مؤتمر مونتغومري
/9–4شباط1861/م
قراءة تاريخية في تكوين النظام السياسي
لجمهورية الواليات الكونفدرالية األمريكية
أ.م.د .حيدر شاكر خميس

ملخص

ُيش�كِّل مؤمت�ر مونتغومري الذي ُع ِق�د يف املدَّ ة
املمت�دة بني /9-4ش�باط1861/م حم َّط� ًة تارخيية
مهم�ة يف تاري�خ الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
َّ
ِ
بوصفه جُي ِّس�د اجله�ود السياس�ية حلالة االنش�قاق
الوحي�دة الت�ي حدث�ت في�ه ،عندم�ا قام�ت س�ت
والي�ات جنوبية باالنفصال ع�ن الواليات املتحدة
ثم عق�دت هذا املؤمت�ر يف مدينة
األمريكي�ة ،وم�ن َّ
(مونتغوم�ري)  Montgomeryعاصمة والية
أالباما  ،Alabamaسعي ًا لالحتاد فيام بينها وإنشاء
كيان س�يايس مس�تقل باس�م (مجهوري�ة الواليات
الكونفدرالي�ة األمريكي�ة) Confederate
 ،States of Americaولذل�ك حي�اول ه�ذا
البح�ث إلقاء الضوء عىل انبث�اق فكرة عقد املؤمتر،
واملس�توى الفك�ري والثقافة السياس�ية للمندوبني
الثالث�ة واألربعين الذي�ن أرس�لتهم الوالي�ات
املنفصلة الس�ت إلي�ه ،وحتليل تفاصيل املناقش�ات
(*) اجلامعة املستنرصية  /كلية الرتبية.

(*)

التي دارت يف األيام الس�ت للمؤمتر ،وتتبع مراحل
تكوي�ن النظ�ام الس�يايس للجمهوري�ة اجلدي�دة،
ودراس�ة األس�باب والظروف التي أ َّدت إىل سيادة
مش�اعر ال�ود بين املؤمتري�ن وانتص�ار إرادة اآلراء
املعتدل�ة على نظرياهت�ا املتطرف�ة يف داخ�ل املؤمتر،
وتبنِّي املؤمتر لنظام س�يايس ودس�تور مؤ َّقت مشابه
إىل حدٍّ كبري لدس�تور الوالي�ات املتحدة األمريكية
الص�ادر عام 1789م ،مع إجراء بعض التعديالت
الطفيفة عليه ،التي تتع َّلق بقضايا توسيع السلطات
الالمركزية ،من خالل زيادة صالحيات الواليات،
ومحاية نظام العبودية.
الكلمات املفتاحي�ة :االنفص�ال ،مونتغومري،
الكونفدرالية.
توطئة تاريخية
من�ذ الس�نوات األوىل الس�تقالل الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة كان�ت هن�اك ب�وادر خلاف

Haydarkhamees2017@gmail.com
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حقيقي�ة بني الوالي�ات اجلنوبية ونظرياهتا الشمالية
الس� ُبل ا ُملثلى حلك�م البلاد ،وق�د ش�كَّلت
ح�ول ُّ
العبودي�ة القضي�ة الرئيس�ة يف ذل�ك اخللاف،
فف�ي مؤمت�ر فيالدلفي�ا Constitutional
 Conventionالذي ُع ِقد عام 1787م لصياغة
أرصت واليت�ي كاروالين�ا
الدس�تور االحت�ادي َّ
اجلنوبي�ة  South Carolinaوجورجي�ا
 Georgiaعلى ْ
يتضم�ن م�اد ًة تعرتف بوجود
أن
َّ
ال�رق يف البلاد ،وعندم�ا مل تس�تجب الوالي�ات
ِّ
()1
الشمالية ملطلبهام هدَّ دتا باالنسحاب من االحتاد ،
األم�ر ال�ذي أدى إىل تراج�ع القائمني على املؤمتر
والوص�ول إىل ٍّ
ح�ل وس�ط مت�وازن ،حي�ث مل ُيرش
ِ
ٍ
بش�كل رصيح(،)2
الدس�تور م�ن خالل�ه إىل العبيد
لكنه منح الوالي�ات صالحية التعامل مع العبودية
داخل أراضيها(.)3

ورسع�ان م�ا اتض�ح التباي�ن يف التعام�ل م�ع
ٍ
بش�كل
قضي�ة العبودية بني نصفي الدولة الناش�ئة
مضط�رد ،فم�ع حل�ول بداي�ة القرن التاس�ع عرش
أصبح�ت العبودي�ة حمظ�ور ًة يف ِّ
كل الوالي�ات
متس�كت هبا نظرياهتا اجلنوبية لدوافع
الشاملية ،بينام َّ
تتع َّلق باقتصادها الذي اعتمد عىل اجلانب الزراعي
ٍ
بش�كل رئيس ،وبالت�ايل حاجتها الدائم�ة إىل املزيد

()4
ثم ما لبث ْ
أن حتول التباين من رصاع
من العبيد َّ ،
ت�وازن إقليم�ي إىل رصا ٍع إيديولوجي س�يايس ،إذ
أدى دع�م احلزب الديمقراط�ي Democratic
 )5(Partyلنظام العبودية إىل ْ
أن يستجمع املناهضة
ويؤسس�وا ع�ام 1854م حزب� ًا جديد ًا
هل�ا قواه�م
ِّ
حت�ت اس�م (احل�زب اجلمه�وري) Republic
ِ
عاتقه احلدَّ من انتش�ارها إىل
 )6(Partyليأخذ عىل
خارج الواليات اجلنوبية(.)7

بحل�ول ع�ام 1860م أصبح�ت الوالي�ات
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ٍ
ثلاث وثالثين
املتح�دة األمريكي�ة مؤ َّلف� ًة م�ن
والية ،كانت مخس عرشة والية منها تس�مح بنظام
ُس�مى
العبودي�ة وف�ق قوانينها املحلية ،س�بع منها ت َّ
ٍ
ُس�مى بالواليات
بواليات اجلنوب العميق ،وثامن ت َّ
الوسطى أو الفاصلة بني الواليات احلرة وواليات
ٍ
برسعة نحو االنتخابات
العبيد ،وبدأ السباق جيري
الرئاس�ية يف /6ترشين الثاين من ذل�ك العام ،التي
كانت بمثابة اس�تفتاء ش�عبي حول قضية العبودية،

انته�ت بفوز احلزب اجلمهوري على الرغم من أنَّه
ٍ
ٍ
عشرة م�ن والي�ات
ص�وت يف
أي
مل حيص�ل على ِّ
العبودية ،،فيما منحته الوالي�ات اخلمس األخرى
ع�دد قلي�ل ج�د ًا م�ن أصواهت�ا وه�و ()26430
صوت فقط(.)8

كان�ت نتائ�ج االنتخاب�ات تُن�ذر بعواق�ب
س�لبية عىل البلاد ،وبالفع�ل بعد إعالهن�ا مبارش ًة
ب�دأت جه�ود السياس�يني م�ن أنص�ار االنفص�ال
يف والي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة تسير بخط�ى حثيثة
وتوج�ت تل�ك اجله�ود بقي�ام
نح�و االنفص�الِّ ،
مجي�ع املجال�س الترشيعي�ة يف الوالي�ات اجلنوبي�ة
الس�بعة بين /20كان�ون األول1860/م و /1
ش�باط1861/م بإعلان انفصاهلا ع�ن الواليات
ٍ
بيان�ات ج�اء
املتح�دة األمريكي�ة ،م�ن خلال
ٍ
اختالف يف بعض التفاصيل
مضموهنا متطابق ًا م�ع
ٍ
البس�يطة ،بينام أصدرت مخس والي�ات منها ،هي:
كاروالينا اجلنوبية ،وميسيسيبي ،Mississippi
ٍ
إعالنات رس�مية
وجورجيا ،وتكس�اس Texas
مرافق�ة للبي�ان ذك�رت هب�ا َّ
أن محاية العبودية س�بب ًا
رئيس� ًا لقرار االنفص�ال ،وأضافت جورجيا س�وء
السياس�ة االقتصادي�ة العام�ة للحكوم�ة االحتادية
العام�ة وتفضيلها ملصالح الواليات الشمالية س�بب ًا
محل�ت والي�ة أالباما احلزب
آخ�ر لالنفص�ال ،فيام َّ

اجلمهوري مس�ؤولية القرار ،بينام اكتف�ت واليتي فلوريدا  Floridaولويزيان�ا  Louisianaبإصدار بيان
ِ
أس�بابه ،والقت قرارات االنفصال ترحيب ًا ش�عبي ًا واسع ًا يف مجيع الواليات السبع
االنفصال فقط من دون ذكر
ٍ
احتفاالت كبرية تأييد ًا هلا(.)9
التي َش ِهدت مدهنا الكبرية
اكتف�ت س�ت من الواليات الس�بع املنفصلة (باس�تثناء تكس�اس) ،بتصوي�ت جمالس�ها الترشيعية إلعالن
ٍ
بحج�ة َّ
أن الناخبني الش�عبيني أدلوا بآرائهم
االنفص�ال ،ومل تق�م بإجراء اس�تفتاء ش�عبي للتصديق عىل القرارَّ ،
يلق
صوت�ت باإلمجاع ،فيام مل َ
عندم�ا انتخب�وا ممثليهم يف املجلس ،وكان�ت كاروالينا اجلنوبية هي الوحيدة التي َّ
ٍ
صعوب�ات كبرية س�وى يف واليتي أالباما
التصوي�ت على االنفصال يف املجال�س الترشيعية للواليات الس�بع
موضح يف اجلدول التايل(:)10
وجورجيا ،،كام هو َّ
الوالية

تاريخ التصويت

مع

ضد

النسبة املئوية

15

%84،84

39

%61

17

%86،92

كاروالينا اجلنوبية

/20كانون األول1860/م

169

0

فلوريدا

/10كانون الثاين1861/م

62

7

جورجيا

/19كانون الثاين1861/م

208

89

تكساس

/1شباط1861/م

166

8

ميسيسيبي
أالباما

لويزيانا

/9كانون الثاين1861/م

/11كانون الثاين1861/م
/26كانون الثاين1861/م

84
61

113

%100

%89،85
%70،03
%95،40

فكرة عقد المؤتمر
مل تكن الواليات املنفصلة ترغب يف البقاء مستقلة طويالً ،فام ْ
أن أعلن املجلس الترشيعي يف والية كاروالينا
اجلنوبية انفصاله عن الواليات املتحدة األمريكية حتَّى بدأت صحيفة تشارلستون مريكوري Charleston
ٍ
مق�االت يكتبها رئيس حتريرها روبرت
 ،Mercuryالت�ي أصبح�ت الصحيفة الداعية لالنفصال من خالل
()11
بارنوي�ل ري�ت 1876-1800( Robert Barnwell Rhettم) ا ُملل َّق�ب (أب االنفصال) ،تدعو إىل
رضورة عقد مؤمتر يضم مجيع واليات العبيد اخلمس عرشة لبحث ا ُملستجدات التي حدثت ،فلم يلبث املجلس
ِ
ْ
الرق يف
أن اس�تجاب للدعوة وأرس�ل برقياته إىل نُظرائه يف الواليات األربع عرشة األخرى التي تس�مح بنظام ِّ
أراضيه�ا يف /31كان�ون األول1860/م ،يدعوه�م فيها إىل السير يف خطاه واختاذ ق�رار االنفصال ورضورة
رؤية مشرتكة ملستقبلها بعد ِ
التنسيق املشرتك بينها من أجل ٍ
هذه التطورات(.)12
ِ
ه�ذه الدعوة بع�د انفصال والية أالبام�ا يف /11كانون الث�اين1861/م ،عندما دع�ت يف الفقرة
تع�ززت
َّ
الثانية من بيان االنفصال الذي أصدرته مجيع الواليات التي تس�مح بنظام العبودية يف أراضيها إىل إقامة مؤمتر
للواليات املنفصلة تستضيفه عاصمتها مونتغومري يف /4شباط1861/م ،يتم فيه مناقشة تشكيل احتاد جديد
خ�اص هب�ا ،إذ ج�اء فيهاَّ :
«إن رغبة ش�عب أالبام�ا وهدفه هو اجتامع والي�ات اجلنوب التي متتل�ك العبيد من
أج�ل صياغة حكوم�ة مؤقتة ودائمة بنا ًء عىل مبادئ دس�تور الواليات املتحدة ،من خلال مؤمتر جيمع ٍّ
كل من
يرموغتنوم رمتؤم

197

واليات :ديالوي�ر ،ماريالند ،فرجيني�ا ،كاروالينا
الشمالية ،كاروالين�ا اجلنوبية ،فلوري�دا ،جورجيا،
ميسيسيبي ،لويزيانا ،تكساس ،أركنساس ،تنييس،
كنتاكي ،ميس�وري ،الذين سيكونون بموجب ِ
هذه
الدعوة مدعوون للقاء شعب والية أالباما من ِقبل
ٍ
مؤمتر ُيعقد يف اليوم الرابع من ش�هر
مندوبيه�م ،يف
ش�باط عام 1861م ،يف مدين�ة مونتغومري بوالية
أالباما ،لغرض التشاور فيام يتع َّلق بالطريقة األكثر
ٍ
تدابري
أي
فاعلية لتأمني عمل متضافر ومتناس�ق يف ِّ
يمكن اختاذها استحس�انًا لسلامنا وأمن الواليات
املستقلة»(.)13

رحب�ت الوالي�ات املنفصل�ة باملقرتح ،الس� َّيام
َّ
َّ
وأن اختي�ار أالبام�ا الس�تضافة املؤمت�ر ُيع�د ح ً
لا
وس�طي ًا مقب�والً بين واليت�ي اجلن�وب الكبريتني،
كاروالين�ا اجلنوبي�ة وجورجي�ا ،وأصب�ح االتفاق
أن يك�ون التمثيل يف املؤمتر بحج�م متثيل ِ
على ْ
هذه
الن�واب يف كونغ�رس
الوالي�ات س�ابق ًا يف جمل�س َّ
وأن يك�ون ِّ
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ةْ ،
ل�كل
ٍ
بغض النظر عن عدد
والي�ة صوت واحد يف املؤمتر ِّ
مندوبيه�ا ،وذل�ك عىل غ�رار املؤمتر ال�ذي ُع ِقد يف
فيالدلفي�ا ع�ام 1787م ،ومتَّت فيه صياغة دس�تور
الواليات املتحدة األمريكية(.)14
وفود المؤتمر
ج�اءت موافقات الوالي�ات تباع ًا مع إرس�ال
أسماء َّ
مرش�حيها حلضور املؤمتر ،إذ أرسلت والية
فلوريدا موافقتها يف /21كانون الثاين ،وميسيسيبي
يف /27كان�ون الثاين ،وجورجي�ا وأالباما يف /29
كان�ون الث�اين ،ولويزيان�ا وكاروالين�ا اجلنوبي�ة يف
ٍ
واليات بالنَّمط
/31كانون الثاين ،والتزمت مخسة
ا ُملحدَّ د الختيار املندوبني من خالل إقامة انتخاباتٍ
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جتري داخ�ل املجالس الترشيعي�ة واختيار مندوب
ٍ
ٍ
دائرة انتخابية يف ِّ
واحد عن ِّ
جملس ترشيعي،
كل
كل
باستثناء والية فلوريدا التي منح املجلس الترشيعي
فيها حلاكم الوالية صالحية اختيار املندوبني الذين
يمثل�ون الوالي�ة يف املؤمت�ر ،وبطبيع�ة احل�ال كان
التفوق ألنصار االنفصال بنسبة الثلثني من مندويب
املؤمتر ،فيام كانا وفدي واليتي أالباما وميسيس�يبي
فقط يضامن أغلبية من معاريض االنفصال(.)15
َش ِ
�هدت عطلة هناية األس�بوع يف يومي /3-2
ست من الواليات
ش�باط1861/م وصول وفود ٍّ
الس�بع املنفصل�ة إىل مدين�ة مونتغوم�ري ،بينما مل
تسنح الفرصة للوالية املنفصلة السابعة (تكساس)
ٍ
ألسباب قانونية ،إذ عىل الرغم
للمشاركة يف املؤمتر
ُ
من تصوي�ت جملس�ها الترشيعي يف يوم /4ش�باط
بأغلبي�ة ( )38-102عىل إرس�ال س�بعة مندوبني
ع�ن الوالية إىل املؤمت�ر ،إلاَّ َّ
أن وج�ود فقرة يف بيان
االنفصال تنص عىل رضورة إجراء اس�تفتاء شعبي
يف الوالي�ة ي�وم /23ش�باط1861/م الس�تكامل
إج�راءات االنفصال ،وقف حائ ً
ال أمام مش�اركتها
يف املؤمت�ر( ،)16وبذلك بلغ ع�دد املندوبني القادمني
م�ن الوالي�ات الس�ت املش�اركة ثلاث وأربعون،
عرشة من والية جورجيا ،وتسعة من والية أالباما،
وثامني�ة م�ن والي�ة كاروالينا اجلنوبية ،وس�بعة من
والية ميسيسيبي ،وسبعة من والية لويزيانا ،وثالثة
من والية فلوريدا(.)17
كان املندوب�ون الثلاث واألربع�ون الذي�ن
حضروا إىل مونتغوم�ري يعكس�ون أف�كار نُخب�ة
ا ُملجتم�ع ال�ذي يمثلون�ه م�ن خلال اهتاممه�م يف
ال�رق ،فق�د كان
السياس�ة ومصاحله�م يف نظ�ام ِّ
ٍ
وق�ت كان التعلي�م
احلض�ور زاخ�ر ًا باملثقفين يف
اجلامعي مقترص ًا عىل أبناء العوائل املورسة ،إذ كان

