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 الممخص 

بدأ التنافس عمى ارض روبرت منذ ان قرر توماس دوغالس إيرل سيمكيرك  
بين المستوطنين  استعمار مستوطنة النير االحمر والتي ىي جزء من ارض روبرت ،

 اكتشاف وبين شركة خميج ىدسون ألىمية  المنطقة اقتصاديا  ، وزادت حدة التنافس بعد
والكنديين الى أقاليم الشمال الغربي  االمريكيين المياجرين من كبيرة اعداد الذىب وتدفق

مام الزراعية والمعدنية  السيما مستوطنة النير االحمر  ، وكان  االمريكيون يتوقعون انض
المستعمرة  الييم لعالقاتيا التجارية الجيدة معيم ،فتعمل معيم اتحاد سياسي كجزء من 
مصيرىا المحتوم  ، وكان شرق كندا  في الستينات من القرن التاسع عشر مفصوال عن 
المستعمرة  بمنطقة صخرية وغابات، ومع ذلك فقد اكد الكنديون عمى حيازة المنطقة 

البحر ،لكن انتفاضتي  الميتس في النير االحمر واالقميم  لبريطانيا من البحر الى
الشمالي الغربي ،اديتا الى انضمام ارض روبرت واقميم الشمالي الغربي الى كندا  وليس 

ضربة قوية لممشروع التوسعي  االمريكي  فعززت السيادة الكندية، ومثمت لمواليات المتحدة 
 في امريكا الشمالية البريطانية  .

 سليمة عبداحلسني حممد احلسني .الباحثة     خالد الربيعي عمار. د.م. أ
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Abstract 

The Rivalry between the settlers and Hudson Bay Company 

overRupert's Land started as soon as Thomas Douglas 5th Earl 

Selkirkdecided colonizing the Red River settlement which is part 

ofRupert's Land . Eventually,the company succeeded in regaining 

the settlement . Due to the economic importance of the region, 

especially after the discovery of gold and the influx of great 

numbers of American and Canadian immigrants, the rivalry 

between the Americans and Canadians became more intense over 

the north western territory which was rich in agricultural and 

mineral resources. The Americans expected the settlement to join 

them because of its good commercial relations, and consequently 

forming a political union as part of the Manifest Destiny.  East of 

Canada during the 1860s was separated from the settlement by a 

rocky area and forests. However, the Canadians emphasized the 

dominion over the region by Britain from sea to sea. The two 

rebellions of the Metis in the Red River and the north western 

territory led to the joining of Rupert's Land and the north western 

territory to Canada and not the United States. This has the effect of 

strengthening the Canadian sovereignty  and represented a strong 

blow to the American expansionist project in British North 

America, 
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 المقدمة
في  (الميتس) الفرنسيون  - الكنديون من النير األحمر سكان مستوطنة بدأت انتفاضة 

مستوطنة حكومة مؤقتة تحت قيادة لويس ريل. وقد تم ذلك ال، عندما شكل سكان 9869عام 
الكندية، وضد  الحكومةضييم المسموبة من قبل امن أجل حصول الميتس عمى حقوقيم وار 

 االمريكية. المحاوالت التوسعية 
عام في ونتيجة لذلك، شنت الحكومة الكندية حممة النير االحمر االستكشافية العسكرية 

مرة  غربا   قيام الجنود الكنديين بالسير، 9885. وشيدت حممة  الشمال الغربي لعام 9871
أخرػ لمتعامل مع حكومة مؤقتة أخرػ بقيادة لويس رايل عمى الجانب الكندؼ، واجو الجنود 

 األصميون  ،السكان ىذه المرة مقاومة من أتباع رايل من الميتس، واالمم االولىفييا نديون الك
من التاريخ الكندؼ انطباعا  مرحمةتركت ىذه ال .مثل بك بير التي قادىا زعماء بارزين لألرض،

عد قويا، حول قابمية الكنديين في الدفاع عن بمدىم بأنفسيم دون الحاجة الى بريطانيا، السيما ب
الحكومة حول فالتف الشعب  .طريقة حياتيم وحقوق شعبيم والحفاظ عمى تنفيذ  ودعم مطالب

وترػ  اليوية الكندية الوطنية داخل الدولة القومية الكندية. وابراز اخيرا من اجل قوة وسيادة كندا،
االحمر الكندؼ خالل انتفاضتي الميتس في مقاطعة النير  -التنافس االمريكي الباحثة أن دراسة

،لم يحظى باىتمام الباحثين بشكل كافي وشامل، األمر الذؼ جعمنا 9885و9869-9871
نسمط الضوء عمى جانب ميم منو، الن تداعياتو ادت  الى تعزيز االتحاد الكندؼ. تضمن 
البحث مقدمة وثالث محاور رئيسية وخاتمة، تطرق المحور األول إلى بدايات التنافس االمريكي 

مستوطنة النير االحمر  المحور الثاني اندالع انتفاضةتناول ستوطنة النير، بينما الكندؼ حول م
واعالن الحرب الكندية ، 9885، وناقش المحور الثالث انتفاضة الميتس عام 9871 -9869
 . التي انيت كل امل بالتوسع االمريكي غربا   االولى،

 وطنة النهر االحمر المحور االول :بدايات التنافس االمريكي الكندي حول مست
خميج  والشمال الغربي قد وىبت الى شركة Rupert's Landكانت اراضي روبرت

    تشارلز الثانيالبريطاني  من قبل الممك ، Hudson Bay Company(9)ىدسون 
Charles II(2) مايكفي بشراء ، وتم قبول مطالبة ضمنية بسماح الحكومة البريطانية9761عام 



                                                                     

 092 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 بدالحسين دمحمع سميمة .الباحثة    عمارخالد الربيعي د. م.أ.
 Lordمورد سيمكيرك من قبل ال األحمر النير مستعمرة وتصميم إلنشاء كةالشر  من االسيم من 

Selkirk(3). 
حدث ادػ الى التنمية الشاممة لممنطقة ووضع نياية لحكم الشركة ، 9856برز في عام 

تم اكتشاف الذىب بكميات كبيرة في قيعان فقد  البريطانية. االستعمارية الحكومة أنشاءو المذكورة،
 من يتدفق،الذؼ Thompson Riverثومبسون االكبر نير  رافدهو  ،Fraser Riverنير فريزر 

من  ةكبير اعداد  .وعمى اثر ذلك تدفقت(4)الى المحيط اليادؼ البريطانية كولومبيا جنوب وسط
وليذا اصبح من . 9858 عام الذىب ، وىو ما يعرف بـ حدث اندفاعمياجرين بحث ا عن الذىبال

وبدأ المستوطنون االمريكيون والكنديون  لمستعمرة في أيدؼ الشركة،المستحيل أن تبقى إدارة ا
بالوصول الى منطقة الشركة، مدفوعين بالتقارير االيجابية حول االراضي المتاحة والمناخ الجيد، 

اليندية  - من الزيجات الفرنسيةالسالالت النصفية من  اال ان غالبية المستوطنين كانوا ال يزالون 
كاثوليك رومان  ،(6)(Métis) الميتس وكان انصاف المولودين الفرنسيين. (5)ةىندي–واألنجمو 

 اما انصاف المولودين االنجميز فقد كانوا  بروتستانت مزارعين، وصيادين، لمفخاخعمموا كصناع 
ومع ذلك فان كمييما كان يخشى الحضارة البيضاء الزاحفة، التي سوف تدمر ثقافتيم البدائية 

. وبحمول ستينيات H.B (7)ى الحكومة التي تديرىا بصورة غير صارمة شركةوتحكم القبضة عم
القرن التاسع عشر، كانت المستوطنة، مفصولة عن شرق كندا بواسطة منطقة صخرية وغابات 

،وتربطيا عالقة تجارية بالمستوطنات األمريكية في Lake Superior(8)شمال بحيرة سوبيرير
المريكيين أنيا ستؤدؼ إلى ارتباط سياسي. وكان المراقبون الجنوب والتي اعتقد الكثير من ا

ا عمى النقل  األمريكيون مقتنعين بأنو إذا كان باإلمكان جعل األقاليم الشمالية الغربية أكثر اعتماد 
والتجارة عمى طريق مينيسوتا ، فسيتم إجبار منطقة شاسعة غير متطورة من األراضي الزراعية 

 inevitableلممصير المحتوم  سياسي ا الى الواليات المتحدة وفقا  والمعدنية عمى االنضمام 
destiny(9) بينما قال السياسيون الكنديون بمبدأ الحيازة البريطانية الممتدة من البحر إلى ،

 الكندؼ حول مستوطنة النير االحمر.–.وىنا يبرز التنافس االمريكي (91)البحر
،والكراىية الدينية لمقيم 9866عام في  السياسي متقمبا في المستوطنة وضعكان ال

االجتماعية واالقتصادية وسمب الحقوق منتشرة ضد الكاثوليكية من قبل المجتمع االنجمو 
وكانت حالة أراضي كندا بين جبال  الروكي وأونتاريو وعرة وصعبة، لكن شركة  بروتستانتي،
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H.B الشاسعة عمى حساب سكانيا المناطق تمك في ،السيما تجارة الفراء تحتكر التجارة بقت
كانت غير متوافقة مع  لكن حياة الزراعة التي مارستيا الشركة، االصميين، فازدادت اراضييا،

حياة الغابات البرية التي تعتمد عمييا أرباح الشركة سابقا، فباعت الشركة بعض حقوقيا الى 
ة وال يمكن ادارتيا، ألن مساحة اراضييا كبير  تبحث عن مشتر    HBC. واخذت(99)شركة  اخرػ 

السيما من االمريكيين، الذين فضل بعضيم ضم المستوطنة  وقد اجبرىا وجود المياجرين الجدد،
ومرر مجمس عموم الدومنيون عام  .(92)الى الواليات المتحدة االمريكية الى التفكير في البيع

ندا، وكانت بريطانيا يحث الحكومة البريطانية عمى توحيد المناطق الغربية مع ك قرارا  ، 9867
تحاول ان تخمي نفسيا من المسؤولية العسكرية والمالية لممستعمرات  9868العظمى بحدود 

من  االمريكية ال تريد تعزيز قوة الواليات المتحدةكانت االمريكية الشمالية، لكنيا في الوقت نفسو 
ارض روبرت من قبل  ىو شراءو وبدا الحل عمى ىذا االساس . خالل التنازل عن اراضي اضافية

االمة الكندية المشكمة حديثا، وان حدث ىذا فعال فسوف يحبط االحتالل االمريكي لممنطقة 
 .(93)ويشجع عمى اضافة حدود كندية جديدة تحتاج الييا كندا لتصبح "امة عظيمة"

 ،Queen Victoria (94 )وتم بموجب  قانون الدستور الكندؼ وبموافقة الممكة فكتوريا
منيما، الى االتحاد الكندؼ )دومنيون  نضمام ارض روبرت واالقميم الشمالي الغربي او أيا  قبول ا

وبكل ما تتمتعا بيما من سمطات وامتيازات ، 9868كندا( في الحادؼ والثالثين من  تموز 
بشكل قانوني الى H.Bوتم تسميم اراضي روبرت الند  من شركة  .وحريات وحقوق وصالحيات

رض روبرت جميع االراضي واالقاليم التي يحتفع فييا الحاكم والشركة ا تالممكة، وشمم
وعدىا المذكورة، وكان عمى مجمسي البرلمان الكندؼ اإلعالن عن قبول أراضي روبرت الند 

برلمان كندا حق وبناء  عمى ذلك، يكون من  .(95)من سيادة كندا قبل الدورة القادمة لو جزءا  
األرض واإلقميم جميع القوانين والمؤسسات، وُيشكل المحاكم  ان ينشئ ويؤسس داخلالقانوني 

وعمى اساس ذلك،  .(96)والموظفين القضائيين من أجل السالم والنظام والحكم لصالح بريطانيا
الدومينيون رئيس وزراء أول برئاسة  الحكومة الكندية نفسيا مالكة لمستوطنة النير االحمرعدت 
Sir John Macdonald(9867-9873، 9878-9899 )جون ماكدونالدالسير  كندا

وشرعت في سياسة تيدف إلى ضم المناطق الغربية داخل حدود كندا، وفتحيا أمام 
التي كانت تعيش في المناطق الغربية ، المستوطنات. وىذا يعني التعامل مع الشعوب األصمية
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ة ايضا ارسال حاكميا وقررت الحكومة االمبراطوري .(97)دون اخذ رأييا او استشارتيا، من كميا 

الى النير االحمر وتحويل المنطقة فعميا الى مستعمرة تاج مؤقتة، وتوقعت ان الشركة ستنيي 
، William Mactavish(98)وليام ماكتافيش  H.Bفاصدر حاكم شركة  الفوضى في مناطقيا،

مما و  .(99)التعاون المخمص مع السكان إلعادة النظام في الغربرغبتو بابدػ فيو  شديدا بيانا
المسؤولية عن تسوية سيمكيرك، كان الميتس   HBCانو وقبل تولي شركة لنا تقدم يتضح 

يعيشون معيشة سيئة، حيث لم يتم االعتراف بحقوقيم السيما التجارية والسياسية، لذلك دخموا في 
الذؼ ادػ الى تفاقم ىجرة  صراعات مع الشركة وزادت معاناتيم وخشيتيم باكتشاف الذىب،

السيطرة عمى والكندين الى مستوطنة النير االحمر، ليبدأ التنافس بينيما حول  ألمريكيينا
موافقة كندا عمى شراء اراضي روبرت الند وقبل التي بدأت  بالتمرد  بمجرد  المستعمرة،

 االستيالء عمييا، لتمبية احتياجاتيم وحقوقيم.
 2682-2669 المحور الثاني :اندالع انتفاضة مستوطنة النهر االحمر

محصورة بشكل أساسي من قبل سالالت نصفية  أصبحت مستوطنة النير األحمر
يسكنيا انصاف المولودين او الميتس )الكنديون الفرنسيون(، الذين استقروا عمى أراض لم 
يشعروا بان ليم حق ممكية فييا، لذلك وعندما بدأ المساحون برسم الخطوط حول مزارعيم زادت 

بزعامة وليام ديز 9869عام  ،(21)يم منيا، فاندلعت انتفاضتيمخشيتيم من حرمان
WilliamDease(29)، ولويس رايلLouis Riel(22) من انصاف المولودين لويس رايل  لم يكن ،و

