
 األمريكي االستقالل اعالن عمى املوقعني وأول القاري الكونغرس هانكوك رئيس جون

                                                                    عبداهلل طالب نغم. د.م.أ                                                                                                             

 208 

 

 ياألمريك االستقالل اعالن عمى المهقعين وأول القاري  الكهنغرس رئيس هانكهك جهن 
  عبدهللا طالب نغم. د.م.أ

 جامعة بغداد -كمية التربية ابن رشد لمعمهم اإلندانية 
 :  السمخز

 الجيل قادة اىع ،البارز والػششي االرستقخاشي التاجخ ىانكػؾ جػف  سيخة في دراستشا شػرنا  
 مخورًا بالسخحمة التي رافقت نسػ العاشفة ،الثػرؼ. بجءًا مغ والدتو ونذأتو دراستو وعسمو في التجارة

 ىانكػؾ ودور الذعبي والسػقف ،5771 عاـ حتى التعدؽية البخيصانية لمقػانيغ لمترجؼ الػششية
 فييا شغل التي والفتخة ،5771 – 5771 عامي بيغ تقمجىا التي السشاصب عغ فزبلً  ،ورفاقو
 .  وفاتو حتى ،5771 – 5771 عامي بيغ ماساتذػستذ عمى حاكساً  مشربو ىانكػؾ جػف 
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Abstract :   

      We developed in our the study the Biography of John Hancock, the 

Aristocratic Merchant and a Prominent Patriot, the most Important 

leaders of the Revolutionary Generation. Starting with his birth and 

upbringing، his studies and his work in commerce, passing through the 

stage that accompanied the growth of patriotic sentiment to confront 

arbitrary British laws until 1775, the popular position and the role of 

Hancock and his companions, as well as the positions he held between 

1776-1780, and the period in which John Hancock held his position as 

governor of Massachusetts from 1780 to 1793, until his death. 
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 المقدمة
ارتأيشا اف ندمط الزػء في ىحا البحث عمى سيخة أحج ابخز قادة الجيل الثػرؼ مغ اآلباء     

قبل  السدتعسخات وبؿية بػسصغ وتجار عيافأ  ىعأ  جهن هانكهكالسؤسديغ لمػاليات الستحجة وىػ 
الى جانب  المعاً  اسساً  فاصبح بكل نفػذه، الػششية القزية عغ بالجفاع اسسو ارتبط ،االستقبلؿ

 .       السدتعسخيغ بحق التعدؽية البخيصانية لمدياسة لمترجؼ ثخوتو وضف بؿية الػششييغ،
ادػ جػف ىانكػؾ دورًا ميسًا وبارزًا في احجاث الثػرة وتحػالتيا الفاصمة نحػ االستقبلؿ وبشاء    

الجسيػرية االمخيكية الفتية قبل الحخب وبعجىا، فزبًل عغ دوره الكبيخ في أحجاث ماساتذػستذ، 
الػالية  التي خجـ في قػات السميذيا الخاصة بيا خبلؿ الحخب الثػرية، وكاف احج اعزاء مؤتسخ

، والحؼ اصبح اوؿ دستػر جسيػرؼ ليا بعج االستقبلؿ، وتقمج ىانكػؾ 5771الجستػرؼ عاـ 
وىػ يذغمو. فزبًل عغ دوره  5771مشرب الحاكع فييا بأغمبية ساحقة لفتخة شػيمة، وتػفي عاـ 

في مؤتسخ الػالية الجستػرؼ لمسرادقة عمى الجستػر الفجرالي، والحؼ اقختو ماساتذػستذ في 
 ، لتربح بحلظ الػالية الدادسة في تبشي الجستػر الفجرالي.   5777باط عاـ ش

 التجارة في وعممه دراسته ونذأته والدته:  االول المبحث
 كانػف  مغ عذخ الثاني في ،ماساتذػستذ – نػرفػلظ مقاشعة كػيشدي في ىانكػؾ جػف  ولج    

،  Mary Hawke Thaxterتدوج والجه جػف ووالجتو مارؼ ىػؾ ثاكدتخ . 5717 عاـ الثاني
 تشحجر، وانجبا ثبلثة اوالد ىع مارؼ وجػف وايبشدر. 5711في الثالث عذخ مغ كانػف االوؿ عاـ 

 جامعة مغ تخخج قج كاف فججه ،االنكميدية السدتعسخات في عخيقة كػلشيالية جحور مغ عائمتو
 عاـ في  Lexington ليكدشجتػف  الى وارسل ،كاىشاً  تخسيسو وجخػ  ،5177 عاـ ىارفارد
 تقع حالياً   Braintree بعثة الى قداً  ورسع ،ىارفارد مغ االخخ ىػ تخخج والجه اف كسا. 5177

 عاـفي ايار  وفاتو حتى فييا وبقي ، 5771 عاـ الثاني تذخيغ في وذلظ ،Quincy كػيشدي في
5711 (5). 

