمقتضاه اإلفراج عن الذهب الحكومي تم  اً قرار  وأصدر، التاجرين من احتكار الذهب 
 .(5)لتحقيق التوازن في أسعار الذهب  مجدداً  وطرح للبيعالخزانة ، 

 

 (Tweed Ringً)عصبةًتويدًًفضيحة.8ً
ب عجز الحكومة عن كشف عمليات تزوير العملة التي قامت بها أثيرت هذه الفضيحة بسب     

وعضو مجلس شيوخها عصابة من اللصوص التي يتزعمها أحد النصابين في مدينة نيويورك 
ما يقارب مائتي  بنهوالتي تمكنت من  Tweed William Marcyتويد وليام مارسي ويدعى 
وقامت جريدة نيويورك  ،الدفعات المزورة عن طريق التزييف و دوالر من خزانة المدينة ، مليون 

األمريكي النائب العام  مما مك ن،  5615تايمز بنشر البيانات التي فضحت هذه العصابة في عام 
أثيرت موجة من االستياء في الرأي العام األمريكي و   ( )على تويد بالسجن حكم من الحصول على 

م ، وفساد اإلدارات الحكومية ، مما مهد حول ضعف اإلجراءات الحكومية لحماية المال العا
والذي وضع قيودًا  5615الطريق لتشريع قانون إصالح الخدمة المدنية في الثالث من آذار عام 

 .  ( )وأخضعهم لنظام التنافس قبل التعيين  مشددة على اختيار الموظفين العموميين ،

- :  561 ( Credit Mobilier)موبلييهًً–ًتفضيحةًالكريدي.6ً
،  561أثيرت هذه الفضيحة من قبل الحزب الديمقراطي أثناء حملة االنتخابات الرئاسية لعام      
 Henryورئيس مجلس النواب هنري ويلسون اتهم الحزب نائب الرئيس شويلر كولفاكس  حيث

Wilson  شركة تلقي الرشاوى من بالفساد و ونواب الحزب الجمهوري في الكونغرسMobilier 

ا فئة من األثرياء المتنفذين ، والتي كانت تقوم بتنفيذ مشروع السكك الحديدية في شمال تملكهالتي 
المحيط الهادئ مقابل تأييدهم لتشريعات تحث الحكومة على مواصلة تقديم المعونة الى مشاريع 
  السكك الحديدية ، على شكل أراٍض وقروض ، إذ كانت الحكومة االتحادية تقدم معونة مقدارها 

دوالر لكل ميل من قضبان السكك الحديد يتم مده في البراري أو السهول والسواحل (  58،888) 
                                                           

اًعلىًعالقةًوثيقةًبشقيقًغرانتًجولدًوفيسكًكانكشفتًالتحقيقاتًالتيًأجرتهاًلجنةًتحقيقيةًشكلهاًالكونغرسًبرئاسةًالقاضيًجيمسًغارفيلدًأنً(5ً)
ًالخزانةًاألمريكية ًواستخدماهًإلقناعًالرئيسًبالموافقةًعلىًتعيينًالجنرالًدانيالًبترفيلدًبمنصبًأمينًالصندوقًبوزارة ،ًعلىًأنًًالمدعوًكوربنً،

ًعلىًالتالعبًبسعرًالذ ًاألخيرًبأيةًتفاصيلًعنًمواعيدًعملياتًبيعًالذهبًالحكوميًتساعدهما ًإلًإنًامتناعًالسيدةًيبلغهما ،ً هبًفيًالبورصة
قربينًمنهًاألولىًجولياًغرانتًوفرجينياًكوربنًعنًاإلدلءًبشهادتيهماًأمامًاللجنةًعرقلتًالوصولًالىًالمزيدًمنًالتفاصيلًحولًعالقةًالرئيسًوالم

-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًفيًهذهًالفضيحةً
- Kenneth D. Ackerman, The Gold Ring: Jim Fisk, Jay Gould and Black Friday 7229, Dodd Mead & Co., New York, 

7922, PP. 711-713. 
(2) Jean Edward Smith, Grant, Op.Cit.,P. 517. 
(3)

 Woodrow Wilson, Op.Cit., Vol.5, P.22. 
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دوالر لكل ميل يمد في (  6،888  – 888،  ) بينما تزداد هذه المعونة لتتراوح ما بين ، 
    ، فضاًل عن تخصيصهافقط  % (8) مقدارها سنوية المناطق الجبلية والوديان الوعرة ، وبفائدة 

دونم من األراضي الحكومية ألنشاء هذه الخطوط ، مما جعل هذه الشركة (  1،888،888 ) 
 . (5)تحقق عوائد أرباح خيالية 

ه لمنصب الرئاسة ، إال إن هذرانت تولي غ سبقتقد م هذه األعمال وعلى الرغم من إن معظ        
، قد حطمت   561عام رس في غالفضيحة التي ظهرت أبعادها من خالل تحقيقات قام بها الكون

، وأسهمت في تراجع شعبية الحزب الجمهوري في  المعروفين الكونغرسسمعة الكثير من رجال 
التي عصفت والفضائح  سياسة غرانتأثارت فقد  ، المراحل األخيرة من عصر إعادة اإلعمار

ي انتخابات حفيظة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعتدلين الذين انشقوا عن الحزب فبإدارته 
تنظيمًا ، بدعم من رؤساء تحرير الصحف الجمهورية  5618شكلوا في عام ف،  5686العام 

 . ( ) " الحزبًالجمهوريًالليبرالي " أسمعرف بـجديدًا تحالف مع الحزب الديمقراطي سياسيًا 

-ً:ًعلىًالصعيدًالخارجيً-:ثانياًا
     Hamilton Fishتون فيش كان اختيار الرئيس غرانت للسياسي المخضرم هاميل     

حياته لمنصب وزير الخارجية واحدًا من أفضل القرارات التي اتخذها في  ( )(  560 -5686)
، فقد قاد هاملتون سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية الى بر األمان في تلك  المهنية

روبية الشديدة للحصول على الحقبة المهمة من تاريخها ، السيما في ظل أجواء المنافسة األو 

                                                           

(1)
 Woodrow Wilson, Vol.5, P. 29. 

واسعةًالنتشارًفيًالقرنًًةالصحفًالجمهوريًأبرزرؤساءًتحريرًبدعمًمن5630ًًفيًوليةًميسوريًعامSchurz  Carlًًالذيًأسسهًًالحزبهوًً(8)
ًرئيسًتحريرًصحيفة    White Horaceوً،ً Cincinnati Commercialًرئيسًتحريرًصحيفةً Murat Halstead ًالتاسعًعشرًمنًأمثال
Tribune Chicago ً ً Courier Journal Louisville رئيسًتحريرًصحيفة   Henry Watterson و، رئيسًتحريرً Samuel Bowles و،

 -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ً York Tribune New  رئيسًتحريرًصحيفة  Greeley Horace ،ًو Springfield Republican صحيفة
- Richard Allan Gerber, The Liberal Republicans of 7211 in Historiographical Perspective" , Journal of American 

History, Vol. 21 , No.7, June7915, PP. 41-13. 
ًفيدرسًالقانونًوتخرجًًًوتعلمًفيهاً،ًثمبمدينةًنيويوركًًقريةًغرينتشفي5606ًًولدًفيًالثالثًمنًآبًعامًوزيرًالخارجيةًاألمريكيًالشهيرً،ًً(6)

ً-5668ًومارسًالمحاماةًلفترةًوجيزةً،ًوشغلًمناصبًمحليةًعنًمقاطعتهًفيًمجلسًمدينةًنيويوركًبينًعامي5683ًًفيًعامًًجامعةًكولومبيا
انتخبًعضواًفيًمجلس5626ًًفيًعامًً،5662ًمقعدًفيًالمجلسًالتشريعيًلمدينةًنيويوركًعنًالحزبًاليمينيًفيًعامً،ًوفشلًفيًالفوزًب5666

انتخبًحاكمًنيويوركًوخدمًفيهًلفترةًواحدةً،5626ًًفيًعامًًشغلًمنصبًنائبًحاكمًالمدينةً،5623ًًًالنوابًاألمريكيًعنًنيويوركًً،ًوفيًعامً
لجنةًمجلسًاكتسبًخاللهاًخبرةًقيمةًبسببًعملهًفيًانتخبًعضواًفيًمجلسًالشيوخًالمريكىًعنًنيويوركًوخدمًلفترةًواحدة5615ًًفيًعامً

وزيراًللخارجيةًًغرانتتحولًالىًالحزبًالجمهوريًبعدًانهيارًالحزبًاليمينيً،ًعينهًالرئيس5612ًًفيًعامًً،ًًالشيوخًاألمريكيًللعالقاتًالخارجية
ً ًلفترتينًرئا5681ًفيًعام ًالمنصبًبقوة ًتوفيًفيًعامًوشغل ،ً ًالمدنية ًإصالحًالخدمة ًنظام ًوأنشأ ،ً ًمكاتبًالوزارة ًتنظيم ًخاللهما سيتينًأعاد
 .Charles Lanman, Op.Cit.,p.719 -ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-:لمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًل.5616ً
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حيث سعى األسبان الى ضم كوبا ، وحاولت فرنسا السيطرة على ،  االمتيازات في القارة االمريكية
الكثير من المشاكل إسهامه في حل المكسيك ، وأرادت بريطانيا الهيمنة على كندا ، فضاًل عن 

، وعلى بطريقة سلمية لحدود مع البريطانيين بشأن حقوق الصيد والتعويضات ومسائل ا العالقة
الرغم من أن الرجلين لم يكونا على أتفاق دائم بشأن المسائل السياسية الخارجية ، إال أنه يمكن 
القول أن السياسة الخارجية األمريكية في عهد غرانت كانت بناءة الى حد كبير بفضل جهود 

 . (5)هاملتون 
ن تولي السياسة الخارجية الكثير من االهتمام وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة لم تك     

مبدأ  لسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي نص عليها   56منذ العام بسبب تبنيها 
، وتفرغها من الحرب األهلية معالجة شؤونها الداخلية التي أدت الى اندالع انشغالها بو مونرو ، 

عن هذه الحرب من تداعيات سياسية واقتصادية  بعد الحرب إلعادة اإلعمار ، إال إن ما تمخض
بسبب رغبة إدارة ، واجتماعية ، فرض عليها إيالء السياسة الخارجية قدرًا أكبر من االهتمام 

األهلية ، عن طريق التوسع خارج حدودها الدولية ، أو الرئيس غرانت في معالجة آثار الحرب 
أو حماية مصالحها وار والدبلوماسية ، تسوية مشاكلها مع الدول األوروبية عن طريق الح

ومن أبرز اإلستراتيجية عن طريق مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون القارة األمريكية ، 
- :( )هي خالل مدة رئاسته األولى التحديات التي واجهت إدارة الرئيس على الصعيد الخارجي 

-ً:5686ًً( Cuba Uprisingً)النتفاضةًالكوبيةً.5ً
رفع اإلدارات منذ بداية تأسيس الواليات المتحدة األمريكية في نهايات القرن الثامن عشر، لم ت    

وظهرت  ، المتعاقبة ناظريها عن جزيرة كوبا، التي كانت مستعمرة إسبانية في ذلك الحين األمريكية
حتى شراءها بالمال من  و، ألضم كوبا إلى االتحاد األمريكي  كثيرة  أفكار ومبادرات ومحاوالت

د الرئيس غرانت اعأ ( )(  بيةالنتفاضةًالكًو) ، وحين اندلعت  إال أنها لم تتكلل بالنجاح ، إسبانيا
كبيرة من أهمية  لما تمثله هذه المنطقة ضم كوبا الى الواليات المتحدة األمريكية ، التفكير بمحاولة

                                                           

(1)
 Elwood  A. Corning, Hamilton Fish ,The Lanmere Publishing Company, New York , 7972, PP. 51-53. 

(2)  
William S. McFeely, Grant: A Biography , Pulitzer Prize Publishers, Norton ,7927, PP. 349-351. 

فيًًودعاهمًإلىًالنضمامًإليهًفيًكوباًعبيدالًريحًرتإلغاءًالعبودية،ًًوكارلوسًمانويلًالزعيمًالكوبيًأعلن5686ًًالعاشرًمنًتشرينًالثانيًعامًًفي (6)
بسببًضعفًإمكاناتًً،كوباًًستقالللتيًلمًتسفرًعنًااً(5636-5686)ًًواندلعتًحربًالسنينًالعشرةً،ستقاللًالمنًاجلًًباناألسالقتالًضدً

 .Elwood  A. Corning, Op.Cit., PP.24-25-ًًًًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًالثوارًأمامًاألسبانًالذينًتمكنواًمنًاخمادًهذهًالنتفاضةً
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في ظل تنامي النفوذ االسباني في منطقة البحر في حماية المصالح الحيوية للواليات المتحدة ، 
 .(5)الكاريبي 

في ن و ن الراديكاليو أيد الجمهوريع هذه االنتفاضة ، و تعاطف الكثير من األمريكيين م     
الكوبيين الذين  "تمردينالم" ـ الكونغرس جهود الرئيس لضم كوبا ، فتقدموا بمشروع قرار لإلعتراف ب

كان له الفضل في تجنيب  هاملتون فيش ةخارجيالوزير إال أن دهاء يقاتلون ضد األسبان ، 
محتملة مع اسبانيا ، إذ تمكن من إقناع الرئيس غرانت بأن الواليات المتحدة االمريكية حربًا 

الكوبيين سيدفع األسبان الى إشعال الحرب مع الواليات المتحدة التي الزالت  لمتمردينابإعترافه 
تعاني من تبعات الحرب األهلية ، ونصحه بالتفاوض مع األسبان إلقناعهم بضم كوبا ، فاستجاب 

لتزام الحيادقانون التمرير  إيقافع الى الطلب من الكونغرس غرانت لنصيحة هاملتون ، وسار   .( )وا 
حاول غرانت التفاوض مع األسبان حول ضم كوبا ، لكن محاوالته باءت بالفشل بسبب تعنت      

وكادت هذه االنتفاضة أن تتسبب في أزمة جديدة مع األسبان ، وعدم رغبتهم في التخلي عنها ، 
 .( )تون فيش الذي نجح في تداركها بطريقة دبلوماسية أسبانيا ، لوال حكمة هامل

 (  Santo Domingo) ضمًسانتوًدومينغوً.8ً
في إطار جهوده إليجاد الحلول لمشاكل السود المحررين الذين أصبحوا ضحية عنف     

المنظمات اإلرهابية التي شكلها البيض في الجنوب ، ورغبته في إنشاء قاعدة عسكرية للبحرية 
السيما في ظل اهتمام اسباني محتمل ،  اعتداءكية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة أي األمري

وبدعم من بعض الرئيس غرانت  أقترححكومة هذه الجزيرة بوجود قوات أمريكية على أراضيها ، 
في عام على وزير خارجيته هاملتون فيش المضاربين والمتنفذين من أصحاب األراضي األثرياء ، 

ًدومينغوضم جزيرة يقضي بلكونغرس الى اديم مقترح تق 5680 ًًسانتو الى ( ًالدومينيكان)
أنًالسودًيمكنًأنًيكونواًفيًوضعًأفضلً " -:قوله االتحاد ، وبرر الرئيس غرانت هذا المقترح ب

                                                           

(1)
  Edward Channing, Op.Cit.,P.721. 

(2)  
Allan Nevins, Hamilton Fish : The Inner History of the Grant Administration, Vol.1 , New York,7932, PP. 297-291. 

ترفعًعلمًالولياتًالمتحدةًالمريكيةًومسجلةًفيهاً،Virginiusًًًاعترضتًاسبانياًسفينةًتدعى5636ًًفيًالحاديًوالثالثينًمنًتشرينًاألولًعامًً(6)
باًبطريقةًغيرًقانونيةًلمساعدةًالمتمردينً،ًفقامتًبإعدامهمًجميعااً،ًوتبينًأنًمنًبينهمًثمانيةًراكبااًكانواًيحاولونًدخولًكًو(16ً)وعلىًمتنهاً

تونًفيشًأمريكيينً،ًفاحتجتًالولياتًالمتحدةًبشدةًلدىًالحكومةًالسبانيةً،ًودعاًبعضًاألمريكيينًالىًإعالنًالحربًعلىًاسبانياً،ًغيرًإنًهامل
حيثًأقنعًالرئيسًغرانتًبعدمًالعترافًبالمتمردينًالكوبيين،ًوالعتذارًألسبانياًعنًالحادثةً،ًمقابلًتقديمًنجحًفيًالتوصلًالىًحلًدبلوماسيً،ً

دولرً،ًفوافقًالطرفانًعلىًمقترحاتًهاملتونًوانتهتً(60،000ًً)اسبانياًتعويضاتًلعائالتًالمواطنينًاألمريكيينًالذينًقضواًفيًالحادثًبقيمةً
ً.Ibid, p.294 -ًًًً-:التفاصيلًينظرًللمزيدًمن.ًاألزمةًبسالمً
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فيًمفاوضاتهمًمعًالبيضًفيًالولياتًالجنوبيةًحولًتحسينًظروفًالعملًوزيادةًاألجورً،ًإذاً
ًمغ ًاختاروا ًالكبيرًما ًالضرر ًالهجرة ًستلحقًهذه ًإذ ،ً ًدومينغو ًسانتو ًالولياتًالى ًهذه ادرة

ًالسود ًلمطالب ًالستجابة ًالى ًسيضطرون ًالذين ًالجنوبيين ًالمزارعين ًوتتحسنًًبمصالح ،
 .(5) "  ظروفهمًالمعيشية

إرسال لم يكن هاملتون فيش متحمسًا لهذه الفكرة ، لكنه وافق على طلب الرئيس غرانت      
 إمكانيةالى سانتو دومينغو وتقييم مدى  .Babcock O. E(  بابكوك) الجنرال  ه الخاصكرتير س

وأوصى ببدء بعد عودته تقريرًا يؤيد ضم الجزيرة الى االتحاد ،  بابكوكنجاح المقترح ، وأعد 
المفاوضات مع حكومة الجزيرة لتوقيع معاهدة الضم التي أنجزت فعاًل في التاسع والعشرين من 

معارضة قوية من النائب الجمهوري تشارلس سومنر  تواجه ، لكنها 5680رين الثاني عام تش
مما اضطر الرئيس الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس ، 

والحصول منه  غرانت الى الذهاب لمقابلة سومنر شخصيًا إلقناعه بتأييد المقترح في الكونغرس ،
تنكر لوعوده وأصر على رفض خطي بتمرير المعاهدة في الكونغرس ، لكن األخير  على تعهد

، وقضى على جهود غرانت  5618التصديق على المعاهدة حين طرحت في الكونغرس في عام 
بضم الجزيرة ، مما دفع الرئيس الى االنتقام من سومنر عبر ممارسة تأثيره على الكونغرس 

، وتحقق له ذلك في  5685قات الخارجية التي شغلها منذ العام ألقصاءه من رئاسة لجنة العال
 .( ) 5615الدورة الثانية واألربعين للكونغرس المنعقدة في السابع من آذار عام 

 

-ً:مطالباتًألباماً.6ً
سمحت بريطانيا خالل الحرب األهلية األمريكية للقوات الجنوبية باستخدام موانئها ومياهها     

اعة السفن الحربية والطرادات التي كانت تنتج في البالد العربية ويتم تركيبها في اإلقليمية لصن
أحواض السفن البريطانية ، وتستخدم الحقًا لعرقلة التجارة البحرية األمريكية ، مما ألحق بالواليات 

غراق أكثر من  ماليين الدوالرات ،جسيمة تجاوزت المتحدة خسائر مادية   سفينة تجارية( 518)وا 
شروط الحياد الذي أعلنته قي بداية الحرب باخالص وحسن  فضاًل عن عدم مراعاتها أمريكية ،

أسهم في إطالة أمد الحرب وتكبيد و في القتال ، دافعًا لالستمرار الواليات المتمردة ، مما منح  نية
 .( )الواليات المتحدة خسائر مادية وبشرية جسيمة 

                                                           

(1)
 William A. Dunning, Reconstruction……., PP. 723-724. 