فيهم واحد وثالثون مندوب ًا من خرجيي اجلامعات،
بينما كان فيهم س�بع وثالث�ون حمامي� ًا بعضهم نال
شهادته من اجلامعات والبعض اآلخر من املدارس
القانوني�ة ،وواح�د وعرشون منهم قضاة س�ابقون
أو حالي�ون بما فيه�م اثن�ان كان�وا رؤس�اء حماك�م
س�ابقني يف والياهت�م( ،)18بينما كان نص�ف أعضاء
املؤمت�ر يمتلك�ون خبر ًة ترشيعي�ة جي�دة بوج�ود
واحد وعرشين مندوب ًا خدموا س�ابق ًا يف كونغرس

الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،واحتوى املؤمتر عىل
ِ
ثالث وزراء س�ابقني يف حكومة األخرية ،وس�بعة
ض َّباط س�ابقني خدموا يف جي�ش الواليات املتحدة
األمريكية( ،)19فيام كانت بطبيعة احلال الزراعة هي
املهن�ة األكثر مزاول� ًة ملندويب املؤمت�ر بوجود ثالث
وثالثني منهم وصفوا أنفس�هم بأنهَّ �م مزارعون بام
يف ذلك س�بع وعرشون م�ن املحامني ،بينام وصف
أربع مندوبني فقط أنفس�هم بأنهَّ م َّجتار( ،)20يف حني
طغت األيدلوجية االجتامعية اجلنوبية املتمثلة بتفوق
الل�ون األبيض بحض�ور اثنني وأربعين مندوب ًا من
أس�ياد العبيد ،بام يف ذلك أربعة عرش منهم ُيصنَّفون
م�ن كبار أس�ياد العبيد بامتالكهم أكث�ر من عرشين
عبد ًا ،فيام كان املؤمتر جنوبي ًا قلب ًا وقالب ًا بوجود واحد
وأربعين مندوب ًا ول�دوا يف واليات جنوبي�ة ،بينام مل
يك�ن س�بعة مندوبني م�ن موالي�د الوالي�ات التي
يمثلوه�ا ،وإمجاالً كان أغل�ب احلضور من الرجال
ذوي اخلربة السياس�ية إذ َّ
إن غالبيتهم كانوا أعضاء
بارزي�ن يف احل�زب الديمقراط�ي يف والياهتم ،بينام
كان ع�دد قليل منهم قد س�بق ل�ه العمل مع حزب
الـ(وي�غ) )21( Whigقب�ل أن يلتح�ق باحل�زب
الديمقراط�ي فيما بع�د أيض� ًا ،وبل�غ مع�دل أعامر
املندوبين احلارضي�ن يف مونتغومري ( )47س�نة،
وكان أكربهم توماس فيارنThomas Fearn
(1863-1789م)( )22م�ن والي�ة أالبام�ا ،بع�د

أن ناه�ز الثانية والس�بعني من العم�ر ،يف حني ُقدِّ ر
جلوسيه باتريسون كامبل Josiah Patterson
1917-1830( Campbellم)( )23م�ن والي�ة
ميسيس�يبيْ ،
أن يكون أصغر املندوبني عمر ًا ،حيث
كان له من العمر واحد وثالثون عام ًا فقط(.)24
كان وف�د والي�ة جورجي�ا ليس الوف�د األكرب
ضم الش�خصيات
ع�دد ًا يف املؤمت�ر فحس�ب ،وإنَّام َّ
األكثر متيز ًا يف احلضور ،من الرجال الذين سبقتهم

إىل املؤمت�ر س�معتهم وتارخيه�م الس�يايس الطوي�ل
تضمن ش�غل مناص�ب كبرية يف الس�لطتني
ال�ذي َّ
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة يف حكوم�ات الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة خلال الس�نوات العرشي�ن
األخرية ،يأيت يف مقدمتهم :هاول كوب Howell
1868-1815( Cobbم)( ،)25وروبرت تومبس
1885-1810( Robert Toombsم)(،)26
والكس�ندر س�تيفنز Alexander Stevens
(1883-1812م)( ،)27والذي�ن مل يقابله�م يف
الوفود األخرى ثق ً
ال وس�مع ًة عىل املستوى الوطني
س�وى روب�رت بارنويل ريت من والي�ة كاروالينا
اجلنوبية(.)28
قب�ل انطالق أعمال املؤمت�ر كان هناك انقس�ام
غري ُمع َلن بين املندوبني حول األُ ُط�ر العامة لنظام
احلك�م اجلدي�د ا ُملزم�ع إقامت�ه ،إذ ب�رز توجه�ان
خمتلفان ،األول يقوده الكس�ندر س�تيفنز ومعه وفد
والية جورجيا ويدعو إىل تبنِّي نظام حكم ودستور
مشابه لنظام ودس�تور الواليات املتحدة األمريكية
م�ع إج�راء بع�ض التعديلات الطفيفة علي�ه التي
ختص العبودي�ة وحقوق الوالي�ات ،والثاين بقيادة
روب�رت بارنوي�ل ريت وبعض أعض�اء وفد والية
كاروالين�ا اجلنوبية ال�ذي كان يرغ�ب بتبنِّي نظرية
«س�يادة الوالي�ات» وفق مب�دأ الالمركزية يف نظام
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احلك�م ،وإقامة نظام أكثر تطرف� ًا يمنحها املزيد من
الصالحي�ات إلدارة ش�ؤوهنا م�ن دون احلاجة إىل
سلطات احلكومة املركزية(.)29
لق�د ج�اء وف�د والي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة إىل
مونتغوم�ري حام ً
لا خالفات�ه مع�ه ،إذ رسعان ما
أعطى أعض�اء الوفد انطباع ًا واضح� ًا بعدم الرضا
ع�ن رئي�س الوف�د روب�رت بارنويل ريت بس�بب
مزاجه احلاد وسلوكياته املتفردة وحماوالته املستمرة
لتهمي�ش دوره�م وحتجيم�ه ،ولذل�ك مل يس�تطع
األخري حتش�يد عدد ٍ
كاف من املعارضني لتوجهات
وف�د والية جورجيا عىل الرغم من أنَّه َّبرر قلقه من
َّ
أن واليت�ي فرجينيا وكنتاكي س�وف لن تنضامن إىل
الواليات املنفصلة إذا م�ا اعتمد املؤمتر خ َّطة والية
جورجيا ،وبذلك ظ َّلت املعارضة حبيس�ة وجهات
النظ�ر ومل ِ
ثم رسعان ما تالش�ت
ترتق إىل اخلالفَّ ،
وأصب�ح لدى معظم املندوبني القناع�ة التا َّمة بتلك
اخل َّط�ة ،الس� َّيام َّ
وأن الوق�ت مل يك�ن مناس�ب ًا على
اإلطالق إلث�ارة اخلالفات وعرقل�ة انعقاد املؤمتر،
أن معظم املندوبين كان مؤمن ًا َّ
كما َّ
ب�أن هذا املؤمتر
جي�ب ْ
أن يك�ون مش�ابه ملؤمت�ر فيالدلفيا ال�ذي نتج
عنه إصدار دس�تور الواليات املتحدة األمريكية يف
/17أيل�ول1787/م ،وبالتايل َّ
ف�إن مقرراته جيب
ِ
ْ
املؤسس�ون يف ذلك
أن ال حتيد عن ما عمل به اآلباء ِّ

املؤمتر(.)30

انطالق أعمال المؤتمر
افتتح�ت اجللس�ة األوىل للمؤمت�ر يف مبن�ى
(الكابيت�ول)  Capitolيف مدين�ة مونتغوم�ري
عاصم�ة والي�ة أالبام�ا يف الس�اعة احلادي�ة عرشة
م�ن صب�اح /4ش�باط1861/م ،بق�راءة بيان�ات
االنفص�ال الت�ي أصدرهت�ا الواليات الس�ت تباع ًا
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وفق� ًا لتاري�خ صدوره�ا ،إيذان� ًا بإعالن اس�تقالل
ِ
هذه الوالي�ات ورشعية القرارات التي س�تتخذها
ث�م ُدع�ي القس باس�يل مانلي Basil
يف املؤمت�رَّ ،
()31
1868-1798( Manlyم) إلقام�ة الصلاة
ابته�االً إىل اهلل من أجل نجاح املؤمت�ر( ،)32وكان يف
لمِ
املؤسس�ون
ذلك تقليد ًا واضح ًا َا س�ار عليه اآلباء ِّ
يف مؤمتر إعداد الدس�تور األمريكي الذي ُع ِقد عام
1787م(.)33

ٍ
باقرتاح من مندوب والية أالباما
بدأت اجللسة
ويلي�ام باري�ش تش�يلتون William Parish
1871-1810( Chiltonم)( )34على إناط�ة
رئاس�ة اجللس�ة مؤقت� ًا لروب�رت وودوارد بارنوي�ل
Robert Woodward Barnwell
(1882-1801م)( )35من والية كاروالينا اجلنوبية،
ثم قراءة
ون�ال االقرتاح موافقة الواليات باإلمجاعَّ ،،
خطاب�ات موافقة الوالي�ات عىل إقامة ه�ذا املؤمتر،
واختُتمت اجللس�ة بالتصويت على انتخاب (هاول
ك�وب) من والية جورجيا بإمجاع الواليات الس�ت
رئيس� ًا للمؤمتر( ،)36وجاء االختي�ار منطقي ًا ومتوقع ًا
كونه ُيعد من أبرز الش�خصيات احل�ارضة يف املؤمتر
ال للمناصب الكبرية ،إذ سبق ْ
وأكثرها ش�غ ً
أن َع ِمل
النواب يف كونغرس الواليات املتحدة
رئيس ًا ملجلس َّ
وحاك ًام لوالية جورجي�ا ووزير ًا للخزانة يف حكومة
الرئيس جيمس بوكن�ان James Buchanan
(1861-1857م)(.)38()37
ألقى (هاول كوب) كلم ًة أمام املؤمتر ،ذكر فيها:
ٍ
حكومة
واجب كبري يف توفري
«لقد ُفرض علينا اآلن
ٌ
ِ
هلذه الواليات من أجل أمنها ومحايتها يف املستقبل،
َّ
إن املناس�بة الت�ي جتمعن�ا اآلن ليس�ت عادية ،نحن
كممثلني للواليات املس�تقلة ذات الس�يادة
نجتمع ُ
ٍ
بش�كل رس�مي الرابطة السياس�ية التي
التي ح َّلت

جتمعه�ا بالواليات املتح�دة األمريكية ،لس�نا اآلن
بصدد احلديث عن األس�باب التي أ َّدت هلذا القرار
ألنهَّ ا ثابتة وحقيقية ،ونُعلن مر ًة أخرى َّ
أن القرار ال
رجعة فيه أبد ًا»(.)39
واختتم املؤمتر أعامل اليوم األول له بالتصويت
باملوافق�ة باإلمجاع عىل اقرتاح (الكس�ندر س�تيفنز)
م�ن والي�ة جورجيا بتعيين جلنة من مخس�ة أعضاء

للقي�ام بصياغة النظام الداخلي للمؤمتر ،وأنجزت
اللجن�ة مهمته�ا يف الي�وم الت�ايل عندم�ا وضع�ت
النظ�ام الداخلي ال�ذي تأ َّل�ف م�ن ( )29فق�رة
ح�دَّ دت قواعد س�لوك الرئيس واألعض�اء داخل
وتم التصويت باملوافقة عليه
املؤمت�ر وصالحياهتمَّ ،
باإلمجاع(.)40
مناقشة نظام الحكم
بع�د االنته�اء م�ن وض�ع النظ�ام الداخلي يف
جلس�ة الي�وم الث�اين /5ش�باط1861/م ،انتق�ل
املؤمت�ر إىل مناقش�ة نظ�ام احلكم يف االحت�اد اجلديد
وش ِ
ا ُملزم�ع إقامت�هَ ،
�هد النق�اش جمموع� ًة م�ن
االقرتاح�ات والتعديلات ،إذ ب�دأ كريس�توفر
ميمنج�ر Christopher Memminger
(1888-1803م)( )41م�ن والي�ة كاروالين�ا
ٍ
يتضمن(:)42
باقرتاح
اجلنوبية املناقشات
َّ
 .1تعيين جلن�ة م�ن أج�ل القيام بوض�ع خ َّطة
إلنشاء حكومة مؤقتة عىل أساس دستور الواليات
املتحدة األمريكية.
 .2تشكيل جلنة من ثالثة عرشة عضو ًا لصياغة
ٍ
دس�تور مؤقت لالحتاد اجلديد ا ُملزم�ع إقامته ،تضم
رئيس املؤمتر وعضوين يتم ترش�يحهام من قبل وفد
ِّ
كل والية.

 .3إحال�ة مجي�ع املقرتحات املتع ِّلق�ة باحلكومة
املؤقتة ِ
هلذه اللجنة.
ث�م اقترح فرانس�يس بارت�و Francis
َّ
()43
1861-1816( Bartowم) م�ن والي�ة
جورجيا بتعدي�ل عدد أعضاء جلنة كتابة الدس�تور
املؤقت إىل اثني عرش عضو ًا ،بواقع عضوين من ِّ
كل
والية ،وبرئاسة كريستوفر ميمنجر ،من دون رئيس
املؤمت�رْ ،
وأن تق�دم اللجن�ة خ َّط ًة ش�املة لتش�كيل
حكومة مؤقتة يكون املؤمتر ُملزم ًا بتبنِّيها(.)44
وأض�اف توماس روتيس ك�وب Thomas
1862-1823( Rootes Cobbم)( )45مقرتح
تضمن ْ
أن يكون للمؤمتر الصالحيات التالية(:)46
َّ
 .1تعيين رئي�س للس�لطة التنفيذي�ة تك�ون
صالحيات�ه مش�اهبة لصالحيات رئي�س الواليات
املتحدة.
 .2تعيني ٍ
نائب للرئيس.

