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(قراءة يف اسباب حتول املوقف من
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ملخص البحث
حياول هذا البحث تسليط الضوء عىل تغيريات ادوار وأيدولوجيات نساء الواليات الكونفدرالية من احلرب

 من خالل دراسة موقف املرأة اجلنوبية من اندالع احلرب واالسباب التي جعلتها،1865-1861 االهلية االمريكية

 وحجم اجلهود التي، واسباب دعمها للحكومة الكونفدرالية يف بداية احلرب،تدخل عامل السياسة واحلرب ألول مرة

 واهم جماالت املشاركة التي شاركت فيها النساء بشكل،قامت هبا من اجل ادامة زخم املجهود احلريب الكونفدرايل
 ثم، ثم يبحث يف اسباب تراجع دعمها للحرب مع تقادم سنواهتا، وهي القتال والتجسس والتمريض،مبارش ومؤثر
 وبالتايل جلوؤها الستخدام وسائل العنف من اجل التعبري عن رفضها الستمرارها واعتقادها بعدم،رفض احلرب
 لتتحول املرأة الكونفدرالية يف غضون سنوات قليلة سواء بشكل مبارش او غري مبارش من داعم رئيس،جدواها

 اىل احد اهم اسباب ضعف الدولة الكونفدرالية وتصدعها،للحرب واالستقالل والدفاع عن االرض والقضية
.الداخيل وبالتايل هزيمتها وانحالهلا

 ريتشموند-  الكونفدرالية-  النساء:الكلامت املفتاحية
ABCTRACT

paper attempts to highlight the changes in the ideologies and roles of women
in the confederate states during the US civil war 1861-1865, through investigating
the southern women’s stance over the war and the reasons that contributed to their
engagement in politics and war affairs for the first time, as well as the reasons for
women to support the confederate government at the beginning of the war. The
paper also studies the women’s roles in sustaining war effort and their direct and
effective contribution in the war, such as military contribution, espionage and provision of medical care. The paper examines the deterioration of women’ support
for the war in the later years, and their eventual rejection of the war, which finally
led women to resort to violent means to express their rejection of the war continuation. The paper shows that role of women in the confederate states have shifted,
whether directly or indirectly, from a role supportive of independence and war to a
role that contributed in the undermining of the confederacy and causing infighting,
and eventually a defeat.

321

 الجزء الثاني-  م2021 - السنة الثامنة- العدد الرابع عشر

نساء الكونفدرالية واحلرب االهلية االمريكية ( 1865-1861قراءة يف اسباب
حتول املوقف من التأييد الوطني اىل الرفض الرباغاميت واثره يف اهلزيمة العسكرية)

املقدمة
تعد احلرب االهلية االمريكية التي دارت رحاها

بني عامي  1865- 1861بني جزئي البالد الشاميل
واجلنويب ،بمثابة اعادة تشكيل ثان للواليات املتحدة
االمريكية ،من خالل تأثريها الكبري الذي تركته يف

كافة املجاالت واعادة بناء هيكلة الوجود االمريكي

عىل صعيد املجتمع او الدولة ،ونقطة حتول تارخيية
مهمة يف جنوب الواليات املتحدة االمريكية عىل
مجيع االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،ملا

كان هلا من تأثري كبري عىل كل سكان اجلنوب بغض
النظر عن الطبقة االجتامعية او العرق او اجلنس ،اذ

ان انفصال الواليات اجلنوبية عن االحتاد االمريكي
واعالن استقالهلا باسم « الواليات الكونفدرالية
االمريكية « ادى اىل تبلور وزيادة الوعي اجلمعي

للمجتمع ،السيام نصفه النسوي الذي كان حتى
اندالع احلرب مبتعد ًا عن الفعاليات السياسية ،بعد

زمن طويل من االنكامش واالنعزال واالنشغال
بواجباته املحدودة التي فرضتها عليه التقاليد والقيم
املجتمعية املوروثة ،لتجد املرأة الكونفدرالية نفسها
فجأة وبدون ادنى مقدمات جزءا ال يتجزأ من منظومة

احلرب ومسامه ًا فاع ً
ال فيها سواء بشكل اجيايب او

سلبي.

حياول هذا البحث تسليط الضوء عىل تغيريات

ادوار وأيدولوجيات نساء الواليات الكونفدرالية

من احلرب االهلية االمريكية  ،1865-1861من
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البحوث املحكمة

خالل دراسة موقف املرأة اجلنوبية من اندالع احلرب
واالسباب التي جعلتها تدخل عامل السياسة واحلرب
ألول مرة ،واسباب دعمها للحكومة الكونفدرالية

يف بداية احلرب ،وحجم اجلهود التي قامت هبا من
اجل ادامة زخم املجهود احلريب الكونفدرايل ،واهم
املجاالت التي شاركت فيها النساء يف احلرب بشكل

مبارش ومؤثر ،وهي القتال والتجسس والتمريض ،ثم

يبحث يف االسباب التي ادت تراجع دعمها للحرب

مع تقادم سنواهتا ،ثم رفض احلرب ،وبالتايل جلوؤها
الستخدام وسائل العنف من اجل التعبري عن رفضها

الستمرارها واعتقادها بعدم جدواها ،لتتحول
املرأة الكونفدرالية يف غضون سنوات قليلة سواء

بشكل مبارش او غري مبارش من داعم رئيس للحرب
واالستقالل والدفاع عن االرض والقضية ،اىل احد

اهم اسباب ضعف الدولة الكونفدرالية وتصدعها
الداخيل ،وبالتايل هزيمتها وانحالهلا.

الواقع االجتامعي لنساء اجلنوب االمريكي قبل

احلرب االهلية :

عندما استقر املستوطنون االوربيون األوائل

يف االرايض االمريكية خالل القرن السابع عرش
جلبوا معهم نظرة تقليدية للنساء ،تعد فيها املرأة
متدنية املكانة بالنسبة للرجل ،ويتوجب عليها ان

تكون خاضعة وتقدم طاعتها العمياء له (،)1وبذلك
فان القوانني والعادات االجتامعية التي كانت سائدة
جعلت تأثري املرأة يف املجتمع هامشي ًا ،اذ مل يكن هلا

حق التصويت والوعظ وشغل املناصب وااللتحاق

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
باملدارس وابرام العقود وامتالك العقارات(.)2
مع اندالع حرب الثورة االمريكية

ان املرأة اجلنوبية كانت بحاجة للمحافظة عىل معايري

يف

اجتامعية معينة من اجل قبوهلا يف نظر املجتمع،

عندما تبنت النساء القيام بوظائف ذكورية يف تلك

للحياة االرسية ( ،)7ولذلك اقترص دور النساء عىل

()3

عام  ،1775حصل تغيري طفيف يف تلك النظرة
احلرب ،من خالل متابعة ذوهين يف معسكرات
احلرب،ومعاجلة اجلنود املصابني وتقديم اخلدمات

الالزمة هلم ،االمر الذي ادى اىل حدوث حتسن
جزئي يف اوضاع النساء بعد هناية احلرب يف الواليات

الشاملية ( ،)4اذ حصلن عىل فرصة التعليم الرسمي وتم

توظيفهن يف سلك التعليم ألول مرة ،واصبح البعض
منهن يعملن يف الصحافة ويكتبن الشعر والروايات
واملرسحيات وغري ذلك من االنشطة الثقافية (.)5

واهم هذه املعايري هي التقوى والطهارة واخلضوع
اداء املسؤوليات االرسية فقط دون االهتامم بقضايا

الشؤون العامة او اخلوض يف نقاشاهتا ،فكانت معظم

النساء ال يعلمن شيئ ًا عن االمور السياسية ،بل ال

يرغبن حتى يف اخلوض يف نقاشاهتا(.)8

وبطبيعة احلال فان قبل اندالع احلرب االهلية

مل يكن التعليم الرسمي للفتيات متاح ًا يف املجتمع

اجلنويب ،ألنه مل يكن حمط اهتامم االرسة ،وغالبا ً
ما ينتهي يف سن مبكرة قبل الوصول اىل املستوى

اما يف اجلنوب الزراعي املحافظ ،فقد كان االمر

الرسمي ،وبد ً
ال من ذلك كان االهتامم ينصب عىل

عليه النمطية الريفية ،وشكلت فيه العبودية دورا بارزا

املستقبل من خالل التزامهن باملعايري االجتامعية

خمتلفا متاما ،اذ ان النظام االجتامعي هناك الذي غلبت

يف تشكيل العالقات بني االجناس املختلفة باعتبارها

كانت اساس االقتصاد هناك ،حيث كانت املزرعة
امة صغرية قائمة بذاهتا تتمتع بقواعدها وعاداهتا
وتقاليدها اخلاصة هبا ،وقد ضبطت هذه القواعد
والعادات ايقاع املجتمع الذي كان مستندا اىل ثالث

خصائص هي العرق والطبقة واجلنس ،وهي مرتبطة

ببعضها ارتباطا وثيقا ببعض ،وبالتايل كانت االولوية
فيه للعنرص االبيض عىل االسود والمتالك املزيد

من الرقيق واالرايض ،وللرجال عىل النساء( ،)6اذ

كانت الثقافة السائدة يف املجتمع اجلنويب حول النساء

تكمن يف تقييدهن بأدوارهن الواقعية التقليدية ،اذ

اعداد الفتيات ليصبحن سيدات جمتمع مثاليات يف
السائدة (.)9

لقد نظر املجتمع اجلنويب اىل املرأة عىل اهنا اضعف

من ان تكون هلا القدرة عىل التأثري يف كينونته ،وبالتايل
حرمها من فرصة منافسة الرجل يف كل املجاالت،
وحاول حتجيم دورها عىل املهمة «االهلية» املعينة التي

خلقت من اجلها وهي الدعم والتنمية فقط ال غري،

واحلفاظ عىل الصفات املتوارثة عنها وهي االنوثة
واجلامل والتبعية للرجل ،وجتسدت هذه الصورة عن

الفتاة اجلنوبية وردائها املحافظ من خالل قصيدة من
الرتاث اجلنويب الحد الشعراء يقول فيها(:)10
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اه ،نعم انا فتاة جنوبية

البحوث املحكمة

للتقاليد االجتامعية يف اجلنوب فحسب ،بل كانت

Oh, yes, I am a southern girl

هذه التقاليد ذات إطار رشعي دينيا ،اذ ان املذهب

And glory to the name

املنهج الذي كان يتم تدريسه لرجال الدين يف الكنيسة

I boast of it with greater pride

متام ًا كام يقف الرجال البيض يف ارضهم اخلاصة هبم

Than glittering wealth or fame

املبهجة دوم ًا لسلطة الرجال البيض لتحقيق مهمتهم

I envy not the Northern girl

عليه من شأهنا اغضاب الرب»(.)11

Her robes of beauty rare

يضع النساء مبارشة بجانب العبيد حتت الذكور كان

وجمد االسم
افتخر هبا باعتزاز اكرب
من الثروة او الشهرة املتلئلة
انا ال أحسد الفتاة الشاملية
رداء مجاهلا نادر
عىل الرغم من املاس يزين رقبتها الثلجية
Though diamonds deck her snowy
neck
والآللئ تغدق شعرها

الربوتستانتي اقر بتبعية النساء للرجال ،وذكر يف
الربوتستانتية «يقف الرب عىل رأس االرسة املسيحية،

عىل نسائهم وعبيدهم ،الذين عليهم تقديم الطاعة
الروحية ،ان هذا هو رسم اهلي ،واية تغيريات تطر ًا
بيد ان هذا التسلسل اهلرمي االجتامعي الذي

متفاوت ًا بني طبقات املجتمع اجلنويب ،ومل يكن مطبق ًا
اال عىل النساء من عامة الناس ،بينام كانت النساء يف

عائالت الطبقة االرستقراطية التي تشكل فئة حمدودة

من سكان اجلنوب واملتمثلة بمالك االرايض من كبار

And pearls bestud her hair

املزارعني واسياد العبيد ممن يمتلكون اكثر من عرشين

Hurrah,Hurrah

جمموع سكان الواليات اجلنوبية ،يعشن حياة مرتفة

مرحى ،مرحى
للجنوب املشمس عزيزي
For the Sunny South so dear
ثالثة هتافات لفستان النسيج الصويف
Three cheers for the homespun dress
التي ترتدهيا النساء اجلنوبيات
That Southern ladies wear
ومل يكن االمر مقترص ًا عىل خضوع النساء
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عبدا الذين كانوا يف عام  1860يشكلون  %12من

ويامرسن سلطتهن عىل العبيد شأهنن يف ذلك شأن
الرجال البيض من اسيادهم ،ويرشفن عىل كل امور
املزارع يف حال عدم تواجد ازواجهن ،لكنهن مع

ذلك كن بعيدات عن التدخل يف الشؤون العامة سيام
السياسية منها(.)12

موجة التأييد الوطني:

ادى تراكم اخلالفات السياسية بني الشامل

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
واجلنوب حول قضايا عدة ،يأيت يف مقدمتها العبودية،

اجلنوبية اخلاضعة اىل روح ثائرة مؤيدة لالنفصال

()13

جتىل اسهام نساء اجلنوب يف دعم املعركة من

احلزب يف االنتخابات الرئاسية لعام  1860حتى

احلامسية التي متجد اجلندي الكونفدرايل ،وأشهرها

اىل تبلور فكرة االنفصال لدى اجلنوبيني ،سيام بعد ان

تشكل يف الواليات الشاملية «احلزب اجلمهوري»