فتػجيت  ،جسة مالية مراعب االسخة وواجيت، فجأةتػفي والج جػف وىػ بعسخ الدابعة     
لفتخة قريخة. اراد ججه اف يربح حفيجه قدًا حيغ يكبخ  ليكديشغتػف لمعير في بيت الجج في 

مع وزوجتو ليجيا  تبشيووالجتو قاـ  وبسػافقةليكسل مديختيع، اال اف عع جػف تػماس، 
Henchman Lydia وكانا ميدػرؼ الحاؿ، يعيذاف بيت كبيخ في ،Beacon Hill  احجػ

عسو  بمجات بػسصغ، ولع يكغ لجييسا اشفاؿ، وتع مشح الػالجة مداعجة مالية لتخبية بؿية اوالدىا.
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لمستاجخة، حيث    House of Hancockكاف يستمظ شخكة عخفت باسع ىاوس اوؼ ىانكػؾ 
وزيت الحػت  Rum  (7) يا، وترجر شخاب الُخـكانت تدتػرد الدمع السرشعة في بخيصان

 . (3)واالسساؾ والسبلبذ والكتب 
تخخج ىانكػؾ  5711انتقل جػف ىانكػؾ لمعير في كشف عسو الحؼ عاممو كابغ لو. وفي عاـ    

وىػ بعسخ الثالثة عذخ إلكساؿ  (1)مغ مجرسة بػسصغ البلتيشية، فقاـ عسو بإرسالو الى كمية ىارفارد
فكانت الجراسة فييا تذتسل عمى االغخيؿية والبلتيشية والخياضيات والفمظ والعمػـ والفيدياء تعميسو، 

بجأ جػف بعجىا  .(1)5711والذعخ الكبلسيكي، وتخخج مشيا وىػ بعسخ الدابعة عذخ في عاـ 
بخحمة عسل الى انكمتخا، الكتداب  5711بالعسل محاسبًا لرالح تجارة عسو، الحؼ ارسمو في عاـ 

مخاسيع تتػيج جػرج الخبخة واالشبلع عمى عالع االعساؿ واالقتراد في الستخوبػؿ، فذيج وىػ ىشاؾ 
ي العبلقة بيغ السدتعسخات ، والحؼ كاف ايحانًا بتحػؿ حاسع ف(7)ممكًا عمى العخش (1)الثالث اليافع

والدمصة السمكية. وبعج عاميغ قزاىا في تكػيغ شبكة عبلقات اقترادية واجتساعية متيشة مع تجار 
الى  5717واعياف لشجف، عاد جػف وىػ في الدابعة والعذخيغ مغ عسخه في تذخيغ االوؿ عاـ 

 . (7)، التي تمكأت بدبب مخض عسو تػماسمشدلو لتدييخ اعساؿ الذخكة
، انتقمت ثخوة تػماس الى جػف 5711بعج وفاتو بالدكتة الجماغية في االوؿ مغ اب عاـ   

ىانكػؾ، ليربح مغ أثخػ تجار بػسصغ، ولع يكغ يتخدد في اداء االعساؿ الخيخية سػاء تدويج 
االسخ السحتاجة والكشائذ بخذب السجافئ والسبلبذ والصعاـ، فزبًل عغ تبخعات باألمػاؿ لذخاء 

لح كمية ىارفارد، تشفيحًا لػصية عسو بسشح خسدة االؼ دوالر لرالح كخسي االستاذية كتب لرا
 كانتفي المغات العبخية والذخؾية في الكمية. اال اف ذلظ لع يمغ حؿيقة كػنو عاش حياة مخفية، 

والشبيح ، فكاف مػلعًا بالسػسيقى والحفبلت التقميجييغ البيػريتاف ميػؿ مغ اكثخ دنيػية لمكثيخيغ تبجو
الفاخخ والسبلبذ االنيقة باىطة الثسغ. تدامشت تمظ السجخيات مع نرخ بخيصانيا الكبيخ عمى 
فخندا، ومحاولة البخلساف فخض الزخائب عمى السدتعسخيغ لدج العجد الحؼ سببتو الحخب 

    (7) لمخديشة، متجاوزة الحقػؽ التي اكتدبتيا الجسعيات العامة فييا مشح تأسيديا.
  5771 عام حتى  التعدفية البريطانية لمقهانين والتردي الهطنية العاطفة نمه: الثاني المبحث
اثبتت االياـ واالحجاث صبلبة مػقف ىانكػؾ ازاء التصػرات التي فخضتيا الدياسية       

البخيصانية الججيجة عمى سكاف السدتعسخات، وتبشى جانب الػيظ عمى الخغع مغ محاوالت 
السحافطيغ الستكخرة لدحبو الى صفيع، لبلستفادة مغ مكانتو السخمػقة في عالع التجارة والتأثيخ 
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ي في ماساتذػستذ، وىػ دليل عمى اف تخبيتو الستخفة لع تغيخ قشاعاتو حياؿ حقػؽ االجتساع
 5711 عاـ اذار مغ والعذخيغ الثاني فيالسدتعسخات، ونزاليا بخفس دفع الزخائب التعدؽية. 

اصجر البخلساف قانػف الصػابع، الحؼ سبب ضخرًا كبيخًا لمتعامبلت اليػمية لمسدتعسخيغ، وولج حالة 
كبيخيغ، بجأ الحخاؾ الذعبي يديخ بػتيخة تراعجية، مع تسدظ السػاششيغ بإصخار  سخط ورفس

وانجلعت اعساؿ عجائية شالت مػضفي الجباية  ،مع وصػؿ الصػابع ،مقاومتيعبسػقفيع وزادت مغ 
وكانت  ،فبل عجب اف شخارة الثػرة انجلعت مشيا الحقاً  ،واصبحت بػسصغ بقعة تغمي ،الخسسييغ

  (10) انكػؾ في الدياسة الى جانب عالع الساؿ والتجارة.بجاية النخخاط ى
فشحغ  ،وفي احجػ ترخيحاتو في نيداف مغ العاـ ذاتو ذكخ ىانكػؾ" اف القانػف مجحف لمغاية  

وفي نياية السصاؼ عمى بخيصانيا العطسى  ،ولغ يكػف بسقجورنا دعع التجارة ،مغ قبمو مثقمػف ججاً 
  (55)انا مشجىر مغ عجـ اثارة تجار واصجقاء اميخكا ضجة ألجمشا"  ،اف تعي فجاحة تأثيخه