ِ
باعتب�اره الف�رع
 .3اس�تمرار ه�ذا املؤمت�ر
الترشيعي للحكومة املؤقتة ا ُملزمع تشكيلها ،عىل ْ
أن
ال تتجاوز مدَّ ة صالحيتها اثني عرش شهر ًا.
واقرتح ويليام بويز William Boyce
م�ن والي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة ْ
أن يت�م تش�كيل

()47

احلكومة املؤقتة من خالل اخلطوات التالية(:)48

ْ .1
أن يت�م اعتماد دس�تور الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة أساس� ًا لدس�تور احلكوم�ة املؤقت�ة ،مع
ٍ
تعديالت قليلة قدر اإلمكان.
 .2انتخ�اب الرئي�س ونائ�ب الرئي�س من قبل
املؤمتر عىل الفور.
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ْ .3
النواب
أن يتم تعيني جملس الشيوخ وجملس َّ
فور ًا من قبل هذا املؤمتر.
وض�ع اقتراح (ميمنج�ر) والتعديلات الت�ي
تبعت�ه اخلاصة بنظ�ام احلكم عىل طاول�ة التصويت
م�رر املؤمتر اقتراح (ميمنجر) بعد
يف املؤمت�ر ،ومل ُي ِّ
ْ
صوت�ت ثلاث واليات مع�ه ،وه�ي :فلوريدا
أن َّ
ٍ
واليات
وميسيس�يبي وكاروالينا اجلنوبية ،وثالث

تم
ض�ده ،ه�ي :أالباما وجورجي�ا ولويزيان�ا ،فيام َّ
تم
متري�ر تعدي�ل فرانس�يس بارت�و باإلمجاع ،بينما َّ
متري�ر تعديل (ك�وب) بأغلبي�ة ( )2-4بعد موافقة
أالباما وفلوريدا وميسيس�يبي وكاروالينا اجلنوبية،
وتم التصويت
وتصويت جورجيا ولويزيانا ضدَّ هَّ ،
باملوافقة عىل تعديل ويليام بويز باإلمجاع(.)49
ٍ
بوتق�ة
وم�ن أج�ل دم�ج مجي�ع التعديلات يف
واح�دة ق�دَّ م ويليام س�وليفان ب�اري William
1868-1821( S. Baryم)( )50م�ن والي�ة
ميسيس�يبي الئح� ًة بخ َّطة املؤمتر لتش�كيل احلكومة
وتضمنت النقاط التالية(:)51
املؤقتة،
َّ

َّ .1
إن هذا املؤمتر سوف يرشع يف إنشاء حكومة
مؤقت�ة مل�دَّ ة اثنت�ي عشر ش�هر ًا فق�ط حتَّ�ى إجراء
االنتخابات.

إن ِ
َّ .2
هذه احلكومة املؤقتة ستتش�كَّل بموجب
دس�تور مؤق�ت يت�م صياغت�ه على ِغ�رار دس�تور
ٍ
تعديلات يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،م�ع
بعض التفاصيل الرضورية.
ِ
َّ .3
هل�ذه احلكوم�ة املؤقت�ة رئي�س ونائ�ب
إن

الرئي�س ينتخب�ون م�ن خالل ه�ذا املؤمت�ر بطريقة
التعيني حتَّى يتم إجراء االنتخابات اخلاصة بذلك.
 .4جيب ْ
يتضمن الدس�تور املؤقت دعوة إىل
أن
َّ
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الوالي�ات الت�ي مل تلتح�ق باالحتاد اجلدي�د إلعادة
للميض
النظ�ر يف موقفها وإتاحة الوق�ت الكايف هلا ُ
يف هذا املسار.
 _5وفق ًا للدس�تور املؤقت ،هذا املؤمتر س�وف
ي�ويص الواليات املمثل�ة فيه بإرس�ال املندوبني إىل
الكونغرس بأرسع ٍ
وقت ممكن ليتم تشكيل السلطة
الترشيعية اخلاصة باحلكومة املؤقتة.

ِ
ه�ذه املقررات م�ن قبل
وت�م التصوي�ت على
الواليات الس�ت باإلمجاع يف ختام جلس�ة يوم /5
ش�باط1861/م ل ُينه�ي املؤمتر املناقش�ات اخلاصة
بنظام احلكم اخلاص باالحتاد اجلديد(.)52
الدستور المؤقت
بن�ا ًء عىل توصيات املؤمتر يف جلس�ة /5ش�باط
تقرر تش�كيل جلنة م�ن اثني عرشة عض�و ًا لصياغة
َّ
الدستور املؤقت ،تكون برئاسة كريستوفر ميمنجر،
وبواقع عضوين من ِّ
كل والية( ،)53وعقدت اللجنة
ٍ
أبواب مغلقة ،ومل يستغرق عملها
اجتامعاهتا خلف
أكثر م�ن يومني فقط حتَّى ق�دَّ م (ميمنجر) للمؤمتر
ٍ
دس�تور مؤقت للبالد يف /7شباط ،ومتَّت
مس�ودة
قراءته ومناقشته يف املؤمتر يف اجللسة املسائية ا ُملغلقة
ليوم /8شباط1861/م(.)54
احتوت مس�ودة الدستور املؤقت التي صاغتها
ٍ
ديباجة وس�تة مواد،
جلن�ة االثني عشر عضو ًا م�ن
حتت عنوان( :الدس�تور املؤقت حلكومة الواليات
الكونفدرالية يف شامل أمريكا)Constitution
for the provisional Government
of the Confederate States of
 ،North Americaولك�ن هذا االس�م واجه
ِ
احتوائ�ه عىل كلمة
معارض� ًة داخ�ل املؤمتر بس�بب

“شمال” الت�ي عدَّ ه�ا بع�ض املندوبين مش�ؤوم ًة
للكثير م�ن س�كَّان الوالي�ات املنفصل�ة ،فاقترح
الكسندر س�تيفنز من والية جورجيا تعديل االسم
إىل (الدستور املؤقت حلكومة الوالية الكونفدرالية
األمريكي�ة) ،وبع�د التصوي�ت على التعدي�ل متَّت
املوافق�ة عليه باإلمج�اع ،وبذلك ظهر اس�م االحتاد
اجلدي�د “الوالي�ات الكونفدرالي�ة األمريكي�ة”
رس�مي ًا ألول م�رة ،ومل يك�ن هن�اك ج�دال طويل
املؤسس�ون
حول االس�م إذ كان انعكاس� ًا العتقاد ِّ
ٍ
احت�اد ال مرك�زي حيافظ عىل
أنهَّ �م يقوم�ون بخل�ق
حقوق الواليات(.)55
ث�م انتق�ل املؤمتر إىل مناقش�ة ديباجة املس�ودة،
َّ
الت�ي ج�اء فيه�ا« :باس�م اهلل العظيم ،نح�ن َّنواب
الدول املس�تقلة وذات الس�يادة :كاروالينا اجلنوبية
وجورجي�ا وفلوري�دا وأالبام�ا وميسيس�يبي
ولويزيان�ا ،نياب� ًة عنها نق�وم بإعداد هذا الدس�تور
للحكومة التي ستس�تمر ملدَّ ة سنة واحدة فقط بدء ًا
من تاريخ تنصيب الرئيس»(.)56
كانت هناك مالحظات كثيرة حول الديباجة،
ابتدأه�ا من�دوب والي�ة ميسيس�يبي جيم�س ت.
هاريس�ون-1811( James T. Harrison
1879م)( )57باقتراح تغيير عب�ارة «باس�م اهلل
«بمناش�دة ع�ون اهلل» ،وبع�د
العظي�م» إىل عب�ارة ُ
التصوي�ت على ه�ذا التعدي�ل متَّ�ت املوافق�ة عليه
بأغلبي�ة ( )1-4بعد رف�ض والية أالبام�ا وامتناع
()58
ثم اقرتح والكر بروك
جورجي�ا عن التصويت َّ ،
1869-1813( Walker Brookeم)( )59من
والية ميسيس�يبي ،بنقل عبارة «بمناشدة عون اهلل»
وتم التصويت عىل
من بداية الديباجة إىل منتصفهاَّ ،
()60
ثم قدَّ م مندوب
تعديل بروك باملوافقة باإلمجاع َّ ،
والي�ة أالباما روبرت هـاردي س�ميث Robert

1878-1813( Hardy Smithم)
مقرتح ًا بإضافة عبارة« :أو إىل ْ
أن يتم وضع دستور
دائم بني الواليات املذكورة» ،وبعد التصويت عىل
املقترح متَّ�ت املوافقة بأغلبي�ة ( ،)2-3بعد موافقة
أالبام�ا وفلوريدا ولويزيانا علي�ه ،ورفضه من قبل
ميسيس�يبي وكاروالينا اجلنوبي�ة ،وامتناع جورجيا
عن التصويت بسبب انقسام آراء وفدها حوله(.)62

()61

أه�م القضايا
انتق�ل املؤمتر ملناق�ش واحدة من ِّ
يف الدس�تور املؤق�ت والت�ي كانت مث�ار جدل بني
وفود الواليات الس�ت ،وهي آلي�ة متثيل الواليات
نصت الفقرة
يف الكونغ�رس االنتق�ايل املؤق�ت ،إذ َّ
األوىل م�ن امل�ادة األوىل يف املس�ودة على َّ
«أن مجيع
تف�وض إىل هذا املؤمت�ر ،إلاَّ
الس�لطات الترشيعي�ة َّ
إذا أص�در املؤمت�ر أم�ر ًا بخالف ذل�ك» ،لكن وفدا
واليت�ي ميسيس�يبي وفلوريدا كانا مصران عىل َّ
أن
ه�ذا املؤمتر تنته�ي أعامله بانتخ�اب الرئيس ونائبه،
ٍ
وجي�ب ْ
انتخاب�ات الختي�ار
أن ُيص�ار إىل إج�راء
أعض�اء ُج�دد يقومون بش�غل مقاع�د الكونغرس
املؤق�ت مل�دَّ ة ع�ا ٍم واح�د ريثما تُق�ام االنتخاب�ات
النيابي�ة العام�ة ،بينما ارت�أت أرب�ع والي�ات هي:
كاروالين�ا اجلنوبي�ة ولويزيان�ا وأالبام�ا وجورجيا
ِ
ِ
ْ
وأعضائه بأداء
رئيسه
أن يس�تمر املؤمتر نفسه بذات
مهام الكونغرس املؤق�ت للواليات الكونفدرالية،
ربري�ن وجهة نظرهم بضيق الوقت الذي يس�مح
م ِّ
ٍ
بإجراء االنتخابات يف وقت قصري ،ورضورة إقرار
واملؤسس�ات
قوانني مهمة تتع َّلق بإنش�اء الوزارات
َّ
احلكومي�ة ا ُملرتبطة هب�ا ،وبرز اخللاف عندما تقدم
من�دوب والي�ة ميسيس�يبي ويلي ب�وب هاري�س
1891-1818( Wiley Pope Harrisم)
ٍ
تعديل ينص عىل انتهاء صالحيات هذا
( )63بمقرتح
املؤمتر بانتخاب الرئيس وإناطة الس�لطة الترشيعية

يرموغتنوم رمتؤم
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للنواب
إىل كونغ�رس ُمنتخب يتكون من جملسين َّ
والش�يوخ ،لك�ن ه�ذا التعدي�ل رسع�ان م�ا قوبل
باقتراح تق�دم ِ
ٍ
ب�ه س�تيفن فولر ه�ال Stephen

1862-1816( Fowler Haleم)( )64م�ن
والي�ة أالبام�ا ،ين�ص على ْ
أن يس�تمر ه�ذا املؤمتر
ِ
ِ
باعتباره س�لطة ترشيعية حلكومة
مهامه
نفس�ه بأداء
الوالي�ات الكونفدرالية األمريكي�ة إىل حني إجراء
انتخاب�ات الكونغرس ،وتُض�اف إىل الفقرة األوىل

م�ن امل�ادة األوىل عب�ارة «حتَّ�ى إقام�ة انتخاب�ات
والنواب»،
لكونغرس يتأ َّلف من جملسين للشيوخ َّ
ونجحت الواليات األربع بتمرير قرار إبقاء املؤمتر
نفس�ه بصالحيات الكونغرس املؤق�ت حتَّى إقامة
انتخابات عامة بأغلبية (.)65()2-4
بعد مناقش�ة املؤمتر ملس�ودة الدس�تور املؤقت،
ت�م
وإدخ�ال بع�ض التعديلات الطفيف�ة عليه�اَّ ،
التصوي�ت باملوافق�ة علي�ه باإلمج�اع منتص�ف ليلة
ٍ
ديباج�ة وس�تة
/8ش�باط1861/م ،وتأ َّل�ف م�ن
مواد ،وجاءت صياغته عىل غرار دستور الواليات
املتح�دة األمريكي�ة الصادر ع�ام 1787م ومطابق
ٍ
ت�م اس�تخدام األخري أساس� ًا
ل�ه
بش�كل كبير ،إذ َّ
ت�م في�ه نس�خ
للدس�تور املؤق�ت إىل احل�د ال�ذي َّ
أقس�ام كبيرة من�ه دون تغيير ،باس�تثناء اس�تبدال
كلمة (املتح�دة)  Unitedبكلمة (الكونفدرالية)
 ،Confederateوكان�ت الديباج�ة انعكاس� ًا
لفلس�فة حق�وق الوالي�ات وهيمنة الثقاف�ة الدين َّية
الربوتس�تانتية عىل صانعي الدس�تور ،إذ جاء فيها:
ن�واب الوالي�ات املس�تقلة يف كاروالين�ا
“نح�ن َّ
اجلنوبية وميسيس�يبي وجورجيا وفلوريدا وأالباما
ولويزيان�ا ،باالبته�ال إىل اهلل ،نُعل�ن إنش�اء ه�ذا
الدس�تور للحكوم�ة املؤقت�ة على ْ
أن يس�تمر س�ن ًة
واح�دة بع�د تنصي�ب الرئي�س أو إىل ْ
أن يتم وضع
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دستور دائم بني الواليات املذكورة”(.)66
وجاءت أوىل االختالفات القليلة يف الدس�تور
الكونف�درايل املؤقت مع دس�تور الواليات املتحدة
نص�ت األخرية عىل «إذ
األمريكي�ة يف الديباجة ،إذ َّ
ت�م حذف عب�ارة» نحن ش�عب الوالي�ات املتحدة
َّ
األمريكي�ة ،لكي نؤ ِّلف احتاد أكثر رس�وخ ًا ،ونُقيم
العدالة ،ونضمن االستقرار الداخيل ،ونضع ُأسس

الدفاع املشرتك ،ونزيد من الرفاهية العا َّمة ،ونصون
نعم�ة احلرية ألنفس�نا ولألجي�ال القادمة نضع هذا
الدس�تور للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة»( ،)67إذ
ت�م حذف عب�ارة «نحن ش�عب الوالي�ات املتحدة
َّ
األمريكية» ،وح َّلت حم َّلها أسامء الواليات يف تأكيدٍ
واض�ح عىل أولوية حقوق الوالي�ات والالمركزية
التي يتمتع هبا االحتاد اجلديد.
غير َّ
أن م�ا ج�اء يف الديباج�ة ال ُيع�د جتس�يد ًا
واضح ًا ملبدأ نظرية س�يادة الواليات فحسب ،وإنَّام
ُيفسرَّ عىل أنَّه تنازالً ش�كلي ًا قدَّ مته جلنة االثني عرش
التي أع�دَّ ت الدس�تور إلرض�اء جمموع�ة روبرت
بارنوي�ل ريت وبقي�ة أعضاء وفد والي�ة كاروالينا
اجلنوبية املتطرفني ،الس� َّيام بع�د ْ
أن ذهبت حماوالته
لرفض خ َّطة وفد والية جورجيا أدراج الرياح(.)68
أ َّما يف جمال الس�لطة الترشيعي�ة ،فذكرت املادة
األوىل َّ
أن الكونغرس الكونفدرايل املؤقت س�يكون
هي�أة ُأحادي�ة املجل�س يت�م التصويت في�ه من قبل
الوالي�ات بواق�ع ص�وت ِّ
ل�كل والي�ة ،وحذف�ت
بذل�ك َّ
كل الفق�رات املتع ِّلق�ة بصالحي�ات جمليس
النواب والشيوخ الواردة يف املادة األوىل من دستور
َّ
الواليات املتحدة األمريكية(.)69
أ َّما فيام يتع َّلق بشؤون السلطة التنفيذية يف املادة
الثاني�ة ،فقد جاء االختالف َّ
ب�أن الرئيس ونائبه يتم

انتخاهب�م باالقتراع م�ن قبل ه�ذا املؤمت�ر ،عىل ْ
أن
ٍ
تك�ون ِّ
صوت واحد فق�طْ ،
وأن يكون
والي�ة
لكل
ٌ
أمريك�ي األصل وعم�ره ال يقل ع�ن ( )35عام ًا،
ومقي ًام يف إحدى الوالي�ات املنفصلة عن الواليات
املتح�دة األمريكي�ة من�ذ ( )14عام� ًا ،واشترطت
ِ
لعزل�ه من خالل
موافق�ة ثلثي أعض�اء الكونغرس
الفق�رة الثالثة من امل�ادة الثانية ،الت�ي ذكرت« :يتم
إزالة الرئيس ونائب الرئيس من خالل إدانتهم من

