
 
 اٌؾّبيخ اٌغّشويخ ػٍٝ ؽّبيخ اٌصٕبػخ االِشيىيخ ثفشض سعَٛ ػٍّذ

ٚلذ ٌميذ ٘زٖ اٌضشائت ِمبِٚخ . ِشرفؼخ ػٍٝ اٌجضبئغ اٌّغزٛسدح ِٓ أٚسثب

ػٕيفخ ِٓ اٌغٕٛة اٌضساػٝ رٌه أْ عىبْ اٌغٕٛة وبٔٛا يٕزغْٛ اٌّٛاد 

األٌٚيخ اٌضساػيخ فيصذسٚٔٙب ٌٍخبسط، ٚيشزشْٚ ثضّٕٙب ِصٕٛػبد أٚسٚثيخ 

اػزبدٚا اعزٙالوٙب ِٕز أِذ ثؼيذ فبسرفؼذ أصّبٔٙب ثفشض اٌضشائت اٌغّشويخ 

ٚلذ ربصِذ ٘زٖ اٌّشىٍخ صِٓ اٌشئيظ عبوغْٛ ٌذسعخ ٘ذدد ويبْ . ػٍيٙب

لبٔٛٔبً ثفشض رؼشيفخ عّشويخ  1832االرؾبد، ٚػٕذِب ألش اٌىٛٔغشط عٕخ 

عذيذح ػبسضزٗ وبسٌٚيٕب اٌغٕٛثيخ اٌزٝ وبٔذ رشؼش ِٕز أِذ طٛيً ثبْ اٌؾّبيخ 

رؼٛد ثبٌّىبعت ػٍٝ اٌصٕبػييٓ فٝ اٌشّبي ثيّٕب يزضشس ِٓ اسرفبع األعؼبس 

 .  ِضاسػٝ اٌغٕٛة

 :  لضيخ اٌؾّبيخ اٌغّشويخ: أٚالً 



 
  ًٚوبْ اٌشّبٌيْٛ ٔظشاً ٌشعٛؿ اٌذيّٛلشاطيخ ثيُٕٙ : رٛصيغ األساضٝ: صبٔيب

ٚالصد٘بس اٌطجمخ اٌٛعطٝ يشيذْٚ ِٓ اٌذٌٚخ أْ رٛصع أساضيٙب اٌٛاعؼخ فٝ 

ثيّٕب يشٜ . اٌغشة ِغبٔبً ػٍٝ اٌّضاسػيٓ اٌصغبس ٚػٍٝ اٌّٙبعشيٓ اٌغذد

لبدح أً٘ اٌغٕٛة ٚعٍُٙ ِٓ وجبس اٌّضاسػيٓ أْ ال رٛصع اٌذٌٚخ أساضيٙب إال 

ِمبثً أصّبْ ِشرفؼخ، ٚرٌه سغجخ ثؾصش ٍِىيخ األسض ثطجمخ وجبس 

ٌّٚب وبْ أوضش . اٌّضاسػيٓ، ٌّٕٚغ أخفبض أعؼبس إٌّزٛعبد اٌضساػيخ

عىبْ اٌشّبي ِٓ اٌؼبٍِيٓ فٝ اٌزغبسح ٚاٌصٕبػخ ٚإٌمً فمذ وبْ يُّٙٙ صيبدح 

ػذد اٌّضاسػيٓ ٚاٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ ٌيزّىٕٛا ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ ؽبعبرُٙ 

 .  ثأعؼبس ِٕخفضخ

 :  رٛصيغ األساضٝ: صبٔيبً  



 
  ًإال أْ اٌخالف ثيٓ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة ٌُ يٍجش أْ أزمً ِٓ : لضيخ اٌشق: صبٌضب