والدفاع عن االستقالل(.)16

الذي يدعو الغاء العبودية يف اجلنوب ،وما ان فاز هذا

خالل مشاركتهن يف املرسحيات والقصائد واالغاين

بدأت الفكرة تتطبق واقعي ًا عندما اعلنت سبع واليات

كانت اغنية «انتصارات القلب »Heart Victories

جنوبية انفصاهلا عن االحتاد بشكل متتال يف اواخر عام

 1860واوائل عام  ،1861وهي كارولينا اجلنوبية

التي انتقدت تذمر بعض النساء من الصعوبات التي

تواجههن يف احلرب بسبب ابتعاد رجاهلن عنهن (.)17

 South Carolinaوميسيسبي Mississippi

كام اسهمت النساء يف تزويد كل ما حيتاجه اجلند

 Louisianaوجورجيا  Georgiaوتكساس

وخياطة الزي الرسمي للمقاتلني ،واالغطية واملناديل

وفلوريدا  Floridaواالباما  Alabamaولويزيانا

،Texasوعقدت ست واليات منها (باستثناء
تكساس التي مل تكن قد اكملت اجراءات انفصاهلا

يف اجلهد احلريب ،من خالل تنظيم التربعات هلم،
و القفازات ،واخليام ،وتعبئة اكياس الرمل إلقامة
املتاريس ،وصناعة العرشات من اعالم مجهورية

بعد) مؤمتر ًا هلا يف بلدة مونتغومري Montgomery

الواليات الكونفدرالية التي ترفع يف املعارك ،وغريها

فيه انضواءها حتت احتاد جديد فيام بينها باسم

الكثري من نساء الطبقة الفقرية يف املصانع واملذاخر

بوالية االباما يف املدة بني  9- 4شباط  1861واعلنت

من االنشطة التطوعية اخلاصة باحلرب ،بينام عملت

«الواليات الكونفدرالية االمريكية Confederate

العسكرية ،عىل الرغم من هذه املصانع بدأت تتالشى

مل يمض وقت طويل عىل تشكيل االحتاد اجلديد

كانت مجعية لينتشبورغ  Lynchburgالتي

االمريكية يف  13نيسان  ،)15(1861ومع اندالعها

النساء يف ترشين االول  1861مثا ً
ال عىل فعالية املرأة

.)14(»States of America

حتى اندلعت احلرب بينه وبني الواليات املتحدة
مبارشة ظهر للنساء اجلنوبيات اثر مهم فيها ،فبينام كان
القلة من النساء يرتددن يف التخيل عن رجاهلن ،حث
الكثري منهن االزواج واالخوة واالبناء للقتال دفاع ًا

عن قضيتهم ،وكان للصحافة اجلنوبية دور مهم يف
زيادة الوعي السيايس للمرأة ،وحتويل الروح النسائية

تدرجييا مع تقادم سنوات احلرب(.)18

تشكلت يف والية فرجينيا من قبل جمموعة من
الكونفدرالية يف بداية احلرب االهلية ،اذ ساعدت

هذه اجلمعية جنود الواليات الكونفدرالية عىل

التواصل مع عائالهتم وايصال رسائلهم لذوهيم ،كام

تشكلت مجعيات اخرى يف املدن الساحلية اجلنوبية
جلمع االموال للبحرية الكونفدرالية من اجل زيادة
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البحوث املحكمة

االيرادات لبناء املزيد من الزوارق احلربية احلديدية،

الصحية او جلان متخصصة هبا ،ووفق ًا للتقاليد

واملعارض ومهرجانات الرقص لغرض التربع

الطبي كان مقترص ًا عىل الذكور فقط ،بينام ينحرص دور

وعملت هذه اجلمعيات عىل اقامة احلفالت املوسيقية
بإيراداهتا للمجهود احلريب.)19(.

السائدة والقيود االجتامعية فان العمل يف املجال
املرأة يف االرشاف عىل رعاية ارسهتا فقط(.)21

وفض ً
ال عن ذلك ،بدأت النساء يف ادارة االعامل

يف االشهر الثالثة االوىل من احلرب مل تكن

وواجهن يف ذلك صعوبات كبرية بسبب قلة اخلربة

وبذلك وجدت الدولة نفسها قادرة عىل توفري الرعاية

التي تركها الرجال ومنها رعاية املزارع والعبيد،
يف هذا املجال ،وان معظم العبيد مل يكن لدهيم نفس
املقدار من الطاعة واالحرتام للمرأة البيضاء كام للرجل

االبيض ،وكان هلذه اجلهود التي بذلتها النساء إثر كبري
يف ديمومة احلياة يف البالد وصمودها يف القتال ألربع

سنوات من احلرب ،اذ انه ببساطة لوال استمرار الزراعة

ستكون الواليات الكونفدرالية كلها بال طعام (.)20
جماالت اسهام النساء يف احلرب االهلية:

هناك معارك كبرية ،فكانت اعداد اجلرحى قليلة
والعالج الالزم هلم ،لكن هذا الوضع مل يلبث ان

تغري يف  21متوز  1861عندما حدثت معركة بول
رون  ،Bull Runاذ عىل الرغم من حتقيق القوات
الكونفدرالية لالنتصار فيها اال اهنا تكبدت خسائر

كبرية وخلفت اعداد ًا كبرية من اجلرحى مل تكن
مستشفيات العاصمة ريتشموند مستعدة الستقباهلم،

فتمت تعبئة املستشفيات الرسمية هبم ،واصبحت

استمر دعم نساء الواليات الكونفدرالية

املصانع والكنائس وحتى املنازل مستشفيات

سنوات احلرب االربع كان هذا الدعم يرتاجع

املدنيني تتقدمهم سايل لويس تومبكينز Sally

للمجهود احلريب يف جماالت شتى ،لكن مع تقادم
تدرجييا ،وقد انصب عىل املشاركة بشكل رئيس

يف ثالثة جماالت مهمة ،هي :التمريض والتجسس
والقتال.

أ -التمريض:

مؤقتة الستيعاهبم ،وملواجهة هذه االزمة قام بعض
 )22( Louis Tompkinsبفتح منزل القايض جون

روبرتسون  John Robertsonالذي تركه ونقل

ارسته للريف حفاظ ًا عىل سالمتهم ،ومل تكن سايل
الوحيدة يف هذا اجلهد وانام اشرتكت معها جمموعة من

قبل اندالع احلرب كانت مهنة الطب يف اجلنوب

السيدات من كنيسة «سانت جيمس Sant James

التمريض الذي كان بدائي ًا بحكم ان الواليات اجلنوبية

روبرتسون العسكري» ،وكان من اكرب مستشفيات

متأخرة ودون املستوى املطلوب يف نواح كثرية ،ومنها
مل تكن متطورة بام يكفي يف هذه املجال قياس ًا لنظرياهتا

يف الشامل ،اذ مل يكن يف اجلنوب برنامج لإلغاثة
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«االسقفية ،واصبح فيام بعد يعرف باسم «مستشفى
احلرب يف الواليات الكونفدرالية (.)23

بعد انقضاء االزمة وضع رئيس الواليات

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
الكونفدرالية جيفرسون ديفز Jefferson Davis

يف املستشفيات ،فضال عن قيامهن بأعامل اضافية

معاجلة جرحاها وان تكون املستشفيات العسكرية

يف ختفيف املعاناة عن جرحى احلرب عىل الرغم من

( )24لوائح تنص عىل ان تكون كل والية مسؤولة عن
حتت امرة القيادة العسكرية بشكل مبارش ( ،)25وكان
اول تطبيق هلذ االمر قد جرى عىل مستشفى روبرتسون

الذي اصبح برئاسة سايل تومبكينز بعد حصوهلا عىل

رتبة « نقيب» رشفية يف اجليش ،واستمرت بمنصبها
حتى هناية احلرب لكنها مل تسمح بإدراج اسمها يف

قوائم اجليش معتقدة ان عملها انساين وال يستوجب
ان حتصل مقابله عىل اجر مادي ،وارشفت يف مدة
خدمتها يف املستشفى عىل معاجلة  1334جرحي ًا تويف

 73فقط منهم ،وهي ادنى نسبة وفيات يف مستشفيات
الواليات الكونفدرالية خالل احلرب(.)26

خارج حدود عملهن ،وكانت لدهين رغبة جاحمة

قلة االمكانيات املتوفرة وشحة الدعم الذي كان
يقدم هلن ،وبسبب القيود االجتامعية يف اجلنوب كان

عمل املمرضات املتطوعات دقيق ًا ،اذ يتوجب عليهن
االبتعاد عن تقديم الرعاية املبارشة للمصابني ،فعمل

معظمهن يف االدوار املساعدة البعيدة عن االحتكاك
بالرجال(.)28

وبام ان التمريض كان يف الدرجة االساس مهنة

اجتامعية تطوعية تعتمد عىل سخاء املرأة اجلنوبية
االنساين ،ثم حتولت بعد اندالع احلرب اىل واقع

حال وجزء ال يتجزأ من منظومة العمل العسكري

مع ازدياد الرصاع الدموي الذي نتج عنه

الكونفدرايل الذي كان البد منه لديمومة املجهود

الكونفدرالية عن القيام بدورها ،مما دعا اىل بناء املزيد

اجلرحى الذي كانوا يف عنايتهن فضال عن الذين لقوا

املزيد من القتىل واجلرحى عجزت املستشفيات

من املستشفيات اجلديدة ،وفتح بيوت املدنيني لتدارك

املوقف ،واصدرت حكومة الواليات الكونفدرالية

«قانون املمرضات « الذي سمح للنساء القادرات
عىل العمل يف جبهات القتال ملساعدة اجلرحى،
وملراعاة القيود االجتامعية السائدة منحهن الفرصة
ايضا للعمل يف املهن املساعدة لألطباء يف املستشفيات

العسكرية(.)27

عملت املمرضات اجلنوبيات طوال سنوات

احلرب يف ظروف صعبة ومعقدة جدا ،تعرضن

من خالهلا لألمراض املعدية املميتة التي تفشت

احلريب ،فقد اسهمت املمرضات يف ادراج اسامء

حتفهم ،مما اتاح الفرصة للعديد من االرس يف العثور

عىل ذوهيم القتىل حتى لو كان ذلك بعد سنوات
عديدة(.)29

ومن أشهر النساء الاليت عملن يف جمال التمريض

كانت كيت كومينغ  )30( Kate Cummingالتي
مل تكن تؤمن باالنفصال لكنها رسعان ما اصبحت
متحمسة لقضية الكونفدرالية ،والقت باللوم عىل

ابراهام لنكولن Abraham Lincoln

()31

يف

اندالع احلرب ،واعتقدت ان كل الرجال والنساء

جيب ان يبذلوا قصارى جهدهم يف احلرب من اجل
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اجلنوب(.)32

بدأت كومينغ عملها يف نيسان 1862عندما

البحوث املحكمة

ذلك قامت بتحويل ثالثة مصانع للتبغ يف ريتشموند
كانت متلكها اىل مستشفيات عسكرية (.)36

تطوعت للعمل يف املستشفى العسكري الكونفدرايل

وتكريام جلهودها التي بذلتها تم تعيني هوبكينز

للمشاركة يف عالج جرحى معركة شيالوه ،Shiloh

وفضال عن وظيفتها هذه قامت بتشكيل منظمة

يف كورنيث  ،Corinthخالف ًا لرغبات اهلها

رئيس ًا جلميع املستشفيات العسكرية يف والية االباما،

ثم ادرجت رسمي ًا يف القسم الطبي للمستشفى

ضمت  92امرأة للمساعدة يف دعم املجهود احلريب

املشاركني يف كافة املعارك الالحقة يف احلرب االهلية،

وكتابة رسائل االطمئنان لذوهيم ،وتزويدهم بالكتب

العسكري يف والية تنييس لتسهم يف رعاية اجلرحى

ثم اصبحت رئيس االدارات الغذائية والتدبري
يف العديد من مستشفيات والية جورجيا ،وادت
عملها بتفان واخالص مما اكسبها احرتام ًا كبري ًا يف

االوساط التي عملت فيها ،اذ كان االمر الشائع هو
ان املمرضات خيدمن بصورة مؤقتة ( ،)33وتوجت

عملها بنرش مذكراهتا يف عام  1866بعنوان « جملة
حياة املستشفى يف اجليش الكونفدرايل يف تنييس من

معركة شيالوه حتى هناية احلرب « ،قدمت من خالهلا
صورة مفصلة عن معاناهتا يف التمريض العسكري ،ال

سيام اهنا عملت يف جمال كان العمل فيه مقترص ًا عىل
الرجال.