 حقوقيم،استحصال وكان الزعيمان يتنافسان عمى زعامة الميتس و . لكن كان لديو روابط معيم
ىزم من قبل  لكنو، Métis aboriginalالميتس و يين وكان ديز يؤكد عمى حقوق  السكان االصم

مقاطعة االساس لممقاومة في وضع و  الذؼ اكد بدوره عمى الحقوق الفرنسية والكاثوليكية، رايل،
 .(23)رالنير االحم

رايل حول نموذجين مختمفين لحقوق ل ان التنافس الذؼ كان بين ديز و ويمكن القو 
واكد المشاكل  ومة الكندية لتحقيق مطالب الميتس،الميتس، وضع االساس لمتفاوض مع الحك

 جماع في المستعمرة. الا تحقيقرايل لواجييا التي 
ولم يتم بعد النقل الفعمي  H.Bكانت المستوطنة ال تزال خاضعة اسميا لشركة 

وكان ضابط الشركة وليام ماكتافيش ومقره في حصن  لألراضي من الشركة إلى الدومنيون،
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ا في ذلك الوقت ولم يرصد تمك المقاومة، Fort Garryغارؼ  بينما كان رايل قادرا  ،كان مريض 
عمى االستيالء عمى األسمحة والذخيرة من مخازن الشركة وجمع جيشا كبيرا من انصاف 

خمسين   بسجن 9869عام  ،وقام وانشا حكومة محمية مؤقتة دون سفك دماء المولودين،
ن غارؼ تحسبا  لوصول المالزم  وليام شخصا من الموالين الذين تجمعوا في حص

لممقاطعة الجديدة من قبل الحكومة  ،الذؼ تم تعيينو حاكما  William McDougall(24)ماكدوغال
 .(25)9869عام في الكندية 

عمى المنطقة وشكموا 9871وحتى عام  9869سيطر الميتس من تشرين االول عام 
التي  مدةالى الواليات المتحدة خالل ال ضمامالحكم الوحيد الفعال،  وكان ممكنا لمميتس االن

كما ألنيم ارادوا فقط  استرداد حقوقيم ،   يا عمى ارض روبرت، لكنيم لم يفعموا ذلك،فيسيطروا 
ان الواليات المتحدة لم تكن راغبة بمحاربة بريطانيا العظمى من اجل السيطرة عمى المنطقة، 

لواليات المتحدة، رغم ان ذلك سيكون مثيرا من وان رايل لم يقدم طمبا  لضميا الى اخصوصا  
وسوف تممي الظروف  ولربما يقود الى التدخل المباشر من جانبيا، دون شك لمحكومة االمريكية،

من الصخور المعروفة  (ميل 711ـ )ـوتفصل المنطقة ب االقتصادية االتحاد مع الواليات المتحدة،
الواضح ان انتفاضة الميتس، كانت ويبدو من  .The Canadian Shield(26)الدرع الكندؼ ــ ب

ا من بقائيم عمى الخريطة. لم يكن ىناك شك  ا  ليممن اجل إيجاد مكان في االتحاد، والتأكد أيض 
من ان الواليات المتحدة ارادت ضم ارض روبرت، ان لم يكن حقيقة جميع كندا، فبعد ان اشترت 

استمالك ارض روبرت سوف يوفر ليا ان  وجدت ،9867من روسيا  الواليات المتحدة االسكا
لمخاطرة بالحرب فان باممرا ممتازا الى االراضي االمريكية، ولو ان الواليات المتحدة كانت راغبة 

حيث لم تكن ىناك قوة بريطانية  انيا سوف تحصل عمى ارض روبرت، من غير المشكوك فيو،
صورة مباشرة الى تمك االراضي في المنطقة، وان خطوط السكة الحديدية االمريكية سارت ب

وكان من البساطة نقل القوات الييا، ولم يكن لممميشيا الكندية ان توازؼ القوات العسكرية 
القوة البحرية البريطانية الفعالة، التي لم  يكمن في،لكن الخطر الحقيقي ىناك كان  االمريكية

 .(27)تكن تمتمك عونا كبيرا لعدم وجود قوات برية ىناك
مخاطر ضم ارض روبرت من قبميا بصورة احادية، رغم لالواليات المتحدة واعية كانت 

وكانت واعية  انيا تعرف بان بريطانيا ارادت ان تقمص بعض مسؤولياتيا في امريكا الشمالية،
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،وان امة (28)الفرنسية–ايضا بان بريطانيا كانت تواجو افاق التدخل المحتمل في الحرب البروسية  

مع الواليات أخر  ي اوربا ستكون من الطبيعي اقل احتماال الن تخوض نزاعا  تواجو الحرب ف
 وبينما لم تكن الحكومة االمريكية راغبة في القيام بمثل ىذه المخاطرة،في نفس الوقت. المتحدة 

والية ، واراد اىالي االمرواكثر تحمسا لمضم ميما كمف  تواقينفان بعض مواطنييا كانوا 
 Saintنت بول اسمدينة  كون تان المتحدة،  الواليات غرب وسط ، في)taMinneso(مينيسوتا 

Paul والية  في مدينة أكبر وىي ثاني عمى الضفة الشرقية لنير المسيسيبي،التي تقع معظميا
وكان ممثميم السناتور  المركز االقتصادؼ لكامل الشمال الغربي، ،وأكثرىا كثافة سكانيةمينيسوتا 

لوائح تدعو الى الى الكونغرس قد قدم  ،Senator Alexander Ramsey (29)الكساندر رامزؼ 
 ،Senator ChandlerZachariah(31)وكان السناتور شاندلر شراء اوضم االراضي الكندية،

 الذين  يسعون الى تجارة اوسع من خالل الضم وقدموا لوائحا  Detroitديترويت والية يمثل تجار 
 .(39)ايضالالستحواذ عمى االراضي 

وتجمعت بعض المجموعات الصغيرة من المغامرين االيرلنديين )الفينيين( والمقاومين 
االمريكيين عمى الحدود وكانوا مستعدين لميجوم واحتالل وضم االرض ذاتيا، لكن بينما كان 

وأوسكار ، James Wickes Taylor (32)رجال مثل جيمس تايمور بزعامةاالمريكيون 
متعاطفين مع رايل وكانا مستشارين لو، فان المجموعة ،Oscar Malmros(33)مالمروس  

كانت عدائية تجاه انصاف  ،John Christian Schultz (34)الكندية تحت زعامة جون شولتز 
اختار  وكانت مستعدة لسحب رايل الى اشتباك فاعل من اجل السيطرة عمى المنطقة. المولودين،
كي الروماني وليس لدوافع اقتصادية يساعده رجال الدين الكاثولي باأليمانه القوؼ أثر رايل كندا لت
قمل من دور رجال الدين قد  W.L .Mortonرغم ان المؤرخ الكندؼ دبميو مورتن ،الكاثوليك

الكاثوليك في الدفاع عن رايل بقولو:"ان الميتس المعارضين لرايل مغفمين وان رايل ىو الزعيم 
اكد الدور Mailhot. Philippe Rفميبي ميميوت  غير ان المؤرخ الكندؼ. (35)المتفق عميو"

 ،ودوره في توجيو مقاومة رايل Ritchotالسيما االب رتشوت ،الكاثوليك الفعال لرجال الدين
 .(36)غير قادر عمى توجيو المقاومة نحو الضمديز وذكر ان 

منيا  لم يمنح ايا  ،لكنو الحقوق الدينية لجميع االديان  كفلورغم ان الدستور االمريكي 
 كبيك مدينة والتي كانت  الحماية الخاصة لمكاثوليك،بلب اكان رايل يطو  امتيازات خاصة،
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استعمل رايل ىذا ف ،9774قادرة عمى الحصول عمييا عبر تمرير قانون كبيك لعام الكندية 
، Manitobaمانيتوبامقاطعة عمى الكثير من االمتيازات الدينية الخاصة ل لمحصول القانون 

 المقاطعة مانيتوبا لجديد ألرض روبرت ومستعمرة النير االحمر (، عندما أصبحت)االسم ا
تمرير قانون مانيتوبا  الكونفدرالية الكندية بعد وتم قبوليا في كندا في الخامسة
 رغامابدا ا كن بمقدورىملم يالييا ، لكن ( شخص من الميتس 5111).وانضمام (37)9871

الحكومة الكندية الوليدة يمكن رغم ان الفرنسية كمغة رسمية، مغة بالقبول الالواليات المتحدة عمى 
جوىرية  أرض روبرت بما فييا النير االحمر الضغط عمييا من اجل ىكذا تنازل، وكانت 

لمستقبل كندا فبدونيا ال تكون ىناك حدود وال صمة بالغرب وال امكانية لالتحاد مع كولومبيا 
كان لمواليات المتحدة حدودا مفتوحة معيا لشرائيا  ،خرػ البريطانية من ناحية، ومن ناحية ا

االسكا، ومن المشكوك فيو فيما اذا كانت حكومتيا ستكون راغبة او قادرة عمى منح مكانة 
اقميمية او)والئية( مثل الحكومة في اوتاوا، وكانت ىناك ايضا القضية اليندية، فقد كان الميتس 

معيم مما قامت بو الواليات  "ونزاىة وصبرا   اكثر شرفا  "ة انصاف ىنود،وقد اتبعت بريطانيا سياس
ولو ان الكنديين ىددوا ثقافة الميتس اال ان االمريكيين مثموا تيديدا اعظم، كما ان رايل  المتحدة،
والتي اما ان تكون مستقمة او تحت رعاية الواليات  ،جديدة جعل الميتساموالى  ىلم يسع

عمى ثقافة الميتس ضد ىجمات الحضارة البيضاء لذلك تفاوض الحفاظ كان المتحدة، بل ىدفو 
 .  (38)مع كندا

لتشكيل مستوطنة  النير االحمر الى  حاكم ماكدوغال المعين المالزمعندما غادر 
وعندما وصمت  لم يبمغ مستوطنوىا ولم يتم استشارتيم حول تمك التغييرات، حكومة جديدة فييا،

تس اصبحوا قمقين وخافوا من ان الحكومة الجديدة سوف لن تقدم الفعل الكندؼ الى الميرد اخبار 
،فذىب وفرسانو من الميتس إلى بمبينا )شمال (39)من حقوق اراضييم او دينيم اولغتيم ليم ايا  

أخبروه أنو غير و من دخول اإلقميم ماكدوغال داكوتا( عمى الحدود االمريكية الكندية ليمنعوا 
تحاد الدخول ألراضييم مالم يتم التفاوض مع الميتس وسكان الممثمي امن مسموح لو او اؼ 

 اإلدارؼ  المركز كان الذؼ غارؼ  حصن عمى وسيطروا الشمال الغربي لتشكيل اتحاد مع كندا،
 اإلنجميزية بالمغة والناطقين بالفرنسية الناطقين شممت سياسية مؤتمرات ونظموا الغربي، لمشمال

.وأصدر الميتس قائمة الحقوق في  واحدة نظرىم وجيات تكون ل التسوية في الكنديين الميتسو من
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وصل عندما ، و (41)تفاوض مع الحكومة الفيدراليةضغط في الكأداة لم، 9871العاشر من شباط  

إلى بمبينا بدون سالح ومنعو الميتس  ،بما في ذلك أطفالو االربعة ،ماكدوغال والوفد المرافق لو
 حصن عمى وسيطروا ةإلعالن السيادة الكندير االحمر (االقميم )ارض روبرت والنيمن دخول 

 الناطقين شممت سياسية مؤتمرات ونظموا الغربي، لمشمال اإلدارؼ  المركز كان الذؼ غارؼ 
 نظرىم وجيات لتكون  التسوية في الكنديين الميتسو من اإلنجميزية بالمغة والناطقين بالفرنسية

 .(49)واحدة
شمو في محاولة التوفيق بين الميتس، واجل عممية غضب ماكدونالد عمى ماكدوغال لف

ارض روبرت والنير النقل حتى يمكن استعادة النظام، وقام ماكدوغال بإجراء غير قانوني بضم 
الحكومة الكندية غير شعر بالخيانة لتصرف فطمب منو االنسحاب لذلك إلى كندا،  االحمر

 Howeلجوزيف ىاوخاص عمى إذاللو  ،وطمب قوة لحمايتو ووضع الموم بشكل المبرر تجاىو ،
Joseph (42) ،مستوطنة النير فشل في تحذيره من المشاكل في ألنو ، وزير الدولة لممقاطعات
، وفي العام التالي اعترض ماكدوغال عمى الوضع اإلقميمي الكامل الممنوح األحمر
ومركزىم في  ،كان المؤيدون لمضم من االمريكيين قميمين ولكن فاعمينو  .(43)سسلمانيتوبا

من والية مينيسوتا، الذؼ Alexander Ramseyواشنطن، وزعيميم السناتور ألكسندر رامزؼ 
لواليتو، ولتعزيز تجارة  تجاريا   وألنيا كانت ممحقمستوطنة  النير األحمر أراد الحصول عمى 

البحيرات العظمى في ديترويت، توقع أعضاء مجمس الشيوخ مساعدة الرئيس التوسعي 
ووزير خارجيتو ىاممتون فش ، Ulysses S. Grant’s(9869-9877)جرانتيسأوليس

Hamilton Fish(44)ذين كانا حريصين عمى االستيالء عمى كندا والسيما شمال غربيام،ال. 
قوميا متحمسا  لمتوسع، ولكنو أراد الحصول عمى أمريكا كان جرانت عمى الرغم من ان الرئيس و 

يق المؤامرات أو اإلكراه، بل برغبة وبموافقة السمطات الشمالية البريطانية، العن طر 
ولم يكن مستعدا لمتحريض أو المخاطرة مع بريطانيا العظمى لكسب األراضي، بل  اإلمبراطورية،

، وذلك، عمى ما امريكا البريطانيةاراضي شمال  ضمانفاق االموال وسموك الطرق الدبموماسية ل
.ومارس (45)لالضطرابات حد وضع أممفي ألمريكييا الشعب كان انتخب، يبدو، ألنو عندما

التوسعيون االمريكيون تأثيرا فاعال عمى رايل، فقد حاول القنصل االمريكي مالمروس ان يحصل 
عمى االموال االمريكية لمساعدتو،اال ان ادارة جرانت رفضت ذلك، كما ساىم أحد التوسعيين 