(2)
 Ibid, PP. 725-722. 

(3)
  Ephraim Douglass Adams, Vol.7, Op.Cit., PP. 7-1 
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طالبت الحكومة األمريكية الحكومة البريطانية تقديم التعويضات عقب انتهاء الحرب األهلية ،      
في الثالث ف.  (5)(  ألباما) عن األضرار التي تسببت بها تلك أعمال تلك السفن ، السيما الطراد 

ألقى رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس األمريكي النائب  5680عشر من نيسان عام 
طالب فيه الحكومة البريطانية نيابة عن حكومة الواليات المتحدة ، سيًا تشارلس سومنر خطابًا حما

، وأكد  هذه األعمالبتقديم التعويضات لحكومة الواليات المتحدة عما تسببت به من خسائر جراء 
أنناًنقرًبالذنبًلبريطانياًجراءًماًتسببناًبهًمنًخسائرًألقتصادهاًجراءًالحربً،ًولكنً "سومنر 

ًأنًتقرً ًللطراداتًعليها ًتسببتًبهًمنًإطالةًأمدًالحربً،ًومساعدتها هيًبالذنبًأيضااًعما
 . ( ) " ....الكونفدراليةًعلىًتدميرًالتجارةًالبحريةًاألمريكيةً

الحكومة األمريكية كونها غير معقولة ومبالغ فيها ، رفضت الحكومة البريطانية مطالبات      
ر الخارجية األمريكي هاملتون فيش الى الطلب من وتوترت العالقات بين الطرفين ، فبادر وزي

الرئيس غرانت تفويضه العمل على حسم الموضوع مع بريطانيا ، إدراكًا منه ألهمية تحسين 
ثنائية تنص على القبول بمبدأ التحكيم  معاهدةبتوقيع العالقة معها ، فأقنع الحكومة البريطانية 

الى توقيع معاهدة واشنطن  5615لوا في ربيع عام والتقى المفاوضون في واشنطن وتوصالدولي ، 
يطاليا خماسية من الواليات المتحدة وبريطانيا تحكيم تشكيل لجنة التي تنص على  5615لعام  وا 

وصادق الكونغرس على هذه المعاهدة فور توقيعها ، وسويسرا والبرازيل للنظر في هذه المطالبات ، 
قرارًا يقضي بدفع بريطانيا تعويضًا مقداره   561العام  ، وأصدرت فيواجتمعت اللجنة في سويسرا 

دوالر الى الواليات المتحدة األمريكية ، واالعتذار عما تسببت به من أضرار (  51،188،888) 
دوالر لخرق األولى (  1،188،888) ه مقدار تعويضًا بريطانيا الى لواليات المتحدة ا، وقدمت 

وضعت معاهدة واشنطن ، وقد ألطلسي لالشمالي الشرقي ساحل الحقوق الصيد البريطانية على 
حايد المالبلد  تحكم سلوكاألساس الحقيقي لمبدأ التحكيم في العالقات الدولية ، وأرست ثالثة قواعد 

ً.( )ًً، وساعدت في حل الكثير من المشكالت العالقة بين البلدين بالطرق الدبلوماسيةفي الحرب 
 

 Republican Platform of 1182ً  -:5638ًبرنامجًالحزبًالنتخابيًلعامًً-:خامساًا
                                                           

سفينةًتجاريةًأمريكيةً،ً(60ً)سببًلوحدهًبإغراقًأكثرًمنًنسبةًالىًوليةًألباماًالتيًكانًينطلقًمنهاًهذاًالطرادًالجنوبيًالذيًت:ًالطرادًألباماًً(5)
ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًمماًاضطرًمالكيًالسفنًالتجاريةًالمريكيةًالىًتسجيلهاًفيًبلدانًأخرىًلتجنبًاستهدافهاًفيًالحربً

-  William A. Dunning, Reconstruction ……, PP. 725-722. 
(2)

 Adrian Cook, The Alabama claims: American Politics and Anglo-American Relations, 7225-7211, New York ,7915, 

PP. 711-717. 
(3)

 George O. Seilhamer, Op.Cit.,P. 111. 
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والتي  5686أجواء االنقسام التي عصفت بالحزب الجمهوري بعد انتخابات العام في ظل   ًًً
، بسبب الخالف حول السياسات الجمهورية 5618عام تمثلت بتشكيل الحزب الجمهوري الليبرالي 

الراديكالية ، والفضائح الكثيرة التي طالت الرئيس غرانت وأعضاء حكومته وبعض المقربين منه 
، وأعضاء جمهوريين في الكونغرس ، أصدرت اللجنة التنفيذية الوطنية  وكبار ضباط الجيش

لعقد االجتماع الوطني  ، نداءً   561للحزب الجمهوري في الحادي عشر من كانون األول عام 
الختيار مرشحي الحزب لمنصب رئيس الواليات المتحدة ونائبه في االنتخابات الرئاسية لعام 

  -: (5)جاء فيه   561

ً"ًالتحاديالوطنيًللحزبًالجمهوريًًتماعالجً"
نحنًالموقعونًأدناهًالمشكلونًللجنةًالوطنيةًالتيًتمًتسميتهاًفيًالجتماعًالذيً "

ندعوًً–ووفقااًلهذاًالتخويلًً-5686ًعقدًفيًشيكاغوًفيًالعشرينًمنًآيارًعامً
ً ًيوم ،ً ًفيالدلفيا ًمدينة ًفي ًالتحادي ًالجمهوري ًالحزب ًاجتماع ًعقد ًاءاألربعالى

،ًفيًالساعةًالثانيةًعشرةًظهرااً،ًلتسمية5638ًًالموافقًالخامسًمنًحزيرانًعامً
ًبإرسالً ًمخولة ًولية ًوكل ،ً ًونائبه مرشحيًالحزبًلمنصبيًرئيسًالولياتًالمتحدة
ًمخولةً ًمقاطعة ًوكل ًالكونغرسً، ًفي ًنوابها ًلضعفًعدد ًمساٍو ًالمندوبين ًمن عدد

ًنائبي ًالجًنبإرسال ًفي ًلتمثيلها ًاثنين ًتماع ًالشعبًوتذكً . ًأبناء ًالوطنية ًاللجنة ر
ً ًلعام ًالتحادي ًالجمهوري ًالجتماع ًوعود ًبأن ً،5686ًًاألمريكي ًتحقيقها ًتم قد

ًف ،ً ًالولياتًالتيًتمردتًعلىًالتحاد ًالحكومةًقد ًمع ًالسابقة ًعالقاتها ًاستعادة تم
ًًو ًبإخالصً، ًقوانينًالبلد ًتنفيذ ًوتم ،ً ًالتحادية ًوبتم ًالدستورً، ناءًالرصيدًصيانة

ًًو تحسينًالقتصادًالوطنيًمنًخاللًتقليلًالدينًالعامًوتعديلًالضرائبً،ًالوطنيً،
ًتمًحمايةًحقوقًالمواطنينًمنًخاللً ًكما ًأقلً، وتمويلًالدينًالوطنيًبنسبةًفائدة

ً ًوتم ،ً ًمتسامحة ًبشروط ًالهجرة ًوتشجيع ،ً ًالعملًًضمانالمعاهدات ًوفوائد حقوق
لحرياتًوالممتلكاتًالشخصيةًفيًكلًالقطاعاتً،ًكماًوتشريعًالقوانينًالتيًتحميًا

ًالتحاديً ًتشريعًحقًالقتراعًعلىًالدستور ًامتيازاتًوحصاناتًالمواطً ًوً.تم ةًنً أن
ًكلً ًمع ًمتسامحة ًسياسة ًتبنتًالحكومة ًإذ ،ً ًالقانون ًمن ًأصبحتًجزءاا األمريكية

ًًو ًتسويتها ًتم ًفقد ًالعالقاتًالخارجية ًأما ،ً ًبالتمرد ًالسالمًالذينًاشتركوا ًلمفهوم فقاا
                                                           

(1) Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit., PP. 93. 
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العالميًمنًأجلًالمحافظةًعلىًشرفًالبالدً،ًوتمًفضحًالمفسدينًومعاقبةًالمجرمينً
قدًرهنًالحزبًوالىًاليومًفً.وفرضًمبدأًالمسؤوليةً،ًوتأسيسًجهازًاألمنًالوقائيً

الضروريةًللمحافظةًًاإلصالحات،ًوتنفيذًكلًًاألخطاءالجمهوريًنفسهًلتصحيحًكلً
ًالىًتعاونًكلًوفعاليًجودةعلىً ًوندعو ،ً ًالخدماتًالعامة ًلكيًتستمرًنمواطنيالة

ً.(5)ً"مسيرةًالولياتًالمتحدةًالمريكيةً
ًاللجنةًالتنفيذيةًالوطنية

السابقة من  ةمما تقدم يتبين أن هذا النداء حافظ على التقاليد المتبعة في النداءات األربع     
كل والية ، كما عن  نمندوبيالني للحزب ، وعدد حيث تحديده لزمان ومكان انعقاد المؤتمر الوط

، إذ استمر في تسمية  5686عام لأنه حافظ على أسم الحزب الذي أعلن عنه في النداء السابق 
إال إنه اختلف مع ،  الحزبًالجمهوريبداًل عن  الوطني بالحزبًالجمهوريًالتحاديالحزب 

قاطعات في حضور هذا المؤتمر من خالل سابقة في نصه للمرة األولى على حق المالنداءات ال
تمثيل كل مقاطعة بنائبين اثنين ، وهو ما قد يفسر على أنه سعي من الحزب الى كسب أصوات 
الناخبين في هذه المقاطعات بعد االنشقاق الكبير في صفوفه ، وتحالف الحزب الجمهوري الليبرالي 

 .الواليات المتحدة االمريكية  مع الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ
ويتضح أيضًا أن هذا النداء قد اختلف عن النداءات السابقة في مسألة جوهرية للغاية ، وهي ًًًًً

السابقة كانت مقتضبة ، وتضمنت الخطوط العريضة لسياسة الحزب  ةأن النداءات األربع
بقة ، ولم ينص على سياسة الحزب المستقبلية ، أما النداء الحالي فقد كان أطول من النداءات السا

المستقبلية ، بل على العكس فقد أسهب في ذكر انجازات الحزب في المراحل السابقة من تاريخ 
ن دل  هذا على شيء فإنما يدل على  شدة المنافسة السياسية في هذه الواليات المتحدة ، وا 

 منللبالد بما حققه هم ر تذكيكسب تأييد الناخبين من خالل في ة الحزب رغباالنتخابات ، و 
 .  منجزات عديدة 

االنتخابي في مدينة سينسيناتي في مؤتمره في هذه األثناء عقد الحزب الجمهوري الليبرالي      
ار السياسي والصحفي ياختعن اع أعلن الحزب وبعد االقتر  . ( )  561آيار عام األول من 

وقد جاء براون لمنصب نائب الرئيس ،  غراتزهير هوراس غريلي لمنصب الرئيس ، فيما رشح الش
ًالراديكالي"  ضرورة  في برنامجه االنتخابي تأكيده على ًاإلعمار ًبرنامج الذي تبناه "  إنهاء

                                                           

(1) Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit., PP. 93-95. 
(2)

 George O. Seilhamer, Op.Cit.,P. 199. 
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الجمهوريون الراديكاليون ، العتقادهم بأن أهداف البرنامج قد تحققت ، حيث تم تدمير نظام الرق 
عادتها الى االتحاد ، وهو ما يستدعي أواًل ، كما تم القضاء على الواليات الكونفدرالي ة المتمردة وا 

إصدارً" سحب القوات العسكرية التي تدعم األنظمة الجمهورية الفاسدة في الواليات الجنوبية ، و 
عادةًحقوقهمًالمدنيةًوالسياسية "  قانونًللعفوًالعامًعنًالمسؤولينًفيًالكونفدراليةًالسابقةًوا 

قوق لجميع المواطنين دون تمييز على أساس اللون أو العرق ،  طبقًا للدستور الذي كفل هذه الح
الحكمًالذاتيًالمحليً"  و"  المفروضةًبسببًالتمردًاتةًلجميعًالمعوقالنهائيفوريةًًوالزالةًاإًل" و

 .(5)"ًًضرورةًملحةلخدمةًالمدنيةًباعتبارهًلقانونًاإجراءًإصالحًشاملً "و"   للولياتًالجنوبية
ل الحزب الجمهوري الليبرالي انشقاقًا كبيرًا في صفوف الحزب الجمهوري ، أحدث تشكيلقد      

بسبب المكانة والخبرة السياسية العالية التي تتمتع بها الشخصيات الجمهورية الكبيرة التي انضمت 
وأعلن الحزب  الى الحزب ، مثل هوراس غريلي وتشارلس سومنر وغراتز براون وسالمون تشيس ،

حزب الديمقراطي لخوض االنتخابات الرئاسية ، األمر الذي رحب به عن تحالفه مع ال
تشتيت األصوات فرصة الستعادة نفوذهم في الواليات الجنوبية ، من خالل ن وعد وه و الديمقراطي
واتهموا الذين استهجنوا هذا التحالف لسياسات الرئيس غرانت وحزبه الجمهوري ،  المؤيدة

 . ( )المتآمرين  بيداألمة مصير  رهنة بمحاولالجمهوريين الليبراليين 
مؤتمره االنتخابي في قاعة أكاديمية فيالدلفيا للموسيقى يومي الخامس الحزب الجمهوري عقد      

أعلن عن إعادة ترشيح ، تم تشكيل لجان المؤتمر، وبعد أن   561والسادس من حزيران من عام 
في  ب النائب اانتخفيما تم دة االمريكية ، الرئيس غرانت باإلجماع لمنصب رئيس الواليات المتح

 ( ) Henry Wilson (565  - 5611)عن والية ماساتشوتس هنري ويلسون الكونغرس 
 -:(1)وجاء فيه   561لعام للحزب برنامج االنتخابي ال عنأعلن بعدها  .( )لمنصب نائب الرئيس 

                                                           

(1)
 Robert W. Burg, "Amnesty, Civil Rights, and the Meaning of Liberal Republicanism, 7221-7211 " , Journal of 

American Nineteenth Century History, Vol.4. No.3, 1113, PP.19-21. 
(2)

 William A. Dunning, Reconstruction……., P.797.  
انتقلًالىًمقاطعةًناتيكًبولية5666ًًوفيًعامً،ًوتعلمًفيها5658ًًيًشهيرً،ًولدًفيًمقاطعةًفارمنجتونًبوليةًنيوهامبشايرًعامًسياسيًأمريكً(6)

،5618ًانتخبًعضواًفيًالمجلسًالتشريعيًللوليةًوخدمًفيهًحتىًعام5625ًًوأكملًفيهاًدراستهً،ًوفيًعامً،ًًماساتشوتسًوعملًصانعااًلألحذية
ساهمًفيًصياغةًدستورًالوليةً،ًوفشل5616ًً،ًوفيًعام5615ً-5626بينًعاميBoston Republicanًًيسًتحريرًصحيفةًوكانًصاحبًورئ

انتخبًعضوااًفيًمجلسًالشيوخًاألمريكيًعنًائتالفًحزبيًاألرضًالحرةًوالذينًلًيعرفون5611ًًفيًالفوزًبمنصبًحاكمًماساتشوتسً،ًفيًعامً
ًوأعيدًانتخابهًكمرشحًجمه ًاستقالًليصبحًنائباا5636ًً،ًوخدمًحتىًالرابعًمنًآذارًعام5635ًو5618ً،5611ًوريًفيًاألعوامًشيئااً، عندما

 .Charles Lanman, Op.Cit.,P.517-                ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5636ًفيًعامًًالسكتةًالدماغيةللرئيسً،ًتوفيًأثرًإصابتهًب
(4) Frank A. Flower, Op.Cit.,P. 371. 
(5)

