السود (الزنوج) يف الواليات املتحدة األمريكية بعد
العتق ( 1881-1865دراسة تارخيية)
م .علية عبد الحسني سعيد – نرص الله
جامعة البرصة -كلية الرتبية للعلوم االنسانية
اخلالصة:

،)111، 1865-1913والــذي احتــوى

هيتــم هــذا البحــث بدراســة العبيــد يف

عــى نصــوص التعديــات الدســتورية

عتقهــم يف الفــرة مــا بــن -1865

لنشــاط منظمــة (الكــو – كلوكــس

اخلاصــة بالعبيــد فضــا عــن تطرقــه

الواليــات املتحــدة االمريكيــة بعــد

– كالن) .ku- kly-kianفضــا

 1881اذ اســتمد البحــث املعلومــات

عــن ذلك،فقــد افــادت الطالبــة مــن

مــن مصــادر ومراجــع تنوعــت مابــن

بعــض االطاريــح اجلامعيــة التــي

الكتــب األجنبيــة الوثائقيــة  ،والرســائل

تناولــت املوضــوع مــن زوايــا خمتلفــة

واالطاريــح فضــا عــن الكتــب

ال ســيام اطروحــة (حيدرطالــب حســن

العربيــة واملعربــة ومــن ابرزالكتــب

اهلاشــمي) املوســومة باحلــرب االهليــة

الوثائقيــة ،التــي افــادت البحــث

االمريكيــة ،1965 – 1861اذاحتــوت

الكتــاب املوســومSpeeches and

عــى معلومــات تفصيليــة عــن نتائــج

Documents in American

احلــرب والتعديــات الدســتورية وبــدء

Historyالــذي مجــع وثائــق وعلــق

نشــاط املنظــات اجلنوبيــة االرهابيــة.

عليهــا ( )Robert Birleyوقــد

افــادت الطالبــة يف جزئــه لثالــث (Vol.
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املقدمة :

تعــد قضايــا التمييــز العنــري  ،واحدة

عــام 1865

منهــا املجتمعــات الغربيــة يف الســابق

اىل الواليــات املتحــدة االمريكيــة

مــن اهــم املشــكالت التــي عانــت
،وقــد كانــت مشــكلة الــرق والعبوديــة

مــن اهــم القضايــا االجتامعيــة التــي
ادت دورا بــارزا وعــى كافــة مراحــل

التاريــخ االمريكــي ،اذا وجــدت تلــك
املشــكلة عــى االرض االمريكيــة منــذ

االيــام االوىل لالســتيطان يف العــامل
اجلديــد ،وقــد اخــذت تلــك القضيــة
تكــر وتتفاقــم اىل ان جرفــت الشــعب
االمريكــي اىل هاويــة احلــرب االهليــة

( ،)1865 -1861التــي اقامــت

ألجــل وضــع حــد لتلــك القضيــة.

حــاول هــذا البحــث املتواضــع تســليط
االضــواء عــى تلــك املشــكلة حتــى لــو
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بصــوره خمتــرة الســيام خــال املــدة

التــي عقبــت هنايــة احلــرب االهليــة
االمريكيــة عام،1865حتــى العقــد

مطلــع الثامــن مــن القــرن التاســع

عش،والســيام ان تلــك املــدة مثلــت

قمــة املشــكلة وبروزهــا بشــكل ملفــت
االنتبــاه.
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اوال :اوضــاع الســود (الزنــوج) حتــى
تعــود البدايــات االوىل لوصــول لزنــوج
اىل بدايــة حركــة االستكشــافات
اجلغرافية،التــي رافقتهــا عمليــات

األســتيطان األوريب يف العــامل اجلديــد

.اذ ان القــوى االوربيــة يف ذلــك الوقــت
ارادت ترويــج جتــارة الرق،وايصاهلــا
اىل العــامل اجلديــد ،واالفــادة منهــا لســد

النقــص يف االيــدي العاملــة يف املــزارع
واحلقول،والتعويــض عــن الســكان
املحليني،الذيــن شــكلون البيــض
األغلبيــة.1

وعــى الرغــم مــن اعتــاد الرخــاء

االقتصــادي االمريكــي عــى الزنــوج

الوافديــن مــن افريقيــا،اال اهنــم عوملــوا

يف املســتعمرات معاملــه ســيئة،ووصل
احلــد بأســيادهم البيــض اىل انــكار حــق
العبيــد يف كل املجاالت،فلــم يكــن
يســمح هلــم بتعلــم القــراءة والكتابــة،

واعتنــاق الديانــة املســيحية،لكي ال
يتأثــروا بمبــادئ التســامح واملســاواة،
فضــا عــن ذلــك فقــد كان مــن حــق

الســيد االبيــض ان يفســخ عقــد الــزواج
العبيــد ،اذ مــا بــاع احــد الزوجــن

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

العبدين،باإلضافــة اىل ذلــك فقــد كان

مــن فرنســا عــام  ،4 1803يف عهــد

املحاكــم ،ومل تكــن هلــم رعايــة صحيــة،

جيفرســون Thomas Jefferson

الزنــوج ممنوعــن مــن الشــهادة امــام
لذلــك فقــد كثــرت يف صفوفهــم عــدد
الوفيــات ،نتيجــة للمعاملــة التــي

يتلقوهنا،واحلالــة الســيئة التــي عاشــوا
فيهــا.2

الرئيــس االمريكــي الثالــث (تومــاس
 .5 )1809-1801وبــدء عــى اثــر

ذلــك ازديــاد االســتيطان االمريكــي
يف ارايض اجلهــة الغربيــة للواليــات
املتحــدة ،وقــام املســتوطنون بجلــب

كانــت قضيــة الــرق والعبوديــة

عبيدهــم معهــم اىل تلــك االرايض ،ممــا

االمريكي،منــذ البواكــراالوىل لتأســيس

االســرقاق .6

تشــكل املعضلــة الرئيســية يف املجتمــع
اجلمهوريــة ،1اذ تــم طــرح تلــك

القضيــة يف العديــد مــن املناســبات
السياسية،الســيام خــال املؤمترالــذي تم
عقــده يف فيالدليفيــا philadeiphia
(17ايلــول،2)1787اذ طالبــت فيــه

زاد مــن عــدد الواليــات التــي تبيــح
باإلضافــة اىل ذلــك فقــد اخــذت

مشــكلة العبيــد تأخــذ منحــا اخــر،
وتــزداد بشــكل حــاد ،ففــي عــام
 1820طالبــت واليــة ( ميســوري
 )Missouriباالنضــام اىل االحتــاد

بعــض الواليــات الشــالية بإهنــاء قضيــة

كواليــة تبيــح الــرق ،ولكــن ذلــك

يف اجلنــوب وقفــت بالضــد مــن

قبــل الواليــات الشــالية ،عــى اعتبــار

اباحــة العبوديــة ولكــن بعــض الواليات

 ،ووصــول االمرهبــا اىل التهديــد
باالنســحاب مــن االحتــاد يف حالــة عــدم

ســاح الدســتوربأباحة الــرق يف تلــك
الواليــة.3

انضــام ميســوري ســوف حيــدث خلــا

يف نظــام الواليــات وتوازهنــا العــددي
بــن الواليــات احلــرة ،ونظريهتــا التــي

