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م. علية عبد الحسني سعيد – نرص الله

جامعة البرصة- كلية الرتبية للعلوم االنسانية

اخلالصة:
ــد يف  ــة العبي ــث بدراس ــذا البح ــم ه هيت
الواليــات املتحــدة االمريكيــة  بعــد 
الفــرة مــا بــن 1865- عتقهــم يف 
ــات  ــث املعلوم ــتمد البح 1881 اذ اس
ــن  ــت ماب ــع تنوع ــادر ومراج ــن مص م
الكتــب األجنبيــة الوثائقيــة ، والرســائل 
الكتــب  عــن  فضــال  واالطاريــح 
ابرزالكتــب  ومــن  واملعربــة  العربيــة 
البحــث  افــادت  ،التــي  الوثائقيــة 
 Speeches andــوم ــاب املوس الكت
 Documents in American
ــق  ــق وعل ــع وثائ ــذي مج Historyال
وقــد   )Robert Birley( عليهــا 
 Vol.( ــث ــه لثال ــة يف  جزئ ــادت الطالب اف

احتــوى  1913-1865 ،111(،والــذي 

ــتورية  ــالت الدس ــوص التعدي ــى نص ع
ــه  ــن تطرق ــال ع ــد فض ــة بالعبي اخلاص
– كلوكــس  لنشــاط منظمــة )الكــو 
فضــال   .ku- kly-kian)كالن  –
ــن  ــة م ــادت الطالب ــد اف ــن ذلك،فق ع
التــي  اجلامعيــة  االطاريــح  بعــض 
ــة  ــا خمتلف ــن زواي ــوع م ــت املوض تناول
ال ســيام اطروحــة )حيدرطالــب حســن 
ــة  ــرب االهلي ــومة باحل ــمي( املوس اهلاش
ــوت  ــة 1861 – 1965،اذاحت االمريكي
ــج  ــن نتائ ــة ع ــات تفصيلي ــى معلوم ع
احلــرب والتعديــالت الدســتورية وبــدء 
ــة. ــة االرهابي ــامت اجلنوبي ــاط املنظ نش
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املقدمة :
تعــد قضايــا التمييــز العنــري ، واحدة 
التــي عانــت  املشــكالت  اهــم  مــن 
ــابق  ــة يف الس ــات الغربي ــا املجتمع منه
،وقــد كانــت مشــكلة الــرق والعبوديــة 
ــي  ــة الت ــا االجتامعي ــم القضاي ــن اه م
ــل  ــة مراح ــى كاف ــارزا وع ادت دورا ب
ــك  ــدت تل ــي، اذا وج ــخ االمريك التاري
ــذ  ــة من ــى االرض االمريكي ــكلة ع املش
العــامل  يف  لالســتيطان  االوىل  االيــام 
ــة  ــك القضي ــذت تل ــد اخ ــد، وق اجلدي
ــعب  ــت الش ــم اىل ان جرف ــر وتتفاق تك
ــة  ــرب االهلي ــة احل ــي اىل هاوي االمريك
اقامــت  التــي   ،)1865  -1861(
ألجــل وضــع حــد لتلــك القضيــة. 
حــاول هــذا البحــث املتواضــع تســليط 
االضــواء عــى تلــك املشــكلة حتــى لــو 
ــدة  ــالل امل ــيام خ ــرة الس ــوره خمت بص
التــي عقبــت هنايــة احلــرب االهليــة 
العقــد  عام1865،حتــى  االمريكيــة 
التاســع  القــرن  مــن  الثامــن  مطلــع 
عش،والســيام ان تلــك املــدة مثلــت 
قمــة املشــكلة وبروزهــا بشــكل ملفــت 

ــاه. االنتب

ــى  ــوج( حت ــود )الزن ــاع الس اوال: اوض
ــام 1865 ع

تعــود البدايــات االوىل لوصــول لزنــوج 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  اىل 
االستكشــافات  حركــة  بدايــة  اىل 
عمليــات  رافقتهــا  اجلغرافية،التــي 
األســتيطان األوريب يف العــامل اجلديــد 
.اذ ان القــوى االوربيــة يف ذلــك الوقــت 
ارادت ترويــج جتــارة الرق،وايصاهلــا 
اىل العــامل اجلديــد، واالفــادة منهــا لســد 
ــزارع  ــة يف امل ــدي العامل ــص يف االي النق
الســكان  عــن  واحلقول،والتعويــض 
البيــض  شــكلون  املحلين،الذيــن 

األغلبيــة1.
 وعــى الرغــم مــن اعتــامد الرخــاء 
ــوج  ــى الزن ــي ع ــادي االمريك االقتص
الوافديــن مــن افريقيــا،اال اهنــم عوملــوا 
ــيئة،ووصل  ــه س ــتعمرات معامل يف املس
احلــد بأســيادهم البيــض اىل انــكار حــق 
يكــن  املجاالت،فلــم  كل  يف  العبيــد 
ــة،  ــراءة والكتاب ــم الق ــم بتعل ــمح هل يس
ال  املســيحية،لكي  الديانــة  واعتنــاق 
ــاواة،  ــامح واملس ــادئ التس ــروا بمب يتأث
ــق  ــن ح ــد كان م ــك فق ــن ذل ــال ع فض
الســيد االبيــض ان يفســخ عقــد الــزواج 
العبيــد، اذ مــا بــاع احــد الزوجــن 
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ــد كان  ــك فق ــة اىل ذل العبدين،باإلضاف
ــام  ــهادة ام ــن الش ــن م ــوج ممنوع الزن
املحاكــم، ومل تكــن هلــم رعايــة صحيــة، 
لذلــك فقــد كثــرت يف صفوفهــم عــدد 
التــي  للمعاملــة  نتيجــة  الوفيــات، 
ــوا  ــي عاش ــيئة  الت ــة الس يتلقوهنا،واحلال

ــا2. فيه
والعبوديــة  الــرق  قضيــة  كانــت 
ــع  ــية يف املجتم ــة الرئيس ــكل املعضل تش
االمريكي،منــذ البواكــراالوىل لتأســيس 
تلــك  طــرح  تــم  اذ  اجلمهوريــة1، 
املناســبات  مــن  العديــد  يف  القضيــة 
السياسية،الســيام خــالل املؤمترالــذي تم 
 philadeiphia ــا ــده يف فيالدليفي عق
فيــه  طالبــت  )17ايلــول1787(2،اذ 
بعــض الواليــات الشــاملية بإهنــاء قضيــة 
اباحــة العبوديــة ولكــن بعــض الواليات 
مــن  بالضــد  وقفــت  اجلنــوب  يف 
ــة  ــبث بالعبودي ــت التش ــك ،وحاول ذل
التهديــد  اىل  االمرهبــا  ووصــول    ،
باالنســحاب مــن االحتــاد يف حالــة عــدم 
ــك  ــرق يف تل ــتوربأباحة ال ــامح الدس س

الواليــة3.
اخــذت مشــكلة العبوديــة بالتطــور، 
ــة  ــة األمريكي ــام احلكوم ــد قي ــك بع وذل
 )Louisiana ــا ــراء اقليم)لويزيان ب

مــن فرنســا عــام 1803 4، يف عهــد 
ــاس  ــث )توم ــي الثال ــس االمريك الرئي
 Thomas Jefferson جيفرســون 
اثــر  عــى  وبــدء   .5  )1809-1801
ذلــك ازديــاد االســتيطان االمريكــي 
للواليــات  الغربيــة  اجلهــة  ارايض  يف 
املتحــدة، وقــام املســتوطنون بجلــب 
عبيدهــم معهــم اىل تلــك االرايض، ممــا 
ــح  ــي تبي ــات الت ــدد الوالي ــن ع زاد م

االســرقاق 6.
اخــذت  فقــد  ذلــك  اىل  باإلضافــة 
مشــكلة العبيــد تأخــذ منحــا اخــر، 
عــام  ففــي  حــاد،  بشــكل  وتــزداد 
ميســوري   ( واليــة  طالبــت   1820
االحتــاد  اىل  باالنضــامم   )Missouri
كواليــة تبيــح الــرق، ولكــن ذلــك 
االمــر صوبــه بمعارضــة قويــة مــن 
ــار  ــى اعتب ــاملية، ع ــات الش ــل الوالي قب
انضــامم ميســوري ســوف حيــدث خلــال 
ــددي  ــا الع ــات وتوازهن ــام الوالي يف نظ
ــي  ــا الت ــرة، ونظريهت ــات احل ــن الوالي ب