 " National Party Platforms, 7241 -7911 " , pp. 42– 42. 
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التي اقترنت باالنجازات  يجدد الحزب التزامه بمواصلة مسيرة أحد عشر عامًا من السيادة .5
ر أربعة ماليين من العبيد ، وأعيدت لهم حقوقهم  العظيمة التي قمع خاللها التمرد الكبير ، وحرِّ
السياسية على قاعدة المساواة في المواطنة ، وتمت مساعدة المستوطنين الهنود والمهاجرين 

ن دوالر في السنة ، وخفض الجدد بتوزيع األراضي عليهم وتقليل الدين العام الى مائة مليو 
 .الضرائب ، مما أسهم بتجنيب البالد أزمة مالية ، وهو ما وعد به الحزب 

البد من تعزيز قوة الدستور من خالل إقرار المناسب من التعديالت التي أثبتت الممارسة  . 
 .ة صحتها ، ويتعهد الحزب بتنفيذ هذه التعديالت من خالل إقرار القوانين والتشريعات المناسب

يجدد الحزب تأكيده على التحرر الكامل والمساواة الحقة لجميع المواطنين ، وعلى الحكومة  . 
العمل على صيانة الحقوق السياسية للجميع دون تحيز على أساس اللون أو العرق أو المذهب 

عادة صياغة كما يجب عليها صيانة السلم بين كل القوميات ، و . أو حلة العبودية السابقة  ا 
 .ام القانوني على وفق الكفاءة والنزاهة بما يؤمن القضاء على المحسوبية واالنحراف النظ

نرفض منح المزيد من األراضي العامة الى الهيئات والشركات االحتكارية ، ونطالب بإفساح  . 
المجال أمام الناس إلنشاء مساكنهم ، وندعو الى إلغاء األمتيازات المفتوحة وتخفيض أجور 

يدية ، واتخاذ الخطوات التشريعية الهامة التي تضمن عالقات متوازنة بين رأس الخدمات البر 
 .المال والعمل والتوزيع العادل لألرباح السنوية 

ل ندعو الى حماية المهاجرين الجدد بما يؤمن لهم رعاية كريمة تجسيدًا لمبادئ الحرية ، وتحم   .1
وحدة البالد ، ورعاية أراملهم وأيتامهم ،  الرواتب التقاعدية للجنود ورجال البحرية الذين صانوا

 .وكل من ال يقوى على العمل بسبب الحرب ، دون النظر الى مدة خدمته فيها 
زيادة الضرائب على التبوغ والمشروبات الكحولية والمواد المستوردة بما يساعد على تقديم المال  .8

رساء قاعدة صناعية متينة للنفقات العامة والرواتب التقاعدية واألجور ، وترسيخ االزده ار وا 
 .لتنمية كل البالد 

ونفخر بانخفاض هذا الدين  –جريمة وطنية  بوصفه –نشجب التمل ص عن سداد الدين العام  .1
ونسب الفائدة على الموازنة العامة ، ونتوقع واثقين بأن عملتنا الوطنية ستكون مثالية بعد 

 .االستئناف العاجل للدفع 
هتم بالتزاماته تجاه نساء الواليات المتحدة في تفانيهن النبيل وسعيهن إن الحزب الجمهوري م .6

 .نحو الحرية 
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نؤيد من األعماق قرار الكونغرس بتمديد العفو عن أولئك الذين شاركوا في التمرد الكبير ،  .0
ونقترح مواصلة تشريع القوانين التي تحفظ حقوق الشعب ، ونشجب استخدام الوسائل غير 

 .القانونية للتأثير على تلك الحقوق  الدستورية وغير
سعي الحزب الحثيث إليجاد   561يتبين من خالل البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري لعام 

حلول للمشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي خلفتها الحرب ، وألقت بظاللها على 
التي تدعو الى صيانة الدستور ،  -المحافظة  -مبادئ الالشعب األمريكي ، من خالل التمسك ب

وحماية المجتمع من اآلفات االجتماعية والفساد واالنحراف ، وحماية الصناعة الوطنية ، وحرية 
المرأة ، والمساواة في الحقوق السياسية بين الجميع بغض النظر عن االنتماءات السياسية والعرقية 

من  زاته المتواصلة على مدى أحد عشر عاماً تذكير بانجاالخالل من الحزب ، كما أراد والمذهبية 
وجوده على رأس السلطة السياسية في الواليات المتحدة األمريكية عزل الجمهوريين الليبراليين 

أن الحلول الوحيدة الممكنة  بتأكيده علىالذين تحالفوا مع الحزب الديمقراطي في هذه االنتخابات ، 
طيلة هذه السنين ،  دافع عنهاة الى المبادئ الحقيقية التي لمشاكل الواليات المتحدة تكمن في العود

 .مصير األمة الى الديمقراطيين  تسليمالذين يريدون ،  الليبراليونوالتي تنصل عنها المنشقون 
وعلى الطرف اآلخر ، عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره االنتخابي في دار األوبرا بمدينة      

، وبدا واضحًا من خالل مجريات   561التاسع من تموز عام  بالتيمور بوالية ماري الند في
وغراتز براون من الحزب الجمهوري الليبرالي لمنصبي المؤتمر تأييد الحزب لترشيح هوراس غريلي 

أسرع مؤتمر انتخابي في تاريخ  عد  المؤتمر الذي ختام وهو ما أعلن عنه في الرئيس ونائبه ، 
أسماء المرشحين أكثر من على إذ لم تستغرق جلسة التصويت .  (5)االمريكية السياسية األحزاب 

صوتًا (    1) صوتًا من مجموع (  868) ست ساعات فقط ، حصل فيها هوراس غريلي على 
أعلنت الهيئة االنتخابية الوطنية للحزب بعدها صوتًا ، (  15)، فيما حصل براون على 

))   -:المقتضب ها، فجاء في قرار  الجمهوري الليبراليلبرنامج االنتخابي للحزب الديمقراطي تبنيها ل
نحنًأعضاءًالهيئةًالنتخابيةًللمؤتمرًالوطنيًللحزبًالديمقراطيًالمنعقدًفيًبالتيمور،ًنعلنً

 .( )(( ًتبنيًالمبادئًالتيًتمًإقرارهاًفيًمؤتمرًسينسيناتيًكأساسًلحكومةًعادلة
تمكن غرانت من ، و   561ين الثاني عام من تشر  الخامسجرت االنتخابات الرئاسية في      

الجمهوري الليبرالي هوراس غريلي بكل سهولة ، والفوز بوالية رئاسية  –هزيمة خصمه الديمقراطي 
                                                           

(1)
 George O. Seilhamer, Op.Cit.,P. 312. 

(2) 
Walter R. Houghton, Op.Cit., P. 512. 
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صوتًا ، فيما حصل (  110،818، )  علىفي التصويت الشعبي حصل غرانت ثانية ، فقد 
(  68 ) قد حصل غرانت على صوتًا ، أما في الهيئة االنتخابية ف(  810،  6، )غريلي على 

، الذي توفي في التاسع والعشرين من شهر تشرين صوتًا لمنافسه غريلي (  88) صوتًا ، مقابل 
بعض  يممثلأيام من التصويت المقرر في الرابع من كانون األول لقبل   561الثاني عام 

 . (5) (نساس ولويزيانا جورجيا وآرك) الواليات التي لم تصوت في الهيئة االنتخابية وهي واليات 
وبهزيمة هوراس غريلي في هذه االنتخابات ووفاته المفاجأة ، فقد تالشى الحزب الجمهوري      

األولى رئاسية ال تهغرانت والي اختتمفيما .  ( )الليبرالي من الحياة السياسية األمريكية الى األبد 
أ اإلدارات في تاريخ الواليات المتحدة بفضيحة جديدة هزت أركان إدارته التي كانت واحدة من أسو 

رهقانونًا   561الثالث من آذار عام ع في ، إذ وق    الذي يسيطر عليه الجمهوريون الكونغرس مر 
(  18،888)بموجبه مرتب رئيس الجمهورية الى ضاعف"  تبًرئيسًالجمهوريةروا" قانون  سمي

مقابل زيادة رواتب أعضاء مجلسي ،  نوبأثر رجعي للسنتين الماليتين السابقتي ، سنوياً دوالر 
( 1888)دوالر ، مع منحهم مكافأة مقدارها( 1188)دوالر الى ( 1888)الكونغرس السنوية من 

 . ( )دوالر وبأثر رجعي للسنتين السابقتين 
سخط الرأي العام األمريكي ، السيما الطبقات الفقيرة من العبيد السابقين  ت هذه الفضيحةأثار      

بإعادة البيض  بدأعنف المنظمات المسلحة التي ليات الجنوبية الذين أصبحوا ضحية في الوال
ًانالقمصمثل منظمة  " Ku Klux Klan"تشكيلها في الواليات الجنوبية على غرار منظمة 

 بهدف تحويل والء The White League اءعصبةًالبيضالومنظمة  Red Shirts The الحمر
هوري والتأثير على أصواتهم االنتخابية عبر منعهم من ممارسة حق عن الحزب الجمالعبيد هؤالء 

المتنامية المعارضة  مما دفعهم لالنضمام الىالتي خذلتهم ، فساد الحكومة و  ،(  ) االنتخاب
 . (1)الراديكالية التي وضع أساسها هوراس غريلي وحزبه الليبرالي الجمهورية للسياسة 

 

                                                           

(5) 
George O. Seilhamer, Op.Cit.,P. 311.ًً 

(2)
 Robert W. Burg, Op.Cit.,P. 52. 

دولرً(188،000ًً)ًدولرًأمريكيًويوازيًحالياًمبلغً(81،000ًً)للرئيسًجورجًواشنطنًمقدارهًًسنوياًاًاً رسًاألمريكيًاألولًراتبغخصصًالكونً(6)
ًولمًّ ،ً ًأمريكي ًعنه ًبدلا ًالمعيشية ًحياته ًنفقات ًتغطى ًبأن ًطالب ًولكنه ،ً ًراتبه ًرفض ًفقد ،ً ًثريا ًرجال ًباألساس ًواشنطن ًكان ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ا

 -.William A. Dunning, Reconstruction……., P.141ًًًًًًًًًًًً           ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً
(4)

 " The Civil Rights Bill" in The New York Times, March 1, 7215, PP. 7–1. 
(5)

 Earle Dudley Ross, The Liberal Republican Movement , H. Holt Publishers, Michigan University Press,7979,P. 712. 
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-ً:5638ً-5636اتًالمرحلةًاألخيرةًمنًإعادةًاإلعمارًتطوًرالجمهوريًًوالحزبًً-:سادساًا

-ً:5638ًً-5636ًالكسادًالطويلأزمةًاألوضاعًالقتصاديةًخاللًمعالجةًفيًدورًالحزبًً-
الحرب األهلية لترتيب أوضاعها المالية بعد انتهاء سعت الواليات المتحدة االمريكية جاهدة      

 ( 51) نحو االتحاديةالحكومة  أنفقتفقد  ، نية االتحاديةأموااًل طائلة أرهقت الميزا هاالتي كلفت
مليون دوالر يوميًا، وحدها ل، وكانت وزارة الدفاع تنفق  المعارك ىألف دوالر يوميًا عشية اندالع أول

وكان .  (5)الواحد  مليون دوالر في اليوم (5،1)ارتفع اإلنفاق إلى األول للحرب  ومع نهاية العام
يدرالية ثالث وسائل لتأمين األموال الالزمة للحرب، وهي فرض الضرائب، الف ةأمام الحكوم

صدار النقد، ولجأت إلى هذه الوسائل جميعًا، وكان لتلك الوسائل أثر حاسم في  واالقتراض، وا 
 فلجأ،  الحرب قد تتحول إلى حرب طويلة األمدهذه أن لها فيما بعد ، ولكن اتضح تمويل الحرب 

ُعين وكياًل للحكومة الفيدرالية الذي  جايًكوك الى المصرفي الشابخزانة مون تشيس وزير اللاس
وتمكنت الحكومة في  –التي مر ذكرها في الفصل السابق  -( عشرينً–خمسةً) ـلبيع سندات ال

مليوني دوالر في الحرب التي تجاوزت المن تأمين المال الكافي لتلبية نفقات   568عام  أيار
من سكان  (%1)سندات إلى نحو  من بيع 5681عام  اي كوك بحلولوتمكن ج، اليوم آنذاك 

 .( )الواليات الموالية لالتحاد 
من كم ( 18،888)، حيث جرى مد   ازدهرت خطوط السكك الحديدية، الحرب  انتهاء وبعد     
وكانت   561– 5688 عاميما بين  المدةالقطارات الجديدة عبر الواليات األمريكية في  سكك

قطاع الزراعة، وتشارك بمبالغ ضخمة  بعدعمال األ أكبرثاني السكك الحديدية وقتها صناعة 
ائلة من المضاربين إلى طللغاية، وتتحمل قدرًا هائاًل من المخاطر في البالد، وأدى ضخ أموال 

في هذا القطاع الصناعي، وازداد بناء أرصفة الموانئ والمصانع  طبيعيحدوث نمو غير 
  . ( ) األخرىوالمنشآت 

بعد الحرب سلسلة من االنتكاسات االقتصادية التي  شهدتالواليات المتحدة األمريكية إال إن      
عرفت  التيقتصادية االزمة األوالذي كان بداية   561عام  سبقت انهيار أسواق المال األوروبية

                                                           

(1)
 George Boutwell, Op.Cit.,P. 22. 

(8)  
Warren M. Persons; Pierson M. Tuttle; Edwin Frickey, " Business and Financial Conditions in the Aftermath of the 

Civil War in the United States," Review of Economic Statistics, Vol. 1, Supplement 1, New York, 7911, PP. 5-9.   
(3) 

 Ibid, PP. 71-72. 
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ًالطويل" بأزمة  ة األسود عام ذعر يوم الجمعهذه االنتكاسات باإلضافة الى و ،  (5)"  الكساد
أنفلونزا الخيول عام  تفشيو ،  5615هي حريق شيكاغو عام   -والتي مر  ذكرها آنفًا  - 5680
، وسوف نتطرق الى   561عام بموجب قانون العملة ل العملة الفضية سكوالتوقف عن ،   561

 .  561هذه االنتكاسات الثالث بإيجاز لبيان تأثيرها في اندالع األزمة االقتصادية عام 
 

-ً:5638حريقًشيكاغوً.5ً
نتيجة أربع حرائق  5615عامتشرين األول  الثامن والتاسع مناندلع حريق شيكاغو يومي      

شخص من (  588،888) تشريد حوالي تسبب في و متزامنة على ضفاف بحيرة ميتشغان ، 
في  يةماد رئخساشخص آخرين ، فضاًل عن تسببه ب(  188 ) منازلهم ، وقتل ما يزيد على 

جراء ألسنة اللهب التي التهمت منطقة مساحتها ، مليون دوالر  مائتيب قدرتالممتلكات العامة 
، وتفاقمت نتائج ذلك الحريق بفعل اندالع حرائق متزامنة في والية ويسكونسون،  أربعة أميال مربعة

 .  ( )خسائر مالية هائلة  عليهاترتب 
 

-ً:5638ًأنفلونزاًالخيول.8ً
وكانت تبعاتها واسعة النطاق على االقتصاد   561نتكاسة أنفلونزا الخيول فقد وقعت عامأما ا     

، وتوقفت تمامًا صناعة خطوط السكك الحديدية ، برمته  النقل األمريكي قطاعاألمريكي، إذ طالت 
ولم تعد مقطورات السكك الحديدية قادرة على مزاولة نشاطها ألن إمدادات الفحم والخشب توقفت 

امًا، بل ووصل األمر إلى خفض أعداد سالح الخيالة األمريكي، واقتصار تحركاته على القتال تم
سيرًا على األقدام، ولم يقتصر الضرر على سالح الفرسان بالجيش األمريكي، بل وعانى منه 

الذين وجدوا أن خيولهم أصابها الوهن بما يستحيل معه خوض أي معارك على ، الخصوم أيضًا 
وقد أدى تفشي أنفلونزا الخيول بهذه الصورة البشعة إلى قيام الرجال بشد العربات بأيديهم ظهورها، 

بينما ظلت القطارات والسفن وهي محملة بالبضائع دون أن يتم تفريغها، وتوقف توصيل السلع 
 .  ( )األساسية الضرورية، وكان لهذا المرض تأثير واضح في االقتصاد األمريكي 

 
 

                                                           

 .5631ًوحتىًعام5636ًًسميتًاألزمةًبهذاًاألسمًبسببًالمدةًالزمنيةًالطويلةًالتيًاستغرقتهاًماًبينًعاميًً(2)
(1)

 Edward Channing, Op.Cit.,P. 759. 
 .10ًً-21،ًصًص8006ً،ًًالكويتعالمًالمعرفةً،ًسلسلةً،ًًمحمدًمجدًالدينًباكير،ًترجمة8ًًالثروةً،ًجًةجونًستيلًجوردون،ًإمبراطوريً(8)
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-ً:5636عامًًملةقانونًالع.6ً

ألمانيا تخليها عن سك أعلنت ،  5615عام  (5)الفرنسية  -عقب انتهاء الحرب البروسية      
خالل المدة  والنمسا توسعا مفرطًا في شتى جوانب االقتصاد ألمانياشهد اقتصاد و عملتها بالفضة ، 
االنهيار تمرت حتى واس 5615والتي تلت توحيد ألمانيا عام " المؤسسينًعصر"التي أطلق عليها 

الى  5615عام  ألمانياأدى صدور قانون تأسيس الشركات الليبرالي في فقد  ،  561المالي عام 
ودمج بعض المؤسسات ،  Bank of Dutch تأسيس شركات مالية جديدة مثل بنك دويتشة

دمته ما ه إعمار إعادةمشروعات األلماني الى نزوح رأس المال و ، المالية القائمة مع بعضها 
،  في قطاع السكك الحديدية، السيما البورصات  ة فيمضاربالالحرب في فرنسا ، الى تشجيع 

ولكن وانخفاض الطلب على الفضة دوليًا ، ،  والمصانع، وأرصفة الموانئ، وبناء السفن البخارية
حديدية السكك ال إمبراطوريةفي برلين انهارت ف،  هذا التوسع سرعان ما شهد تراجعًا ثم انهياراً 