تبيــح الــرق والعبوديــة .7

وممــا زاد االمــور تعقيــدا يف قضيــة

اخــذت مشــكلة العبوديــة بالتطــور،

العبوديــة يف الواليــات املتحــدة ،خــال

بــراء اقليم(لويزيانــا )Louisiana

حرهبــا مــع املكســيك ()1848-1846

وذلــك بعــد قيــام احلكومــة األمريكيــة
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ذلــك ،وحاولــت التشــبث بالعبوديــة

االمــر صوبــه بمعارضــة قويــة مــن

تلــك الفــرة ،هــو انتصــار االخــرة يف
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 ،8اذ حصلــت الواليــات املتحــدة عــى

بــن الشــال واجلنــوب متثلــت برغبــة

يوتــاه ،وكاليفورنيــا» وقــد طالبــت

(نرباســكا )Nebraskaاألنضــام

ثالثــة اقاليــم هــي « نيومكســيكو،

واليــة اجلنــوب ،بــان تكــون تلــك
االقاليــم املنضمــة حديثــا لالحتــاد ،تبيح
نظــام الــرق والعبوديــة  ،9وقــد انتهــت

تلــك االزمــة باعتبــار كاليفورنيــا بعــد
ادخاهلــا كواليــة حــرة ،يف حــن ســمح

للجنــوب بضــم االقليمــن االخريــن
(نيومكســيكو يوتــاه) كواليتــن
يبيحــن االســرقاق ،وقــد عــرف ذلــك

األتفــاق بـــ( تســوية ميســوري الثانيــة)

عــام .01 1850

لألحتــاد وفــق لتســوية عــام 1820
الــذي جــاء فيــه ان االقليمني ســينضامن
اىل االحتــاد عــى اهنــا واليتــان حرتــان،

ال وجــود للــرق فيهــا ،31ولــذا فقــد
ســوت املســألة يف كانــون الثــاين ،بعــد
وضــع قنــون (كنســان  ،نرباســكا)،41

الــذي تــرك قضيــة العبوديــة واحلريــة
يف هــذان االقليمــن ،بيــد الســكان
املحليــن ،ممــا خلــف مشــكالت
عنــف بــن الســكان ،كانــت مــن ابــرز

ومــن االمــور االخــرى التــي زادت

االســباب التــي اشــعلت فتيــل احلــرب

ســبقت قيــام احلــرب االهليــة

اىل جانــب ذلــك ،فقــد ظهــرت بعــض

الوضــع تعقيــدا خــال املــدة التــي
االمريكيــة ،وهــو انتشــار روايــة الكاتبــة
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الشــهرية «هارييــت بيترشســتاو»،

املوســومة بـــ «كــوخ العــم تــوم»
 ،Uncle’s Tom Cabinيف

االهليــة.51

اجلامعــات واالحــزاب السياســية  ،يف
الواليــات املتحــدة  ،تطالــب بالقضــاء

عــى العبوديــة وعدم الســاح بانتشــارها

يف االقاليــم اجلديــدة التــي تــم ضمهــا

منتصــف شــهر اذار  ،111852والتــي

اىل الواليــات املتحــدة ،61ومــن ابــرز

قضيــة العبوديــة امــام الــرأي العــام

( )Free Soil Partyفضــا عــن

اججــت املشــاعر وكشــفت ســلبيات
االمريكــي والعاملــي – عــى حــد ســواء
.21
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اقليميــة (كنســاس)  Kansasو

ظهــرت يف عــام  1854مشــكلة اخــرى

تلــك االحــزاب حــزب االرض احلــرة
حــزب ( الذيــن ال يعرفــونKnow-

 ) Nothingومجيــع تلــك االحــزاب
والتجمعــات كانــت تســعى للحــد

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

مــن ظاهــرة العبوديــة بشــتى الســبل

وعــى اثــر ذلــك ،عمــل لنكولــن

وبعــد انــدالع احلــرب االهليــة يف (

مــن خــال اســتخدام العبيــد كجنــود

العبوديــة منحــى اخــر  ،فقــد واجــه

القــوات الشــالية ،لغــرض االنتقــام

 91) 1865-مشــاكل كبــرة يف كيفيــة

فقــد بــدء بعــض قــادة اجليــش بتدريــب

والوســائل.71

نيســان  ،81 ) 1861اخــذت قضيــة

الرئيــس ( ابرهــام لنكولــن 1861
التعامــل مــع النظــام الــرق والعبوديــة

 ،والســيام قضيــة العبيــد الفاريــن مــن
اجلنــوب فقــد عملــت بعــض الواليــات

عــى عدهــم ( بضاعــة مهربــة ) ،جيــوز

مصادرهتــا يف ظــل قوانــن احلــرب،
لــذا فقــد تــم اســتخدامها كعــال يف
بنــاء التحصينــات الدفاعيــة للقــوات

العســكرية الشــالية .02

عــى اتبــاع سياســة (ازعــج العــدو)

يف املعــارك ،وزجهــم يف صفــوف
مــن اســيادهم (اجلنوبيــن) ،22وبالفعــل

الســود عــى اســتعامل االســلحة،

وعندمــا وضعــت احلــرب االهليــة

اوزارهــا يف نيســان  1865كان عــدد
املجنديــن الســود بلــغ ( )186الفــا مــن

اجلنــود الســود .32

يمكــن القــول ان قضيــة العبوديــة

والــرق التــي نشــأت مــع بدايــة وضــع
الفــرد االوريب لقدمــه عــى ارض العــامل

بعــد انــدالع احلــرب ،ومتكــن قــوات

اجلديــد ،قــد تطــورت وازدادت تعقيدا،

االنتصــارات ،عمــل الرئيــس لنكولــن

اتــون احلــرب االهليــة والتــي يقــال

االحتــاد الشــالية مــن حتقيــق بعــض

عــام  )1862عــى االعــان ان مجيــع
العبيــد يف الواليــات املتحــدة قــد تــم

حتريرهــم ،وســقطت عنهــم صفــة
العبوديــة ،ومتــت املوافقــة عــى ذلــك
بعــد مصادقــة الكونغــرس عــى ذلــك

القــرار يف (االول مــن كانــون الثــاين

. 12 )1863

عنهــا (حــرب االشــقاء) ،ومل تنتهــي

املشــكلة عنــد هــذا احلــد مــع هنايــة
احلــرب ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك
فقــد اخــذت خــال املــدة التــي اعقبــت

احلــرب تأخــذ منحــا اخــر ،متثــل
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يف الثالــث والعرشيــن مــن شــهر ايلــول

حتــى دفعــت بالشــعب االمريكــي يف

بأوضــاع الزنــوج ،وموقــف اســيادهم

الســابقني منهــم ،الذيــن اســتاءوا
حلصــول مــن كان باألمــس يف خدمتهــم
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عــى احلريــة واملســاواة معهــم.