قب�ل الكونغ�رس باخليانة أو الرش�وة أو غريها من
جلنح ،ويك�ون تصويت ثلثي األصوات
اجلرائم وا ُ
ِ
رضوري� ًا لتحقيق مثل ه�ذه اإلدان�ة»( ،)70ومل يمنع
أعض�اء الكونغ�رس م�ن تب�وأ مناص�ب حكومية،
ِ
وكانت
ه�ذه الفكرة تقليد َلمِا ه�و متَّبع يف بريطانيا،
وق�د ح�رص من�دوب والي�ة جورجي�ا الكس�ندر
س�تيفنز على إدخاهل�ا يف الدس�تور وتطبيقه�ا يف
حكومة الواليات الكونفدرالية(.)71

بينما ج�اءت امل�ادة الثالث�ة مقتضب�ة وقصرية،
وح�دَّ دت الس�لطة القضائي�ة يف الوالي�ات
الكونفدرالي�ة ،وذك�رت َّ
أن الس�لطة القضائي�ة
ٍ
الكونفدرالية س�تكون مناط ًة بمحكمة عليا واحدة
ِّ
لكل الواليات س�يتم تش�كيلها فيام بع�د ،وذكرت
الصالحي�ات القضائي�ة اخلاص�ة ِّ
بكل والي�ة ،فيام
يتع َّل�ق باس�تقالل القض�اء ،وضمان املحاكمة أمام
هيأة حم ِّلفني ،وتعريف اخليانة العظمى ،وهي بذلك
ال ختتل�ف إطالق ًا عن نظريهتا يف دس�تور الواليات
املتحدة األمريكية(.)72
بينما تناول�ت امل�ادة الرابع�ة وض�ع األقالي�م
والواليات ومزايا حصانات املواطنني يف الواليات
املختلف�ة ،وإع�ادة اهلاربني م�ن العدالة ،وس�يطرة
الكونغرس عىل األقاليم ،وضامن حقوق الواليات،
وج�اء فيها« :تضمن الوالي�ات الكونفدرالية ِّ
لكل

والي�ة عضو ًا (أو قد تصبح عضو ًا) يف هذا االحتاد،
حكومة ذات نظ�ام مجهوري ،وحتمي ٌّ
كل منها ضدَّ
الغ�زو ،وتعم�ل بنا ًء عىل طل�ب املجلس الترشيعي
أو الس�لطة التنفيذي�ة (عن�د ُّ
تع�ذر عق�د املجل�س
الترشيعي) ،على مقاومة أعامل العنف الداخلية يف
ٍ
والية يف هذا االحتاد»(.)73
أ َّي ِة
وتناولت املادة اخلامسة طرق تعديل الدستور،

إذ اشترطت موافق�ة ثلث�ي أعض�اء الكونغ�رس
ِ
لتعديله ،من دون احلاج�ة إىل موافقة ثلثي
املؤق�ت
املجال�س الترشيعي�ة للوالي�ات مثلما حيص�ل يف
دس�تور الواليات املتحدة األمريكي�ة ،فيام تناولت
املادة السادس�ة صالحيات الواليات الكونفدرالية
يف عقد القوانني واملعاهدات واليمني الدس�تورية،
وجاءت ِ
هذه املادة مطابقة متام ًا لنظريهتا يف دس�تور
ونصت عىل« :يصبح
الواليات املتحدة األمريكيةَّ ،
ه�ذا الدس�تور وقوانين الوالي�ات الكونفدرالي�ة
التي س�تصدر فيما بعد طبق ًا له ،ومجي�ع املعاهدات
ا ُملربمة أو التي ستُربم حتت سلطة حكومة الواليات
الكونفدرالي�ة بمثاب�ة القان�ون األعلى يف البلاد،
ويلت�زم بذل�ك القض�اة يف ِّ
كل والي�ة ،وال يلتف�ت
أي
ألي يشء يكون خمالف ًا هلذا يف دس�تور أو قوانني ِّ
ِّ
()74
والية» .
تم حذف املادة الس�ابعة واألخرية الواردة
بينام َّ
يف دس�تور الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة اخلاص�ة
بط�رق التصدي�ق عليه م�ن قبل الواليات ،بس�بب
اعتقاد جلنة االثني عرش التي صاغته ومعها مندوبو
أن الظ�روف غير مناس�بة هل�ا ،إذ َّ
املؤمت�ر َّ
إن وضع
رشط التصدي�ق ق�د يس�اعد مناهضي االنفص�ال
ِ
لتعطيل�ه قانوني� ًا يف بع�ض الوالي�ات ،الس� َّيام يف
جورجيا وأالباما ،حيث صدرت قرارات تصويت
املجال�س الترشيعي�ة اخلاص�ة باالنفص�ال هن�اك
يرموغتنوم رمتؤم
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ٍ
بصعوبة بالغة ،ممَّا ُيش�كِّل خطر حقيقي عىل نش�وء
االحتاد اجلديد ووحدة القرار اجلنويب(.)75
ويب�دو َّ
أن امل�دَّ ة الزمنية التي ج�رى فيها إعداد
الدس�تور املؤق�ت ،والت�ي مل تك�ن تتج�اوز ()48
س�اعة فق�ط ،مل تك�ن كافي�ة لوض�ع م�واد قانوني�ة
هتت�م بقضي�ة العبودي�ة التي أث�ارت جدالً واس�ع ًا
وكانت سبب ًا رئيس ًا يف االنفصال وتكوين الواليات
الكونفدرالي�ة؛ ولذل�ك َّ
ف�إن أب�رز م�ا يالح�ظ يف
ٍ
بش�كل
الدس�تور املؤق�ت ه�و تعامله م�ع القضية

هامشي ال يتناس�ب م�ع أمهيته�ا التارخيي�ة ،ت�ارك ًا
حتدي�د تفاصيله�ا للدس�تور الدائم ،إذ مل ِ
ي�أت بأ َّية
ٍ
ترشيع�ات جديدة تتع َّلق بالقضية س�وى أنَّه أش�ار
ٍ
بش�كل رصيح إىل العبيد باس�م «عبيد» أو «زنوج»
أو «أفارق�ة» ،ولي�س كما ورد ذكره�م يف دس�تور
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة باس�م «أش�خاص
ٍ
والية ما»،
آخرين» أو «ش�خص حمتجز للخدمة يف
وأوضحت الفقرة الثانية من املادة الرابعة منه كيفية
تنظي�م أمور العبيد ،ومعاجلة قضي�ة العبيد اهلاربني
ٍ
بطريقة ال ختتلف عن
بين الواليات الكونفدرالي�ة
نظريهت�ا يف دس�تور الوالي�ات املتح�دة األمريكية،
ٍ
والية إىل
إذ ذكرت« :يتم تس�ليم العب�د اهلارب من
أخ�رى بنا ًء عىل طلب الوالية التي ينتمي إليها ،من
قبل الس�لطة التنفيذي�ة للوالية الت�ي يوجد هبا هذا
ٍ
ٍ
حترير قرسي َّ
فإن
اختط�اف أو
أي
العب�د ،ويف حالة ِّ
الوالية التي حدث فيها هذا االختطاف أو التحرير
القسري تتحم�ل كا َّف�ة النفق�ات والتكاليف بام يف
ذل�ك قيم�ة العبد نفس�ه»( ،)76كما تناول�ت الفقرة
السابعة من املادة األوىل موضوع استرياد العبيد من
ٍ
اخلارج
بش�كل مش�ابه َلمِا كُتب يف دستور الواليات
املتحدة األمريكية ،إذ نصت عىل« :استرياد الزنوج
أي
األفريقيين حمظ�ور بموجب هذا الدس�تور من ِّ
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ٍ
بل�د أجنبي آخر أو أ َّي�ة والية من والي�ات املتحدة
خم�ول بوض�ع القوانين
األمريكي�ة ،والكونغ�رس َّ
اخلاصة بذل�ك ومنعه فعلي ًا» ،و «يتمتع الكونغرس
بسلطة استرياد العبيد من أ َّية والية ليست عضو ًا يف
الواليات الكونفدرالية األمريكية»(.)77
اختيار الرئيس والنائب
بع�د االنته�اء م�ن إق�رار الدس�تور املؤق�ت،
كان على املؤمت�ر يف جلس�ة /9ش�باط ْ
يص�وت
أن
ِّ
على انتخ�اب رئيس اجلمهوري�ة ونائب ًا ل�ه ،يف ِّ
ظل
وجود مرش�حني بارزين لذل�ك ،يأيت يف مقدمتهم:
ج�ون بريكنريدج م�ن والية كنتاكي ال�ذي اجتاح
الوالي�ات اجلنوبي�ة يف االنتخاب�ات الرئاس�ية عام
1860م ،وروب�رت هونرت Robert Hunter
(1887-1809م)( )78م�ن والي�ة فرجينيا ،الذي
الن�واب يف كونغرس الواليات
كان رئيس� ًا ملجلس َّ
املتحدة األمريكية ،وله مواقف قوية داعمة حلقوق
الواليات ،وروبرت بارنويل ريت ،وويليام يانيس
-1814( William Lowndes Yancey
1863م)( )79من والي�ة أالباما ،امللقب بـ(خطيب
االنفصال) ،وروبرت تومبس ،وتوماس كوب من
والية جورجيا ،وجيفرس�ون ديف�ز Jefferson
1889-1808( Davisم)( )80م�ن والي�ة
ميسيسيبي(.)81
ما ْ
أن بدأت مناقش�ة جمموعة األسماء املرشحة
حتَّى جتاه�ل املؤمتر بعضها معتق�د ًا بعدم مالءمتها
تم اس�تبعاد جون بريكنريدج بس�بب
للمنصب ،إذ َّ
َّ
أن واليت�ه (كنتاك�ي) مل تنفصل بعد م�ن الواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،كما أنَّ�ه ال ي�زال متمس�ك ًا
بمنصب نائب رئيس الواليات املتحدة ومل يستقيل
للمنفصلني ،كام اس�تبعد املؤمتر روبرت
منه وينضم ُ

هنتر كونه من والية فرجيني�ا التي مل تُعلن انفصاهلا
بع�د ،وهو ما يخُ الف الفق�رة األوىل من املادة الثانية
نص�ت على« :ال جيوز
يف الدس�تور املؤق�ت ،الت�ي َّ
ٍ
ش�خص ْ
أن يك�ون مؤه ً
لا ملنص�ب رئي�س
ألي
ِّ
اجلمهورية م�ا مل يكن قد جتاوز اخلامس�ة والثالثني
م�ن العمر ،وكان مقي ًام مل�دَّ ٍة ال تقل عن أربعة عرش
ِ
ه�ذه الكونفدرالي�ة»(،)82
عام� ًا يف إح�دى واليات
تم كذل�ك اس�تبعاد اختي�ار َّ
مرش�حني آخرين
كما َّ
ٍ
ألس�باب شخصية ،إذ اس�تبعد املؤمتر ويليام يانيس
بس�بب أفكاره املتطرفة يف قضية العبودية وعالقاته
الس�يئة مع معظم السياس�يني يف الوالي�ات املتحدة
�ق روب�رت بارنوي�ل ري�ت
األمريكي�ة ،بينما مل يت َّل َ
ِ
الدع�م ال�كايف من وف�د واليته كاروالين�ا اجلنوبية
ِ
النتخابه ،بسبب سلوكياته املتفردة
لتحش�يد الدعم
الت�ي جعلتهم يصفوه بـ(الطاغي�ة) و (الدكتاتور)،
وبالت�ايل تضاءل�ت فرصت�ه يف احلص�ول على
املنصب(.)83

انحرست املنافس�ة أخري ًا بين روبرت تومبس
وتوم�اس ك�وب ،وكالمه�ا م�ن والي�ة جورجي�ا،
وجيفرس�ون ديفز م�ن والية ميسيس�يبي ،وحاول
وف�د والي�ة جورجي�ا قب�ل الدخ�ول إىل جلس�ة
التصوي�ت حتش�يد الدعم م�ن أجل انتخ�اب أحد
مرش�حي الوالي�ة ،إلاَّ َّ
َّ
ص�دى
أن ذل�ك مل جي�د ل�ه
ً
لدى بقية الوفود ،بسبب التحفظات عىل َّ
مرشحيها
وعدم قناعة املندوبني بمؤهالهتم لش�غل املنصب،
إذ َّ
أن روب�رت تومب�س كان ح�ا َّد امل�زاج ويفتق�ر
للدبلوماس�ية ،فض ً
ال عن أنَّه مرسف ًا يف تناول اخلمر
ممَّ�ا جيعله ثم ً
ال طوال الوق�ت ،وتوماس كوب كان
قليل اخلربة السياسية مقارن ًة بمنافسيه ،واألهم من
ذل�ك َّ
أن وف�ود الوالي�ات األخ�رى مل تكن ترغب
باس�تحواذ والي�ة جورجيا عىل رؤوس الس�لطتني

التنفيذي�ة والترشيعية يف احلكومة ،بع�د ْ
تم منح
أن َّ
منصب رئي�س الكونغ�رس املؤقت هل�اول كوب،
تم
وبذل�ك مل َّ
يتبق س�وى جيفرس�ون ديف�ز ،الذي َّ
انتخاب�ه بإمجاع الواليات الس�ت رئيس� ًا للواليات
تم انتخاب الكس�ندر
الكونفدرالية األمريكية ،كام َّ
س�تيفنز من والية جورجيا ملنصب النائب باإلمجاع
أيض ًا(.)84
هك�ذا ،انتُخب جيفرس�ون ديفز ال�ذي مل يكن
ح�ارض ًا يف املؤمت�ر رئيس� ًا للوالي�ات الكونفدرالية
ٍ
هبدوء وبعيد ًا عن املؤامرات السياس�ية،
األمريكية،
إذ مل تك�ن هن�اك رغب�ة ل�دى املندوبين يف تعكير
صف�و أج�واء املؤمت�ر أو التس� ُّبب يف تأخير أعامل�ه
ِ
داخله ،وربام أس�هم غيابه
وخلق مش�اعر س�يئة يف
ِ
انتخاب�ه إذ َّ
إن املندوبين اآلخرين مل
إىل ح�دٍّ م�ا يف
ِ
يتمكَّن�وا م�ن رؤية
عيوب�ه( ،)85لكن الق�رار كان له
رره ،إذ َّ
إن
كثير م�ن االعتبارات السياس�ية التي تُب ِّ
(ديف�ز) كان ُيل َّق�ب بـ(ش�يرشون جملس الش�يوخ)
تش�بيه ًا ل�ه باخلطي�ب اليون�اين الش�هري( ،)86وكان

للتو قد أعلن اس�تقالته من جملس الشيوخ يف /21
كان�ون الث�اين1861/م ،وغ�ادر واش�نطن بعد ْ
أن
ألقى أم�ام املجلس خطاب ًا وداعي ًا مؤث�ر ًا ،انتقد فيه
سياس�ة احلكومة االحتادية اجت�اه الواليات اجلنوبية
وتدخلها ا ُملس�تمر يف ش�ؤوهنا الداخلية ،الس َّيام فيام
وب�رر فيه ق�رار املجلس
يتع َّل�ق بقضي�ة العبودي�ةَّ ،
ِ
واليت�ه ميسيس�يبي باالنفص�ال ع�ن
الترشيع�ي يف
ِ
الوالي�ات املتح�دة األمريكية ،بقول�ه« :نحن نعود
إىل امليثاق الذي يربطنا بعضنا ببعض ،وعىل املبادئ
تأسست عليها حكومتنا ،فعندما ينكر الطرف
التي َّ
ٍ
حكومة
ح�ق االنس�حاب م�ن
اآلخ�ر هل�ا وحيرمنا َّ
منحرف�ة حت�اول س�لب حقوقن�ا ،فإننا س�نخطو يف
طري�ق آبائن�ا ونُعلن اس�تقاللنا ونتحم�ل املخاطر،