تبيــح الــرق والعبوديــة 7.
قضيــة  يف  تعقيــدا  االمــور  زاد  وممــا 
العبوديــة يف الواليــات املتحــدة، خــالل 
ــرية يف  ــار االخ ــو انتص ــرة، ه ــك الف تل
حرهبــا مــع املكســيك )1848-1846( 
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ــى  ــدة ع ــات املتح ــت الوالي 8، اذ حصل

نيومكســيكو،   « هــي  اقاليــم  ثالثــة 
طالبــت  وقــد  وكاليفورنيــا«  يوتــاه، 
واليــة اجلنــوب، بــان تكــون تلــك 
االقاليــم املنضمــة حديثــا لالحتــاد، تبيح 
ــة 9، وقــد انتهــت  نظــام الــرق والعبودي
ــد  ــا بع ــار كاليفورني ــة باعتب ــك االزم تل
ادخاهلــا كواليــة حــرة، يف حــن ســمح 
ــن  ــن االخري ــم االقليم ــوب بض للجن
كواليتــن  يوتــاه(  )نيومكســيكو 
يبيحــن االســرقاق، وقــد عــرف ذلــك 
األتفــاق بـــ) تســوية ميســوري الثانيــة( 

عــام 1850 01.
ومــن االمــور االخــرى التــي زادت 
الوضــع تعقيــدا خــالل املــدة التــي 
االهليــة  احلــرب  قيــام  ســبقت 
االمريكيــة، وهــو انتشــار روايــة الكاتبــة 
بيترســتاو«،  »هارييــت  الشــهرية 
تــوم«  العــم  »كــوخ  بـــ  املوســومة 
يف   ،Uncle’s Tom Cabin
منتصــف شــهر اذار 111852، والتــي 
ــلبيات  ــفت س ــاعر وكش ــت املش اجج
قضيــة العبوديــة امــام الــرأي العــام 
االمريكــي والعاملــي – عــى حــد ســواء 

.2 1

ظهــرت يف عــام 1854 مشــكلة اخــرى 

ــة  ــت برغب ــوب متثل ــامل واجلن ــن الش ب
و   Kansas )كنســاس(  اقليميــة 
Nebraska(األنضــامم  )نراســكا 
 1820 عــام  لتســوية  وفــق  لألحتــاد 
الــذي جــاء فيــه ان االقليمن ســينضامن 
اىل االحتــاد عــى اهنــام واليتــان حرتــان، 
ــد  ــذا فق ــام31، ول ــرق فيه ــود لل ال وج
ــد  ــاين، بع ــون الث ــألة يف كان ــوت املس س
ــكا(41،  ــان ، نراس ــون )كنس ــع قن وض
ــة  ــة واحلري ــة العبودي ــرك قضي ــذي ت ال
الســكان  بيــد  االقليمــن،  هــذان  يف 
مشــكالت  خلــف  ممــا  املحليــن، 
عنــف بــن الســكان، كانــت مــن ابــرز 
االســباب التــي اشــعلت فتيــل احلــرب 

االهليــة51.
اىل جانــب ذلــك، فقــد ظهــرت بعــض 
اجلامعــات واالحــزاب السياســية ، يف 
ــاء  ــب بالقض ــدة ، تطال ــات املتح الوالي
عــى العبوديــة وعدم الســامح بانتشــارها 
ــا  ــم ضمه ــي ت ــدة الت ــم اجلدي يف االقالي
اىل الواليــات املتحــدة61، ومــن ابــرز 
ــرة  ــزب االرض احل ــزاب ح ــك االح تل
عــن  فضــال   )Free Soil Party(
 Know-ــون ــن ال يعرف ــزب ) الذي ح
ــزاب  ــك االح ــع تل Nothing  ( ومجي
للحــد  تســعى  كانــت  والتجمعــات 
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ــبل  ــتى الس ــة بش ــرة العبودي ــن ظاه م
والوســائل71.

وبعــد انــدالع احلــرب االهليــة يف ) 
قضيــة  اخــذت   ،81  )  1861 نيســان 
العبوديــة منحــى اخــر ، فقــد واجــه 
 1861 لنكولــن  ابرهــام   ( الرئيــس 
ــة  ــرية يف كيفي ــاكل كب -1865 (91 مش
ــة  ــرق والعبودي ــام ال ــع النظ ــل م التعام
ــن  ــن م ــد الفاري ــة العبي ــيام قضي ، والس
اجلنــوب فقــد عملــت بعــض الواليــات 
ــة (، جيــوز  عــى عدهــم ) بضاعــة مهرب
مصادرهتــا يف ظــل قوانــن احلــرب، 
لــذا فقــد تــم اســتخدامها كعــامل يف 
ــوات  ــة للق ــات الدفاعي ــاء التحصين بن

العســكرية الشــاملية 02.
ــوات  ــن ق ــرب، ومتك ــدالع احل ــد ان بع
االحتــاد الشــاملية مــن حتقيــق بعــض 
ــن  ــس لنكول ــل الرئي ــارات، عم االنتص
يف الثالــث والعريــن مــن شــهر ايلــول 
ــع  ــالن ان مجي ــى االع ــام 1862( ع ع
ــم  ــد ت ــدة ق ــات املتح ــد يف الوالي العبي
صفــة  عنهــم  وســقطت  حتريرهــم، 
ــك  ــى ذل ــة ع ــت املوافق ــة، ومت العبودي
ــك  ــى ذل ــرس ع ــة الكونغ ــد مصادق بع
القــرار يف )االول مــن كانــون الثــاين 

.12)1863

لنكولــن  عمــل  ذلــك،  اثــر  وعــى 
عــى اتبــاع سياســة )ازعــج العــدو( 
ــود  ــد كجن ــتخدام العبي ــالل اس ــن خ م
صفــوف  يف  وزجهــم  املعــارك،  يف 
القــوات الشــاملية، لغــرض االنتقــام 
مــن اســيادهم )اجلنوبيــن(22، وبالفعــل 
فقــد بــدء بعــض قــادة اجليــش بتدريــب 
االســلحة،  اســتعامل  عــى  الســود 
االهليــة  احلــرب  وضعــت  وعندمــا 
اوزارهــا يف نيســان 1865 كان عــدد 
املجنديــن الســود بلــغ )186( الفــا مــن 

اجلنــود الســود 32.
العبوديــة  قضيــة  ان  القــول  يمكــن 
ــة وضــع  ــرق التــي نشــأت مــع بداي وال
الفــرد االوريب لقدمــه عــى ارض العــامل 
اجلديــد، قــد تطــورت وازدادت تعقيدا، 
ــي يف  ــعب االمريك ــت بالش ــى دفع حت
اتــون احلــرب االهليــة والتــي يقــال 
عنهــا )حــرب االشــقاء(، ومل تنتهــي 
ــة  ــع هناي ــد م ــذا احل ــد ه ــكلة عن املش
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــرب، ب احل
فقــد اخــذت خــالل املــدة التــي اعقبــت 
متثــل  اخــر،  منحــا  تأخــذ  احلــرب 
ــيادهم  ــف اس ــوج، وموق ــاع الزن بأوض
اســتاءوا  الذيــن  منهــم،  الســابقن 
حلصــول مــن كان باألمــس يف خدمتهــم 
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ــم.  ــاواة معه ــة واملس ــى احلري ع
ــرب  ــد احل ــة بع ــاع العام ــا: االوض ثاني
ــقاء( ــرب االش ــة )ح ــة االمريكي االهلي

االهليــة  احلــرب  وضعــت  ان  بعــد 
ــت  ــان 1865(، عمل ــا يف )نيس اوزاره
احلكومــة والكونغــرس عــى ترتيــب 
تعمــل  وقانونيــة،  اجتامعيــة  اســس 
ــة،  ــة الدول ــادة هيكل ــى اع ــا ع بدوره
والنظــر يف اوضــاع االعــداد اهلائلــة مــن 
العبيــد الذيــن تــم حتريرهــم )4 ماليــن 