فمذ ٚسصذ . اٌصؼيذ االلزصبدٜ إٌٝ اٌصؼيذ االعزّبػٝ أٜ ِشىٍخ اٌشليك

ؽىِٛخ اٌٛاليبد اٌّزؾذح ِغ ِب ٚسصزٗ ػٓ اٌغٍطبد االعزؼّبسيخ االٔغٍيضيخ 

ٚفٝ أصٕبء ٚضغ اٌذعزٛس . ِشىٍخ ٚعٛد ػذد وجيش ِٓ اٌؼجيذ فٝ اساضيٙب

االِيشوٝ طشؽذ ٘زٖ اٌمضيخ ِٓ إٌبؽيخ اٌمبٔٛٔيخ إال أْ ٚاضؼٝ اٌذعزٛس 

ٚعذٚا أٔفغُٙ ِىش٘يٓ ػٍٝ االثمبء ػٍٝ ٘زا إٌظبَ ثبػزبسٖ شىالً ِٓ أشىبي 

إال أْ اٌٛاليبد اٌّزؾذح ٌُ رٍجش أْ . اٌٍّىيخ اٌفشديخ اٌزٝ يصٛٔٙب اٌذعزٛس

ثّٕغ رغبسح اٌشليك اٌخبسعيخ ثّؼٕٝ أٔٙب أِشد ثّٕغ  1807أِشد ِٕز عٕخ 

غيش أْ ػذد اٌضٔٛط فٝ أِشيىب وبْ لذ أصجؼ وجيشاً . اعزيشادٖ ِٓ اٌخبسط

 .  ٌذسعخ أْ رٕبعٍُٙ اٌغشيغ وبْ يؼٛض ػّب وبْ يأرٝ لجالً ِٓ أفشيميب

 :  لضيخ اٌشق: صبٌضبً 



 
 ٚفٝ اٌٛلذ اٌزٜ أخزد ٚاليبد اٌشّبي رؾشس ػجيذ٘ب ٚرّٕغ اٌشليك وبٔذ

ٚثٕبء ػٍيٗ فمذ أمغّذ اٌٛاليبد . اٌؾبعخ إٌٝ ٘ؤالء رزضايذ فٝ اٌغٕٛة

 : اٌّزؾذح االِشيىيخ إٌٝ ارغب٘يٓ

     يطبٌت ثئثمبء اٌشق ألٔٗ يغبػذ ػٍٝ رؼّيش اٌشض ٚصساػزٙب : االٚي

ٚاعزيطبٔٙب ثألً رىٍفخ الزصبديخ، أضف إٌٝ ٘زا وٍٗ ِغأٌخ رٕصيش عّبػخ 

 .  ٚصٕيخ، ٚفٝ ٘زا اٌؼًّ خذِخ عٍيٍخ ٌٍٕصشأيخ

    ٝٔيطبٌت ثئٌغبئٗ ألٔٗ ظٍُ ٚاضؼ ٌفئخ ثششيخ، ٚألٔٗ يغبٜٚ ثيٓ أفشاد : اٌضب

اٌّغزّغ اٌّزؼبيش فٝ ظً لبْٔٛ ٚاؽذ ِٚٛاطٕخ ٚاؽذح، ٚألٔٗ يٌٛذ اٌىشٖ ثيٓ 

 .فئبد اٌّغزّغ فٝ اٌٛاليبد األِشيىيخ، ٚألٔٗ يؼزذٜ ػٍٝ ؽمٛق االٔغبْ

 

 :  لضيخ اٌشق: صبٌضبً 



 
  ٝفبص اٌشئيظ ٌٕىٌٛٓ ثأغٍجيخ  1860ٔٛفّجش  6ٚفٝ االٔزخبثبد اٌزٝ عشد ف

ِٓ األصٛاد وّب أٔٗ ٌُ يؾصً ػٍٝ %  40ضئيٍخ، ٌُٚ يًٕ أوضش ِٓ 

أصٛاد أٜ ِٓ اٌٛاليبد اٌغٕٛثيخ، ٌٚؼً اٌغجت األعبعٝ فٝ فٛصٖ يشعغ إٌٝ 

ٌٚمذ أدسن اٌغٕٛثيْٛ . رٛصيغ أصٛاد اٌؾضة اٌذيّٛلشاطٝ ثيٓ ِششؾيٗ

ٚثصٛسح خبصخ دػبح اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌشليك ٚأٔصبس ؽمٛق اٌٛاليبد 

اٌّغضٜ اٌؾميمٝ الٔزخبة اٌشئيظ اٌغّٙٛسٜ اٌغذيذ ثبػزجبس أٔٗ ٌُ يىٓ لذ ِش 

صِٓ طٛيً ػٍٝ رصشيؾٗ اٌزٜ أوذ فيٗ ػٍٝ سغجزٗ فٝ رؾشيُ اٌشق، ٚفٝ 

 .  اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٚؽذح اٌجالد فٝ ٔفظ اٌٛلذ

 االٔمغبَ ثيٓ ٚاليبد اٌشّبي ٚاٌغٕٛة



 
 ٗاعزمجً أزخبة اٌشئيظ اٌغذيذ ثبٌزشؽيت اٌىجيش فٝ ٚاليبد اٌغٕٛة ألٔٙب سأد في

فشصخ ِٕبعجخ رزؾشس فيٙب ِٓ اسرجبطٙب ثبالرؾبد اٌزٜ ٌُ يؼذ يؤِٓ ٌٙب ِصبٌؾٙب وّب 
ٚوبْ أْ أخزد ٚاليخ وبسٌٚيٕب اٌغٕٛثيخ صِبَ اٌّجبدسح، . رشيذ ٘ٝ ٚوّب يشيذ عىبٔٙب

فٝ ِغٍغٙب اٌزّضيٍٝ ٚثبعّبع األصٛاد أْ االرؾبد  1860ديغّجش  20ٚأػٍٕذ فٝ 
اٌمبئُ ثيٓ وبسٌٚيٕب اٌغٕٛثيخ ٚثبلٝ اٌٛاليبد رؾذ اعُ اٌٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ لذ 