ثانيــا :االوضــاع العامــة بعــد احلــرب

وقــد نــص التعديــل رقــم  13عــى :

االهليــة االمريكيــة (حــرب االشــقاء)

«ال يســمح بوجــود الــرق والعبوديــة

اوزارهــا يف (نيســان  ،)1865عملــت

يف اي مــكان يقــع حتــت ســلطاهتا،

بعــد ان وضعــت احلــرب االهليــة

احلكومــة والكونغــرس عــى ترتيــب

اســس اجتامعيــة وقانونيــة ،تعمــل
بدورهــا عــى اعــادة هيكلــة الدولــة،

والنظــر يف اوضــاع االعــداد اهلائلــة مــن
العبيــد الذيــن تــم حتريرهــم ( 4ماليــن

عبــد) .42

القرسيــة ،يف الواليــات املتحــدة ،او
اال اذا كان ارق عقوبــة عــى جريمــة

اديــن هبــا الطــرف املحكــوم بحســب
االصــول الدســتورية ،82»....وقــد

متــت املصادقــة عــى ذلــك التعديــل يف
ترشيــن الثــاين .92 1865

وفقــا هلــذا التعديــل فانــه ال حيــق

وقــد ادى ذلــك بطبيعــة احلــال اىل

الي واليــة مــن الواليــات اجلنوبيــة،

واجلنــوب ،وجعلــت الكثــر مــن

االمريكــي ،اال اذا اقــرت هبــذا التعديــل

زرع احلقــد والكراهيــة بــن الشــال
االمريكيــن بعيديــن عــن التســامح،

فضــا عــن ذلــك فقــد ســيطر احلــزب

اجلمهــوري عــى مقاليــد احلكــم يف
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البــاد حتــى عــام  ،52 1913وتقســيم

باالنضــام والعــودة اىل االحتــاد

وعملــت بمحتــواه .03

امــا التعديــل الرابــع عرش عىل الدســتور
االمريكــي ،فقــد تضمــن مخســة مــواد،

بموجبهــا منــح اجلنســية االمريكيــة

اجلنــوب اىل مخســة مناطــق احتــال

لــكل العبيــد ،كــا اعطيــت هلــم مجيــع

عــام .62 1877

عــن منحهــم احلريــات السياســية ،يف

عســكري ،وبقيــت عــى ذلــك حتــى

احلقــوق واحلريــات وامللكيــة ،فضــا

امــا اوضــاع الزنــوج ،فقــد كانــت امهها

ممارســة حقوقهــم االنتخابيــة وتقليــل

بوضــع جمموعــة مــن التعديــات عــى

وافســاح املجــال امامهــم يف انتخابــات

ترتتــب يف مقــام احلكومــة االمريكيــة،

الدســتور االمريكــي (التعديــل ،13

324

تالئــم اوضــاع الســود بعــد العتــق ،72

والتعديــل  ،14والتعديــل  ،)15لكــي

عــدد ممثــي اي واليــة تعــارض ذلــك،
الكونغــرس ،وانتخابــات جمالــس
الواليــات الترشيعيــة  ،13وقــد متــت

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

املصادقــة عــى ذلــك التعديــل يف عــام

بــل االنتقــام مــن كبــار الرأســاليني

يف حــن نــص التعديــل اخلامــس عــر

رائــي بعــض املؤرخــن .43

مــن مادتــن ،عــى .1»:ال جيــوز انــكار

بعــد احلــرب عــى وجــه اخلصــوص،

.23 1868

الــذي صــدر يف عــام  ،1870املكــون
حــق مواطنــي الواليــات املتحــدة يف
التصويــت واالنقــاص مــن هــذا احلــق،

ســواء اكان مــن جانــب الواليــات
املتحــدة او مــن جانــب ايــة واليــة
بســبب العــرق او اللــون ،او حالــة

ســابقة مــن العبوديــة» ،واكــد القســم

الثــاين مــن التعديــل ان «للكونغــرس
صالحيــة تنفيــذ هــذه املــادة بموجــب

ترشيــع مناســب.33»...

واالقطاعيــن يف اجلنــوب -حســب
امــا األوضــاع االقتصاديــة للزنــوج
وللواليــات اجلنوبيــة بوجــه العمــوم،
فقــد امتــازت بالتــدين والرتاجــع عــا
كانــت عليــه قبــل انــدالع احلــرب

االهليــة ،فقــد كان واقعهــا مؤثــرا،
ال ســيام عــى اجلنــوب ،اذ اندلعــت
احلرائــق يف املــدن ،التــي كانــت مزدهــرة

مثــل كولومبيــا وريتتمونــد واتلنطــا

وغريهــا ،كــا نــزل الدمــار يف االرصفــة
واملوانــئ البحريــة واحــواض الســفن،

لقــد بقيــت مجيــع تلــك القــرارات

وباتــت مظاهــر احليــاة االقتصاديــة شــبه

بحذافريهــا ،بســبب تعنــت اجلنوبيــن،

عمــات اجلنــوب غــر ذي قيمــة،

والتعديــات حــرا عــى ورق ،ومل تنفــذ

تفعيــل دور مكتــب «حتريــر العبيــد»

الــذي اســس يف (اذار  ،)1865اال
انــه مل يكــن باملســتوى املطلــوب منــه،

ولعــل الســبب يف ذلــك هــو مــا متيــز
بــه الشــاليون مــن روح التشــفي
واالنتقــام مــن اجلنــوب املنهــزم ،اذ ان

مكتــب حتريــر العبيــد مل تكــن الغايــة
مــن تأسيســه محايــة حقــوق الزنــوج،

واغلقــت عــى اثــر ذلــك املصــارف
ابواهبــا ،وعمــل اجليــش الشــايل املحتــل

عــى حــرق كميــات هائلــة مــن القطــن
الــذي كان مكدســا يف املخــازن .53

كانــت الزراعــة متثــل مصــدر رزق

املاليــن مــن العبيــد املحرريــن يف
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ورفضهــم هلــا ،وعــى الرغــم مــن

مشــلولة ،فضــا عــن ذلــك فقــد غــدت

الســابق ،لكنهــا تأثــرت تأثــرا كبــرا
باحلــرب ،فقــد هجــر االف الفالحــن

مزارعهــم واندثــرت قنــوات الــري،
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وهدمــت الســدود ،واغرقــت حقــول

مزارعهــم القديمــة ،مقابــل حصوهلــم

اىل حــدوث اختــال بنظــام الزراعــة

املنتجــة يف احلقــول التــي يعملــون فيهــا

القطــن بامليــاه ،وقــد ادى ذلــك االمــر

والفالحــن ،اذ قــل عددهــم بعــد
حتريــر عبيدهــم يف اعقــاب احلــرب،

وعــى اثــر ذلــك قلــت مســاحة االرض

املزروعــة ،عــا كانــت عليــه قبــل
احلــرب بـــ (مليــون دونم) ،عــام 1870
 ،63عمــل اجلنوبيــون يف بدايــة االمــر

عــى اعــار مزارعهــم بأنفســهم ،ومــن
جانبهــا عملــت احلكومــة عــى رضورة
االرساع بتطويــر الزراعــة والنهــوض

هبــا  ،وذلــك بســبب احلاجــة امللحــة

للمحاصيــل التــي تدخــل يف الصناعــة
االمريكيــة ،كالقطــن والــذرة وقصــب

الســكر ،73لــذا فقــد حاولــت احلكومــة
االرساع باألعــار لكــي تتفــادى تفاقــم
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االوضــاع .40

 ،41وقــد عــرف ذلــك االمــر بـــ نظــام
املحاصصــة او املؤاجــرة ،وقــد كان
اصحــاب االرايض يمــدون املــزارع

باحتياجاتــه مــن ســاد واآلالت ،مقابــل
قيــام الفــاح (العبــد ســابقا) باالهتــام