مد حركة، والذؼ كان يتولى الترويج لفي تمويل ال،Jay Cooke(46 )الميمين وىو جي كوك 
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ألنو كان سكة حديد عابرة لمقارات،  شيدسكة حديد شمال المحيط اليادغ، ويعمل عمى ان ت
،فان ارض روبرت بكامميا بما فييا مستوطنة النير األحمرسيطرت كندا عمى  يخشى من ان

ارة التي كان كوك تسحب بعض التجبالتالي و  ،سكة حديد كندية بالتأكيدذلك سيؤدؼ الى مد 
، ويتم بناء طريق كندؼ تي كان يروج ليايرغب بيا من خالل سكة حديد شمال الباسيفيكي ال

وتعريفة جمركية كحاجز عمى األراضي شمال المحيط اليادغ، لذلك استخدم كوك الدعم المالي 
 Jamesجيمس ويكس تايمور القنصل والسياسي لتعزيز الرفاىية االقتصادية، كما اقام 

Wickes Taylor اكبر سمطة امريكية في امريكا الشمالية البريطانية في وقتو كوكيل سرؼ
، والذؼ أشار إلى أن "أمركة" البالد "تتقدم بسرعة" مما دفعو إلى توقع حركة شعبية (47)لممنطقة

 . (48) تتطمع إلى االستقالل أو الضم لمواليات المتحدة
وعمى حمفائو الغربيين والسيما في والية  عمى مالو الخاص واعتمد كوك في التمويل

الضم لرغبتيا في اإلبقاء عمى التجارة مع منطقة النير األحمر رغبت بعممية مينيسوتا، التي 
وتوسيعيا، والتي تبمغ قيمتيا بالفعل ما يقرب من مميوني دوالر في العام وكانت تنمو بشكل 

غربي -،  فانو سيتم بناء طريق كندؼ شرق ؼالكند مطرد. اما إذا انضمت مانيتوبا إلى الدومينين
قريب وسيخفض ىذا الشريان التجارؼ، والتجارة بين الشمال والجنوب، لذلك كان أعضاء 
جماعات الضغط في الكونغرس يستخدمون التحريض التوسعي لمضم، بحجة أن الضغط عمى 

 .(49)االمريكية إلى الواليات المتحدة م اراضيوشعب الغرب البريطاني سيزيد من فرص انضما
وزاد القضية تعقيدا بعد المسافة عن مقرات الحكومة الكندية،وتم القيام بمحاولة لموصول 

، لتحرؼ  Thibaultالى تسوية ودية عبر مفوضين يتقدميم قس كاثوليكي روماني يدعى ثيبولت
ن اصل ماسباب المقاومة، اال انيم فشموا في التوافق مع رايل، الذؼ قام بإعدام شاب كندؼ 

وادت ىذه االمور الى  .Thomas Scott،يدعى ثوماس سكوت9871ايرلندؼ في آذار عام 
نظامي  ؼجندالف ازمة في النير االحمر، وبعد شيرين متالحقين توجيت قوة مؤلفة منمن 

لسيطرة عمى اإلقميم الشمالي الغربي باكرد سريع عمى طمب مكدونالد  ،بريطاني ومتطوع كندؼ
ـ سميت بوالتي  ،Lord Wolseley(51)النظام فيو، بقيادة العقيد المورد ولسمي لكندا واستعادة 

، ضد رايل عمى الطريق القديم لتجار الفراء حتى وصمت إلى حصن غارؼ في "بعثة ولسمي"
، وعند وصوليا فر رايل الى الواليات المتحدة واثنين من 9871الرابع والعشرين من  آب 

تم صل التمرد الى نيايتو. وفي ربيع العام نفسو اينيبوين وو مساعديو المخمصين لو عبر آس
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في مقاطعة سميت  النير االحمر ضع مستوطنة يبرلمان الدومنيون عبر تمرير مشروع قانون  

 . (59)دخمت في االتحاد الفيدراليا، و (مانيتوبا)
 سمطةللشرعية ا إضفاء نوعا  من إلى االتحادسكان أرض روبرت مثل دخول مانيتوبا و 
لمشروط التي تم التفاوض بشأنيا حول مطالب الميتس أدػ  االخيرةالحكومة الكندية، لكن رفض 

عام في ، فقامت القوات العسكرية الكندية في المقاطعة وضع الحكومة الكندية الى زعزعة
بحممة الرعب ضد السكان األصميين، التي شممت القتل واالغتصاب وتدمير ، 9871

التي يمكن أن تسمح ببطالن سمطة كندا إذا لم  يعة مانيتوبا الثنائية المغة،وتجاىل طب الممتمكات،
تستطع الشعوب الفرنسية والكاثوليكية والسكان األصميين والحكومة الكندية تمبية متطمبات 

لذلك استمرت الشعوب األصمية في الحفاظ عمى سمطة منفصمة باستخدام و دخوليم في االتحاد، 
 .(52)لقب السكان األصميين

، ضربة لممشروع التوسعي االمريكي. الفيدراليكانت عممية ضم مانيتوبا إلى االتحاد و 
وىذا واضح من المراسالت  ،عمى توقع النجاح صرينمما كانوا الن االمريكيين دائما وذلك 

قبل تايمور ، 9871عام يمول من والتقارير الرسمية لمقنصل جيمس ويكس تايمور. ففي أ
يمكن أن يتبع سياسة الضم. وقدم فانو كان ىناك ان أنو ،واكد في وينيبيغ المنصب القنصمي 

بيان ينص عمى دخول األراضي األمريكية البريطانية إلى الواليات المتحدة في نياية شير تشرين 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجمس النواب في  الى الئحة قدميا ، وفقا  من العام نفسوالثاني 

بمراجعة مشروع الئحتو وتطبيقيا رئيس المجنة ، ووعد تايمور 9866حدة في تموز الواليات المت
كانت جيود تايمور نحو الضم تعمد الى و  القادرة عمى فعل ذلك. ،من قبل الواليات المتحدة

تطوير السكك الحديدية في شمال المحيط اليادغ، من خالل بناء خط سكة حديد امريكي يمثل 
مع الواليات المتحدة. واكد ذلك التطور امام الراؼ العام االمريكي خطوة نحو اتصال سياسي 

 .(53)لكتابة مقاالت عن التطورات في السكك الحديدية االمريكية بتشجيع الصحف
 2662انتفاضة الميتس عام أسباب وعوامل تجدد المحور الثالث: 

الثامن من أيار توصمت بريطانيا العظمى مع الواليات المتحدة الى اتفاقية واشنطن في 
،وسمحت االعتبارات العممية ( 54)،والتي انيت بضعة قضايا موضع خالف بينيما9879عام 

في  الواليات المتحدةبين بريطانيا و لممسؤولين الكنديين بالمشاركة في مفاوضات معاىدة 
ن كان ذلك تحت سمطة إمبراطورية، وتم تعيين رئيس الوزراء الكندؼ السير جون واشنطن ، وا 

. وكانت المفاوضات تتعمق المتفاوض عمى المعاىدة كدونالد كعضو في الوفد البريطاني م
ضع و عمقة في الصيد غير القانوني بواسطة القوارب األمريكية في المياه الكندية، تبالمطالبات الم
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نجح في ضمان تأييد و سيادة  كندا عمى الطاولة لمناقشة المسائل التي تؤثر مباشرة عمى كندا. 
برلمان الكندؼ لممعاىدة، لكنو فشل في ضمان حصول كندا عمى تعويض عن الغارات التي ال

 . (155حدثت خالل الحرب األىمية األمريكية أو أؼ مزايا اخرػ 
التي  الكندؼ، -وكانت المصاعب االساسية الكندية ىي انشاء سكة حديد الباسفيكي 

عمى اثرىا استقال وزير الخارجية الكندؼ  التيو  ،(56))فضيحة المحيط اليادؼ(ـسمى بيما افرزت 
الذؼ  ،MackenzieAlexander(57)السير ماكدونالد، واعقبو الزعيم الميبرالي الكساندر مكنزؼ 

اعتبر مكنزؼ إنشاء السكك الحديدية  . اذاستمرت واليتو خمس سنواتو  فاز بأغمبية االصوات،
كولومبيا البريطانية بالسخط من التأخير، عمل عام لذلك استغرق وقت ا طويال ، وشعر الكثير في 

الحاكم العام الثالث لكندا الذؼ خدم   Lord FrederickDufferinوارسل المورد فردريك دوفرين 
الذؼ ركز عمى وحدة كندا السترضاء السكان  ،(58)9878-9872 يعام بينفي ىذا المنصب 

كما قامت  ،السكة وقمة شعبيتو ولم يفمح، نتيجة شك السكان برئيس الوزراء ومعارضتو لفكرة
،التي (59)اتفاقات عديدة مع قبائل الينود الحمر في الشمال الغربيعقد الحكومة الكندية ب

)المحميات (، و تسمموا دفوعات  يتخصصت ليم مساحات من االرض دائمة الممكية سم
نوا يميمون الى لقيود الجديدة عمييم وكاكانوا قمقين حول فرض  اومع ذلك  سنوية من االموال،

اما رايل فكانت مشاركتو الالحقة في السياسة . السالالت النصفية التي تحركيم ضد الحكومة
الكندية مشروطة بتمقي عفو عن إعدام توماس سكوت بشكل خاطئ. وتم انتخابو ثالث مرات 

ا كانت عضو ا في برلمان جنوب مانيتوبا، لكنو لم يستطع شغل مقعده ألن العاصمة الكندية أوتاو 
وبعد الكثير من المشاحنات، أصدر البرلمان  تقع في مقاطعة أونتاريو وكان ىناك أمر بتوقيفو.

، لكن بشرط أن يتم نفيو من كندا لمدة خمس 9875بالعفو عنو في الثاني عشر من شباط  ا  قرار 
 راتالتطو ىذه  تزامنت.و (61)بعد ان حكم في النير االحمر تسعة اشيرعمى اثرىا سنوات ونفي 

سيئ وبطالة، فاستفادت المعارضة من ذلك لبدء ما  ؼ تجار شيدت خالليا كندا نشاط مع فترة 
 انيا ستجمب الرفاه لكندا،بالتي آمن ، National Policy(69))السياسة الوطنية")"سماه ماكدونالد 

يا وتعمل عمى توحيد اجزاء الدومنيون بعالقات اوثق من السابق. واثبتت ىذه السياسة جاذبيت
الجديدة امام البرلمان التجارية  ووضعت سياسة الحماية ، 9878بعودة ماكدونالد في انتخابات 

 . (62) ،واعطت تفضيال لممنتجات البريطانية9879في 
لمجموعة من ممموكة ممكية خاصة  التي عيد بيا الى شركة ،العمل بسكة الحديد ابد
 Canadian Pacific Railwayالكندية يةالباسيفيك الحديدية السككشركة وىي الرأسماليين 
Ltd. (CP))(63)  والتي يبمغ طوليا ثالثة آالف وخمس وعشرين ميال من المحيط الباسيفيكي،



                                                                     

 222 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 بدالحسين دمحمع سميمة .الباحثة    عمارخالد الربيعي د. م.أ.
تم اختراق الغرب الكبير عبر قد و  الى كبيك حيث تمتحق بسكة الحديد االستعمارية الدولية، 

ل المتناقصة من الينود،الذين مما اثار السالالت النصفية والقبائ، اشجار الصنوبر الضخمة 
تذكروا بندم االيام التي لم يبدأ فييا القانون والنظام باختراق الغابات والمروج، وبعد ان التحقت 

مقاطعة الى  النتقالابالكثير من السالالت النصفية التي سكنت ىناك قامتمانيتوبا بالدومنين 
زخم المياجرين الذين اتوا الى عمى امل ايجاد مالذ آمن من Saskatchewanساسكاتشوان 

وعاشت . الغرب وسكنوا في مساكن جديدة في االراضي غير الممموكة ليم والتي احتموىا
ازداد ، 9882بحقيم فييا، وفي  االعترافالسالالت النصفية في فزع خشية ان ترفض الحكومة  

 مقاطعات مربعةخوفيم وعدم رضاىم بوصول مساحي الحكومة الذين بدأوا يقسمون البالد الى 
سوف يتدخل بموقع مزارعيم عمى جانبي النير ويفصل بأنو ،وىو نظام ظن انصاف المولودين 

من خالل نظام يانصيب لألراضي وعدم احترام الحكومة لمعاىداتيا معيم  مع  عائالتيم عنيم،
بادة الجاموس الذؼ و  استمرار الجوع بسبب الحصص المقيدة والمحاصيل الموبوءة والمرض ىو ا 

 .(64)مصدر الغذاء لمشعوب األصمية
،لكنو وجد (65)االمريكية  Montanaفي مونتانا وكان رايل تاجرا ومترجما فوريا

 السياسي العمل الى ورغم ذلك اتجو مصاعب اقتصادية في ىذه المنطقة الحدودية المضطربة،
تجارة بمحاربة  وقام وانضم الى الحزب الجميورؼ المحمي ليضمن مساعدتيم لمميتس،

 بتعيينو نائبا لمحاربة ىذه التجارة، ،التي كانت ليا اثار سمبية عمى شعبو المشروبات الكحولية 
،التي تسببت في قضية قضائية حول التالعب في 9882واشترك في انتخابات الكونغرس عام 

كيا واصبح مواطنا امري عممية التصويت، وتم رفض التيم الموجية الى رايل لعدم كفاية االدلة،
في اليسوعيين لكنو عاد الى مونتانا وحصل عمى دعوة من  وقام بزيارة وينيبيغ، ،9883في آذار 
 .(66)ليصبح معمما في ميسورؼ  9884

اتباع موقف سياسي قانوني ومعتدل باحترام قانون مانيتوبا مرحمة من بعدىا انتقل رايل 
ميمتو اصالح الدين في العالم بان و  ،"نبي العالم الجديد"بـ داعيا  نفسودين جديد  وإلى إعالن
واالعالن عن ان الميتس ىم "شعب هللا المختار"، واسس حكومة منفصمة مقرىا في  الجديد،
ولم  االمريكية . وظل في المنفى في مونتانا)قرية في الشمال الغربي الكندؼ (Batocheباتوش

إليو مجموعة قومو الميتس والتمسوا  بالعودة إلى كندا. ولم يغير رأيو إال بعد أن ذىبت يكن ميتما  
وطمبوا منو العودة الى األقاليم الشمالية الغربية  ضد الحكومة الكندية، مساعدتو ليم في مظاليميم

 .(67)لمقتال من أجل حقوقيم
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عمى انو ، 9884وعاد الى كندا عام ااستجاب رايل ليوعمى اثر تمك المناشدات المتكررة ،
 ه في البداية متواضعة اال ان شعبيتو وتأثيره اعطتو زخما كبيرا،، وكانت تدابير الميتسبطل 

رايل  أعمن ، 9885وفي آذار  كانت مرعبة،و الثورة  فاندلعت وانتقمت الحركة سريعا الى الينود،
باتوش  القبض عمى المستوطنين الكنديين القمة في قرية  قام بإلقاء،و  نفسو محرر الشمال الغربي

وحبسيم في الكنيسة،وبعد بضعة ايام  ليا عمى الفرع الجنوبيالكندية  ساسكاتشوانمن قرب بال
بينما كان في طريقو لجمب بعض المواد  ،تمت ىزيمة الرائد كروزيزر من الشرطة الجبمية

. وكانت ىناك ثالث فتغير اتجاه مسار الحرب ضد الينود من قبل احد مالزمي رايل، ،والذخيرة
التي   Battlefordومنطقة باتمفورد  وفييا مقرات رايل، شباتو : وىي مناطق رئيسية لمحرب 

 ،قرب باتمفورد FortPittومنطقة فورت بت ، Poundmakerحاصرىا زعيم الينود باوندميكر 
تمت السيطرة عمى و عند عبارة قرية باتوشوبعد اسبوعين ىزم رايل في معركة استمرت ثالثة ايام 

تشير إلى استسالم رايل. ألنيا كثر المعارك توثيق ا ،من ا9885عام ش كانت معركة باتو و القرية،
كما ان انتصارات  قوات المقاومة من السكان األصميين في بعض المعارك اثارت قمق مواطني 

بالقبض عمى زعيم الميتس باعتباره المتمرد والخارج عن لذلك احتفل الكنديون  ،الدومينيون 
 .(68)القانون 

 واليات المتحدة، كما فعل سابقا، لكنو استسمم بدال  من ذلك،كان بإمكان رايل الفرار إلى ال
وعندما أصبح من الواضح أن رايل كان  وتم اتيامو بالخيانة العظمى لمممكة والوطن الكندؼ.