()34

اما املمرضة االخرى التي نالت شهرة كبرية

يف احلرب االهلية ،فهي جوليت هوبكينز Juliet

من خالل صنع املالبس واللوازم العسكرية للجنود،
ملطالعتها خالل فرتات النقاهة الطويلة

(.)37

مل تكتف هوبكينز بأعامهلا هذه ،بل كانت هلا

زيارات ميدانية اىل جبهات احلرب للمساعدة يف

اخالء اجلرحى ،مما ادى اىل اصابتها يف ساقها خالل

معركة « االسابيع السبعة» يف  31ايار  ،1862لتصبح
تضحياهتا االنسانية معروفة عىل نطاق واسع ،مما
جعلها اسطورة جنوبية حية ومثا ً
ال عىل التضحية
ونكران الذات ملنارصة القضية الوطنية اجلنوبية باملال

واجلسد ،اذ وصل جمموع ما تربعت به اىل ما يقارب

 200الف دوالر هي معظم ثروهتا ،مما جعلها تقيض
بقية حياهتا يف فقر مدقع حتى وفاهتا يف عام .)38(1890

اما فيبي ييتس بيمرب Phoebe Yates

 ،)39( Pemberفقد كان هلا اثر مهم يف جمال التمريض

 )35( Hopkinsالتي كانت تنتمي لعائلة ثرية ،وما

خالل احلرب االهلية ،اذ عينت يف  1كانون االول

التي ورثتها من ارسهتا يف واليات االباما وفرجينيا

 Chimborazoبوالية كارولينا اجلنوبية املكون من

ان اندلعت احلرب حتى قامت ببيع كافة عقاراهتا
وتربعت بعائداهتا اىل احلكومة الكونفدرالية إلنشاء
مستشفيات للجنود املرىض واجلرحى ،وفضال عن
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 1862رئيسا للقسم الثاين يف مستشفى تشيمبورازو
مخسة اقسام ،وكان يعد اكرب مستشفى عسكري يف

العامل يف العقد السابع من القرن التاسع عرش ،وعىل

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
الرغم ان اهنا مل تكن متلك اخلربة الكافية يف جمال

لتقاليد وقوانني جمتمع تقليدي حمافظ ( ،)44وتأيت يف

عىل عالج  76الف جريح كان  15الف ًا منهم حتت

 )45(Boldامللقبة بـ «ماري بولد ،»Mary Bold

التمريض اال اهنا اجادت كثريا يف وظيفتها وارشفت
ارشافها املبارش ،واستمرت يف عملها حتى هناية
احلرب وبقيت مع مرضاها ومل تتخل عنهم حتى

بعد اهنيار الكونفدرالية وسيطرة القوات االحتادية
عىل املستشفى ،وبعد احلرب كتبت مذكراهتا يف عام

 1879بعنوان « احلياة يف الكونفدرالية «(.)40
ب -التجسس:

مقدمتهن ايزابيال ماريا بويد Isabella Maria

التي بدأت نشاطها التجسيس عن طريق الصدفة يف 4

متوز  ،1861عندما قامت جمموعة من جيش االحتاد
يف والية فرجينيا باقتحام منزهلا والتحقيق معها بتهمة
وضع علم الكونفدرالية داخله،مما دفعها للتشاجر

معهم وقتل احدهم ،وكتبت الحق ًا يف مذكراهتا تقول
« خاطبنا اجلندي انا وامي بلغة مسيئة وقذرة اىل ابعد

منذ اعالن تأسيس الواليات الكونفدرالية

ما يمكن ،فاطلقت النار عليه وارديته فور ًا «( ،)46وبعد

هذه الدولة الفتية ،وبعد اندالع احلرب انصب

حراس مراقبني عىل منزهلا ،مما جعلها تستغل قرب

حاولت حكومتها تشكيل املؤسسات التي حتتاجها
اهتاممها عىل تشكيل املؤسسات املرتبطة باجلانب

العسكري ،بام يف ذلك حماولة انشاء» جهاز اخلدمة

الرسية» إلدارة العمليات االستخباراتية التجسسية
داخل حدود الدولة وخارجها ( ،)41اال ان اشتداد
وطأة احلرب مل يمنحها الفرصة الكافية إلعداد هذا

اجلهاز( ،)42فأصبحت عمليات التجسس جتري وفق
اجتهادات شخصية من قادة اجليش من خالل تشكيل

حلقات جتسس خاصة هبم وتابعة هلم ،معتمدين يف

الغالب عىل استغالل املتعاطفني مع اجلنوب واملؤيدين
لقضيته

(.)43

ان برأها جملس التحقيق من هتمة القتل العمد تم نرش

الضباط من منزهلا للحصول عىل املعلومات منهم
ونقلها اىل السلطات الكونفدرالية يف ريتشموند عن

طريق عبدهتا اليزا هوبويل  Eliza Hopewellغري
ان االخرية فشلت يف مهمتها فادركت بويد اهنا بحاجة

ألساليب اخرى لنقل املعلومات.

()47

كان مما ساعد بويد يف مهمتها ان عائلتها متتلك

فندق ًا كبري ًا يف بلدة مارتنسبورغ Martinsburg

اختذته القوات االحتادية مقر َا هلا بعد اجتياحها للمدينة

يف ايار  ،1862واستطاعت بطرقها اخلاصة ان حتصل

عىل معلومات بان القوات االحتادية ستهاجم القوات

ومنذ بداية عمل شبكات التجسس اجلنوبية

الكونفدرالية من اجلبهة الرشقية حلصن رويال

الصعب توقع مشاركة النساء يف جماالت احلرب

لعبور اخلط الفاصل بني اجليشني واوصلت هذه

متت االستعانة بالنساء للمشاركة فيها ،ألنه كان من
والسياسة ،ال سيام النساء اجلنوبيات اخلاضعات

 ،Royalويف  23ايار  1862قامت بجهود استثنائية
املعلومات اىل القائد املسؤول عن املنطقة ،وتم تثمني

العدد الرابع عشر  -السنة الثامنة 2021 -م  -الجزء الثاني

329

نساء الكونفدرالية واحلرب االهلية االمريكية ( 1865-1861قراءة يف اسباب
حتول املوقف من التأييد الوطني اىل الرفض الرباغاميت واثره يف اهلزيمة العسكرية)

البحوث املحكمة

عملها هذا من قبل اجليش الكونفدرايل بمنحها» صليب

اهلروب واالنضامم اىل القوات الكونفدرالية ( ،)53وبعد

 ،)48(Stonewall Jacksonالذي كتب هلا قائال «انني

عىل سجن سومرزفيل واحراقه ،واستمرت بالعمل مع

الرشف الكونفدرايل» من قبل اللواء ستونويل جاكسون
اشكرك نيابة عن جيش الواليات املتحدة االمريكية عىل
هذه اخلدمة اهلائلة التي قدمتيها لبالدك اليوم»

()49

اسبوع اشرتكت مع قوة مؤلفة من  200مقاتل باهلجوم
القوات الكونفدرالية حتى هناية احلرب.

()54

ولعل من اشهر النساء الاليت تم توظيفهن يف جمال

اعتقلت بويد ألول مرة يف  29متوز ،1862

التجسس لصالح حكومة الواليات الكونفدرالية كانت

عنها بعد مرور شهر فقط عىل اعتقاهلا ،ثم القي القبض

( )55التي تعرفت من خالل مكانتها االجتامعية عىل الكثري

واحتجزت يف سجن الكابيتول يف واشنطن ،وتم االفراج

عليها مرة اخرى يف  13حزيران  1863واطلق رساحها
بعد مدة وجيزة بسبب اصابتها بمرض التيفوئيد ،لتغادر

اىل خارج الواليات املتحدة االمريكية يف اوائل 1864
ومل تعد اال بعد هناية احلرب

(.)50

روز اونيل غرينهو Rose O’Neal Greenhow

من السياسيني املهمني الذين فتحوا هلا الطريق للمرور اىل
اعىل الدوائر السياسية يف واشنطن ،وانشأت شبكة من

العالقات واكتسبت املزيد من النفوذ والتأثري عىل النخبة

السياسية.

()56

ومن اجلاسوسات االخريات نانيس هارت

دوغالس  )51( Nancy Hart Douglasالتي كانت

تأثرت غرينهو باألفكار السياسية لـ جون كاهلون

John Calhoun

()57

التي ختص الدولة الالمركزية

متعاطفة مع قضية اجلنوب وزاد يف تعاطفها قتل القوات

وحقوق الواليات واحقية اجلنوب باالنفصال يف حال

«موكاسني رينجرز  »Moccasin Rangersالتي

حتى اهنا مل تفارقه يف ايامه االخرية عندما تويف يف عام

االحتادية لزوج شقيقتها مما جعلها تنضم ملجموعة

كانت تنفذ حرب عصابات منظمة يف منطقة غرب
والية فرجينيا خالل العامني االولني للحرب االهلية،

واصبحت مصدر ًا مه ًام للمجموعة حول املعلومات عن

منطقتها ،مما شكل لغز ًا لقوات االحتاد ودفعها لإلعالن

عن تقديم مكافاة قيمة ملن يديل بمعلومات حول من
يقوم بترسيب معلومات البلدة اىل خارجها.

()52

عدم منح الواليات احلقوق التي نص عليها الدستور،

 ،1850و كتبت عنه فيام بعد تقول « انا امرأة من
اجلنوب ،ولدت ودم الثورة جيري يف عروقي ،لكن

أوىل االفكار اخلام عن شؤون الدولة التي اعطتني القوة

بشكل افضل اتتني من هذا الرجل االكثر حكمة يف هذا

القرن «

()58

بعد اندالع احلرب افتتحت غرينهو مركزا اجتامعيا

القي القبض عىل نانيس يف  18متوز  1862من

اجتذب العديد من رموز السياسية يف واشنطن،

 Summersvilleلكنها يف ذات الليلة استطاعت

 )59(Wilsonرئيس اللجنة العسكرية يف جملس الشيوخ،

قبل القوات االحتادية واودعت سجن سومرزفيل
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وارتبطت بعالقات عاطفية مع هنري ويسلون Henry

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
وجوزيف لني Joseph Lane

()60

عضو جملس

الشيوخ ،ومل ختف تعاطفها مع قضية اجلنوب لذلك

رسعان ما تم جتنيدها من قبل العقيد توماس جوردان
 ،)61(Thomas Jordanوحقق جتنيدها نجاح ًا
منقطع النظري بسبب املعلومات املهمة التي زودت هبا

اجليش الكونفدرايل حول توقيت حترك قطعات القوات
االحتادية نحو ريتشموند ،وسمحت له باإلعداد هلا
وحتقيق النرص يف معركة بو رون اوىل معارك احلرب
االهلية يف  21متوز .1861

()62

التي كانت تعاين من احلصار ،ففارقت احلياة ودفنت
مع منحها مرتبة الرشف العسكرية يف مقربة اوكديل

 Oakdaleبوالية كارولينا الشاملية

(.)64

وبطبيعة احلال مل خيل اجلنوب من النساء الاليت

جتسسن لصالح العدو ألسباب خمتلفة ،يأيت يف مقدمتها

معارضة نظام العبودية السائد يف اجلنوب وحماولة

االسهام يف اهنياره من خالل دعم القوات االحتادية،

وتأيت يف مقدمتهن اليزابيث فان ليو Elizabeth Van

 ،)65( Lewوكانت امرأة ارستقراطية متعاطفة مع االحتاد

مل يدم عمل غرينهو يف التجسس طوي ً
ال ،اذ القي

بشكل كبري ومعارضة للعبودية بشكل كبري حتى اهنا بعد

وبسبب كوهنا امرأة معروفة ولدهيا عالقات واسعة مل

عبيدها،ويف احلرب عملت ممرضة ثم موظفة يف سجن

القبض عليها يف  23اب  1861من قبل الرشطة الرسية،
تودع السجن وانام وضعت حتت االقامة اجلربية يف بيتها،
اال ان ذلك مل يمنعها من االستمرار بنشاطها التجسيس
وادارة حلقاهتا الرسية مما اضطر املسؤولني اىل نقلها اىل

سجن الكابيتول القديم يف واشنطن.

()63

وفاة والدها عام  1843قامت مع والدهتا بإعتاق مجيع

ريتشموند املركزي ،ومل تتوان يف عملها يف السجن من
مساعدة ارسى االحتاد وقدمت هلم املساعدة حتى
وصلت حد تقديم اهلدايا والرشى واقامة عالقات غري

مرشوعة مع حراس السجن من اجل ذلك ،بل اهنا

اطلق رساح غرينهو يف  14حزيران  1862وذهبت

كانت احيانا تتقمص دور املجنونة كي تصل اىل غاياهتا،

 2500دوالر من قبل الرئيس ديفز ،الذي ارسلها يف

تنطل حيلها هذه عىل السلطات الكونفدرالية فكتبت

اىل ريتشموند حيث كانت موضع ترحيب هناك ومنحت
اواخر  1863اىل بريطانيا وفرنسا للقيام بمهمة دعم

استقالل الواليات الكونفدرالية يف االوساط الرسمية

هناك ،واثناء عودهتا من هناك يف  1ترشين االول 1864

فاكتسبت لقب «بيتي املجنونة  ،)66(»crazy bettومل
صحيفة ريتشموند انكرير Richmond Enquirer

يف  24متوز  « 1861لقد جذبت سيدتان ( ام وابنتها )

تعيشان قرب كنيسة هيل مؤخرا انتباه اجلمهور باهتاممها

تعرضت السفينة التي تقلها اىل هجوم من قبل القوات

الشديد بسجناء العدو ،اذا مل يوقفا سلوكهام هذا فاهنام

النجاة بسبب وزن النقود الثقيل وكميات الذهب التي

وفق ًا هلذه اجلهود التي بذلتها فان ليو يف مساعدة

البحرية االحتادية مما ادى اىل اغراق السفينة ومل تستطع

كانت ختبأها حتت مالبسها ملساعدة حكومة اجلنوب

سيتعرضان للمعاملة عىل اهنام اعداء للبالد»(.)67

االحتاد تم جتنيدها من اجليش االحتادي يف ايلول
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البحوث املحكمة

 ،1862واستمرت يف عملها التجسيس حتى هناية

ومن اجلاسوسات اجلنوبيات االخريات الاليت

االوضاع يف ريتشموند واسهمت يف حترير اكثر من

التي كانت تعمل ممثلة مرسحية،

احلرب ،قدمت خالهلا معلومات مهمة ودقيقة عن

 100اسري احتادي كانوا حمتجزين يف سجن املدينة
اواخر عام  ،1864وتقديرا جلهودها هذه قام قائد

جيش الواليات املتحدة اولسيس غرانت Ulysses

عملن لصالح االحتاد بولني كوشامن Pauline
Cushman

()72

ومعارضة للعبودية وانفصال اجلنوب ،وقررت ان

تقدم خدماهتا لالحتاد من خالل االتصال بالقادة
العسكريني الكونفدراليني واقامة العالقات العاطفية

 )68(Grantبعد دخول قواته لريتشموند يف  11نيسان

معهم ،ومتيزت كوشامن بدهائها وذكائها يف اداء

كانت معلوماتك التي كنت تبعثينها من هنا هي االكثر

التي حتصل عليها يف حذائها وقبعتها ،وعىل الرغم

 1865بزيارهتا يف منزهلا وتقديم الشكر هلا بقوله «
قيمة خالل احلرب «(.)69

عملها ،اذ كانت ختفي خطط املعارك واخلرائط
من ذلك القي القبض عليها يف اواخر عام 1864