إتحج الجسيع في قخار السقاشعة االقترادية، في مؤتسخ حزختو تدع مدتعسخات في تذخيغ     
في نيػيػرؾ، والحؼ حقق ألوؿ مخة حالة مغ التكاتف، دعا السذاركيغ الى مخاعاة  5711االوؿ 

يد، ادت إللغاء الحكػمة قانػف الصػابع، فعع الفخح ومطاىخ حقػؽ السدتعسخيغ كسػاششيغ انكم
االحتفاؿ جسيع السجف ومشيا بػسصغ، التي احتفل سكانيا بإشبلؽ االلعاب الشارية وسط ابتياج عاـ، 

  Declaratory Actعشجما شخع البخلساف قانػف   (57)وضغ الجسيع اف االمػر عادت لدابق عيجىا.
لتأكيج الدمصة البخيصانية بحقيا بفخض الزخائب عمى رعاياىا في اميخكا الذسالية، ردًا عمى الغاء 

 وجيسذ (51)آدمد االخػة يعقج مع كل مغ ىانكػؾ كاف،  5711قانػف الصػابع وذلظ في اذار عاـ 
لقاءات واجتساعات متػاصمة لمػقػؼ عمى  ،بػسصغ قادة ابخز James Otis (51) اوتيذ

مدتججات الخبلؼ مع بخيصانيا، بػصفو عزػًا في الجسعية العامة نائبًا عغ بػسصغ. وزاد مغ حجة 
االزمة مصالبة العسػـ السدتعسخيغ بتعػيس مػضفي التاج، جخاء االضخار التي لحقتيع بفعل احجاث 

ػستذ بزخورة اف يزسغ القانػف فقخة تزسغ الذغب والفػضى التي عست الببلد، فكاف رد ماساش
، الحؼ حتع Mutiny Actالعفػ العاـ عغ جسيع السعشييغ بو. الحقت بخيصانيا ذلظ بقانػف التسخد 

عمى السدتعسخيغ اعالة االؼ الجشػد السدمع ارساليع ألميخكا لحفع الشطاـ واالمغ، وعبخ عشو 
، وعبئ أمخيكا في السمكية الدمصة لتقػية ،محدػب غيخ وتجبيخىانكػؾ عمى انو ضخائب مقشعة  

 ثقيل مغ حكػمة الػشغ عمى كاىل السدتعسخيغ.
(51)  
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افتتح تذارلذ تاوزنج بػصػلو الى وزارة الخدانة عيجه بتسخيخ ضخائب شسمت الػرؽ والدجاج     
، وىػ ما اشعل مػجة احتجاج ججيجة في 5717والذاؼ عمى السدتعسخيغ في حديخاف عاـ 

السدتعسخات، وتعالت االصػات ومشيا صػت ىانكػؾ لسقاومتيا في بػسصغ. وفي الثامغ والعذخيغ 
وؿ مغ ذلظ العاـ حزخ اجتساعًا محميًا، عقج التخاذ التجابيخ البلزمة لسػاجية مغ تذخيغ اال

 السػاد جسيع استيبلؾ تذجيعو  ،السحمية السرانع إنذاء تعديدالصػياف البخيصاني، ومغ بيشيا 
اجشبية، ما عجا الزخورية مشيا  سمع أؼ شخاء عجـ عمى وافقػا ذلظ، عمى عبلوةامخيكية الرشع. و 

 وفي. بػسصغححو  وفخجيشيا وؼيبلدلؽيا نيػيػرؾ ححت ما وسخعافسكغ االستغشاء عشيا، والتي ال ي
 باستثشاء العطسى، بخيصانيا مغ شيء أؼ استيخادلسشع  جسعيات في أنفديع التجاردخل  قريخ وقت
  (51) .لمغاية ضخورية كانت التي السػاد
 أقخىا التي القػانيغتست قخاءة  ، 5717 عاـ بجاية في ماساتذػستذ مدتعسخة مجمذ افتتاح في    

، اوصت ؼيو بالحفاظ إنجمتخا في سدتعسخةال وكيل إلى محمية، وجيت خصباً  لجشة إلى مؤخًخا البخلساف
، الحاتي الحكع يكمفو أحخار، كسػاششيغ البخيصانييغ الخعايا مع مداواتيععمى حقػؽ األمخيكييغ و 

ورفس االستقبلؿ والتذخيعات التي سشيا البخلساف،  واضيخ التقخيخ تسدظ الدكاف بالػالء لمستخوبػؿ،
كسا بيغ رفس الدكاف وجػد جير دائع في اميخكا باعتباره مكمفًا لمغاية، ومغ دوف ججوػ، وىػ امخ 

 مفػضيغ إنذاءييجد الحخيات، وغيخ مبلئع اشبلقًا إلرغاـ الدكاف عمى الصاعة، كسا اعتخض عمى 
 السدساة الذخاعية سفيشة ىانكػؾ حجدت 5717 عاـحديخاف  في. الجسارؾ لتحريل أمخيكا في

Liberty  بدمع الستاجخة بتيسة ،ماديخا جدر مغ عػتيا بعج بػسصغ في الجسارؾ مػضفي قبل مغ 
 القارب واحخقػا ،الجسخكي السخفخ الدكاف مغ مجسػعة اقتحست بسجة بعجىا. ميخبة وبزائع
 ؾبالة سفيشة متغ عمى والمجػء لميخب دفعيع مسا ،السػضفيغ عمى بالزخب واعتجوا ،الحكػمي
  (57). الداحل
 دعع في مػقفو اضيار حاولػا ليانكػؾ السشاوئيغ بعس افالى  شارةالػقػؼ لئل مغ البج وىشا     
 ،الساؿ سػؽ  في وتجارتو ألعسالو مشاقزاً  يبجو قج البخيصانية لمدمصة والترجؼ السدتعسخات قزية