يرموغتنوم رمتؤم
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َّ
إن ه�ذا عمل ليس فيه ع�داء ألحد ،وال فيه تفتيت
لوح�دة البلاد ،لكنه دف�اع عن الرس�الة واحلقوق
الت�ي ورثن�ا محايته�ا ،والتي من واجبن�ا املقدس ْ
أن
ننقلها إىل أطفالنا دون عوائق»(.)87
َّ
إن هذا اخلطاب واس�تقالته من جملس الش�يوخ
ِ
الت�ي قدَّ مها يف اليوم ذاته ،أكس�بت (ديفز) س�مع ًة
جي�دة لدى أوس�اط النُخبة السياس�ية يف الواليات
املنفصل�ة ،بل إنَّه أضح�ى بط ً
ال وطني� ًا لدى الرأي
ِ
واليته،
العام اجلن�ويب عندما ترك منصبه وع�اد إىل

فض ً
ال عن أنَّه كان له خدمة طويلة يف اجليش اكتسب
ِ
مس�امهته الف َّعالة يف
فيه�ا س�مع ًة جي�دة من خلال
حتقي�ق النصر يف احل�رب األمريكية  -املكس�يكية
ِ
(1848-1846م) ،فض ً
ش�غله منص�ب
لا ع�ن
وزي�ر الدف�اع يف عه�د الرئي�س فرانكلين بيرس
1857-1853( Franklin Pierceم) ،ممَّ�ا
ِ
خرباته يف إدارة ش�ؤون الدولة ،وكان الكثري
زاد يف
م�ن الكونفدراليني ي�رون فيه صور ًة من الس�يايس
وع�راب االنفصال ج�ون كاهلون
اجلن�ويب ا ُملحنَّك
َّ
1850-1782( John Calhounم)(،)89
وبذلك فقد كان االنطباع الس�ائد عنه يف األوساط
الرسمية والشعبية عىل أنَّه بطل من ا ُملجتمع اجلنويب
وي ِّسد ِق َيم
املؤمن بالعبودية ،حيمل صفات القيادة ،جُ
طبقة ا ُملزارعني وطبقة أسياد العبيد يف ٍ
آن واحد(.)90
أ َّما يف موض�وع اختيار نائب الرئيس ،فقد جاء
اختيار الكس�ندر س�تيفنز انتص�ار ًا إلرادة املعتدلني
يف املؤمت�ر ،إذ َّ
إن األخري ُعرف عنه كفاحه الدؤوب
ِ
واليت�ه جورجيا ع�ن الواليات
ملعارض�ة انفص�ال
ِ
املتح�دة ،وكان املؤمت�ر م�ن خلال اختي�اره هل�ذا
املنصب حياول التوفيق بين احلكومة الكونفدرالية
ونظريهتا يف الواليات املتحدة ،الس� َّيام َّ
وأن األخري
تربطه عالقات واس�عة مع الكثري من املسؤولني يف
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واشنطن(.)91

ِ
ونائبه ،اس�تمر املؤمتر يف
بع�د انتخ�اب الرئيس
ِ
جلس�ته املسائية يف /9ش�باط1861/م ،وقام
عقد
اقتراح تقدَّ م بهِ
ٍ
بالتصوي�ت باملوافق�ة باإلمجاع عىل
روبرت بارنويل ريت من والية كاروالينا اجلنوبية،
ينص عىل تش�كيل ٍ
ٍ
دستور دائم للبالد
جلنة لصياغة
تكون برئاسة (ريت) نفسه ،وتضم اثنا عرش عضو ًا
()92
بواق�ع عضوي�ن من ِّ
ق�رر املؤمتر
كل والي�ة  ،كام َّ
اقرتاح تق�دم ِ
ٍ
ب�ه كريس�توفر ميمنجر من
بن�ا ًء على
والي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة ،تش�كيل جلنة من س�تة
أعض�اء بواقع عض�و واحد م�ن ِّ
كل والية الختيار
عل�م وش�عار مجهوري�ة الوالي�ات الكونفدرالي�ة
()93
تقرر ْ
يرشع رئيس الكونغرس
األمريكية  ،كام َّ
أن َ
املؤق�ت ه�اول ك�وب يف تش�كيل اللج�ان الدائمة
للمجلس وعددها عرشة جلان ،هي :جلنة الش�ؤون
اخلارجية ،وجلنة املالية ،وجلنة الش�ؤون العس�كرية
والبحرية ،وجلنة القضاء ،وجلنة الش�ؤون الربيدية،
وجلنة الش�ؤون التجارية ،وجلنة احلس�ابات ،وجلنة
األش�غال ،وجلنة االمتيازات ،وجلن�ة الطباعة .عىل
كل ٍ
أن تتأ َّلف َّ
ْ
جلنة من مخسة أعضاء(.)94
واختتمت اجللس�ة بأداء رئيس وأعضاء املؤمتر
اليمين الدس�تورية بوصفه�م أعض�اء للكونغرس
املؤق�ت ،وأرشف عىل إدارة اليمين مندوب والية
أالبام�ا الق�ايض ريتش�ارد ووك�ر Richard
 ،)95(Walkerوه�و عض�و املحكم�ة العلي�ا يف
وق�رر املؤمتر بعد ذلك رفع اجللس�ة
والي�ة أالباماَّ ،
إىل يوم /11ش�باط1861/م ل ُيس�دل الس�تار عىل
جلس�ات املؤمت�ر التأس�ييس الت�ي اس�تمرت من 4
حتَّ�ى /9ش�باط1861/م ،عىل ْ
أن يب�دأ بعد ذلك
املؤمتر نفس�ه بمامرس�ة س�لطته الترشيعي�ة باعتبارهِ
الكونغ�رس املؤق�ت للوالي�ات الكونفدرالية ،كام

نص�ت عىل ذلك الفق�رة األوىل من املادة األوىل من
َّ
()96
الدستور املؤقت .

غلب�ت على املؤمتر مش�اعر ال�ود والوئ�ام بني
املندوبني ،ومل تظهر اخلصومات السياسية التقليدية
الس�ابقة بني أعض�اء احل�زب الديمقراطي وحزب
الوي�غ ،كما مل تظه�ر اخلالف�ات بين املتطرفني من
مؤي�دي االنفص�ال ونُظرائه�م الرافضين ل�ه ،إذ
مل يك�ن أح�د يرغ�ب يف عرقل�ة أو تعطي�ل االحتاد
اجلدي�د ،بس�بب َّ
أن النُّخب�ة السياس�ية كانت تُدرك
خط�ر احل�رب الوش�يك والرغب�ة املاس�ة لتج�اوز

االستنتاجات

إن أه�م ٍ
َّ
ميزة يف مؤمت�ر مونتغومري هو اعتداله
َّ
وع�دم تطرف�ه ،إذ ابتع�د املندوبين ع�ن التفكري يف
مصال�ح والياهت�م وعبرَّ وا ع�ن الكثري م�ن نُكران
الذات الس�يايس م�ن أجل االحتاد اجلدي�د ،وأثبتوا
أنَّ�ه مل يكن غايتهم منه فقط إنش�اء مجهورية جنوبية
تُبيح نظام العبودية فحس�ب ،بل كان يأمل أيض ًا يف
اجتذاب الواليات الوسطى لالنضامم هلا.

هك�ذا ُأس�دل الس�تار على أعمال مؤمت�ر
مونتغوم�ري ال�ذي اس�تمر مل�دَّ ة س�تة أي�ا ٍم بين
/9-4ش�باط1861/م ،وانعق�دت في�ه ثماين
ٍ
ٌ
وثالث رسية،
مخس منه�ا مفتوحة
جلس�ات كانت ٌ
ومتخض عن تأس�يس ٍ
َّ
احتاد جديد باسم (الواليات

الكونفدرالية األمريكية) ،وصياغة دس�تور مؤقت
ِ
وأعضائه
ل�ه ،واإلبق�اء على نف�س رئي�س املؤمت�ر
بوصفه�م مم ِّثلي الس�لطة الترشيعي�ة يف احلكوم�ة
املؤقتة ،واختيار رئيس ونائب له ،وتكليفه بتشكيل
ِ
حكومت�ه املؤقتة عىل ْ
أن تنته�ي صالحيتها بعد عا ٍم
ِ
واحد من
تنصيبه(.)97
مل يك�ن قرار االنفص�ال الذي اختذت�ه واليات
اجلن�وب الس�بع يف كان�ون األول 1860م وكانون
ِ
حلظته ،وإنَّام س�بقته
الث�اين 1861م مفاجئ ًا أو وليد
أربع�ون عام ًا م�ن اخلالف�ات بينها وبين احلكومة
املركزي�ة ح�ول عدَّ ة قضاي�ا ت�أيت يف مقدمتها قضية
العبودي�ة ،وج�اءت نتائ�ج االنتخاب�ات الرئاس�ية
عام 1860م وش�كَّلت انعكاس ًا حقيقي ًا لواقع تلك
وجس�دت التموض�ع اإليديولوج�ي
اخلالف�ات،
َّ
ٍ
بوضوح تام عن مشاعر االنفصال
حوهلا ،وأعلنت
لدى الرأي العام اجلنويب.
مل جت�د الوالي�ات املنفصل�ة صعوب� ًة كبيرة يف
التنس�يق واالتفاق فيام بينها عىل ِ
عقد مؤمتر تأسيس
ٍ
احت�اد جدي�د خاص هبا بس�بب حاجته�ا لذلك ،إذ
ٍ
والية ترغب يف البق�اء منفرد ًة وضعيف ًة
أي
مل تك�ن َّ
جراء الشعور باخلطر ا ُملحدق هبا من الوطن األُم.
َّ

الصعوب�ات الداخلي�ة م�ن دون إب�راز الكثير من
اخلالف�ات ،ولذلك مل يس�تغرق االتف�اق عىل مجيع
تفاصي�ل تأس�يس الدول�ة اجلدي�دة س�وى س�تة
أي�ام فقط ،وج�اء التصوي�ت باإلمجاع على معظم
جس�د تلك املش�اعر
القرارات التي اختذها املؤمتر ل ُي ِّ
الطيبة التي سادت فيه.

ٍ
َّ
ودس�تور
إن ق�رار تبنِّ�ي املؤمت�ر لنظا ٍم س�يايس
ٍ
بش�كل كبير لنظ�ام ودس�تور
مؤق�ت مش�اهبان
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،ق�د يب�دو خمالف� ًا
للمنطق و ُيفرغ قرار االنفصال من حمتواه ،إلاَّ َّ
أن ما
ربره هو اعتقاد رجال النُّخبة السياس�ية يف اجلنوب
ُي ِّ
أنهَّ م بخطوهتم تلك سيس�تعيدون ال�روح احلقيقية
للدس�تور األمريكي التي فقدها بس�بب سياس�ات
احلكومات املركزية ا ُملتعاقبة حسب وجهة نظرهم.
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الهوامش
ال�رق ..ماضي�ه وح�ارضه،
( )1عب�د السلام الرتمانين�يِّ ،
(الكويت1979 :م) ،ص.17
( )2ح�اول الساس�ة الذي�ن قاموا بإع�داد دس�تور الواليات
املتح�دة األمريكية االبتع�اد عن ذكر كلم�ة «العبودية»،
ٍ
ٍ
العتقادهم َّ
كلامت
مدلوالت سلبية ،واستخدموا
أن فيها
َّ
كم�رادف وبديل مهذب هلا ،مث�ل« :عامل ملزم
أخ�رى ُ
ٍ
والية ما» و «أش�خاص آخرين» ،فعىل سبيل
باخلدمة يف
نصت الفقرة الثانية من املادة الرابعة من الدس�تور
املثال َّ
ٍ
لشخص عامل ُملزم باخلدمة أو االشتغال
عىل« :ال جيوز
ٍ
ِ
ٍ
والي�ة ماْ ،
لوالية أخرى،
عمله إذا هرب
أن ُيعفى من
يف
تطبيق� ًا لقوانني ِ
هذه الوالي�ة أو ُن ُظمها ،بل جيب إرجاعه
ِ
واليته إىل اجلانب الذي يؤدي فيه عمله».
بنا ًء عىل طلب
نق ً
ال عن :تش�ارلز وماري بريد ،تاريخ الواليات املتحدة
األمريكية( ،د.م :د.ت) ،ج ،2ص.334
ال�رق بعد
( )3طم�أن الدس�تور الوالي�ات الشمالية بحظ�ر ِّ
1808م من خالل الفقرة التاسعة من املادة األوىل ،التي
نص�ت على« :ل�ن يحُ ظر الكونغ�رس قبل ع�ام 1808م
َّ
أي
تعتقد
الذي�ن
األش�خاص
أولئك
جلب
أو
إحض�ار
َّ
ٍ
والية من الواليات القائمة اآلن َّ
أن من املناسب دخوهلم
إليه�ا» .نق ً
ال عن :الري الويتز ،نظام احلكم يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ترمجة :جابر سعيد عوض( ،القاهرة:
1996م) ،ص.337
( )4اين�ا كورين ب�راون ،تاريخ الزنوج يف أمري�كا ،ترمجة :م.
عيسى( ،القاهرة :د.ت ،).ص.17
( )5احل�زب الديمقراط�ي  :Democratic Partyأقدم
تأس�س ع�ام
األح�زاب السياس�ية األمريكي�ة املن َّظم�ةَّ ،
ٍ
مجاعة م�ن املعارضني للنَّزع�ة االحتادية
1792م بقي�ادة
والسياس�ة املركزي�ة ،يتقدمه�م (توماس جيفرس�ون) و
(جيم�س ماديس�ون) ،حتول اس�م احلزب ٍ
مل�دة قليلة إىل
(احل�زب اجلمه�وري – الديمقراط�ي) .تبنَّ�ى احل�زب
ٍ
صالحيات
مب�دأ الالمركزية يف احلكم ومن�ح الواليات
انش�ق احل�زب يف عه�د الرئيس اندرو جاكس�ون
أكبر،
َّ
1837-1829( Andrew Jacksonم) ،بين
ٍ
مؤيد ومعارض لسياس�ات األخري االقتصادية ،ليتحول
اس�مه إىل (احل�زب الديمقراط�ي) بقيادة (جاكس�ون)،
ويب�دأ مرحل�ة جدي�دة نش�أ احل�زب فيه�ا على الفك�ر
املحافظ ،وارتبط بحامية نظام العبودية ،واكتسب شعبي ًة
ِ
تأسيس�ه حتَّى س�بعينيات
كبرية يف واليات اجلنوب منذ
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القرن العرشينُ .ينظر:

Lord Acton, History of the parties in the United
States, Washington, 1970, p.33.

( )6احل�زب اجلمه�وري :Republican Party
تأس�س يف /6مت�وز1854/م م�ن قبل
ح�زب س�يايس َّ
املعارضني للعبودية يف الواليات الشاملية ،وكان أغلبهم
م�ن األعض�اء املنش�قني ع�ن ح�زب الوي�غ واألحزاب
األخ�رى الصغرية ،من خالل املؤمت�ر الذي ع ُِقد يف بلدة
جاكسون  Jacksonبوالية ميشيغان ،Michigan
تقررت في�ه اللج�ان الفرعية للحزب ،وأسماء
وال�ذي َّ
وأقر فيه اس�م احلزب والربنامج الذي يس�عى
أعضائ�هَّ ،
ِ
لتحقيق�ه ،وكان اهل�دف األس�ايس للح�زب ه�و إلغ�اء
العبودي�ة وحتريمه�ا يف كا َّف�ة أنح�اء الوالي�ات املتحدة.
ُينظر :إبراهيم حممد س�ليامن ،احل�زب اجلمهوري ودوره
الس�يايس يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة (-1854
1876م) ،رس�الة ماجستري غري منش�ورة ،ك ِّلية الرتبية،
جامعة دياىل2012 ،م.
(7) Simon Wilson, The History of United States,
New York, 1955, p.290.
(8) Scott Walter, Abraham Lincoln and Republican party, New York, 1913, p.303.
(9) Steven Channing, Crisis of Fear: Secession
in South Carolina, New York, 1970, p.43.
(10) Ralph A. Wooster, Secession Conventions
of the South, New York, 1983, p.89.