عٛسعيب، االثبِب، : )أؾً ثٙزا اٌمشاس ٌُٚ رٍجش أْ رجؼزٙب عذ ٚاليبد أخشٜ ٘ٝ
ٚلجً أْ يزغٍُ اٌشئيظ اٌغذيذ صالؽيبرٗ ( فٍٛسيذا، ِيغغجٝ، ٌٛيضيبٔب، ٚرىغبط

فجشايش  6ٚأػٍٕذ فٝ ( االثبِب)ػمذد اٌٛاليبد اٌغجؼخ ِؤرّشا فٝ ِذيٕخ ِٛٔزغِٛشٜ 
أضّبِٙب فٝ ارؾبد عذيذ يؼشف ثبعُ ؽٍف اٌٛاليبد االِشيىيخ  1861

Confederated States if America  أزخجذ اٌٛاليبد اٌغذيذح سئيغب ٌٙب
ٚصيش ؽشثيخ اٌٛاليبد اٌّزؾذح اٌغبثك، ٚثطً ؽشة اٌّىغيه عيفشعْٛ دايفيظ 

Jefferson Davis  ًٌشئبعخ اٌذٌٚخ اٌغذيذح ِؤلزب  . 

 االٔمغبَ ثيٓ ٚاليبد اٌشّبي ٚاٌغٕٛة



 
  ٖٚلف اٌشّبي ثٛاليبرٗ اٌجبٌغ ػذد٘ب صالس ٚػششْٚ ٚاليخ ِٛلفبً ِزصٍجبً رغب

ٚأصشٚا ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ االرؾبد األِشيىٝ ثأٜ . ِب يؾذس فٝ اٌغٕٛة

 :  ٚوبْ اٌشئيظ اٌّشيىٝ ٌٕىٌٛيٓ ؽشيص ػٍٝ أِشيٓ ّ٘ب. صّٓ

1-  اٌّؾبفظخ ػٍٝ ثمبء االرؾبد األِشيىٝ ِّٙب وٍف رٌه ِٓ ؽشٚة

 .  ٚٔفمبد ٚعٙذ

2- اٌؼًّ ػٍٝ رؾشيش اٌشليك ثشىً رذسيغٝ ٚػٍٝ ِشاؽً ِززبثؼخ . 

 االٔمغبَ ثيٓ ٚاليبد اٌشّبي ٚاٌغٕٛة



 
 ٚؽيّٕب ٚصً آداِض إٌٝ . أْ أغٍزشا رؼطف ػٍٝ اعزمالي اٌغٕٛةٔغذ

أٔغٍزشا ػٍُ أْ اٌؾىِٛخ اٌجشيطبٔيخ لذ اػزشفذ ثبالرؾبد اٌغٕٛثٝ وفشيك 

ٚلذ أػزجش اٌشّبي ٘زٖ اٌخطٛح ِٓ . ِؾبسة، ٚرٌه فٝ اٌيَٛ اٌغبثك ٌٛصٌٛٗ

ٚلذ ؽزد فشٔغب ؽزٚ أغٍزشا، . عبٔت أغٍزشا ػّالً غيش ٚدٜ إصاء االرؾبد

فٝ االػزشاف ٌٍغٕٛة ثؾمٛق اٌّؾبسثيٓ، ٌٚىٓ ِٛلف وً ِٓ أغٍزشا 

.  ٚفشٔغب ٌُ يزؼذ ٘زا اٌؾذ ِٓ اٌؼطف ػٍٝ آِبي اٌغٕٛثييٓ اٌزيٓ خبة أٍُِٙ

ٚلذ ؽبٚي ٔبثٍيْٛ اٌضبٌش ؽًّ اٌذٚي ػٍٝ االػزشاف ثبٌغٕٛة ٚالزشػ اٌزذخً 

 . ٌٚىٓ أغٍزشا ٚاٌشٚعيب سفضزب الزشاؽٗ. 1863فٝ ٔٛفّجش 

 :  ِٛلف أٚسثب ِٓ اٌؾشة



 
  ٚفٝ اٌٛالغ ٔغذ أْ اآلساء فٝ أغٍزشا لذ رضبسثذ ثشأْ ِٛلفٙب ِٓ أؽذاس

فبٌؼطف ػٍٝ وفبػ اٌغٕٛة ٚاعزمالٌٗ وبْ إّٔب يٕجغ ِٓ اٌطجمخ . اٌؼبٌُ اٌغذيذ

أِب اٌشأٜ اٌؼبَ اٌجشيطبٔٝ فىبْ . اٌٛاػيخ فٝ أغٍزشا ٚاالسعزمشاطيخ ثٙب

ثصٛسح ػبِخ يؼبسض اٌؾشة، ٚيؤيذ ٚؽذح االِيشوييٓ ٌذٚافغ أغبٔيخ  ٔظشاً 

ٌىش٘ٗ ٌٕظبَ اٌشليك صُ ٌىْٛ اٌؾشة األٍ٘يخ لذ أدد إٌٝ اٌجطبٌخ ثيٓ ػّبي 

 .إٌغيظ فٝ ثشيطبٔيب

 :  ِٛلف أٚسثب ِٓ اٌؾشة