مل تكتف اليزابيث فان ليو بعملها ،بل سخرت

وصدر عليها حكم باإلعدام غري ان اجتياح القوات

اليزابيث بورس Mary Elizabeth Browser

نظري خدماهتا هذه عىل رتبة « رائد « يف اجليش واثنى

كوهنا كانت متعلمة جتيد القراءة والكتابة ،وبام اهنا

بـ « ملكة اجلامل الرائد بولني كوشامن «(.)73

احدى عبيداهتا الاليت اعتقتهن سابق ًا ،وهي ماري

التي عرفت بذكائها احلاد ومهارهتا الفائقة يف عملها

سوداء فقد كانت بعيدة عن الشك هبا ومتكنت من
احلصول عىل فرصة عمل داخل قرص الرئيس ديفز

لتحصل عىل تفاصيل دقيقة جدا ختص عمله من
خالل تنصتها عىل اجتامعاته مع القادة السياسيني
والعسكريني ( ،)70فض ً
ال عن جلسات العمل اخلاصة
التي كان الرئيس يعقدها مع وزرائه ورجال النخبة

السياسية يف حكومته ،واستطاعت ان مترر هذه
املعلومات بطرقها اخلاصة اىل اجليش االحتادي،
وعندما انكشف امرها حاولت احراق املبنى الرئايس

يف ريتشموند قبل ان تقوم برسقة مبلغ كبري وهترب اىل
واشنطن يف  14كانون الثاين .1865

()71
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االحتادية للجنوب ادى اىل انقاذها ،وحصلت كوشامن
الرئيس لنكولن عىل خدماهتا ،واصبحت تعرف شعبي ًا
هكذا ،كان لنساء الواليات الكونفدرالية

اسهام مهم يف جمال التجسس خالل احلرب احلربية،

سواء لصالح قضية اجلنوب او ضدها ،لكن اجلدير
باملالحظة هو ان معظم اجلاسوسات كن ينتمني اىل
الطبقة االرستقراطية املرتفة وحيظني بمكانة اجتامعية

عالية ونفوذ كبري ،وهو ما انعكس عىل العقوبات
الصادرة بحقهن ،اذ عىل الرغم من القاء القبض عىل
العديد منهن ،لكن مل يتم اعدام اي جاسوسة رغم
اصدار االحكام التي كانت تنص عىل ذلك بحق

البعض منهن.

()74

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
ج -القتال:

ان اسباب انضامم النساء اجلنوبيات اىل اجليش

ان مسالة اخلوض يف مشاركة النساء اجلنوبيات

الكونفدرايل والقتال يف احلرب تبقى متباينة وفق ًا

االهلية تبدو معقدة جدا ،اذ ان حكومة الواليات

تتعلق باحلامسة الوطنية ،والرغبة يف مرافقة الزوج،

بشكل مبارش يف القتال املسلح الذي دار يف احلرب
الكونفدرالية مل تكن تسمح بتجنيد النساء يف احلرب،

ولذلك جاءت املشاركة رسية بأسامء ذكورية مستعارة
والتنكر هبيئة الرجال يف الزي والترصفات ( ،)75وعىل

الرغم من ان التقديرات تشري اىل مشاركة  250امرأة
يف احلرب ضمن صفوف القوات الكونفدرالية ،لكنها

تبقى تكهنات غري دقيقة ،وال يوجد ما يدعمها بصورة
رسمية (.)76

للظروف اخلاصة بكل حالة ،لكنها بشكل رئيس
واحلاجة اىل املال ،وحب املغامرة والسفر والرتحال،
واخلروج عن االدوار التقليدية للمرأة (.)80

ان من اشهر النساء الاليت شاركن يف القتال مع

اجليش الكونفدرايل كانت سارة ماليندا بريتشارد

 Sarah Malinda Pritchardالتي التحقت
بزوجها املجند يف فوج مشاة كارولينا الشاملية

السادس والعرشين وليم باللوك William

تم اكتشاف بعض النساء املحاربات اثناء اخلدمة

 Blalockوسجلت رسميا يف الفوج باسم صاموئيل

تم فحصهن جسدي ًا من قبل االطباء ،او من خالل

زوجها املتخلف عن اخلدمة ( ،)81وشاركت يف ثالث

اما بسبب اصابتهن او ارسهن او وفاهتن ،بعد ان
اوراق ابعادهن عن اخلدمة ،والرسائل املتبادلة بني

املسؤولني العسكريني ،وشهادات الوفاة ،وغريها من
االسباب التي ترتك دلي ً
ال موثق ًا عىل املشاركة ( ،)77بينام
اعرتفت نساء اخريات باملشاركة يف احلرب من خالل

رسائل اىل االقرباء واالصدقاء ،او كتابة مذكرات عن

جتارهبن ،او من خالل تقديم طلبات احلصول عىل
معاشات احلرب االهلية التي تطلبت منهن اثبات
اخلدمة والكشف عن اسامئهن املستعارة ( ،)78ويف

حاالت اخرى كثرية تم الكشف عن خدمة بعض

النساء بعد سنوات طويلة عىل وفاهتن ،لكن هذه تبقى

موضع شك وال ترتقي اىل اكثر من اهنا ادعاءات غري

مؤكدة لعدم وجود دليل مادي هلا (.)79

باللوك  Samuel Blalockوهو اسم شقيق

معارك يف احلرب االهلية امهها معركة نيو برين New
 Bernيف رشق والية كارولينا الشاملية ،واصيبت يف
احدى املناوشات يف كتفها االيرس ،واكتشف االطباء

حقيقتها عند عالجها فتم ابعادها واسرتجاع املكافآت
التي رصفت هلا وقدرها  50دوالر ًا (.)82

اما ابنتا العم مويل وماري بيل Mollie and

 ،Mary Bellاللتان تبلغان من العمر  22و17

عاما وكانتا تعيشان برعاية عمهام يف مزرعة صغرية
يف مقاطعة بوالسكي  Pulaskiبوالية فرجينيا
الذي تركهام والتحق بقوات االحتاد ،فعقدتا العزم

عىل تعويض ما اعترباه خيانة العم لقضية اجلنوب،
وقررتا التطوع لالنضامم لفوج فرسان الكونفدرالية
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البحوث املحكمة

وتم قبوهلام بسبب مهارهتام يف ركوب اخليل التي

ونقلت اىل السجن يف والية الينوي  ،Illinoisثم تم

 Tomوبوب مورغان Bob

ومن النساء االخريات الاليت قاتلن يف احلرب

فوج مشاة فرجينيا  ،36واشرتكتا يف اهم وارشس

وانضمت لفوج مشاة كارولينا الشاملية السابع

اكتسبنها يف مزرعتهام ،وتم تسجليهام باسم توم

بيكر Baker

 ،Morganوبعد خدمة ملدة ثالثة اشهر انضمتا اىل
معارك احلرب بام يف ذلك معركة «تشانسيلورزفيل

 »Chancellorsvilleيف  3ايار  ،1863ومعركة
«غيتسبيورغ  « Gettysburgيف متوز من العام
نفسه،وابدتا شجاعة وكفاءة عاليتني وترصفتا كأهنام

رجال قتال من الدرجة االوىل ،لتتم ترقية مويل اىل «

رقيب « وماري اىل « عريف « ،لكن اصابة ماري يف
ذراعها بشظية قذيفة مدفع يف احدى املناوشات التي
حصلت يف  29ترشين االول  1864كشفت حقيقتها

عند معاجلتها ،فقررت السلطات العسكرية نقلهام اىل

سجن قلعة ثاندر  Thunderيف ريتشموند ،وبعد
ثالثة اسابيع تم اطالق رساحهام بعد تعهدمها بعدم
االلتحاق باجليش مرة اخرى(.)83

اطالق رساحها كأسرية حرب يف اواخر .)84( 1963

مويل بني  Mollie Beanالتي تنكرت بزي الرجال
واالربعني باسم ميلفني بني Melvin Bean

والقت قوات االحتاد القبض عليها يف  17شباط

،)85(1865وآن ويليامز  Anna Williamsالتي
انضمت اىل فوج مشاة لويزيانا السابع واكتشف

امرها يف اواخر نيسان  1862وابعدت عن

اجليش(،)86ولويس ماتيلدا تومبسون غاوس Lucy

 Matilda Thompson Gaussالتي انضمت

مع زوجها اىل فوج مشاة كارولينا الشاملية الثامن عرش

باسم بيل تومبسون  Bill Thompsonواستمرت
يف اخلدمة حتى معركة «األسابيع السبعة» عندما

قتل زوجها وتركت اخلدمة ( ،)87ومارغريت باليد
 Margret Plydeالتي انضمت ملدة تسعة اشهر

وتعد ايمي كالرك  Amy Clarkeمن اشهر

لكتيبة مدفعية كارولينا الشاملية الثالث عرش باسم

الفرسان باسم مستعار هو املالزم «ريتشارد اندرسون

االحتاد القبض عليها وتكشف حقيقتها يف  11نيسان

جنديات الكونفدرالية ،وقد التحقت بزوجها يف فوج

 »Richard Andersonواستمرت يف اخلدمة بعد

تشاريل ميلز  Charley Millsقبل ان تلقي قوات
.)88( 1865

مقتل زوجها يف معركة شيالوه يف  6نيسان  ،1862ثم

ان الغموض الذي اكتنف هوية النساء

معه العديد من املعارك حتى اصابتها من قبل جيش

الباب عىل مرصاعيه لبعض النساء بعد احلرب

التحقت بفوج مشاة تنييس احلادي عرش وخاضت
االحتاد وارسها يف  29اب  ،1862وبعد خضوعها

للعالج اكتشف جنسها من قبل االطباء واعتقلت
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اجلنوبيات املحاربات مع اجليش الكونفدرايل فتح
بسنوات للظهور وادعاء املشاركة يف القتال ورسد
االفعال البطولية اخلارقة او املخالفة للمنطق ،كام

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
فعلت لوريتا جانيتا فيالزكويز Loreta Juanita

صعوبات مجة يف مواجهة املسؤوليات اجلديدة التي

عام 1876بعنوان «النساء يف املعركة :رسد احلرب

وخلو

 ،Velazquezالتي قامت بتأليف كتاب نرش يف
االهلية ،لوريتا جانيتا فيالزكويز املراة الكوبية

واجلندي الكونفدرايل The Women in Battle:

The Civil War Narrative of Loreta

القيت عىل عاتقهن(،)92ال سيام بعد اصدار قانون
التجنيد االلزامي يف  16نيسان 1862

(،)93

اجلنوب من الرجال البيض ،فأصبحت ادارة شؤون

املزارع منوطة بالنساء لوحدهن ،فضال عن اخلطر
الذي كان هيددهن واخلشية املستمرة من مترد العبيد

Janeta Velazquez, Cuban Woman

الستغالل غياب الرجال البيض ،ال سيام بعد قيام

انضمت اىل اجليش الكونفدرايل متمردة عىل الواقع

 ،)94(1863وبالتايل جلأت الكثري من النساء اىل ارسال

 ،»and Confederate Soldierادعت فيه اهنا

الرئيس لنكولن بإعالن حترير العبيد يف  1كانون الثاين

املزري للمرأة اجلنوبية آنذاك ،بعد مقتل زوجها يف

االلتامسات اىل املسؤولني احلكوميني لألفراج عن

احلرب ووفاة اطفاهلا بسبب املرض ( ،)89وشاركت يف

جمموعة معارك يف احلرب االهلية باسم مستعار هو «
املالزم هاري بوفورد “ ،Harry Bufordوقاتلت

بشكل ذايت دون ارتباطها باي فوج ،ونقلت االسلحة
واالدوية واالسلحة واالموال للقوات الكونفدرالية،

وارسلتها حكومة الرئيس ديفز يف مهامت كبرية اىل
خارج البالد ،منها اىل واشنطن ملقابلة الرئيس لنكولن

للتباحث حول شؤون احلرب ( ،)90اال ان ما جاء يف
هذا الكتاب يبقى جمرد ادعاءات قام بعض املؤرخني

فيام بعد بتفنيدها وتاكيد اهنا عارية عن الصحة وال

وجود هلا عىل ارض الواقع بتاتا.