ــد( 42. عب
اىل  احلــال  بطبيعــة  ذلــك  ادى  وقــد 
زرع احلقــد والكراهيــة بــن الشــامل 
مــن  الكثــري  وجعلــت  واجلنــوب، 
االمريكيــن بعيديــن عــن التســامح، 
فضــال عــن ذلــك فقــد ســيطر احلــزب 
احلكــم يف  مقاليــد  اجلمهــوري عــى 
ــيم  ــام 1913 52، وتقس ــى ع ــالد حت الب
اجلنــوب  اىل مخســة مناطــق احتــالل 
ــى  ــك حت ــى ذل ــت ع ــكري، وبقي عس

.62  1877 عــام 
امــا اوضــاع الزنــوج، فقــد كانــت امهها 
ــة،  ــة االمريكي ــام احلكوم ــب يف مق ترت
بوضــع جمموعــة مــن التعديــالت عــى 
 ،13 )التعديــل  االمريكــي  الدســتور 
ــي  ــل 15(، لك ــل 14، والتعدي والتعدي

ــق 72،  ــد العت ــود بع ــاع الس ــم اوض تالئ
ــى :  ــم 13 ع ــل رق ــص التعدي ــد ن وق
ــة  ــرق والعبودي ــود ال ــمح بوج »ال يس
او  املتحــدة،  الواليــات  يف  القرسيــة، 
ســلطاهتا،  حتــت  يقــع  مــكان  اي  يف 
اال اذا كان ارق عقوبــة عــى جريمــة 
ــب  ــوم بحس ــرف املحك ــا الط ــن هب ادي
وقــد  الدســتورية....«82،  االصــول 
ــل يف  ــك التعدي ــى ذل ــة ع ــت املصادق مت

تريــن الثــاين 1865 92.
حيــق  ال  فانــه  التعديــل  هلــذا  وفقــا 
الي واليــة مــن الواليــات اجلنوبيــة، 
االحتــاد  اىل  والعــودة  باالنضــامم 
االمريكــي، اال اذا اقــرت هبــذا التعديــل 

.03 بمحتــواه  وعملــت 
امــا التعديــل الرابــع عر عى الدســتور 
االمريكــي، فقــد تضمــن مخســة مــواد، 
االمريكيــة  اجلنســية  منــح  بموجبهــا 
ــع  ــم مجي ــت هل ــام اعطي ــد، ك ــكل العبي ل
ــال  ــة، فض ــات وامللكي ــوق واحلري احلق
ــية، يف  ــات السياس ــم احلري ــن منحه ع
ــل  ــة وتقلي ــم االنتخابي ــة حقوقه ممارس
ــك،  ــارض ذل ــة تع ــي اي والي ــدد ممث ع
ــات  ــم يف انتخاب ــال امامه ــاح املج وافس
جمالــس  وانتخابــات  الكونغــرس، 
الواليــات التريعيــة 13، وقــد متــت 
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ــام  ــل يف ع ــك التعدي ــى ذل ــة ع املصادق
.23  1868

يف حــن نــص التعديــل اخلامــس عــر 
ــون  ــام 1870، املك ــدر يف ع ــذي ص ال
مــن مادتــن، عــى :«1.ال جيــوز انــكار 
حــق مواطنــي الواليــات املتحــدة يف 
التصويــت واالنقــاص مــن هــذا احلــق، 
الواليــات  جانــب  مــن  اكان  ســواء 
ايــة واليــة  او مــن جانــب  املتحــدة 
حالــة  او  اللــون،  او  العــرق  بســبب 
ــم  ــد القس ــة«، واك ــن العبودي ــابقة م س
ــرس  ــل ان »للكونغ ــن التعدي ــاين م الث
ــب  ــادة بموج ــذه امل ــذ ه ــة تنفي صالحي

تريــع مناســب...«33. 
لقــد بقيــت مجيــع تلــك القــرارات 
والتعديــالت حــرا عــى ورق، ومل تنفــذ 
بحذافريهــا، بســبب تعنــت اجلنوبيــن، 
مــن  الرغــم  وعــى  هلــا،  ورفضهــم 
تفعيــل دور مكتــب »حتريــر العبيــد« 
اال   ،)1865 )اذار  يف  اســس  الــذي 
ــه،  ــوب من ــتوى املطل ــن باملس ــه مل يك ان
ــز  ــا متي ــو م ــك ه ــبب يف ذل ــل الس ولع
التشــفي  روح  مــن  الشــامليون  بــه 
ــزم، اذ ان  ــوب املنه ــن اجلن ــام م واالنتق
ــة  ــن الغاي ــد مل تك ــر العبي ــب حتري مكت
ــوج،  ــوق الزن ــة حق ــه محاي ــن تأسيس م

بــل االنتقــام مــن كبــار الرأســاملين 
حســب  اجلنــوب-  يف  واالقطاعيــن 

رائــي بعــض املؤرخــن 43.
للزنــوج  االقتصاديــة  األوضــاع  امــا 
ــوص،  ــه اخلص ــى وج ــرب ع ــد احل بع
ــوم،  ــه العم ــة بوج ــات اجلنوبي وللوالي
ــام  ــع ع ــدين والراج ــازت بالت ــد امت فق
كانــت عليــه قبــل انــدالع احلــرب 
مؤثــرا،  واقعهــا  كان  فقــد  االهليــة، 
اندلعــت  اذ  ال ســيام عــى اجلنــوب، 
احلرائــق يف املــدن، التــي كانــت مزدهــرة 
مثــل كولومبيــا وريتتمونــد واتلنطــا 
وغريهــا، كــام نــزل الدمــار يف االرصفــة 
ــفن،  ــواض الس ــة واح ــئ البحري واملوان
وباتــت مظاهــر احليــاة االقتصاديــة شــبه 
مشــلولة، فضــال عــن ذلــك فقــد غــدت 
قيمــة،  ذي  غــري  اجلنــوب  عمــالت 
واغلقــت عــى اثــر ذلــك املصــارف 
ابواهبــا، وعمــل اجليــش الشــاميل املحتــل 
عــى حــرق كميــات هائلــة مــن القطــن 

الــذي كان مكدســا يف املخــازن 53.
رزق  مصــدر  متثــل  الزراعــة  كانــت 
يف  املحرريــن  العبيــد  مــن  املاليــن 
ــريا  ــريا كب ــرت تأث ــا تأث ــابق، لكنه الس
ــن  ــر االف الفالح ــد هج ــرب، فق باحل
مزارعهــم واندثــرت قنــوات الــري، 
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ــول  ــت حق ــدود، واغرق ــت الس وهدم
ــر  ــك االم ــد ادى ذل ــاه، وق ــن باملي القط
اىل حــدوث اختــالل بنظــام الزراعــة 
بعــد  عددهــم  قــل  اذ  والفالحــن، 
حتريــر عبيدهــم يف اعقــاب احلــرب، 
وعــى اثــر ذلــك قلــت مســاحة االرض 
قبــل  عليــه  كانــت  عــام  املزروعــة، 
احلــرب بـــ )مليــون دونم(، عــام 1870 
63، عمــل اجلنوبيــون يف بدايــة االمــر 

عــى اعــامر مزارعهــم بأنفســهم، ومــن 
جانبهــا عملــت احلكومــة عــى رضورة 
االرساع بتطويــر الزراعــة والنهــوض 
ــة  ــة امللح ــبب احلاج ــك بس ــا ، وذل هب
ــة  ــل يف الصناع ــي تدخ ــل الت للمحاصي
ــب  ــذرة وقص ــن وال ــة، كالقط االمريكي
الســكر 73،لــذا فقــد حاولــت احلكومــة 
ــم  االرساع باألعــامر لكــي تتفــادى تفاق

االوضــاع 40.
املــزارع يف اجلنــوب بحاجــة  كانــت 
ــد  ــيام بع ــة، الس ــدي العامل ــة لألي ماس
مزارعــي  ولكــون  العبيــد،  حتريــر 
اجلنــوب غــري قادريــن عــى دفــع اجــور 
ــة  ــول غالبي ــن حص ــال ع ــامل، فض الع
العبيــد عــى حرياهتــم، لــذا فقــد عمــل 
ــم  ــع عبيده ــاق م ــى االتف ــون ع املزارع
يف  والعمــل  البقــاء  عــى  املحرريــن 