بــاألرض واملحصــول.42

شــهدت املــدة التــي اعقبــت احلــرب
والتــي عرفــت بـــ برنامــج اعــادة اعــار
اجلنــوب ،تطــورا اقتصاديــا ملحوظــا

يف معيشــة الزنــوج ،اذ اصبحــوا
يشــاركون اســيادهم الســابقني يف

مزارعهــم ،وحصلــوا عــى نســب

عاليــة مــن املحاصيــل الزراعيــة،
ممــا انعكــس اجيابــا عــى اوضاعهــم
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،فاســتفادوا

كانــت املــزارع يف اجلنــوب بحاجــة

مــن االمــوال التــي اســتغلوها لتطويــر

حتريــر العبيــد ،ولكــون مزارعــي

اوالدهــم يف املــدارس وغريهــا .43اال

ماســة لأليــدي العاملــة ،الســيام بعــد
اجلنــوب غــر قادريــن عــى دفــع اجــور
العــال ،فضــا عــن حصــول غالبيــة
العبيــد عــى حرياهتــم ،لــذا فقــد عمــل

املزارعــون عــى االتفــاق مــع عبيدهــم
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عــى نســبة مــن احلاصــات الزراعيــة

املحرريــن عــى البقــاء والعمــل يف

حياهتــم وحيــاة ارسهــم ،وادخــال
ان احلــال مل يبقــى كــا هــو عليــه ،اذ

ان تلــك االجــراءات والتعديــات مل
تــرض كبــار مالكــي اجلنــوب ،الذيــن

وقفــوا بالضــد مــن حريــة العبــد ،وكان
موقفهــم املتطــرف مدعاتــا النتشــار

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

التمييــز العنــري يف الواليــات

والتقســيم اىل مخســة مناطــق عســكرية،

بدوامــة مــن املشــكالت واالضطرابــات

التقســيم ،هــو إلرغــام تلــك الواليــات

املتحــدة ،والــذي ســيدخل البــاد
بفعــل العبيــد وحقوقهــم.

وقــد كان املغــزى مــن فــرض ذلــك
عــى احــرام الدســتور االمريكــي،

 .3ردة فعــل اجلنوبيــن عــى حتريــر

وتطبيــق التعديــات التــي وضعــت

عــى الرغــم مــن وضــع التعديــات

لقــد تــرك احتــال اجلنــوب حقــدا

الواليــات املتحــدة ،اال ان الواليــات

 ،وعــى العبيــد املحرريــن بوجــه

العبيــد (الســود)

الدســتورية التــي ختــص العبوديــة يف
اجلنوبيــة ،وقفــت بالضــد مــن ذلــك،

واصــدرت جمموعــة مــن القوانــن

ختــص الســود ،وهــي اشــبه مــا تكــون
بالتشــبث بنظــام الــرق والعبوديــة،

عرفــت باســم (قوانــن الســود)،

ألزمــت االخرييــن بموجبهــا بـــ «ان
يعجلــوا يف النــوم ،ويســتيقظوا عنــد

الفجــر ،وان خياطبــوا البيــض بوقــار

املهمــة ،وعليهــم ان يبقــوا كادحــن،
وان يقتــر عملهــم عــى مــا هــو ادنــى

وبأجــر بخــس ،واذا مل يرضخــوا لتلــك

القوانــن فســوف تكــون عقوبتهــم
الســجن».44

عميقــا عــى الشــال بوجــه العمــوم

اخلصــوص ،الســيام وان االخرييــن،
ووفقــا للتعديــل الرابــع عــر -اخــذوا

حيصلــون عــى املناصــب االداريــة
واملراكــز املهمــة ،ســواء كانــت يف

جملــس الواليــات ام يف الكونغــرس
(الشــيوخ والنــواب) ،ممــا ادى اىل زيــادة
االحقــاد والكراهيــة مــن قبــل اهــايل
اجلنــوب ،عــى العبيــد الذيــن كانــوا

ولوقــت قريــب عبيــدا لدهيــم.46

حــاول ســكان اجلنــوب احلــد مــن
ســيطرة الشــاليني ونفــوذ العبيــد،
الــذي بــرز بشــكل اكــر ،الســيام بعــد

التعديــات الدســتورية وعــى اثــر

ذلــك فقــد جلــأ اجلنوبيــن اىل تأســيس

مل تدخــل تلــك القوانــن حيــز التنفيــذ،

منظــات ارهابيــة رسيــة ،اللقــاء الرعب

اجلنــوب اىل االحتــال العســكري،

املنظــات هــي مجعيــة (كوكلوكــس

ولعــل الســبب يف ذلــك هــو خضــوع
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واحــرام ،وان حتظــر عليهــم الوظائــف

ألجــل العبيــد.45

يف نفــوس الســود ،ومــن ابــرز تلــك
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كالن  ،)Ku-Kly-Klanوهــي

منظمــة رسيــة ،تأسســت يف مدينــة
بوالســكي يف واليــة تينــي عــام

 ،1865مــن قبــل القــايض (تومــاس
ل .جونــس) ،وســتة مــن اصحابــه

الذيــن قامــوا بتأســيس تلــك املنظمــة يف
( 24كانــون االول .47)1865

كان ظهــور هــذه املنظمــة ردا عــى

اجــراءات احلكومــة الفدراليــة ،ال ســيام
بعــد قيــام االخــرة بارســال قــوات

عســكرية اىل اجلنــوب لفــرض قوانــن

الدســتور بالقــوة ،واعطــاء الزنــوج
سياســية ومدنيــة متســاوية مــع البيــض،

والجــل احليلولــة دون ذلــك ،فقــد
حــاول بعــض اجلنوبيــن اللجــوء اىل
العنــف ،وقامــوا بتأســيس تنظيــم رسي
يعمــل عــى افشــال خطــة احلكومــة
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الراميــة اىل حتقيــق املســاواة العرقيــة مــع

الزنــوج.48

عمــل بعــض اجلنــود الســابقني عــى
االنخــراط يف صفــوف املنظمــة،

واخــذوا يقومــون باســتعراضات
عســكرية يف الليــل ،وكانــوا يرتــدون

بعــض املالبــس التنكريــة.49

ازداد عمــل املنظمــة  ،بعــد ذلــك،
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واسســت فــروع هلــا يف كل مــن واليــة

االلبامــا وجورجيــا ،فضــا عــن واليــة
تينــي ،وتــم عقــد اول اجتــاع رســمي

هلــا يف مدينــة (ناشــفيل) ،بواليــة يتنيس،

وحتديــدا يف صيــف عــام  ،1867وقــد
حــر ذلــك املؤمتــر وفــود مــن عــدة
واليــات ،وتــم ســن بعــض القوانــن

والقــرارات ،وتدوينهــا ،فضــا عــن
ذلــك ،فقــد تــم تعيــن بعــض الضبــاط

والقــواد الذيــن عملــوا يف جيــش
اجلنــوب اثنــاء احلــرب االهليــة ،عينــوا
الدارة وتنظيــم اعــال املنظمــة.50

قامــت املنظمــة بعــد ذلــك بمامرســة

اعــال الرسقــة وابتــزاز االمــوال
وعــدم احــرام قيــم احليــاة ،ومل تقتــر

تلــك االعــال عــى فئــة دون غريهــا،
بــل شــملت خمتلــف فئــات املجتمــع

االمريكــي ،اذ ان اعــال الرسقــة والقتــل

واالغتصــاب وانتهــاك احلرمــات ،قــد

وصلــت اىل االوســاط الراقيــة ،الســيام

رجــال البيــت االبيــض.51

لقــد عــدت الكــو -كلوكــس-
لــكالن مؤسســة جديــدة ،بحــد ذاهتــا،
واعتربهــا البعــض مــن الباحثــن اهنــا