( )11روب�رت بارنوي�ل ري�ت (1876-1800م) :حم�ا ٍم
وصحايف وسيايس أمريكي ،ولد يف مقاطعة (بيافورت)
 Beaufort Countyبوالي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة،
َد َرس القان�ون وخت�رج حمامي ًا منذ ع�ام 1821م ،أصبح
ِ
لواليته بين عامي (-1826
عض�و املجل�س الترشيعي
ِ
ث�م أصبح املدَّ ع�ي العام يف حمكمة واليته بني
1832م)َّ ،
النواب
ثم عض�و يف جملس َّ
عام�ي (1837-1832م)َّ ،
ثم عضو جملس الشيوخ
(1849-1837م)،
بني عامي
َّ
بين عام�ي (1852-1850م) .كان ل�ه إس�هامات
فاعل�ة يف انفص�ال والي�ة كاروالينا اجلنوبي�ة من خالل
ِ
مقاالته الصحفية الداعية لذلك يف صحيفة (تش�ارلتون
مريك�وري) ،ولذل�ك ُيل َّق�ب ب�ـ(أب االنفص�ال).
أصب�ح عضو الكونغ�رس الكونف�درايل املؤقت بني /4
ش�باط1861/م حتَّ�ى /17ش�باط1862/م .بع�د

احلرب اعتزل العمل السيايس واستقر يف والية لويزيانا.

William L. Barney, The Oxford Encyclopedia of
the Civil War, New York, 2011, p.265.
(12) Ralph A. Wooster, Op. Cit., p.193.
(13) Quoted in: E. Merton Coulter, The Confederate States of American 1861-1865, Baton
Rouge, 1950, p.37.
(14) Ralph A. Wooster, Op. Cit., p.193.
(15) Ibid., p.199.

( )16اس�تكملت والي�ة تكس�اس إج�راءات انفصاهل�ا عن
الوالي�ات املتحدة األمريكية يف /23ش�باط1861/م،
عندم�ا أجرت االس�تفتاء الش�عبي الع�ام للتصديق عىل
قرار االنفصال الذي اخت�ذه املجلس الترشيعي للوالية،
وج�اءت نتيج�ة االس�تفتاء لصال�ح االنفص�ال بأغلبية
( )46،129مقاب�ل ( ،)14،697ويف /2آذار أعلن�ت
الوالي�ة انفصاهل�ا رس�مي ًا وأرس�لت س�بع مندوبني إىل
الكونغرس الكونفدرايل املؤقت يف مونتغومريُ .ينظر:

Walter L. Buenger, Secession and the Union in
Texas, Austin, 1984, p.144.

( )17من جورجيا :روبرت تومبس ،Robert Toombs
وفرانس�يس بارت�و ،Frances Bartowومارت�ن
كراف�ورد  ،Martin Crawfordواوغني�س
نيس�بات  ،Eugenius Nisbetوبنيامين هي�ل
 ،Benjamin Hillواوغستس رايت Augustus
 ،Wrightوتوم�اس ك�وب ،Thomas Cobb
واوغستس كينان  ،Augustus Kenanوالكسندر
س�تيفنز  .Alexander Stephensم�ن أالبام�ا:
ريتش�ارد والك�ر  ،Richard Walkerوروب�رت
س�ميث  ،Robert Smithوكولن ماكراي Colin
 ،McRaeوج�ون ش�ورتري ،John Shorter
وويلي�ام ش�يلتون  ،William Chiltonوس�تيفن
ه�ال  ،Stephen Haleوديفي�د لوي�س David
 ،Louisوتوم�اس في�ارن ،Thomas Fearn
وجابي�ز المار ك�وري  .Japes Lama Curryمن
كاروالين�ا اجلنوبية :روبرت ريت ،Robert Rhett
وروبرت بارنوي�ل  ،Robert Barnwellوجيمس
تشيزنوت  ،James Chesnutوكريستوفر ميمنجر
 ،Christopher Memmingerوويلي�ام ميل�ز
 ،William Milesولورن�س كي�ت Laurence

 ،Keittوويليام بويز  ،William Boyceوتوماس
وي�ذرس  .Thomas Withersم�ن ميسيس�يبي:
ويلي هاري�س  ،Wiley Harrisواليك�س كاليتون
 ،Alex Claytonوويلي�ام ويلس�ون William
 ،Wilsonوجيم�س هاريس�ون James
 ،Harrisonووالك�ر بروك ،Walker Brooke
وويلي�ام ب�اري  ،William Barryوجوس�يه
كامب�ل  .Josiah Campbellم�ن لويزيان�ا :جون
باركين�ز  ،John Parkinsواليك�س دي كل�وت
 ،Alex de Cloutوتش�ارلز كون�ارد Charles
 ،Conardودون�كان كين�ر ،Duncan Kenner
وإدوارد س�بارو  ،Edward Sparrowوهن�ري
مارش�ال  .Henry Marshallم�ن فلوري�دا:
جاكس�ون موت�ون  ،Jackson Mortonوج�اس
اوين�ز  ،Jas Owensوجيمس اندرس�ون James
.Anderson
Ralph A. Wooster, Op. Cit., p.198.

(18) E. Merton Coulter, Op. Cit., p.44.
(19) Ralph A. Wooster, Op. Cit., p.207.
(20) E. Merton Coulter, Op. Cit., p.45.

( )21ح�زب الوي�غ  :Whig Partyحزب س�يايس ظهر
ٍ
بش�كل غير منتظ�م يف مرحل�ة االس�تعامر الربيط�اين
ِ
للوالي�ات األمريكي�ة ،نش�أ على غ�رار ح�زب الوي�غ
الربيط�اين ،بق�ي ح�زب ضعي�ف التأثير والقاع�دة
ٍ
بشكل أكرب يف عهد الرئيس اندرو
اجلامهريية حتَّى انتظم
جاكسون (1837-1829م) ،وكان أغلب أعضائه من
املنش� ِّقني ع�ن احل�زب الديمقراطي بس�بب معارضتهم
لسياس�ة (جاكس�ون) االقتصادية بقيادة السيايس البارز
ِ
نش�اطه يف ال َعقد اخلامس
هن�ري كالي ،وصل إىل ذروة
م�ن الق�رن التاس�ع عشر ،عندم�ا أصبح مناف�س قوي
للح�زب الديمقراط�ي واس�تطاع ْ
أن يتف�وق علي�ه م�ن
خالل الفوز يف االنتخابات الرئاسية يف عامي 1840م و
1848م ،لكن بعد ذلك بدأ بالرتاجع بعد وفاة (كالي)
ع�ام 1850م ،واالنقس�ام احل�اد ال�ذي أحدثت�ه قضي�ة
ٍ
موقف حاس�م
العبودي�ة وع�دم قدرة احل�زب عىل اختاذ
منه�ا ،ولذل�ك ختَّل�ىَّ معظ�م أعضائ�ه عنه وانضم�وا إىل
احل�زب اجلمهوري ،ليبدأ نش�اطه يتالش�ى حتَّى اختفى
من الساحة السياسية هنائي ًا يف انتخابات عام 1860م.

Michael A. Morrison, Encyclopedia of U.S.
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Political History, Vol.2, Washington, 2010,
p.389.

( )22توم�اس في�ارن (1863-1789م) :طبيب وس�يايس
أمريكي ،ولد يف مقاطعة (غرينزفيل) Greensville
 Countyبوالي�ة فرجيني�اَ ،د َرس الط�ب يف ك ِّلي�ة
واش�نطن يف مقاطع�ة (ليكس�نغتون) بوالي�ة فرجيني�ا
وخت�رج منه�ا ع�ام 1810م ،خ�دم ضابط� ًا يف احل�رب
األمريكي�ة – الربيطاني�ة ع�ام 1812م ،انتقل إىل والية
أالبام�ا وأصب�ح عض�و ًا يف املجل�س الترشيع�ي يف املدَّ ة
ت�م
(1829-1817م) ،بع�د انفص�ال والي�ة أالبام�ا َّ
ِ
واليته إىل مؤمت�ر مونتغومري الذي
إرس�اله مندوب ًا ع�ن
َّ
متخض ع�ن تأس�يس الوالي�ات الكونفدرالي�ة .أصبح
عض�و ًا يف الكونغ�رس الكونف�درايل املؤق�ت بين /4
شباط/29-نيسان1861/م.
Richard N. Current and others, Encyclopedia of the Confederate, Vol.2, New
York, 2008, p.569.

( )23جوس�يه باتريس�ون كامب�ل (1917-1830م) :ول�د
يف مقاطع�ة (كام�دن)  Camdenبوالي�ة كاروالين�ا
اجلنوبي�ة ،وب�دأ دراس�ة القان�ون ع�ام 1845م يف ك ِّلي�ة
ديفدس�ون  Davidsonبوالية كاروالينا الشاملية بعد
ِ
أرسته إىل هناك ،وخترج منها ع�ام 1847م ليبدأ
انتق�ال
بمامرس�ة ا ُملحاماة وهو يف س� ِّن الس�ابعة عرش ،انتقل إىل
والية ميسيس�يبي .أصبح عض�و املجلس الترشيعي فيها
ث�م رئيس� ًا للمجل�س يف ع�ام 1861م،
ع�ام 1851مَّ ،
ث�م عض�و الكونغ�رس الكونف�درايل املؤق�ت م�ن /4
َّ
شباط1861/م/17-ش�باط1862/مُ .من�ح رتب�ة
(مق�دَّ م) وخدم يف احل�رب األهلية يف فوج مش�اة ()40
لوالي�ة ميسيس�يبي ،و ُأصيب يف معرك�ة كورينث الثانية
 ،second Battle of Corinthبع�د احل�رب
أصب�ح عضو يف املحكم�ة العليا لوالية ميسيس�يبي عام
ثم رئيس ًا بني عامي (1894-1891م).
1876مَّ ،
Ted Ownby and Charles Reagan Wilson, The
Mississippi,

Encyclopedia,

Mississippi
2017, p.167.

(24) Charles Dew, Apostles of Disunion: Southern Secession Commissioners and the
Causes of the Civil War, Charlottesville,
2001, p.24.
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( )25ه�اول ك�وب (1868-1815م) :حم�ا ٍم وس�يايس
أمريك�ي ،ول�د يف والي�ة جورجي�اَ ،د َرس القان�ون يف
جامع�ة جورجي�ا وخت�رج حمامي� ًا ع�ام 1836م ،أصبح
الن�واب بين عام�ي (1851-1842م)،
عض�و جملس َّ
النواب بين عام�ي (1851-1849م)،
رئي�س جمل�س َّ
ثم حاكم والية جورجيا بني عامي (1853-1851م)،
َّ
ً
الن�واب بين عام�ي
جمل�س
يف
ا
عض�و
انتخاب�ه
عي�د
ُأ
َّ
(1857-1855م) ،أصب�ح وزي�ر ًا للاملي�ة بين عام�ي
ِ
واليته أصبح رئيس
(1860-1857م) .بع�د انفص�ال
كونغ�رس الوالي�ات الكونفدرالي�ة املؤق�ت بين عامي
ث�م انض�م للجي�ش الكونف�درايل
(1862-1861م)َّ ،
و ُمن�ح رتبة (لواء) وش�ارك يف مع�ارك عديدة يف احلرب
األهلية ،وكان من املعارضني لتجنيد العبيدُ .ينظر:

The Encyclopedia Americana, Vol.7, p.214.

( )26روب�رت تومب�س (1885-1810م) :حما ٍم وس�يايس
أمريك�ي ،ول�د يف مقاطع�ة واش�نطن بوالي�ة جورجيا،
التح�ق بك ِّلي�ة فرانكلين Franklin W. Olin
 College of Engineeringع�ام 1814م لكن�ه
ما لبث ْ
أن ُطرد منها عام 1826م بس�بب سوء السلوك،
ثم واصل دراسته يف ك ِّلية االحتاد Union College
َّ
يف نيوي�ورك وخت�رج منه�ا ع�ام 1828م .أصب�ح عضو
املجل�س الترشيع�ي بين عام�ي (1843-1837م)،
الن�واب عن والية جورجي�ا بني عامي
ث�م عضو جملس َّ
َّ
ثم عضو جملس الشيوخ بني عامي
(1853-1845م)،
َّ
ث�م أصب�ح أول وزي�ر خارجي�ة
(1861-1853م)َّ ،
للواليات الكونفدرالية يف املدة بني /25شباط – /25
ِ
منصبه و ُمنح رتب�ة (لواء)
متوز1861/م ،اس�تقال م�ن
يف اجليش الكونفدرايل وش�ارك يف احل�رب األهلية أوالً
يف جي�ش بوتوم�اك ،Army of the Potomac
ث�م يف ميليش�يا والي�ة
ث�م يف جي�ش شمال فرجيني�اَّ ،
َّ
جورجي�ا و ُأصيب يف ِ
ي�ده يف معركة انتيتام Battle of
 ،Antietamبع�د هناية احلرب ه�رب إىل كوبا ومنها
ثم ع�اد إىل والي�ة جورجيا ع�ام 1867م،
إىل باري�سَّ ،
ورف�ض طلب العفو من الس�لطات االحتادي�ة ،واعتزل
ِ
ِ
وفاته. .
لشؤونه اخلاصة حتَّى
السياسة وتفرغ
Spenser C. Tucker, American Civil War:
The Definitive Encyclopedia and Document Collection, Vol.5, United States of
America, 2013, p.1969.

( )27الكسندر ستيفنز (1883-1812م) :سيايس أمريكي،

ولد يف والية جورجياَ ،د َرس القانون وأصبح حمامي ًا عام
ِ
لواليته بني
1834م ،أصبح عضو يف املجلس الترشيعي
النواب عن
ثم عضو جملس َّ
عام�ي (1842-1836م)َّ ،
(ح�زب الوي�غ) بين عام�ي (1852-1843م) ،وعن
احل�زب الديمقراط�ي بين عام�ي (1859-1852م)،
كان م�ن أب�رز املدافعني عن العبودية لكن�ه مل يكن مؤمن ًا
بضرورة االنفص�ال ع�ن االحت�اد ،أصبح نائ�ب رئيس
الواليات الكونفدرالية من تأسيسها وحتَّى اهنيارها.

The American Peoples Encyclopedia, Vols.17,
New York, 1964, p.297.
(28) Emory Thomas, The Confederate States of
Montgomery, Austin, 1973, p.16.
(29) Clement Eaton, A History of the Southern
Confederacy, New York, 1954, p.23.
(30) Charles Dew, Op. Cit., p.29.

( )31باس�يل مانيل (1868-1798م) :رجل دين أمريكي،
ول�د بالق�رب م�ن (بيتس�بورو)  Pittsboroبوالي�ة
كاروالين�ا اجلنوبي�ة ،عندم�ا بل�غ الثامن�ة عشر التح�ق
وتم تعميده يف كنيس�ة مقاطعة
بمدرس�ة بينغه�ام الدين َّية َّ
(تش�اتام)  ،Chatham Countyويف عام 1818م
حصل عىل رخصة التبشير من الكنيسة ذاهتا ،ويف /11
تم تنصيبه قس رس�مي ًا يف (تشارلس�تون)
أيار1826/م َّ
 Charlestonبوالي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة ،انتقل إىل
والي�ة أالبام�ا ع�ام 1837م وكان ل�ه دور يف تأس�يس
املعمداين اجلنويب ومجعية أالباما التارخيية ،يف عام
املؤمت�ر َ
املؤس�س ملجلس أمناء
الرئيس
منص�ب
ش�غل
1855م
ِّ
املعمداني�ة اجلنوبي�ة Southern
املدرس�ة الالهوتي�ة َ
 ،Baptist Theological Seminaryعم�ل
قس للكونغ�رس الكونف�درايل املؤق�ت يف مونتغومري
ِ
عمل�ه
بوالي�ة أالبام�اُ ،أصي�ب بالش�لل واس�تقال م�ن
الالهويت عام 1864م.

Jerry Falwell and others, Southern Baptist Ministers, Alabama, 2011, p.324.
(32) Journal of the Congress of the Confederate
States of America 1861-1865, Vol.1, Wash-

ington D.C., Government Printing Office,
1904-05, p.10.