()91

شغب نساء ريتشموند:

أ -تراجع تأييد احلرب وارهاصات االحداث:

بعد مرور سنة عىل اندالع احلرب بدأت انعكاساهتا

تظهر يف الواقع اليومي للمجتمع الكونفدرايل بشكل
جيل ،اذ واجهت العديد من النساء اجلنوبيات

ذوهين املرابطني يف جبهات القتال ،وبدأن بالتعبري عن
رفضهن الستمرار احلرب بصورة علنية ،ووصل االمر

ان كتبت احدى النساء وهي املريا اكورس Elmira

 Acorsاىل الرئيس ديفز تقول « :ال اعلم كيف يمكن

للرب ان يمنح اجلنوب النرص ورصخات املعاناة من
االمهات واالطفال تصعد اليه باستمرار»(.)95

كانت مدينة ريتشموند الواقعة يف والية فرجينيا

تعد املركز الصناعي يف اجلنوب ،واالعىل دخال للفرد
فيه ،كام كانت ملتقى مه ًام للعديد من خطوط السكك
احلديدية التي تربط بني مدن اجلنوب ،واسهم الطابع

احلرضي والصناعي يف تطوير نظام طبقي مميز يف
املدينة ،عىل عكس بقية مدن اجلنوب التي اتسمت

معظمها ببيئة ريفية زراعية كانت تعتمد عىل الرقيق
وملكية االرايض (.)96

كانت ريتشموند تضم عدة تالل ،هي االحتاد

 Unionوالكنيسة  Churchواملجلس Council
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البحوث املحكمة

واوريغون  Oregonوشوكو  Shockoeوغامبل

جتري بشكل رسي وغري مرئي يف ريتشموند ،لكن

الثرية يف تالل الكنيسة وغامبل التي تقع فيها مناطق

يقطنون املدينة بال ارسهم اصبحت الدعارة مهنة

 Gambleونايف  ،Navyواستوطنت الطبقة العليا
مارشال  Marshallوكاري  Caryوغريس
 Graceوفرانكلني  Franklinحتى باتت هذه
املناطق تتصدر مبيعات االزياء يف اجلنوب خالل
مخسينيات القرن التاسع عرش ،بينام سكنت الطبقة

الدنيا بالقرب من تالل االحتاد واملجلس وشوكو
واوريغون حيث توجد العديد من املصانع هناك

ليكونوا قريبني منها لدى عملهم فيها ،وبذلك كانت
املدينة مقسمة جغرافيا بحسب املال والثروة (.)97

بعد اندالعها ويف ظل وجود االف اجلنود الذين كانوا
رائجة ومألوفة يف شوارع املدينة حتى اصبح التمييز

بني السيدات املحرتمات والنساء املومسات يف شوارع
املدينة امرا صعبا للغاية ،لتسجل بذلك اكرب قفزة

يف جتارة اجلنس حدثت يف مدينة من مدن الواليات
املتحدة االمريكية خالل القرن التاسع عرش (.)100

كانت ريتشموند قبل احلرب متلك تقليدا عريقا

يف اغاثة الفقراء ،اذ بادر بعض اثرياء املدينة يف عام
 1788يف تأسيس مركز إلغاثة االيتام ورجال الطريق

طرأت عىل ريتشموند تغيريات كبرية بعد قرار

والغرباء واملحتاجني من خالل االموال التي يتربعون

 ،)98( 1861وتضخم عدد سكاهنا من  38الف نسمة

الصعبة التي جاءت هبا رسعان ما ختىل اثرياء املدينة

اختاذها عاصمة للواليات الكونفدرالية يف  29ايار

هبا هلذا الغرض ،ولكن بعد اندالع احلرب والظروف

يف عام  1860اىل ما يقارب  100الف نسمة يف مطلع

عن فقرائها،ومما زاد الطني بلة ان املجلس البلدي

البالد طيلة سنواهتا وجودها االربع ،ويعود السبب

حزيران  1861يقيض بحل مركز االغاثة واستخداما

عام  ،1863واصبحت املدينة االكثر عددا للسكان يف
الرئيس هلذه الزيادة اىل تدفق اجلنود الكونفدراليني اىل

العاصمة واالستقرار فيها ،اذ بلغ عددهم ما يقارب

 15الف جندي (.)99

ويف ظل وجود املسؤولني احلكوميني واعضاء

الكونغرس يف املدينة جتمع جزء كبري ًا راس املال
الكونفدرايل فيها وبرزت الطبقية بوضوح يف جمتمعها،

وتصاعدت معدالت القتل والرسقة والدعارة اىل

ارقام غري مسبوقة ،مما احدث انقالبا يف معايري السلوك
االجتامعية املقبولة ،اذ انه قبل احلرب كانت الدعارة
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يف املدينة اظهر جحوده للفقراء عندما اصدر يف 5
مستشفى مؤقت للجنود اجلرحى ،وبذلك اثبت

املسؤولون الكونفدراليون ان اولوياهتم تكمن يف دعم
اجليش بدال من توفري االمن للفقراء الذي يشكلون

اساس اجليش ذاته(.)101

ازدادت االوضاع سوء ًا مع حلول عام 1863

بعد احكام االحتاد حلصاره البحري عىل املوانئ

الكونفدرالية وعزهلا بشكل تام عن العامل اخلارجي،

مما انعكس بشكل كبري عىل الظروف املعيشية لسكان
ريتشموند بسبب النقص احلاصل يف املواد الغذائية

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
والتكاليف الباهظة لرضوريات احلياة االساسية التي تم بيعها من قبل املضاربني والتجار بأسعار قياسية وصلت اىل
اضعاف كبرية قياسا اىل ما كان عليه سعرها قبل اندالع احلرب ،كام يوضح اجلدول التايل(:)102
املادة

السعر عام 1860

السعر عام 1863

الزيادة %

حلم اخلنزير املقدد  10رطل

1،25

10،00

%800

شحم اخلنزير  4رطل

0،50

4،00

%800

الدقيق  30رطل

1،50

3،75

%150

السكر  30رطل

0،40

0،75

%88

القهوة  4رطل

0،50

20،00

%4000

الشاي االخرض نصف رطل

0،50

8،00

%1600

الزبد  3رطل

0،75

5،25

%600

الشموع  2رطل

0،30

2،50

%733

لقد اثرت هذه الزيادة يف االسعار بشكل متزايد عىل مجيع الطبقات يف العاصمة ريتشموند ،ال سيام الطبقة العاملة

من ذوي االجور املنخفضة التي مل تعد قادرة عىل مواكبة التضخم الكبري وتلبية احتياجات ارسها ،مما ادى اىل املزيد

من السخط والتشاؤم من قدرة احلكومة الكونفدرالية عىل توفري الدعم الكايف ملواطنيها( ،)103يف وقت كانت فيه
صحافة املدينة غارقة يف اخلوض يف مقاالهتا التي كانت مثار سخرية السكان الفقراء ،فعىل سبيل املثال ذكرت صحيفة
ريتشموند ديسباتش  Richmond Dispatchيف  7اذار « ان مجيع الطبقات يف املدينة ال تستطيع رشاء االطعمة

الشهية االن ،احلياة جيب ان تستمر من دون اللحوم ،لذلك جيب التخيل عنها واالعتامد عىل تناول اخلبز واخلرضاوات

التي تنتجها مزارعنا املعطاء

(.)104

وفضال عن كل هذه املشكالت االقتصادية التي ادت اىل اهناك الروح املعنوية لسكان املدينة ،فقد جاءت االحوال

اجلوية السيئة لتزيد من الطني بلة ،وذلك مع هبوب العواصف عىل املدينة وتساقط الثلوج التي كانت بارتفاع ثامن

بوصات يف مساء يوم  11اذار وهبوب العواصف الرعدية عىل املدينة واهنيار حمطات املياه لتصبح الطرق مستنقعات
جليدية ،وبعد ذوبان الثلوج حتولت الطرق الرتابية التي متر من واىل املدينة اىل مستنقعات من الوحل ،مما ادى اىل
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نساء الكونفدرالية واحلرب االهلية االمريكية ( 1865-1861قراءة يف اسباب
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البحوث املحكمة

توقف امدادات املؤن التي كانت تأيت اىل املدينة ،فكان

لقد فعلت صفقة ال حرص هلا من اخلري جتاههم قد ال

املياه العذبة ،ثم جاءت الرشارة التي اشعلت النار يف

موجة من الغليان واحلنق لدى الطبقة العاملة يف املدينة

عىل النساء واالطفال التوجه اىل االبار للحصول عىل
اهلشيم يف  13اذار عندما حدث انفجار يف حمطة ذخائر

« جزيرة براون  « Brown Islandالضخمة بالقرب
من هنر جيمس  ،James Riverوتسبب يف مقتل
واصابة  69امرأة وطف ً
ال كانوا يعملون فيها وغالبيتهم
من الطبقة الفقرية املعدمة (.)105

يستحقها الكثري منهم( ،)110وهو ما ادى اىل احداث

(.)111

ان انفجار حمطة ذخائر جزيرة براون سلط الضوء

عىل املخاطر املرتبطة بالعديد من املهن يف الطبقة
الدنيا ،واوضح الفوارق املتعلقة بالتوظيف والفرص
واملخاطر ،وازاحت الستار عن التمييز الطبقي الذي

قوبل احلادث بموجة كبرية من السخط بني

افرزه املسؤولون احلكوميون والصحافة املحلية،

يف توفري ظروف عمل امنة للضحايا ،فضال عن

تكن تشكل مصدر قلق كبري ألصحاب العمل أو إىل

صفوف النساء يف ريتشموند بسبب فشل احلكومة
اهنم كانوا يعملون فيها بأجور هزيلة ترتاوح بني

 1،50دوالر اىل  2،40دوالر يوميا ( ،)106ومما زاد

يف االمر سوء ًا التعامل القايس من قبل صحافة املدينة
واملسؤولني مع احلادث يف اليوم التايل ،واالنتقاص

من قيمة الضحايا ،اذ وصفتهن صحيفة ريتشموند

وبالتايل فقد اصبح واضحا اىل العامل بان سالمتهم مل
احلكومة الكونفدرالية(.)112

ب -انطالق احداث الشغب:

يف خضم هذا االحتقان الشعبي ضد السلطات

احلكومية يف املدينة ،اجتمعت يف مساء يوم  1نيسان

 1863جمموعة من النساء العامالت يف منشأت

دييل ديسباتش Richmond Dilly Dispatch

الذخائر الكونفدرالية وزوجات عامل رشكة تريدجار

ريتشموند ايكزامينري Richmond Examiner

هيل  Belvidere Hillالواقعة يف حي اوريغون

بـ « املخلوقات الفقرية»( ،)107بينام وصفتهن صحيفة
بــ «الفتيات الصغريات الفقريات «( ،)108ناهيك

عن عدم قيام رئيس دائرة املذاخر جوسيه غروغاس
Josiah Gorgas

()109

بتقديم التعازي ألرس

الضحايا ،وتعامله بازدراء معهم يف احلوار الذي
اجرته معه الصحيفة ،عندما وجه كلامت االنتقاد

لزوجته التي ساعدهتم ،ووصفها « اهنا جتهد نفسها
كثريا يف زيارة هؤالء الفقراء والتخفيف من آالمهم،
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ايرون  Tredegar Ironيف كنيسة بيلفيديري

 Oregonيف ريتشموند ،وقررن االلتقاء يف ساحة
الكابيتول يف الساعة التاسعة من صباح اليوم التايل

للحصول عىل لقاء مع حاكم والية فرجينيا جون

ليترش John Letcher

()113

ملناقشة اوضاعهن

املزرية وحماولة اجياد احللول الالزمة هلا (.)114

جتمعت اكثر من  70امرأة يف وسط املدينة بقيادة

ماري جاكسون  Mary Jacksonومينريفا مرييديث
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 Minerva Meredithيف صباح  2نيسان ،1863

عىل احلشد النسائي قانون مكافحة الشغب وامرهن

تنظيم عملية احلصول عىل السلع من التجار بأسعار

مشابه صدر بعده بقليل من قبل االسقف الكاثوليكي

واتفقن عىل جمموعة مطالب تتعلق بمطالبة احلكومة

معقولة ،وشققن طريقهن اىل قرص حاكم الوالية
الذي رفض لقاءهن واالستامع ملطالبهن ،وارسل

بدال عنه مساعده العقيد صاموئيل باسيت فرينتش
 )115(Samuel Bassett Frenchالذي مل يكن
وديا معهن( ،)116االمر الذي اثار حفيظتهن وجعلهن

يتجهن اىل احلي التجاري يف املدينة حامالت الفؤوس
والسكاكني والعيص ،واثناء مسريهن اجتذبن املئات

من االتباع االخريات من النساء فضال عن املزيد من
الرجال الساخطني ،حتى اكتظت الشوارع باجلموع

الغفرية التي قدر عددها بأكثر من  5االف بينهم ما

يقارب  800امراة ،وبدأن برتديد هتافات مثل « اخلبز
او الدم «( )117و « نحن نتضور جوع ًا ونريد حقنا يف
احلياة «

(،)118

وبدأ احلشد باستهداف املتاجر التابعة

للتجار اليهود الذين اهتموا باملضاربة بأسعار املواد
الغذائية واستغالل ظروف احلرب ،ولكن رسعان ما

حلت الفوىض عندما بدأ اهلجوم عىل املخابز وحمالت

البقالة واملستودعات احلكومية واملؤسسات التجارية
املختلفة واالستيالء عىل االطعمة واملالبس والعربات

بالتفرق ،لكن هذا االمر تم جتاهله ،كام تم جتاهل نداء
للمدينة (.)121

ازاء هذا التجاهل امر احلاكم ليترش كتيبة املالزم

ادوارد سكوت جاي Edward Scott Jay

باستعادة النظام( ،)122يف الوقت الذي قامت فيه كتيبة
رجال رشطة ريتشموند املسلحة باختاذ مواقعهم يف
مدخل مبنى الكابيتول ،بينام بدأ التجار باعتقال مثريي

الشغب وسارقي املجوهرات وتسليمهم اىل الرشطة
(.)123

ازداد االمر تعقيد ًا عندما ظهر الرئيس

الكونفدرايل جيفرسون ديفز اىل احلشد املتظاهر ،وهو

الظهور الذي تعددت الروايات حول مغزاه ،اذ ذكر

البعض ان ظهوره كان حماولة منه المتصاص غضب
النساء ونقمتهن ،اذ محل معه رغيف من اخلبز عارض ًا

عىل النساء مشاركته معهن ،ووجه كالمه قائال هلن «
انتن تقلن انكن جائعات ،هذا كل املك ،اهنا ليست
كثرية ولكن خذهنا لعلها تنفعكن ،)124(« ،ثم افرغ

جيوبه من االموال والقاها عىل احلشد ،وبعدها اخرج
ساعته ومنحهم مخس دقائق فقط للتفرق واال سيتم