  561عام  أيارالتاسع من في ،  و  بيتل هنري ستروسبيرجرجل األعمال األلماني المملوكة ل
سلسلة و ،  المتتالية والتالعبات الكثيرة اإلفالسبسبب حاالت  ينايانهارت البورصة النمساوية في ف

 ، اض الشركاتص األموال المتوافرة إلقر نقلبنك فيينا، األمر الذي تسبب في المتكررة اإلخفاقات 
 .( ) آنذاك لتعلن بداية أسوأ انهيار مالي في أوروبا

ترك قرار ألمانيا التخلي عن العملة الفضية وما نتج عنه من انهيار لبورصتي برلين وفيينا      
دولي على الأثرًا كبيرًا على الواليات المتحدة األمريكية ، فقد تسبب القرار في انخفاض الطلب 

ي انخفاض قيمتها في السوق العالمية ، ولما كانت الواليات المتحدة األمريكية أكبر الفضة ، وبالتال
منتج للفضة في العالم من مناجم التعدين التي تمول باالستثمارات الغربية ، فقد واجهت انخفاضًا 
ة حادًا في الطلب على الفضة ، الى جانب انخفاض قيمة العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكي

، األمر الذي أضر كثيرًا بمصالحها الصناعية والزراعية على حٍد سواء ، إذ أن الكثير من 

                                                           

نتيجةًلرغبةًالمستشارًاأللمانيًبسماركًفيًالقضاءًعلىًالنفوذ5630ًًفيًالتاسعًعشرًمنًتموزًعامًبينًفرنساًوبروسياًًاندلعتهيًالحربًالتيًً(5)
ًبعد ًألمانيا ًليتفرغًلتوحيد ًوأسفرتًعنًهزيمةًالفرنسيينًوسقوطًباريسًفيًالثامنًًالفرنسيًفيًأوروبا ًلباقيًالقوىًاألوروبيةًاألخرىً، تحييده

للمزيدًمنًالتفاصيلً.ً،ًوانتهتًالحربًفيًالعاشرًمنًأيارًمنًنفسًالعامًبعدًمقاومةًهزيلةًمنًالفرنسيين5635ًًوالعشرينًمنًكانونًالثانيًعامً
 .681،ًص8005ً،ًمؤسسةًدارًالشعبًومؤسسةًفرانكلينًللطباعةًوالنشر،ًالقاهرةً،8ًالميسرةً،ًطالموسوعةًالعربيةًً-:ينظرً

(2)
 Young Joo Park, " Depression and Capital Formation: The United Kingdom and Germany, 7213-7292 " , Journal of 

European Economic History, No.12 ,Vol. 3, 7991, PP. 577-534. 
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المزارعين كانوا مدينين إما للحكومة أو ألصحاب القروض ، وكان يتوجب عليهم تسديد التزاماتهم 
 . (5)المالية بدوالر الفضة الذي كان ذا قيمة مالية مناسبة لهم 

على هذه األزمات تأثير تدارك لغرانت الى اتخاذ التدابير الالزمة سعت إدارة الرئيس      
تقدم نواب الحزب الجمهوري في ف مواجهة انخفاض قيمة العملة األمريكية ،االقتصاد األمريكي ، و 

لتخلي عن سك العملة يقضي بابمشروع قانون   561في الثاني عشر من شباط عام الكونغرس 
وصادق عليه الرئيس غرانت على  ، قاعدة الذهبالعملة على وفق إصدار والعودة الى ، الفضية 

 .( )الفور ليصبح قانونًا نافذًا 
قبل صدور هذا القانون تستعمل الذهب والفضة في سك لواليات المتحدة االمريكية اكانت      

 فكانت عملتها تتألف من الدوالر األخضرحيث صدرت لها عمالت دخل فيها المعدنان، ، عملتها 
(  8 /5) المغطى بالذهب الى جانب دوالر الفضة المعدني ، الذي انخفضت قيمته الى نسبة 

إلى معيار الذهب، بمعنى أنه لم يعد  الواليات المتحدةالقانون نقل هذا ولكن مقابل الذهب ، 
توقفت عن سك ، كما إلى عمالت فضية  هابمقدورها شراء الفضة بسعر قانوني، وال تحويل

 في هبوط تمثل، وقد أدى هذا القانون إلى تأثير فوري التاريخ الفضية اعتبارًا من هذا الدوالرات 
أسعار الفضة، األمر الذي ألحق الضرر بامتيازات التعدين الغربية التي أطلق أصحابها حاد في 

، باقتصاره على أدى إلى تقليل اإلمداد النقدي المحلي  كما  "5636جريمةًعامً"  على القانون
األمر الذي ألحق الضرر بالفالحين، وأي أشخاص آخرين عليهم أعباء ديون ملة الذهبية ، الع

ثقيلة، وقد أثار ذلك غضب الشارع األمريكي ، وتسبب في عزوف المستثمرين عن االلتزامات 
 .( )، السيما الصكوك طويلة األجل المالية 
، ادية في الواليات المتحدة األمريكية االقتص مقدمات األزمةاالنتكاسات األربع ، كانت تلك      
في الذي يملكه المصرفي الشهير جاي كوك بانهيار بنك فيالدلفيا الحقيقية فقد بدأت األزمة أما 

الواليات المتحدة في سلسلة من االنهيارات  حيث دخلت،   561 عام  أيلولالثامن عشر من 
 .( ) 5610العام  حتى نهاية ، استمرفي كساد طويل  ها مع أوروباالمالية ، ثم دخول

 ة فيالدلفيامؤسسأحد أهم المستثمرين في خطوط السكك الحديدية من خالل  جاي كوككان      
 عام في أيلولو ، المصرفية بالواليات المتحدة  اتالمؤسسالتي تعد من أهم وأكبر  المصرفية

                                                           

(1)
  Milton Freedman, “ The Crime of 7213” , Journal of Political Economy ,Vol. 92, No. 2,  7991, PP. 7759–7794. 

(2) Journal of the Senate of the United States ….., 3
rd

  Session of 41
nd

  Congress, Op.Cit., PP. 414-432. 
(3)

 Milton Freedman, Op.Cit.,P.7721. 
 .18المصدرًالسابقً،ًصً،ًيلًجوردونجونًست (6)
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دوالرات في صكوك ماليين من الالوجدت شركة جاي كوك نفسها غير قادرة على تسويق   561
ثاني أكبر خط  لتكون هالبنائ كوك خطط التي"  للسككًالحديديةًشمالًالمحيطًالهادئ" شركة 

، وتم حفر وتمشيط لها ، وقدمت مؤسسة كوك التمويل الالزم سكك حديدية على مستوى القارة
 5618امعشباط  الخامس عشر منلمد خط السكة الحديد في  مينيسوتااألراضي بالقرب من والية 

مليون دوالر كقرض حكومي في  (88 )وبينما كانت مؤسسة كوك على وشك الحصول على 
وردت تقارير تفيد أن ائتمان مؤسسة كوك أصبح ال يساوي شيئًا، وفي ،   561من عام  أيلول

شمالً" مشروع  إنأعلنت مؤسسة كوك إفالسها، وهو ما يعني الثامن عشر من الشهر نفسه 
  .(5)لن يستكمل "  سككًالحديديةللًالمحيطًالهادئ

تاريخ  واحدة من أكبر األزمات االقتصادية فيل بدايةالمصرفية جاي كوك  مؤسسةانهيار  كان     
الثامن عشر من جاي كوك في  مؤسسة إفالسعن فما إن أعلن  الواليات المتحدة األمريكية ،

وعلى صدر  "تايمزنيويوركً"  في صباح اليوم التالي جريدة ، حتى ظهرت   561 عام أيلول
وذلك لتهيئة الشعب األمريكي  " إنهًليومًقاسًفيًوولًستريت"  العنوان التالي األولى صفحتها 

مجموعة كبيرة من األمر الذي دفع ب،  لتقبل المشكالت التي على وشك أن تحملها األيام القادمة
ة نفسها من الخسارة، وبينما تمكن الذهاب إلى السوق مبكرًا وحمايالى األسهم في سوق المستثمرين 

آخرون أن المشكلة ال تتعدى أن تكون أمرًا عابرًا  توهمأنفسهم من االنهيار،  إنقاذالكثيرون من 
سرعان ما تنجلي تبعاته وتعود األوضاع إلى سابق عهدها، وأن هذا الذعر لن يدوم إال لفترة 

اتهم ألطول فترة ممكنة، ولما رأوا هامش الربح تشبثوا باستثمار فقصيرة، يواكبها ارتفاع في األسعار، 
ذهبت تنبؤاتهم بحدوث انفراج قريب أدراج الرياح، بعد أن يتراجع باستمرار، اضطروا لالنسحاب، 

، إفالسهافقد جاءت األخبار الجديدة على شكل إعالن مختصر من شركة جاي كوك التي أعلنت 
خبر وقع الصاعقة، حيث توقفت أنشطة سماسرة يفيد أن الشركة عل قت تعامالتها، وكان لهذا ال

البورصة، ثم تدافع المستثمرون في البورصة إلخطار جميع المؤسسات في وول ستريت بهذه 
االنتكاسة، وسرعان ما بدأ السماسرة في مغادرة البورصة، ووصلت األخبار إلى مكاتبهم في لمح 

لذين أصيبوا بالذهول، الوقت الكافي البصر، ولم تتح تلك الصدمة ألعضاء المؤسسات المالية ا
ليفكروا بخطواتهم المقبلة، وشهدت البورصة حركة بيع غير عادية، وتراجعت األسعار إلى 
الحضيض، وانتشرت أخبار هذا الذعر الذي شل االقتصاد في جميع أرجاء مدينة نيويورك، وسارع 

                                                           

(1)
  Ellis Paxson Oberholtzer, Jay Cooke: Financier of the Civil War, Vol.1, New York, 7911, PP. 312-321. 
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بالتخلص منها بإعطائها  المئات ممن كانوا يحتفظون باألسهم على أمل أن ترتفع أسعارها،
      للسماسرة، وطلبوا منهم بيعها فورًا وأدى ذلك إلى هبوط األسعار، وتدافع الناس إلى الشوارع 

 .(5) طلبوا من السماسرة التوقف عن البيع على أمل أن يزداد هامش الربح في اليوم التاليو 
 بورصة نيويورك قيامن، تال ذلك مستثمريالذعر بين ال الى حالة منانهيار مؤسسة كوك  أدى     

،  آالف شركة (58)انهارت و  ، لمدة عشرة أيام أبوابهابإغالق   561عام  في العشرين من أيلول
تركت األزمة ، و  أخرى، وتقلص حجم العمل في تشييد السكك الحديدية أعمالو  أنشطةت تهاو و 

انهيار العديد من البنوك ، ت في األمريكية ، تمثلشديدة على الواليات المتحدة آثارًا اقتصادية 
فالس العديد من  وانخفاض األجور ، وتسريح اآلالف من العاملين ، وزيادة نسبة البطالة ، وا 
شركات السكك الحديدية وشركات قطع األخشاب ، فضاًل عن انخفاض حاد في قيمة العقارات ، 

 . (  )وتوقف حركة القطارات في أحيان كثيرة  
قتصادي فحسب ، بل تعدته الى اآلثار السياسية على الجانب االاألزمة  رتقتصر آثالم      

تذمر المواطنين األمريكيين ، السيما العبيد المحررين ، من سياسات الخطيرة التي تمثلت في 
دارة الرئيس غرانت ، فقد أدت سياسات الحزب الجمهوري المالية  السيما ، الحزب الجمهوري ، وا 

الى تقليل حجم األموال المتداولة في السوق االمريكية الى مستويات   561قانون العملة لعام 
(  الدولرًاألخضر) متدنية ، بسبب اقتصارها على المعروض من العملة الورقية المغطاة بالذهب 

، ليس بمقدور الطبقات الكادحة كالهما ذا قيمة مالية عالية وكان أو دوالر الذهب المعدني ، 
ديد ديونها الثقيلة ألصحاب المصارف والقروض ، وكان أغلب هؤالء هم من الحصول عليها لتس

العبيد المحررين الذين كانوا يحلمون باإلصالحات االجتماعية التي ستغير حياتهم ، فكانت هذه 
األزمة وطريقة تعامل الحكومة معها كوقع الصاعقة عليهم ، األمر الذي دفعهم الى التخلي عن 

وري ، والتحول الى دعم الحزب الديمقراطي ، السيما في الواليات الجنوبية مساندة الحزب الجمه
 . ( )للحصول على المساعدة الممكنة من أرباب العمل السابقين من كبار المالك والمزارعين 

، وقد ن للكونغرسالدورة الثالثة واألربعيجلسات عقدت   561من كانون األول عام  األولفي      
، وأكد غرانت في رسالته العملة تشريعات و  واالقتصاديةحول المسائل المالية  مناقشاتالتركزت 
 .(  ) " البالدًالماليةًوالقتصاديةًتكرسًكلًجهودهًلحلًمشكاليسًهأن "للكونغرسالسنوية 

                                                           

(1)
  Ellis Paxson Oberholtzer, Op.Cit., PP.419-431. 

(2)  
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(3)
 William Alan. Blair,  The Use of Military Force to Protect the Gains of Reconstruction , Civil War History 

Journal,Vol.57, No. 4, December 1115,PP. 322-411.  
(4) William A. Dunning, Reconstruction……., P.132. 



  111                 (5688 -5681)  عمارعادة اإلإفي مرحلة السياسي الحزب الجمهوري ودوره : الفصل الرابع 

  
  

الذي دخل مرحلة ناقش الكونغرس أمكانية إقرار سياسة تضخمية لتحفيز االقتصاد األمريكي      
السيما في ظل تصاعد المطالبات بتبني سياسة مالية تعيد ،   561موجة الذعر لعام  الكساد بعد

  561فوافق في الرابع عشر من نيسان عام التوازن الى الحياة االقتصادية في الواليات المتحدة ، 
والذي يهدف الى زيادة "  قانونًالتضخم"  بإسمعلى تمرير قانون المناقصات القانونية المعروف 

           مبلغًا جديدًا من المال مقداره  البنك الوطنيدات الواليات المتحدة المالية عبر إصدار إمدا
                     في الواليات المتحدة  المتداول، ليصبح مجموع المبلغ دوالر( 88،888،888 )
نون من أعباء أيده كثير من المزارعين والرجال الذين يعا ماوهو ،  (5)دوالر( 888،888، 6 ) 

حق  الستخدامالمصارف والمضاربين الذين دعوا الرئيس  أصحابالديون الثقيلة ، وعارضه 
وفي  ،المستثمرين األجانب أموال النقض ضد مشروع القانون ، بسبب اعتماده على سندات و 

استخدم الرئيس غرانت حق النقض ضد مشروع القانون   561الثاني والعشرين من نيسان عام 
 هنفسالعام وفي تموز من  .( ) " أنًمنًشأنهًأنًيدمرًائتمانًاألمة "غير متوقع بحجة  بشكل

اتفق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس على تمرير مشروع القانون الذي يجعل الحد 
دوالر ، فصادق عليه (  888،888، 6 )األقصى للمبلغ المتداول فعاًل في الواليات المتحدة عند 

 . ( )يصبح قانونًا نافذًا الرئيس ل
ترك هذا الحل الوسط قدرًا كبيرًا من الشعور باالستياء لدى الناخبين األمريكيين السيما في      

الواليات الغربية الذين عد وا البنك الوطني مجرد جهاز لزيادة ثروة المتنفذين وأقطاب السلطة في 
مسائل العملة ، وتوالي الفضائح المالية وفساد الواليات الشمالية والشرقية ، وزاد االنقسام بشأن 

تزامن هذا القانون مع الكشف عن أعضاء الحكومة من نفور الناخبين عن الحزب الجمهوري ، فقد 
فضيحة جديدة تورط فيها سياسيون جمهوريون بارزون في إدارة الرئيس غرانت ، أطلق عليها أسم 

 . ( )"  عقدًسانًبورنأو  ضريبةًالويسكي" 
وجهت تهمة االحتيال للحصول على أموال عامة   561ففي العاشر من كانون الثاني عام      

ًبورن جونالى   وأثنين من موظفي مكتب اإليرادات الداخلية D. Sanborne John  سان
(BIR- Bureau of Internal Revenue   ) بموجب قانون   561الذي أنشئ في العام
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األمريكي ، والذي يسمح لوزارة الخزانة األمريكية بتعيين موظفين  االعتمادات الذي أقره الكونغرس
في مكاتب اإليرادات الداخلية لجمع ضرائب غير مدفوعة للحكومة األمريكية تقدر قيمتها بحوالي 

من قيمة هذه الضرائب ، % ( 18) دوالر ، لقاء حصولهم على عمولة مقدارها (  1،888  )
جورج باتويل  -السيناتور عن والية ماساتشوتس  -نة آنذاك لذين تعاقد معهم وزير الخزااو 

George S. Boutwell (5656-5081)(5  ) ، وقد نجح سان بورن في جمع للقيام بهذه المهمة
في الواليات المتحدة األمريكية ، وحصل على عمولة (  الويسكي)  مبالغ طائلة من صانعي

أنه تقاسمها مع مسؤولين بارزين لتمويل نشاطات دوالر ، أتضح فيما بعد (  888، 5 )  مقدراها
إال إنه نجح في تبرئة نفسه بحجة أنه قد جمع هذه األموال بموجب سياسية للحزب الجمهوري ، 

الرئيس غرانت الى إصدار قرار في الثاني والعشرين من حزيران عام  دفععقد مع الحكومة ، مما 
وفقًا لقانون االعتمادات لعام  إلغاء نظام التعاقدبإصالح قانون الخدمة المدنية عبر يقضي   561
561  (  ). 