ٍ
( )33اس�تمرت إقام�ة الصل�وات يف افتت�اح ِّ
جلس�ة من
كل
جلس�ات مؤمت�ر مونتغوم�ري ،وكان يف ذل�ك حتقيق� ًا

لرغبة بنيامين فرانكلين Benjamin Franklin
املؤسس�ون
(1790-1706م) أح�د أب�رز اآلب�اء
ِّ
للواليات املتحدة األمريكية ،فبعد ْ
أن وصلت مناقشات
ٍ
مؤمت�ر إع�داد الدس�تور األمريك�ي إىل طري�ق مس�دود
وكان�ت قريب� ًة من الفش�ل يف أواخر حزي�ران 1787م،
أراد (فرانكلني) تلطيف األجواء وهتدئة التوتر ،وجلب
ٍ
س�لوك أكث�ر مرون ًة عن طري�ق تذكري املؤمتر
الفرق�اء إىل
باحلاج�ة إىل إقام�ة الصلاة التامس� ًا لالسرتش�اد ،وطلب ًا
ِ
بقوله“ :م�ا دام ما
ملعون�ة السماء ،وخاطب احلارضي�ن
عصفور يس�قط إلاَّ ِ
ٍ
بعلم اهلل ،فمن غير ا ُملحتمل ْ
أن
م�ن
ِ
تنه�ض إمرباطورية م�ن دون مس�اعدته؛ ل�ذا اقرتح أنْ
تُقام الصالة من اآلن فصاعد ًا من أجل عون السماء لنا،
ِ
أن تُق�ام َّ
بربكاته نقاش�اتنا ،عىل ْ
ٍ
صباح قبل
كل
وليش�مل
أن ِ
مب�ارشة العمل من قبل رجل ٍ
دي�ن أو أكثر” ،إلاَّ َّ
هذه
الدعوة قوبلت بالرفض من معظم أعضاء املؤمتر بس�بب
اخل�وف م�ن إقحام الدين يف السياس�ة ،الس� َّيام مع تنوع
دياناهتم ومذاهبهم.

Max Farrand, The records of the federal convention of 1787, Vol.1, New York, 1911,
p.450.

( )34ويلي�ام باري�ش تش�يلتون (1871-1810م) :حم�ا ٍم
ٍ
وق�اض وس�يايس أمريك�ي ،ول�د يف مقاطع�ة كولومبيا
بوالي�ة كنتاك�يَ ،د َرس القان�ون وخت�رج حمامي� ًا ع�ام
1831م ،انتق�ل إىل والي�ة أالبام�ا ع�ام 1839م ،يف
ع�ام 1846م أصب�ح قاضي ًا يف املحكم�ة العليا يف والية
ت�م اختي�اره مندوب� ًا إىل مؤمت�ر مونتغوم�ري
أالبام�اَّ ،
وأصب�ح عض�و الكونغ�رس الكونف�درايل املؤق�ت بني
/4شباط/17-1861/ش�باط1862/م ،بع�د هناي�ة
ِ
واليته أالباما وتوفيِّ هناك.
احلرب عاد إىل

Jon L. Wakelyn, Biographical Dictionary of the
Confederacy, U.S.A, 1977, p.55.

( )35روب�رت ووداورد بارنوي�ل (1882-1801م):
ٍ
لعائل�ة معروف�ة يف
حم�ا ٍم وس�يايس أمريك�ي ،ول�د
(بوف�ورت) بوالي�ة كاروالين�ا اجلنوبي�ة ،تل َّق�ى تعليمه
يف ك ِّلي�ة بوف�ورت ،أصبح عضو ًا يف املجل�س الترشيعي
ِ
ث�م عض�و ًا
لواليت�ه بين عام�ي (1828-1826م)َّ ،
ث�م
يف جمل�س َّ
الن�واب بين عام�ي (1833-1829م)َّ ،
عضو ًا يف جملس الش�يوخ بين /4حزيران/18-كانون
األول1850/م ،أصبح رئيس� ًا مؤقت ًا ملؤمتر مونتغومري
ثم أصبح عضو جملس الشيوخ
يوم /4شباط1861/مَّ ،

يرموغتنوم رمتؤم

213

يف الكونغ�رس الكونفدرايل بني /18ش�باط-1862/
/10أيار1865/م.
Spenser C. Tucker, Op. Cit., Vol.1, p.132.

(36) Journal of the Congress of the Confederate States of America, Op. Cit., p.16.

( )37جيم�س بوكن�ان (1868-1791م) :الرئي�س
اخلام�س عشر للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،ولد يف
والي�ة بنس�لفانياَ ،د َرس القان�ون وأصب�ح حمامي� ًا ع�ام
الن�واب بين عام�ي
1815م ،أصب�ح عض�و جمل�س َّ
ث�م س�فري ًا يف روس�يا بين عام�ي
(1831-1821م)َّ ،
ث�م عض�و جمل�س الش�يوخ بين
(1833-1831م)َّ ،
ث�م وزي�ر ًا للخارجي�ة بين
عام�ي (1845-1833م)َّ ،
ث�م س�فري ًا يف بريطاني�ا بني
عام�ي (1849-1845م)َّ ،
ث�م رئيس� ًا للبالد بني عامي
عام�ي (1855-1852م)َّ ،
(1860-1856م).

The American Peoples Encyclopedia, Vol.4,
United States of America, 1962, p.185.
38) Clement Eaton, Op. Cit., p.26.
(39) Quoted in: Journal of the Congress of the

Confederate States of America, Op. Cit.,
p.16.

( )40ح�ول تفاصيل النظام الداخيل وقواعد س�لوك املؤمتر،
ُينظر:

Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., Pp.17-20.

( )41كريس�توفر ميمنج�ر (1888-1803م) :حم�ا ٍم
ٍ
ش�هر
وس�يايس أمريكي ،ول�د يف أملانيا وتوفيِّ والده بعد
والدت�ه ،هاجرت ِ
ِ
ب�ه والدت�ه إىل (تشارلس�تون) يف
م�ن
كاروالين�ا اجلنوبي�ة لكنه�ا تو ِّفي�ت ه�ي األخ�رى ع�ام
1807م ،وض�ع (كريس�توفر) يف دار األيت�ام بني عامي
(1814-1807م) ،لك�ن أوضاعه تغيرت عندما تبنَّاه
(توم�اس بيني�ت) وهو حم�ا ٍم ب�ارز أصبح الحق� ًا حاك ًام
للوالي�ةَ ،د َرس (كريس�توفر) القان�ون وخت�رج حمامي� ًا
ع�ام 1825م ،اختير مندوب ًا إىل مؤمت�ر مونتغومري بني
تأسست فيه مجهوريات
/9-4ش�باط1861/م ،الذي َّ
الواليات الكونفدرالي�ة األمريكية ،أصبح وزير اخلزانة
يف احلكوم�ة الكونفدرالي�ة م�ن /25ش�باط1861/م
إىل /15حزي�ران1864/م ،بع�د احل�رب ع�اد إىل
(تشارلستون) وتل َّقى عفو ًا رئاسي ًا عام 1866م ،ليتفرغ
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ِ
مكتبه اخلاص.
بعدها إىل مزاولة مهنة ا ُملحاماة يف

William L. Barney, Op. Cit., p.205.

(42) Journal of the Congress of the Confederate States of America, Op. Cit., p.20.

( )43فرانس�يس بارت�و (1861-1816م) :حما ٍم وس�يايس
أمريك�ي ،ول�د يف مقاطعة (تش�اتام) يف والية جورجيا،
َد َرس القان�ون يف ك ِّلي�ة فرانكلين وخت�رج حمامي� ًا ع�ام
1835م ،كان واح�د ًا م�ن أش�د املتحمسين النفص�ال
والي�ة جورجي�ا عن االحت�اد األمريك�ي؛ ولذلك اختري
مندوب ًا ملؤمتر مونتغوم�ري ،أصبح عضو ًا يف الكونغرس
الكونف�درايل املؤق�ت ،لكن�ه بع�د ان�دالع احل�رب ترك
منصب�ه وانض�م إىل اجلي�ش الكونف�درايل و ُمن�ح رتب�ة
(عقي�د) ،و ُقت�ل يف معرك�ة (مانس�اس) Manassas
 campaignأوىل مع�ارك احل�رب األهلي�ة يف /21
متوز1861/م.

Patricia L. Faust, Historical Times illustrated
Encyclopedia of the Civil War, U.S.A,
1991, p.44.
44) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.20.

( )45توم�اس روتي�س ك�وب (1862-1823م) :حم�ا ٍم
وس�يايس أمريك�ي ،ول�د يف مقاطع�ة (جيفرس�ون)
بوالي�ة جورجي�اَ ،د َرس القان�ون يف ك ِّلي�ة فرانكلين
ِ
بواليت�ه وأصب�ح حمامي� ًا ع�ام 1842م ،ع َِم�ل مراس�ل
ِ
واليت�ه بين عام�ي (-1849
ل�دى املحكم�ة العلي�ا يف
1857م) ،كان من أش�د املتحمسين لالنفصال ولذلك
ثم
اختير مندوب ًا ملؤمت�ر مونتغومري عن والي�ة أالباماَّ ،
أصب�ح عضو الكونغ�رس الكونف�درايل املؤقت من /4
شباط1861/م حتَّى /17ش�باط1862/م ،انضم إىل
اجليش الكونفدرايل و ُمنح رتبة (عقيد) ،وتوفيِّ يف معركة
(فريدريكسبريغ) Battle of Fredericksburg
يف /13كانون األول1862/م.
Spenser C. Tucker, Op. Cit., Vol.1, p.392.

(46) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.20.

( )47ويلي�ام بوي�ز (1890-1818م) :حم�ا ٍم وس�يايس
أمريكي ،ولد يف (تشارلتون) بوالية كاروالينا اجلنوبية،
َد َرس القان�ون يف ك ِّلية كاروالين�ا اجلنوبية ،أصبح عضو
ِ
ثم
املجل�س الترشيع�ي يف واليت�ه (1847-1846م)َّ ،

ثم
عضو جملس َّ
الن�واب بني عامي (1860-1853م)َّ ،
مندوب ًا إىل مؤمتر مونتغومري ،وأصبح عضو الكونغرس
الكونف�درايل املؤق�ت بين /4ش�باط/17-1861/
الن�واب
ث�م أصب�ح عض�و جمل�س َّ
ش�باط1862/مَّ ،
يف الكونغ�رس الكونف�درايل ا ُملنتخ�ب بين /18
شباط/18-1862/آذار1865/م.
Spenser C. Tucker, Op. Cit., Vol.1, p.206.

(48) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.20.

(49) Ibid., Pp.20-21.
( )50ويلي�ام س�وليفان ب�اري (1868-1821م) :حم�ا ٍم
وس�يايس أمريكي ،ولد يف مقاطعة (كولومبوس) بوالية
ميسيس�يبيَ ،د َرس القانون وخت�رج حمامي ًا عام 1844م،
ِ
واليته بين عامي
أصب�ح عض�و املجل�س الترشيع�ي يف
النواب بني عامي
ث�م عضو جملس َّ
(1851-1849م)َّ ،
ث�م مندوب عن والية ميسيس�يبي
(1855-1853م)َّ ،
إىل مؤمت�ر مونتغومري ،وعضو الكونغرس الكونفدرايل
املؤقت بني /4شباط/17–1861/ش�باط1862/م،
انض�م إىل اجلي�ش الكونف�درايل برتب�ة (عقيد) وش�ارك
يف مع�ارك كثيرة م�ع ف�وج مش�اة ميسيس�يبي (،)35
ٍ
وتم
وأصي�ب
بج�روح يف /5ترشي�ن األول1864/مَّ ،
ُ
ث�م أطل�ق رساح�ه يف /1
إلق�اء القب�ض علي�ه وأرسه َّ
أيار1865/م.
Nancy Capace, Encyclopedia of Mississippi,
United States of America, 2000, p.146.
(51) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.21.
(52) Ibid., Pp.21-22.

( )53تأ َّلفت جلنة صياغة الدستور املؤقت من عضوين من ِّ
كل
والية ،وهم :ريتش�ارد والك�ر Richard Walker
وروب�رت ه�اردي س�ميث Robert Hardy
 Smithم�ن أالبام�ا ،وجيم�س اندرس�ون James
 Andersonوج�اس اوين�ز  Jas Owensم�ن
فلوريدا ،واوغونيز نيسبات Eugeunius Nisbet
والكس�ندر س�تيفنز م�ن جورجي�ا ،وج�ون باركين�ز
 John Parkinsودون�كان كين�ر Duncan
 Kennerمن لويزيان�ا ،وويليام هاريس William
Harrisوويلي�ام ب�اري  William Barryم�ن
ميسيس�يبي ،وروب�رت وودوارد بارنوي�ل R. W.

 Barnwellوكريس�توفر ميمنجر Christopher
 Memmingerمن كاروالينا اجلنوبية.

Charles Robert Lee, The Confederate Constitutions, North Carolina, 1963, p.16.
(54) William C. Davis, “A Government Of Our
Own”, The Making of the Confederacy,
New York, 1994, p.83.
(55) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.33.
(56) Quoted in: Ibid., Pp.32-33.

( )57جيم�س ت .هاريس�ون (1879-1811م) :حم�ا ٍم
ثم
وس�يايس أمريكي ،ول�د يف والية كاروالين�ا اجلنوبية َّ
ِ
طفولت�ه إىل مقاطع�ة (كولومب�وس)
انتقل�ت ُأرست�ه يف
ٍ
بوالي�ة ميسيس�يبي ،كان م�ن عائل�ة عريق�ة ومعروف�ة
يف كاروالين�ا اجلنوبي�ة ،إذ َّ
أن ج�ده بنيامين هاريس�ون
(1791-1726م) ،كان حاكم فرجينيا وأحد املوقعني
على وثيق�ة إعلان االس�تقالل ع�ام 1776مَ ،د َرس
وخت�رج حمامي� ًا ع�ام 1833م ،اختير مندوب� ًا
القان�ون
َّ
ع�ن والية ميسيس�يبي حلضور مؤمتر تأس�يس الواليات
الكونفدرالي�ة وأصبح عض�و الكونغ�رس الكونفدرايل
املؤقت بني /4شباط/17-1861/شباط1862/م.
Richard N. Current and others, Op. Cit., Vol.1,
p.712.
(58) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.33.

( )59والك�ر ب�روك (1869-1813م) :حم�ا ٍم وس�يايس
وخترج
أمريك�ي ،ول�د يف والية فرجيني�اَ ،د َرس القانون َّ
ت�م قبول�ه يف نقاب�ة املحامني عام
حمامي� ًا ع�ام 1835مَّ ،
1838م ،انتقل إىل والية ميسيسيبي عام 1840م،أصبح
ثم
عضو جملس َّ
الن�واب بني عامي (1850-1848م)َّ ،
عض�و جمل�س الش�يوخ املحِّل�يِّ يف والية ميسيس�يبي بني
ث�م عض�و جملس الش�يوخ
عام�ي (1852-1850م)َّ ،
االحتادي بني /18ش�باط/8-1852/آذار1853/م،
اختير مندوب ًا ع�ن والية ميسيس�يبي إىل مؤمتر تأس�يس
الوالي�ات الكونفدرالي�ة يف مونتغوم�ري ،وأصب�ح بعد
ذل�ك عضو الكونغ�رس الكونف�درايل املؤق�ت بني /4
شباط/17-1861/شباط1862/م.
Nancy Capace, Op. Cit., p.422.
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Richard N. Current and others, Op. Cit., Vol.2,
p.729.
(65) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.36.
(66) Quoted in: James M. Matthews, The statutes at large of the provisional government
of the Confederate States of America: from
the institution of the government, February
8, 1861, to its termination, February 18,
1862, inclusive; arranged in chronological
order, together with the Constitution for the
Provisional Government, and the permanent Constitution of the Confederate States,
and the treaties concluded by the Confederate States with Indian tribes, Richmond,
1864, p.2.

ً ) نق67(
.332 ص، مرجع سابق، الري الويتز:ال عن

(68) Quoted in: James M. Matthews, Op. Cit.,
p.3.
(69) Charles Robert Lee, Op. Cit., 1963, p.18.
(70) Quoted in: Journal of the Congress of the
Confederate States of America, Op. Cit.,
p.37.
(71) Charles Robert Lee, Op. Cit., p.19.
(72) J. L. M. Curry, Civil History of the Government of the Confederate States, Richmond,
1901, p.50.
(73) Quoted in: Journal of the Congress of the
Confederate States of America, Op. Cit.,
p.38. (74)Quoted in: James M. Matthews,
Op. Cit., p.3.
(75) Charles Robert Lee, Op. Cit., p.20.
(76) Quoted in: Journal of the Congress of the
Confederate States of America, Op. Cit.,
p.34.
(77) Quoted in: Ibid., p.34.