تعمــل بصــورة شــيطانية ،حظيــت
بدعــم واســناد ابنــاء اجلنــوب ،الذيــن

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

عرفــوا بمحاباهتــم للمنظمــة الرسيــة،

العــزل ،فضــا عــن قيــام بعــض

واالرهــاب ســبيال هلــا.52

جنــود االحتــاد الذيــن كانــوا مرابطــن

الســيام تلــك التــي اخــذت العنــف

عنــارص تلــك املنظــات بقتــل وخطــف

فضــا عــن ذلــك ،فقــد ظهــرت

يف اجلنــوب ،طــوال ســنوات االحتــال

التــي ســارت عــى نفــس منــوال

حتــى عــى االوســاط احلاكمــة.54

العديــد مــن املنظــات واجلمعيــات
الكوكلوكــس كالن ،ولعــل مــن ابــرز

تلــك املنظــات «عصبــة فرســان الطــوق

لذهبــي» ،والتــي كان هلــا دور بــارز يف

مــدة احلــرب االهليــة ،والســنوات
التــي تلتهــا ،اذ بلــغ عــدد اعضائهــا

يف مطلــع ســبعينيات القــرن التاســع
عــر ،مــا يقــارب (مخســة عــر)

الــف نســمة ،وضمــت شــخصيات
اجتامعيــة وسياســية وحكوميــة بــارزة

يف الواليــات اجلنوبيــة ،الســيام مــاك
العبيــد الذيــن انضمــوا اىل احلــزب

لقــد كان تأســيس تلــك املنظــات
االرهابيــة يمثــل واحــدة مــن ابــرز

ردات فعــل اهــايل اجلنــوب ،جمــرد

حــرا عــى ورق ،اذ مل حيصــل الزنــوج
عــى ابســط حقوقهــم املدنيــة ،وظلــوا

عرضــة للقتــل والتنكيــل مــن قبــل

تلــك املنظــات العنرصيــة.
اخلامتة

مثلــت قضيــة الــرق والعبوديــة واحــدة

مــن اهــم املشــكالت االجتامعيــة
التــي عانــت منهــا الواليــات املتحــدة

اصبــح العنــف يف اجلنــوب خــال تلــك

االمريكيــة ،منــذ نشــأة املســتعمرات

يعــد يثــر االهتــام ،باســتثناء بعــض

الســتينات مــن القــرن العرشيــن ،اذ

املــدة امــرا مألوفــا جــدا ،حتــى انــه مل

مظاهــر األكثــر فضاعــة ودمويــة ،وقــد
ارتكبــت املنظــات االرهابيــة ،الســيام
الكوكلوكــس– كالن ،فضــا عــن

منظمــة «صليــب النــار» اعــداد هائلــة
مــن اجلرائــم بحــق الســود املدنيــن

يف العــامل اجلديــد وحتــى منتصــف

ادت تلــك املشــكلة او القضيــة اىل

حــدوث العديــد مــن الســلبيات يف
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الديمقراطــي.53

اخلمــس ،ممــا ادخلــت الرعــب واخلوف

تأريــخ الواليــات املتحــدة ،وعــى كافــة

املجــاالت السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة.
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ان قضيــة العبوديــة يف الواليــات

لقــد كانــت احلــرب االهليــة االمريكيــة

مبــارشا باالســتعامر االســتيطاين االوريب

املطالبــن بوجــوب الغــاء الــرق،

املتحــدة االمريكيــة مرتبطــة ارتباطــا

الــذي وصــل اىل العــامل اجلديــد مــن
املناطــق االســتوائية يف افريقيــا اىل
االرايض االمريكيــة ،للتعويــض عــن
نقــص االيــدي العاملــة التــي كانــت

تعمــل يف احلقــول واملــزارع املوجــودة يف

املســتعمرات.

واملرصيــن عــى بقائــه ،وكان للعامــل

االجتامعــي املتمثــل بالزنــوج احلــظ
االوفــر يف اشــعال فتيــل احلــرب ،التــي
تركــت مــردودا ســلبيا عــى املجتمــع

االمريكــي ،مل يتمكــن االخــر مــن

التخلــص منــه اال لفــرات طويلــة مــن

ظهــرت مشــكالت العبوديــة مــع تطــور

الزمــن.

القــول ان ابــرز ســلبيات الدســتور

العبوديــة والــرق ،لــذا فمــن الواجــب

وقيــام اجلمهوريــة االمريكيــة ،ويمكــن
االمريكــي الــذي صــدر عــام ،1787

وهــو امهالــه لقضيــة العبوديــة ،ومــن
جانــب اخــر ،فقــد ولــدت عمليــات
توســعة الرقعــة اجلغرافيــة للواليــات
املتحــدة ،الســيام بعــد ضــم اقاليــم
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جديــدة لالحتــاد الــذي وســع مــن حــدة
اخلالفــات بــن الواليــات ،اذ ظهــرت
بعــض الواليــات احلــرة ،التــي نــددت

بوجــوب الغــاء العبوديــة ،والســيام

يف الواليــات الشــالية الصناعيــة ،يف
حــن ارصت الواليــات اجلنوبيــة عــى
وجــوب املحافظــة عــى نظــام العبوديــة
وفقــا لطبيعــة االخــرة الزراعيــة ومــدى
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متثــل قمــة الــراع والتنافــس بــن

حاجتهــا لأليــادي العاملــة.

وبــا ان احلــرب االهليــة قامــت بســبب

ان تكــون اهــم نتائحهــا هــو القضــاء

عــى العبوديــة وحتريــر الزنــوج ومنحهم

قــدرا مــن املســاواة مــع اخواهنــم
البيــض ،ولقــد جتــى ذلــك بالتعديــات

الدســتورية التــي وضعــت مــن اجــل

ذلــك.

امــا اجلنوبيــون الذيــن دحــروا يف
احلــرب ،ومرغــت انوفهــم يف وحــل

اهلزيمــة ،فلــم يرضيهــم ما حصــل عليه
عبيدهــم مــن حقــوق مدنيــة وسياســية،

لــذا فقــد رشعــوا بتأســيس عــدد مــن
اجلمعيــات واملنظــات التــي وصفــت

بالتطــرف واالرهــاب ،وكان الغــرض

مــن تأســيس تلــك املنظــات يمثــل رد

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

فعــل للجنوبيــن حيــال العبيــد وجيــش

اهلوامش واملصادر:

يمكــن القــول ان قضيــة الــرق

وحــارض ط(،1الكويــت ، )1979ص . 171

االحتــال التابــع حلكومــة االحتــاد.

والعبوديــة التــي عانــى منهــا املجتمــع
االمريكــي ،مل حتــل بنهايــة احلــرب

االهليــة ،ووضــع تعديــات دســتورية،
بــل بقيــت لفــرة طويلــة عانــا مــن

مرارهتــا الشــعب االمريكــي ،وعــى

الرغــم مــن خطــوات بعــض الرؤســاء
االمريكيــن ،امثــال كنــدي kenndy

(،)1963-1961

وجونســون

 )1968-1963 ( johnsonاال اهنــا

بقيــت وال تــزال مظاهرهــا شــاحبة

لألبحــار حلــد االن .