الكونغرس أعاد في ظل هذه األجواء المشحونة بالتذمر من الحزب الجمهوري والحكومة ،        
ابتداءًا مناقشة التدابير الالزمة لمعالجة آثار األزمة االقتصادية الحادة التي تعصف بالبالد ، فأقر 

لة من التشريعات المالية التي تهدف الى تدارك التأثيرات السلبية لألزمة على جم  561من العام 
في الثاني والعشرين الكونغرس  القانون الذي أقره الواليات المتحدة األمريكية ، ومن هذه التشريعات

إلصالح مجموعة من األنشطة والوظائف المعمول بها في سك العملة في   561من تموز عام 
تحت  5611عام  كانون األولمن الرابع عشر في  قانون االستئناف الذي أقر  و متحدة ، الواليات ال

أيًدعمً –نظام الذهب ب العمليقضي بالموافقة على إعادة ، و ضغط أصحاب المصالح المالية 
ًالذهب ًمن ًبقيمتها ًالورقية في السابع عشر من نيسان عام القانون الذي أقر  و  .( ) -ًالعملة

                                                           

لىًالحزبًالديمقراطيًوانتخبًمثالاًفيًالمجلسًالتشريعيً،ًودرسًفيهاً،ًانضمًا5656سياسيًورجلًدولةًأمريكيً،ًولدًبوليةًماساتشوتسًعامً (5)
تخرجًمن5688ًًانضمًالىًالحزبًالجمهوريًوعارضًالعبوديةً،ًوفيًعام5612ًًانتخبًحاكماًلماساتشوتسً،ًفيًعام5615ًًللوليةً،ًوفيًعامً

الىًالجناحًالراديكاليًفيًالحزبًالجمهوريًوشغلًً،ًوانضمًاألمريكيعضوااًفيًمجلسًالنواب5686ًًكليةًالقانونًومارسًالمحاماةً،ًانتخبًعامً
للخدمةًفي5636ًًواستقالًمنهاًعام5681ًً،ًعينهًالرئيسًغرانتًوزيرااًللخزانةًعامًًلينكولنفيًعهدًالرئيسًمفوضًلإليراداتًالداخليةًمنصبًأولً

 .Charles Lanman, Op.Cit.,p:21 -ًًًًًًًًًًً   ًًً   ًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5101ً،ًتوفيًعام5633ًعامًمجلسًالشيوخًحتىً
(2)

 William S. McFeely, Op.Cit., PP. 741-742. 
ًبعدفيًالتداولً،ًًو(Greenbackًً)ًمنًالعملةًالورقيةًالمغطاةًبالذهبًًمليونًدولرًأمريكي(260ًً)،ًكانًأكثرًمنًًبحلولًنهايةًالحربًاألهليةً(6)

فيًالكونغرسًاستئنافًمدفوعاتًالتقاعدًًأرادًبعضًالنوابًالجمهوريينًونيةً،علىًالعمالتًغيرًالقانعقوباتًدستوريةًبفرضًالمحكمةًالعلياًقرارً
ًبـًًالنقودًالورقيةب ًوتحديدًمقدارها ًالقانونًالذيًيدعوًوزيرًالخزانةًالىًتوفيرًالغطاءًالقانونيًللعملةًاألمريكيةًالمتداولةً، ًبمشروعًهذا ،ًفتقدموا
أصبحًهذاًالقانونًساريًالمفعولًًوً،ًةًفيًأسرعًوقتًممكنيالفضًوالعملة(shinplastersً)متداولةًالةًيورقالًكسورالاستبدالًًومليونًدولرًً(600ً)

 -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5631ًعامًاألولًمنًكانونًاألولًبدءاًمنً



  118                 (5688 -5681)  عمارعادة اإلإفي مرحلة السياسي الحزب الجمهوري ودوره : الفصل الرابع 

وزارة الخزانة الملحق بحكام الواردة بشأن أوجه القصور في مكتب سك العملة ينظم األل 5618
 .(5)أحكام تزوير العملة األمريكية  5611عام المطلع ، فيما أقر  الكونغرس األمريكية 

من جهته حاول الرئيس غرانت إجراء اإلصالحات الضرورية للحد من تفشي الفساد في      
وزير الداخلية كولومبوس  5611عشر من تشرين األول من عام فأقال في الخامس حكومته ، 

إحالة عقود مسح األراضي العامة ورسم بتورطه في الذي اعترف  Columbus Delanoديالنو 
في وعين الخرائط الى نجله وشقيقه الذين حصال على قيمة العقد دون تنفيذ أي عمل مقابل ، 

(  ) Zachariah Chandler (565 - 5610) زكريا تشاندلرالتاسع عشر من الشهر نفسه 

 .( )منحه صالحيات واسعة بعد أن وزارة ال، وأوكل إليه مهمة إصالح وزيرًا للداخلية 
وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الرئيس غرانت إلصالح ما يمكن إصالحه من      

الد االقتصادية واالجتماعية تشريعات لمعالجة مشاكل البما أقره الكونغرس من فساد حكومي ، و 
لم تنجح في وقف تراجع شعبية الحزب الجمهوري بين الناخبين ، والسياسية ، إال أن هذه الجهود 

السيما في الواليات الجنوبية والغربية ، وهذا ما أثبتته انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 
األغلبية في الكونغرس للمرة األولى  ، إذ تمكن الديمقراطيون من تحقيق 5611كانون األول عام 

         عن والية أندياناناتور يالس وانتخبوا النواب ، فسيطروا على مجلس منذ اندالع الحرب األهلية ،
مع اقتراب موعد  -فيما كان الحزب الجمهوري  ،مجلس لرئيسًا ل M. C. Kerr كير. سي . أم 

يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه السياسي منذ تأسيسه ، إذ عجز  - 5618االنتخابات الرئاسية لعام 
عن إصالح سياسته الراديكالية إلعادة إعمار الجنوب بعد أن انحرفت عن مسارها الحقيقي ، 
وتحولت من برنامج لمساعدة الفقراء المحررين وحمايتهم واستعادة حقوقهم ، الى برنامج لثراء 

موظفين الحكوميين ، كما أطاحت فضائح الفساد بسمعة المتنفذين من قيادات الحزب وكبار ال
نجازات إدارته ، فضاًل عما خلفته األزمة االقتصادية من تأثيرات قاسية على  الرئيس غرانت وا 

                                                                                                                                                                                                 

-Charles Emory Smith, From Lincoln to Taft 7254-7912 Why I am Republican  : The History and a Achievement of 

the  Republican Party -A record of Over Fifty Years, Philadelphia, 7912,P.11. 
(1)  

William S. McFeely, Op.Cit., PP. 749-757. 
يسااًلبلديةًرئ5615ً،ًوتعلمًفيهاً،ًأيدًالحزبًاليمينيً،ًاختيرًعام5656ًًسياسيًأمريكيًشهيرً،ًولدًفيًبلدةًبيدفوردًبوليةًنيوهامبشايرًعامًً(8)

جهودًعزلًالرئيس5686ًًلعضويةًمجلسًالشيوخًعنًالحزبًالجمهوريً،ًوانضمًالىًالجناحًالراديكاليً،ًأيدًعام5613ًًديترويتً،ًانتخبًعامً
للداخلية5631ًًجونسونً،ًعينهًالرئيسًغرانتًعامً  .Charles Lanman, Op.Cit.,PP.711-717 -ًًًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًوزيراًا

(3)
 Arthur Tappan Pierson,  Zachariah Chandler: An Outline Sketch of his Life and Public Services , Detroit,7221, PP. 

343-345. 
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االقتصاد األمريكي ، أسهمت في إرباك سياسة الحكومة وشغلتها عن مواجهة النفوذ المتنامي 
 .(5)للديمقراطيين في الواليات الجنوبية 

Republican Platform of 1188ًً   -:5638ًبرنامجًالحزبًالنتخابيًلعامًً-:سابعاًا
أصدرت اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب  5618في الثالث عشر من كانون الثاني عام      

في مدينة سينسيناتي في "  للحزبًالجمهوريًالتحادي" لعقد المؤتمر الوطني  الجمهوري نداءً 
لتسمية مرشحي الحزب لمنصبي الرئيس ونائبه ، وقد جاء في  5618حزيران عام الرابع عشر من 

- :هذا النداء 
 " الوطنيًللحزبًالجمهوريًالتحاديًالمؤتمر "

ًمرشحيً " ًتسمية ًفيه ًالوطنيًللحزبًالجمهوريًالتحاديًالذيًسيتم إنًالمؤتمر
قدًفيًالساعةًالحزبًلمنصبيًرئيسًالولياتًالمتحدةًالمريكيةًونائبهً،ًسوفًيع

في5638ًًالثانيةًعشرةًظهرااًمنًيومًاألربعاءًالموافقًالرابعًعشرًمنًحزيرانًعامً
ًلضعفًعددً مدينةًسينسيناتيً،ًوكلًوليةًمخولةًبالتمثيلًبعددًمنًالنوابًمساٍو
ًلمقاطعةً ًومثلهما ،ً ًمنظم ًإقليم ًلكل ًنائبين ًومن ًالكونغرسً، ًمجلسي ًفي نوابها

ً ،ً ًالتوصيكولومبيا ًالناخبينًوسيتم ًكل ًلدعوة ًوليات ًبضع ًفي ًلجان ًلتشكيل ة
الجمهوريينً،ًوكلًالناخبينًاآلخرينًبغضًالنظرًعنًانتماءاتهمًالسياسيةًالسابقةً
ًوالراغبينًفيًالعيشًبسالمًفيً ًاإلقليميةًالناشئةً، ،ًمنًالذينًيعارضونًالقضايا

لًمواطنًالحقًهذاًالبلدًعنًطريقًالمحافظةًعلىًالحقوقًالدستوريةًالتيًتضمنًلك
فيًالقتراعًالعامًبدونًخوفًأوًخداعً،ًوبعيدااًعنًالتضليلً،ًوالذينًيرغبونًبإدارةً

ً ًلتحقيق ًويسعون ،ً ًومخلصين ًأمناء ًضباط ًقبل ًمن ًالبالد ًاإلصالحاتاقتصاد
ًالظروفًمنًحينًآلخرً،ًويعارضونًإضعافًالرصيدًالعامً الحكوميةًالتيًتقضيها

العامً،ًويدعمونًالولءًلألمةً،ًويعتبرونًأنًًعنًطريقًالتملصًمنًسدادًالدين
نظامًالتعليمًالعامًهوًالرافدًللحريةًاألمريكيةً،ًمماًيستوجبًالمحافظةًعليهًوتحريرهً
منًالولءاتًالطائفيةًوالمناطقيةً،ًوالذينًيؤمنونًبأنًتحقيقًهذهًالغاياتًيتمًمنً

بروحًالدستورًومبادئًًالمواطنينًالمتمسكينًوأولئكخاللًبناءًالثقةًبينًالحكومةً
 . (  ) " الستقاللًفيًذكراهًالمئويةًاألولىًًإعالن

                                                           

(1) Charles Emory Smith, Op.Cit., PP. 11-13. 
(2) Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit., PP. 91-92. 
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ًالتنفيذيةًالوطنيةًاللجنة                                                                 

 ً

الحزبًالجمهوريً" يتبين من هذا النداء أن اللجنة التنفيذية الوطنية اختارت اإلبقاء على اسم      
إدراكًا منها ألهمية مخاطبة األمريكيين بلغة تجسد في هذه االنتخابات ، "  الوطني التحادي

على اللجنة حافظت كما الحرص على صيانة االتحاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الحزب ، 
      ل رغبة في التعاون مع كالوأظهرت ، مقاطعة  وأإقليم  وأكل والية تمثيل لالمخولين عدد النواب 

على العكس  –، وأوضحت المؤيدين لبقاء االتحاد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية السابقة 
 .(5)سياسة الحزب في المرحلة القادمة  -من النداء السابق 

في مدينة  5618عقد الحزب الجمهوري مؤتمره االنتخابي في الرابع عشر من حزيران عام      
بعد فشل الجمهوريين الراديكاليين في إعادة ترشيح يوليسيس غرانت و  ،بوالية أوهايو سينسيناتي 

كان شخصيات مهمة لمنصب الرئيس ،  خمسشهد المؤتمر ترشيح ، فقد (  )لوالية رئاسية ثالثة 
احدًا من أبرز قادة الحزب الجمهوري في فترة و  يعد  الذي  James Blaineجيمس بلين  أهمها

لوال لمنصب الرئيس ، أن يحوز على ترشيح الحزب الجمهوري  كان من الممكن لهاإلعمار ، و 
رشوة من أصحاب مصالح البقبول الليبراليين بعض الجمهوريين الديمقراطيين و من قبل اتهامه 

حكومية للسكك  رس في الموافقة على منح أراضيغتأثير على الكونال تهالسكك الحديدية ، ومحاول
وهكذا فقد استقر رأي  الى استبعاده من الترشيح ،، األمر الذي أدى 5688الحديدية عام 

-  Rutherford B. Hayes (56فورد هايز  رذرأوهايو والية الجمهوريين على ترشيح حاكم 
لمنصب الرئيس ، فيما اختير النائب عن  أبطال الحرب األهليةأحد كان الذي  (  )(  560

 .  (5)ب نائب الرئيس بالتزكية لمنص William A. Wheelerنيويورك وليام ويلر 
                                                           

(1) Gordon S.P. Kleeberg, Op.Cit.,P. 99. 
دونًالحاجة5638ًًللمرةًاألولىًفيًتاريخًالحزبًالجمهوريًاقترحتًبعضًالصحفًالجمهوريةًإعادةًترشيحًغرانتًلوليةًثالثةًفيًانتخاباتًعامً (8)

،ًواعترضًالديمقراطيينًالذينًيسيطرونًعلىًمجلسًالنواب5631ًًالىًعقدًمؤتمرًانتخابيًللحزبً،ًوأيدًجمهوريوًوليةًبنسلفانياًهذاًالمقترحًعامً
ًالمقترحًوعّدوهً ًواشنطنً،ًمماًيعرضًالمؤسساتًالدس"ًعلىًهذا صوتًف"ًتوريةًللمخاطرًإساءةًللنظامًالجمهوريًاألمريكيًوالتقاليدًالتيًوضعها

-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًصوتااًمؤيدةً(56ً)صوتااًمقابلً(866ً)مجلسًالنوابًعلىًرفضًالمقترحًبأغلبيةً
-George O. Seilhamer, Op.Cit., PP.334-335.  

(6)ًً ًالمريكيةً، ًالرئيسًالتاسعًعشرًللولياتًالمتحدة ًديالويرًبوليةًأوهايوًودرسًًفي5688ًولدًفيًالرابعًمنًتشرينًاألولًعام كليةًًفيمدينة
5621ًتخرجًفيًعامًًو5626ًالحقوقًبجامعةًهارفاردًعامًً،ًثمًدرسًالقانونًبكلية5628ًمعًمرتبةًالشرفًاألولىًفيًعامً،ًوتخرجًفيهاًكينيونً

خدمًتحادًوتمتًترقيتهًالىًرتبةًلواءًلشجاعتهً،ً،ًتركًالمحاماةًمعًبدايةًالحربًاألهليةًليخدمًفيًجيشًاًلساندوسكايًومارسًالمحاماةًفيًمدينةً
ًاألميركي ًالكونغرس ًعاميًفي ًجمهوري5683ً-5681ًبين ًً،كمرشح ًثم ًوانتخب ،ً ًأوهايو ًولية ًلحاكم ًنفسه ًلترشيح ًالكونغرس لمرتينًًًًًًًًًًًترك

بمنصبًحاكمًخدمةًلل5631ًةًالسياسيةًفيًعامً،ًولكنهًعادًإلىًالحياًبعدًنهايةًوليتهًالثانية،ًاستأنفًممارسةًالمحاماةًً(5683-5635ً)
للولياتًالمتحدةًالمريكيةًوخدمًلوليةًواحدةً،ًتوفيًعام5638ًًانتخبًعامًً،للوليةًللمرةًالثالثةً -ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5616ًًرئيساًا
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- :( )وجاء فيه  5618بعدها أعلن الحزب عن برنامجه االنتخابي لعام      
ها في الداخل والخارج ئإن الواليات المتحدة هي أمة وليست عصبة ، وستبقى حقوق أبنا .5

مصانة في ظل الدستور ، وأن االتحاد بين والياتها هو تجسيد لحقيقة أكدنا عليها مرارًا وهي 
الناس يولدون أحرارًا ، ويمنحهم الخالق حقوقًا متساوية في الحياة والحرية ، وسيبقى الحزب أن 

 .الجمهوري حريصًا على هذه المبادئ بكل ما يمتلك من قوة 
لمواطنيه، هو من الواجبات  إن حماية الجزء الجنوبي من االتحاد والحفاظ على الحقوق الكاملة . 

سيسعى لتعزيزها بالتعديالت الدستورية والقوانين التي تضمن المقدسة للحزب الجمهوري ، التي 
 .لكل مواطن ممارسة حقوقه في العمل واالنتخاب وفي مجمل حياته العامة 

على الحكومة أن تطلق التزاماتها تجاه الدائنين ، وحسب قانون الكونغرس الذي وقعه الرئيس  . 
كما تحدة في أقرب فرصة ممكنة ، غرانت ، وأن تسعى إلصالح النظام النقدي للواليات الم

يجب عليها استحصال الضرائب والكمارك على الموارد المستوردة لزيادة العائدات المالية ، 
وتسديد الديون العامة كلما أمكن ذلك ، ونجدد هنا معارضتنا لمنح المزيد من األراضي العامة 

 .لك في بناء المساكن للمواطنينالى الشركات والهيئات االحتكارية ، وتكريس العمل بداًل عن ذ
ن لمجلس  .  طبقًا للدستور ، فإن على الرئيس ووزرائه ترشيح مسؤولي الدوائر الحكومية ، وا 

الشيوخ حق الموافقة على هذه الترشيحات ، ولمجلس النواب حق محاسبة المقصرين ، وليس 
حكومية ، بل للمجلسين الحق في أن يمليا على الرئيس ووزرائه أي تعيينات للمناصب ال

يقتصر دورهما على االستشارة ال غير ، ألن ذلك يتم وفقًا لقواعد النزاهة والكفاءة والمؤهالت ، 
 .وسوف نتخذ كل الوسائل الممكنة لمقاضاة المفسدين والمنحرفين والخونة 

أن نظام التعليم العام هو نظام لحماية حقوق المواطنين كافة ، ولغرض صيانة هذا النظام  .1
استمراريته ، نوصي بتعديل دستوري اتحادي يمنع أن يكون أي عقار أو مدرسة أو  ضمانو 

 . معهد تحت سيطرة طائفية 
الحماية الكاملة للرعايا  –بمعاهدات مع حكومات الدول األوروبية  -على الحكومة أن تحدد  .8

لمتحدة ، وأن األمريكان الموجودين في أوروبا ، كما هو حال الرعايا األوروبيين في الواليات ا

                                                                                                                                                                                                 

- Encyclopedia Americana, Vol.71,P.512. 
(1)

 Lloyd Robinson, The Stolen Election: Hayes versus Tilden—7212, Tom Doherty Associates, New York, 7922,PP. 