ــم  ــل حصوهل ــة، مقاب ــم القديم مزارعه
ــة  ــالت الزراعي ــن احلاص ــبة م ــى نس ع
املنتجــة يف احلقــول التــي يعملــون فيهــا 
41، وقــد عــرف ذلــك االمــر بـــ نظــام 
كان  وقــد  املؤاجــرة،  او  املحاصصــة 
املــزارع  يمــدون  االرايض  اصحــاب 
باحتياجاتــه مــن ســامد واآلالت، مقابــل 
قيــام الفــالح )العبــد ســابقا( باالهتــامم 

واملحصــول42. بــاألرض 
ــرب  ــت احل ــي اعقب ــدة الت ــهدت امل ش
والتــي عرفــت بـــ برنامــج اعــادة اعــامر 
ــا  ــا ملحوظ ــورا اقتصادي ــوب، تط اجلن
اصبحــوا  اذ  الزنــوج،  معيشــة  يف 
يف  الســابقن  اســيادهم  يشــاركون 
نســب  عــى  وحصلــوا  مزارعهــم، 
الزراعيــة،  املحاصيــل  مــن  عاليــة 
ممــا انعكــس اجيابــا عــى اوضاعهــم 
االقتصاديــة واالجتامعيــة، فاســتفادوا 
ــر  ــتغلوها لتطوي ــي اس ــوال الت ــن االم م
وادخــال  ارسهــم،  وحيــاة  حياهتــم 
ــا43. اال  ــدارس وغريه ــم يف امل اوالده
ان احلــال مل يبقــى كــام هــو عليــه، اذ 
ان تلــك االجــراءات والتعديــالت مل 
ــن  ــوب، الذي ــي اجلن ــار مالك ــرض كب ت
وقفــوا بالضــد مــن حريــة العبــد، وكان 
موقفهــم املتطــرف مدعاتــا النتشــار 
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الواليــات  يف  العنــري  التمييــز 
البــالد  ســيدخل  والــذي  املتحــدة، 
بدوامــة مــن املشــكالت واالضطرابــات 

بفعــل العبيــد وحقوقهــم.
3. ردة فعــل اجلنوبيــن عــى حتريــر 

)الســود( العبيــد 
ــالت  ــع التعدي ــن وض ــم م ــى الرغ ع
الدســتورية التــي ختــص العبوديــة يف 
الواليــات املتحــدة، اال ان الواليــات 
ــك،  ــن ذل ــد م ــت بالض ــة، وقف اجلنوبي
القوانــن  مــن  جمموعــة  واصــدرت 
ــا تكــون  ختــص الســود، وهــي اشــبه م
والعبوديــة،  الــرق  بنظــام  بالتشــبث 
الســود(،  )قوانــن  باســم  عرفــت 
بـــ »ان  ــا  ــن بموجبه ــت االخريي ألزم
يعجلــوا يف النــوم، ويســتيقظوا عنــد 
الفجــر، وان خياطبــوا البيــض بوقــار 
واحــرام، وان حتظــر عليهــم الوظائــف 
ــن،  ــة، وعليهــم ان يبقــوا كادح املهم
وان يقتــر عملهــم عــى مــا هــو ادنــى 
وبأجــر بخــس، واذا مل يرضخــوا لتلــك 
عقوبتهــم  تكــون  فســوف  القوانــن 

الســجن«44.
مل تدخــل تلــك القوانــن حيــز التنفيــذ، 
ــوع  ــو خض ــك ه ــبب يف ذل ــل الس ولع
العســكري،  االحتــالل  اىل  اجلنــوب 

والتقســيم اىل مخســة مناطــق عســكرية، 
ــزى مــن فــرض ذلــك  وقــد كان املغ
التقســيم، هــو إلرغــام تلــك الواليــات 
االمريكــي،  الدســتور  احــرام  عــى 
وتطبيــق التعديــالت التــي وضعــت 

ألجــل العبيــد45.
لقــد تــرك احتــالل اجلنــوب حقــدا 
عميقــا عــى الشــامل بوجــه العمــوم 
بوجــه  املحرريــن  العبيــد  وعــى   ،
االخرييــن،  وان  الســيام  اخلصــوص، 
ووفقــا للتعديــل الرابــع عــر- اخــذوا 
االداريــة  املناصــب  عــى  حيصلــون 
يف  كانــت  ســواء  املهمــة،  واملراكــز 
الكونغــرس  يف  ام  الواليــات  جملــس 
)الشــيوخ والنــواب(، ممــا ادى اىل زيــادة 
ــايل  ــل اه ــن قب ــة م ــاد والكراهي االحق
ــوا  ــن كان ــد الذي ــى العبي ــوب، ع اجلن

ولوقــت قريــب عبيــدا لدهيــم46.
حــاول ســكان اجلنــوب احلــد مــن 
العبيــد،  ونفــوذ  الشــاملين  ســيطرة 
الــذي بــرز بشــكل اكــر، الســيام بعــد 
اثــر  وعــى  الدســتورية  التعديــالت 
ــيس  ــن اىل تأس ــأ اجلنوبي ــد جل ــك فق ذل
منظــامت ارهابيــة رسيــة، اللقــاء الرعب 
ــك  ــرز تل ــن اب ــود، وم ــوس الس يف نف
املنظــامت هــي مجعيــة )كوكلوكــس 
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وهــي   ،)Ku-Kly-Klan كالن 
مدينــة  يف  تأسســت  رسيــة،  منظمــة 
عــام  تينــي  واليــة  يف  بوالســكي 
ــاس  ــايض  )توم ــل الق ــن قب 1865، م
اصحابــه  مــن  وســتة  جونــس(،  ل. 
الذيــن قامــوا بتأســيس تلــك املنظمــة يف 

.47)1865 االول  كانــون   24(
عــى  ردا  املنظمــة  هــذه  ظهــور  كان 
اجــراءات احلكومــة الفدراليــة، ال ســيام 
بعــد قيــام االخــرية بارســال قــوات 
ــن  ــرض قوان ــوب لف ــكرية اىل اجلن عس
الزنــوج  بالقــوة، واعطــاء  الدســتور 
سياســية ومدنيــة متســاوية مــع البيــض، 
فقــد  ذلــك،  دون  احليلولــة  والجــل 
ــوء اىل  ــن اللج ــض اجلنوبي ــاول بع ح
العنــف، وقامــوا بتأســيس تنظيــم رسي 
يعمــل عــى افشــال خطــة احلكومــة 
الراميــة اىل حتقيــق املســاواة العرقيــة مــع 

الزنــوج48.
ــى  ــابقن ع ــود الس ــض اجلن ــل بع عم
املنظمــة،  صفــوف  يف  االنخــراط 
باســتعراضات  يقومــون  واخــذوا 
ــدون  ــوا يرت ــل، وكان ــكرية يف اللي عس

التنكريــة49. املالبــس  بعــض 
ذلــك،  بعــد   ، املنظمــة  عمــل  ازداد 

ــة  ــروع هلــا يف كل مــن والي ــت ف واسس
االلبامــا وجورجيــا، فضــال عــن واليــة 
تينــي، وتــم عقــد اول اجتــامع رســمي 
هلــا يف مدينــة )ناشــفيل(، بواليــة يتني، 
ــد  ــام 1867، وق ــف ع ــدا يف صي وحتدي
ــدة  ــن ع ــود م ــر وف ــك املؤمت ــر ذل ح
ــن  ــض القوان ــن بع ــم س ــات، وت والي
والقــرارات، وتدوينهــا، فضــال عــن 
ذلــك، فقــد تــم تعيــن بعــض الضبــاط 
جيــش  يف  عملــوا  الذيــن  والقــواد 
اجلنــوب اثنــاء احلــرب االهليــة، عينــوا 

ــة50. ــامل املنظم ــم اع الدارة وتنظي
ــة  ــك بمامرس ــد ذل ــة بع ــت املنظم قام
االمــوال  وابتــزاز  الرسقــة  اعــامل 
وعــدم احــرام قيــم احليــاة، ومل تقتــر 
ــا،  ــة دون غريه ــى فئ ــامل ع ــك االع تل
ــع  ــات املجتم ــف فئ ــملت خمتل ــل ش ب
االمريكــي، اذ ان اعــامل الرسقــة والقتــل 
ــد  ــات، ق ــاك احلرم ــاب وانته واالغتص
ــيام  ــة، الس ــاط الراقي ــت اىل االوس وصل

