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امللخص
شكلت صياغة الدستور الكونفدرايل واملصادقة يف فرتة قصرية نجاحا كبريا للسياسيني اجلنوبيني و تتوجيا حقيقيا

 قد، اذ ان قرار املرشعني الكونفدراليني تبني دستور مشابه لدستور الواليات املتحدة األمريكية،جلهودهم التي بذلوها
 اال ان ما يربر لرجال النخبة، وخطوة خمالفة للمنطق وتفرغ قرار االنفصال من حمتواه،يبدو نوعا من الرباغامتية السياسية

.السياسية يف اجلنوب خطوهتم تلك هو حماولتهم إعادة الروح احلقيقية للدستور االمريكي التي فقدها حسب وجهة نظرهم
 قد شكل انتصارا واضحا ملبادئ املعتدلني عىل،ان ما جاء به دستور مونتغومري من خالل أطره الرئيسة

 والتزم الصمت اجتاه مبدأ البطالن وحق الواليات يف، اذ انه رفضا إقامة مجهورية مغلقة للعبودية،الراديكاليني
 بل وثيقة حمافظة صممت من قبل مرشعيها من اجل تأطري وإدامة عامل اجلنوب، اذ مل يكن أداة ثورية،االنفصال

 قائمة عىل العبودية والتسلسل اهلرمي، يف دولة اعتقدوا بمثاليتها،القديم ونظامه االقتصادي واالجتامعي قانونيا

.العنرصي القائم عىل التفوق األبيض

 الواليات الكونفدرالية االمريكية-  مؤمتر مونتغومري-  الدستور الكونفدرايل:الكلامت املفتاحية
ABCTRACT

The drafting of the Confederate Constitution and the ratification in a short
period was a great success for southern politicians and a real culmination of their
efforts, as the decision of the Confederate legislators to adopt a constitution similar
to the constitution of the United States of America may seem a kind of political
pragmatism, and a step contrary to logic and empty the separation decision of its
content, but what Justifying the political elite in the south for this step is their
attempt to restore the true spirit of the American constitution,which it lost due to
the policies of successive governments, according to their viewpoint.
What the Montgomery Constitution brought about through its main frameworks
constituted a clear victory for the principles of the moderates over the radicals, as
it refused to establish a closed republic of slavery and remained silent towards the
principle of nullity and the right of states to secede, as it was not a revolutionary
tool, but rather a conservative document designed before Its legislators were to
frame and legally perpetuate the ancient world of the South and its economic and
social system, in a state they believed to be idealistic, based on slavery and a racial
hierarchy based on white supremacy.
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دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية صياغته واحكامه
واختالفاته مع دستور الوطن االم
توطئة تارخيية:

البحوث املحكمة
جاء رد الفعل اجلنويب عىل هذا الفوز رسيعا ،اذ

يف اواخر عام  1860واوائل عام  1861كانت

رسعان ما اعلنت والية كارولينا اجلنوبية انفصاهلا

االمريكية من قبيل « اجلنوب ينفصل « و» االحتاد

 ،1860ثم تبعتها ست واليات جنوبية اخرى يف

عناوين الصحف الصادرة يف الواليات املتحدة
ينحل « ،تعلن عن انفصال الواليات اجلنوبية تباعا،
وانفصام عرى االحتاد ،وتصدع كيان الواليات
املتحدة االمريكية للمرة االوىل منذ استقالهلا عن

بريطانيا يف عام .)1(1776

عن الواليات املتحدة االمريكية يف  20كانون االول
كانون الثاين وشباط من عام  ،1861وعقدت وفود

ست من الواليات املنفصلة السبع (باستثناء تكساس)
( )6مؤمترا هلا يف بلدة مونتغومري بوالية االباما يف املدة

بني  4شباط  1861متخض يف اليوم اخلامس منه 8

ان انفصال اجلنوب مل يكن حدثا مفاجئا ،اذ بدأت

شباط عن تأسيس مجهورية الواليات الكونفدرالية

فيالديلفيا عام  1787عندما طالبت واليات اجلنوب

بعد مرور عام من انتخاب رئيس اجلمهورية كام جاء

بوادر اخلالف منذ مؤمتر صياغة الدستور االحتادي يف
عىل ان يتضمن مادة تعرتف بوجود العبودية يف البالد
( ،)2وتم يف النهاية تسوية االمر بالوصول اىل حل
وسط ،عندما التزم الدستور الصمت اجتاه قضية

العبودية تاركا حلكومات الواليات صالحية التعامل
معها داخل اراضيها ،لكنه مقابل ذلك مل يرش يف بنوده
اىل العبيد بشكل رصيح (.)3

االمريكية وصياغة دستور مؤقت هلا تنتهي صالحيته

يف ديباجته(.)7

ورغبة من املؤمتر يف االقتداء بام انتهجه االباء

املؤسسني للواليات املتحدة االمريكية ،والتمسك

بمجموعة مستقرة من القوانني ،سيام التي تتعلق
هبيكلية نظام احلكم ،وادراكا من احلارضين بان

رشعية مرشوعهم تعتمد عىل املحافظة عىل القيم

تفاقم اخلالف بني نصفي البالد يف قضية

الدستورية التأسيسية للوطن االم ،فقد جاءت صياغة

التاسع عرش حوهلا ،اذ عدها الشامليني مسالة غري

مطابقة لدستور الواليات املتحدة االمريكية ،بل انه

العبودية ،ووصل اجلدل اىل ذروته يف منتصف القرن
اخالقية جيب القضاء عليها ،بينام متسك اجلنوبيني هبا

بوصفها تشكل اهليكل الرئيس لنظامهم االقتصادي
واالجتامعي ،ووصل اخلالف ذروته يف االنتخابات

الرئاسية يف عام  ،1860التي فاز هبا «احلزب
اجلمهوري»( )4الذي تأسس يف الشامل هبدف معارضة

العبودية(. )5
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الدستور املؤقت الذي تألف من ديباجة وستة مواد

كان يف جممله نسخة مكررة منه ،ووصل االمر اىل
اقتباس مواد كاملة من االخري مع استبدال كلمة «
املتحدة « بكلمة « الكونفدرالية « ،باستثناء اختالفات
قليلة جدا ،ابرزها كان يف الديباجة اذ حذفت عبارة

« نحن شعب الواليات املتحدة « وحلت حملها اسامء
الواليات يف تأكيد واضح عىل اولوية حقوق الواليات

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
والالمركزية التي يتمتع هبا االحتاد اجلديد ،اما فيام

بصفته كونغرس مؤقت للواليات الكونفدرالية،

ان الكونغرس الكونفدرايل املؤقت سيكون هيئة

جاكسون مورتون  )12( Jackson Mortonان يقوم

يتعلق بالسلطة الترشيعية عندما ذكرت املادة االوىل
احادية املجلس يتم التصويت فيه من قبل الواليات

بواقع صوت لكل والية ،وحذفت بذلك كل
الفقرات املتعلقة بصالحيات جمليس النواب والشيوخ

الواردة يف املادة االوىل من دستور الواليات املتحدة
االمريكية ،اما فيام يتعلق بشؤون السلطة التنفيذية يف

املادة الثانية ،فقد جاء االختالف بان الرئيس ونائبه

يتم انتخاهبم باالقرتاع من قبل هذا املؤمتر عىل ان

تكون لكل والية صوت واحد فقط ، ،بينام مل يأت
بأية ترشيعات جديدة او خمتلفة تتعلق بقضية العبودية

سوى انه اشار بشكل رصيح اىل العبيد باسم « عبيد

« او « زنوج « او « أفارقة « وليس كام ورد ذكرهم يف

دستور الواليات املتحدة االمريكية باسم « اشخاص
اخرين « او « شخص حمتجز للخدمة يف والية ما»(.)8
مسودة الدستور:

فقد ارتأت اللجنة باقرتاح من مندوب والية فلوريدا
اعضائها بتقسيم وقتهم بني اقرار الترشيعات بصفتهم

اعضاء يف الكونغرس صباحا ،واعداد الدستور
املقرتح مساءا (.)13

بدأت اللجنة عملها إلعداد مسودة الدستور يف

 11شباط  ،1861وجرت اجتامعاهتا خلف ابواب
مغلقة ومن دون تدوين ملحارضها ،واستمرت حتى

 28شباط ،عندما سلم رئيسها روبرت بارنويل ريت
املسودة اىل الكونغرس املؤقت ملناقشتها ،وتألفت من
ديباجة وسبع مواد ،عىل غرار دستور الواليات املتحدة
االمريكية ،بل اهنا حافظت عىل ذات التسلسل الذي

وردت فيه مواد االخري ،اذ خصصت املادة االوىل

للسلطة الترشيعية ،والثانية للسلطة التنفيذية ،والثالثة
للسلطة القضائية ،والرابعة لوضع االقاليم ،واخلامسة

لطرق تعديل الدستور ،والسادسة لصالحيات

بعد ان تم اعتامد الدستور املؤقت من قبل املؤمتر،

حكومات الواليات ،والسابعة لرشوط املصادقة عىل

دائم للبالد ،تألفت من اثنا عرش عضوا بواقع عضوين

ما ان تسلم الكونغرس املؤقت املسودة حتى

تقرر يف جلسة  9شباط تشكيل جلنة لصياغة دستور
من كل والية ( ،)9وانيطت مهمة رئاستها اىل احد ابرز
املتطرفني لقضية العبودية ،ومن اهم الشخصيات التي

اسهمت يف حتقيق االنفصال ،وهو روبرت بارنويل
ريت Robert Barnwell Rhett

()10

كارولينا اجلنوبية(.)11

من والية

وبام ان املؤمتر قرر ان يمنح نفسه رشعية البقاء

الدستور(.)14

بدأ بمناقشتها ،وتألف من مخسني عضوا تم انتخاهبم

من قبل املجالس الترشيعية للواليات السبع حسب
حجم متثيلها السابق يف كونغرس الواليات املتحدة
االمريكية ،عرشة من والية جورجيا ،وتسعة من

والية االباما ،وثامنية من والية كارولينا اجلنوبية،

وسبعة من والية مسيسيبي ،وسبعة من والية لويزيانا،
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دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية صياغته واحكامه
واختالفاته مع دستور الوطن االم

وثالثة من والية فلوريدا ،وسبعة من تكساس (،)15

وتقرر االستمرار يف النظام الداخيل الذي انتهج يف

املؤمتر التأسييس بان يكون التصويت عىل بنود بواقع
صوت واحد لكل والية(.)16
ديباجة الدستور:

بدأ النقاش اوال حول الديباجة الذي شهد اضافة

بعض التعديالت عليها من خالل تنسيق النص لتصبح
خمتلفة بعض اليشء عن ديباجة الدستور االمريكي،

ونصت عىل « نحن ،شعب الواليات الكونفدرالية
االمريكية ،التي تتمتع كل منها بشخصية سيادية