اإلعدام بموجب حكم من المحكمة الكندية، رغم انو كان مواطن ا مواجية عقوبة عمى وشك 
ي وتم تجاىل جنسيتو األمريكية بالكامل، قدم التماسا الى تم اتيامو كمواطن بريطانلكن أمريكي ا و 

حكومة الواليات المتحدة لمتدخل نيابة عنو بسبب جنسيتو األمريكية المكتسبة أثناء إقامتو في 
يكون خائنا ، وان الحكومة األمريكية  ال يمكن انمونتانا. وكان رايل يعتقد انو مواطنا  امريكيا  و 

وكانت المجموعة الوحيدة التي حاولت مساعدتو  نيابة عنو، ستتدخل في قضيتو قضائيا  
اصدقائو من كبيك االمريكيين الذين ُوِصفوا بأنيم يمجموعة واالعالن عن جنسيتو االمريكية، ى

تولى ، الذؼ Edmond J. Mallet (71)، ومنيم ادموند ماليت(69)"صينيو الواليات الشرقية"
حكومة االمريكية، واكد وزير الخارجية االمريكيثوماس قضيتو الى ال ايصالالدفاع عن رايل و 

انو ال يستطيع  فعل شيء بخصوص جنسية رايل ، Thomas F. Bayard(79)اف. بيارد 
عدم وجود اشارات ل رايل بالجنون، اتيام،التي وثقيا القنصل االمريكي في وينيبيغ وال  االمريكية

ل ماليت  القضية الى الرئيس االمريكي ستيفن قبل محاكمة رايل تدلل عمى اتيامو بالجنون، فحو 
ا بالقضية، معّبر ا Stephen Grover Cleveland(72)غروفر كميفالند  ، الذؼ بدا ميتم ا جد 

نو باعن تعاطفو، وفق ا لما أورده ماليت، لكنو اعتبر أنو من األمور البالغة الخطورة التدخل، وقال 



                                                                     

 226 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 بدالحسين دمحمع سميمة .الباحثة    عمارخالد الربيعي د. م.أ.
ا الذؼ يمكن عممو. ومع ذلك، عمم ماليت أن كميفالند سيتشاور مع وزير الخارجية بيارد، ويرػ م 

 .(73)قد قرر عدم التدخل
قرارين في السياسة االمريكي غروفر   بيارد والرئيس الخارجية االمريكي  اصدر وزير

واخبر الوزير بيارد ماليت ان حرمان اؼ  ،من قضية رايل ،لكي يبررا موقفيما السمبي الدبموماسية
اكمة عادلة لن يبرر التدخل القضائي، إال إذا تعرض المواطن لسوء مواطن أمريكي من مح

. بينما كتب الرئيس كميفالند رسالة الى (74)المعاممة عمى وجو التحديد بسبب الجنسية األمريكية
، ذكر بيا بانو سوف يحرم الحماية 9885الكونغرس مؤرخة في الثامن من كانون االول 

ويجب حجب التجنس لمن قصد ، ى ارض الوالء االصميةالدبموماسية في حاالت العودة ال
 .(75)اليروب من واجبات والئيم األصمي دون أن يأخذوا عمى أنفسيم واجبات وضعيم الجديد

ناقض ىذا الموقف بشكل واضح مبدأ أكد عميو وزير الخارجية االمريكي السابق والذؼ بسببو و 
 ،(76)ن "الوالدة السياسية الجديدة"امن  ،9868ىدد الكونغرس بالحرب مع بريطانيا عام 

تم اعدام رايل ف. (77)قطعت إلى األبد جميع مزاعم الوالءات االخرػ في الواليات المتحدة ،سيالتجن
بعد ان حوكم في ريجينيا بتيمة الخيانة العظمى مع ثمانية ىنود ذوؼ عالقة بمذبحة المستوطنين 

المولودين، واصدرت ممكيات لألرض التي  انصاف إلرضاءواسرعت الحكومة الكندية  الكنديين،
ألن التمرد  استقروا عمييا. وىذا يؤكد ان القضاء عمى التمرد ال يعني فشمو في تحقيق اىدافو،

أجبر الحكومة الكندية عمى إجراء مفاوضات مع الميتس وتم قبول العديد من مطالبيم  التي 
عتقد أن االتحاد ممكن، وكان مسرورا  ي 9885.وبقي تايمور حتى عام  كتبت في قانون مانيتوبا

قد تم تمقييا ، 9885من أن رسائمو إلى وزارة الخارجية حول التمرد الشمالي الغربي في عام 
بشكل إيجابي واراد أن ُيسمح لو بإكمال الشيء العظيم في حياتو، أؼ االتحاد التجارؼ وربما 

ل ان موقف الواليات المتحدة تجاه ارض . وصفوة  القو (78)وكندا السياسي  بين الواليات المتحدة
كانت لصالح االستحواذ االمريكي عمييا كجزء من توسعيا نحو  روبرت واالقميم الشمالي الغربي،

الن كندا سرعت  الغرب بعدما اشترت االسكا في ذلك الجزء من االرض، لكن ذلك لم يتحقق،
ا موقفيا  تجاه رايل االمريكي ام .بعممية توسعيا تجاه الشمال الغربي بشراء اراضي روبرت

،فإنيا حجبت عنو الجنسية االمريكية ولم تقم بالدفاع عنو وخالفت قانون الحقوق  الجنسية
ألنيا تأكدت من ان رايل مثل مصمحة وطنو وشارك شعبو لمحصول عمى  االمريكي في التجنس،

ونو يعتقد انو نبي العالم ،وىدد الواليات المتحدة باإلصالح الديني في العالم الجديد لك حقوقيم
الجديد، وانو كان يتخذ من عممية تيديد كندا بالضم الى الواليات المتحدة لمضغط عمى الحكومة 

لذلك فان تمرده خدم انضمام ارض روبرت والشمال و  الكندية لمحصول عمى حقوق شعبو،
 .الكندؼالغربي الى الدومنيون وتقوية االتحاد 
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 الخاتمة
توّسعيين  االمريكيين توقعوا في البداية أن التمرد ال يستمر طويال، وأن اكد البحث بأن ال

، السيما العتبارات عديدةغالبية السكان في النير األحمر سوف ينضمون الى الواليات المتحدة 
كان يوىميم باالنضمام الى الواليات المتحدة من اجل مساعدتو  ،"االمريكي الجنسية"ان رايل و 

لميتس من الحكومة الكندية،  لذلك فشمت عممية انضمام مستوطنة النير لنيل حقوق شعب ا
التوسعيون  معيا مشروع وفشل االحمر واقميم الشمال الغربي طوعا الى الواليات المتحدة،

 االمريكيون في التوسع نحو الشمال الغربي ألمريكا الشمالية البريطانية.
-9869انتفاضتي النير األحمر في  اءاثن خالل التنافس بين الواليات المتحدة وكندا

والتي  أول حممة عسكرية في كندا،باألولى ، أنتيت 9885والحممة الشمالية الغربية لعام  9871
لممشروع التوسعي  واضعا  بذلك نياية،9871 في عام توجت بقانون انضمام مانيتوبا الى االتحاد

من قبل  كندالحرب األولى في في حين كانت الحممة األخيرة ىي ا .االمريكي نحو الغرب
كان و بزعامة لويس رايل.  )الينود(الميتس واألمم االولى الكندية ضد خصوميا منالحكومة 

نتيجتيا تعزيز قوة االتحاد الكندؼ بانضمام ارض روبرت واالقميم الشمالي الغربي بما فييا 
تحقيق المشروع التوسعي  فشمت فيالمتحدة مما تقدم يتضح بان الواليات و .مانيتوبا الى االتحاد
بعد انضمام مانيتوبا الى الدومنيون الكندؼ، وكانت ال تريد االصطدام  االمريكي الضمي

وتركت الحكومة الكندية تواجو  فمالت الى عدم التدخل في الشأن الداخمي الكندؼ، ببريطانيا،
عقد معاىدة واشنطن المتمردين وزعيميم لويس رايل، واتجيت الى تحسين عالقاتيا مع بريطانيا ب

وىو ما انعكس عمى  ، التي انيت بعض القضايا الخالفية بين بريطانيا والواليات المتحدة.9873
 .9885موقفيا الرسمي من محاكمة رايل بعد اعالنو التمرد في عام 

 

 

 

 

 



                                                                     

 226 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 بدالحسين دمحمع سميمة .الباحثة    عمارخالد الربيعي د. م.أ.
 الهوامش 

(1)Earla Elizabeth Croll,The influence of theHudson’s Bay Company on the 
exploration and settlement of the Red River Valley of North,An unpublished 
MA thesis ofNorth Dakota State University  ,2003,PP.35-
52;https://en.wikipedia.org/wiki/Hudson%27s_Bay_Company. 

ين عام ( : ولد في ريتشموند ، ، عقد صفقة مع االسكتمندي 9685-9631تشارلس الثاني ) (2)
وأعمن أنو الممك.  وقام مع الجيش االسكتمندؼ بغزو بريطانيا ولكنو ىزم ، تمت دعوتو إلىبريطانيا 9651

.  اتبع سياسة التسامح  السياسي والديني لميمو نحو الكاثوليكية ، كانت لو 9661الستعادة عرشو عام 
ال كثيرة. كان في عيده صراع عالقة وثيقة مع الممك الفرنسي لويس الرابع عشر حصل منيا عمى امو 

 بين البروتستانت والكاثوليك وفصائل سياسية ومؤامرات.
Cristina Carvalho,Charles II: A Man CaughtBetween Traditionad Science, An 
Anglo-American Studies Journal, (Estoril, Portugal) , Série 3, Número 
Especial (2014),pp.6-12; British History, Charles II (1630 - 1685), 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/charles_ii_king.shtml  

(: ُوِلد في  سانت مارؼ في اسكتمندا 9821 - 9779توماس دوغالس ، إيرل سيمكيرك الخامس )( 3)
  9799ية سيمكيرك  عام ،وىو راعي  مستوطنات المياجرين في كندا ، درس المحاماة وعندما ورث ممك

استخدم أموالو وعالقاتو السياسية لشراء األراضي واستقرار المزارعين االسكتمنديين الفقراء في بمفاست 
،ومن أجل  ذلك طمب من الحكومة البريطانية منحة أرض في وادؼ النير األحمر وىو جزء من أرض 

 رة الفراء عمى تمك األرض.( عمى احتكار تجاH.B.Cروبرت، رفضت الحكومة طمبو وحصمت )
Gray JohnMorgan, Thomas Douglas, Baron Daer and Shortcleuch , 5th Earl 
of Selkirk, in Dictionary of Canadian Biography, vol. 5, University of 
Toronto/Université Laval, 2003. 
http://www.biographi.ca/en/bio/douglas_thomas_5E.html. ;J. M. Bumsted 
(Ed) ,The collected 
writings of Lord Selkirk 1799-1809,Vol.V,11edition, , Winnipeg :The 
ManitobaRecordSociety,1994,pp. 3-11. 

http://www.biographi.ca/en/bio/douglas_thomas_5E.html
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 : ينظر  ( 4)
K.S.Calbick, Raymond McAllister, David Marshall & Steve Litke,  Fraser River 
Basin Case Study, British Columbia, Canada, The Fraser Basin Council, 
December 2004.  

(5)Hartwell Bowsfield, The United States and Red River Settlement, Manitoba   
Historical Series 3, No. 23, 1966-67 season, 

 http://www.mhs.mb.ca/docs/transactions/3/unitedstatesredriver.shtml 
الميتس جماعات من اصل فرنسي شمال غرب كندا ) مقاطعة النير االحمر ( ، وىم ذوؼ دم  (6)

  ،مختمط فعندما جاء الرجال الفرنسيون واإلنجميز منذ فترة طويمة لمعمل في تجارة الفراء  وتربية الجاموس
لشعوب األصمية. يطمق لم يأتوا مع زوجاتيم الفرنسية أو اإلنجميزية. وغالبا ما كانوا  يتزوجون من نساء ا

. وأحفاد اآلباء اإلنجميز والسكان األصميين ىم Métisعمى أحفاد اآلباء الفرنسيين والسكان األصميين 
ا ليجتيم الخاصة ، والتي Métisأيضا  . قد يتحدثون اإلنجميزية أو الفرنسية ، ولكن قد يتحدثون أيض 

ا ،واتجيوا  الى الزراعة عندما تدفق :( من السكان األصميين في كند 31تسمى ميشيف. شكموا )
المستوطنون االوربيون بعد وصول السكك الحديد الى مقاطعتيم، فاستقطعوا ألنقسيم االراضي عمى وفق 

 النمط الفرنسي القديم. ينظر: 
 ؛ 939، ص 2116عبد هللا حميد العتابي،الوجيز في التاريخ االمريكي بغداد ،

MavisHarper, Discover Canada Study Guide: Citizenship Study Materials for 
Newcomers to Manitoba, Manitoba,2011,P.9 ;SoroujaMoll  , Zones of 
Intelligibility’: The Trial of Louis Riel and Nineteenth-Century Canadian 
Media, , Unpublished  PhD thesis ,The University of Concordia, 2013, p.16. 
)7) RuthHafter , The Riel Rebellion and Manifest Destiny, Dalhousie Review, 
Vol. 45 No. 4,1965,p.448 . 