ــض51. ــت االبي ــال البي رج
كلوكــس-  الكــو-  عــدت  لقــد 
ــدة، بحــد ذاهتــا،  لــكالن مؤسســة جدي
ــا  ــن اهن ــن الباحث ــض م ــا البع واعتره
حظيــت  شــيطانية،  بصــورة  تعمــل 
ــن  ــوب، الذي ــاء اجلن ــناد ابن ــم واس بدع
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ــة،  ــة الرسي ــم للمنظم ــوا بمحاباهت عرف
الســيام تلــك التــي اخــذت العنــف 

ــا52. ــبيال هل ــاب س واالره
ظهــرت  فقــد  ذلــك،  عــن  فضــال 
واجلمعيــات  املنظــامت  مــن  العديــد 
منــوال  نفــس  عــى  ســارت  التــي 
ــرز  ــن اب ــل م ــس كالن، ولع الكوكلوك
تلــك املنظــامت »عصبــة فرســان الطــوق 
ــارز يف  ــا دور ب ــي كان هل ــي«، والت لذهب
والســنوات  االهليــة،  احلــرب  مــدة 
التــي تلتهــا، اذ بلــغ عــدد اعضائهــا 
يف مطلــع ســبعينيات القــرن التاســع 
يقــارب )مخســة عــر(  مــا  عــر، 
الــف نســمة، وضمــت شــخصيات 
ــارزة  ــة ب ــية وحكومي ــة وسياس اجتامعي
ــالك  ــيام م ــة، الس ــات اجلنوبي يف الوالي
احلــزب  اىل  انضمــوا  الذيــن  العبيــد 

.53 الديمقراطــي
اصبــح العنــف يف اجلنــوب خــالل تلــك 
ــه مل  ــى ان ــدا، حت ــا ج ــرا مألوف ــدة ام امل
ــض  ــتثناء بع ــامم، باس ــري االهت ــد يث يع
مظاهــر األكثــر فضاعــة ودمويــة، وقــد 
ــيام  ــة، الس ــامت االرهابي ــت املنظ ارتكب
عــن  فضــال  كالن،  الكوكلوكــس– 
ــة  ــداد هائل ــار« اع ــب الن ــة »صلي منظم
مــن اجلرائــم بحــق الســود املدنيــن 

بعــض  قيــام  عــن  فضــال  العــزل، 
عنــارص تلــك املنظــامت بقتــل وخطــف 
ــن  ــوا مرابط ــن كان ــاد الذي ــود االحت جن
يف اجلنــوب، طــوال ســنوات االحتــالل 
اخلمــس، ممــا ادخلــت الرعــب واخلوف 

ــة54. ــاط احلاكم ــى االوس ــى ع حت
املنظــامت  تلــك  تأســيس  كان  لقــد 
االرهابيــة يمثــل واحــدة مــن ابــرز 
جمــرد  اجلنــوب،  اهــايل  فعــل  ردات 
ــوج  ــل الزن ــى ورق، اذ مل حيص ــرا ع ح
ــوا  ــة، وظل ــم املدني ــط حقوقه ــى ابس ع
عرضــة للقتــل والتنكيــل مــن قبــل 

العنريــة. املنظــامت  تلــك 

اخلامتة
مثلــت قضيــة الــرق والعبوديــة واحــدة 
االجتامعيــة  املشــكالت  اهــم  مــن 
ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــت منه ــي عان الت
االمريكيــة، منــذ نشــأة املســتعمرات 
منتصــف  وحتــى  اجلديــد  العــامل  يف 
الســتينات مــن القــرن العريــن، اذ 
اىل  القضيــة  او  املشــكلة  تلــك  ادت 
الســلبيات يف  مــن  العديــد  حــدوث 
تأريــخ الواليــات املتحــدة، وعــى كافــة 
واالقتصاديــة  السياســية  املجــاالت 

واالجتامعيــة. 
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الواليــات  يف  العبوديــة  قضيــة  ان 
املتحــدة االمريكيــة مرتبطــة ارتباطــا 
مبــارشا باالســتعامر االســتيطاين االوريب 
ــن  ــد م ــامل اجلدي ــل اىل الع ــذي وص ال
اىل  افريقيــا  يف  االســتوائية  املناطــق 
االرايض االمريكيــة، للتعويــض عــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــدي العامل ــص االي نق
تعمــل يف احلقــول واملــزارع املوجــودة يف 

املســتعمرات.
ظهــرت مشــكالت العبوديــة مــع تطــور 
وقيــام اجلمهوريــة االمريكيــة، ويمكــن 
الدســتور  ســلبيات  ابــرز  ان  القــول 
ــام 1787،  ــدر ع ــذي ص ــي ال االمريك
ــن  ــة، وم ــة العبودي ــه لقضي ــو امهال وه
ــات  ــدت عملي ــد ول ــر، فق ــب اخ جان
ــات  ــة للوالي ــة اجلغرافي ــعة الرقع توس
املتحــدة، الســيام بعــد ضــم اقاليــم 
جديــدة لالحتــاد الــذي وســع مــن حــدة 
ــرت  ــات، اذ ظه ــن الوالي ــات ب اخلالف
ــددت  ــي ن ــرة، الت ــات احل ــض الوالي بع
بوجــوب الغــاء العبوديــة، والســيام 
يف  الصناعيــة،  الشــاملية  الواليــات  يف 
ــى  ــة ع ــات اجلنوبي ــن ارصت الوالي ح
وجــوب املحافظــة عــى نظــام العبوديــة 
وفقــا لطبيعــة االخــرية الزراعيــة ومــدى 

ــة. ــادي العامل ــا لألي حاجته

لقــد كانــت احلــرب االهليــة االمريكيــة 
متثــل قمــة الــراع والتنافــس بــن 
الــرق،  الغــاء  بوجــوب  املطالبــن 
ــل  ــه، وكان للعام ــى بقائ ــن ع واملري
احلــظ  بالزنــوج  املتمثــل  االجتامعــي 
االوفــر يف اشــعال فتيــل احلــرب، التــي 
ــع  ــى املجتم ــلبيا ع ــردودا س ــت م ترك
مــن  االخــري  يتمكــن  مل  االمريكــي، 
التخلــص منــه اال لفــرات طويلــة مــن 

ــن. الزم
وبــام ان احلــرب االهليــة قامــت بســبب 
ــب  ــن الواج ــذا فم ــرق، ل ــة وال العبودي
ــاء  ــو القض ــا ه ــم نتائحه ــون اه ان تك
عــى العبوديــة وحتريــر الزنــوج ومنحهم 
اخواهنــم  مــع  املســاواة  مــن  قــدرا 
البيــض، ولقــد جتــى ذلــك بالتعديــالت 
ــل  ــن اج ــت م ــي وضع ــتورية الت الدس

ــك. ذل
يف  دحــروا  الذيــن  اجلنوبيــون  امــا 
احلــرب، ومرغــت انوفهــم يف وحــل 
اهلزيمــة،  فلــم يرضيهــم ما حصــل عليه 
عبيدهــم مــن حقــوق مدنيــة وسياســية، 
ــن  ــدد م ــيس ع ــوا بتأس ــد رشع ــذا فق ل
ــت  ــي وصف ــامت الت ــات واملنظ اجلمعي
ــرض  ــاب، وكان الغ ــرف واالره بالتط
ــل رد  ــامت يمث ــك املنظ ــيس تل ــن تأس م
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فعــل للجنوبيــن حيــال العبيــد وجيــش 
ــاد. ــة االحت ــع حلكوم ــالل التاب االحت

الــرق  قضيــة  ان  القــول  يمكــن 
ــع  ــا املجتم ــى منه ــي عان ــة الت والعبودي
احلــرب  بنهايــة  حتــل  مل  االمريكــي، 
االهليــة، ووضــع تعديــالت دســتورية، 
بــل بقيــت لفــرة طويلــة عانــا مــن 
مرارهتــا الشــعب االمريكــي، وعــى 
الرغــم مــن خطــوات بعــض الرؤســاء 
 kenndy ــدي ــال كن ــن، امث االمريكي
وجونســون   ،)1963-1961(
ــا  johnson ) 1963-1968( اال اهن
تــزال مظاهرهــا شــاحبة  بقيــت وال 

لألبحــار حلــد االن .    

اهلوامش  واملصادر:
ــايض  ــرق م ــي، ال ــام الرتمانين ــد الس 3-عب
وحــارض ط1،)الكويــت 1979( ،ص 171 .