99-711. 
(2) Walter R. Houghton, Op.Cit., PP. 533-532. 
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تشرع القوانين التي تحمي المهاجرين الجدد ، وعلى الكونغرس أن يستقصي وبشكل عاجل 
 .على الناحيتين المعنوية والمادية للبالد  –المنغوليين  -تأثيرات هجرة 

يدرك الحزب الجمهوري أهمية الخطوات األولى على طريق إيجاد حقوق متساوية للمرأة  .1
يالت قانونية ودستورية مهمة ، فيما يتعلق بالزوجات واألمهات األمريكية من خالل تعد

التربوي واالتحادات العامة ، وعلى  واإلشرافواألرامل ، وعلى صعيد الوظائف واالنتخابات ، 
مسألة استقالل سلطات الواليات على أراضيها  –وفقًا للدستور  –الكونغرس أن يبحث عاجاًل 

الوحشية والهمجية لنظام تعدد الزوجات ، ونطالب بمجموعة  فيما يتعلق بمهام اجتثاث اآلثار
 .كافةقوانين تنهي هذه المظاهر في أرجاء الواليات المتحدة األمريكية 

يجب الوفاء بالوعود الممنوحة للجنود ورجال البحرية الشجعان ، اعترافًا بالجهود والتضحيات  .6
 .التي قدموها لحماية أرواح الناس 

ألن هذا  –يعول عليه للفوز باالنتخابات  –ل ميل طائفي أو مناطقي ك األعماقنشجب من  .0
قليمية تودي  العمل سيؤثر على التصويت االنتخابي ، وسيفضي الى نزاعات مناطقية وا 

 –وفق هذه الرؤية  –بالنجاحات ، وتعرض حياة اإلنسان للخطر ، ونتهم الحزب الديمقراطي 
ها من المتمردين غير ئتسليم مصير األمة الى أعدابالخيانة ومحاولة احتواء مجلس النواب و 

 .التائبين وأنصارهم 
أن الجمهوريين أدركوا شدة  5618لعام البرنامج االنتخابي للحزب الجمهوري من يتبين 

المنافسة في هذه االنتخابات المصيرية بالنسبة لمستقبل الحزب ، بعد تراجع شعبيته في كثير من 
فضائح الفساد ، والفشل في تقديم الحلول لكثير من المشاكل االقتصادية الواليات األمريكية بسبب 

واالجتماعية ، السيما في ظل األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد ، وسيطرة الديمقراطيين على 
معالجة عدد من المشكالت المهمة لشرائح ب في هذا البرنامج تقديم الوعودمجلس النواب ، فحاولوا 

الدين العام ، ونظام المجتمع ، كقضايا اإلصالح االقتصادي ، والتعليم ، والهجرة ، و مختلفة من 
األسرة ، وحقوق المرأة ، فضاًل عن محاولتهم النيل من الحزب الديمقراطي عبر اتهامه بالخيانة 
والتمييز الطائفي والمناطقي ، وهي على ما يبدو محاولة إلستباق نتيجة االنتخابات التي بدت في 

 .كثير من الواليات تميل لصالح الحزب الديمقراطي 
انتهاء المؤتمر االنتخابي  منوبعد أيام قليلة ،  هنفسالعام والعشرين من حزيران من  الثامنفي     

الواليات  الذي أسفر عن ترشيح شخصية جمهورية إصالحية لمنصب رئيسللحزب الجمهوري 
بوالية  St. Louisنتخابي في مدينة سانت لويس عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره اال، المتحدة 
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االنتخابات بعد بهذه  للفوز األمل، وحضره أكثر من خمسة آالف شخص كان يدفعهم ميسوري 
 تدعوإلقاء خطب حماسية  آخر انتخابات رئاسية ، وشهد المؤتمرفي عشرين عامًا على فوزهم 

إصالحية تعبر ترشيح شخصية خابات عبر الى عدم تفويت فرصة الفوز في هذه االنت الديمقراطيين
 .(5)تقتضي إنهاء فساد اإلدارة الجمهورية المرحلة التي تمر بها البالد ، والتي متطلبات عن 
حاكم فاز وبعد جولتين من االقتراع  ، عديدةشخصيات سياسية الرئيس ترشحت لمنصب      

ترشيح الحزب لمنصب ب ( ) Samuel J. Tilden (565 -5668)صموئيل تيلدن  والية نيويورك
تحقيق اإلصالحات رغبة الحزب في ل وجاء هذا الترشيح تجسيداً ، األغلبية الساحقة الرئيس وب

 5618الحكومية الالزمة ، فقد ذاع صيت تيلدن بعد فضحه لعصابة تويد في مدينة نيويورك عام 
ن الخدمة المدنية ، ، فضاًل عن تأييده إلصالح قانو ، وعرف منذ ذلك الوقت بالرجل الصادق 

من  Thomas A. Hendricksيما رشح الحاضرون توماس هندريكس ف وقانون االستئناف ،
تعهدهًوجاء في البرنامج االنتخابي للحزب الديمقراطي  ،والية إنديانا لمنصب نائب الرئيس 

ًالحكومي ًالفساد ًعلى ً بالقضاء ًغرانتإلدارة ًفي،  الرئيس ًالستبدادية ًالحكومات صالح ًوا 
صالحًنظامًتوزيعًاألراضي،  الجنوب زالةًالقيودًالكمركية،  وا  وتشريعًالقوانينًالتيًتحميً،  وا 

     .   ( ) المهاجرينًاألوروبيينًالجددً،ًوتحدًمنًالهجرةًالشرقية
ظهور حزب جديد على الساحة السياسية االمريكية ،  5618شهدت انتخابات الرئاسة لعام      

عقد الحزب مؤتمره االنتخابي وقد . ( )(Greenback Party ًلرًاألخضرالدًو) أطلق عليه حزب 
بوالية إنديانا ، وأعلن   Indianapolisبمدينة أنديانا بولس  5618في السابع عشر من آيار عام 

                                                           

(1) George O. Seilhamer, Op.Cit.,P.345-342. 
سًالقانونًفيًجامعةًييل،ًثمًانتقلًإلىًجامعةًفيًمقاطعةًلبنانًفيًنيويوركً،ًدًر5652ًسياسيًأمريكيًشهيرً،ًولدًفيًالتاسعًمنًشباطًعامًًً(8)

،ًثمًعضوااًفي5628ًً،ًانتخبًعضوااًفيًالمجلسًالتشريعيًلنيويوركًعام5625ًًومارسًالمحاماةًعام5663ًًًنيويوركًحيثًتخرجًفيًعامً
صفوفًًعادًالىبعدًانهيارًهذاًالحزبًالحرةً،ًًوًاألرضحزبًالذيًشكلًمارتنًفانًبورينًًانضمًالىًجناح،5626ًًلجنةًكتابةًدستورًالوليةًعامً

ترشحًلمنصبًالنائبًالعامًللوليةً،ًثمًاختيرًبعدًالحربًاألهليةًرئيساا5611ًًالحزبًالديمقراطيًورفضًالنضمامًللحزبًالجمهوريً،ًوفيًعامً
شفًالكثيرًمنًعملياتًالحتيالًوالسرقةًعضوااًفيًالمجلسًالتشريعيًللوليةً،ًوساهمًفيًك5638ًللجنةًالوطنيةًللحزبًالديمقراطيً،ًانتخبًعامً

،ًتوفيًفيًالرابعًمنًآبًعام5638ًًوبقيًفيهًحتىًالحاديًوالثالثينًمنًكانونًاألولًعام5631ًًفيًالوليةً،ًوانتخبًحاكمااًلنيويوركًعامً
 -.Encyclopedia Americana, Vol.71,P.512 ً ًً  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5668ًً

(3)
 Walter R. Houghton, Op.Cit., PP. 532-547. 

تًفئاتًالعمالًحدات5636ًفيًعامًًوً،منًالعملةًالورقيةًًللتعبيرًعنًرغباتًالمستدينينًالذينًطالبواًبزيادةًالعرض5631ًتأسسًهذاًالحزبًعامًًً(2)
ً ًلتكون ًبينها، ًللعما)فيما ًاألخضر ًلحزبًالدولر ًالفضةًً،( ًطبع ًوحرية ،ً ًاألخضر ًالدولر ًاستعمال ًالحزبًيطالبًبزيادة ًهذا ًبرنامج ًكان وقد

فيًأعلىًدرجاتًنجاحهً،ًاستطاعًهذاًالحزبًأنًينتخبًخمسةًعشرًممثالًلهًفيًًو5636ًكالذهبً،ًوفيًعامًًفاعليةواستعمالهاًلتصبحًذاتً
-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرًً.الولياتًدًمنًالعديفيًًمرشحيهًبمناصبًرسميةمنًًوفازًكثيررسً،ًغالكون

- Paul Kleppner, " The Greenback and Prohibition Parties " in Arthur M. Schlesinger , History of U.S. Political Parties, 

Volume 1, 7221-7971, Chelsea House &R.R. Bowker Co., New York, 7913, PP.7557-7552.  
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Peter Cooper   (5105- 566  )ترشيح العالم واالقتصادي األمريكي الشهير بيتر كوبر عن
ًالستئنافًلعامً" رنامجه االنتخابي الى ب لمنصب الرئيس ، ودعا في ًلقانون ًالفوري اإللغاء

وأنًتأخذًالحكومةًفيًتشريعاتهاً ، Greenbackوزيادةًالعرضًمنًالعملةًالورقيةً،  5631
ًوالتجارة ًوالزراعة ًالصناعة ًقطاعات ًلكافة ًالشاملة ًالتنمية ًتحقيق ًالعتبار  وطالب ، بنظر

 .(5) "ًلحكوميةًلألجانبًلغرضًشراءًالعملةًالفضيةبخفضًالضرائبً،ًوعدمًبيعًالسنداتًا
م كل أنواع ااستخدالحمالت االنتخابية لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي  شهدتًًًًً

، مع للتأثير على الناخبين وفرق موسيقية ، ومنشورات ، ومجالت ، الدعاية الممكنة من صحف 
نديانا ، وكذلك الواليات الثالث التي ال تزال تحت نيويورك  ( ) التركيز على الواليات المتأرجحة وا 

الحكم العسكري بموجب قوانين الكونغرس إلعادة اإلعمار وهي لويزيانا وفلوريدا وكاروالينا الجنوبية 
إذ اعتقد الجمهوريون أن حصولهم على في محاولة لكسب أصوات هذه الواليات المؤثرة ، ، 

أصوات الواليات الشمالية والغربية ، سيكون كافيًا لحصولهم ، فضاًل عن  الواليات الثالثأصوات 
في هذه االنتخابات ، فيما سعى الديمقراطيون الى الحصول على أصوات الناخبين  لفوز مرشحهم

 .(  )في هذه الواليات عن طريق دعم تشكيل الحكومات الديمقراطية فيها 
ن خصومهم و اتهم الديمقراطيإذ االتهامات ، تبادل الطرفين خالل الحملة الرئاسية شتى أنواع      

باتهامهم بالتسبب في الحرب األهلية ، ورددوا الشعار الجمهوريين بالفساد ، فرد  الجمهوريون 
 "  Not every Democrat was a rebel, but every rebel was a Democrat "الشهير 

ًديمقراطيًمتمرد"  ًمتمردًاًاليسًكل ًكل ًولكن حذ ر الجمهوريون من ، و (  ) " اًاديمقراطيًكانً،
خطورة فوز الديمقراطيين في هذه االنتخابات التي ستقضي على منجزات الحرب األهلية ، وتهدد 

على تاريخ الديمقراطيون  أكدن السود بعد الحرب ، فيما و الحقوق الدستورية التي نالها المواطن
 . (1)رة الرئيس غرانت صموئيل تيلدن اإلصالحي الذي سيقضي على فساد إدا مرشحهم

وبعد ثالثة أيام من ،  5618السابع من تشرين الثاني عام في جرت االنتخابات الرئاسية      
صموئيل تيلدن في  المرشح الديمقراطي فوزاالقتراع أعلن عن نتيجة االنتخابات التي أظهرت 

                                                           

(1)
 Walter R. Houghton, Op.Cit., PP. 531-533. 

ًعلًمواقفهاًمتغيرةًمنًدورةًانتخابيةًإلى،ًاألمرًالذيًيجًديمقراطيةًمكانتًأًجمهوريةالتيًلًتحتويًعلىًأغلبيةًسياسيةًًالولياتًاألمريكيةهيًً(8)
-ً:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًًلذلكًتتجهًأنظارًالحمالتًالنتخابيةًإلىًتلكًالولياتًلمحاولةًاستمالتهاًوالفوزًبهاًفيًالنتخاباتً،ًأخرى

- http://ar.wikipedia.org/wiki/  
(3)  

Lloyd Robinson, Op.Cit.,P.711.  
(4)  

George O. Seilhamer, Op.Cit., PP.344. 
(5)  

Ibid,P.345. 



  111                 (5688 -5681)  عمارعادة اإلإفي مرحلة السياسي الحزب الجمهوري ودوره : الفصل الرابع 

صوت عن ( 18،888 ) صوت ، وبفارق (  8 66،1 ، ) التصويت الشعبي ، بحصوله على 
، أما في الهيئة االنتخابية صوت (  55 ،  8، ) المرشح الجمهوري هايز الذي حصل على 

  .( 5) هايزلصوتًا (  588)  صوتًا ، مقابل(  56)تيلدن على فقد حصل 
على الرغم من فوز تيلدن الساحق في التصويت الشعبي ، إال إنه فشل في الحصول على و      

تخابية ، فقد كان بحاجة الى صوت انتخابي واحد للفوز بمنصب الرئيس ، األغلبية في الهيئة االن
وبسبب تقديم ، (  )عشر ناخبًا لتحقيق األغلبية  تسعةأما هايز فقد كان بحاجة الى أصوات 

الواليات الجنوبية الثالث التي تخضع للحكم العسكري ، لويزيانا وفلوريدا وكاروالينا الجنوبية 
تخابات ، تؤيد أحداها المرشح الجمهوري واألخرى تؤيد المرشح الديمقراطي ، الئحتين لنتيجة االن

ها أصوات، في محاولة منهما لنيل هذه الواليات االتهامات بتزوير االنتخابات في  ناالحزبتبادل  فقد
ن خصومهم الديمقراطيين باستخدام القوة والترهيب و والفوز بمنصب الرئيس ، فقد اتهم الجمهوري

ن و ديمقراطيأما الناخبين السود من التصويت لصالح الحزب الجمهوري في هذه الواليات ، لمنع ال
تلطيخ البطاقات ، و قذف صناديق االقتراع في المسطحات المائية بالجمهوريين فقد اتهموا 

 بالتاليمما يؤدي ة ، الحبر األسود وذلك لجعلها غير مقروءبتيلدن صالح االنتخابية التي صوتت ل
 . ( )طالها إب الى

حسم أكثر تعقيدًا ، هو الومما زاد من محنة الجمهوريين في هذه االنتخابات ، وجعل مسألة      
 نناخبيالصوت أحد ل Fayette Groverالديمقراطي  Oregonحاكم والية أوريغون إلغاء 

ة بحجواستبداله بناخب ديمقراطي ،  John Wattsويدعى جون واتس ، والية الجمهوريين عن ال
من المادة الثانية من  -ثانيًا  –أنه يشغل منصب مدير مكتب البريد ، استنادًا الى الفقرة األولى 

خسارة صوتًا ، ما يعني ( 8 )وبهذا فقد ارتفع مجموع األصوات المتنازع عليها الى ، (  )الدستور

                                                           

(1)
 George W. Platt, Op.Cit., PP. 719-721. 