بحيرة سوبيرير: ىي أكبر البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية. وواحدة من أكبر  (8)
المسطحات المائية في العالم. تطل عمييا من الشمال والية أونتاريو الكندية، ومن الغرب والية منيسوتا 

 األمريكية، ومن الجنوب واليتا ويسكونسن وميشيغان األمريكيتان.
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 Lake Superior, Written by: The Editors of Encyclopaedia Britannica. 

https://www.britannica.com/place/Lake-Superior-lake-North-America# 
accordion – article - history 

 والديني السياسي التبرير تدل عمى سياسية، عقيدة الـــى تحولت دينيـــة المحتوم :فكـــرة المصير (9)
 لمسيطرة 9892عام  حتى 9845من  لممدة األمريكية المتحدة الواليات اتبعتيا التي التوسعية لمسياسة

 9845عام  لمصطمحا استخدم من اول اليادغ، المحيط إلى األطمسي المحيط من الممتدة المنطقة عمى
 لألخيرة ألن المتحدة، لمواليات تكساس ضم ضرورة الى دعا جونمويساوسوليفان. الذؼ الصحفي ىو

 لمحكم الديمقراطي النموذج نشر عمى والعمل الشمالية أمريكا قارة أنحاء كافة في لمتوسع قدسي انتداب
 يجب انو واكد ما، مرحمة في العالم حاءأن كافة في يكن لم إن القارة، ربوع سائر في األمريكية والثقافة
  القارة. وامتالك التوسع في لنا هلل حددىا الذؼ المصير ىذا انجاز

 كمية مجمة ، 9892-9845األمريكي اإلقميمي التوسع وسياسة المصير بيان مطرود، خيرؼ  عمي
 . 2،ص 2192، 5،العدد  واسط جامعة التربية،

(10) HartwellBowsfield, The United States and Red River Settlement, 
ManitobaHistorical Series 3, No. 23, 1966-67 
season,http://www.mhs.mb.ca/docs/transactions/3/unitedstatesredriver.shtml 
(11) Clara Linklater.Thomson, A Short History of Canada, London: Forgo 
Books, 2018, p.188  
(12)Farez Florian, The Canadian west and north to 1921: The Red River 
settlement: early development, roots of conflict, the uprising of 1869-70, and 
the creation of Manitoba,  
https://www.academia.edu/34109459/The_Red_River_settlement_early_devel
opment 
(13) RuthHafter, Op .Cit,,  p.448.                                                                    

يرلندا من ( ممكة المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى 9919 - 9899الممكة فيكتوريا ) (94) وا 
حتى وفاتيا.. ابنة األمير إدوارد دوق كينت وحفيدة جورج الثالث،  ورثت العرش عن  9837حزيران 21

عمر ناىز الثامنة عشر عاما ، حاولت التأثير عمى سياسة الحكومة والتعيينات الوزارية  عمنا ، واثرت 

https://www.britannica.com/place/Lake-Superior-lake-North-America# accordion – article - history
https://www.britannica.com/place/Lake-Superior-lake-North-America# accordion – article - history
http://www.mhs.mb.ca/docs/transactions/3/unitedstatesredriver.shtml
https://www.academia.edu/34109459/The_Red_River_settlement_early_development
https://www.academia.edu/34109459/The_Red_River_settlement_early_development
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وتجنبت 9869جيا  ألبرت في عام في السياسات المحمية لمحكومات المتعاقبة.، حزنت كثيرا لوفاة زو 
الظيور لمعامة. كانت فترة حكميا التي استمرت ثالثة وستون  عام ا وسبعة أشير أطول من فترة حكم 
أسالفيا وتعرف باسم العصر الفيكتورؼ. كانت فترة تغيير صناعي وثقافي وسياسي وعممي وعسكرؼ 

ورية البريطانية. وكانت آخر مموك بريطانيا داخل المممكة المتحدة ، وتميزت بتوسع كبير في اإلمبراط
 لبيت ىانوفر.

Sir Sidney Lee, Queen Victoria: A Biography. London : Smith,  Elder and 
Company, 1903 ; J. M.Bumsted ,Louis Riel and the United States. American 
Review of Canadian Studies. Vol. 29,Issue 1,1999.pp.17-44. 
(15) Darren O.Toole, The Red River Resistance of 1869-1870: The 
Machiavellian Moment of the  Metis of Manitoba, An Unpublished  PhD thesis 
,The University of Ottawa  ,2010, p.227; Hartwell Bowsfield, The James 
Wickes Taylor Correspondence (1859-1870), Vol III, Manitoba: Manitoba 
Record Society Publications, 1968,pp.166-167. 

بمثابة تشريع يجيز نقل ممكية أراضي روبرت الند   9868كان قانون أراضي روبرت الند  لعام ( 96)
وتم إتمامو رسميا في الثالث  9869إلى السيادة الكندية . وحدث النقل في عام H.B من سيطرة شركة 

ا إسترليني ا لشركة   311.111من خالل دفع مبمغ  9871رين من حزيران عام والعش ،و   H.Bجنيي 
بأمر إمبراطورؼ ونص قانون من البرلمان الكندؼ تم إنشاء مقاطعة جديدة )مانيتوبا (، وبموجبو  

ا بحقوق عشرين في المئة من األراضي الصالحة لمزراعة في المنطقة .وتم  HBاحتفظت  شركة  أيض 
طبيق اسم األقاليم الشمالية الغربية بشكل عام عمى ما تبقى من أرض روبرت السابقة باإلضافة إلى ت

، وبعد سمسمة 9879اإلقميم الشمالي الغربي القديم ، السيما بعد قانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 
في أمريكا الشمالية إلى  من التطورات ادت  الى نقل جميع مناطق القطب الشمالي البريطاني المتبقية

 .9881كندا في عام 
Gordon W.Smith,The Transfer of Arctic Territories FromGreat Britain to 
Canada In 1880and Some Related Matters,As Seen In Official 
Correspondence ,Department of   History, College Military Royal, St. Jean, 
Canada,1895,p.53;Department of Justice   Canada, Rupert's Land Act 1868, 
Enactment mVol.1, No.105, (U.K.), 31 July 1968, PP.31-32. 
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 (17)Louis Riel, Decision in the Manitoba Métis, Madden ,Jason ,Jean 

Teillet,p.3; Temporary    Federation Case, No. 14 Canada (Attorney General), 
2013,Government of Rupert's Land Act, 1869, 22nd June, 1869, Canadian  
Constitutional Documents ,No. 32-33, c. 3 (Canada), 1 October 1995. 

ومعروف ا  HBC( كاتب ا ومحاسب ا وكبير المتداولين في 9871 - 9895كان وليام ماكتافيش ) (98)
كم آسينيبويا وحاكم اراضي روبرت الند، ولد في إد نبرة ، اسكتمندا ، تم تعيينو بشكل رئيسي بمنصب حا

القائم بأعمال حاكم إقميم روبرت بعد وفاة المحافع سيمبسون ، وُعين حاكم ا رسمي ا بعد ذلك بعامين، 
وا ،اعتقد أن غالبية سكان النير األحمر قد أيد9871أشرف عمى نقل أراضي روبرت الند إلى كندا في 

، وطمب ان  HBCمجمس اسينيبويا ، وانو متعاطف مع السكان في النير األحمر  والميتس ، ومجتمع  
يكون ليم صوت في نقل أرض روبرت  الند ،وعمى الرغم من عدم التغاضي عن حكومة رايل المؤقتة 

الميتس  ، فقد شعر أن  HBCأو التصريح بيا ، والخوف الشديد من تيديد الميتس لمصادرة ممتمكات 
ليا الحق في المطالبة بتسوية محددة مع كندا ، وقدم تقرير ا لييئة اإلذاعة البريطانية في لندن في عامي 

عن اعتراضاتو عمى المطالبات المقدمة من الكنديين والدراسات االستقصائية التي  9869و  9868
بدرجة أقل عمى الحكومة سبقت النقل القانوني، ووضع الموم في االضطرابات عمى الحزب الكندؼ و 

 .9871الكندية  ، توفي من مرض السل المتقدم في عام 
DCB/DBC, William Mactavish , in Dictionary of Canadian Biography, vol. 9, 
University of Toronto/ Université Laval, 2003. 
 http://  
www.biographi.ca/en/bio/mactavish_william_9E.html;https://en.wikipedia.org/
wiki/ William_Mactavish. 
 (19) DonaldCreighton ,John A. Macdonald: The Young Politician,  The Old 
Chieftain,  Toronto: Toronto University Press, 1955,pp.45-47.  

" ، "تمرد النير األحمر" ، ب"تمردات رايل 9885و  9871-9869ُتعرف انتفاضات الميتس في  (21)
" ، تمرد الشمال الغربي "،" تمرد مانيتوبا "،" تمرد ساسكاتشوان "، تمرد النير األحمر ، 9885"تمرد 

" و"المقاومة الشمالية الغربية". ولجعل 9885" ، "مقاومة 9885"مقاومة النير األحمر" ، "مقاومة 
رة" ىي مرادفات وتستخدم بالتبادل. ومع ذلك ، كل كممة األمور مفيومة ، ف"التمرد" ، "المقاومة" ، "الثو 

ليا دالالت مختمفة قميال، ُيعّرف التمرد بأنو "المقاومة المفتوحة لمسمطة ، والتي يتم اخمادىا وتصوير 
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المتمردين أنيم بيادق تستغميم النخبة. ،اما الثورة  فيي تغيير جذرؼ وتعرف المقاومة بأنيا  رفض 
ح ذو دالالت إيجابية. ويعتبر العديد من المؤرخين االن انتفاضة الميتس في النير االمتثال وىي مصطم

ا. يجادل المؤرخون بأن حكومة  المؤقتة كانت بمثابة حكومة مؤقتة  Métisاألحمر مقاومة أيض 
. نظر ا لعدم وجود 9871لمستوطنة النير األحمر قبل انضمام مانيتوبا إلى االتحاد الكونفدرالي في عام 

مطة حاكمة في النير االحمر قبل نقل أراضي روبرت الند الى كندا ، فإن الميتس كان لديو كل الحق س
 ,Virtual Museum of Canada, 1885: Rebellion or Resistanceفي إنشاء مؤقت.

www.virtualmuseum.ca 
لد في كولومبيا البريطانية وانتقل الى وينبيغ )في مانيتوبا (، من ( ، و 9993-9827وليام  ديز) (29)

المعارضين  لميتيس لويس رايل. لقد كانت الروح القيادية لو وراء اجتماع عقد في قاعة المحكمة في 
وينيبيغ ، وطالب باالعتراف الكندؼ بحقوق السكان األصميين ، ودعا إلى استخدام القوة إذا لزم األمر،  

ا فاشال  في االنتخابات الفرعية التي جرت في ولم يك ن لديو الكثير من المتابعين في المجتمع ،كان مرشح 
، والتي تم فييا انتخاب أول أعضاء البرلمان في مانيتوبا ، وىزم مرة أخرػ في االنتخابات  9879آذار

ايد والعنيف ضد بسبب التمييز المتز  9876،ىاجر إلى الواليات المتحدة في عام 9874العامة عام 
  9878شعب متيس عمى أيدؼ المستوطنين ورجال األعمال من شرق كندا السيما أونتاريو وفي عام 

، ثم مقاطعة داكوتا، لكنو استقال في غضون أشير وتم  Pembinaانتخب مفوضا لمقاطعة بم بينا 
 .9882تعيينو مديرا  لمجمس إدارة مدرسة سانت جوزيف عام 

J. M.Bumsted, Memorable Manitobans: William Dease (1827-1913), 
Manitoba Historical Society, mb.ca/docs/people/dease_w.shtml 

( فرنسي كاثوليكي، ولد في سانت بونيفاس في مستوطنة النير 9885 -9844لويس رايل ) (22)
يا في كبيك ، عندما عاد من مونتريال األحمر .أمضى سنواتو التكوينية في كمية مونتريال ووأصبح محام 

إلى مستوطنة النير األحمر ، بدأ في تشكيل مصير كندا. تفيم محنة الميتس وخوفيم من فقدان طريقة 
، اعترض عمى الدخول غير القانوني  9869حياتيم وأراضي األجداد. أثناء انتفاضة النير األحمر عام 
  ،.9871مانيتوبا وتم تأسيس مقاطعة مانيتوبا لمحكومة الكندية إلى الغرب. وتفاوض بنجاح فجاء قانون 

تم انتخابو لعضوية البرلمان ثالث مرات ، لكنو لم يتمكن من شغل مقعده بسبب الضغط السياسي. ففر 
 9885، استسمم عام 9884الى الواليات المتحدة ، وحصل بصفتو اجنبي عمى الجنسية االمريكية 

 وتمت محاكمتو واعدامو.

http://www.virtualmuseum.ca/
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 JeanTeillet , Louis Riel , Métis Law in Canada, https://pstlaw.ca/publications/; 

ThomasFlanagan, Louis Riel , Ottawa :The Canadian Historical Association 
Ottawa,1992,pp5-10; Goldring,  Peter , The Truth About Louis Riel, 
Ottawa,2009. 
http://www.petergoldring.ca/media/SIB%2091A%20-%20Louis%20Riel.pdf;  
S.KLittman  , A Pathography Of Louis Rile, Canadian Psychiatric Association 
journal , Vol. 23, No.7,1978, pp.450-456. 
)23)Gerhard J.Ens, Prologue to the Red River Resistance: Pre-liminal 
Politicsand the Triumph of Riel, Journal of the Canadian Historical 
Association,Volume 5, Number 1, 1994,p.110.                       