4-تعــود اســباب عقــد ذلــك املؤمتــر حلــدوث 
بعــض  بــن  احلدوديــة  اخلافــات  بعــض 
حــول  وماريانــد(،  )فرجينيــا  الواليــات 
احلــدود واالهنــر املشــرتكة ولكــن املؤمتــر 
ــول  ــك، وليتح ــن ذل ــرج ع ــا خ ــان م رسع
اىل مناقشــات واتفاقيــات ، متخضــت عنهــا 
ــع  ــد جلمي ــتور موح ــع دس ــواة االوىل لوض الن

الواليــات. للتفاصيــل ينظــر:
henry steele Commager (ed),  docu-

ments of American history, vol.1,(new 

york,1949),p.128;

5-ايناكوريــن، تاريــخ الزنــوج يف امريــكا، 
ط1، )القاهــرة، 1975(، ص17. ومــن ابــرز 
تلــك الواليــات املعرتضــة كل مــن »كارولينيــا 
بســبب  وكان  وجورجيــا«،  اجلنوبيــة 
متســكها بنظــام العبوديــة بســبب حاجتهــا 
ال  واحلقــول،  املــزارع  يف  للعمــل  للزنــوج 
ــول  ــة حمص ــتهر بزراع ــي تش ــك الت ــيام تل س
ينظــر: حيــدر شــاكر  للتفاصيــل  القطــن. 
مخيــس، ابراهــام لنكولــن ودوره الســيايس 
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة )1836-
ــورة،  ــر منش ــوراه غ ــة دكت 1865(، اطروح
ــتنرصية، 2011،  ــة املس ــة، اجلامع ــة الرتبي كلي

.97 ص
ــز  ــتغال العج ــن اس ــون م ــن جيفرس 6-متك
الفرنــي  االمرباطــور  كان  الــذي  املــايل 



332

السود )الزنوج( يف الواليات املتحدة األمريكية بعد العتق 1865-1881 )دراسة تارخيية(

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

نابليــون بونابــرت يعــاين منــه مــن جــراء 
ــد  ــذا فق ــا، ل ــا يف اورب ــع بريطاني ــه م رصاع
ــون دوالر  ــغ )15 ملي ــا بمبل ــم رشاء لوزياهن ت

ــط(. فق
للتفاصيــل ينظــر: حممــد حممــود النــرب، 
ــى  ــدة حت ــات املتح ــخ الوالي ــل يف تاري املدخ
عــام 1877، ج1، ط1، دار الثقافــة اجلديــدة، 
)القاهــرة، 1997(، ص 147، ســحر امحــد 
ــة  ــا اخلارجي ــة بريطاني ــي، سياس ــي الدليم ناج
 ،)1815-1756( أوربــا  يف  فرنســا  جتــاه 
كليــة  منشــورة،  غــر  دكتــوراه  اطروحــة 
بغــداد، 2011، ص209. االداب، جامعــة 
رئيــس  ثالــث  جيفرســون:  7-تومــاس 
ــارس  ــا، م ــد بفرجيني ــدة، ول ــات املتح للوالي
ابــرز  مــن  ويعــد   ،1762 عــام  املحامــاة 
الرئيــس  عليهــم  اعتمــد  الذيــن  الرجــال 
ــار  ــة، اذ ص ــم الدول ــت دعائ ــنطن يف تثبي واش
ــر،  ــة االخ ــد حكوم ــة يف عه ــرا للخارجي وزي
ثــم نائبــا جلــوان ادمــز )الرئيــس الثــاين( 
ــدة،  ــات املتح ــم رئيســا للوالي عــام 1797، ث

لدورتــن متتاليتــن، للتفاصيــل ينظــر:
David C. Whiteney, The American Presi-

dents, (New York, 1974), pp. 29-41:

اودرزاوتــر، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
دار  ط1،  اليــوم،  حتــى   1789 عــام  منــذ 

.41-31 ص  ص  )لنــدن(،  احلكمــة 
ــابق،  ــدر الس ــس، املص ــاكر مخي ــدر ش 8- حي

.98 ص 

9-حيــدر طالب حســن اهلاشــمي،   7
 –  1861( االمريكيــة  االهليــة  احلــرب 
ــورة،  ــر منش ــوراه غ ــة دكت 1865(، اطروح
ــد(، 2006، ص 60  ــن رش ــة )اب ــة الرتبي كلي
-61. لقــد حســمت تلــك املشــكلة بالســامح 
 – لواليــة ميســوري االنضــامم اىل االحتــاد 
ادخــال  مقابــل  العبوديــة،  تبيــح  كواليــة 
ــة  ــاد كوالي ــن Main( اىل االحت ــة )م مقاطع
هوفســرتتر،  وريتشــارد  ودجــراي  حــرة. 
ــب  ــة مكت ــي، ترمج ــخ االمريك ــز التاري موج
ــة، ط1 ،  االعــام اخلارجــي يف وزارة اخلارجي

ص76.  ،)1997 )واشــنطن، 
انفصلــت   ،1835 الثــاين  ترشيــن  يف   -10
تكســاس عــن املكســيك ويف مطلــع عــام 
1845 اعلــن االخــرة انضاممهــا اىل الواليات 
املتحــدة ممــا ادى اىل توتــر العاقــات بــن 
املكســيك والواليــات املتحــدة والتــي ادت 
ــن )  ــن الطرف ــرب ب ــدالع احل ــر اىل ان باالخ
ــب  ــمت بموج ــي حس 1846- 1848(، والت
Cuad� –هبدالغــوه-  )غوادلو يبمعاهــدة 
شــباط(   24  ( يف  عقــدت  والتــي   )lupe

بموجبهــا تنازلــت املكســيك عــن بعــض 
املتحــدة.  الواليــات  لصالــح  االرايض 

للتفاصيــل ينظــر: 
Michael D. Gambone (ed), Docu-

ments of American Diplomacy from 

the American Revolution to the Pres-

ent, (London, 2003), pp. 72-74: 

ــة ــس السياس ــايب، اس ــرزوك العت ــد م ــه حمي ــد الل  عب
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دراســة  (1909  –  1775  ) االمريكيــة   الخارجيــة 

47 ص   ،(2009  ، (بغــداد   21 ط  .تاريخيــة، 

فيجــي،  وابراهيــم  زيــادة  فرحــات   -11
مطبعــة  ط1،  االمريكيــة،  الشــعب  تاريــخ 
)بــروت، 1946(،ص  بريســتون،  جامعــة 

.82-81 ص 
ــة  ــكا، ترمج ــة، امري ــنت بيني ــتيفن فنس 12- س
ــرة،  ــد، ط1، )القاه ــد املجي ــز عب ــد العزي عب
املصــدر   ، مخيــس  شــاكر  حيــدر   ،)1944

ص100. الســابق، 
13- هاربيتبيشرتســتاو، كــوخ العــم تــوم، 
املكتبــة  ط1،  البعلبكــي،  منــر  ترمجــة: 

ص5.  ،)1963 بــروت،  االهليــة،) 
تــان  ايــراك تشــينك مايــرز، واليــة   -14
دار  ط1،  الطــه،  عــز  ترمجــة:  اخلمســون، 
اليقضــة العربية، ) بــروت، د.ت(، ص 280.
15- حيــدر شــاكر مخيــس، املصــدر الســابق، 

ص 102-101.
كنســاس- قانــون  عــن  للتفاصيــل   -16

ــر:  ــكا ينظ براس
Robert Birley (ed), Speeches and Documents 

in American History, Vol. II (1818-1865), 

(New York, 1943), pp. 194-196.

حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي، املصــدر 
.93-87 ص  ص  الســابق، 

17- حيــدر شــاكر مخيــس، املصــدر الســابق، 
ص103.