مستقلة ،لكي نشكل حكومة احتادية دائمة ،ولكي

نقيم العدالة ،ونضمن االستقرار الداخيل ،ونصون

نعمة احلرية ألنفسنا ولألجيال القادمة ،وبمناشدة

عون اهلل سبحانه وتعاىل ورعايته ،نضع ونقيم هذا
الدستور للواليات املتحدة االمريكية»(.)17

كان واضعو الدستور هيدفون من خالل هذه

الديباجة اىل انشاء احتاد من واليات تكون ذات

سيادة ،والتأكيد عىل شخصيتها املستقلة من جهة،
وعدم االبتعاد عن االطر العامة للدستور االمريكي

من جهة اخرى ،ولذلك شكل الرنني األيديولوجي

لعبارة « نحن شعب الواليات الكونفدرالية االمريكية
« عقدة اتصال تقليدية مهمة بني الدستور االمريكي
ووريثه الكونفدرايل ( ،)18بينام وضعوا عبارة « التي

تتمتع كل منها بشخصية مستقلة» ،وبالتايل خلقوا
املزيد من الغموض بني العبارتني املتتاليتني اللتني

افتتحت هبام الديباجة ،بسبب اهنم حاولوا خلط
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البحوث املحكمة

االيدلوجية األنجلو _ امريكية يف السيادة الشعبية

مع نظرية سيادة الواليات التي كان اجلنوب يؤمن

هبا ،ومنحوا للواليات طابعا سياديا مستقال ،بدال
من انتهاج االسس الدستورية التقليدية ومنح السيادة
للدولة ،وحاولوا التعبري عن فكرة مفادها ان احلكومة

التي سينتجها هذا االحتاد اجلديد سوف لن تكن
هيئة سياسية موحدة تذوب يف بوتقتها الواليات،
وانام ستكون بمثابة هيئة سياسية تنسيقية مكونة من

الواليات املؤلفة هلا (.)19

فضال عن ذلك ،حذفت عبارة « ونضع اسس

الدفاع املشرتك ،ونزيد من الرفاهية العامة» ،التي
وردت يف ديباجة الدستور االمريكي ،بسبب تفسريها

من وجهة نظر واضعي الدستور الكونفدرايل باهنا

تسعى بشكل غري الئق لتوفري األساس املنطقي
للسياسة املوجهة مركزيا واملرتبطة بالتحسينات
الداخلية والتعريفات الوقائية ،التي عارضها العديد

من اجلنوبيني بدءا من عرشينيات القرن التاسع عرش
حتى االنفصال ( ،)20وتم استبدال عبارة « لكي

نؤلف احتادا اكثر رسوخا» ،بعبارة « لكي نشكل
حكومة احتادية دائمة» ،التي تعني ضمنا ان الواليات
وان منحت صالحيات واسعة وشخصية سيادية

مستقلة ،اال اهنا ال متلك احلق يف االنفصال ،بينام تم
اضافة عبارة « بمناشدة عون اهلل سبحانه وتعاىل» التي

عكست صورة الثقافة الدينية الربوتستانتية السائدة يف

القرن التاسع عرش التي كانت تسيطر آنذاك عىل عقول

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
صانعو الدستور(. )21

السلطات احلكومية يف الدستور الكونفدرايل
أ -السلطة الترشيعية:

قاعدة الثالثة امخاس ،ولكن مع اختالف الصياغة،
فبينام جتنب الدستور االمريكي االشارة اىل العبيد
واختار عبارة مهذبة بوصفهم له « اشخاص اخرون

تتبعت املادة االوىل يف مسودة الدستور

« ،مل جيد الدستور الكونفدرايل حرجا من تسميتهم

االمريكية ،اذ نصت عىل تشكيل السلطة الترشيعية

جدال بشأن حتديد  50الف نسمة لكل مقعد يف جملس

الكونفدرايل نظريهتا يف دستور الواليات املتحدة

من جملسني ،جملس النواب الذي يكون التمثيل فيه
حسب الكثافة السكانية لكل والية ،وجملس الشيوخ

الذي يكون فيه التمثيل متساويا بواقع عضوين لكل
والية ،كام ان رشوط الرتشيح للمجلسني ومدة

العضوية فيهام مل ختضع للمناقشة ،اذ حدد احلد االدنى
للرتشيح ملجلس الشيوخ بـ  30سنة ،و مدة عضويته

بـ  6سنوات و احلد الدنى للرتشيح ملجلس النواب
بـ 25سنة ،ومدة عضويته سنتني(. )22

بـ « العبيد» ( ،)24بينام تم التصويت باإلمجاع وبدون
النواب بدال من  30الف نسمة يف دستور الواليات
املتحدة االمريكية(. )25

جاء االختالف االخر فيام خيص السلطة

الترشيعية يف البند الثاين من الفقرة السادسة ،عندما
اقرتح روبرت تومبس Robert Tombs

()26

من

والية جورجيا يف جلسة  4اذار اضافة عبارة « غري ان

للكونغرس ،بمقتىض قانون يصدره ،ان يمنح املسؤول
الرئييس يف كل االجهزة التنفيذية مقعدا يف اي من

كان اجلدال االول الذي حدث يف املؤمتر

جملسيه ملناقشة اي اجراء يتعلق باإلدارة التي يرأسها

جاءت يف املسودة عىل غرار ما ورد يف الدستور

هذا االقرتاح مدعوم من بعض املندوبني ممن تأثروا

الدستوري حول البند الثالث من الفقرة الثانية التي
االمريكي ،ونصت عىل اضافة ثالثة امخاس عدد

العبيد مع عدد السكان يف كل والية يف احتساب مقاعد

جملس النواب ،واقرتح لورانس كيت Laurence
Keitt

()23

من كارولينا اجلنوبية يف جلسة  1اذار

اضافة مجيع عدد العبيد ،وكان هذا االقرتاح هيدف اىل

تعزيز مكانة واليته التي متتلك العدد االكرب من العبيد
يف جملس النواب وتم مترير املقرتح بأغلبية ،3-4
وذلك بموافقة كارولينا اجلنوبية وفلوريدا ولويزيانا
ومسيسيبي ،اال ان تغري موقف مسيسيبي استعاد

«( ،)27ومتت املوافقة عىل االقرتاح باإلمجاع ،وكان
بالنظام الربملاين الربيطاين ،ويف مقدمتهم الكسندر
ستيفنز  )28( Alexander Stephensمن والية
جورجيا ،العتقادهم ان وجود الوزراء يف الكونغرس

من شأنه حتسني سبل التعاون بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،فيام كان البعض مرتددين كونه يسهم يف

اضعاف عملية الفصل بني السلطات التي تعد من
ابرز سامت النظم السياسية الديمقراطية(.)29

الفقرة السابعة من املادة االوىل شهدت تغيريا

اخر ،اذ عىل الرغم من اهنا تتبعت دستور الوطن
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االم يف حتديد موافقة ثلثي جمليس النواب والشيوخ

عبارة « ال جيوز للكونغرس منح اي هبة من اخلزانة،

اال ان روبرت هاردي سميث Robert Hardy )30

االجنبية بغية تشجيع او تعزيز اي فرع من الصناعة

اذار نص عىل اضافة متنح الرئيس حق املوافقة عىل

رفضه من جورجيا ولويزيانا فقط (.)35

لتجاوز اعرتاض الرئيس عىل اي مرشوع يقدم له،

 )Smithمن والية االباما تقدم باقرتاح يف جلسة 4
بعض املخصصات ورفض البعض االخر يف نفس
مرشوع القانون حتى وان حصلت عىل اغلبية الثلثني
يف كال املجلسني( ،)31وكان اهلدف الرئييس من هذه

او فرض رسوم او رضائب عىل الواردات من الدول

«( ،)34ومتت املوافقة عىل االقرتاح بأغلبية  2-5بعد
ويف البند الثالث من الفقرة الثامنة اضيفت عبارة

« ال يمكن تفويض اي سلطة للكونغرس لتخصيص
اموال للقيام باي حتسينات داخلية لتسهيل عملية

االضافة هو منع املنفعة التي يتحصل عليها اصحاب

التجارة ،باستثناء توفري االضاءة الالزمة واملنارات

الربامج احلكومية االساسية من دون متويل ،واصبح

املساعدة عىل املالحة يف السواحل ،وتطوير املوانىء،

االعتامدات الذين مل يكن من املمكن رفضهم وترك
هذا البند الذي عرف بـ « حق النقض الرئايس»

من اهم االبتكارات التي ادخلت اىل الدستور
الكونفدرايل(. )32

ان من اكثر املواضيع التي كان يرتقب مناقشتها

املؤمترين يف املسودة ،هي حتديد العالقة الترشيعية

بني الكونغرس وحكومات الواليات ،وحجم
الصالحيات االضافية التي سيمنحها الدستور

للواليات ،وجاء معظمها يف الفقرات الثالث االخرية
من املادة االوىل ،وكانت اوىل التغيريات يف البند االول

من الفقرة الثامنة التي تتعلق بصالحيات الكونغرس
حذف عبارة « حتقيق الرفاهية العامة « الواردة يف
الدستور االمريكي تأكيدا عىل حذفها من الديباجة،

وبناء عىل اقرتاح من تشارلس كوناردCharles
Conard

()33

من والية لويزيانا هيدف اىل حتجيم

صالحيات الكونغرس جتاه الواليات تم اضافة
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وعوامات ارشادات السفن وغريها من العوامل
وازالة العوائق لتسهيل املالحة النهرية ،ويف كل
احلاالت تفرض الرسوم عىل املستفيدين من هذه

التسهيالت املالحية ،وربام يكون من الرضوري دفع

التكاليف والنفقات اخلاصة هبا «( ،)36وتم التصويت

يف جلسة  4اذار عىل البند بأغلبية  ،3- 4بموافقة
جورجيا فلوريدا واالباما وتكساس(.)37

ان هذه االضافة التي اصبحت تعرف بـ « بند

التحسينات الداخلية « ،مل تكن موجودة يف الدستور

املؤقت ،وقد اقرتحها رئيس الكونغرس هويل كوب
)38( Howell Cobbعىل جلنة صياغة الدستور،

وكان الدافع االسايس هلذه االضافة هو جتنب الفساد

السيايس واالرساف يف النفقات ،وتأكيد املعارضة
اجلنوبية الطويلة للتحسينات الداخلية التي كانت

تنفق عليها حكومة الواليات املتحدة االمريكية
بموجب بند الرفاهية الوارد يف ديباجة دستورها(.)39

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
اما فيام خيص قضية العبودية ،ففي البند االول

املكاسب ،وانام ارادوا حتقيق اكثر من ذلك مربرين

من خارج الواليات الكونفدرالية ،اال انه استثنى

االبيض ،ولذلك اندلع جدل كبري يف جلسة  5اذار

تتبع الدستور االمريكي يف بند حظر استقدام العبيد
من ذلك بشكل رصيح العبيد القادمني الواليات