واملجوهرات وغريها من السلع الكاملية االخرى(.)119

اطالق النار عليهم( ،)125بينام جتمع معظم املصادر ان

 )120(Joseph Mayoاول مسؤول حميل يظهر عىل

وانام كان رحيام وعطوفا يف كلامته معهم(.)126

كان حاكم مدينة ريتشموند جوزيف مايو

الساحة ويواجه احلشد الغاضب ،ويف حماولة منه

الستعادة النظام وقف يف منتصف شارع كاري وقرأ

الرئيس ديفز مل يمنح احلشد مهلة للتفرق ومل هيددهم
عىل اية حال ،فان هذا العرض الرئايس مهام

كانت صيغته فقد قوبل باملزيد من اهليجان واهلتافات
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البحوث املحكمة

« اخلبز او االحتاد ،ال نريد املزيد من اجلوع « ( ،)127مما

صحيفة نيويورك هريالد New York Herald

النار عىل احلشد اذا مل يتفرق خالل مخس دقائق فقط،

رجال السلطة يف اجلنوب ال يمكن وصفها ،حتى

دعا احلاكم ليترش اىل التلويح باستخدام القوة واطالق
وتم نرش املدافع عىل الطرق الرئيسة ووضع احدها
امام مبنى املجلس البلدي ،مما ادى مبارشة اىل تفرق
احلشد وهروبه اىل الشوارع اجلانبية بدون اللجوء اىل

اطالق النار(.)128

يف اليوم التايل تقول «ان الوحشية التي يتعامل هبا
النساء واالطفال اجلوعى مل يسلموا من بطشهم،
ان ترصفاهتم هذه توضح حالة الياس التي هم فيها
وخشيتهم من اهلزيمة والعقاب»

()132

قدمت النساء ال 44اىل املحاكمة بتهمة إثارة

بعد استعادة النظام قامت السلطات املدنية

الشغب وحتدي النظام ،وجرت املحاكامت يف املدة

وبينهم  44امرأة تتقدمهم جاكسون ومرييديث،

حصلت ثالث منهن فقط عىل حمامني للدفاع عنهن،

والعسكرية بإلقاء القبض عىل ابرز مثريي الشغب
واصدر وزير احلرب الكونفدرايل جيمس سيدون

James Seddon

()129

امرا للصحافة املحلية

بالتعتيم عىل مجيع التقارير املتعلقة بأحداث الشغب
وعدم نرشها خشية استغالهلا من قبل صحافة
الواليات املتحدة واستخدامها يف تغذية دعايتها

وتقويض الروح املعنوية يف الداخل الكونفدرايل ،لكن
جواسيس الواليات املتحدة يف ريتشموند رسعان ما

نقلوا االخبار( ،)130فنرشت صحيفة «نيويورك تايمز

 »New York Timesيف صفحتها االوىل من
عددها الصادر يف  8نيسان  1863مقا ً
ال مفص ً
ال

ودقيق ًا عن احداث شغب اخلبز يف ريتشموند ذكرت
فيه « :كرست احدى النساء قطعة زجاج يف نافذة

متجر ووضعت يدها لرسقة شيئا ما ،لكن صاحب
املتجر قطع اربعة من اصابعها برضبة فأس ،انه مشهد
فضيع جيسد الفوارق الطبقية املقيتة السائدة االن

بني االغنياء والفقراء يف اجلنوب ( ،)131بينام علقت
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من  22نيسان حتى  29منه ،وتم ادانة  12منهن،
وصدرت احكام خمتلفة تبع ًا حلجم مشاركة كل

منهن يف االحداث ،كان اقساها عىل ماري جاكسون

بالسجن ملدة  5سنوات يف سجن والية فرجينيا ،بينام
حكم عىل ماري مرينديث بالسجن ملدة ستة اشهر
يف سجن الوالية وغرامة قدرها  100دوالر(،)133

يف حني كان اخفها وطأة عىل ماري وودارد Mary
 Woodwardو لورا جوردون Laura Jordon
اللتني وجد يف منزليهام بضاعة مرسوقة يقدر ثمنها

باقل من عرشة دوالرات فقط مثل الصابون والدقيق
وحلم اخلنزير املقدد باحلكم عليهام بالسجن ملدة شهر

وتم ختفيفه ألربعة ايام فقط.

()134

اظهرت سجالت الرشطة ان املدانة ماري

مرييديث تعمل «بائعة هوى» وهلا سمعة سيئة يف
املدينة ،فاستغلت الصحافة الكونفدرالية ذلك

ووجهت اهانات قاسية للنساء املشاركات بأحداث

الشغب ،اذ وصفتهن صحيفة ريتشموند ايكزامينري

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
 Richmond Examinerيف  25نيسان 1863

وعدد ًا قلي ً
ال من العبيد بحسب االحصاء العام يف

حيوانات سائبة من مجيع االرايض ،ال والء هلن

من بلدة بورت مايو  Port Mayoالتي تبعد اكثر

بالقول «اهنن جمرد عاهرات ولصات حمرتفات ،بل
هلذه االرض ،مدفوعات بغريزة اخليانة للشامل،
يدعني اهنن خرجن للحصول عىل الطعام ،لكنهن
عندما حيصلن عليه يقمن بإلقاء االرز والدقيق يف

الشوارع» )135(،بينام علقت صحيفة ريتشموند اينكرير

 Richmond Enquirerيف اليوم التايل بالقول «

سوف تقوم صحافة العدو باملبالغة يف اظهار معاناتنا
يف اجلبهة الداخلية ،املهم يف جتويعنا ،يعتقدون اننا

نعاين ،وسيبتهجون حتام هبذه االعامل التي قاموا هبا
جمموعة من الغوغاء اخلونة « ( ،)136ومل تكن ردة فعل
النخبة الكونفدرالية رحيمة يف وصف النساء الاليت

قمن بإعامل الشغب اذ وصفت السيدة الكونفدرالية
االوىل فارينا ديفز  )137( Varina Davisوال ختتلف

كثريا عندما وصفتهن باهنن «جمموعة من العاهرات

الاليت ال يستحقن تعاطف املجتمع»

()138

الواليات املتحدة االمريكية لعام  ،1860وجاءت
 11ميال عن ريتشموند لتشارك يف االحداث مما

يؤكد وجود تنسيق وحتضريات جيدة لألحداث ومل

تكن حدثا عفويا عابرا كام حاول ان يصوره مسؤولو
احلكومة الكونفدرالية.

()140

وبينام ابرزت الصحف الكونفدرالية عمليات

الرسقة التي رافقت احداث الشغب ،وحاولت
السخرية من انه ال يمكن للجوعى الباحثني عن

الطعام التفكري يف رسقة حمال االزياء ،فرس املؤرخ
باول د .ايسكوت  Paul D. Escottما حدث
بدواع اجتامعية مرتبطة باملوروث اجلنويب ،اذ يرى انه

عىل الرغم من ان اعامل الشغب كانت اساسا بسبب
احلاجة اىل الطعام ،اال ان الفقر املدقع الذي كان سائد ًا

حينها قد جعل نساء الكونفدرالية يرتدين مالبس

بالكاد تغطي اجسادهن ،وبالتايل فان قيامهن بمهامجة

كشفت املحاكامت ان معظم النساء املشاركات

حمال املالبس واالستيالء عليها كان باعتقادهن عمل

والكثري منهن كانن عامالت يف مصانع املدينة ،اذ

الفاخرة كانت تشكل املعنى االسايس ملكانة املرأة

يف اعامل الشغب قدمن من احياء ريتشموند الفقرية،
اكد شهود عيان لألحداث ان  300امرأة عاملة يف

مصنع مالبس  Weisigerشاركن يف مهامجة املحال

واملؤسسات احلكومية ( ،)139ومل تقف امام املحكمة

من عوائل النخبة الثرية سوى امرأة واحدة فقط هي

مارغريت ادلني بومفري Margaret Adeline

 Pomfreyالتي كانت متلك  127فدان ًا من االرايض

رضوري للحفاظ عىل مكانتهن ،ال سيام وان املالبس
االجتامعية يف اجلنوب ،ورمزا الحرتامها وانسانيتها
حسب التقاليد اجلنوبية املتوارثة.

()141

ج -نتائج احداث الشغب:

كانت اخلسائر املادية التي تركتها احداث الشغب

عىل املمتلكات العامة كبرية ،اذ قدرها املجلس البلدي
يف مدينة ريتشموند بام يقارب  13.500دوالر (،)142
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البحوث املحكمة

ولضامن عدم حدوث اي اهنيار للنظام العام ،سارع

ازدياد اسعار املواد الغذائية ورضوريات احلياة

الفقراء» ،الذي تضمن التعهد بتقديم االغاثة اىل

كانت عليه قبل احلرب(.)146

املجلس يف  13نيسان  1863اىل اصدار قانون «اغاثة

الفقراء الذين يستحقوهنا فقط ،عىل ان ال يكونوا من

اولئك االفراد الذين شاركوا سابقا يف اعامل شغب
او جتمعات غري قانونية ،واكد املجلس ان هيدف من

خالل هذا القانون اىل التمييز بني النساء اجلديرات

باملساعدة الاليت مل يشاركن يف اعامل الشغب ،والنساء
غري املستحقات الاليت قامن هبا ،اذ قدمت املواد
الغذائية والوقود للنساء للفقراء اجلديرات باملساعدة

بأسعار خمفضة بشكل كبري بغية ضامن عدم حصول
اضطرابات اخرى للنساء يف املدينة ( ،)143وعالوة عىل

ذلك اصدرت احلكومة الكونفدرالية قرارا يف  1ايار

 1863يضمن دعم اجلمعيات اخلريية اخلاصة باختاذ
التدابري الالزمة إلعانة االرس الفقرية وتوفري الطعام
وامللبس هلا (.)144

مل تكن احداث شغب اخلبز يف العاصمة

ريتشموند االخرية من نوعها يف البالد ،فقد اندلعت
احداث اخرى مشاهبة هلا لكن عىل نطاق اقل يف

نيو اورليانز بوالية لويزيانا دالتون واتالنتا وسافانا
بوالية جورجيا و موبايل بوالية االباما وسالزبوري
وغرينزبورو ودورهام بوالية كارولينا الشاملية (،)145

ال سيام بعد اهنيار شبكة السكك احلديدية وتدهور

الوضع احلريب يف جبهات القتال بعد معركة غيتسبورغ
يف متوز  ،1863التي تعد نقطة التحول االبرز يف مسار
احلرب نحو هزيمة الواليات الكونفدرالية ،وبالتايل
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االساسية االخرى بعرشات ومئات االضعاف عام
وضعت هذه االحداث احلكومة الكونفدرالية

يف موقف حمرج لعدم استطاعتها قمع النساء بقسوة

بسبب مشاركة ذوهين يف احلرب وبالتايل تأثري ذلك عىل

احلالة املعنوية للجند يف جبهات القتال ( ،)147ومن جهة

اخرى عدم توفر القدرة االقتصادية لتوفري متطلباهتن،

وبذلك شكلت النساء يف السنة االخرية من احلرب

صدع ًا كبري ًا يف اجلبهة الداخلية للدولة الفتية املنهكة،

من خالل الرسائل التي بعثنها للمقاتلني يدعينهم فيها

للهروب من ارض املعركة والعودة للديار ،وهو االمر

الذي انعكس يف النهاية من خالل اهلروب الكبري ملعظم
اجليش الكونفدرايل واهنياره واستسالمه يف  9نيسان

 ،1965ليسدل الستار عىل احداث احلرب االهلية
هبزيمة اجلنوب املنفصل وعودته اىل حكم الواليات
املتحدة االمريكية (.)148

ان االنقالب الكبري الذي حصل يف موقف نساء

الواليات الكونفدرالية من احلرب من خالل التحول
الكبري من التأييد املطلق اىل الرفض التام املمزوج

بأعامل العنف كان منطقي ًا ،اذ انه مع مرور الوقت
وجدت معظم النساء ان املصاعب التي جلبتها احلرب

قد اجربهتن عىل اعادة النظر يف اولوية التزاماهتن،

والوفاء باحتياجاهتم جتاه العائلة واعطائها االولوية
عىل حساب احلكومة التي مل تتعامل بجدية مع الفقر

باعتباره مشكلة داخلية كربى هتدد املجتمع ،وكانت

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
بطيئة جدا يف وضع حلول عملية له (.)149

واالمكانيات املتاحة هلن.

لقد سجلت نساء الكونفدرالية نموذجا خالدا يف

 -3ان التحول الدراماتيكي يف موقف نساء

الوطنية ،لكن مع استمرار احلرب وارتفاع حصيلة

سنوات احلرب وتردي االوضاع اليومية هلن،

التضحية بالنفس وكرسن انفسهن من اجل القضية

القتىل ،ذهبت اعداد متزايدة منهن اىل االعتقاد بان
هدف االستقالل ال يستحق الثمن الذي بذل من
اجله ،وقد انتقل االستياء املتزايد منهن يف شكل

رسائل وخطابات اىل ذوهين املرابطني يف اجلبهات،
االمر الذي اسهم يف خفض الروح املعنوية للجند،

وشجع الكثري منهم عىل اختاذ قرار الفرار من اجليش.
()150

االستنتاجات:

الكونفدرالية من الدعم اىل الرفض ارتبط بتقادم
وحتملهن اعباء كبرية اثقلت كاهلهن بسبب غياب
الرجال ،وبالتايل ادى ذلك اىل انحالل املنظومة

االرسية للمجتمع اجلنويب.

3-3جاءت احداث شغب اخلبز الذي قامت هبا

نساء ريتشموند يف مطلع نيسان  ،1863بمثابة ردة
فعل منطقية عىل عجز احلكومة الكونفدرالية عن
التكيف مع ضغوطات احلرب التي ختلق بيئة اجتامعية

متقلبة ،اذ ان سياسة تعبئة املجتمع نحو املجهود

1-1شكلت ظروف احلرب ومربرات الدعم الوطني

احلريب اشعرت النساء باإلمهال وبالتايل غذت التباين

عن ادوارهن التقليدية التي فرضتها التقاليد اجلنوبية

الشعبي من االستمرار يف خوض «حرب االثرياء التي

فرصة مثالية لنساء الواليات الكونفدرالية للخروج

املوروثة ،وذلك من خالل االنخراط باألعامل العامة

وشغل الوظائف التي كانت سابق ًا مقترصة عىل
الرجال.