 ،التيخيب تجارة بتشسية او الزخائب مغ بالتسمز القػانيغ تمظ مخاوغة مغ حخجاً  يخػ  يكغ لع انو اال
 ضج تسخد او لثػرة احؿية فبل ،السزصيجيغ السدتعسخيغ معطع اخبلؾيات مع تتساشى كانت التي

 عجتو اف لحا.  الحخيات شسذ تحاوؿ استبجادية حكػمة ضج انسا ،مشرفة وقػانيغ عادلة حكػمة
  ،عالية وششية بسػاقفو اثبتت انو الثػرة مؤرخػ عجه فقج ،ميخباً  الكتاب وبعس البخيصانية الدمصات
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 اضيخ انو اال  ،لمسمظ القسعي بالسدار التسدظ خبلؿ مغ بديػلة ثخوتو يزاعف أف بإمكانو كاف
 .والصػياف االستبجاد ضج وحخياتيع األمخيكييغ حقػؽ  عغ لمجفاع فخيجة روحاً 
، بشاء عمى استجعاء الحاكع  5717 عاـ اياراختارتو بػسصغ احج نػابيا لمجسعية العامة في      

النعقادىا، كاف اوؿ اعساليا السصالبة بدحب القػات مغ السجيشة، مع التذجيج عمى عجـ مداولة 
 .فييا والسكػث كامبخيجج الى التػجو الشػاب وقخر ،السصالب لتمظ االستجابة حاؿ في اال االعساؿ

 في التذخيعية الييئات مغ لمعجيج ارسمو الحؼ مشذػره آدمد صسػئيل صاغ مترل نحػ وعمى
 حاكع عمى عخضت وقج ،ىانكػؾ مع بالتذاور لمسمظ رفعت التي بالتػصيات يعمسيع ،السدتعسخات

 تمظ عغ بالعجوؿ الجسعية شالب الحؼ ،Francis Bernard بيخنارد فخنديذ ماساتذػستذ
 مغ كيج تػماس الجشخاؿ بدحف ىانكػؾ معخفة مع ،حيشيا تتدارع االحجاث كانت. السصالب
 أربع مغ الصمب مع بالتدامغ ،الحكػمييغ السػضفيغ حساية لزساف بجشػده بػسصغ الى نيػيػرؾ

  (57).ميشاءىا في الخسػ حخبية سفغ
 King Streetفي شارع  5771فاقست محبحة بػسصغ التي وقعت في الخامذ مغ اذار عاـ      

حمقات الرخاع، عشجما قتل الجشػد البخيصانيػف خسدة مػاششيغ، فتعاشف الجسيع مع الزحايا. لكغ 
بيغ الصخفيغ،  اً صسػئيل آدمد والمتراص الغزب الذعبي بخر ما حجث بأف االستفداز كاف قائس

العدكخية واف اشبلؽ الشار وقتل السػاششيغ كاف خصئًا غيخ مقرػد، فتخاه يجافع عغ قائج الفخقة 
.  لكغ السجيشة شيجت (57) ويبخءه مغ تيسة القتل العسج Captain Thomas Prestonتػماس  

اجتساعًا شارئًا لمجشة كاف ىانكػؾ أحج اعزاءىا الخسدة عذخ، شالبت الدمصات بإخخاج القػات 
غ السجف القتالية عمى الفػر بالقػة اذا لع يشدحبػا شػعًا، ولػحت بإمكانية استجعاء الستصػعيغ م

السجاورة، والتي قج يرل تعجادىع الى عذخة آالؼ رجل لسػاجية تمظ الفخؽ. وقج ىجأت االمػر بعج 
وعجت ىحه الخصػة انجازًا لمػششييغ ولجسعية ابشاء الحخية  ، Castle Williamب القػات الى سح

Sons of Liberty   (71)   (75) حج اعزاءىاأالتي كاف ىانكػؾ. 
لع يتخدد ىانكػؾ في مخاسمة بعس اصجقاءه في لشجف، بػية حثيع عمى اتخاذ خصػة تثشي      

الحكػمة عغ سياستيا الستبعة مع السدتعسخات، ففي رسالة لو الى احجىع مؤرخة في التاسع 
عبخ ىانكػؾ عغ اممو بانتياء االزمة مع الستخوبػؿ  " آمل  5771والعذخيغ مغ حديخاف عاـ 

يشعر التجارة... اقشع الدادة الشببلء... بالعػاقب الخصيخة مغ استسخار اجخاءاتيع  تدػية االمػر بسا
الحالية... نحغ شعب يدتحق اىتساميع وتدامحيع... نذعخ برجؽ بالطمع وندعى الى االنراؼ، 
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وال يسكششا دائسًا الخزػع. انو لقػؿ صائب اف القيخ والجػر يجعل الخجل الحكيع مجشػنًا شائذًا. 
  جة لرالحشا، اعمع ميػلظ وانظ ستداعجنا بكل ما تدتصيع" احجث ض

(22)  
رست اثشا عذخ  5775ففي عاـ  ،ال اف الدمصات البخيصانية لع تتػقف عغ استفداز السدتعسخيغا   

الى نذخ مشاشجة عاجمة  آدمدفدارع جػف  ،  Montague سفيشة في ميشاء بػسصغ بؿيادة الكابتغ
دعا فييا الى تكاتف الجيػد والى عقج اجتساعات وروابط شعبية  ،Gazetteفي صحيفة بػسصغ 