واالقاليم التابعة للواليات املتحدة االمريكية،
واستحدث الدستور البند الثاين الذي نص عىل «

للكونغرس ايضا سلطة منع جلب العبيد من اي
والية ليست عضوا او اقليم خيرج عن نطاق هذا

النظام الكونفدرايل «(.)40

موقفهم بان هذه الدولة تأسست وفق مبدأ التفوق
عندما تقدم روبرت ريت من كارولينا اجلنوبية
ودونكان كينرDuncan Kenner

()43

من والية

لويزيانا بمرشوع تعديل عىل املسودة ينص عىل بند
اضايف حيظر عىل حكومات الواليات الكونفدرالية

القيام بإلغاء العبودية بشكل منفرد ،وبرروا هذا
التعديل بانه سيسهم يف قطع دابر اية فتنة قادمة،

كان ملسالة حظر جلب العبيد معارضة شعبية

الن الغاء العبودية يف والية واحدة ممكن ان يزعزع

املتطرفني للعبودية ،لكن يبدو ان جلنة االثني عرش

العبودية مثلام فعل يف الواليات املتحدة ( ،)44وتسببت

كبرية يف معظم الواليات الكونفدرالية ،السيام من
التي وضعت مسودة الدستور كانت تعتقد ان هذا
البند رضوري لطمأنة الدول االوربية الكربى عىل

ان الدولة اجلديدة لن تكن موطنا لكل عبيد العامل،

وبالتايل سيسهم يف دفعها لالعرتاف الدبلومايس

هبا(.)41

استقرار الدولة ويشعل الرصاع من جديد حول قضية
االختالفات يف وجهات النظر اىل تأجيل التصويت

عىل هذا التعديل حتى اجللسة االخرية من املؤمتر يف
 9اذار ،عندما سحب كينر وريت مقرتحيهام لعدم
جدواه بسبب عدم وجود بند يف الدستور يمنع انضامم

الواليات احلرة اىل الواليات الكونفدرالية (،)45

ويف البند الرابع من الفقرة ذاهتا قام واضعو

فتقدم وليم باري)  )William Barry46من والية

اجلدل حول قضية العبودية التي اثري حوهلا الكثري

مجيع الواليات يف حال ارادت احدى الواليات الغاء

مسودة الدستور الكونفدرايل بوضع عبارة تنهي كل
من اجلدل وكانت سببا رئيسا يف انفصال اجلنوب،
ووفر هذا البند بشكل ال شك فيه اقىص درجات

احلامية والدعم للعبودية عندما نصت عىل « ال جيوز

للكونغرس امرار اي قانون حيظر او يقيد من حق
ملكية العبيد من الزنوج « (.)42

مل يقتنع املدافعني عن نظام العبودية هبذه

ميسيسبي بتعديل عىل املسودة ينص عىل رشط موافقة

العبودية يف اراضيها ،وبعد التصويت عليه مل يمرر بعد
ان وافقت عليه ثالث واليات هي كارولينا اجلنوبية
وتكساس وفلوريدا ورفضته ثالث واليات هي
ميسيسبي وجورجيا واالباما ،بينام انقسم وفد لويزيانا
اىل ثالث اعضاء معه ومثلهم ضده (.)47

واستحدث الدستور الكونفدرايل بندا جديدا
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هو التاسع يف يف الفقرة التاسعة ،تم التصويت عليه
باإلمجاع ،وكان يراد منه احلد من اهلدر يف النفقات

من قبل احلكومة الكونفدرالية ،ونص عىل « ال

جيوز للكونغرس ختصيص اية اموال من اخلزانة
اال بموافقة ثلثي االعضاء يف كل من جملسيه من

خالل التصويت بنعم او ال ،ما مل يكن قد طلب
احد رؤساء االدارات املختلفة ختصيص مبلغ معني

وقدم الطلب اىل الكونغرس من خالل الرئيس،
او ان يكون التخصيص لغرض تسديد النفقات او

مواجهة حاالت الطوارئ او لتسديد ما عىل الواليات

الكونفدرالية من االستحقاقات ،وكذلك النفقات

التي تقررها احدى املحاكم بغرض تقيص احلقائق عن
االدعاءات او املستحقات عىل احلكومة ،والتي يصبح

لزاما عىل الكونغرس يف مثل هذه احلاالت ختصيصها

«(.)48

مل يكتف واضعو الدستور الكونفدرايل بتقليد

املادة االوىل لدستور الواليات املتحدة االمريكية،

بل ادخلوا التعديالت الثامن االوىل من «الئحة
احلقوق» التي صدرت يف عام  1791وتضمنت

عرشة تعديالت لألخري( ،)49تباعا وبشكل حريف يف
الفقرة التاسعة من املادة االوىل ،بينام طابقت الفقرة

العارشة نظريهتا يف الدستور االمريكي ،يف رشوط
عقد الواليات للمعاهدات ،اال يف اضافة طفيفة عىل
البند الثالث منها ،عندما سمحت حلكومات الوالية

عقد املعاهدات فيام بينها يف حالة وجود هنر فاصل
بينهام بغية حتسني ظروف املالحة فيه(. )50
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ب_ السلطة التنفيذية:

مثل نظريهتا يف دستور الواليات املتحدة ،تناولت

املادة الثانية للدستور الكونفدرالية السلطة التنفيذية،

لكن اجلدل حوهلا يف مونتغومري مل يكن كبريا كام كان
يف فيالديلفيا التي تم فيها سن الدستور االمريكي

عام  ،1787اذ يبدو ان املرشعني الكونفدراليني
كانوا مقتنعني اىل حد بعيد بام جاء به االخري يف هذا
الشأن ،ففي موضوع اختيار الرئيس كان العديد من

اعضاء الكونغرس املؤقت راغبني يف التخيل عن ما
يسمى « اهليئة االنتخابية،)51(»Electoral College
والبحث عن طريقة جديدة لذلك ،لكن جلنة االثنا

عرش مل تتمكن من الوصول اىل حل مقبول يريض
مجيع الواليات ،ولذلك اتفق اعضائها عىل اخلضوع

للمنطق وادخال التعديل الثاين عرش لدستور

الواليات املتحدة االمريكية الصادر يف عام  1804يف
البند  4 ،3 ،2من الفقرة االوىل يف املادة الثانية ملسودة

الدستور الكونفدرايل ،وتم فيها حتديد دور وعمل
الناخبني يف اهليئة االنتخابية بصورة تفصيلية .)52(.

اما يف موضوع مدة الرئاسة ،فقد حددهتا مسودة

الدستور بست سنوات ومقرتحات لتمديدها اىل سبع
او ثامن ،مع حظر الرتشيح لدورتني متتاليتني ،واقرتح

كريسوفر ميمنجرChristopher Memminger

( )53من والية كارولينا اجلنوبية يف جلسة  6اذار تعديلها
اىل سبع سنوات لكن اقرتاحه فشل بتساوي االصوات

 ،3-3بعد رفضه من قبل لويزيانا وميسيسبي
وكارولينا اجلنوبية وانقسام اصوات فلوريدا حوله

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
بواقع صوت لكل جانب ،بينام اقرتح وليم بويز

التنفيذية ،وكذلك مجيع االشخاص العاملني يف

اجللسة حظر الرتشيح للرئاسة هنائيا بدال من دورتني

يف االدارات التنفيذية عندما مل يعد هناك ثمة رضورة

 )54( William Boyceمن كارولينا اجلنوبية يف ذات

متتاليتني ،وتم مترير االقرتاح بأغلبية  1-6بعد موافقة

كارولينا اجلنوبية وميسيسبي وفلوريدا وتكساس
واالباما ولويزيانا ،ورفض جورجيا(.)55

السلك الدبلومايس ،واي من موظفي اخلدمة املدنية

ملناصبهم ،او يف حالة التدليس او عدم القدرة
والكفاءة ،او سوء االدارة واالمهال ،واذا ما حدث
هذا العزل او االبعاد عن املنصب جيب ابالغ االمر اىل

اما فيام يتعلق برشوط املرشح للرئاسة ،فقد نص

جملس الشيوخ مرفقا به االسباب التي ادت اليه «(.)58

حيق الي شخص فيام عدا املواطن املولود يف الواليات

تغيري عن ما جاء به الدستور االمريكي ،اذ احتفظ

البند السابع من الفقرة االوىل للامدة الثانية عىل « ال

الكونفدرالية ،او الشخص الذي اصبح مواطنا هلذه

الواليات يف وقت املوافقة عىل هذا الدستور ،او الذي

اما صالحيات الرئيس العسكرية ،فلم يطرأ اي

الرئيس بمنصب القائد العام للقوات املسلحة عىل

الرغم من ان كريستوفر ميمنجر كان يعتقد برضورة

يكون قد ولد يف الواليات الكونفدرالية قبل 20

اناطة املنصب اىل قائد عسكري حمرتف يكون حتت

الرئاسة ،كام انه لن يكون صاحلا هلذا املنصب اي

تقتنع به جلنة االثنا عرشة لذلك مل يتم طرحه يف املؤمتر

كانون االول  ،1860ان يكون مؤهال لشغل منصب
شخص مل يبلغ من العمر مخسة وثالثني عاما ،وما مل
يكن مقيام ملدة اربعة عرش عاما داخل نطاق الواليات
الكونفدرالية وقت انتخابه «( ،)56وكانت الغاية من
هذا البند هو تشجيع السياسيني املعروفني من ذوي

اخلربة والكفاءة يف الواليات الوسطى التي كانت
التزال مل تنفصل عن الواليات املتحدة لالنضامم اىل

الواليات الكونفدرالية(.)57

ارشاف الرئيس ( ،)59لكن يبدو ان هذا ان الرأي مل

الدستوري ،بينام كان جلون ريغانJohn Reagan

( )60من والية تكساس اقرتاح يف جلسة  5اذار نص

عىل منح احلق للرئيس استخدام القوات الربية
والبحرية خارج البالد خالل عطلة الكونغرس ،لكن
هذا االقرتاح تم رفضه باإلمجاع (.)61
جـ_ السلطة القضائية:

عىل غرار ما حدث يف مؤمتر اعداد دستور

اما فيام يتعلق بصالحيات الرئيس ،فقد جاء

الواليات املتحدة االمريكية فيالديلفيا عام ،1787

السلطة التنفيذية ،هو الثالث يف الفقرة الثانية من املادة

جداال طويال ،ومل يعره املندوبني اهتامما كبريا ،وكانت

يف مسودة الدستور بند جديد اخر يعزز من مكانة
الثانية تم متريره باإلمجاع يف جلسة  7اذار ونص عىل