(، محامي من يورك  ولد في كندا العميا ،واحد اباء الكونفدرالية، 9915-9822وليام  ماكدوغال )( 24)
تبنى وجيات نظر عميقة ضد الكاثوليكية ومناىضة لمسكان األصميين ، أصبح وزير األشغال العامة في 
مجمس وزراء السير جون ماكدونالد، والذؼ تم تعيينو في منصب حاكم أرض روبرت واألراضي الشمالية 

.و كان طريق السفر العممي الوحيد في ذلك الوقت عبر الواليات المتحدة عن طريق 9869الغربية في 
السكك الحديدية المؤدية إلى سانت بول ثم إلى الشمال عبر الطريق السريع إلى الحدود و بإذن من 
الرئيس األمريكي جرانت،  ومع ذلك ، عندما حاول ماكد وغال دخول اراضي روبرت  الند من إقميم 

ا أسفل النير األحمر ، قام متمردو لويس رايل بإعادتو الى الحدود قبل أن يتمكن من تثبيت سمطتو داكوت
،عاد إلى 9869في فورت غارؼ )وينييبيغ مانيتوبا( لممقاطعة الجديدة من قبل الحكومة الكندية عام  
ا في العمل كقا ئد مؤقت لمحكومة أوتاوا  وقام بحممة ضد مانيتوبا  التي اصبحت مقاطعة ،استمر أيض 
.ترشح في 9871المؤقتة الشمالية الغربية في أوتاوا حتى تولى آدمز جورج أرشيبالد ميام منصبو عام 

مرة أخرػ لحزب المحافظين الميبراليين في النارك الشمالية لكنو ىزم  9872االنتخابات الفيدرالية عام 
  9875، شغل منصب ليبرالي مستقل من و تم انتخابو لعضوية برلمان مقاطعة أونتاريو 9875في عام 
، تم وعده  9887وىزم  في انتخابات عام 9882، ترشح في ىالتون وأعيد انتخابو عام 9878وحتى 

 ، لكنو لم يتابع ذلك لسوء حالتو الصحية.9891بمقعد في مجمس الشيوخ في عام 
SuzanneZeller, William McDougall in Dictionary of Canadian Biography, vol. 
13, University of Toronto/Université Laval, 2003, http: // www. Biographi .ca / 
en /bio/mcdougall_william_13E.html. 

https://pstlaw.ca/publications/
http://www.petergoldring.ca/media/SIB%2091A%20-%20Louis%20Riel.pdf
http://http:%20/%20www.biographi.ca/en/bio/mcdougall_william_13E.html
http://http:%20/%20www.biographi.ca/en/bio/mcdougall_william_13E.html
http://http:%20/%20www.biographi.ca/en/bio/mcdougall_william_13E.html
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)25)Hartwell Bowsfield, The James Wickes Taylor Correspondence,P.166;  
Clara Linklater Thomson, Op .Cit,p.189; Sorouja  Moll ,Op. Cit ,P.54                                            

( من التضاريس الجيولوجية المعقدة التي تشكل حوالي ثمث مساحة 9يعتبر الدرع الكندؼ )الشكل (26)
ترسبت صخورىا وتشكمت عمى مدػ فترة زمنية تمتد نحو ثالثة أرباع  اليابسة في أمريكا الشمالية.

التاريخ الجيولوجي المعروف لألرض ، وىو اكبر منطقة في كندا ، حيث يغطي أجزاء من خمس 
قميمين، وفيو عدد ال يحصى من البحيرات واألنيار والحيوانات والصخور الوفيرة والغابات  مقاطعات وا 

ا  تسببت في انخفاض ويقول الجيول،  الشاسعة وجيون إن حركة الجميد الكثيف وعمى مدار فترة طويمة جد 
الجبال ، تاركة  وراءىا التربة الرقيقة الصخرية ،والمنطقة ىي موطن لكثير من المستنقعات الواسعة ، 

يو وىي  ميزة جغرافية في كندا ، وتمتد شرق ا إلى البرادور ، جنوب ا إلى كينغستون عمى بحيرة أونتار 
وشمال غرب البالد حتى المحيط المتجمد الشمالي. يعتبر الدرع نواة قارة أمريكا الشمالية. يبمغ عمر 

مخزن لممعادن السيما  مميار سنة  أؼ ثالثة أرباع عمر األرض، والمنطقة عبارة عن 3.5الصخور 
ىذه المنطقة، جاء  النيكل والذىب والفضة والنحاس. تطورت العديد من المدن والبمدات في جميع أنحاء

تجار الفراء الفرنسيين واإلنجميز إلى منطقة الدرع الكندؼ وقاموا بإنشاء مجمعات تجارية استعممت 
الممرات المائية لمسفر ألفراد األمم األولى من الميتس، والمستكشفين ، وقاموا برسم خرائط لمكثير من 

 (؛ 9األنيار والبحيرات والخمجان. ينظر الخريطة رقم )
William W.Shilts, Janice M. Aylsworth, Christine A. Kaszycki, and Rodney A. 
Klassen,  Canadian Shield ,Geological Society of America,Centennial Special 
Vol 2, Ottawa, 1987,p.119; Sprenke, K.F., C.S. Wavra, Geophysical 
Expression of the Canadian Shield of Northeastern Albert, Alberta Research 
Council ,Canada, Bulletin No. 52, 1986,PP.6-13. 
(27) HafterRuth,Op.Cit,p.450. 

  ،(، وتسمى الحرب الفرنسية االلمانية والحرب السبعينية 9879-9871الحرب الفرنسية البروسية)( 28)
ة وطنية موحدة)دولة قومية ( ، أصبح حدثت خالل فترة كانت كل دولة تكافح من أجل تشكيل ىوي

يرلندا  مفيوم بناء الدولة القومية التوجو األساسي لمسياسة مع انتشار الحركات القومية عبر بولندا وا 
يطاليا وألمانيا ،  كان صراعا مسمحا نشب  بين اإلمبراطورية الفرنسية الثانية بقيادة نابميون الثالث  وا 

. لطموح بروسيا بتوحيد األمصار األلمانية وخوف فرنسا من تغير ومممكة بروسيا بقيادة بسمارك ،
موازين القوػ األوربية ، أعمنت فرنسا الحرب عمى ألمانيا في السادس عشر من   تموز وبدأت األعمال 
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العدائية بعد ثالثة أيام ، كانت  فرنسا مسؤولة عن إعالن الحرب والتحريض عمى النزاع من الناحية  

مى ألمانيا أن تدافع عن حدودىا ضد الغزو فاستخدم بسمارك ىذا الموقف الدفاعي بذكاء الفنية، وكان ع
كمبرر لسبب أن الوحدة كانت حاسمة ،فغزت بروسيا شرق فرنسا ، وكان التفوق بالحرب لمقوات 
االلمانية، وتم اسر نابميون الثالث في معركة سيدان ،وسقطت باريس بعد حصارىا وقمعت انتفاضتيا 

،فتوحدت المانيا تحت حكم الممك البروسي فيميمم األول، واصبحت 9879ية )كومونة باريس (عام الثور 
 االلزاس والمورين الفرنسية مقاطعة المانية .

Emily Murray, The Franco-Prussian War: Its Impact on France and Germany, 
1870-1914, An Unpublished  PhD thesis,The University of Goldberg,2016, 
pp.3-6. ; Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian war: The German Conquest 
of France in 1870-1871, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

( سياسي ا أمريكي ا، ممثال من والية بنسمفانيا وسيناتورا من 9913 - 9895كان ألكساندر رامزؼ )(  29)
مينيسوتا ُولد ألكساندر في بنسمفانيا ، درس النجارة في كمية الفاييت لكنو غادر خالل عامو  والية

، تم انتخابو من 9839الثالث. درس في كمية الحقوق ،تم قبولو في نقابة المحامين بنسمفانيا في عام 
  9849مينيسوتا  والية بنسمفانيا لمنصب نائب الرئيس لمجمس النواب األمريكي. وكان أول حاكم إلقميم

،   9857، مرشح فاشل لالنتخاب كحاكم لمينيسوتا في عام  9855، وعمدة القديس بولس  9853إلى 
جميوري ا في مجمس الشيوخ األمريكي  9863، انتخب عام  9863-9861اصبح حاكما لمينيسوتا 
توفي  9889-9879،عين وزير الحرب في مجمس الوزراء رذرفورد ىايز  9869واعيد انتخابو في عام 

 ودفن في مقبرة أوكالند. 9913نيسان  23في سانت بول في 
Helen McCannWhite, The Alexander Ramsey Papers and Records, 
Minnesota: Minnesota Historical Society, 1974, pp. 5-30. ; John 
C.Haughland, Alexander Ramsey and the Republican Party, 1855-1875, 
Ph.D. dissertation, University of Nebraska, 1976 ; John C.Haughland 
,Alexander Ramseyand theBirth of Party Politics in Minnesota,Minnesota 
History,Summer 1964,pp.37-47. 

( سناتور من ميشيغان ؛ ولد في بيدفورد  شمال شرق  9879-9893) زكريا السناتور تشاندلر، (31)
وشارك في اعمال تجارية ، واصبح  9833الواليات المتحدة   ، انتقل إلى ديترويت ، ميشيغان عام 

، كان بارزا  9852و لم ينجح كمرشح لمويغ لمنصب الحاكم عام  9859رئيسا لبمدية ديترويت في عام 
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كي عام و تم انتخابو جميوري ا في مجمس الشيوخ األمري 9854في تنظيم الحزب الجميورؼ في عام 
،  9875، إلى  9857وخدم من  9869ومرة أخرػ في عام  9863ثم أعيد انتخابو في عام  9857

-9875عين  وزيرا لمداخمية من قبل الرئيس أوليسيس جرانت  9874مرشح فاشل إلعادة انتخابو عام 
ي عام ؛ انُتخب مرة أخرػ ف 9876-9868، رئيس المجنة التنفيذية الوطنية لمحزب الجميورؼ  9877
لعضوية مجمس الشيوخ األمريكي لملء المنصب الشاغر الناجم عن استقالة إسحاق ب.  9879

 في شيكاغو في مدينة  ألينوؼ . 9879كريستيانسي ، توفي في 
Mary K.George, Zachariah Chandler: A Political Biography. East Lansing: 
Michigan State University Press,1969, http: // bioguide .congress.gov / 
scripts /biodisplay.pl?index=c000299 

(31)Gerhard J.Moll   , Prologue to the Red River Resistance,  p.112. 
، 9843بن يان في نيويورك  ، درس القانون عام ( في 9893-9899ولد جيمس ويكس تايمور )( 32)

أصبح سكرتير لشركة مينيسوتا والمحيط اليادغ لمسكك  9857،وفي عام 9846وأسس صحيفة في 
،. خدم القضية االمريكية من خالل 9869-9859الحديدية ،عمل في وزارة الخزانة األمريكية من 

د أن أداة الضم ىي السكك  الحديدية وتطويرىا يعتقوكان  التفاوض أو القوة العسكرية أو التجارة ،
،عندما كان الكنديون مترددين في بناء خط سكة حديد عبر القارات عبر البمد غير المضياف شمال 
بحيرة سوبيرير ، وبذلك تقع  األراضي في النياية في المدار السياسي لمواليات المتحدة. ، وفي عام 

دية التي تم تنظيميا حديث ا في سانت بول والمحيط اليادغ و تم نقل ميثاقو إلى السكك الحدي 9862
ا نشط ا ليذا الخط الجديد. وكان ىناك خط سكة حديد آخر من المتوقع أن يكون لو تأثير في  أصبح مؤيد 
الترويج لمضم ىو شمال المحيط اليادغ ، والذؼ أصبح تحت سيطرة الممول جاؼ كوك في عام 

ث إلى بوجيو ساوند ، مع فرع لمستوطنة النير األحمر. عمل تايمور . كان الخط يمتد من دولو 9869
كضابط ضغط في واشنطن وكوكيل صحفي لمترويج لمصالح شمال المحيط اليادغ ، ولم يفشل مطمق ا 

واكدد  عمى اىمية سكة  9866في اإلشارة إلى الجانب السياسي لتطوره ،أحيا مشروع قانون الضم لعام 
حتى  9871رويج لو. عين  قنصال لمواليات المتحدة في مانيتوبا كانون االول حديد مينيسوتا في الت

 وفاتو. 

http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=c000299
http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=c000299
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 Theodore C.Blegen, James Wickes Taylor: Biographical Sketch, Minnesota 

Historical Society Press, Vol. 1, No. 4 (Nov., 1915), p.154; Bowsfield, 
Hartwell,  The James Wickes Taylor Correspondence,., pp.9-30. 

ولد في الدنمارك ، واستقر في سانت بول في مينيسوتا ،  (6191-6281)أوسكارمالمروس  (33)
، وصل إلى فورت غارؼ  9869. عين اول قنصل أمريكي في وينيبيغ في االول من  تموز 9853عام

يوخ األمريكي عن تقريره في الثالث عشر من  آب من ذلك العام. أدػ نشر وثيقة رسمية لمجمس الش
والذؼ انتقد كال  من  شركة خميج ىدسون  - 9869القنصمي الصادر في الحادؼ عشر من ايمول 

ورجال الدين الكاثوليك الى خوفو  من العثور عميو  في موقعو  في فورت غارؼ والذؼ ال يمكن فيو 
 ما تبقى من حياتو ىناك .،وقضى 9871الدفاع عنو  ، فيرب الى الواليات المتحدة في آذار عام 

John M.Bumsted, Memorable Manitobans: Oscar Malmros 1826-1909, 
Manitoba Historical Society,  http :// www. Mhs .mb. ca / docs / people 
malmros _o.shtml 

و رجل   ( في اونتاريو،  وكان طبيبا وقانونيا9896 - 9841ولد السير جون كريستيان شولتز)( 34)
عمل مديرا لفندق رويال،  9861اعمال و سياسيا  في مانيتوبا ، إقام في مستوطنة النير األحمر عام 

، لكنو لجأ كثيرا إلى األنشطة التجارية. بدأ في المضاربة  9866قدم  خدمات طبية مجانية لمفقراء عام 
ا من المباني وصحيفة نورويستر ، التي كان ت خصما لشركة ىدسون  ،اسس  في العقارات وامتمك عدد 

، و طالب بضم مستعمرة النير األحمر إلى كندا، أبطل مطالبات الميتس  9869وتزعم الحزب الكندؼ 
باألراضي عند إجراء نقل المستوطنة، دافع عن القانون والنظام أثناء العمل من أجل اإلطاحة بالحكومة 

( ،وتم 9882- 9879مى الميتس من عام )العدوان ع وقاد ، 9871-9869المؤقتة لرايل في احداث
ا 9888-9882تعيينو في مجمس الشيوخ عام ) ( رغم تدىور حالتو الصحية وعين  خامس حاكم 

 ( . 9895-9888لمانيتوبا عام )
SoroujaMoll,Zones of Intelligibility: The Trial of Louis Riel andNineteenth-
Century Canadian Media,An Unpublished  PhD thesis ,The University 
ofMontreal,2013.pp.51-56; Clark, Lovell, Sir John Christian Schultz (1891-
1900), Dictionary of Canadian Biography, vol. 12, University of 
Toronto/Université Laval, 2003. http: // www .biographi .ca /en/ bio/ Schultz 
_john_ christian_12E.html. Vol. XII 
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(35)Moll, Gerhard J. , Prologue to the Red River Resistance,p.113. 
)36) Philippe R. Mailhot, Ritchot's Resistance: Abbé Noë1 Joseph Ritchot and 
the Creation and Transformation of Manitoba, An Unpublished PhD 
Dissertation,  the University of Manitoba, 1986, pp. 22,46.                