احلاصل بني الطبقات واسهمت يف انتشار السخط

يموت فيها الفقراء».

 -4بال شك ،ان تغري موقف النساء من

احلرب ورفضهن لدعهام كان سبب ًا مبارش ًا يف اهنيار

2-2مثلت احلرب مرحلة حتول يف تاريخ النساء

الكونفدرالية ،ألنه افقدها الدعم املعنوي الداخيل

الذي أحلقته هبن من جهة ،والدور املركزي الذي قامن

عن تأثريه السلبي عىل الروح املعنوية للجند يف

اجلنوبيات ،بسبب العبء االقتصادي والعاطفي

به يف تعبئة أنشطة اجلبهة الداخلية من جهة أخرى ،اذ

دعمت النساء املجهود احلريب بشكل كبري عند اندالع
احلرب ،وقدمت املرأة الكونفدرالية اسهامات فاعلة

يف احلرب من خالل شتى املجاالت املمكنة ،وبرهنت
عىل قدرة وكفاءة عالية فيها عىل الرغم من قلة اخلربة

الذي كانت تعول عليه إلدامة زخم احلرب ،فضال

املعركة ،من خالل التحريض املستمر هلم عىل ترك

القتال.

ادت االضطرابات االجتامعية التي نتجت عن

احلرب اىل توفري املربرات الكافية للنساء للتفكري

بجدية يف اجياد اهلوية املفقودة واعادة تقييم دورهن
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احلزب الديمقراطي يف عام  ،1840اصبح عضو
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nurses and spies: perspectives on history ,New York ,1995,P.55..
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السادس عرش للواليات املتحدة االمريكية ،ولد
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النواب يف املدة  ،1842-1841ثم عضو جملس

الشيوخ املحيل يف والية ماساتشيتس يف املدة -1844

 ،1851ثم رئيس املجلس ذاته يف املدة ،1852-1851
رئيس اللجنة العسكرية يف جملس الشيوخ االحتادي يف

املدة  ،1873-1861ثم نائب رئيس الواليات املتحدة

االمريكية يف املدة  ،1875-1873ينظر:

 Michael A. Genovese, EncyclopePresidency, New

dia of the American

يف جملس النواب يف املدة  ،1817-1811ثم وزير ًا
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York,2010,P,307.
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( )60جوزيف لني  :1881-1801سيايس

امريكي ،ولد يف والية كارولينا الشاملية،انضم

للحزب الديمقراطي واصبح مندوب اقليم اوريغون
يف جملس النواب يف املدة  ،1859-1851وخالهلا

تسلم منصب حاكم مقاطعة اوريغون يف عام ،1853

ثم اصبح عضو جملس الشيوخ يف املدة -1859
 ،1861ينظر:

Ameri-

Encyclopedia

The

cana ,United States of America,

البحوث املحكمة

( )65اليزابيث فان ليو:1900 - 1818

جاسوسة احتادية ،ولدت يف ريتشموند بوالية فرجينيا

من عائلة ارستقراطية ،فقد كان جدها حاكم بنسلفانيا
يف املدة  ،1798-1796انتقل والدها اىل ريتشموند
يف عام 1806واشارى مزارع عديدة وامتلك كم
هائل من العبيد ،ارسلتها عائلتها يف عام  1830اىل

التعلم بنسلفانيا للتعلم مما اكسبها هناك املزيد من
االفكار التي تعارض العبودية يف اجلنوب وعززت

مشاعرها ضدها ،فقامت بعد وفاة والدها عام 1843

1962,Vol,14,P.179.

بإعتاق مجيع عبيده ،قدمت خدمات كبرية للواليات

جندي امريكي ،ولد يف بلدة لوراي بوالية فرجينيا،

ريتشموند يف املدة  ،1877-1865قامت خالهلا

( )61توماس جوردان :1895-1819

املتحدة يف احلرب فتم تعيينها بعدها مديرا ملكتب بريد

دخل الكلية العسكرية وخترج منها ضابطا يف عام

بتحديث نظام الربيد وعينت اعداد كبرية من السود

 ،1840اشرتك يف احلرب االمريكية –املكسيكية

 ،1848-1846بعد انفصال واليته انضم اىل اجليش
الكونفدرايل يف عام  1861واستمر معه حتى هناية
احلرب االهلية ،ثم بعد هناية احلرب اصبح القائد

العام جليش التحرير الكويب يف املدة ،1870 – 1868

ينظر:

Jenne

and

S.Heidler

David

Heidler,Op.Cit,Vol.3,P.178.

فيه قبل ان يتم حله ،وبعد اعادة تشكيله عملت
موظفة فيه يف املدة  ،1887-1883ينظر:

Rosanne

and

Peg A. Lamphier

Welch, Women in American History:
Cultural

and

A Social, Political,

Encyclopedia and Document collecP. 217.

tion,Vol.2.California,2017,

G.Eggleston,Op.

Larry

)(66

(62) Ann Blackman,Op.Cit,P.69.

Cit,P.98.

)(63

(Quoted in: Elizabeth Voran, )67

E.Markle,Op.

Donald

Blackman,Op.

Ann

Cit,P.44.
)(64
Cit,P.70-71.
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Southern Lady: Yankee Spy: The
true story of Elizabeth Van Leo,New
.York,2003,P.41

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
( )68يولسيس غرانت  :1885-1822الرئيس

 ،Woodولدت يف نيو اورليانز بوالية لويزيانا من

والية اوهايو  ،Ohioدرس يف كلية ويست بوينت

والدها احد ضباط نابليون الكبار ،ثم انتقل والداها

الثامن عرش للواليات املتحدة األمريكية ،ولد يف
احلربية وخترج منها عام  ،1843ترك اجليش وعمل

يف املجال املدين لكنه عاد اىل اخلدمة مع اندالع احلرب
األهلية ،حقق نجاحات كبرية يف اجلبهة الغربية وعىل

اثر ذلك عني قائد ًا عام ًا عىل جيش االحتاد ،أصبح

وزير ًا للحربية عام  ،1867ثم رشح لالنتخابات

الرئاسية عام  1868وفاز فيها لدورتني متتاليتني بني

 .1876-1868ينظر :فاطمة شيال صابون العايدي،
يولسيس اس غرانت ودوره العسكري والسيايس يف

الواليات املتحدة االمريكية  ،1885-1822رسالة

عائلة ثرية مكونة من اب تاجر اسباين وام فرنسية كان
اىل والية ميشيغان يف عام  1862وبعدها اىل كنتاكي،

قدمت خدمات مهمة لالحتاد يف احلرب االهلية ،وبعد
احلرب قامت بجوالت للتعريف بأنشطتها التي قامت

هبا يف احلرب ،عاشت سنوات حياهتا االخرية يف فقر
مدقع مما جعلها تضطر اىل العمل يف خياطة املالبس،

كام عانت من املرض واصبحت يف وضع نفيس صعب
ادى هبا اىل االنتحار يف ليلة  2كانون االول .1893
ينظر:

Peg A. Lamphier and Rosanne

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة واسط،

2018؛

Welch,Op.Cit,P.200.
(73) Charles G.Waugh and Martin

The American peoples Encyclope-

H.Greenderg,Op.Cit,P.100.

dia, Vol.9, ,P.826.
Elizabeth

in:

Quoted

E.Markle,Op.

)(69

Cit,P.189.

Voran,Op.Cit,P.44.
(70) Arthur Sheehan ,Mary Eliz-

(75) Bonnie Tusi, She went o the
field: Women soldiers of the Civil

abeth Bowser Union Spy in Home
,New

Davis

Jefferson

Donald

pres.

of

War ,New York,2006,P.90.
,

Willey

Irvin

York,1978.P.7.
E.Markle,Op.

Donald

)(74

)(71
Cit,P.179.

( )72بولني كوشامن  :1893-1833جاسوسة

احتادية ،اسمها احلقيقي هاريت وود Harriet

Bell

)(76

Op.Cit,P.104.
(77) Bonnie Tusi,Op.Cit,P.101.
(78) Elizabeth Leonard ,All the daring of the soldier: Women of the Civil
War Armies ,New York,1999,P.87.

العدد الرابع عشر  -السنة الثامنة 2021 -م  -الجزء الثاني

351

نساء الكونفدرالية واحلرب االهلية االمريكية ( 1865-1861قراءة يف اسباب
حتول املوقف من التأييد الوطني اىل الرفض الرباغاميت واثره يف اهلزيمة العسكرية)

G.Eggleston,Op.

Larry

)(79
Cit,P.122.

(80) Bonnie Tusi,Op.Cit,P.105.
G.Eggleston,Op.

Larry

)(81
Cit,P.126.

(82) Bonnie Tusi,Op.Cit,P.109.
Leonard,Op.

Elizabeth

)(83
Cit,P.90.

G.Eggleston,Op.

Larry

)(84
Cit,P.126.

(85) Bonnie Tusi,Op.Cit,P.121.
(86) Phyllis Raybin Emert,Op.
Cit,.P123.
Leonard,Op.

Elizabeth

)(87
Cit,P.99.

(88) Bonnie Tusi,Op.Cit,P.127.

البحوث املحكمة

شخصية ومهية ال وجود هلا يف ارض الواقع ،وانه

ال يوجد هبذا االسم اال فتاة حمكومة بمجموعة هتم
بسيطة ختص الرسقة والعهر ،وبالتايل هي ليست

سوى عاهرة ولصة تستخدم اسامء مستعارة وليست
فعلية ،وختفي عمرها ومكان والدهتا واصل االرسة

والعرق ،وبالتايل ال يمكن الوصول اليها يف السجالت

الرسمية ،،ويبدو اهنا كانت تعاين من مرض نفيس او

عقيل الن السجالت الرسمية ثبتت وفاهتا بتاريخ
 26كانون الثاين  1923يف مستشفى سانت اليزابيث

 Sant Elizabethلألمراض النفسية والعقلية يف
واشنطن ،وبالتايل فان كل ما جاء يف كتاهبا ما هو اال

كالم من وحي خياهلا .للتفاصيل ينظر:

William C.Davis, inventing Loreta
Velasquez: Confederate soldier Impersonator: media celebrity and con
artist,Illinois,2016,P.236.

(89) Loreta Janeta Velazquez, The

(92) George C.Rable, Civil Wars:

Women in Battle: The Civil War nar-

Women and the crisis of Southern na-

rative of Loreta Velazquez:Cuban

tionalism,Ilinois,1989,P.163.

Woman and Confederate solider, New

( )93نص قانون التجنيد االلزامي الذي اصدره

,York,1876,P.30.
(90) Ibid,P.39.

الكونغرس الكونفدرايل يف  16نيسان 1862عىل
فرض التجنيد االجباري عىل الرجال البيض ممن

( )91يرى املؤرخ وليم تشارلس ديفز يف كتابه

ترتاوح اعامرهم بني  35-18سنة ،باستثناء من

فيالزكويز :جندي الكونفدرالية املنتحل :شهرة

ثم تبع ذلك اصدار جمموعة من الترشيعات التي كانت

الصادر عام  2016بعنوان «ابتكار لوريتا جانيتا
اعالمية :فنان خمادع» ،ان لوريتا جانيتا فيالزكويز
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يكونوا معفيني منها ألسباب حتددها وزارة احلربية،
هتدف اىل جتنيب الرجال االثرياء االلتحاق باخلدمة،

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
امهها نظام ( البديل) الذي يسمح بإرسال املجند من
ينوب عنه إلداء اخلدمة ،و(قانون العرشين عبدا)
الذي ينص عىل اعفاء من يملك اكثر من عرشين
عبدا من االلتحاق باخلدمة ،بينام من جهة اخرى

كانت السن املطلوبة للخدمة تتوسع حتى شملت
الرجال بني ال ،50-18وهو ما احدث لغطا كبريا

حول عدالة القانون وعدالة توزيع احلرب عىل سكان

الواليات الكونفدرالية بمختلف طبقاهتم ،وبالتايل
ادى اىل هبوط احلالة املعنوية للجند واهنيار اجليش

الكونفدرايل يف نيسان  .1865ينظرWilliam L. :

Shaw, The Confederate Conscription

القاهرة( ،د ،ت) ،ص ص .54-50
in:Andrew

Quoted

)(95

F.Smith,The Richmond Bread Riot of
1863,New York,1990,P.55.
(96) Mary Wingfield Scott, Old
Richmond Neighborhoods
Richmond, 1975,P.167.
(97) Alfred Hoyt Bell,The Beleaguered City: Richmond 18611865,New York ,1946,P.246.
( )98جاء قرار نقل العاصمة الكونفدرالية من

.and Exemption Acts, New York,1969

مونتغومري يف والية االباما اىل ريتشموند يف والية

الواليات املتحدة ابراهام لنكولن يف  1كانون الثاين

ستيفنز ،الذي زار االخرية قبل انفصاهلا يف منتصف

( )94اعالن حترير العبيد :مرسوم اصدره رئيس

 ،1863اعلن فيه حترير العبيد والغاء صفة العبودية

يف كافة انحاء البالد بام يف ذلك الواليات االحدى

عرشة املنفصلة عنها التي شكلت « مجهورية الواليات
الكونفدرالية االمريكية» ،وكان االعالن سياسي ًا
اذ مل يكن من املمكن تطبيقه يف تلك الواليات فعلي ًا

لكن الغاية منه اثارة العبيد فيها وتشجيع هروهبم اىل
الواليات املتحدة وبالتايل االستفادة منهم يف ارشاكهم
يف احلرب ،كام كان االعالن حماولة لتأليب الراي العام
يف اوروبا عىل حكومة الواليات الكونفدرالية بصفتها
راعية للعبودية ،وبالتايل عدم االعرتاف برشعيتها.
ينظر :جيمس مكفرسون ،ابراهام لنكولن والثورة
االمريكية الثانية ،ت :فايزة حكيم وامحد منيب،

فرجينيا باقرتاح من قبل نائب الرئيس الكسندر

نيسان  1861ووعد املجلس الترشيعي فيها باختاذها

عاصمة للواليات الكونفدرالية يف حال انضاممها
لألخرية ،ومل ينال هذا االقرتاح النصيب الكايف من
املناقشات يف الكونغرس ،اذ رسعان ما متت املوافقة

عليه وذلك النشغال الكونغرس باندالع احلرب،

وتوفر املربرات الكافية الختاذ القرار ،وابرزها
تشجيع الواليات الوسطى املؤيدة للعبودية وهي

ديالوير وميسوري وماريالند وكنتاكي عىل االنضامم

للواليات الكونفدرالية ،وجعل والية فرجينيا بمثابة
خط الصد االول للواليات الواقعة يف عمق اجلنوب،

فضال عن اهنا خطوة حتمل الكثري من مالمح التحدي
واستعراض القوة يف اختيار مدينة قريبة جغرافيا عىل
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البحوث املحكمة

الواليات املتحدة التي كانت عاصمتها واشنطن ال

جندي امريكي ،ولد بمقاطعة النكسرت بوالية

السياسة التي عملت هبا حكومة الرئيس جيفرسون

منها يف عام  ،1841خدم يف احلرب االمريكية-

تبعد اكثر من  150ميل فقط عن ريتشموند ،وهي
ديفز يف االشهر االوىل لتشكيلها.