التاريــخ  ، موجــز  وايتــي  فرانســيس   -18
ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــة مكتب ــي ترمج االمريك

ــرة ، د.ت  ( ،  ــوي ، ط1 ) القاه ــادل الرتب التب
73 ص

مخيــس،  شــاكر  حيــدر  عــن:  نقــا   -19
املصــدر الســابق، ص 110: رجيينــا كيــي، 
ــامة  ــة س ــة، ترمج ــة الرئاس ــن ومعرك لنكول
عبيــد، دار الفكــر العــريب، )بــروت، 1996(، 

ص42-40. ص 
20- للتفاصيــل عــن احلــرب وابــرز معاركهــا 
ــب  ــدر طال ــر: حي ــا، ينظ ــا واحداثه وجمرياهت
ــابق ،ص77:  ــدر الس ــمي، املص ــن اهلاش حس
امــوري د. رينكــور القيــارصة االقدمــون، 
ترمجــة أمحــد نجيــب هاشــم، ط1، اهليئــة 
املرصيــة العامــة للتأليــف والنــرش، )القاهــرة، 

.240-227 ص   ،)1970
ــارس  ــي، وم ــام 1809 يف كنتاك ــد ع 21- ول
املحامــاة، رشــح نفســه للرئاســة عــام 1860، 
عــن طريــق احلــزب اجلمهــوري، الــذي صــار 
ــرش  ــادس ع ــس الس ــو الرئي ــه، وه ــام ل زعي
للواليــات املتحــدة، اغتيــل بعــد هنايــة احلــرب 
بخمســة ايــام عــى يــد احــد املتطرفــن )جــون 

ــان 1865. ــبودث(، يف نيس ويلكس
Darid C. Whiteny, Op. Cit., pp. 133-147;

لنكولــن حمــرر  ابراهــام  قــدري قلعجــي، 
العبيــد وموحــد الواليــات املتحــدة، ط3، 
دار العلــم للمايــن، )بــروت، 1957(، ص 

.5 0
ــات  ــخ الوالي ــكر، تاري ــم ش ــاء كري 22- صف
)بغــداد،  ط1،  االمريكيــة،  املتحــدة 
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ص84-80. 2007(،ص 
حســن  طالــب  حيــدر  عــن:  نقــا   -23
.212 ص  الســابق،  املصــدر  اهلاشــمي، 

24- حيــدر شــاكر مخيــس، املصــدر الســابق، 
ص 177. 

التاريــخ  معــامل  صبحــي،  حســن   -25
دار  ط1،  احلديــث،  واالوريب  االمريكــي 
 ،)1968 )بــروت،  العربيــة،  النهضــة 

.1 2 6 ص
26- تشــارلز ومــاري بــرد، تاريــخ الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة، ج 2، ط1 ، منشــورات 
ــروت، 1968(، ص 43،  ــس، )ب ــة اطل مكتب
حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي، املصــدر 

الســابق، ص ص 290 – 293.
ــر،  ــتيل كوماج ــري س ــز وهن 27- االن ينفين
موجــز تاريــخ الواليــات املتحــدة، ترمجــة 
حممــد بــدر الديــن خليــل، ط1، الــدار العربيــة 
للنــرش والتوزيــع، )القاهــرة، 1990(، ص 

.274-265 ص 
28- حممــد حممــود النــرب، املصــدر الســابق، 

ص 258.
29-Qutedin: Robert Birley (ed), Op. Cit., Vol. 

III, pp 16-17.

30-Qutedin: Robert Birley (ed), Op. Cit., Vol. 

III pp. 16-17.

31 -  ديــب عــي حســن ،الواليــات املتحــدة 
ــة،  ــة اىل االمرباطوري ــن احلميم ــة م االمريكي
ص   ،)2002 )دمشــق،  الوائــل،  دار  ط1، 
اهلاشــمي،  حســن  طالــب  حيــدر   :163

الســابق، ص 290. املصــدر 
ــات يف  ــر، دراس ــز عم ــد العزي ــر عب 32- عم
التاريــخ االوريب االمريكــي احلديــث، ط1، 
 ،)1989 )االســكندرية،  املعــارف،  منشــأة 

.382 ص
33- Qutedin: Robert Birley (ed), Op. Cit., 

Vol. III pp. 20-23.

ــي  ــتور االمريك ــر، الدس ــر ج. ادل 34- مورمت
افــكاره وامثالــه، ترمجــة: صــادق ابراهيــم 
االردين،  الكتــاب  مركــز  ط1،  عــودة، 
بــرغ،  غــر  مــورت   :179 ص   ،1986
ــة  ــخص، ترمج ــكل ش ــي، ل ــتور االمريك الدس
ــامن،  ــة، )ع ــة االهلي ــي، املكتب ــؤاد الرسوج ف

ص46.  ،)2006
ــز، نظــام احلكــم  35- نقــا عــن: الري الويت
ــعيد  ــر س ــة جاب ــدة، ترمج ــات املتح يف الوالي
ــرة، 1996(، ص 350. ــوض، ط1، )القاه ع
اهلاشــمي،  حســن  طالــب  حيــدر   -36

.299 ص  الســابق،  املصــدر 
ــر،  ــتيل كومامج ــري س ــز وهن 37- األن نيفين

املصــدر الســابق، ص 274:
Harlod Underwood Faulkner (ed), American 

Economic History, (New York, 1949), p 347.,

38- االن نفنيــز وهنــري ســتيل كومامجــر، 
املصــدر الســابق، ص 274.

اهلاشــمي  حســن  طالــب  حيــدر   -40
ص299. الســابق،  ،املصــدر 

االقتصــاد  رواد   ، تشــمرلن  جــون   -41
 ، ط1   ، عمــر  امحــد  ترمجــة   ، االمريكــي 
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مؤسســة ســجل العــرب ، ) القاهــرة ، 1966 
ص198   ،  )

42- امري ، املصدر السابق ، ص260 
 ، هوفســرتتر  رويتشــارد  ودجــراي   -43

 90 ص89-  ص   ، الســابق  املصــدر 
44- نقــا” عــن : حيــدر طالــب حســن 

الســابق ، ص291 . املصــدر   ، اهلاشــمي 
45- حممــد حممــود النــرب ، املصــدر الســابق 

، ص 261 
46- كلــود جوليــان ، احللــم والتاريــخ او 
ــا عــام مــن تاريــخ امريــكا ، ترمجــة نخلــة  مئت
 240 1978 ، ص   ، كاس ، ط1 ، دمشــق 

47- عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد ، الواليــات 
 ،  1933  –  1865 االمريكيــة  املتحــدة 
دار   ، ط1   ، اســتغال  هيمنــة   – عنرصيــة 

ص23   ،  2011  ، بغــداد   ، اجلواهــري 
48- Henry steel commanger (ed) , op, cit , vol, 

ll, pp.49-50

49- lbid

50- Qutedin:Robert Birley (ed) , op, cit, 

vol,lll, pp77-80

عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد ، املصــدر الســابق 
، ص ص 24-23 

ــابق ،  ــدر الس ــراون ، املص ــن ب 51- أيناكوري
ص126 

ــدر  ــد ، املص ــك الفه ــرزاق مطل ــد ال 52- عب
الســابق ، ص24 

53- املصدر نفسه ، ص25 
ــد ،ص ص  ــك الفه ــرزاق مطل ــد ال 54- عب

 37  –  36
اســتمرت  اوضــاع الزنــوج خــال تلــك 
ــام  ــة ، االان يف ع ــي علي ــا ه ــى م ــرتة ع الف
ــع اذ  ــك الوض ــى ذل ــر ع ــدث تغي 1881 ح
ــدا:  ــد عب ــى ي ــكيجي (ع ــد ) تس ــس معه تأس
ــذي  ــنطن ( ال ــر واش ــرف ب) بوك ــا« يع زنجي
ــل  ــل يف نق ــر ويعم ــوخ صغ ــش يف ك كان يعي
بالتعلــم  يرغــب  وكان  للزبائــن  الرســائل 
ــا  ــتقره فرجيني ــة يف مس ــاب اىل املدرس والذه
ــه فرصــة التعلــم ودخــول  وحــن ســمحت ل
املدرســة ختــرج معلــام بعــد مــدة وجيــزة ، قــد 
ــت  ــي كان ــة الت ــك املدرس ــرا« لتل ــح مدي اصب
يف بدايــة االمــر عبــارة عــن بنايــة صغــرة 
ــرب  ــن اك ــدة م ــت واح ــعت واصبح ــم توس ث
ــم  ــن ث ــدة وم ــات املتح ــات يف الوالي املؤسس
اجلامعــات يف  اكــرب  ايضــا اصبحــت مــن 
الواليــات املتحــدة اذ تضمنــت اكثــر مــن 
ــور  ــد املغم ــك العب ــح ذل ــى واصب 160 مبن
معهــد  اســس  والــذي  واشــنطن  بوكــر 
ــري  ــم رواد ومفك ــن اه ــدا م ــكيجي واح تس
ــة  ــادر ان جامع ــض املص ــر بع ــرصه وتذك ع
ــة  ــوراه الفخري ــهادة الدكت ــه ش ــرد منحت هارف
ملــا قدمــه مــن جهــود يف انشــاء تلــك املؤسســة 
ــر  ــرا« يف تعي ــي ادت دورا« كب ــة والت املعروف
ــد  ــدة ملزي ــات املتح ــوج يف الوالي ــاع الزن اوض

ــر :  ــل ينظ ــن التفاصي م
www.shawat .com. http://bafree.net   
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قائمة املصادر واملراجع :
اوال« : الكتب والوثائق :

Henry steele Commager (ed), Documents of 

American History , vol,1,NewYork,1949                                                                    

Michael D.Gambone (ed) , Documents of 

American Diplomacy from the American 

Revolution to the present , London, 2003 .                                  