« حيق للرئيس عزل املسؤولني يف اي من االدارات

مل يشهد مؤمتر الدستور الكونفدرايل يف مونتغومري

الغاية من ذلك املجال امام الكونغرس املنتخب
لتحديد السلطات القضائية بشكل مفصل من خالل
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قانون خاص هبا( ،)62ولذلك اكتفوا بنسخ املادة الثالثة

والواليات واالقاليم ،وابرز ما يالحظ فيها ان

اضافة مقتضبة ملضمون التعديل احلادي عرش لألخري

اقىص درجات احلامية لنظام العبودية ،وجاءت اوىل

من دستور الواليات املتحدة االمريكية حرفيا ،مع
الصادر يف عام  1798الذي نص عىل « لن تفرس
السلطة القضائية للواليات املتحدة عىل نحو جيعلها

تتسع ألي دعوى خاصة بالقانون او العدل بدئت او

رفعت ضد احدى الواليات بواسطة مواطني والية
اخرى ،او بواسطة مواطني او رعايا دولة اجنبية «(،)63

اىل الفقرة الثانية بعبارة «ال جيوز مقاضاة اي والية من

قبل مواطني او رعايا دولة اجنبية «( ،)64وتم التصويت
عليها باإلمجاع يف جلسة  7اذار(.)65

التغيريات التي طرأت عليها كانت هتدف اىل توفري

االضافات عىل الفقرة الثانية التي نصت يف املسودة «

ملواطني كل والية احلق يف مجيع االمتيازات واحلقوق
واحلصانات املمنوحة للمواطنني يف الواليات

املختلفة» ( ،)67ففي جلسة  7اذار اقرتح ستيفن هال
Stephen Hale

()68

من والية االباما ادراج

العبارة التالية» كام ان هلم حق االنتقال واالقامة يف اي
والية من الواليات املتعاهدة مع عبيدهم وممتلكاهتم
االخرى دون ان يقيد حقهم يف ملكية هؤالء العبيد

وعىل الرغم من ذلك ،مل ختل جلسات املؤمتر من

بأية صورة من الصور» ( ،)69وتم مترير االقرتاح

تقدم كريستوفر ميمنجر من والية كارولينا اجلنوبية

حول مسالة تنقل العبيد بني الواليات التي شهدت

بعض االقرتاحات التي مل تر النور ،ففي جلسة  7اذار
بمرشوع اضافة عىل البند الثاين من الفقرة الثانية ينص

عىل ان ميزة استئناف القضايا للمحكمة الكونفدرالية
العليا جيب ان ال يشمل اي قضية نالت حكام هنائيا يف
اي حمكمة من املحاكم للواليات ،لكن هذا االقرتاح

مل يمرر بعد ان تساوت الكفة حوله بموافقة ثالث
واليات هي لويزيانا وكارولينا اجلنوبية وتكساس

ورفض ثالث واليات هي مسيسيبي وجورجيا
واالباما ،بينام انقسم وفد فلوريدا حوله بواقع صوت

لكل جانب (.)66

د_ السلطة الكونفدرالية:

كام هو احلال يف دستور الواليات املتحدة

االمريكية ،نظمت املادة الرابعة العالقة بني الدولة
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باإلمجاع ،وكانت هذه االضافة هتدف اىل حسم اجلدل
جدل واسع سابقا وكانت احدى االسباب املهمة

لالنفصال (.)70

القضية االكثر جدال يف املادة الرابعة ،كانت

حول الفقرة الثالثة التي تنضم رشوط انضامم واليات
جديدة اىل الواليات الكونفدرالية ،اذ حاول وفد

والية كارولينا اجلنوبية ادراج رشط يمنع انضامم

اي والية حرة ،وكانوا اعضائه مرصين عىل ذلك

اذ ذكر روبرت ريت « اننا لو سمحنا بذلك سنعيد
بسذاجة جتربة خاطئة عشناها للتو مجيعا ،اذ ستصبح

الكونفدرالية نصفها واليات عبيد ونصفها االخر
واليات حرة ،وحتام ستكرر النزاع من جديد بينهام،

وسنحتاج اىل انفصال جديد ودستور جديد « (،)71

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
بينام كان هلذا التوجه العديد من ملعارضني سيام يف وفد

محاية مستقبل العبودية ،وجتنب اية مشكلة قد تنتج

الذين كانوا يشعرون بالقلق من ان ادراج هذا البند

السابقة التي حدثت يف الواليات املتحدة االمريكية

جورجيا ابرزهم الكسندر ستيفنز وروبرت تومبس،
سيحد من قدرة الكونفدرالية عىل اجتذاب واليات
جديدة ،ال سيام الواليات الوسطى الثامن

تسمح بنظام العبودية (.)73

()72

التي

الحقا حول هذا املوضوع ،مستفيدين من التجارب
( ،)80ولذلك استحدثت مسودة الدستور الكونفدرايل
بندا جديدا هو الثالث يف الفقرة الثالثة من املادة
الرابعة ،ومتت املوافقة عليها يف جلسة  8اذار ،تضمن

مل تثني هذه املعارضة وفد والية كارولينا اجلنوبية

تفويض الكونغرس للترشيع يف االرايض املكتسبة،

مندوهبا وليم بورتشري ميلزWilliam Porcher

اىل الكونفدرالية ،وتقديم الضامنات القانونية

جيوز قبول اي والية تنكر يف دستورها او قوانينها حق

عىل « للكونغرس سلطة ترشيع وتنظيم احلكم يف

من امليض قدما يف السعي لتحقيق هذا الرشط ،فتقدم
 )74( Milesيف جلسة  8اذار باقرتاح ينص عىل « ال
امتالك العبيد من العرق االفريقي ،او ال حتمي هذه
املمتلكات بالكامل من خالل ترشيع قانوين» (،)75

لكن هذا االقرتاح مل ير النور بأغلبية  ،2-4بعد موافقة

كارولينا اجلنوبية وفلوريدا ورفض ميسيسبي واالباما
وتكساس ولويزيانا ،فيام انقسم وفد والية جورجيا

حوله بواقع مخسة اعضاء مع كل جانب (.)76

ويف هناية املطاف تم حسم اخلالف بتبني اقرتاح

توفيقي مشرتك تقدم به توماس ويذيرس Thomas
Withers

()77

من والية كارولينا اجلنوبية وجون

شورتريJohn Shorter

()78

من والية االباما يف

جلسة  8اذار يتضمن رشط موافقة ثلثي االصوات

يف كل من جمليس النواب والشيوخ ،عىل ان يكون
التصويت يف جملس الشيوخ بأصوات الواليات،
ومتت املوافقة عليه باإلمجاع(.)79

كان مرشعو الدستور الكونفدرايل حياولون

والسامح لسكاهنا بتشكيل واليات والسعي لالنضامم

الرصحية يف احلفاظ عىل نظام العبودية فيها ،ونص

االقاليم اجلديدة التي قد تستحوذ عليها الواليات
الكونفدرالية ،والتي تقع خارج حدود الواليات
املختلفة ،وله ان يسمح لسكان هذه االقاليم يف

الوقت والطريقة التي حيددها القانون ان ينشئوا
واليات تقبل يف هذا النظام الكونفدرايل ،ويف كل

من هذه االقاليم فان عىل الكونغرس واحلكومات
القائمة فيها االعرتاف بعبودية الزنوج عىل النحو
الذي هو عليه االن يف الواليات الكونفدرالية ومحاية

هذا النظام ،وحيق لسكان الواليات الكونفدرالية

واالقاليم املختلفة ان يأخذوا اىل هذه االقاليم اية عبيد
يمتلكوها»(.)81

وتناولت املادة اخلامسة طرق تعديل الدستور

بشكل خمتلف ملا جاء يف دستور الواليات املتحدة،
اذ اهنا منحت الكونغرس صالحية عقد مؤمتر

دستوري للنظر يف اية تعديل دستوري يف حال طلب
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ثالث واليات ذلك ،و اشرتطت موافقة املجالس

االنسحاب من الكونفدرالية يف حال ارتأت ذلك

نافذا ،واستبعدت اي حق للكونغرس بينام منح

البطالن» الذي كان جزءا من «االفكار الكاهلونية»

الترشيعية يف ثلثي عدد الواليات عليه كي يصبح

دستور الواليات املتحدة الكونغرس حق تعديل
الدستور يف حالة طلب ثلثي عدد االعضاء يف كل من
جملسيه لذلك ،واشرتط موافقة ثالث ارباع املجالس

الترشيعية يف الواليات للمصادقة عىل اية تعديل

دستوري ،ومتت املوافقة عىل هذه املادة يف جلسة
 8اذار كام جاءت يف مسودة الدستور الكونفدرايل
باإلمجاع وبال اية اقرتاحات(.)82

من خالل جملسها الترشيعي ،وهو ما يعرف بمبدأ «
()85

التي ظهرت يف اجلنوب منذ عرشينات القرن التاسع

عرش ،وتم تبينيها والرتويج هلا من قبل ساسة اجلنوب
ولقيت صدى واسع بني سكانه قبل االنفصال ،اذ ان
جلسات املؤمتر الدستوري مل تشهد اية مناقشة حوله

بشكل رصيح ذلك ،بل عىل العكس من ذلك كانت
هناك حماوالت لتحريمه ،ففي جلسة  6اذار ،وردا

عىل اقرتاح كريسوفر ميمنجر منح احلق ألي والية

اما املادة السادسة ،فقد تم توسيعها قياسا اىل

ان تطلب سحب احلامية العسكرية الكونفدرالية يف

اهنا مل تأت بإحكام خمتلفة عنها ،اذ استحدثت الفقرة

تم رفضه بأغلبية  1-6بعد ان صوتت له كارولينا

نظريهتا يف دستور الواليات املتحدة االمريكية ،غري
االوىل التي منحت الرشعية للحكومة املؤقتة ،نصت

عىل « تعترب احلكومة التي قامت بمقتىض هذا الدستور
الوريثة الرشعية للحكومة االنتقالية للواليات
الكونفدرالية االمريكية ،وعليه ،فان كل القوانني التي
اصدرهتا احلكومة االنتقالية تعترب سارية املفعول اىل ان

يتم تغيريها وتعديلها ،كام يضل كل املسؤولني املعينني

من قبلها يف مناصبهم اىل ان يتم تعيني من خيلفهم ،او

تلغى مناصبهم « ( ،)83بينام تم ادراج التعديلني التاسع
والعارش للدستور االمريكي ،اللذين وردا يف الئحة
احلقوق الصادرة يف عام ،1791بنسخهام حرفيا يف
الفقرتني اخلامسة والسادسة من هذه املادة(.)84

ان ابرز ما يالحظ عىل الدستور الكونفدرايل هو

خلوه من اي بند يشري اىل منح الواليات صالحية
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اراضيها يف حال طلب جملسها الترشيعي ذلك ،الذي