-3عبــد الســام الرتمانينــي ،الــرق مــايض
-4تعــود اســباب عقــد ذلــك املؤمتــر حلــدوث

بعــض اخلالفــات احلدوديــة بــن بعــض

الواليــات (فرجينيــا وماريالنــد) ،حــول
احلــدود واالهنــر املشــركة ولكــن املؤمتــر

رسعــان مــا خــرج عــن ذلــك ،وليتحــول
اىل مناقشــات واتفاقيــات  ،متخضــت عنهــا

النــواة االوىل لوضــع دســتور موحــد جلميــع
الواليــات .للتفاصيــل ينظــر:
henry steele Commager (ed), documents of American history, vol.1,(new
;york,1949),p.128
-5ايناكوريــن ،تاريــخ الزنــوج يف امريــكا،

ط( ،1القاهــرة ،)1975 ،ص .17ومــن ابــرز
تلــك الواليــات املعرتضــة كل مــن «كارولينيــا
اجلنوبيــة وجورجيــا» ،وكان بســبب

متســكها بنظــام العبوديــة بســبب حاجتهــا

للزنــوج للعمــل يف املــزارع واحلقــول ،ال
القطــن .للتفاصيــل ينظــر :حيــدر شــاكر
مخيــس ،ابراهــام لنكولــن ودوره الســيايس

يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة (-1836
 ،)1865اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة،

كليــة الرتبيــة ،اجلامعــة املســتنرصية،2011 ،
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ســيام تلــك التــي تشــتهر بزراعــة حمصــول

ص .97

-6متكــن جيفرســون مــن اســتغالل العجــز
املــايل الــذي كان االمرباطــور الفرنــي
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نابليــون بونابــرت يعــاين منــه مــن جــراء

7

تــم رشاء لوزياهنــا بمبلــغ ( 15مليــون دوالر

 ،)1865اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة،

رصاعــه مــع بريطانيــا يف اوربــا ،لــذا فقــد
فقــط).

احلــرب االهليــة االمريكيــة (– 1861
كليــة الرتبيــة (ابــن رشــد) ،2006 ،ص 60

للتفاصيــل ينظــر :حممــد حممــود النــرب،

 .61-لقــد حســمت تلــك املشــكلة بالســاح

عــام  ،1877ج ،1ط ،1دار الثقافــة اجلديــدة،

كواليــة تبيــح العبوديــة ،مقابــل ادخــال

املدخــل يف تاريــخ الواليــات املتحــدة حتــى

(القاهــرة ،)1997 ،ص  ،147ســحر امحــد
ناجــي الدليمــي ،سياســة بريطانيــا اخلارجيــة

جتــاه فرنســا يف أوربــا (،)1815-1756
اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة
االداب ،جامعــة بغــداد ،2011 ،ص.209

-7تومــاس جيفرســون :ثالــث رئيــس
للواليــات املتحــدة ،ولــد بفرجينيــا ،مــارس
املحامــاة عــام  ،1762ويعــد مــن ابــرز

الرجــال الذيــن اعتمــد عليهــم الرئيــس
واشــنطن يف تثبيــت دعائــم الدولــة ،اذ صــار
وزيــرا للخارجيــة يف عهــد حكومــة االخــر،

ثــم نائبــا جلــوان ادمــز (الرئيــس الثــاين)
العدد  47 /حزيران 2021م

عــام  ،1797ثــم رئيســا للواليــات املتحــدة،

لدورتــن متتاليتــن ،للتفاصيــل ينظــر:
David C. Whiteney, The American Presidents, (New York, 1974), pp. 29-41:
اودرزاوتــر ،الواليــات املتحــدة االمريكيــة

منــذ عــام  1789حتــى اليــوم ،ط ،1دار
احلكمــة (لنــدن) ،ص ص .41-31

 -8حيــدر شــاكر مخيــس ،املصــدر الســابق،

ص .98
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-9حيــدر طالب حســن اهلاشــمي،

لواليــة ميســوري االنضــام اىل االحتــاد –
مقاطعــة (مــن  )Mainاىل االحتــاد كواليــة
حــرة .ودجــراي وريتشــارد هوفســرتر،
موجــز التاريــخ االمريكــي ،ترمجــة مكتــب
االعــام اخلارجــي يف وزارة اخلارجيــة ،ط، 1

(واشــنطن ،)1997 ،ص.76

 -10يف ترشيــن الثــاين  ،1835انفصلــت

تكســاس عــن املكســيك ويف مطلــع عــام
 1845اعلــن االخــرة انضاممهــا اىل الواليات
املتحــدة ممــا ادى اىل توتــر العالقــات بــن

املكســيك والواليــات املتحــدة والتــي ادت

باالخــر اىل انــدالع احلــرب بــن الطرفــن (
 ،)1848 -1846والتــي حســمت بموجــب

معاهـ�دة (غوادليبويب–هبدالغــوهCuad� -
 )lupeوالتــي عقــدت يف (  24شــباط)

بموجبهــا تنازلــت املكســيك عــن بعــض
االرايض لصالــح الواليــات املتحــدة.

للتفاصيــل ينظــر:
Michael D. Gambone (ed), Documents of American Diplomacy from
the American Revolution to the Present, (London, 2003), pp. 72-74:
عبــد اللــه حميــد مــرزوك العتــايب ،اســس السياســة

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

الخارجيــة االمريكيــة (  )1909 – 1775دراســة
.تاريخيــة ،ط ( 21بغــداد  ،)2009 ،ص 47