ينًفيًالهيئةًثالثااًمنًالدستورًاألمريكيً،ًعلىًحصولًالمرشحًلمنصبًالرئيسًعلىًأغلبيةًأصواتًالناخبً–الفقرةًالثانيةًً–نصتًالمادةًالثانيةًً(8)
عضوااً(681ًً)ًهو5638ًً،ًولماًكانًعددًأعضاءًالهيئةًالنتخابيةًالتيًتنتخبًالرئيسًعامً(ًواحدً+ًنصفً)ًالنتخابيةًللفوزًبمنصبًالرئيسً،ً

وزارةًالخارجيةًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًًناخبااًليتمكنًمنًالفوزًبمنصبًالرئاسة(561ًً)ً،ًفقدًتوجبًحصولًأحدًالمرشحينًعلىًأصواتً
 .88،ًالمصدرًالسابقً،ًصً.....ًالمريكيةً،ًحولًأمريكاً

(3)
 Terry G. Madonna &  Richard Glenn, The Compromise of 7211, Center for Politics & Public Affairs, Franklin & 

Marshal College, 1111,P.1.  
علىًمنعًكلًعضوًفيًمجلسًالشيوخًأوًالنوابًأوًكلًمنًيشغلًمنصبااًحكوميااًيقتضيًالثقةًأوًيدرًًالمادةًالثانيةثانيااًمنًً–الفقرةًاألولىًتنصًً(2)

 .88،ًالمصدرًالسابقً،ًصً...وزارةًالخارجيةًالمريكيةً،ًحولًأمريكاًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظر.ًًربحااًمنًأنًيكونًناخبااًفيًالهيئةًالنتخابيةً
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كل لى حصول عمما يحتم عليه ال( 588)ن مبداًل ( 581)هايز ألحد أصواته المهمة لتصبح 
 .( 5)إذا ما أراد الفوز بمنصب الرئيس صوت والية أوريغون و ، أصوات الواليات الثالث 

-ً:التوافقًمعًالديمقراطيينًوالستمرارًفيًالحكمًً-:ثامناًا
في تاريخ  االنتخاباتأكبر نزاع بخصوص نتائج ظهور  5618لعام ا اتانتخابنتيجة سببت          

فلم تكن هناك قوانين انتخابية أو سابقة للكونغرس في معالجة مثل  ،الواليات المتحدة األمريكية 
إذ انتقل النزاع ، األمر الذي أربك عمل الكونغرس وتسبب له في فوضى لم يشهدها من قبل ،  اهذ

عبر محاولة الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ،  تهالنزاع الى داخل أروق
، وبحلول األول من  قراراتهلى مجلس الشيوخ فرض حلولهما على والجمهوريين الذين يسيطرون ع

أخيرًا على تشكيل لجنة الكونغرس فاستقر رأي لم يتم حسم األمر ،  5611كانون الثاني عام 
، المحكمة االتحادية العليا قضاة و ، في مجلسي النواب والشيوخ الحزبين أعضاء من  انتخابية

تتألف من خمسة عشر و صوات العشرين المتنازع عليها ، يكون لها الحق في تحديد مصير األ
المحكمة قضاة  قاٍض مستقل منو ة جمهوريون ، سبعمنهم ديمقراطيون ، و  سبعةعضوًا ، 

فوافق مجلس الشيوخ في الخامس والعشرين من كانون الثاني على تشكيل ، (  ) االتحادية العليا
وفي اليوم التالي صوت مجلس النواب بالموافقة صوتًا ، ( 51)صوتًا مقابل ( 1 )اللجنة بأغلبية 

ووقع الرئيس غرانت على قرار صوتًا ، ( 68)صوتًا مقابل ( 505)بأغلبية  للجنةاذه ه على تشكيل
 . ( )ليصبح نافذًا  5611الكونغرس في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام 

 األصواتلحزبين في تحديد مصير كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة تحقيق التوازن بين ا     
، غير أن  بهذه الخطوة العادلةالمتنازع عليها ، فرحب الديمقراطيون والجمهوريون العشرين 

 David Davisالديمقراطيين سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل بعد استقالة القاضي ديفيد ديفيس 

                                                           

(1) William A. Dunning, Reconstruction………, P.372. 
ًً-:مجلسًالشيوخًهمًكلًمنًًمنأعضاءًاللجنةًً(5)

- Geo. F. Edmunds, Frederick T. Frelinghuysen 9 Oliver P. Morton, Allen G. Thurman  and Thomas F. Bayard. 

-ً:أماًأعضاءًاللجنةًمنًمجلسًالنوابًفهمًكلًمنًًًً
- Henry B. Payne, Eppa Hunton, x George F. Hoar, James A. Garfield and Josiah G.Abbott. 

-ً:فهمًكلًمنًًالمحكمةًالتحاديةًالعلياأماًأعضاءًاللجنةًمنًقضاةًًًً
- Nathan Clifford, J W. Strong, Joseph P. Bradley, Samuel F. Miller and Stephen J. Field . 

- Frank A. Flower, Op.Cit.,P.331.   -:المصدرً
(3) 

 Terry G. Madonna &  Richard Glenn, Op.Cit., PP.3-4. 



  111                 (5688 -5681)  عمارعادة اإلإفي مرحلة السياسي الحزب الجمهوري ودوره : الفصل الرابع 

 ،عن والية إلينوي خ من عضوية اللجنة بعد انتخابه لعضوية مجلس الشيو ( 5)( 5651-5668)
، حيث لم   Joseph P. Bradleyوتعيين الكونغرس لقاٍض جمهوري بداًل عنه هو جوزيف برادلي

يكن في المحكمة االتحادية قاٍض مستقل سوى القاضي المستقيل ديفيد ديفيس ، فيما كان بقية 
   .(  )األعضاء من الجمهوريين ، مما منح الحزب الجمهوري األفضلية في هذه اللجنة 

واجهت الواليات المتحدة األمريكية أزمة حقيقية لحسم النزاع االنتخابي بين الحزبين      
الديمقراطي والجمهوري ، فقد تعقدت األمور كثيرًا بعد أن أختل التوازن داخل اللجنة االنتخابية 

عمل  بتعطيلا لصالح الحزب الجمهوري ، مما أثار استياء الديمقراطيين داخل مجلس النواب وهددو 
وبدأت جماعات الضغط وأصحاب شركات .  ( )"  تيلدنًأوًالدم" اللجنة ، وتعالت صيحاتهم 

الحزبين قادة بالضغط على وأعضاء الكونغرس األعمال الكبرى كالسكك الحديدية والمصارف 
في مفاوضات سرية في فندق  ممثلوا الحزبيندخل فللتوصل الى حل يرضي الطرفين ، 

Warmley 5611السادس والعشرين من شباط عام  مساءالعاصمة واشنطن  في ( ) .  
عملت جماعات الضغط التي كانت تسعى لتأمين مصالحها ، على مدى أسبوع كامل من      

المفاوضات ، إلقناع الديمقراطيين بالموافقة على منح األصوات االنتخابية المتنازع عليها الى 
مانات يقدمها الجمهوريون لتنفيذ المطالب التي نادى بها المرشح الجمهوري هايز ، مقابل ض

- :(1)الحزب الديمقراطي في برنامجه االنتخابي ، والتي تتلخص في أربعة نقاط أساسية هي 
وكاروالينا ، وفلوريدا ، لويزيانا ) إنسحاب جميع القوات اإلتحادية من الواليات الجنوبية الثالث  .5

 .يل حكومات ديمقراطية بنفسها ومنحها الحق في تشك( الجنوبية 

                                                           

،5661ًًًقاٍضًأمريكيًشهيرً،ًولدًبوليةًماريًلندًودرسًفيهاً،ًثمًانتقلًلدراسةًالقانونًبوليةًماساتشوتسً،ًثمًفيًجامعةًييلًوتخرجًفيهاًعامً(6)
5688ًً–5626ً،ًوترأسًالمحكمةًالتحاديةًفيًالوليةًبينًعامي5621ًًًثمًانتقلًالىًوليةًإلينويًحيثًانتخبًعضوااًفيًمجلسهاًالتشريعيًعام

ً ،ً ًحملة ًمنصبًمدير ًالوطنيًللحزبًالجمهوريًأبراهامشغل ًلرئيسًالمحكمة5680ًًًعامًلينكولنًفيًالمؤتمر ًمساعداا ًالرئيسًلنكولن ًعينه ثم
     -:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.5666ًًوخدمًفيهًحتىًعام5633ًًعامًًإلينويعنًوليةًًمجلسًالشيوخًاألمريكيالتحاديةًالعلياً،ًانتخبًعضواًفيً

                                                                                                                                            Encyclopedia Americana, Vol.71,P.512.- 
(2)

 George W. Platt, Op.Cit.,P.721.  
ًإنهًكنتاكيًهنريًاتيرسونًعنًوليةًالديمقراطيًأعلنًعضوًالكونغرسبالحربً،ًًوًأنهمًتعرضواًللخداعًواعتقداهددًالعديدًمنًالديمقراطيينًالذينًً(8)

-ً:ظرًللمزيدًمنًالتفاصيلًين.ًًتيلدنًالرئاسةًلمًيتولىواشنطنًإذاًًالىًلمسيرلرجلً(500،000ًً)ًأعدًجيشاًمن
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً- Harper's Weekly, February 12, 

7211. 
ًالمفاوضاتًإيفارتسًً(6) ًالحزبًالجمهوريًفيًهذه ًوفد ًً.Evarts W.Mقاد ًالذيًكانًالمنسقًالرئيسيًلحملة للجنةًامستشارًشغلًمنصبًًوهايز

وهوJohn Young Brownًًًًجونًيونغًبراون،ًفيماًمثلًالحزبًالديمقراطيًوفدًقادهًًالخارجيةًفيًإدارةًهايزً،ًوأصبحًفيماًبعدًوزيرًالنتخابية
ًً-:للمزيدًمنًالتفاصيلًينظرً.ًمنًقادةًالحزبًالديمقراطيًفيًوليةًكنتاكيً

- H.J. Eckenrode, Rutherford B. Hayes: Statesman of Reunion, New York, 7931,P. 137. 
(5) William A. Dunning, Reconstruction………, PP.339-341. 
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 .ضمن إدارة الرئيس هايز  –على األقل  –تعيين وزير واحد  . 
تكساس والمحيط ) أراضي الواليات الجنوبية بناء السكك الحديدية العابرة للقارات باستخدام  . 

 .(  ئالهاد
ئره الجنوبية لتعويض خسا صناعاتالعلى تطوير لمساعدة الجنوب الالزمة تشريعات إقرار ال . 

 الرئاسة سلمياً منح قبول ب ذلك ي مقابلفيتعهد الديمقراطيون  . فادحة خالل الحرب األهليةال
  . احترام حقوق السود، و  هايزالى 
صوت أعضاء اللجنة االنتخابية الخمسة عشر على المرشحين ، فحصل هايز على أصوات       

على  واأعترضراطيين السبعة ، الذين الجمهوريين الثمانية ، فيما حصل تيلدن على أصوات الديمق
هذه التسوية ، وهددوا بتعطيل عمل اللجنة االنتخابية ، في محاولة منهم للضغط على الوفد 
الجمهوري لتقديم ضمانات مكتوبة لتنفيذ هذه المطالب من قبل هايز ، عندها قدم عضو الوفد 

هايز ، تعهدًا مكتوبًا الى جون الذي يعمل مساعدًا ل Charles Foster تشارلز فوسترالجمهوري 
ما مهد الطريق يتضمن تعهد هايز بتنفيذ جميع مطالب الحزب الديمقراطي ، وهو يونغ براون 

إلعالن الديمقراطيين عن موافقتهم على منح األصوات العشرين المتنازع عليها الى المرشح 
بتسويةً" ما عرف ، منهين بذلك  5611الجمهوري رذرفورد هايز في الثاني من آذار عام 

 .( 5)التي حسمت أكثر االنتخابات األمريكية إثارة للجدل "  5633
عقد الكونغرس األمريكي جلسة مشتركة لمجلسي ، التسوية اإلعالن عن هذه على إثر       

، أعلن في نهايتها عن فوز المرشح الجمهوري  5611النواب والشيوخ  في الثاني من آذار عام 
(  56)صوتًا في الهيئة االنتخابية مقابل( 561)نصب الرئاسة بعد حصوله على رذرفورد هايز بم

صوتًا لمنافسه الديمقراطي صموئيل تيلدن ، وفوز المرشح الجمهوري وليام ويلر بمنصب نائب 
وعود ال، وتعهد بالوفاء ب 5611أدى هايز اليمين الدستورية في الرابع من آذار عام   .(  )الرئيس 

M. Key David (56  -5088 )ديفيد كي الديمقراطي ها التسوية ، فاختار التي نصت علي
أمرًا  5611عام للواليات المتحدة ، وأصدر في الحادي عشر من نيسان مديرًا لمكتب البريد العام 

إعادة اإلعمار في الجنوب ، ومعلنًا بدء  مرحلةبسحب القوات العسكرية من لويزيانا ، منهيًا بذلك 
اريخ الواليات المتحدة األمريكية  ، هي مرحلة السالم الذي دعا إليه غرانت مرحلة جديدة من ت

                                                           

(1) Terry G. Madonna &  Richard Glenn, Op.Cit.,P.4. 
(2)

 Harper's Weekly, March 1, 7211. 
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والتي   Let Us Have a Peace  "(5)" حين رفع شعارثماني سنوات  طوالوفشل في تحقيقه 
نضالهم عن فيها الجمهوريون  تخلىو ،  سيطرتهم على الواليات الجنوبيةفيها الديمقراطيون  استعاد

  . ( )المحررين السود من أجل ضمان حقوق 

                                                           

(1) William A. Dunning, Reconstruction………,P.341. 
(2) Vann C. Woodward, Origins of the New South, 7211-7973,   Louisiana State University Press,7911, PP.13-15. 
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 ةـمـاتــالخ

 
 تتويجا   4581في السابع من تموز عام الحزب الجمهوري في الواليات المتحدة  تشكيليعّد      
مبادئ الحرية التي السياسيين الذين صاغوا من المحافظ للتيار اليميني عقود من النضال المستمر ل

مبادئ تجسيدا  لو  ، 4771إعالن االستقالل عام  فينشأت عليها الواليات المتحدة األمريكية 
الذي أسس أول حزب سياسي في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية هو أفكار توماس جيفرسون و 

بحقوق الواليات وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة  للمطالبة ، الديمقراطي الجمهوريالحزب 
لمعارضة نظام الرق  4511السياسية ، وامتدادا  للمبادئ اليمينية التي نشأ عليها حزب الويغ عام 

وتوسيع العبودية في األقاليم الجديدة ، بعد أن أصبحت مسألة الرق القضية السياسية األولى في 
 .الواليات المتحدة األمريكية ، وانقسمت البالد إزاءها بين مؤيد ومعارض 

بوصفه ا  دورا  سياسيا  هام 4511قبل تسلمه للسلطة السياسية في عام أدى الحزب الجمهوري      
تمثل في ،  4511 – 4581بين عامي في الواليات المتحدة األمريكية لمعارضة السياسية ل ا  حزب

دعائم اإلتحاد بين الواليات األمريكية  وترسيختوحيد الشعور المناهض للرق في الواليات الشمالية ، 
ك عرى الوحدة يسيؤدي إلى تفك األمريكيانفصال أي والية عن االتحاد  إن، عبر تأكيده على 
، فعمل على التصدي لتهديدات الجنوب باالنفصال ، ورفض قرار  األمريكيةالقائمة بين الواليات 

عمقت االنقسام بين الشمال والجنوب ، المحكمة االتحادية العليا في قضية دريد سكوت التي 
 .وكرست نظام العبودية في الواليات المتحدة األمريكية 

قد أجلت  4581ن خسارة الحزب الجمهوري لالنتخابات الرئاسية لعام وعلى الرغم من أ     
الى  هوصول نظام الرق ، إال إنتجاه  المتشدداندالع الحرب األهلية األمريكية ، بسبب موقفه 

وتقلد أبراهام لنكولن لمنصب الرئاسة  4511السلطة السياسية في الواليات المتحدة األمريكية عام 
بعد إعالن الواليات الجنوبية انفصالها عن لمباشر إلندالع هذه الحرب ، كان السبب الرئيس وا

 .االتحاد 
عشر عاما  قضاها على رأس السلطة  ستةيرى الباحث إن الحزب الجمهوري تمكن على مدى      

من تحقيق الكثير من األهداف التي كان ينادي ( 4571 -4511)ات المتحدة السياسية في الوالي
عرف الواليات المتحدة األمريكية على مدى تاريخها الذي سبق تسلم الحزب الجمهوري بها ، إذ لم ت
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، أي حزب سياسي استطاع أن ينجز ما أنجزه الحزب الجمهوري خالل فترة  4511للسلطة عام 
 .وجوده في السلطة السياسية 

لتنفيذية من خالل سيطرته على السلطتين احقق الحزب  فعلى صعيد السياسة الداخلية ،     
الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله ، وهو إلغاء نظام والتشريعية خالل سنوات الحرب األهلية ، 
الذي جعل ما يزيد ،  4511عام لتحرير العبيد  إعالنالرق في الواليات المتحدة األمريكية ، عبر 

الحروب األهلية  سوأفي واحدة من أأنهى التمرد الجنوبي و عن أربعة ماليين من البشر أحرارا  ، 
وسنَّ القوانين وتشريعات الحماية الكمركية التي جعلت من التي عرفها تاريخ العالم الحديث ، 

الوطني الذي أصدر  المصرفالواليات المتحدة أعظم أمة صناعية على وجه األرض ، وأنشأ 
رجاء العالم ، بل متداولة في كل أ تالتي أصبح "الدوالر األخضر " العملة الورقية المغطاة بالذهب

وسّدد بها الدين العام الذي أصبحت األساس الذي يقوم عليه االقتصاد العالمي الى يومنا هذا ، 
األساطيل في  أقوىخلفته سنين الحرب ، وأنشأ القوة البحرية األمريكية التي أصبحت واحدة من 

ن العوائل األمريكية التي لمئات اآلالف م المالذالعالم ، وأنشأ نظام توزيع المساكن الذي وّفر 
كانت بال مأوى ، وأنشأ أكبر شبكة من السكك الحديدية في العالم من أقصى شمال الواليات 

  .المتحدة الى أقصى جنوبها ، ومن شرقها الى أقصى غربها 
 4571الواليات المنفصلة الى االتحاد عام  ةأعادوفي عهد إعادة اإلعمار تمكن الحزب من      

التعديالت الدستورية التي تمنح الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين السود على قدم  عبر فرض ،
والخامس ، 5686والرابع عشر ، 5681الثالث عشر  التعديل) المساواة مع أقرانهم البيض وهي 

حقوقا   السودالذي يمنح هؤالء قانون الحقوق المدنية  4578عام كما أقر ، (  5681 عشر
بغض النظر عن اللون أو العرق، أو حالة ، مع البيض في األماكن العامة  مدنية متساوية
من ممارسة حق االقتراع والترشيح ألول مرة ، وتمكن الكثير من المواطنين السود  العبودية السابقة

للمناصب الحكومية التنفيذية والتشريعية ، وانتخبوا في المجالس التشريعية وشّكلوا الحكومات في 
،  ، بعد عشر سنوات من قرار المحكمة األتحادية العليا في قضية دريد سكوتالجنوبية  الواليات

عام الخدمة المدنية إصالح قانون ، كما أصدر قانون األمريكية الذي نفى عنهم صفة المواطنة 
 . الوظائف العامة  شغلوأهلية المتقدمين ل شروط حددالذي و  4574
ية ، فقد تمكنت الواليات المتحدة تحت إدارة الحزب الجمهوري على صعيد السياسة الخارجأما      