اجلنوبية فقط ،اقرتح زميله وليم بويز ادراج بند

دستوري يرفض بشكل رصيح مبدأ البطالن ويمنع
الواليات من اي حق يف االنفصال ،لكن املقرتح تم
رفضه ايضا بأغلبية  1-6بعد ان وافقت عليه كارولينا
اجلنوبية فقط ،ويعدان هذين االقرتاحني مثال عىل

االنقسام احلاد وسوء التنسيق الذي كان يعاين منه وفد

كارولينا اجلنوبية يف املؤمتر(. )86
املصادقة عىل الدستور:

نصت املادة السابعة من الدستور الكونفدرايل

عىل « تكفي مصادقة مخس واليات إلقامة هذا
الدستور بني الواليات التي تقره «( ،)87اي بام يعني

ثلثي عدد الواليات الكونفدرالية السبع ،وهي

مادة مستوحاة ايضا من نظريهتا يف دستور الواليات

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
املتحدة االمريكية مع االخذ باالعتبار الفارق العددي

عن اداء وفدهم يف مؤمتر مونتغومري وقدرته عىل كبح

اختتم املؤمتر الدستوري يف  9اذار  ،1861ومتت

بعيد عن التطرف ،ويف  21اذار صادق مؤمتر والية

قبل مجيع االعضاء اخلمسون للكونغرس املؤقت يف

املناورات السياسية القليلة التي قام هبا املتطرفني من

للواليات بني الدولتني (.)88

كتابة الدستور عىل خمطوطة كبرية والتوقيع عليها من
 11اذار ( ،)89وقام رئيسه هويل كوب بإرسال نسخ

منه اىل املجالس الترشيعية للواليات من اجل مناقشته
وابداء راهيا فيه ،واتضح منذ البداية ان عملية املصادقة

عىل الدستور يف معظم الواليات ستكون شكلية ،ال

سيام بعد نجاح مؤمتر مونتغومري الذي سادته اجواء
الوئام السيايس ،وخلوه من اخلالفات الشخصية التي

من املمكن ان تؤدي اىل عرقلة مترير الدستور ،فضال

عن انشغال الساسة الكونفدراليني يف مواجهة خطر
اندالع احلرب مع الواليات املتحدة التي بدأت تلوح

يف االفق بعد اجواء التوتر التي سادت بني الطرفني
يف اعقاب اعالن مجهورية الواليات الكونفدرالية
االمريكية (.)90

كانت االلية تقتيض ان يعرض الدستور عىل

املؤمترات التي انبثقت من خالل االنتخابات الشعبية
التي جرت يف الواليات السبع واعلنت االنفصال

وتشكيل الواليات الكونفدرالية ،وبدأت سلسة

مصادقة الواليات مبكرا من مونتغومري نفسها،
عندما اجتمع مؤمتر والية االباما يف  12اذار ووافق

عليه بسهولة بأغلبية  ،5-87ويف يوم  16اذار اجتمع

مؤمتر والية جورجيا وصادق عليه باإلمجاع بأغلبية
 ،0-276وشكل هذا االمجاع انعكاسا لرضا املؤمتر

مجاح الراديكاليني من خالل صياغة دستور حمافظ

لويزيانا عىل الدستور بأغلبية  ،10-94بعد بعض
انصار العبودية ،ثم سار مؤمتر والية تكساس عىل

النهج ذاته ومرر الدستور يف  23اذار من دون اية

نقاشات جادة بأغلبية  ،2-126بعد ان هزم مقرتح
طرح الدستور للتصويت الشعبي بأغلبية ،32-93
ويف  29اذار اصبحت ميسيسبي الوالية اخلامسة التي

تصادق عىل الدستور بأغلبية  ،7 -78لينال بذلك ثقة
الشعب ويعرب اىل ضفة النجاح عىل ان يصبح نافذا
ويتم البدء بالعمل به يف  18شباط  ،)91(1862اي بعد
مرور عام تنصيب الرئيس ،وهو موعد هناية الدستور

املؤقت ،وبذلك اكتملت عملية املصادقة عىل الدستور

يف مدة ثامنية عرشة يوما فقط ،وهي مدة قصرية اذا ما

قورنت باملدة التي استغرقها نجاح املصادقة عىل نظريه
االمريكي (. )92

اما يف والية كارولينا اجلنوبية التي كانت معقل

االنفصال واالنفصاليني ،وذات النسبة االكرب من

الساسة الراديكاليني ،فقد واجهت املصادقة صعوبة
متوقعة هناك ،وكانت الوالية الوحيدة التي نوقش
فيها تصديق الدستور بجدية واحتاج ثامنية ايام من
املناقشات لتمريره ،وكان ذلك متوقعا بسبب اخفاق
وفدها يف مونتغومري يف مترير كل املقرتحات التي

كان يرغب املؤمتر فيها ،فعندما عقد يف  25اذار رفض
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بعض اعضائه املتطرفني الراديكاليني من انصار نظام

وحكومتها ،وبذلك قد نكون بحاجة اىل ثورة اخرى

ميدلتون  John Izard Middletonبانه مل يفعل

ازاء هذا الضغط من قبل الراديكاليني

العبودية مناقشة الدستور ،اذ وصفه جون ايزارد

شيئا لضامن سلطة احلكم الذايت للواليات ،وانه
ال يمكن قبوله هبذا الشكل من قبل والية كارولينا

لنحقق احالمنا»(.)94

وصحيفتهم ،تراجع اعضاء املؤمتر املعرتضني عن

موقفهم وابداء بعض املرونة ،اذ ما لبثوا ان عدوا

اجلنوبية ،بينام اقرتح غابرييل مانيجولت Gabriel

هذه التعديالت رضورية ،.ولكن جيب عدم طرحها

االول يضمن حق اي والية يف االنفصال مستقبال،

يف هذه التعديالت ودعوة املجالس الترشيعية يف

 Manigaultاجراء مخسة تعديالت عىل الدستور،

ثالث فقرات ،والثاين يمنع اي والية حرة من

االنضامم اىل الواليات الكونفدرالية يف املستقبل،
والثالث ينص عىل الغاء قاعدة احتساب ثالث
امخاس العبيد يف التمثيل السكاين يف جملس النواب،
واحتساب مجيع العبيد الذين يقطنون فيها ،وذلك

لزيادة املكانة السياسية لوالية كارولينا اجلنوبية التي

متلك اكرب عدد من العبيد ،من خالل زيادة متثيلها يف
جملس النواب ،والرابع يمنع احلكومة املركزية من

االقرتاض اال يف حالة احلرب ،واخلامس الغاء احتكار

مكتب الربيد من قبل احلكومة املركزية ،ولكن هذه

حتى حيني الوقت املناسب لذلك ،ووافق عىل النظر

مجيع الواليات لذلك بعد االنتهاء من املصادقة ،وتم

التصويت عىل ذلك يف  31اذار بأغلبية 15 -117

( ،)95وعىل اثر ذلك متت املصادقة عىل الدستور يف
 3نيسان بأغلبية بلغت  ،21- 138وهي اقل نسبة

تصويت حصل عليها الدستور يف مجيع الواليات
الكونفدرالية السبع (.)96

واختتمت املصادقة عىل الدستور يف  22نيسان

عندما صادقت اخر الواليات الكونفدرالية السبع

وهي والية فلوريدا عليه بال مناقشات تذكر باإلمجاع
بأغلبية  ،0-50بعد ان سادت اجواء احلرب مع

املقرتحات رفضها املجلس يف  28اذار بأغلبية -101

الواليات املتحدة االمريكية التي اندلعت يف منتصف

ادى هذا الرفض اىل سخط صحيفة تشارلستون

الكونفدرالية االمريكية لتجعل من امر اكتامل مصادقة

اليوم التايل « ان سامح الدستور بانضامم واليات حرة

هكذا ،صوتت الواليات الكونفدرالية السبع

.)93(44

مريكوري Charleston Mercuryالتي كتبت يف
اىل هذه اجلمهورية العظيمة سيتسبب باهنيارها قريبا،

الكونفدرالية تشكلت لتكن مجهورية رقيق ،وان اي
حظر عىل جتارة الرقيق سيسبب خالف مع جمتمعها
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نيسان وطغت عىل املشهد السيايس يف الواليات
الواليات السبع عىل الدستور يبدو حدثا هامشيا(.)97

لصالح مصادقة الدستور بسهولة وبوقت قصري نسبيا،
ومما يدلل عىل الدعم السيايس الكبري الذي حصل
عليه الدستور هي النسبة املئوية الكبرية للموافقة ،اذ

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
صوت  849عضوا باملوافقة مقابل  45عضوا فقط صوت بالرفض ،مما يرفع النسبة املئوية االمجالية يف كافة الواليات
للموافقة اىل  ،%56 ،94كام يوضح اجلدول التايل:
التاريخ
 12اذار 1861
 16اذار 1861
 21اذار 1861
 26اذار 1861
 29اذار 1861
 3نيسان 1861
 22نيسان 1861

الوالية
االباما
جورجيا
لويزيانا
تكساس
مسيسيبي
كارولينا اجلنوبية
فلوريدا

مع
87
276
94
126
78
138
50

ضد
5
0
10
2
7
21
0

النسبة %
56 ،94
100
38 ،90
43 ،98
76 ،91
79 ،86
100

يبدو من هذه االحصائية ،ان القوميني اجلنوبيني (كام كان يطلق عليهم آنذاك) ،او املتطرفني للجنوب ،استمروا

بالتصويت ضد الدستور عىل الرغم من قلة اعدادهم ،وبالتايل ادراكهم لعدم قدرهتم عىل اعاقة متريره ،وعىل الرغم
من اهنم كانوا غري واقعيني يف موقفهم بسبب اهنم مل يكونوا يمتلكوا بدائل عن معارضتهم الشديدة لتقليد دستور
الواليات املتحدة االمريكية ،لكنهم كانوا يف غاية الواقعية عندما ادركوا خطر احلرب التي تلوح يف االفق ،وتفهموا ان

عليهم تقديم تنازالت مؤقتة من اجل تأسيس الدولة اجلديدة بشكل مثايل ،بينام كانت مصادقة الدستور هبذه االغلبية
انتصارا واضحا للمعتدلني ،الذين سعوا من اجل صياغة دستور حمافظ مشابه لدستور الوطن االم ونظامها السيايس،

من اجل طمأنة واليات العبيد الثامن االخريات الاليت مل ينفصلن بعد ،بان ما حدث هو مرشوع اقامة دولة ،وليس كام
ارادها الراديكاليني ان تكون « ثورة جنوبية من اجل العبودية»(.)98
تقييم االحكام املختلفة:

جاء دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية مطابقا لدستور الوطن االم ،بل ان الكثري من اجزائه كانت متثل

نسخا حرفيا له ،حتى ان احد املؤرخني وصفه بانه « مرآة للدستور االمريكي لكنه بدون واليات الشامل وافكار

ساستها « ( ،)99بل ان مرشعوه ذهبوا اكثر من ذلك واستفادوا من التطورات السياسية التي حدثت يف الواليات
املتحدة االمريكية بني عامي  1861-1789وكشفت حاجة الدستور لبعض التعديالت ،فقاموا بإدراج مجيع

التعديالت التي اجريت عىل االخري حتى عام  ،1861اذ وضعت التعديالت الثامن االوىل يف املادة االوىل ،والتعديلني
التاسع والعارش يف املادة السادسة ،والتعديل احلادي عرش يف املادة الثالثة ،والتعديل الثاين عرش يف املادة الثانية.