  :لممزيد من االطالع حول قانون مانيتوبا ينظر (37)
Darren O'Toole, Op.Cit,pp228-230;University of Saskatchewan Archives. 
“Métis List of Rights.” Our Legacy. 2013 Retrievedfrom http: // scaa. sk. ca/ 
ourlegacy /about 
(38) Ruth Hafter, Op .Cit ,pp. 449-.450. 
(39) Ibid , p. 449. 
(40) Sorouja Moll,Op .Cit, p.54. 
(41)Ibid,P.55. 

نوفاسكوتيا.  في عام ا وموظف ا وسياسي ا صحافي ا ( كان9873 - 9814جوزيفياو ) جوزيف ىاو: (42)
 بريطانية مستعمرة حأول أنتصب عمى اسكوتيانوف مساعدة في أساسي دور لو ليفاكس . كان فييا ولد
 9863إلى  9861من  نوفاسكوتيا وزراء رئيس منصب . شغل9848عام  في المسؤولة بالحكومة تفوز
لى . انضميا9868إلى  9866عام  من الكندؼ االتحاد ضد الناجحة غير المعركة وقاد  الحكومة وا 

 االتحاد. أصبحيا إلى مانيتوبا ضم في رئيسي   بدور وقام 9869عام  دفي دونال لجونمك الفيدرالية
 منصبو. في فقط أسابيع ثالثة بعد توفي ،لكنو 9873عام  في نوفاسكوتيا لحاكم الثالث والمالزم

, vol. 10, Biography Canadian of Dictionary ,Murray Beck,Howe Joseph J.
nuary 29, University of Toronto/Université Laval,1972, accessed Ja

.http://www.biographi.ca/en/bio/howe_joseph_10E.html 2020, 
(43) C L, Op .CitThomson,p.190.                                                                                 

،عائمتو  9818آب  3(: دبموماسي، ولد في مدينة نيويورك بتاريخ  9893-9818ىاممتون فش) (44)
، الحـاكم  9842من أصول أمريكية ىولندية، تخرج من جامعة كولومبيا، عضو مجمـس النـواب عـام 

(عـن الحـزب الجميـورؼ بعد 9859،عضـو مجمـس الشـيوخ عـام ) 9848السادس عشر لنيويـورك عام 
ية . شغل منصب تفكك حزب الويغ ، اصبح رئيس لجنة الدفاع عن والية  نيويورك خالل الحرب االىم
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 كانت (.9877آذار  93- 9869آذار  99وزارة الخارجية في ادارة الـرئيس أوليسيس جرانت ) 

 ىالحصول دونجدو حاول جرانت، الرئيس مع العمل خالل من. الخارجية فش سياسة محور األمريكيتان
.  ىدسون  خميج ةشرك عمييا تسيطر التي األراضي وكذلك الدومينيكان، جميورية في جديدة أراضي عمى

،  9878-9868أبقى فش الواليات المتحدة خارج حرب إسبانيا مع كوبا حول استقالل االخيرة لألعوام 
فساىم في صياغة سياسة  دفعت جرانت الى  عدم االعتراف بالمتمردين الكوبيين كمحاربين في محاولة 

ايمول  99في مدينة نيويورك بتاريخ لحماية التجارة األمريكية والحفاظ عمى السالم مع إسبانيا. توفي 
9893. 

F R U S, Biographies of the Secretaries of State: Hamilton Fish (1808- 
1893), history.state.gov/departmenthistory/people/fish-hamilton 
(47) Donald F.Warner,,The Idea of Continental Union: Agitation for the 
Annexation of Canada to the United States(1849-1893), Kentucky :University 
of Kentucky Press.1960,pp.105-106. 

 شركاءه لشركة كالركو البنوك بيت في أوىايو ،  عمل كاتبا في ُولد(  6191-6286)جي كوك  (46)
 لحرب موال كية،المكسي الحرب تمويل في الشركة تمك ،ساعدت 6288 عام شريكا ثم اصبح6281عام 

 ليا كبرػ  وطنية وشركة فيالدلفيا في مالي منزل أقوػ  افتتح.6216كالرك شركة وصاية تحت األىمية
ا شركتو اكتسبت.  ونيويورك واشنطن  ان فيمكتب  ،وطمبSalmon P. Chaseالخزانة وزير من تأييد 
 استخدم لينكولن، يالاغت ،بعد 6218 -6216من الحكومية والسندات لمقروض مالي كوكيل لعمل منيا
 الخاص برأسمالو السندات اشترػ  وولستريت، بزعزعة ىددت التي الذعر حالة لتيدئة نفوذه كوك

اىتم بتطوير  .األىمية الحرب بنياية دوالر مميون  099 وجمع السندات سوق  في الثقة بناء في لممساعدة
 شجع كما األىمية الحرب نتياءا بعد اليادغ المحيط شمال حديد الشمال الغربي ومولت شركتو سكة

 قبل الخيرية لمجمعيات دخمو من المائة في 69 بنسبة بالتبرع العشور مارس. الغرب نحو التوسع
بعد  6208اعمن افالسو عام  كبيرين، منزلين واشترػ  كبيرة ثروة جمع ذلك مع ربح، عمى الحصول

واالزمة المالية في فينا التي سببت رعبا  ممكوالذؼ ي ادلفيا كفيل االزمة االقتصادية الحادة بسبب انيياربن
في الواليات المتحدة يضاف الى ذلك انخفاض قيمة الفضة في السوق العالمية والمضاربات والتالعب 

 .باألسعار والتحول الى راس المال الثابت
Nicolas Barreyre , The Politics of Economic Crises: The Panic of 1873, the 
End of Reconstruction, and the Realignment of American Politics , Université 
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Paris Ouest Nanterre , The Journal of the Gilded Age and Progressive Era, 
10:4 Oct, 2011, P.403;M. John Lubetkin, Jay Cooke's Gamble: The Northern 
Pacific Railroad, the Sioux and the Panic of the 1873,Oklahoma: University of 
Oklahoma Press, 2014,  P.1 ; Historical Society of Pennsylvania, Jay Cooke 
papers, 102 boxes, 30 vol.1 ,p. 2. http :// www 2. Hsp .org / collections  
/manuscripts/c/Cooke0148.html 
(47) RuthHafter, Op. Cit., P. 451; . Warner, Donald F, Op. Cit., p. 108. 
(48)Bowsfield,Hartwell, The James Wickes Taylor Correspondence,p.1 
(49) Donald FWarnr, Op .Cit, p.107. 
(50)Matthew J.McRae, Remembering Rebellion, Remembering Resistance: 
Collective, Memory, Identity , Identity, and the V , and the Veterans of 1869-
70 and 1885, An Unpublished  PhD thesis,The University of Western 
Ontario,2018, p.1;O. A. Cooke , Garnet Joseph Wolseley, 1st Viscount 
WOLSELEY, in Dictionary of Canadian Biography, vol. 14, University of 
Toronto/Université Laval, 
2003,http://www.biographi.ca/en/bio/wolseley_garnet_joseph_14E.html 
(51) Amy Tector, The Queens Winter Reps,November-December2012,p.21. 
www.skiinghistory.org.  
(52) Robert Falcon Ouellette, The Second Métis War of 1885: A Case Study 
of Non-Commissioned Member Training and, the Intermediate Leadership 
Program, Canadian Military Journal ,Vol. 14, No. 4, Autumn 2014,p.56.                 
(53) Hartwell Bowsfield,  The James Wickes Taylor Correspondence., p.2             

من ىذه القضايا الخالفية  طمب الواليات المتحدة تعويضا عن انتياك الحيادية في الحرب االىمية  (54)
،وتم حسميا بدفع كمية كبيرة من المال من جانب بريطانيا ،كما كانت ىناك قضية حدود بأنشاء االلباما 

كولومبيا البريطانية الممتدة من اوريغون جنوبا الى االسكا شماال)التي اشترتيا الواليات المتحدة (، حيث 
االسكا الى التحكيم وكان اكثرىا  احيمت قضية اوريغون  الى تحكيم امبراطور المانيا ،كما احيمت قضية 

إلى والتي افضت   ، 9866خالفا نزاع صيد االسماك ،الذؼ برز بعد انتياء المعاممة بالمثل عام 

http://www2.hsp.org/collections/manuscripts/c/Cooke0148.html
http://www2.hsp.org/collections/manuscripts/c/Cooke0148.html
http://www.biographi.ca/en/bio/wolseley_garnet_joseph_14E.html
http://www.skiinghistory.org/
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المشاحنات عمى الحدود مع السفن األمريكية التي تصطاد في المياه البريطانية ،ووجد لو ترتيب بان  

ع واحد منيا )المحار(،من جميع سواحل كندا ونوفا يسمح لألمريكيين بأخذ كل  انواع السمك ما عدا نو 
سكوتيا ونيوبرونزويك وجزيرة االمير ادوارد، مقابل دخول الفحم والممح والخشب وسمك االسقمرؼ البحرؼ 

مبمغا  9877والرنجا وسمك القد معفاة من الرسوم ،وصودقت االتفاقية ،ودفعت الواليات المتحدة عام 
ر الى حكومة الدومنيون ،واستمرت اثنتي عشر سنة ،حيث انيتيا قدره خمسة ونصف مميون دوال
،النيم اعتقدوا ان امتياز صيد االسماك ال يستحق الثمن الذؼ  9885الواليات المتحدة االمريكية عام 

ضمن ثالثة أميال من  كان يدفعونو، كما ان معاىدة حضر اخذ االمريكيين لألسماك وتجفيفيا ومعالجتيا
،اصبحت حيز التنفيذ مرة ثانية ،فتم تعيين ىيئة دولية  9898شمالية البريطانية لعام حدود أمريكا ال

 .9919ولم تستطع ،وحمت الحقا من قبل محكمة العدل الدولية عام  9887لحميا عام
Jon M., Op.Cit,p.167; C L. Thomson, Op .Cit,p.191.   

(55) GaryLuton,A Historical Survey ofCanadian International Treaty Diplomacy 
,Canada in International Law at 150 and Beyond,Paper No. 18 ,the Centre for 
International GovernanceInnovation, Ontario, March 2018 ,P.6. 

( ، اتيامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الكندؼ السير 9873-9872فضيحة المحيط اليادغ ، ) (56)
ماكدونالد في منح العقد لخط سكة حديد عبر القارات ، أسفر الحادث عن سقوط إدارة  جون أ.

( 9879المحافظين ، حيث كان أحد الشروط التي دخمت كولومبيا البريطانية بموجبيا "دومينيون كندا" )
تم منح عقد  9872سنوات. وفي عام  91ىو إنشاء خط سكة حديد يربط تمك المقاطعة بالشرق خالل 

اء مثل ىذا السكة الحديدية لنقابة برئاسة السير ىيو أالن ، وىو مالك وممول لمسفن في كندا. كان بن
، واتيمو المعارضون الميبراليون بأنو  9872أالن مساىما كبيرا في حممة المحافظين في انتخابات عام 

ستقالة حكومة (. أدت ىذه االتيامات إلى ا9873منح العقد مقابل ىذا الدعم المالي )في نيسان
لغاء العقد. وفي انتخابات كانون الثاني 5ماكدونالد في  ، تعرض المحافظون  9874تشرين الثاني وا 

لمضرب لكن ماكدونالد  عاد كرئيس لموزراء بعد خمس سنوات وخدم حتى وفاتو، وكانت السياسة 
 التجارية القضية الرئيسية لو.