 حم�ا ٍم وس�يايس:)م1887-1809( ) روب�رت هونتر78(
ٍ
عائل�ة ارس�تقراطية يف مقاطع�ة
 ول�د م�ن،أمريك�ي

(60) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.33.

 حم�ا ٍم:)م1878-1813( ) روب�رت ه�اردي س�ميث61(
 ول�د يف مقاطع�ة (كام�دن) بوالي�ة،وس�يايس أمريك�ي
،ثم انتقلت أرست�ه إىل والية أالباما
َّ ،كاروالين�ا اجلنوبية
 أصب�ح،م1834 وخت�رج حمامي� ًا ع�ام
َد َرس القان�ون
َّ
عض�و املجل�س الترشيع�ي لوالي�ة أالبام�ا بين عام�ي
 اختير مندوب� ًا ملؤمت�ر مونتغومري،)م1857-1849(
/4 ثم أصبح عضو الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني
َّ
 التحق باجليش،م1862/ش�باط/17-1861/شباط
الكونف�درايل و ُمن�ح رتب�ة (عقيد) وخدم يف فوج مش�اة
.)36( أالباما
Richard N. Current and others, Op. Cit., Vol.4,
p.312
(62) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.33.

 حما ٍم وس�يايس:)م1891-1818( ) وييل بوب هاريس63(
، ول�د يف مقاطعة (باي�ك) بوالية ميسيس�يبي،أمريك�ي
Transylvania َد َرس القانون يف ك ِّلية ترانس�يلفانيا
خت�رج حمامي� ًا ع�ام
َّ ، بوالي�ة كنتاك�يUniversity
ِ م وتم قبوله يف نقابة املحامني يف العام1840
 أصبح،ذاته
َّ
 اختري،م1854 قاضي ًا يف حمكمة والية ميسيس�يبي ع�ام
ِ
واليته ملؤمتر تأسيس الواليات الكونفدرالية
مندوب ًا عن
ً
ث�م أصبح عضوا يف الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني
َّ
 ع�اد بع�د،م1862/ش�باط/17-1861/شباط/4
ذل�ك إىل والية ميسيس�يبي ملامرس�ة مهنة املحام�اة حتَّى
ِ
.وفاته
Richard N. Current and Others, Op. Cit., Vol.1,
p.602.

 حما ٍم وس�يايس:)م1862-1816( ) س�تيفن فولر هال64(
، ولد يف مقاطع�ة (كريتندين) بوالي�ة كنتاكي،أمريك�ي
َد َرس القان�ون يف ك ِّلي�ة ليكسنغس�تون بوالي�ة كنتاك�ي
 انتقل إىل والي�ة أالباما عام،م1839 وخت�رج منها ع�ام
ت�م انتخاب�ه لعضوي�ة املجل�س الترشيع�ي يف
َّ ،م1840
 خدَ م يف،)م1845-1843( والي�ة أالباما بين عام�ي
،)م1848-1847( احل�رب األمريكي�ة – املكس�يكية
ُأعي�د انتخاب�ه يف عضوي�ة املجل�س الترشيع�ي ع�ام
 اختير مندوب� ًا ع�ن والي�ة أالبام�ا إىل مؤمت�ر،م1859
.مونتغومري لتأسيس مجهورية الواليات الكونفدرالية
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(اس�كس) بوالي�ة فرجيني�اَ ،د َرس القان�ون يف ك ِّلي�ة
وخت�رج منه�ا حمامي� ًا ع�ام
وينشستر Winchester
َّ
1830م ،انض�م إىل احل�زب الديمقراطي عام 1830م،
الن�واب املحليِّ يف والي�ة فرجينيا
وأصب�ح عض�و جملس َّ
النواب
جمل�س
عض�و
ث�م
(1837-1834م)،
يف امل�دة
َّ
َّ
االحت�ادي مرتين (1843-1839م) و (-1845
الن�واب من
1847م) ،أصب�ح خالهل�ا رئيس� ًا ملجل�س َّ
ثم
/16كان�ون األول1839/م إىل /4آذار1841/مَّ ،
أصبح عضو جملس الشيوخ عن والية فرجينيا بني عامي
ِ
واليت�ه عن االحتاد
(1861-1847م) ،وبع�د انفصال
وانضاممه�ا إىل الوالي�ات الكونفدرالي�ة أصب�ح عض�و
جملس الشيوخ الكونفدرايل عن والية فرجينيا بني /18
شباط/10-1862/أيار1865/مُ .ينظر:
Spenser C. Tucker, Op. Cit., Vol.2, p.958.

( )79ويلي�ام يانيس (1863-1814م) :صحايف وس�يايس
أمريكي ،ولد يف مقاطع�ة (وارن) بوالية جورجيا ،توفيِّ
ِ
عم�ره ،فتزوجت
وال�ده وه�و وال ي�زال يف الثالث�ة م�ن
ق�س ُيدع�ى س�يدين س�ميث بيمان ع�ام
والدت�ه م�ن ٍّ
ُ
ثم انتقلت أرسته إىل والية كاروالينا اجلنوبية،
1821مَّ ،
تل َّق�ى تعليم�ه يف ك ِّلية ويليام�ز بوالية ماساشوتش�يتس
وب�دأت قدراته اخلطابية تظهر هناك ،ع�اد إىل كاروالينا
اجلنوبية عام 1834م واس�تقر يف (غرينفيل) ،وع َِمل يف
صحيف�ة املدينة التي بدأ من خالهلا بالدفاع عن العبودية
ومهامج�ة ُدع�اة إلغائها ،اس�تقال م�ن الصحيف�ة وانتقل
إىل والي�ة أالبام�ا وب�دأ نش�اطه الس�يايس ال�ذي َّتوجه
النواب يف املدة بني عامي
باحلص�ول عىل عضوية جمل�س َّ
(1846-1844م) ،أصبح من أش�هر ُدع�اة االنفصال
وبع�د تأس�يس الوالي�ات الكونفدرالي�ة أصب�ح عض�و
جمل�س الش�يوخ يف الكونغ�رس الكونف�درايل عن والية
أالباما م�ن /17ش�باط1862/م حتَّ�ى وفاته يف /27
ِ
ٍ
بمرض يف الكىل.
إصابته
متوز1863/م اثر
William L. Barney, Op. Cit., p.351.

( )80جيفرس�ون ديف�ز (1889-1808م) :س�يايس
أمريك�ي ،والرئي�س الوحي�د جلمهوري�ة الوالي�ات
الكونفدرالي�ة األمريكي�ة ،ولد يف والي�ة كنتاكي ،انضم
إىل احل�زب الديمقراط�ي ع�ام 1840م ،أصب�ح عض�و
الن�واب بين عام�ي (1847-1845م) ،عضو
جمل�س َّ
جملس الش�يوخ ملرتين (1851-1848م) و (-1857
1861م) ،وبينهما تق َّلد منص�ب وزير احلربية بني عامي
(1857-1853م) ،وبع�د انفص�ال الواليات اجلنوبية

وإعلان اس�تقالهلا أصبح رئيس� ًا جلمهوري�ة الواليات
الكونفدرالي�ة بين عام�ي (1865-1861م) ،اعتقلته
الق�وات االحتادية يف /10أي�ار1865/م وأفرجت عنه
احلكوم�ة األمريكي�ة ع�ام 1867م بلا حماكم�ة ،قضى
ِ
ٍ
ممتلكاته
معاناة كبرية بسبب مصادرة
س�نواته األخرية يف
ٍ
وعاش ضيف� ًا لدى امرأة غنية متعاطف�ة معه ،وكانت له
فيها رحالت إىل بريطانيا وكندا وكوبا من أجل احلصول
عىل فرصة عمل إلاَّ أنهَّ ا باءت بالفشلُ .ينظر :وائل كريم
خرض ،جيفرسون ديفز ونشاطه العسكري والسيايس يف
الوالي�ات املتحدة األمريكية حتَّى عام 1889م ،رس�الة
ماجس�تري غير منش�ورة ،ك ِّلي�ة الرتبية ،جامعة واس�ط،
2016م.

(81) William C. Davis, Op. Cit., p.88.

(82) Quoted in: Journal of the Congress of the
Confederate States of America, Op. Cit.,
p.29.
(83) Maury Klein, Days of Defiance: Sumter,
Secession, and the Coming of the Civil War,
New York, 1999, p.37.
(84) Holman Hamilton, Jefferson Davis before
his presidency, New York, 1978, p.77.
(85) J. L. M. Curry, Op. Cit., p.55.

( )86اريك فونر ،أعطني حريتي ..ملحمة التاريخ األمريكي
املس�تمرة ،ترمج�ة :بدران حام�د( ،القاه�رة2015 :م)،
ص.614

(87) William Cooper, Jefferson Davis, New
York, 2000, p.106.

( )88فرانكلين بيرس (1869-1804م) :الرئي�س
الراب�ع عشر للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،ول�د يف
والي�ة نيوهامبش�ايرَ ،د َرس القان�ون وأصب�ح حمامي� ًا
الن�واب يف املدة
ع�ام 1827م ،أصب�ح عض�و ًا يف جملس َّ
ث�م عض�و ًا يف جمل�س الش�يوخ يف
(1841-1839م)َّ ،
ٍ
ل�دورة واحدة
امل�دة (1842-1836م) ،أصبح رئيس� ًا
بني عامي (1856-1852م)ُ .ينظر:

The American Peoples Encyclopedia, Vol.4,
p.121.

( )89ج�ون كاهل�ون (1850-1772م) :س�يايس أمريكي،
ول�د يف والية كاروالينا اجلنوبيةَ ،د َرس القانون وأصبح
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حمامي ًا ع�ام 1807م ،أصبح عضو يف املجلس الترشيعي
ِ
ثم عضو ًا يف جملس
لواليته يف املدة (1811-1807م)َّ ،
ث�م وزير ًا للحربية
َّ
الن�واب يف املدة (1817-1811م)َّ ،
ث�م نائب� ًا للرئي�س يف املدة
يف امل�دة (1825-1817م)َّ ،
ث�م عض�و جملس الش�يوخ يف املدة
(1833-1825م)َّ ،
(1850-1833م) ،ل�ه إس�هامات فاعل�ة يف السياس�ة
األمريكي�ة الداخلي�ة ،و ُيع�د م�ن رم�وز الكونغ�رس
وأش�هر رجاالت�ه يف النص�ف األول م�ن القرن التاس�ع
عشر ،فض ً
ال ع�ن أنَّه أول َم�ن نادى بحق�وق الواليات
اجلنوبي�ة وش�دَّ د عىل ع�دم التدخل بش�ؤوهنا اخلاصة بام
يف ذلك قضي�ة العبودية ،واعتقد َّ
أن االنفصال س�يكون
ه�و النتيجة احلتمية إذا ما أرصت احلكومة االحتادية عىل
ِ
(عراب
التدخل يف هذه القضية ،ولذلك يعده اجلنوبيني َّ
االنفصال)ُ .ينظر:

The American Peoples Encyclopedia, New
York, 1964, Vol.4, p.501.
(90) Richard E. Beringer, Jefferson Davis: Confederate President, New York, 1979, p.59.
(91) William C. Davis, Op. Cit., p.89.

( )92تأ َّلف�ت جلن�ة صياغ�ة الدس�تور الدائ�م م�ن عضوي�ن
م�ن ِّ
كل والي�ة ،وه�م :ريتش�ارد والك�ر Richard
 Walkerوروب�رت ه�اردي س�ميث Robert
 Hardy Smithم�ن أالبام�ا ،وجاكس�ون مورتون
Jackson Mortonوجاس اوينز Jas Owens
من فلوريدا ،وروبرت تومبس Robert Toombs
وتوم�اس ك�وب  Thomas Cobbم�ن جورجي�ا،
واليك�س دي كل�وت Alex De Clouetوإدوارد
س�بارو Edward Sparrowم�ن لويزيان�ا ،ووييل
هاري�س  Wiley Harrisوأليك�س كاليتون Alex
 Claytonم�ن ميسيس�يبي ،وروب�رت بارنوي�ل ريت
 Robert Rhettوجيم�س تش�يزنوت James
 Chesnutمن كاروالينا اجلنوبية.
Charles Robert Lee, Op. Cit., p.19.

( )93تأ َّلفت اللجنة من :جون ش�ورتر John Shorter
م�ن أالبام�ا ،وجاكس�ون مورت�ون Jackson
Mortonمن فلوريدا ،وفرانس�يس بارتو Francis
 Bartowم�ن جورجيا ،وإدوارد س�بارو Edward
 Sparrowمن لويزيانا ،وجيمس توماس هاريس�ون
 James T. Harrisonم�ن ميسيس�يبي ،وويلي�ام
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بورتشر ميل�ز  William P. Milesم�ن كاروالينا
اجلنوبية.

Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.40.
(94) Maury Klein, Op. Cit., p.55.

( )95ريتش�ارد والك�ر (1874-1823م) :حم�ا ٍم وق�ايض
وس�يايس أمريكي ،ولد يف (هونس�تفيل) بوالية أالباما،
وخت�رج حمامي� ًا ع�ام 1835م ،أصب�ح
َد َرس القان�ون
َّ
ِ
عض�و املجل�س الترشيعي لواليته بين عامي (-1851
ث�م أصبح قاضي� ًا يف املحكمة العليا يف والية
1855م)َّ ،
ثم مندوب والية أالبام�ا إىل مؤمتر مونتغومري
أالبام�اَّ ،
وعضو الكونغرس املؤق�ت للواليات الكونفدرالية بني
ث�م عض�و
/4شباط/17-1861/ش�باط1862/مَّ ،
جمل�س الش�يوخ يف الكونغ�رس الكونف�درايل من /17
شباط1864/م حتَّى /18آذار1865/م.
David S. Heidler and Jenne Heidler, Encyclope-

dia of the American Civil War: A political
social and military History, Vol.5, p.345.
(96) Journal of the Congress of the Confederate
States of America, Op. Cit., p.42.
(97) Maury Klein, Op. Cit., p.55.

1862 $10 CSA note depicting a vignette of Hope flanked by R.M.T. Hunter (left)
and C.G. Memminger (right)

Alabama Capitol NW 1886
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Davis’s cabinet in 1861, Montgomery, Alabama

Flag of the Confederate States of America (1861–1863).svg
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Map of the county secession votes of 1860–1861 in Appalachia within the ARC definition. Virginia and Tennessee show the public votes, while the other states show
the vote by county delegates
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Map of the states and territories claimed by the Confederate States of America

Page one of the original copy of the Constitution of the Confederate States
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Page one of the original copy of the Constitution of the United States
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Provisional Congress

Seal of the Confederate States of America.svg
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The inauguration of Jefferson Davis in Montgomery, Alabama
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Montgomery Conference
4–9 February 1861
A historical reading in the formation of the political system
of the Confederate States of America

Assist. Prof. Dr. Haydar Shaker Khamees
AL-Mustansirya University / College of Education
Abstract:

T

he Montgomery Conference, which took place between February 4-9
1861, constitutes an important milestone in the history of the United
States of America, as it embodies the political efforts of the only schism that
occurred in it, when six southern states were separated in December 1860
and January 1861: South Carolina, Mississippi, Alabama, Florida,Georgia,
and Louisiana, separate from the United States of America, and then this
conference was held in Montgomery, capital of the state of Alabama, in an
effort to unite them and establish an independent political entity in the name
of “the Republic of the Confederate States of America”, and therefore this
research attempts to shed light On the emergence of the idea of  the conference, the intellectual level and political culture of the forty-three delegates
sent by the six separate states to it, analyzing the details of the discussions
that took place in the six days of the conference, tracking the stages of forming the political system for the new republic, examining the reasons and conditions that led to the prevalence of feelings of friendliness between the two
conferences and the victory Willing moderate views on its extremist counterparts within the conference, and the conference’s adoption of a political
system and provisional constitution similar to the United States constitution
of 1789, with some minor amendments to it, That relates to issues of expansion of decentralized powers, by increasing state powers, and protecting the
slave system.
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