ومن خالل ما تقدم ،يمكن تقسيم االبتكارات التي ادخلت اىل الدستور الكونفدرايل اىل ثالث فئات ،الفئة
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دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية صياغته واحكامه
واختالفاته مع دستور الوطن االم

البحوث املحكمة

االوىل هي التغيريات التي كانت هتدف اىل اعطاء

وبالتايل ينعكس ذلك سلبا يف التعامل الدبلومايس

ميزان القوى بني احلكومة االحتادية وحكومات

بينام شكلت الفئة الثالثة جمموعة من االصالحات

املزيد من الصالحيات من خالل اعادة النظر يف

الواليات ،وكانت هذه التغيريات معتدلة للغاية قياسا

باملطالب التي كانت تنادي هبا الواليات اجلنوبية قبل
االنفصال ،اذ عىل الرغم من ان الدستور اشار اىل

سيادة الواليات املكونة للكونفدرالية من خالل ورود
اسامئها يف الديباجة ،والغى بند الرفاهية ،اال انه مل يؤثر

عمليا يف سيادة القانون االحتادي ،او االطر العامة له،
ومل يرش اىل حق الواليات يف االنفصال ،بل انه احتفظ

حتى بحق االستئناف من حماكم الواليات املحلية اىل
املحكمة العليا ،مما يعني تغاضيه عن املبادئ الكاهلونية

التي اختذت سابقا هنجا لالنفصال ،وظلت احلدود
القانونية بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات

حمفوظة دون اي مساس هبا .

معها .

االخرى التي ادخلت عىل الدستور و كانت ليست ذو

صلة بحقوق الواليات او العبودية ،ومل تكن مرتبطة
باجلدل السيايس الذي كان قائام قبل االنفصال ،وهي
االصالحات التي جسدت حتول يف النهج السيايس

من خالل الرغبة يف خلق مكانة اكرب للسلطة التنفيذية
واملتمثلة يف االصالحات املالية ،حق النقض الرئايس،

متديد املدة الرئاسية ،مشاركة الوزراء يف مناقشات

الكونغرس اخلاصة بعملهم.

ان هذه امليزات والصالحيات االضافية التي

منحت للرئيس يف الكونغرس الكونفدرايل ،جتعل من

املمكن القول اهنا كانت اكثر قوة من نظريهتا يف دستور

الواليات املتحدة االمريكية ،اذ انه حصل عىل سلطات

اما الفئة الثانية ،فقد كانت الضامنات القانونية

مالية اضافية ،ومنح سلطة اقالة املسؤولني التنفيذيني

جمملة استجابة للتطورات السياسية التي حدثت يف

اضافيتني ،وبالتايل ربام حصل عىل فرصة افضل لتنفيذ

التي قدمت لديمومة نظام العبودية ،وجاءت يف
الواليات املتحدة االمريكية وما شكلته قضية العبودية
من معضلة كبرية هددت النظام االجتامعي يف اجلنوب
وكانت سببا رئيسا يف االنفصال ،وعىل الرغم من
الدعم الكبري الذي قدمه الدستور للعبودية واسهابه

يف وضع قوانني مفصلة حتفز عىل بقائها وانتشارها،

اال انه رفض املقرتحات الراديكالية مثل حظر انضامم

الواليات احلرة ،بسبب خشية املرشعني من اظهار
اجلمهورية اجلديدة بثوب الدولة املغلقة للعبودية،
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االدنى ،وحصل عىل متديد مدة رئاسته لسنتني

سياساته من نظريه يف واشنطن ،ولكن عىل حساب
فرصته للرتشح مرة اخرى إلعادة انتخابه .وعكست

هذه االصالحات قدرة املرشعني الكونفدراليني عىل
ابتكار ترشيعات جديدة ،اذ شكلت مسامهة مهمة

يف التقاليد الدستورية االمريكية ،وربام كانت االرث
القانوين االكثر امهية يف الدستور الكونفدرايل ،اذ تم

اعتامد هذه االحكام عىل نطاق واسع يف الدساتري
املحلية للواليات التي متت صياغتها بعد اهنيار

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
 --ان ما جاء به دستور مونتغومري من

الكونفدرالية يف عام .)100(1865
استنتاجات البحث:

--شكلت

عملية

صياغة

الدستور

الكونفدرايل واملصادقة يف مدة ال تتجاوز شهرين

نجاحا كبريا للسياسيني اجلنوبيني وتتوجيا حقيقيا

جلهودهم التي بذلوها يف االنفصال عن الواليات
املتحدة االمريكية ،السيام اهنم تعاملوا بالكثري من

املرونة السياسية ونكران الذات وجتاوزا خالفاهتم من

اجل تكوين الدولة اجلديدة التي وعدوا هبا ناخبيهم،
وبذلك غلبت عىل املؤمتر الدستوري مشاعر الود

والوئام عىل الرغم من االختالف يف وجهات النظر .

--ان قرار املرشعني الكونفدراليني تبني

دستور مشابه لدستور الواليات املتحدة االمريكية،
قد يبدو نوعا من الرباغامتية السياسية ،وخطوة خمالفة
للمنطق وتفرغ قرار االنفصال من حمتواه ،اال ان ما
يربره هو اعتقاد رجال النخبة السياسية يف اجلنوب
اهنم بخطوهتم تلك سيستعيدون الروح احلقيقية

للدستور االمريكي التي فقدها بسبب سياسات
احلكومات االحتادية املتعاقبة حسب وجهة نظرهم،
وعدم رغبتهم يف اجراءات تغيريات اساسية عليه.

 --مل يكتف واضعو الدستور الكونفدرايل

بتبني دستور الوطن ،بل حاولوا عالج مشاكل
مستقبلية من خالل أحكام تفتح الباب ألغراض

توسعية ،لتجنب االزمات التي حدثت يف الواليات
املتحدة ،وتطلعهم اىل اقامة دولة كربى وعدم االكتفاء

بالواليات املؤسسة للكونفدرالية .

خالل أطره الرئيسة ،قد شكل انتصارا واضحا ملبادئ

املعتدلني عىل الراديكاليني ،اذ انه رفض اقامة مجهورية

مغلقة للعبودية ،والتزم الصمت اجتاه مبدأ البطالن
وحق الواليات يف االنفصال.

--مل يكن الدستور الكونفدرايل أداة ثورية،

بل وثيقة حمافظة صممت من قبل مرشعيها من اجل
تأطري وإدامة عامل اجلنوب القديم ونظامه االقتصادي
واالجتامعي قانونيا ،يف دولة اعتقدوا بمثاليتها ،قائمة

عىل العبودية والتسلسل اهلرمي العنرصي القائم عىل
التفوق األبيض.

--الحقا،

حقوق

أثبتت

الواليات

والالمركزية السياسية التي منحها الدستور

الكونفدرايل ،وان كانت معتدلة ،اهنا املرض الذي

اعاق املجهود احلريب الكونفدرايل يف زمن احلرب،
ووفرت حلكومات الواليات األساس للمعارضة

املعطلة جلهود احلكومة املركزية ،وبالتايل زرعت بذور

الدمار للدولة التي كانت تنوي إحياؤها.

اهلوامش والتعليقات

(1) Jesse T. Carpenter, The South
as a Conscious Minority, 1789–1861.
A Study in Political Thought, , New
York, 1930,P.13
(2) Simon Wilson ,The History of
United States ,New York,1955,P.277.
( )3حاول الساسة الذين قاموا بإعداد دستور
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دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية صياغته واحكامه
واختالفاته مع دستور الوطن االم

الواليات املتحدة االمريكية االبتعاد عن ذكر كلمة»

العبودية» العتقادهم ان فيها مدلوالت سلبية،
واستخدموا كلامت اخرى كرادف وبديل مهذب هلا

مثل « عامل ملزم باخلدمة يف والية ما» و « اشخاص
اخرين» ،فعىل سبيل املثال نصت الفقرة الثانية من

املادة الرابعة من الدستور عىل »:ال جيوز لشخص

عامل ملزم باخلدمة او االشتغال يف والية ما ،ان يعفى
من عمله اذا هرب لوالية اخرى تطبيق ًا لقوانني هذه

الوالية او نظمها ،بل جيب ارجاعه بنا ًء عىل طلب
واليته اىل اجلانب الذي يؤدي فيه عمله «  .نق ً
ال

عن :تشارلز وماري بريد ،تاريخ الواليات املتحدة
االمريكية ،ج( ،2د .م)( ،د ،ت) ،ص.334

( )4احلزب اجلمهوري :حزب سيايس تأسس يف

 6متوز  1854من قبل املعارضني للعبودية يف الواليات
الشاملية وكان اغلبهم من االعضاء املنشقني عن حزب
الويغ واالحزاب االخرى الصغرية ،من خالل املؤمتر

الذي عقد يف بلدة جاكسون بوالية ميشيغان ،و الذي

تقررت فيه اللجان الفرعية للحزب ،واسامء اعضائه،
وأقر فيه اسم احلزب والربنامج الذي يسعى لتحقيقه،
َّ

وكان اهلدف االسايس للحزب هو الغاء العبودية
وحتريمها يف كافة انحاء الواليات املتحدة ،ينظر:
ابراهيم حممد سليامن ،احلزب اجلمهوري ودوره

البحوث املحكمة
( )6تأخر التحاق وفد والية تكساس بمؤمتر

مونتغومري حتى  2اذار  1861بسبب قرار املجلس
الترشيعي فيها اجراء استفتاء شعبي للمصادقة عىل
قرر االنفصال الذي اختذه يف  1شباط  ،1861وتم
اجراء االستفتاء يف  23شباط  1861وجاءت نتيجته

لصالح االنفصال بأغلبية  46,129مقابل . 14,697
ينظر:

Walter L. Buenger, Secession
and the Union in Texas ,Austin,
1984,P.144.
(7) Charles Robert Lee, The Confederate Constitutions ,North Carolina ,1963,P.16.
(8) E. Merton Coulter, The Confederate States of American, 18611865, Baton Rouge,1950,P.87.
( ))9تألفت جلنة صياغة الدستور الدائم

من عضوين من كل والية وهم :ريتشارد والكر

 Richard Walkerوروبرت هاردي سميث
 Robert Hardy Smithمن االباما ،وجاكسون

مورتون Jackson Mortonوجاس اوينزJas
 Owensمن فلوريدا ،وروبرت تومبس Robert

السيايس يف الواليات املتحدة االمريكية-1854 ،

 Toombsوتوماس كوب Thomas Cobbمن

جامعة دياىل .2012

واداورد سبارو Edward Sparrowمن لويزيانا،

 ،1876رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
(5) Simon Wilson O
, p.Cit,P.290.
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جورجيا ،واليكس دي كلوت Alex De Clouet
ووييل هاريس  Wiley Harrisواليكس كاليتون

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
 Alex Claytonمن مسيسيبي ،وروبرت بارنويل

ريت Robert Rhettوجيمس تشيزنوت James
 Chesnutمن كارولينا اجلنوبية .