، فزبًل عغ تذكيل لجشة لمسخاسبلت مع بؿية لمتجاوؿ في حقيع العادؿ في كل السجف وىيئات
السدتعسخات لتػحيج الخؤػ والقخارات. رفس ىانكػؾ الفكخة في البجء بتأثيخ الجشاح السحافع، الحؼ 

  (23)  التيجئة وعجـ ترعيج االمػر نحػ الفػضى واحخاج الدمصة السمكية.حاوؿ استسالتو، بجعػػ 
في ىحه االثشاء كانت تجارة ىانكػؾ تعاني تخاجعًا وركػدًا بفعل السقاشعة االقترادية التي التـد    

 5771كاف السدتعسخوف عمى مػعج مع احجاث اخخػ بحمػؿ عاـ بيا لمزغط عمى الحكػمة.  
جة، حاولت بخيصانيا مغ خبلليا ارغاـ السدتعسخيغ عمى دفع ضخيبة عمى ججيعشجما شخأت ازمة 

الذاؼ مذخوبيع السفزل، واعصت شخكة اليشج الذخؾية االنكميدية حق جمبو وبيعو بأثساف زىيجة 
ججًا، مقابل الغاء جسيع رسػـ االستيخاد عمييا في محاولة إلنعاشيا في ازمتيا السالية، والتي تكجس 

الف باونج سشػيًا لرالح  111الف باونج، وكانت ميجدة بخدارة  57يا بسبمغ الذاؼ في مخازن
الحكػمة، والججيخ بالحكخ اف نرف كسيات الذاؼ السدتيمظ في بخيصانيا كاف يأتي عغ شخيق 

ومع وصػؿ الدفغ ورسػىا في ميشاء بػسصغ في خخيف ذلظ العاـ، بجا اف شيئًا غيخ التيخيب . 
التدامغ مع دعػة الحاكع لمجشخاؿ تػماس كيج لجمب مديج مغ مألػؼ عمى وشظ الحجوث، ب

التعديدات العدكخية مغ ىاليفاكذ. رفس معطع التجار والػكبلء شخاء الذاؼ في بػسصغ وباقي 
وكاف ليا  ،بل اف بعزيا اعاد الذحشات الى لشجف. فترجت جساعة ابشاء الحخية ،السدتعسخات

 .(71)عذخ مغ كانػف االوؿ مغ ذلظ العاـفي الدادس  ،السعخوفة (71)مػقف اخخ في حفبلت الذاؼ
واتزح مغ رسالة بعث بيا ىانكػؾ الى وكبلءه في لشجف في الحادؼ والعذخيغ مغ كانػف االوؿ      

لقج اندعجشا شكار التي احجثتيا ضخيبة الذاؼ "أؼ بعج حادثة الذاؼ حالة الخفس واالست 5771عاـ 
ل شخكة اليشج الذخؾية، وبعج جيػد حثيثة إلعادتو مغ حيث كثيخًا نتيجة وصػؿ سفغ الذاؼ مغ قب

اتى لع يشجح االمخ... ؼيبلدلؽيا ونيػيػرؾ اصخوا عمى عجـ رسػه عمى ارضيسا... ال يػجج ضخؼ 
واحج يسكغ اتخاذه او االقجاـ عميو اكثخ فاعمية لتػحيج السدتعسخات اكثخ مغ مشاورة الذاؼ ىحه... اف 

 ( 71)قات والختب يسقتػف ىحا االجخاء"مغ جسيع الصباالستياء ىشا عاـ والشاس 
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وىػ ويمياـ  فأوكل احج اصجقاءه ،ورقج في الفخاش لسجة ،5771اعتمت صحة ىانكػؾ مصمع عاـ     
شحغ  إلكساؿ ،لستابعة اعسالو التجارية ومخاسبلتو مع وكبلءه في لشجف،   William Palfreyبالفخؼ 

 (77)الدفغ السحسمة بالبزائع كالفحع والبط الخوسي الى بػسصغ. 
صفحة ميسة في مديخة  5771كانت الحكخػ الدشػية لسحبحة بػسصغ في الخامذ مغ اذار عاـ    

ىانكػؾ ومػقفو مغ القزية الػششية، اذ وقع عميو االختيار بإلقاء خصبة استحكاريو، كانت صخخة 
اذىاف األمخيكييغ حيشيا، وحالة الغمياف التي بجأت تتراعج جخاء  مجوية لمتعبيخ عسا جاؿ في

الدياسات الخاشئة والستيػرة في التعاشي مع سكاف السدتعسخات، كسا استعخض فييا حقػؽ الدكاف 
التي تجاوزىا السمظ والبخلساف، وفييا لػح الى القخار الحؼ ستتبشاه السدتعسخات في حاؿ عجـ االستجابة 

 لرػابا مبادغ عمى تقػـ التي حكػمةلم الرالحة، لمحكػمة صجيق أناا جاء فييا "لسصالبيع، ومس
 تبشتو الحؼ الحالي الشطاـ ىل. عبلنية لبلستبجاد األبجؼ عجائي إعبلف في أفتخخ لكششي. ةلاوالعج

 واالحتخاـ عتباراال ىػ وما... شػياف؟ أنو أـ عادلة حكػمة ىػ السدتعسخات لحكع البخيصانية اإلدارة
 سكاف مستمكات أو األشخاص ألمغ الخيخةا معامبلتيا في العطسى بخيصانيا أبجتو الحؼ

 . (77)السدتعسخات؟
واضاؼ ىانكػؾ بأف ازمة فخض الزخائب بجوف مػافقة السدتعسخيغ ىي مغ فجخت الخبلؼ بيغ    