Robert Birley (ed), speeches and Documents 

in American History , vol, ll, 1818-1865, New 

York,1943.                                                                                                  

ثانيا«: الرسائل واألطاريح اجلامعية
1- حيدرشــاكر مخيــس ،ابراهــام لنكولــن 
املتحــدة  الواليــات  يف  الســيايس  ودوره 

1836\1865، االمريكيــه  
كليــة  منشــورة  الدكتــوراة غــر  اطروحــة 
0  2011  ، املســتنرصية  اجلامعــة   ، الرتبيــه 
2- حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي ، احلــرب 
االهليــة االمريكيــة 1861-1865 ،اطروحــة 
دكتــوراه غــر منشــورة كليــة الرتبيــة ابــن 

ــد ، 2006   رش
ــة  ــي ، سياس ــي الدليم ــد ناج ــحر امح 3- س
بريطانيــا اخلارجيــه جتــاة فرنســا يف اوربــا 
دكتــوراة غــر  ،اطروحــة    1756- 1815
 ، بغــداد  جامعــة   ، االداب  كليــة  منشــورة 

   2011

ثالثا:املصادر العربية واملعربة 
ــون  ــارصة األقدم ــور القي ــوري د ،رينك 1-ام
،  ترمجــة امحــد نجيــب هاشــم ط 1 اهليئــة 
املرصيــة العامــة للتأليــف والنرشوالتوزيــع 

1970 القاهــرة 
2-االن ينفيــز وهنــري ســتيل كوماجر،موجــز 
تاريــخ الواليــات املتحــدة . ترمجــة حممــد 
ــة للنــرش  ــدار العربي ــل  ط1ل ــن خلي ــدر الدي ب

ــرة 1990  ــع القاه والتوزي
3-اودر زاوتــر ،الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
،دار  ،ط1  اليــوم  حتــى   1789 عــام  منــذ 

ــدن . ــة لن احلكم
تــان  واليــة  مايــرز،  تشــينك  4-ايــراك 
دار   ، ط1   ، ،عزالطــه  ترمجــة   ، اخلمســون 

د.ت.  ، بــروت   ، العربيــة  اليقضــة 
5-ايناكورين،تاريــخ الزنــوج يف امريــكا ، ط1 

، القاهــرة ، 1975.
6-تشــارلز ومــاري بــرد ، تاريــخ الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة ،ج2 ،ط1 ،منشــورات 

ــروت ، 1968 . ــس ،ب ــة اطل مكتب
االقتصــاد  ،رواد  تشــمرلن  7-جــون 
 ، ط1   ، عمــر  امحــد  ترمجــة   ، األمريكــي 
ــرة ،1966 . ــرب ،القاه ــجل الع ــة س مؤسس
8-حســن صبحــي ، معــامل التاريــخ األمريكي 
واألوريب احلديــث ، ط1 ، دار النهضــة العربيــة 

،بروت،1968 
9-رأفــت غنيــم الشــيخ ،امريــكا والعــامل 
يف التاريــخ احلديــث واملعــارص ،ط1 ،عــن 
للبحــوث والدراســات األنســانية،القاهرة ، 

.  2006
10-رجيينــا كيــي ، لنكولــن ومعركــة الرئاســة 
ــريب ،  ــر الع ــد ، دار الفك ــامة عبي ــة س ، ترمج
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ــروت ، 1996 . ب
ــة  ــكا ، ترمج ــة، امري ــنت بيني ــتيفن فنس 11-س
عبــد العزيــز عبــد املجيــد ،ط1 ،القاهــرة 

 1944،
ــات  ــخ الوالي ــكر ،تاري ــم ش ــاء كري 12-صف
ــداد ، 2007 . ــة ، ط1 ،بغ ــدة األمريكي املتح

13-عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد ، الواليــات 
 1933  -1865( األمريكيــة  املتحــدة 
،دار  ،ط1  اســتغال  –هيمنــة  (،عنرصيــة 

.  2011 بغــداد   ، اجلواهــري 
14-عبــد الســام الرتمانينــي ، الــرق مــايض 

ــت ، 1979 . ــارض ، ط1 ، الكوي وح
ــايب ، اســس  ــد مــزورك العت ــد اهلل محي 15-عب
 -1775( األمريكيــة  اخلارجيــة  السياســة 
،بغــداد  ،ط21  تارخييــة  دراســة   ،)  1959

.  2009،
ــات يف  ــر ، دراس ــز عم ــد العزي ــر عب 61-عم
التاريــخ األوريب األمريكــي احلديــث ،ط1 
،منشــأة املعــارف ، االســكندرية ، 1989 .

التاريــخ  مؤجــز   ، وايتــي  17-فرانســيس 
ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــة مكتب ــي ترمج األمريك
التبــادل الرتبــوي ، ط1 ، القاهــرة ، د.ت.

 ، فيجــي  وابراهيــم  زيــادة  17-فرحــات 
تاريــخ الشــعب األمريكــي ،ط1 ، مطبعــة 

.  1946  ، بــروت   ، بريســتون  جامعــة 
18-قــدري قلعجــي ، ابراهــام لنكولــن حمــرر 
العبيــد وموحــد الواليــات املتحــدة ، ط3 ، دار 

العلــم للمايــن ، بــروت ، 1957.

19-كلــود جوليــان ، احللــم والتأريــخ او مئتــا 
عــام مــن تاريــخ امريــكا ، ترمجــة نخلــة كاس 

، ط1 ، دمشــق ، 1978 .
20-الري الويتــز ، نظــام احلكــم يف الواليــات 
املتحــدة ، ترمجــة جابــر ســعيد عــوض ، ط1 ، 

القاهــرة ، 1995 .
يف  املدخــل   ، النــرب  حممــود  21-حممــد 
تاريــخ املتحــدة حتــى عــام 1877 ، ج1 ، ط1 
، دار الثقافــة اجلديــدة ، القاهــرة ، 1997 .

ــي  ــتور األمريك ــر ، الدس ــر ج. ادل 22-مورمت
افــكاره وامثالــه ، ترمجــة صــادق ابراهيــم 
ــاب األردين ، د.ت  ــز الكت ــودة ، ط1 ، مرك ع

.  1986  ،
23-هاربيــت بيشــرت ســتاو ، كــوخ العــم تــوم 
،ترمجــة منــر البعلكــي ،ط1 ، املكتبــة األهليــة 

، بــروت ، 1963 .
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Negroes )Slaves( in the United States of America after Liberation in 1865-
1881: A Historical Study

Abstract
This research is concerned with the study 

of negroes slaves in the united states of 

America after liberation between 1865 

-1881 through different studies, whereas 

the research took information from 

sources and references ranging from the 

comparative book documentary , letters 

and framework as well as Arabic book and 

the most prominent book the document 

arty which reported the research book 

of speeches and document in American 

history who collected documents on it 

)Robert birley( and the student of its third 

part )vol, lll, 1865-1913(which contained 

the texts of the constitutional amendments 

for slaves as well as addressed the activity 

of the organization )ku-ku-klux klan 

moreover, the student benefited from some 

university frameworks that dealt with the 

subject from different angles . especially 

the thesis )haidar talib Hussein al- hashimi(

seasoned by the American civil war 1861-

1965,as it contanined detailed information 

on the resuits of war and constitutional 

amendments and the beginng of the activity 

of organizations southern terrorist.