Charles Robert Lee, Op.Cit ,P.19.
( )10روبرت بارنويل ريت :1876-1800

حمام وصحايف وسيايس امريكي ،ولد يف مقاطعة
بيافورت بوالية كارولينا اجلنوبية ،درس القانون
وخترج حماميا منذ عام  ،1821اصبح عضو املجلس

الترشيعي لواليته بني عامي  ،1832-1826ثم
اصبح املدعي العام يف حمكمة واليته بني عامي

 ،1837-1832ثم عضو يف جملس النواب بني عامي
 ،1849-1837ثم عضو جملس الشيوخ بني عامي
 ،1852-1850كان له اسهامات فاعلة يف انفصال
والية كارولينا اجلنوبية من خالل مقاالته الصحفية

الداعية لذلك يف صحيفة تشارلتون مريكوري،

ولذلك يلقب بـ « اب االنفصال» ،اصبح عضو

الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني  4شباط 1861

حتى  17شباط  ،1862بعد احلرب اعتزل العمل
السيايس واستقر يف والية لويزيانا.

William L.Barney,The Oxford En-

lumbia, 1991, P. 20.
( )12جاكسون مورتون :1874-1794

سيايس امريكي ،ولد يف فرجينيا ،خترج من كلية
واشنطن يف عام  ،1817عمل يف جتارة االخشاب،

انضم اىل حزب الويغ واصبح عضوا يف املجلس

الترشيعي إلقليم فلوريدا يف عام  ،1836ثم رئيسا

له يف عام  ،1837حتول اىل احلزب الديمقراطي
واصبح عضوا يف جملس الشيوخ عن والية فلوريدا

بني عامي  ،1855-1849اختري مندوبا عن واليته

ملؤمتر تأسيس الواليات الكونفدرالية يف مونتغومري،
واصبح عضو الكونغرس املؤقت للواليات

الكونفدرالية بني  4شباط  17-1861شباط ،1862
Jo Anne McCormick, Senators
of the United States: a historical bibliography: a compilation of works
by and about members of the United
States Senate, 1789-1995,Washinghton,1995,P.204.
(13) William C.Davis , A Government of Our Own. The Making of the
Confederacy,

cyclopedia of the Civil War,New York
,2011,P.265.

, New York, 1994.P.237.

(11) M. L. DeRosa, The Confed-

(14) J. L. M. Curry, Civil History

erate Constitution of 1861: an inquiry

of the Government of the Confederate

into American constitutionalism,, Co-

States,
, Richmond, 1901, P.50.
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البحوث املحكمة

 وجوسيهWilliam Barry  ووليم باريBrooke

Howell  هاول كوب:) من جورجيا15(

Alex  واليكس دي كلوتJohn Parkins باركينز

 ومارتنFrances Bartowوفرانيسيس بارتو

 جون: من لويزيانا،Josiah Campbell كامبل

Charles Conard  وتشارلز كوناردde Clout

Robert Toombs  وروبرت تومبسCobb

 واوغنيس نيسباتMartin Crawford كرافورد

 وادوارد سباروDuncan Kenner ودونكان كينر

Benjamin  وبنيامني هيلEugenius Nisbet

 جاكسون موتون: من فلوريدا،Marshall

 واوغستسThomas Cobb وتوماس كوب

Henry  وهنري مارشالEdward Sparrow
Jas Owens  وجاس اوينزJackson Morton
 من،James Anderson وجيمس اندرسون

،Thomas Waul  توماس وول:تكساس

Augustus Wright  واوغستس رايتHill

 والكسندر ستيفنزAugustus Kenan كينان
 ريتشارد: من االباما،Alexander Stephens
 وروبرت سميثRichard Walker والكر

،Williamson Oldham ويليامسون اولدهام

Colin McRae  وكولن ماكرايRobert Smith

،William Ochiltree  وليم اوتشلرتي،Reagan

Stephenهال

John  جون ريغان،John Gergg جون كريج
 لويس ويغفال،JOHN Hemphill جون هيمفيل
. Louis Wigfall

Ralph A. Wooster,

Secession

Conventions of the South, New
Charles

وستيفنWilliam

Chilton

 وتوماسDavid Louis  وديفيد لويسHale

 وجابيز المار كوريThomas Fearn فيارن

 من كارولينا اجلنوبية،Japes Lama Curry
 وروبرت بارنويلRobert Rhett روبرت ريت

James  وجيمس تشيزنوتRobert Barnwell

York,1983,P.198.
(16)

 ووليم شيلتونJohn Shorter وجون شورتري

Robert

Lee,

Op.Cit,P.22.
(17) Quoted in: Journal of the
Congress of the Confederate States of
America, 1861-1865, Vol.1,Washington D.C, Government Printing Office,
1904-05,P.859.
(18) Bernard Bailyn, The Ideolog-

Christopher  وكريستوفر ميمنجرChesnut

William Miles  ووليم ميلزMemminger
 ووليام بويزLaurence Keitt ولورنس كيت

Thomas وتوماس ويذرسWilliam Boyce
Wiley  وييل هاريس: من ميسيسبي،Withers

 ووليمAlex Clayton  واليكس كاليتونHarris
 وجيمس هاريسونWilliam Wilson ويلسون

Walker  ووالكر بروكJames Harrison
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ical Origins of the American Revolu-

(24) Charles Robert Lee, Op.Cit
,P.91.

tion, New York,1967,P,112.
(19) Edmund S. Morgan, Invent-

(25) Journal of the Congress of

ing the People: The Rise of Popular

the Confederate States of America,

Sovereignty in England and America

Vol.1,Op.Cit,P.862.

, New York,1988,P.99.

( )26روبرت تومبس  :1885-1810حمام

(20) Bernard Bailyn,Op.Cit,
P.117.
(21) Journal of the Congress of
the Confederate States of America
Vol.1,,Op.Cit,P.860.
(22) M. L. DeRosa, Op.Cit, P.21.

وسيايس امريكي ،ولد يف مقاطعة واشنطن بوالية

جورجيا ،التحق بكلية فرانكلني يف عام 1814

لكنها ما لبث ان طرد منها يف عام  1826بسبب سوء
السلوك ،ثم واصل دراسته يف كلية االحتاد يف نيويورك
وخترج منها يف عام  ،1828اصبح عضو املجلس

الترشيعي بني عامي  ،1843-1837ثم عضو جملس

:لورانس كيت ( )23لورانس كيت -1824

النواب عن والية جورجيا بني عامي ،1853 -1845

مقاطعة اورانغبورغ بوالية كارولينا اجلنوبية ،درس

ثم اصبح اول وزير خارجية للواليات الكونفدرالية

 :1864حمام وسيايس وجندي امريكي ،ولد يف
القانون وخترج حماميا يف عام  ،1845انضم اىل

احلزب الديمقراطي يف عام  1846واصبح عضو

املجلس الترشيعي لواليته يف عام  ،1847ثم عضو
جملس النواب بني عامي  ،1860-1856اختري
مندوبا عن واليته اىل مؤمتر تاسيس الواليات

الكونفدرالية يف مونتغومري ،ثم عضو الكونغرس

الكونفدرايل املؤقت بني  4شباط  17- 1861شباط
،1862

Walter B. Edgar, The South Carolina Encyclopedia, South Carolina
,2006,P.289.

ثم عضو جملس الشيوخ بني عامي ،1861-1853
يف املدة بني  25شباط –  25متوز  ،1861استقال
من منصبه ومنح رتبة « لواء» يف اجليش الكونفدرايل

وشارك يف احلرب االهلية اوال يف جيش بوتوماك ،ثم

يف جيش شامل فرجينيا ،ثم يف ميليشيا والية جورجيا
واصيب يف يده يف معركة انتيتام ،بعد هناية احلرب

هرب اىل كوبا ومنها اىل باريس ،ثم عاد اىل والية

جورجيا يف عام  ،1867ورفض طلب العفو من
السلطات االحتادية ،واعتزل السياسة وتفرغ لشؤونه

اخلاصة حتى وفاته. .

Spenser C.Tucker, American Civil
War: The Definitive Encyclopedia and
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دستور الواليات الكونفدرالية االمريكية صياغته واحكامه
واختالفاته مع دستور الوطن االم
Document Collection, Vol. 5, United
States of America,2013,P.1969.
(Quoted in: J. L. M. Curry, Op.Cit,)27

.82-81 .PP

البحوث املحكمة

الكونفدرايل ومنح رتبة عقيد وخدم يف فوج مشاة

االباما . 36

Richard N.Current and others, Encyclopedia of the Confederate, , New

( )28الكسندر ستيفنز  :1883-1812سيايس

امريكي ،ولد يف والية جورجيا ،درس القانون
واصبح حماميا يف عام  ،1834اصبح عضو يف املجلس

الترشيعي لواليته بني عامي  ،1842-1836ثم

عضو جملس النواب عن حزب الويغ بني عامي
 ،1852-1843وعن احلزب الديمقراطي بني

York, 2008 ,Vol.4,P.312.
(31) Journal of the Congress of
the Confederate States of America,Vol.1,,Op.Cit,P.863.
( )32خالل مدة رئاسته استخدم رئيس

الواليات الكونفدرالية جيفرسون ديفز حق النقض

عامي  ،1859-1852كان من ابرز املدافعني عن

 39مرة ،واعاد مشاريع اىل الكونغرس الكونفدرايل

االحتاد ،اصبح نائب رئيس الواليات الكونفدرالية

الكونفدرالية يف عام  1865حتى الوقت احلارض

العبودية لكنه مل يكن مؤمنا برضورة االنفصال عن

من تأسيسها وحتى اهنيارها.

The American Peoples Encyclpedia,Vols.17,New York,1964, P.297.
,

C.Davis

William

)(29

قامت  40والية يف الواليات املتحدة االريكية بإدراج
هذا البند يف دساتريها املحلية.

V. A. McMurtry, Item Veto and
Expanded Impoundment Proposals:

Op.Cit,PP.226-227.