التبــادل الرتبــوي  ،ط ( 1القاهــرة  ،د.ت ) ،
ص73

 -11فرحــات زيــادة وابراهيــم فيجــي،

 -19نقــا عــن :حيــدر شــاكر مخيــس،

جامعــة بريســتون( ،بــروت،)1946 ،ص

لنكولــن ومعركــة الرئاســة ،ترمجــة ســامة

 -12ســتيفن فنســنت بينيــة ،امريــكا ،ترمجــة

ص ص.42-40

 ،)1944حيــدر شــاكر مخيــس  ،املصــدر

وجمرياهتــا واحداثهــا ،ينظــر :حيــدر طالــب

 -13هاربيتبيشرتســتاو ،كــوخ العــم تــوم،

امــوري د .رينكــور القيــارصة االقدمــون،

االهليــة (،بــروت ،)1963 ،ص.5

املرصيــة العامــة للتأليــف والنــر( ،القاهــرة،

تاريــخ الشــعب االمريكيــة ،ط ،1مطبعــة

املصــدر الســابق ،ص  :110رجيينــا كيــي،

ص .82-81

عبيــد ،دار الفكــر العــريب( ،بــروت،)1996 ،

عبــد العزيــز عبــد املجيــد ،ط( ،1القاهــرة،

 -20للتفاصيــل عــن احلــرب وابــرز معاركهــا

الســابق ،ص.100

حســن اهلاشــمي ،املصــدر الســابق ،ص:77

ترمجــة :منــر البعلبكــي ،ط ،1املكتبــة

ترمجــة أمحــد نجيــب هاشــم ،ط ،1اهليئــة

 -14ايــراك تشــينك مايــرز ،واليــة تــان

 ،)1970ص .240-227

اليقضــة العربية ( ،بــروت ،د.ت) ،ص .280

املحامــاة ،رشــح نفســه للرئاســة عــام ،1860

ص .102-101

زعيــا لــه ،وهــو الرئيــس الســادس عــر

اخلمســون ،ترمجــة :عــز الطــه ،ط ،1دار

 -21ولــد عــام  1809يف كنتاكــي ،ومــارس

 -15حيــدر شــاكر مخيــس ،املصــدر الســابق،

عــن طريــق احلــزب اجلمهــوري ،الــذي صــار

 -16للتفاصيــل عــن قانــون كنســاس-

للواليــات املتحــدة ،اغتيــل بعــد هنايــة احلــرب

حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي ،املصــدر

الســابق ،ص ص .93-87

 -17حيــدر شــاكر مخيــس ،املصــدر الســابق،
ص.103

 -18فرانســيس وايتــي  ،موجــز التاريــخ

االمريكــي ترمجــة مكتبــة الواليــات املتحــدة

ويلكســبودث) ،يف نيســان .1865
;Darid C. Whiteny, Op. Cit., pp. 133-147

قــدري قلعجــي ،ابراهــام لنكولــن حمــرر
العبيــد وموحــد الواليــات املتحــدة ،ط،3
دار العلــم للماليــن( ،بــروت ،)1957 ،ص
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براســكا ينظــر:
Robert Birley (ed), Speeches and Documents
in American History, Vol. II (1818-1865),
(New York, 1943), pp. 194-196.

بخمســة ايــام عــى يــد احــد املتطرفــن (جــون

.5 0

 -22صفــاء كريــم شــكر ،تاريــخ الواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،ط( ،1بغــداد،
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،)2007ص

ص.84-80

 -23نقــا عــن :حيــدر طالــب حســن

 -32عمــر عبــد العزيــز عمــر ،دراســات يف

 -24حيــدر شــاكر مخيــس ،املصــدر الســابق،

منشــأة املعــارف( ،االســكندرية،)1989 ،

اهلاشــمي ،املصــدر الســابق ،ص .212
ص .177

 -25حســن صبحــي ،معــامل التاريــخ
االمريكــي واالوريب احلديــث ،ط ،1دار

النهضــة العربيــة( ،بــروت،)1968 ،
ص .1 2 6

 -26تشــارلز ومــاري بــرد ،تاريــخ الواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،ج  ،2ط ، 1منشــورات

مكتبــة اطلــس( ،بــروت ،)1968 ،ص ،43

حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي ،املصــدر

الســابق ،ص ص .293 – 290

 -27االن ينفينــز وهنــري ســتيل كوماجــر،
موجــز تاريــخ الواليــات املتحــدة ،ترمجــة
حممــد بــدر الديــن خليــل ،ط ،1الــدار العربيــة

للنــر والتوزيــع( ،القاهــرة ،)1990 ،ص
ص .274-265
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املصــدر الســابق ،ص .290

 -28حممــد 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.

التاريــخ االوريب االمريكــي احلديــث ،ط،1

ص .382
33- Qutedin: Robert Birley (ed), Op. Cit.,
Vol. III pp. 20-23.

 -34مورمتــر ج .ادلــر ،الدســتور االمريكــي
افــكاره وامثالــه ،ترمجــة :صــادق ابراهيــم

عــودة ،ط ،1مركــز الكتــاب االردين،
 ،1986ص  :179مــورت غــر بــرغ،

الدســتور االمريكــي ،لــكل شــخص ،ترمجــة

فــؤاد الرسوجــي ،املكتبــة االهليــة( ،عــان،

 ،)2006ص.46

 -35نقــا عــن :الري الويتــز ،نظــام احلكــم

يف الواليــات املتحــدة ،ترمجــة جابــر ســعيد

عــوض ،ط( ،1القاهــرة ،)1996 ،ص .350
 -36حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي،
املصــدر الســابق ،ص .299

 -37األن نيفينــز وهنــري ســتيل كومامجــر،
املصــدر الســابق ،ص :274
Harlod Underwood Faulkner (ed), American
Economic History, (New York, 1949), p 347.,

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

 - 31ديــب عــي حســن ،الواليــات املتحــدة

 -40حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي

ط ،1دار الوائــل( ،دمشــق ،)2002 ،ص

 -41جــون تشــمريلن  ،رواد االقتصــاد

االمريكيــة مــن احلميمــة اىل االمرباطوريــة،

،املصــدر الســابق ،ص.299

 :163حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي،

االمريكــي  ،ترمجــة امحــد عمــر  ،ط، 1

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

مؤسســة ســجل العــرب  ( ،القاهــرة 1966 ،

37 – 36

 -42امري  ،املصدر السابق  ،ص260

الفــرة عــى مــا هــي عليــة  ،االان يف عــام

)  ،ص198

اســتمرت اوضــاع الزنــوج خــال تلــك

 -43ودجــراي رويتشــارد هوفســرتر ،

 1881حــدث تغيــر عــى ذلــك الوضــع اذ

 -44نقــا” عــن  :حيــدر طالــب حســن

زنجيــا» يعــرف ب( بوكــر واشــنطن ) الــذي

 -45حممــد حممــود النــرب  ،املصــدر الســابق

الرســائل للزبائــن وكان يرغــب بالتعلــم

 -46كلــود جوليــان  ،احللــم والتاريــخ او

وحــن ســمحت لــه فرصــة التعلــم ودخــول

كالس  ،ط ، 1دمشــق  ، 1978 ،ص 240

اصبــح مديــرا» لتلــك املدرســة التــي كانــت

املصــدر الســابق  ،ص ص90 -89

اهلاشــمي  ،املصــدر الســابق  ،ص. 291
 ،ص 261

مئتــا عــام مــن تاريــخ امريــكا  ،ترمجــة نخلــة

تأســس معهــد ( تســكيجي )عــى يــد عبــدا:
كان يعيــش يف كــوخ صغــر ويعمــل يف نقــل
والذهــاب اىل املدرســة يف مســتقره فرجينيــا

املدرســة ختــرج معلــا بعــد مــدة وجيــزة  ،قــد

 -47عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد  ،الواليــات

يف بدايــة االمــر عبــارة عــن بنايــة صغــرة

عنرصيــة – هيمنــة اســتغالل  ،ط ، 1دار

املؤسســات يف الواليــات املتحــدة ومــن ثــم

املتحــدة االمريكيــة ، 1933 – 1865

ثــم توســعت واصبحــت واحــدة مــن اكــر

اجلواهــري  ،بغــداد  ، 2011 ،ص23
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

تســكيجي واحــدا مــن اهــم رواد ومفكــري

 ،ص ص 24-23

هارفــرد منحتــه شــهادة الدكتــوراه الفخريــة

الواليــات املتحــدة اذ تضمنــت اكثــر مــن
 160مبنــى واصبــح ذلــك العبــد املغمــور

بوكــر واشــنطن والــذي اســس معهــد
عــره وتذكــر بعــض املصــادر ان جامعــة

 -51أيناكوريــن بــراون  ،املصــدر الســابق ،

ملــا قدمــه مــن جهــود يف انشــاء تلــك املؤسســة

 -52عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد  ،املصــدر

اوضــاع الزنــوج يف الواليــات املتحــدة ملزيــد

ص126

الســابق  ،ص24

 -53املصدر نفسه  ،ص25

املعروفــة والتــي ادت دورا» كبــرا» يف تعيــر
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عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد  ،املصــدر الســابق