Alan F.Artibise, Gateway City Documents on the City of Winnipeg 1873 – 
1913, The Manitoba Record Society Publications, Vol. V, University of 
Manitoba Press ,1979,p.24;Chelsey Parrott-Sheffer , (Ed), Pacific Scandal, 

https://www.britannica.com/editor/Chelsey-Parrott-Sheffer/6450
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Encyclopedia Britannica, Canadian History ,https :/ /www . britannica .com / 
event/ Pacific-Scandal 

( سياسي ا اسكتمندي ا كندي ا شغل منصب رئيس الوزراء الثاني 9892 - 9822ألكساندر مكنزؼ ) (57)
.ولد في لوجيرايت  في اسكتمندا ، ىاجر إلى كندا عندما كان 9878إلى  9873، في الفترة من  لكندا

عام ا ، واستقر في  أونتاريو ، عمل رئيس تحرير صحيفة مؤيدة لإلصالحيين. تم انتخابو  99عمره 
تم   9867كداعم لجورج براون، وفي عام  9869لعضوية الجمعية التشريعية لمقاطعة كندا في عام 

انتخابو لعضوية مجمس العموم الجديد لكندا لمحزب الميبرالي. أصبح زعيما لمحزب )وبالتالي زعيم 
، وبعد بضعة أشير خمف جون أ. ماكدونالد رئيسا لموزراء ، في  9873المعارضة( في منتصف عام 

انتخابات عام  أعقاب استقالة ماكدونالد وفضيحة المحيط اليادغ. فاز والميبراليون بأغمبية واضحة في
. كان يتمتع بشعبية بسبب خمفيتو المتواضعة والتوجيات الديمقراطية الواضحة. أنشأت حكومتو 9874

المحكمة العميا في كندا والكمية العسكرية الممكية في كندا ، وأنشأت مقاطعة كيويتين إلدارة األراضي 
رز تقدم ا ضئيال  في السكك الحديدية الغربية المكتسبة حديث ا في كندا بشكل أفضل. ومع ذلك  فقد أح

عانت حكومة مكنزؼ من ىزيمة ساحقة. وظل قائدا لمحزب   9878العابرة لمقارات ،. في انتخابات عام 
في يورك إيست ، وىو المقعد الذؼ شغمو حتى  9882الميبرالي لمدة عامين آخرين ، تم انتخابو عام 

 وفاتو. 
  P. B.Waite,Alexander Mackenzie 1822-1892,Oxford University Press, 2019 
https://doi.org/10.1093/ref:odnb/17571 ;Ben Forster, Alexander Mackenzie, 
in Dictionary of Canadian Biography, vol. 12, University of Toronto/Université 
Laval, 2003,www.biographi.ca/en/bio/mackenzie_alexander_12E.html.  
(58)Thomson, C. L, Op .Cit,p.191                                                                                

(ألخالء االراضي  9877-9879الحكومة الكندية معاىدات مع القبائل اليندية بين )عقدت  (59)
الشمالية الغربية لغرض استقبال مستوطنين من البيض، ومنحت الحكومة مبالغ سنوية الى الينود، 
وتخصيص ارض ليم ال يسمح لمبيض باالستيطان فييا، تبمغ ميل مربع لكل عائمة ىندية مكونة من 

، فضال  عن ذلك تسمم الينود آالت زراعية وماشية وغير ذلك من المساعدات الضرورية. خمسة افراد
كما عممت الحكومة الكندية عمى منع تيريب الويسكي عبر الحدود بتنظيم شرطة الشمال الغربي الراكبة 

 .9873في عام 
 .931عبد هللا حميد العتابي، الوجيز في التاريخ االمريكي ، المصدر السابق ، ص

https://www.britannica.com/event/Pacific-Scandal
https://www.britannica.com/event/Pacific-Scandal
https://doi.org/10.1093/ref:odnb/17571
http://www.biographi.ca/en/bio/mackenzie_alexander_12E.html
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 (60) Thomas Flanagan, Louis Riel and the Dispersion of the American Metis, 

Minnesota History, Minnesota,1939,p.180;Thomson ,C L. Op .Cit,p.192. 
 9876( السياسة الوطنية :برنامج اقتصادؼ كندؼ قدمو حزب المحافظين  من قبل جون ماكدونالد 69)

كاستراتيجية إلعادة  -البنية التحتية والتعريفات والنمو السكاني  -أساسية والتي جمعت ثالثة عناصر 
تشكيل وتوسيع اقتصاد ما بعد االتحاد ، بمجرد االعتراف بيا  كحزمة شاممة. و كان الكثير من عناصر 

عندما  BNAالسياسة الوطنية حول الكونفدرالية ،  فتمت إزالة العوائق أمام التجارة بين مستعمرات 
بحت مقاطعات. وُوعد في البداية التمويل لبناء السكك الحديدية الذؼ يربط بين المقاطعات األربع أص

األصمية. وكان التوسع في الغرب لتوفير متسع لمفائض من سكان المزرعة الكندية )تحويميم بطريقة 
نالد إلى ىذا سحرية إلى مستوطنين في البرارؼ( ىدف ا من المستوػ األول. ما أضافتو إدارات ماكدو 

. كما دعت إلى فرض رسوم جمركية 9879اإلطار كان أكثر طموحا ، ودخمت حيز التنفيذ في عام 
مرتفعة عمى المواد المصنعة المستوردة لحماية الصناعة التحويمية ، ومعاقبة االمريكيين الذين وان كان 

دون تعرفة ،ودعا الى  بناء  ليم تعرفة عمى منتجاتيم ،فانيم يستطيعون ارسال البضائع الى كندا من
السكك الحديدية الكندية لممحيط اليادغ ، و تعزيز اليجرة الجديدة إلى الغرب، وشن ماكدونالد حممة 

، وىزم الحزب الميبرالي ، الذؼ دعم التجارة الحرة، استمرت ىذه  9878عمى السياسة في انتخابات عام 
 .9951حتى  9879السياسة من 

John DouglasBelshaw, Canadian History: Post -Confederation, part2,US 
National Archives,2015,p.131. 
(62) Clara Linklater.Thomson, Op .Cit,p.192. 

 كندا. تأسستا في لمقارات العابرين الحديدية السكك نظامي أحد تدير خاصة ممكية ممموكة شركة (63)
 دخمت التي االتفاقية بموجب بدأت قد الحكومة يكانت التلمقارات  عابرة حديد سكة خط إلكمال لشركة

 اإللىبورتمودؼ، مونترؼ  من الرئيسي الخط كمال . تماست9879عام  في االتحاد البريطانية كولومبيا بيا
 بعد فيما الشركة . استوعبت9885تشرين الثاني  7في  فانكوفر(، ضواحي البريطانية )إحدػ كولومبيا
 التي البحرية المصالح وتدير ، المتحدة الواليات في منيا العديد ذلك في بما أخرػ، حديدية سكك

 المحيط في الشحن أسطول إلى الداخمية المائية الممرات في والبواخر التجديف عجالت بين تراوحت
 اليادغ.

Canadian Pacific Railway Ltd.Canadian Company, Written By: The Editors of 
Encyclopaedia Britannica, Last Updated: Dec 2, 2019. 
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https://www.britannica.com/topic/Canadian-Pacific-Railway-Ltd#accordion-
article-history 
(64) Sorouja  Moll ,Op. Cit ,P.54. 

 من كبير عدد ماندفع 9862عام  الّذىب اكتشف الحمر. وعندما لمينود موطن ا القديمة كانتمونتانا (65)
 جورجأ. كستر المقدم ىزيمة الشايان السيوكسو ىنود ماستطاع9876عام  المنطقة. وفي إلى الُمَنقِّبين
 أرضيم عمى المحافظة في الينود نضالُ  انتيي األخير كستر بصمود عرفت شييرة معركة في وجنوده
 منذ مونتانا والية اليندية األمريكية القبائل من العديد قطن النزبيرس. ىنود استسمم عندما ، م9877عام 
 بسبعة الوالية واحتفظت الوالية ليذه المكتشفين كأول لويسوكالر مجموعة السنيين. وكانت آالف

ابراىاممينكون.  الرئيس عيد في 9864عام  قاطعةم أصبحت ثم األصميين، األمريكيين من مجموعات
 ايضا بـ "والية الكنز مونتانا الجبمية"( وتسمى اإلسبانية )"الجبل" أو "المنطقة المونتانا من مشتق اسميا
 الوالية لتكون  9889عام  األمريكي االتحاد إلى مونتانا والية انضمت اليائمة. المعدنية ثروتيا "بسبب
 .9972عام  منذ المطبق ىو الحالي والدستور ،49رقم 

John M. CrowleyDorothy M. JohnsonGregory Lewis McNamee,  
MontanaState, United States. https://www.britannica.com/place/Montana-
state#accordion-article-history 
(66)Sorouja  Moll ,Op. Cit , , p. 55. 
)67)  Robert FalconOuellette,Op.Cit,p.57; Thomas Flanagan, Op .Cit,p.180.               
(68)  Clara Linklatr Thomson ,Op .Cit, , p. 193. 

السياسية من األميركيين االيرلنديين في عام كان الكبيكين االمريكيين ا أقل نفوذا  من الناحية  (69)
ا وأفقر ا وأقل نشاط ا سياسي ا: في ماساتشوستس ، حيث عاش كثيرون منيم ، 9885 . وكانوا أقل عدد 

في  61في المائة فقط منيم من  الذين  يحق ليم التصويت في كبيك ، ، مقارنة بـ  98وصوت  حوالي 
ن بين أولئك الذين تمكنوا من التصويت وعارضوا حزب كميفالند عام األمريكيين. وم -المائة لاليرلنديين 

 كما فعل رايل نفسو وكان تأثيرىم في إدارة كميفالند طفيفا  لمغاية . 9884
BeverleyMclachlin, Louis Riel: Patriot Rebel, Manitoba Law Journal ,Vol. 35 

No 1,2010,p.160.      
 تطوع. نيويورك ودرس الحقوق  نوفاسكوتيا، ثم انتقل في( 6190 -6288)  إدموندماليت ولد (71)

 الرئيس قبل من ترقية تمقى فييا، معركة 88 في وشارك االىمية الحرب في االتحاد جيش مع لمقتال

https://www.britannica.com/topic/Canadian-Pacific-Railway-Ltd#accordion-article-history
https://www.britannica.com/topic/Canadian-Pacific-Railway-Ltd#accordion-article-history
https://www.britannica.com/place/Montana-state#accordion-article-history
https://www.britannica.com/place/Montana-state#accordion-article-history
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 بتراثو ارتباطو أعاد. 6211 عام واشنطن في الخزانة وزارة في العمل بدأ. ميجور رتبة إلى لينكولن 

يمانوو  األمريكي الفرنسي  تأثير ليم كان الذين األمريكيين الفرنسيين حياة في البحث وبدأ الكاثوليكي ا 
 عاد البارزين، الفرنسيين الكاثوليك األمريكيين عن ومقاالت كتب ا وكتب المتحدة الواليات والدة عمى عميق
ا يينيم وتمتع .6220-6229 من الخزانة وزارة في أخرػ  مرة لمعمل واشنطن إلى  ووكيل اىندي   فتش 

 المؤتمرات من العديد في شارك.  يفالند جروفركل الرئيس قبل من 6222 عام صيف في خاص صرف
 إعدام وقبل عمويسرايل، بصداقتيم معروفا   كان. حياتو طوال المتحدة والواليات كندا في الكندية الفرنسية

 . الخيانة بتيمة إعدامو ينبغيال وبالتالي مجنون ا نرايمكان ينبأ اآلخر رايل أنصار ماليتو جادل رايل
Edmond J.Mallet, Collection, Manuscripts and Photographs, Held at 
Assumption College Library: Biographical Note, 
https://library.assumption.edu/c.php?g=358041&p=2415942 

ية ( محاميا  وسياسي ا ودبموماسي ا من ويممنجتون بوال9898 - 9828توماس فرانسيس بايارد ) (79)
ديالوير ، ديموقراطي ، خدم ثالث واليات كسيناتور الواليات المتحدة عن ديالوير ،  تم انتخابو في 

م ثالثة عروض غير ناجحة بعد وفاة والده العضو في مجمس الشيوخ وقد 9869مجمس الشيوخ عام 
، عينو الرئيس جروفر كميفالند  9889-9885لمترشيح الديمقراطي لرئيس الواليات المتحدة. في عام 

وزيرا  لمخارجية . بعد أربع سنوات من حياتو الخاصة ، عاد إلى الساحة الدبموماسية كسفير لدػ المممكة 
 . 9898عام  ،توفي في ديدىام في ماساشوستس9897-9893المتحدة من 

CharlesTansill, The Congressional Career of Thomas F. Bayard. Washington, 
Georgetown University Press, 1946,in http: // bioguide .congress. gov/ scripts 
/ biodisplay.pl?index=b000253 

( ،ىو سياسي ومحامي أمريكي وكان الرئيس الثاني  9918-9837ستيفن غروفر كميفالند) (72)
 ،، وبعد وفاة والده  الوزير المشيخياليات المتحدة. ولد في نيو جيرسيوالعشرين والرابع والعشرين لمو 

أول منصب سياسي لو خالل الحرب ستقر في بوفالو في نيويورك ،عمل قانونيا في مدينة بوفالو ،جاء 
ا في عام  وكان أول محاولة لالنتخاب في حقو عام  9863األىمية عندما تم تعيينو محامي ا مساعد 

، 9884في أعوام  –عندما ىزم في السباق لمحامي المقاطعة. فاز في ثالث انتخابات رئاسية  9865
األخيرة وكرس جيده لإلصالح المالي حتى ،و ىيمن االنييار المالي والركود في واليتو 9893، 9888

 . 9897نيايتيا عام 

https://library.assumption.edu/c.php?g=358041&p=2415942
http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=b000253
http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=b000253
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 خالل انتفاضتي الميتساالحمر  حول مستوطنة النهرمريكي الكندي التنافس األ 

NicholasCleaver,Rise to Power? : The Foreign Policy of the Second 
GroverCleveland Administration, 1893-1897,An Unpublished  PhD thesis 
,The University of East Anglia,2012.pp.12-17. 
(73)BeverleyMclachlin, Op .Cit, p. 161. 
(74)Thomas D., The Hudson’s Bay Half-breeds and Louis Riel’s Rebellions, 
Political Science      Quarterly Vol.2,No.1, New York , 1887, p. 160, Jeremy 
Ravi,  Why Was Louis Riel a United States Citizen Hanged as a Canadian 
Traitor in 1885?,The Canadian Historical Review, Volume 88 Issue 2, June 
2007, 2007.pp.257-258. 
(75) Grover Cleveland, annual message, 8 Dec. 1885, in State of the Union. 
Messages,No.1524. 

 عمييا يقصد تمالت ،التي6 القسم - عشر الرابع لتعديل بموجب االمريكية الحقوق  وثيقة حددت(  76)
 األفارقة األميركيين جميع جنسية لضمان األىمية الحرب أعقاب في 6212 عام تموز من التاسع في

 ىم منيا، لوالية ويخضعون  المتحدة الواليات في المتجنسين أو المولودين األشخاص جميع" األحرار
 :لممزيد ينظر ".فييا يقيمون  التي والدولة المتحدة الواليات من مواطنون 

Steven G.Calabresi& Sarah E. Agudo, Individual RightsUnder State 
Constitutions in 1868 , Texas Law Review, Vol. 7,No.87,2008;. Morris ,J.R, 
the Fenian ,The Spirit of Democracy,vol. 1,July 03, 1866, Image 2,Weekly, 
(Woodsfield, Ohio) 1844-1994,No.2. 
(77) Jeremy Ravi Mumford,Op.Cit,p.258. 
(78) HartwellBowsfield, The James Wickes Taylor Correspondence 1859 –
1870, Volume III: Manitoba Record Society Publications, Manitoba: D. W. 
Friesen & Sons Ltd, 1968 ,PP.166-167. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 206 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 بدالحسين دمحمع سميمة .الباحثة    عمارخالد الربيعي د. م.أ.
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Klassen, Canadian Shield ,Geological Society of America,Centennial Special 

Vol 2, Ottawa, 1987,P.120. 

 