History and Current Status New York,

( ))30روبرت هاردي سميث :1878 -1813

2010,P.12-13.

حمام وسيايس امريكي ،ولد يف مقاطعة كامدن بوالية

كارولينا اجلنوبية ،ثم انتقلت ارسته اىل والية االباما،
درس القانون وخترج حماميا يف عام  ،1834اصبح

عضو املجلس الترشيعي لوالية االباما بني عامي
 ،1857-1849اختري مندوبا ملؤمتر مونتغومري

ثم اصبح عضو الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني
 4شباط  17-1861شباط  ،1862التحق باجليش
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عىل الرغم ن حصوهلا عىل اغلبية الثلثني ،ومنذ سقوط

( )33تشارلس كونارد  :1878-1804حمام

سيايس امريكي ،ولد وينشرت بوالية فرجينيا ،انتقلت
عائلته اىل والية ميسيسبي ثم اىل والية لويزيانا ،درس

القانون وخترج حماميا يف عام  ،1825انضم اىل احلزب
الديمقراطي يف عام  ،1839اصبح عضوا يف جملس

الشيوخ عام  ،1842ثم عضوا يف جملس النواب بني

عامي  ،1851-1849كان قائدا حلركة االنفصال يف

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
لويزيانا ، ،اختري مندوبا ملؤمتر مونتغومري ثم اصبح

 ،1862-1861ثم انضم للجيش الكونفدرايل ومنح

 17-1861شباط  ،1862بعد احلرب استأنف عمله

وكان من املعارضني لتجنيد العبيد ،ينظر:

عضو الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني  4شباط

القانوين وتويف يف نيو اورليانز بوالية لويزيانا،

رتبة لواء وشارك يف معارك عديدة يف احلرب االهلية،
Americana

Ezra J. Warner and W.Buck

Encyclopedia

The

,Vol.7, New York,1964 ,P.214.

Yearns, Biographical Register of

(39) M. L. DeRosa,Op.Cit,P.88.

the Confederate Congress, Baton

(40) Quoted in: Journal of the

Rouge,1975,P.60-61.

Congress of the Confederate States of

(34) Quoted in:Journal of the Congress of the Confederate States of

America,Vol.1,,Op.Cit,P.864.
,

C.Davis

William

America,Vol.1,,Op.Cit,P.865.
(35) Ibid,P.865-866.
(36) Quoted in: Journal of the

)(41

Op.Cit,P.233.
(42)Quoted in: Journal of the Congress of the Confederate States of

Congress of the Confederate States of

America,Vol,1,Op.Cit,P.869.

America,Op.Cit,Vol.1, P.865.

( )43دونكان كينر :1887-1813سيايس

(37) M. L. DeRosa,Op.Cit,.P84.

امريكي ،ولد يف نيو اورليانز بوالية لويزيانا ،كان

( )38هاول كوب  :1868-1815حمام

ينحدر من عائلة ثرية متلك مزارع للسكر ،شغل

القانون يف جامعة جورجيا وخترج حمامي ًا عام ،1836

انضم اىل احلزب الديمقراطي عام  1845واسهم يف

وسيايس امريكي ،ولد يف والية جورجيا ،درس

منصب رئيس مجعية مزارعي السكر يف لويزيانا،

اصبح عضو جملس النواب بني عامي -1842

صياغة دستور واليته ،اختري مندوبا عن واليته اىل

 1851ثم حاكم والية جورجيا بني عامي -1851

واصبح عضو الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني

 ،1851رئيس جملس النواب بني عامي -1849
 ،1853اعيد انتخابه عضو ًا يف جملس النواب بني

عامي  ،1857-1855اصبح وزير للاملية بني عامي
 ،1860-1857بعد انفصال واليته اصبح رئيس

كونغرس الواليات الكونفدرالية املؤقت بني عامي

مؤمتر تأسيس الواليات الكونفدرالية يف مونتغومري

 4شباط  17-1861شباط  1862ورئيسا يف جلنة

الطرق واملواصالت فيه ،ارسلته حكومة الواليات
الكونفدرالية اىل فرنسا وانكلرتا من اجل نيل
االعرتاف الدبلومايس هبا غري انه فشل يف مسعاه ،بعد
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انتهاء احلرب عاد اىل عمله يف جتارة السكر،

Richard N.Current and others,Op.
Cit,Vol.3,P.417.
(44) Quoted in: Journal of the
Congress of the Confederate States of
America,Vol,1,Op.Cit,PP.869-870.
(45) M. L. DeRosa,Op.Cit,P 90.

البحوث املحكمة
(47) M. L. DeRosa,Op.Cit,P.89.

(48) Quoted in: Journal of the
Congress of the Confederate States of
AmericaVol.1,,Op.Cit,P.893.
( )49نصت التعديالت الثامن االوىل من

الئحة احلقوق الصادرة عام  1791عىل ضامن حرية
الديانة والراي والصحافة ،واحلق يف محل السالح

( )46وليم باري  :1868-1821حمام وسيايس

واالحتفاظ به ،وحظر اقامة عىل اجلنود يف البيوت

ميسيسبي ،خترج من كلية بيل حماميا يف عام ،1841

املعقولة ،وتقييد االستيالء عىل املمتلكات اخلاصة،

وجندي امريكي ،ولد يف مقاطعة كولومبوس بوالية

انضم اىل احلزب الديمقراطي يف عام  ،1844خدم

اخلاصة باملواطنني ،واحلامية ضد عمليات التفتيش غري

وضامن احلق يف حماكمة عاجلة امام هيئة حملفني

عضوا يف جملس نواب واليته بني عامي -1849

ومعرفة التهم املوجة له واحلصول عىل مساعدة حمام

عامي  ،1855-1853اختري مندوبا عن واليته اىل

حملفني يف النزاعات القانونية التي تزيد عن عرشين

 ،1851اصبح عضوا يف جملس النواب االمريكي بني
مؤمتر تاسيس الواليات الكونفدرالية يف مونتغومري

للدفاع عن نفسه ،واحلق يف املحاكمة بواسطة هيئة
دوالرا ،وحظر املغاالت يف الكفالة والعقوبات غري

واصبح عضو الكونغرس الكونفدرايل املؤقت بني 4

العادية ،للتفاصيل ينظر :الري الويتز ،نظام احلكم يف

الكونفدرايل وخدم يف فوج مشاة ميسيسبي اخلامس

القاهرة ،1996 ،ص ص .347-345

شباط  17- 1861شباط  ،1862تطوع اىل اجليش
والثالثني ،شارك يف عدة معارك ووقع اسريا لدى

القوات االمريكية يف معركة فيكسبورغ يف عام 1863
واصيب بجروح خطرية يف معركة اتالنتا يف  5ترشين
االول  ،1864بعد انتهاء احلرب استأنف عمله

القانوين يف مقاطعة كوملبوس،

Nancy Capace, Encyclopedia of
Mississippi, United States of America,2000,P.176.
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الواليات املتحدة االمريكية ،ت :جابر سعيد عوض،

(50) Journal of the Congress of
the Confederate States of America,Vol.1,Op.Cit,P.865.
( )51يطلق عليها ايضا املجمع االنتخايب ،كام

يطلق عىل اعضائها الناخبني الكبار ،وتتألف من

جمموعة من الناخبني الختيار رئيس اجلمهورية،
يكون فيها لكل والية عدد من االعضاء مشابه لعدد
اعضائها يف الكونغرس ،واملرشح الذي حيصل عىل

أ.م .د .حيدر شاكر مخيس
اغلبية االصوات يف والية ما يستأثر بالعدد الكامل
املخصص هلا يف هذا اهليئة يتم اختيارهم من خالل

املجالس الترشيعية للوالية ،ويقومون بالتصويت

من والياهتم ،عىل ان يكون يوم اقرتاع اهليئة موحدا
يف كل الوالية ،وينص الدستور عىل ان االولوية تكون

لتصويت هذه اهليئة عىل التصويت الشعبي ،ينظر:
الربت ساي واخرون ،اسس احلكم يف امريكا ،ت:

مزاولة مهمة املحاماة يف مكتبه اخلاص.
William L. Barney,Op,Cit,P.205.
( )54وليم بويز  :1890-1818حمام وسيايس

امريكي ،ولد يف تشارلستون بوالية كارولينا اجلنوبية،

درس القانون يف كلية كارولينا اجلنوبية وخترج حماميا

يف عام  ،1839انضم اىل احلزب الديمقراطي عام
 ،1840اصبح عضوا يف املجلس الترشيعي لواليته

حممد حممد فرج ،القاهرة( ،د.ت) ،ص ص-192

يف عام  ،1846ثم عضوا يف جملس النواب بني عامي

(52) E. S. Corwin, The President:

املؤقت بني  4شباط  17-1861شباط  ،1862ثم

.193

Office and Powers, New York University Press, New York, 1940,P.17.
( )53كريستوفر ميمنجر  :1888-1803حمام

 ،1855-1853ثم عضو الكونغرس الكونفدرايل
انتخب عضوا يف جملس النواب الكونفدرايل حتى 18
اذار ،1865

Spenser

C.TuckerOp.

وسيايس امريكي ،ولد يف املانيا وتويف والده بعد

شهر من والدته ،هاجرت به والدته اىل تشارلستون
بوالية كارولينا اجلنوبية لكنها توفيت هي االخرى

يف عام  ،1807وضع كريستوفر يف دار االيتام بني

عامي  ،1814-1807لكن اوضاعه تغريت عندما

تبناه توماس بينيت وهو حمام بارز اصبح الحقا حاكام

Cit,Vol.1,P.206.
(55) Journal of the Congress of
the Confederate States of America,Vol.1,Op.Cit,P.875.
(56) Quoted in: Ibid,P.877.
(57) Charles Robert Lee, Op.Cit

للوالية ،درس كريستوفر القانون وخترج حماميا يف

عام  ،1825اختري مندوبا اىل مؤمتر مونتغومري بني
 9-4شباط  ،1861الذي تأسست فيه مجهوريات

الواليات الكونفدرالية االمريكية ،اصبح وزير اخلزانة

يف احلكومة الكونفدرالية من  25شباط  1861اىل
 15حزيران  ،1864بعد احلرب عاد اىل تشارلستون
وتلقى عفوا رئاسيا يف عام  ،1866ليتفرغ بعدها اىل

,P.91.
(58) Quoted in:Journal of the Congress of the Confederate States of
America,Vol.1,Op.Cit,P.878.
(59) Christopher Memminger, Plan
of a Provisional Government for the
Southern Confederacy ,Charleston,
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يف عام  ،1846عاد لعضوية املجلس الترشيعي يف

عام  ،1857اختري مندوبا عن واليته ملؤمتر تأسيس
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للقتال برتبة مقدم يف فوج االباما احلادي عرش يف
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