ايضــا اصبحــت مــن اكــر اجلامعــات يف

مــن التفاصيــل ينظــر :
www.shawat .com. http://bafree.net

 -54عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد ،ص ص

335

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

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

 -1حيدرشــاكر مخيــس ،ابراهــام لنكولــن
ودوره الســيايس يف الواليــات املتحــدة

االمريكيــه

1836\1865،

اطروحــة الدكتــوراة غــر منشــورة كليــة

الرتبيــه  ،اجلامعــة املســتنرصية 0 2011 ،
 -2حيــدر طالــب حســن اهلاشــمي  ،احلــرب
االهليــة االمريكيــة ، 1865-1861اطروحــة

دكتــوراه غــر منشــورة كليــة الرتبيــة ابــن

رشــد 2006 ،

 -3ســحر امحــد ناجــي الدليمــي  ،سياســة
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بريطانيــا اخلارجيــه جتــاة فرنســا يف اوربــا
، 1756- 1815اطروحــة دكتــوراة غــر

منشــورة كليــة االداب  ،جامعــة بغــداد ،
2011

ثالثا:املصادر العربية واملعربة

-1امــوري د ،رينكــور القيــارصة األقدمــون

 ،ترمجــة امحــد نجيــب هاشــم ط  1اهليئــة
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املرصيــة العامــة للتأليــف والنرشوالتوزيــع

القاهــرة 1970

-2االن ينفيــز وهنــري ســتيل كوماجر،موجــز

تاريــخ الواليــات املتحــدة  .ترمجــة حممــد

بــدر الديــن خليــل ط1لــدار العربيــة للنــر
والتوزيــع القاهــرة 1990

-3اودر زاوتــر ،الواليــات املتحــدة االمريكيــة

منــذ عــام  1789حتــى اليــوم ،ط، 1دار
احلكمــة لنــدن .

-4ايــراك تشــينك مايــرز ،واليــة تــان

اخلمســون  ،ترمجــة ،عزالطــه  ،ط ، 1دار
اليقضــة العربيــة  ،بــروت  ،د.ت.

-5ايناكورين،تاريــخ الزنــوج يف امريــكا  ،ط1

 ،القاهــرة .1975 ،

-6تشــارلز ومــاري بــرد  ،تاريــخ الواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،ج، 2ط، 1منشــورات

مكتبــة اطلــس ،بــروت . 1968 ،

-7جــون تشــمريلن ،رواد االقتصــاد
األمريكــي  ،ترمجــة امحــد عمــر  ،ط، 1

مؤسســة ســجل العــرب ،القاهــرة . 1966،

-8حســن صبحــي  ،معــامل التاريــخ األمريكي
واألوريب احلديــث  ،ط ، 1دار النهضــة العربيــة

،بريوت1968،

-9رأفــت غنيــم الشــيخ ،امريــكا والعــامل

يف التاريــخ احلديــث واملعــارص ،ط، 1عــن

للبحــوث والدراســات األنســانية،القاهرة ،
. 2006

-10رجيينــا كيــي  ،لنكولــن ومعركــة الرئاســة

 ،ترمجــة ســامة عبيــد  ،دار الفكــر العــريب ،

م .علية عبد احلسني سعيد – نصراهلل

بــروت . 1996 ،

-19كلــود جوليــان  ،احللــم والتأريــخ او مئتــا

-11ســتيفن فنســنت بينيــة ،امريــكا  ،ترمجــة

عــام مــن تاريــخ امريــكا  ،ترمجــة نخلــة كالس

1944،

-20الري الويتــز  ،نظــام احلكــم يف الواليــات

عبــد العزيــز عبــد املجيــد ،ط، 1القاهــرة

 ،ط ، 1دمشــق . 1978 ،

-12صفــاء كريــم شــكر ،تاريــخ الواليــات

املتحــدة  ،ترمجــة جابــر ســعيد عــوض  ،ط، 1

-13عبــد الــرزاق مطلــك الفهــد  ،الواليــات

-21حممــد حممــود النــرب  ،املدخــل يف

)،عنرصيــة –هيمنــة اســتغالل ،ط، 1دار

 ،دار الثقافــة اجلديــدة  ،القاهــرة . 1997 ،

املتحــدة األمريكيــة  ،ط، 1بغــداد . 2007 ،

املتحــدة األمريكيــة (1933 -1865

اجلواهــري  ،بغــداد . 2011

القاهــرة . 1995 ،

تاريــخ املتحــدة حتــى عــام  ، 1877ج ، 1ط1
-22مورمتــر ج .ادلــر  ،الدســتور األمريكــي

-14عبــد الســام الرتمانينــي  ،الــرق مــايض

افــكاره وامثالــه  ،ترمجــة صــادق ابراهيــم

-15عبــد اهلل محيــد مــزورك العتــايب  ،اســس

. 1986 ،

 ،) 1959دراســة تارخييــة ،ط، 21بغــداد

،ترمجــة منــر البعلكــي ،ط ، 1املكتبــة األهليــة

وحــارض  ،ط ، 1الكويــت . 1979 ،

السياســة اخلارجيــة األمريكيــة (-1775

. 2009،

عــودة  ،ط ، 1مركــز الكتــاب األردين  ،د.ت

-23هاربيــت بيشــر ســتاو  ،كــوخ العــم تــوم

 ،بــروت . 1963 ،

-61عمــر عبــد العزيــز عمــر  ،دراســات يف

-24ودجــراي وريتشــارد هوفســرتر  ،مؤجــز

،منشــأة املعــارف  ،االســكندرية . 1989 ،

اخلارجــي يف وزراة اخلارجيــة  ،ط ، 1واشــنطن

التاريــخ األوريب األمريكــي احلديــث ،ط1

التاريــخ األمريكــي  ،ترمجــة مكتــب األعــام

التبــادل الرتبــوي  ،ط ، 1القاهــرة  ،د.ت.

احلميمــة اىل األمرباطوريــة  ،اعــداد ديــب عــي

األمريكــي ترمجــة مكتبــة الواليــات املتحــدة

-17فرحــات زيــادة وابراهيــم فيجــي ،

تاريــخ الشــعب األمريكــي ،ط ، 1مطبعــة
جامعــة بريســتون  ،بــروت . 1946 ،

-18قــدري قلعجــي  ،ابراهــام لنكولــن حمــرر
العبيــد وموحــد الواليــات املتحــدة  ،ط ، 3دار
العلــم للماليــن  ،بــروت .1957 ،

-25الواليــات املتحــدة األمريكــي مــن
حســن  ،ط، 1دار الوائــل ،دمشــق . 2002 ،

رابعا»  :املصادر األجنبية :
Darid C. Whitney , The American Presidents,
New York,1974.
Harlod Underwood Faulkner (ed), American
Economic History , NewYork,1949.
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-17فرانســيس وايتــي  ،مؤجــز التاريــخ

. 1997 ،
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Negroes (Slaves) in the United States of America after Liberation in 18651881: A Historical Study

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 18611965,as it contanined detailed information
on the resuits of war and constitutional
amendments and the beginng of the activity
of organizations southern terrorist.
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