من تحقيق العديد من النجاحات السياسية ، على الرغم من إلتزامها بسياسة عدم التدخل في 
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، فقد منعت فرنسا من احتالل  4581مبدأ مونرو لعام ل ا  الشؤون الداخلية للدول األخرى وفق
بعد التزامها بسياسة الحياد خالل االنتفاضة الكوبية ،  وتجنبت الحرب مع اسبانياالمكسيك ، 

أرغمت بريطانيا على دفع التعويضات عن موقفها من التمرد الجنوبي خالل الحرب األهلية ، في و 
 .التي أسست لمبدأ التحكيم الدولي في العالقات الدولية  4574معاهدة واشنطن لعام 

لم تسلم من األخطاء التي أساءت الى لطة السياسية ، في السوانجازاته مسيرة الحزب غير أن      
سمعة الحزب ، وأودت بالعديد من منجزاته السياسية ، ودفعت بالكثير من المؤرخين الى االعتقاد 

أدى اغتيال الرئيس لنكولن في الرابع ، السيما في عصر إعادة اإلعمار ، فقد  تهابفشل سياس
توازن بين جناحي الحزب المعتدل والراديكالي ، لصالح الى اختالل ال 4518عشر من نيسان عام 

من الهيمنة على بسبب ضعف إدارة الرئيس جونسون ، الجناح الراديكالي المتشدد ، الذي تمكن 
قرارالكونغرس   أدت الىالتي و ، 4517في العام سياسة اإلعمار الراديكالي القاسية تجاه الجنوب  وا 

من وتثبيت أسس االتحاد ، مل مكاتب العبيد المحررين بر تجديد ععإنصاف المحررين السود 
غير أن إلعادة الواليات المتمردة الى االتحاد ،  بوصفه شرطا  فرض التعديالت الدستورية  خالل

قوبلت باإلستياء من قبل الحزب الديمقراطي والمواطنين البيض في الواليات الجنوبية هذه السياسة 
العنف ضد السود المحررين الذين شكلوا الحكومات الجمهورية ، ودفعتهم الى ممارسة كل أشكال 

بمساعدة الجيش ، فظهرت المنظمات اإلرهابية التي قتلت السود وحرمتهم من ممارسة حقهم في 
 .اء عصبة البيضالومنظمة ، ومنظمة القمصان الحمر  كو كالكس كالن ، االقتراع مثل منظمة

قد ( 4571-4515) ترتين خالل عصر إعادة اإلعمار وعلى الرغم من أن رئاسة غرانت لف     
 بعد تمكنه من مكافحةأسهمت في إضفاء االستقرار على الواليات المتحدة بعد الحرب األهلية ، 

عن طريق المحاكم االتحادية التي أصدرت أحكامها بحق أعضاء كو كالكس كالن  منظمةعنف 
عهذه المنظمة المدانين باالعتداء على السود  الحزب الجمهوري في الواليات  نظيمتل تهاد، وا 

مصالح البالد الخارجية ، إال إنها شهدت ة حماينجاحه في الجنوبية باستخدام القوة العسكرية ، و 
ومحاباته ألصحاب المصالح تلطخ سمعته السياسية بسبب دفاعه المتكرر عن موظفيه الفاسدين ، 

فساد ال في تهمإجراء تحقيقات بطالب الكونغرس لم االستجابةكثر من مرة ، ورفضه ألوالمتنفذين 
 .، األمر الذي ألحق الضرر بسمعة ومستقبل الحزب لكبار المسؤولين في إدارته مالي ال

كرئيس أداء عمله بفاعلية ويرى الباحث إن كفاءة الرئيس غرانت العسكرية لم تسعفه في      
إلى  كان صادقا  لتي اتسمت باالضطراب ، فقد للواليات المتحدة األمريكية في فترة إعادة اإلعمار ا
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الذين تسببوا له بفضائح كثيرة هزت أركان عديمي الضمير الجشعين و حد الوقوع ضحية لألصدقاء 
ووقوف اإلصالحيين الليبراليين ضده على نفسه ، إدارته ، وتسببت في انقسام الحزب الجمهوري 

الواليات الجنوبية من استعادة سيطرتها على الديمقراطية في ، كما تمكنت المعارضة  4578عام 
، األمر الذي مكنها من كشف الكثير  4571مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 

من ملفات الفساد التي تورط فيها كبار الموظفين في إدارة الرئيس غرانت ، فضال  عن سوء إدارته 
  . 4571لواليات المتحدة منذ العام ألزمة الكساد االقتصادي الشديد التي مرت بها ا

بالنسبة للجمهوريين بات في حكم المؤكد  4571مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية لعام      
بين  سياساتهممع تزايد السخط على ب الرئاسة ، السيما بمنص على تحقيق الفوز تهمعدم قدر 

،  4571الفقراء والسود المحررين في الجنوب ، بسبب اآلثار القاسية التي تركها قانون العملة لعام 
تنامي المعارضة الديمقراطية في الواليات الجنوبية ، ومعاودة المنظمات المسلحة لممارسة أعمال و 

د ، مما دفعهم الى التخلي عن مساندة الحزب الجمهوري والتحول الى العنف ضد المواطنين السو 
فضال  عن عمالهم السابقين ، أالحزب الديمقراطي ، في محاولة للحصول على المساعدة من أرباب 

إصالحية ختيار شخصية األمر الذي اضطره الإعادة ترشيح غرانت لوالية ثالثة ، فشل الحزب في 
فوقع اختياره على حاكم والية أوهايو رذرفورد هايز ، الذي  ،ين األمريكيينبين الناخبتحظى بالقبول 

 .كان واحدا  من الجمهوريين الليبراليين المنادين بإنهاء اإلعمار الراديكالي ، ومحاربة الفساد 
للرئاسة في هذه  ا  مرشحبوصفه غير أن اختيار الحزب الديمقراطي لشخص صموئيل تيلدن      

، ودعواته إلصالح قانون الخدمة في محاربة الفساد يرة ثوهو المعروف بمواقفه الكاالنتخابات ، 
فشعبية تيلدن تفوق شعبية هايز بكثير ، وهذا ما أثبتته المدنية ، قد أحرج الحزب الجمهوري كثيرا  ، 

صناديق االقتراع ، إذ كان فوز تيلدن في التصويت الشعبي ساحقا  ، وبفارق كبير عن منافسه 
صوتا  مقابل ( 451)ز، وتأكد هذا التفوق في تصويت الهيئة االنتخابية ، إذ حصل تيلدن على هاي
صوتا  لهايز ، وهو ما دفع بالحزب الجمهوري للجوء الى خيار التسوية الذي طالما حسم ( 411)

 .نزاعات الفرقاء ، حتى أمسى سمة مميزة من سمات الفكر السياسي األمريكي 
لتضع الحزب الجمهوري على محك اختبار النوايا الحقيقية وراء  4577عام جاءت تسوية ال     

في شروط الحزب الديمقراطي بقبوله فكان سياسة اإلعمار الراديكالي التي دافع عنها طيلة سنين ، 
عادة اإلعمار ، إذ  هذه التسوية نسفا  للكثير من االنجازات التي حققها على مدى سنّي الحرب وا 

ماليين من السود الذين حررهم في الحرب ، ومنحهم الحقوق المدنية والسياسية ،  تخلى عن أربعة
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من خالل التعديالت الدستورية ، وتركهم للمصير المجهول في الجنوب ، حين وافق على 
االنسحاب من الواليات الجنوبية ، ليستعيد الحزب الديمقراطي سيطرته عليها بالكامل ، ويسلب 

  .ه من حقوق بدمائهم هؤالء السود ما نالو 
اإلعمار في إعادة نهاية عهد إن ثمن استمرار الحزب الجمهوري في الحكم و ويعتقد الباحث      

جعلت إن هذه التسوية إذ  ا  ،كان غالي، التي مهدت لها هذه التسوية بالطريقة  يةالجنوبالواليات 
التي تحدث عنها ن البيض والسود ، بيمن الممكن القول إن المساواة في الحقوق المدنية والسياسية 

أمام  ون، سرعان ما تخلى عنه الجمهوريغير مؤكد  ا  الحزب الجمهوري ، لم تكن سوى إلتزام
السود سياسة التمييز بين البيض و المجال أمام الديمقراطيين لمعاودة  واليفسح، إغراءات السلطة 

 .لعقود طويلة 
    

 

  

  

 



 -A-  

ABSTRUCT 
 

     The study of the history of political parties of America and recognize its political role in the different 

stages of U.S. history, makes it easy for us to identify the nature of the American political system, and 

mechanisms of action of political parties, which are an essential component of its components, and how to 

handle political power between the two main parties in this the nation that we are influenced - like it or not - 

programs and policies their parties that do not hardly know about its  history a bit much, hence the reasons 

for choosing the researcher to the subject of this study, as it is 4581, the official date of the founding of the 

Republican Party, which is one of the pillars system bipartisanship in the United States America, with a year 

4581 end policy of reconstruction, which was the most important policies of the Republican Party after the 

American Civil War, which earned this study are critical, as I tried to identify the reasons and motives 

behind the formation of this party, and political and economic conditions and social that accompanied its 

inception, as well as a statement of his political role during the period that followed the formation, and the 

effects on the receipt of political power in the United States, also derived its importance as one of the first 

historical studies dealing with this important stage of the date of the Republican Party at the local and Arab - 

to the knowledge of the researcher - on Despite the large number of studies on the American party system in 

general, and the Republican Party specifically, specialized in political science and history. 

     This study introduction and four chapters and a conclusion, first chapter of "the evolution of political 

thought U.S. and the emergence of political parties in the United States" has consisted of three basic themes, 

taking first axis "historical roots of political thought American upbringing and until independence in 4881," 

while taking second axis "growing American political thought after independence until the year 4871" and 

the third dealt with the "emergence of political parties in the United States of America, and the early 

establishment of the Republican Party 4871-4581". 

    The second chapter dealt with "the establishment of the Republican Party and its political role in the 

United States at the stage of political opposition (4581 - 4511)", has come in eight basic themes, focused on 

the study of "factors party establishment and principles, objectives and philosophy," and "conference first 

founding in 4581 "and" electoral programs for the years 4581 and 4511 "as well as" his position on the 

political developments in the United States "after the party became the main political opposition. 

    The third chapter dealt with the study "recognizes the Republican Party to power, and political role in the 

United States during the American Civil War (4514-4518)" and consisted of four basic themes, taking first 

axis " recognizes President Lincoln to power in 4514, while touched second axis to "policy towards the 

southern states rebel in light of the electoral program of the party for the year 4511" with focused third axis 

on the study of "the role of the Republican Party in addressing the country's problems pressing (4514-4518)" 

The fourth axis was devoted researcher for the study of " electoral program of the party of 4511 ". 

      The fourth chapter, it has consisted of eight core themes, touched to discuss "the role of the Republican 

Party's political in the United States in the reconstruction phase, 4518 - 4581", where it was explained 

"conditions the party in the light of the assassination of President Lincoln and the end of the Civil War" and 

"Republican control of Congress U.S. and consequences of political and military "and" political 

developments in the United States during the presidencies of Gen. Ulysses S. Grant, "as well as the study and 

analysis," the electoral programs of the party for the years 4515 and 4581 and 4581 "as devoted axis latter to 

talk about" compatibility with the Democrats and continue in power after the elections of 4581 ", and came 

difference in the number of axles in the four seasons of the scientific need that necessitated the study, then 

the conclusion is that the researcher reviewed the key findings of the results. 

      



 -B-  

     The researcher in the preparation of his study on a large group of U.S. documents published books, 

documentaries and literature and foreign yearbooks of America, as well as a wide range of Arabic books and 

Arabized and wrote personal notes, research published in magazines and some U.S. patrols and Arabic, and 

the number of university messages and thesis’s that dealt with aspects of the date United States of America, 

and the lives of some of the big American political figures. 

       The Important results of Study that the formation of the Republican Party in the United States on the 

seventh of July in 4581 the culmination of decades of continuous struggle of the current right-wing 

conservative politicians who drafted the principles of freedom that have arisen by the United States of 

America, in the Declaration of Independence in 4881, and the embodiment of the principles and ideas of 

Thomas Jefferson, who founded the first political party in the history of the United States of America is the 

Democratic Party Republican, to demand the rights States and expand popular participation in political 

power, and an extension of the principles of right-wing grew by Whigs in 4581 to oppose the system of 

slavery and the expansion of slavery in the New Territories, after it became the issue of slavery political 

issue first in the United States America, the country against which the split between supporters and 

opponents. 

       The Republican Party before assuming political power in 4511 Was Led an important political role in 

the political opposition in the United States between 4581 to 4511 was the unifying sense of the anti-slavery 

in the northern states, and the consolidation of Union between States of America, through its emphasis on the 

separation of any state for American Federation will lead to the dismantling of the existing bonds of unity 

between States of America, and worked to address the threats of the south to secede, and the rejection of the 

decision of the Federal Supreme Court in the Dred Scott case, which deepened the divide between north and 

south, and dedicated system of slavery in the United States of America. 

      Despite the loss of the Republican Party for the presidential elections of 4581 were postponed broke the 

American Civil War, because of his tough stance toward the system of slavery, but the arrival of political 

power in the United States in 4511 and has held Abraham Lincoln to the presidency was the main reason 

direct the outbreak of this war, after the announcement of the southern states seceded from the Union. 

       Researcher believes that the Republican Party was able for the past six years he spent at the head of the 

political power in the United States (4511 - 4581) to achieve a lot of goals, which was advocated by, they 

did not know the United States over the history that preceded the receipt of the Republican Party to power in 

4511, no political party was able to accomplish what the Republican Party accomplished during his time in 

political power. 

       For domestic policy, made the party through his control of the executive and legislative branches during 

the years of civil war, the main objective, which was established for, which is to abolish slavery in the 

United States, through the law of the Emancipation of 4518, which made more than four million human 

beings, and ended the insurgency in the southern and one of the worst civil wars that known in the history of 

the modern world, to enact laws and legislation protection of customs that have made the United States the 

greatest nation industrial on earth, and established the National Bank, which issued a paper currency covered 

with gold ( Greenback) which became current in all parts of the world, but also become the basis for the 

global economy to this day, and paid out of public debt left by years of war and established the U.S. Navy, 

which has become one of the most powerful fleets in the world, and established distribution system housing, 

which has provided refuge to hundreds of thousands of American families that were homeless, and created 

the largest railway network in the world of the far north of the United States to the extreme south, and east to 

the extreme west. 

    



 -C-  

     In the era of Reconstruction enable the party re States discrete Union in 4581, through the imposition of 

constitutional amendments that give political and civil rights of citizens blacks on an equal footing with their 

peers eggs which (Thirteenth Amendment 4518, and the fourteenth 4515, and the fifteenth 4581), as 

approved in 4588 Civil Rights Act, which gives these black civil rights equal with whites in public places, 

regardless of color, race, or if slavery past, and enables a lot of black people for the first time of the exercise 

of the right to vote and run for office executive and legislative government, and elected in legislatures and 

formed governments in the southern states, after ten years from the decision of the Federal Supreme Court in 

the Dread Scott case, which denied them citizenship of America, also issued a law reform of the Civil 

Service Act in 4584, which set the terms and eligibility of applicants for public office. 

     As for foreign policy, the United States managed under the direction of the Republican Party of achieving 

many of the political successes, despite its commitment to a policy of non-interference in the internal affairs 

of other countries, according to the Monroe Doctrine in 4518, has prevented France from the occupation of 

Mexico, and avoided the war with Spain After its commitment to the policy of neutrality during the Cuban 

uprising, and Britain was forced to pay compensation for its position from the southern insurgency during the 

civil war, in the Washington Treaty of 4584, which established the principle of international arbitration in 

international relations. 

        However, the march the party and his achievements in political power, immune from mistakes that 

harmed the reputation of the party, and claimed many of the achievements of political and driven many 

historians to believe the failure of his policies, especially in the era of reconstruction, has led the 

assassination of President Lincoln in the fourteenth of Nisan in 4518 to an imbalance between the two wings 

Moderate Party and Radical, in favor of the radical wing militant, who managed due to poor administration 

of President Johnson, to dominate Congress and approve policy reconstruction Radical harsh toward the 

south in 4518, which led to the fairness editors blacks across renewal work offices slaves Editors Freedman 

Bureaus, and install the foundations of the Union through the imposition of constitutional amendments as a 

condition for re-rebellious states to the Union, is that this policy met with resentment by the Democratic 

Party and the citizens whites in the southern states, and led them to practice all forms of violence against 

blacks editors who formed governments of the Republic military help. 

        The settlement in 4588 to put the Republican Party on the litmus test the true intentions behind the 

policy reconstruction Radical defended by for years, was accepted terms Democratic Party in this settlement 

demolition of many achievements over the Sunni war and reconstruction, as abandoned four million blacks 

who freed them in the war, and giving them civil and political rights, through constitutional amendments, 

and leave them to the fate of the unknown in the south, when he agreed to withdraw from the southern states, 

to regain the Democratic Party control them completely, and take away those blacks what have it by blood. 

        The researcher believes The price of continuing the Republican Party in power and the end of the era of 

reconstruction in the southern states in the manner that paved her this settlement, was dearly, as these 

settlement made it possible to say that equality in civil and political rights between blacks and whites, which 

talked about the Republican Party, not only commitment is uncertain, quickly abandoned by Republicans 

against the temptations of power, to make room for the Democrats to resume a policy of discrimination 

between whites and blacks for decades, continued until the mid-twentieth century. 



 

Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

Diyala University 

College of Education for Human Sciences 

 
 
 
 

 

Republican Party                   and its 

political role in the United States of 

America  

( 4581 – 4581 ) 

 
 

A Thesis Submitted to the Council of the College of 

Education for Human Sciences  as Partial Fulfillment of  

Requirements of  Master's Degree in Education                    

in Modern History 

 
By 

 

IBRAHIM M. SULEIMAN 

 

Under the supervision of 

 

Prof. Dr. 

MOHAMMED A. SALMAN 

 
 

3414                                                                   1031 