E. Merton Coulter, The Confederate
States of America, 1861--1865: A HistoSouth,New York,1950,P.100.

ry of the

(99) Stephen E. Ambrose, “The Bread
Riots in Richmond,” Virginia,1993,P.77.
(100) Andrew F.Smith,Op.Cit,P.66.
(101) Alfred Hoyt Bell,Op.Cit,P.33..
(102) Susan E.Barber, The Quiet Battles of the Home Front War: Civil War
Bread Riots and the Development of a
Confederate Welfare System, Washington, 2004,P.20.
Ambrose,Op.

E.

Stephen

)(103
Cit,P.79.

(104) Quoted in: Mary Wingfield
Scott,Op.Cit,P.170.
B.Furguson,Ash-

Ernest

)(105

es of Glory: Richmond at War,New
York,1996,P.17.
(106) E. Merton Coulter, Op.Cit,P.66.
(107) Quoted in: Ernest B.Furguson,Op.Cit,P.30.
(108) Quoted in: Andrew F. Smith,
Op.Cit,P.63.

( )109جوشيا غروغاس :1883-1818
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بنسلفانيا ،دخل كلية ويست بوينت احلربية وخترج
املكسيكية  1848-1846وتم تكليفه بادارة معدات
اجليش فيها ،تثمينا جلهوده يف احلرب متت ترقيته اىل

رتبة نقيب ،بعد احلرب نقلت خدماته اىل فورت مونرو

بوالية فرجينيا ومن هناك بدا ارتباطه باجلنوب ،يف عام
 1853تزوج من ايميليا غايل  Amelia Gayleابنة

حاكم االباما جون غايل  ،John Gayleبدا باخلدمة
يف والية االباما منذ عام  ،1853واصبح قائد ذخرية
فرانكفورد قبل ان يستقيل من جيش الواليات املتحدة

يف  21اذار  1861وينضم اىل اجليش الكونفدرايل،
بعد اندالع احلرب منح منصب رئيس قسم الذخائر

يف وزارة الدفاع الكونفدرالية ،ادى وظيفته بإتقان

وعمل عىل إنشاء صناعة االسلحة من ال يشء،

ليوصلها اىل مرحلة مل يكن اجليش الكونفدرايل فيها
مل حيتاج اىل االسلحة رغم انه كان حيتاج اىل كل يشء

تقريبا ،بعد احلرب اصبح يف عام  1870النائب الثاين
لرئيس جامعة اجلنوب التي انشئت يف والية تينيس،

ثم اصبح ي عام  1878الرئيس الثامن جلامعة االباما

قبل ان يستقيل يف عام  1882بسبب اعتالل صحته،

تويف يف مقاطعة توسكالوسا  Tuscaloosaبوالية
االباما ،ينظر:

Spencer C.Tucker,Op.Cit,Vol.2,P.791.

(110) Quoted in: Sarah Woolfolk Wiggins,, The Journals of Josiah

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
Gorgas 1857-1878 ,Alabama ,1995
,P.57.
E.

Ambrose,Op.

Stephen

)(111
Cit,P.85.

(112) Susan E.Barber,Op.Cit,P24.

( )113جون ليترش  :1884-1813سيايس

وحمام وصحفي امريكي ،ولد يف مقاطعة ليكسنغتون

 Lexingtonبوالية فرجينيا ،درس القانون واصبح
حماميا يف عام  ،1835انضم للحزب الديمقراطي
واصبح عضوا يف جملس النواب عن واليته يف املدة

 ،1853-1851ثم اصبح حاكم لوالية فرجينيا يف
املدة  ،1865-1860ثم عضو اجلمعية العامة يف
والية فرجينيا  .1877-1875ينظر:

C.Tucker,Op.

خدم ضابطا متطوعا يف اجليش الكونفدرايل ضمن

قطعات جيش شامل فرجينيا ،قبل ان يسلم نفسه
للقوات االحتادية يف  13نيسان  .1865ينظر:

Richard N.Current and others, Encyclopedia of the Confederacy,Vol.2 , New
York, 1995,P.102.
(116) Alfred Hoyt Bell,Op.Cit ,P.38.
(117) Quoted in: Ernest B.Furguson,Op.Cit,P.31.
(118) Quoted in: Andrew F. Smith,
Op.Cit,P.63.
(119)William Hurt, Bread or Blood
,New

Riot

Bread

Richmond

,The

York,1979,P.102.

Spencer
Cit,Vol.3,P.1119.

(114) Alfred Hoyt Bell,The Beleaguered City,OP.Cit ,P.30.

( )120جوزيف مايو :1872-1795

سيايس وحمام امريكي،ولد يف والية فرجينيا ،درس

القانون وخترج حماميا يف عام  ،1819انضم للحزب
الديمقراطي واصبح عضو جملس النواب املحيل يف

( )115صاموئيل باست فرينتش:1898-1820

والية فرجينا عن مقاطعة ريتشموند يف املدة -1846

نورفولك بوالية فرجينيا ،درس القانون يف كلية

 ،1865-1853وبعد هناية احلرب االهلية وسقوط

حمام وصحفي وقايض امريكي ،ولد يف مقاطعة
وينشرت يف فرجينيا واصبح حماميا منذ عام ،1841

اصبح املدعي العام يف حمكمة فرجينيا بني عامي

 ،1852-1849ثم خدم عضوا يف املجلس الترشيعي

لواليته بني عامي  ،1856-1852وبعد انضامم
فرجينيا اىل الواليات الكونفدرالية عمل مساعدا

حلاكمها جون ليترش بني عامي  ،1963-1861ثم

،1850ثم حاكم مقاطعة ريتشموند يف املدة بني

احلكومة الكونفدرالية عاد مرة اخرى ملنصبه ملدة

وجيزة بني  6نيسان و 1ايار  ،1866ينظر:

Richard N.Current and others ,Op.Cit
,Vol.4 ,P.29.
(121) Ernest B.Furguson, P.88.
(122) William Hurt,Op.Cit,P.107.
(123) Alfred Hoyt Bell, Op.Cit,P.49.
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نساء الكونفدرالية واحلرب االهلية االمريكية ( 1865-1861قراءة يف اسباب
حتول املوقف من التأييد الوطني اىل الرفض الرباغاميت واثره يف اهلزيمة العسكرية)
(124)Quoted in: William Hurt,Op.
Cit,P.107.

( )125جتمع معظم املصادر عىل ان الدور

االكرب يف تفريق احلشد كان حلاكم والية فرجينيا

جون ليترش ،بينام تنفرد فارينا ديفز زوجة الرئيس
ديفز يف مذكراهتا بذكرها ان االخري هو من هدد

احلشد واقنعه بالتفرق ،وبطبيعة احلال فان ما جاءت

به فارينا ديفز يبدو ضعيفا وحماولة إلضفاء يشء من

التمجيد الشخيص للرئيس واعطاء االنطباع عن

قدرته يف التأثري عىل اجلامهري يف اللحظات العصيبة،
ال سيام وقد طالته انتقادات كثرية حول هذا اجلانب

يف شخصيته .ينظر:
Davis:

Jefferson

Davis,

Varina

A Memoir by his Wife, Vol.2 Baltimore,1990,P357.
Hurt,Op.

William

)(126
Cit,PP.107-108.

(127) Quoted in: Andrew F. Smith,
Op.Cit,P.69.
(128) William Hurt,Op.Cit,P.107.

( )129جيمس سيدون  :1880-1815سيايس

امريكي ،ولد يف بلدة فاملوث  Falmouthبوالية
فرجينيا ،انضم للحزب الديمقراطي واصبح عضو

جملس النواب عن والية فرجينيا يف املدة -1845

 1847واملدة  ،1851-1849ثم اصبح وزيرا
للحربية يف حكومة الواليات الكونفدرالية يف املدة من

 21ترشين الثاين  1862حتى  5شباط  ،1865تويف
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يف بلدة كوتشالند  Goochlandبوالية فرجينيا.

: Richard N.Current and othersينظر

,Op.Cit ,Vol.3 ,P.220.
(130) Quoted in: Ernest B.Furguson,Op.Cit,P.33.
(131) Quoted in: Michael B. Chesson,
Harlots or Heroines: A New Look a the
Richmond Bread Riot,Virginia,1990,P.55.
(132) William Hurt,Op.Cit,P.107.
(133) Alfred Hoyt Bell, Op.Cit,P.59.
(134) Sallie Brock Putnam, Richmond
During the War: Four Years of Personal
Observation
Nebraska , 1996,P.205.
(135) Quoted in: Ernest B.Furguson,
P.122.
(136) Quoted in: Michael B. Chesson,Op.Cit ,P.57.

( )137فارينا ديفز  :1906-1826السيدة

االوىل يف الواليات الكونفدرالية االمريكية -1861

 ،1865ولدت يف والية مسيسيبي من عائلة بارزة

كانت تتألف من اب اسكتلندي وام ايرلندية ،كانت
حفيدة حلاكم والية نيوجرييس وتنتمي لعائلتها ثرية

متتلك بالوراثة ارايض شاسعة يف الواليات اجلنوبية،
يف العارشة من عمرها ارسلت للتعلم يف فيالديلفيا،
يف عام  1845تزوجت من جيفرسون ديفز الذي كان
ارمال بعد وفاة زوجته االوىل عام  ،1835اصبحت

يف  18شباط  1861السيدة االوىل يف البالد بعد

أ .م.د حيدر شاكر مخيس
تبوأ جيفرسون ديفز منصب الرئاسة ،وبعد وفاته
اعام  1889انتقلت اىل والية نيويورك لتتفرغ لكتابة
مذكراهتا هناك .ينظر:

Peg A. Lamphier and Rosanne
Welch,Op.Cit,P.204.
(138) Quoted in: Sallie Brock Putnam,Op.Cit,P.207.
(139) Stephen E. Ambrose,“The Bread
Riots in Richmond, Virginia,1993,P.79.
(140) Alfred Hoyt Bell, Op.Cit,P.60.
(141) Paul D.Escott, The Cry of
the Sufferers: The Problem of Welfare in the Confederacy, United Kingdom,1977,P230.
(142) Stephen E. Ambrose, The Bread
Riots in Richmond, Virginia,1993,P.79.
(143) Mary E. Massey, Refugee life

قائمة املصادر
الرسائل واالطاريح اجلامعية:

-حيدر شاكر مخيس ،ابراهام لنكولن ودوره

السيايس يف الواليات املتحدة االمريكية -1809

 ،1865أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية،
اجلامعة املستنرصية.2011 ،

 -حيدر طالب حسني اهلاشمي ،احلرب االهلية

االمريكية  ،1865-1861اطروحة دكتوراه غري

منشورة ،كلية الرتبية (ابن رشد ) ،جامعة بغداد،

.2006

 -فاطمة شيال صابون العايدي ،يولسيس اس

غرانت ودوره العسكري والسيايس يف الواليات
املتحدة االمريكية  ،1885-1822رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة واسط.2018 ،

 -وائل كريم خرض ،جيفرسون ديفز ونشاطه

in Confederacy, Washington ,1964,P.118.

العسكري والسيايس يف الواليات املتحدة االمريكية

(145) Ernest B.Furguson,Op.Cit,P.38.

الرتبية ،جامعة واسط.2014 ،

(144) Paul D.Escott,Op.Cit,P.231.
(146) George C.Rable,Op.Cit.P.173.
(147) Robert C.Black ,The railroads
of the Confederacy, New York,1952,P.29.
(148) Mary E. Massey,Op.Cit,P.125.
(149) Robert C.Black ,Op.Cit,P.44.

) )150اريك فونر ،اعطني حريتي  -ملحمة

التاريخ االمريكي املستمرة ،ت :بدران حامد،

القاهرة ،2015،ص .617

حتى عام ،1889رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية

الكتب العربية واملعربة:

 --اريك فونر ،اعطني حريتي  -ملحمة

التاريخ االمريكي املستمرة ،ت :بدران حامد،

القاهرة.2015،

--جيمس مكفرسون ،ابراهام لنكولن

والثورة االمريكية الثانية ،ت :فايزة حكيم وامحد
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