 كاؼيةال ربلحيةال ذات قػانيغ لدغ الكاممة الدمصةو  الحق السصمق لجييع أف أعمشػا لقجالصخفيغ " 
 فخض خبلؿ مغ السدعػـ الحق ىحا مارسػا لقج. كانت ميسا الحاالت جسيع في السدتعسخات لخبط

 مجيشة. السجشػنة ادعاءاتيع لفخض وجيػشيع أساشيميع إرساؿ عوت مػافقتشا، دوف  عميشا ضخيبة
 السحيط عبخواف ،الثالث جػرج قػاتاستثسختيا  البخيصاني، لمتاج وؼية دائساً  كانت التي بػسصغ،
 حقػؽ  سحق في سأجػريغال مغ عرابة لسداعجة ولكغ عجو، مع لبلشتباؾ ليذ ،الػاسع األشمدي
الحقػؽ والحخيات التي كأب، يجب أف يشطخ إلييا  تمظ - يخكاأم في والءً  األكثخ رعاياه وحخيات

 (77)حتى لػ خاشخ بحياتو" ،عشيا مغ االنتياؾعمى اإلشبلؽ، وكسمظ، فيػ ممـد بذخؼ لمجفاع 

عشجما فتح  واشار ىانكػؾ الى اليػـ الحؼ شيج حادثة السحبحة بالقػؿ " تمظ الميمة الكئيبة...       
بلنج، وقاـ بتجنيذ أرضشا بجثث أبشائيا األبخياء! گالذيصاف مع رىصو السختاروف صساـ دماء نيػ إن

واختتع ىانكػؾ الخصبة بتحكيخ  .(11)" عةدوف دممغ ت السحدنة ىحه ُتخوػ جع حكاية السػ ال ت
 الحجيث في أشيل لغالحاكخة تخوػ لؤلجياؿ القادمة " الجسيع اف ما مخ مغ احجاث ستبقى خالجة في

 األجياؿ تعمع مرائبشا دعػا ،السجيشة ىحه في الشطامية القػات إيػاء أعقبت التي السخوعة اآلثار عغ
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ائسة في ومححرًا مغ بقاء الجيػش الج .(15)"السدتقبل في الذخور ىحه مثل مغ لحسايةكيؽية ا القادمة
 أنفديع جعمػا أشخاص مغ...  األحياف بعس في الجائسة الجيػش تتكػف السجف عمق ىانكػؾ قائبًل "

 الحيغ الخجاؿ .بمج أؼ في مستمكات لجييع ليذ الحيغ... السجني السجتسع في لمعير الئقيغ غيخ
 بسجج القجر بشفذ يبالػف  ال الحيغ ،بالحخية يتستعػف  الحيغ أولئظ ويحدجوف  حخياتيع، عغ تخمػا
 الرميب عغ سيتخمػف الى اجخىع في اليـػ  واحج اضافي قخش أجل مغ الحيغو  ،لػيذ أو جػرج

استخجمتيع عربة  الحيغ الخجاؿ ىع ؤالء... ىالتخكي الدمصاف ىبلؿ تحت ويقاتمػف  السديحي
تربيا يجه الكخيسة ببل تسييد عمى  التي الشعع فذاؿإل هللا، مقاصج إلحباط اآلف الرػلجاف السمكي

  (17) مخمػقاتو. "
واختتع الخصبة بعبارات عكدت مػقف االغمبية وقخارىع الحاسع باالستسخار بخفس التعشت      

ال ذى اذرعيع، كبل، لقج ازدريشاىع، وسياسة االذالؿ باالتي" ال تجع االوغاد يتخيمػف عبثًا أنشا نخ
اف الخمػد ىػ بالتزحية بأنفدشا  ،سػػ العبػدية. السػت ىػ مخمػؽ مغ أدمغة الجبشاءنخذى شيًئا 

وداعيًا الى الػحجة قاؿ ىانكػؾ" اسسحػا لي اف   (11) مغ أجل خبلص ببلدنا. نحغ ال نخاؼ السػت"
اد اتح تأسيذل تأثيخاً العجيجة في القارة... كصخيقة اكثخ  الجسعيات بيغ اقتخح كػنغخسًا عامًا... مغ

 ،بل ومت حتى ... ال ترل فقط بل اعسل، واف كاف ضخوريًا قاتلمغ اجل سبلمة حقػقشا والحخيات
 (11)مغ اجل ازدىار اورشميسشا"  

وكاف لخصبتو االنيقة  ،اثبت ىانكػؾ انو وششي شجاع ال يياب شيئًا ومتحجث وقػر وصمب      
وعجت ىحه السخحمة عمى وجو التحجيج  ،صجػ واسع بيغ سكاف بػسصغ ونيػ انگمشج وقادتيا البارزيغ

بل وتحػلو الى عجو عمشي لمدمصة البخيصانية التي  ،بجاية بخوزه في الحياة الدياسية في بػسصغ
باإلجساع لمجسعية العامة في  5771عجتو خائشًا. فقج انتخب في العاشخ مغ ايار مغ عاـ 

صل مع بؿية السدتعسخات لعقج مؤتسخ التي بجأت تتػا ،كسا اختيخ في لجشة السخاسبلت  ،السدتعسخة
حاكسًا ججيجًا  كيج الى بػسصغتػماس عاـ لبحث السدتججات. وبعجىا بثبلثة أياـ وصل الجشخاؿ 

مػجية  ،5771اصجرىا في الخامذ والعذخيغ مغ ايار عاـ  ومعو تعميسات صارمة ،لمسدتعسخة
، كسا اوصى وبشاء ماساتذػستذيح االوامخ مغ رعايا وكل مغ يخفس تشف قادة الحخكة الػششيةضج 

عمى اوامخ السمظ بزخورة انعقاد الجسعية العامة في ساليع بتاريخ الدابع مغ حديخاف لتشفيح شخوط 
لكغ ىانكػؾ واعزاء   (35)الحؼ اصبح ساريًا حتى قبل التئاـ الجسعية   Port Bill قانػف السيشاء

اخخيغ لع يخضخػا لتمظ االوامخ، وقخروا االحتجاج واعجوا خصابًا لمحاكع. وبعج ججؿ كبيخ وافتقار 
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الى التشديق والتشاغع بيغ االعزاء، حل الحاكع الجسعية في الدابع عذخ مغ حديخاف مغ العاـ 
ييغ جػف ىانكػؾ مشجوبًا الى نفدو. اال اف ىحه الخصػة لع تشقس اال واتبعيا الشػاب بقخارىع تع
 (36)السؤتسخ القارؼ في ؼيبلدلؽيا وتخريز اعتساد مالي لتحسل الشفقات 

انعقج الكػنغخس القارؼ االوؿ في ؼيبلدلؽيا، وحزختو  5771الخامذ مغ ايمػؿ عاـ في و      
، وىػ ما قدخيةال البخلساف لقػانيغ االستعسارية السقاومة لتشطيعاثشتا عذخة مدتعسخة ما عجا جػرجيا، 

 لمتاج عوالئيعدز حالة الرسػد التي تحمت بيا بػسصغ والسدتعسخة باسخىا، وقج اكج السجتسعػف 
 أيًزا الكػنجخس أقخكسا . عميو الزخائب فخض في البخلساف حق ػاعارض عولكشي ،البخيصاني

 مغ اعتباًرا البخيصانية الجدر مغ البزائع استيخاد وقف إلى السدتعسخات دعا الحؼ األساسي الشطاـ
 إذا أنو أعمغكسا  ،القدخية اإلجخاءات إلغاء يتع لع إذا ، 5771 كانػف االوؿ مغ عاـ االوؿ مغ

 في أخخػ  مخة يجتسع فدػؼ السشاسب، الػقت في السدتعسخيغ مطالع معالجة في بخيصانيا فذمت
 في بخيصانيا إلى البزائع ترجيخ عغ السدتعسخات وستتػقف ، 5771 العاشخ مغ ايار عاـ 

مغ العاـ نفدو  ايمػؿ مغ الدادس وفي. اإلجخاءات ىحه إعبلف بعج. 5771 عاـ العاشخ مغ ايمػؿ
 مغ قخار ألؼ خزػع وال شاعة ال بأنو اوصى في ماساتذػستذ، محمي مؤتسخ عقج 5771أؼ 

الدادس  في األوؿ القارؼ  الكػنجخس حل تع . وتججر االشارة الى انواالخيخة البخلساف قخارات
       (17) 5771 تذخيغ االوؿ عاـ  والعذخيغ مغ

وفي خصػة ثػرية قخرت الجسعية العامة التي اجتسعت بشاء عمى شمب الحاكع في الخامذ       
، والتي لع يحزخ مغ اعزاءىا سػػ تدعػف عزػًا، اف ترّيخ 5771مغ تذخيغ االوؿ عاـ 

 Benjamin   لشكػلغ وبشجاميغ ول رئيداً  ىانكػؾ جػف  اختيخنفديا مجمدًا اقميسيًا، 
Lincoln ًواف يشتقل لبلجتساع مغ ساليع الى كػنكخد، وفي خصػة غيخ مدبػقة ضج  ، سكختيخا

تعميسات الجشخاؿ كيج، وباتت السدتعسخة في مػاجية اماـ السمظ. كسا قخر السجمذ تعييغ لجشة 
يذيا. كسا عيشت لجشة اخخػ لمدبلمة كاف ىانكػؾ عمى رأسيا، مشحت صبلحية استجعاء قػات السم

لتبادؿ السعمػمات والتخديغ وخرز ليا مبمغ ستػف الف دوالر، وبجأت عسميات تكجيذ السؤف 
والحخائخ والعتاد استعجادًا لداعة الرفخ. وفي الثالث والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني استجعى السجمذ 

، وكانػا عمى   Minute Men" االقميسي اثشا عذخ الفًا مغ السميذيا، وقج عخفػا "بخجاؿ المحطة
بة االستعجاد لتمقي االوامخ وتشفيحىا.   (17) ـأ
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افتتح السجمذ االقميسي اعسالو في دورتو الثانية في كامبخيجج، وقج  5771مع مصمع شباط عاـ     
حزخ ىانكػؾ مسثبًل عغ بػسصغ، وجخػ انتخابو باإلجساع رئيدًا لمسجمذ. اال اف لع السدتعسخة 

رة مزايقة عمى الخغع مغ ذلظ لع تعج آمشة لمػششييغ، السيسا مع محاوالت الجشػد البخيصانييغ الستكخ 
ىانكػؾ ورفاقو شيمة شيخ اذار مغ ذلظ العاـ في كػنكػرد، وتقخر في الثاني والعذخيغ مشو رفع 
الجمدة حتى الخامذ عذخ مغ نيداف. جاء اعبلف بخيصانيا اف مدتعسخة ماساتذػستذ في حاؿ 
 تسخد، مع اصخار الحاكع كيج القزاء عمى السحخضيغ، والعثػر عمى مخابئ االسمحة والعتاد
الدخية، وتدامغ في ىحا الػقت ارساؿ السؤتسخ القارؼ لعخيزة الى البخلساف، تجعػه الستجراؾ 

 (17)االخصاء والخكػف الى الحل الدمسي مع السدتعسخيغ، ولكغ مغ دوف ججوػ. 
وبحمػؿ نيداف قخر كيج بسعية اربعة آالؼ جشجؼ القاء الؿبس عمى جػف ىانكػؾ وصسػئيل     

رساليسا الى لشجف ليحاكسا بتيسة الخيانة. قخر ىانكػؾ االنتقاؿ مع رؼيقو آدمد آدمد في كػنكػرد، وا
، في محاولة Jonas Clark، وندؿ ضيفًا عشج اقاربو القذ جػناس كبلرؾ  ليكديشغتػف الى مجيشة  

لبلختفاء عغ اعيغ الستخصجيغ. رحب سكاف السجيشة بالخجميغ، وبجأت االستعجادات لسػاجية الحسمة 
مغ بػسصغ، وذلظ بجعػة الخجاؿ القادريغ عمى حسل الدبلح لتجريبيع، وبمغ عجيجىع نحػ القادمة 

الى معقل لمػششييغ والستصػعيغ، وكانػا جسيعًا عمى استعجاد  ليكديشغتػف ثسانسائة رجل، وتحػلت 
 مغ ىانكػؾ ورفاقو لحساية صغيخة قػة وضع تقخر اذلمسػت مشعًا لػصػؿ الحسمة البخيصانية، 

 (11) االختصاؼ
، وقج جاء بشفدو السقخبيغ الػششييغاصجقاء ىانكػؾ  بيغ مغ Paul Revere ريفيخ بػؿ كاف    
لخؤيتو وليححره مغ الخصخ السحجؽ، ودعاه لمبحث عغ مكاف امغ اخخ، لكغ ىانكػؾ  ليكديشغتػف الى 

رفس السقتخح اوؿ االمخ، قائبًل اف حياتو ليدت اثسغ مغ حياة بؿية الخجاؿ الستأىبيغ معو. اال انو 
، ومشيا اكسبل السديخ  Woburn Precinctاضصخ بعجىا لمسػافقة عمى التحخؾ مع آدمد الى بمجة 

 George Bennettفي الغابات، وكاف اشبو بزيعة يسمكيا الديج    Amos Wymanدؿ  الى مش
of Burlington  ،وخبلؿ الخحمة وقع ما كاف يخذاه، اذ تعخضػا الى ىجػـ مغ الجشػد البخيصانييغ ،

وحجث اشبلؽ كثيف لمشيخاف سقط خبللو ضحايا مسغ رافقيع مغ رجاؿ المحطة، فكاف يػـ التاسع 
التاريخ الفعمي النجالع حخب االستقبلؿ االمخيكية، اذ امتجت العسميات  5771ف عاـ عذخ مغ نيدا

العدكخية الى مجف الخيف في السدتعسخة باسخىا. ومع تدارع االحجاث بػصػؿ تعديدات بخيصانية 
كبيخة الى بػسصغ، وفي خصػة لمتيجئة اصجر الحاكع عفػًا عامًا عغ جسيع الستسخديغ باستثشاء 
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 شبيعة ذات جخائع مد وجػف ىانكػؾ، ومسا جاء في الترخيح الخاص بحلظ اف "ىشاؾصسػئيل آد
 ( 41) " القاسية بالعقػبة الخاص ذلظ غيخ آخخ اعتبار أؼ تقبل ال بحيث ،لمغاية فاضحة

في  ماساتذػستذ كاف قج اختيخ لتسثيل مدتعسخةوصل جػف ىانكػؾ الى ؼيبلدلؽيا، حيث    
. 5771وبقي يذغمو حتى عاـ  5771، السشعقج في العاشخ مغ ايار لكػنغخس القارؼ الثانيا

 Peytonوعبلوة عمى ذلظ عشجما اصبح مشرب الخئيذ شاغخًا بعج مغادرة بايتػف رانجولف  

Randolph  ،بعج  5771مغ الخابع والعذخيغ مغ ايار عاـ  الثاني خجـ ىانكػؾ رئيدًا لمكػنغخس
قخر ىانكػؾ  ،خة انغساس السدتعسخيغ في احجاث الحخباف تع الترػيت لو باإلجساع.  وفي غس
 تساـوذلظ إل ،التػجو الى كػنكتكت بذكل عاجل 5771بتاريخ الثامغ والعذخيغ مغ اب عاـ 

(17)مخاسيع الدواج مغ االندة دوروثي كػيشدي
Dorothy  Quincy    التي شاركتو احمظ لحطات

 ،احج اثخياء السجيشة  Thaddeus Burr Mansionثاديوس بور   قرخ في واؾيع الحفل، حياتو
، وتع الدواج بحزػر عغ كػنو عع اروف بػر صجيق ىانكػؾفزبًل  ،وكاف صجيقًا لػالج دوروثي

 .(11)عستو ليجيا. تػجو الدوجاف بعجىا الى ؼيبلدلؽيا ليباشخ ىانكػؾ مياـ عسمو 
مغ اىع القزايا التي اصبحت ممحة لمػششييغ ىي تشطيع جير لسػاجية القػة البخيصانية الشطامية،    

جػف ىانكػؾ كاف مغ اوائل الحيغ دعػا الى انذاء جير يسثل عسػـ السدتعسخات يجخؼ اعجاده 
آدمد في  وتجريبو لمسقاومة، ثع بجأ الحجيث عغ ؾيادتو العميا، وفي الخابع عذخ مغ حديخاف اشار جػف 

خصاب مػجد الى اف القائج يجب اف يتحمى برفات ومؤىبلت استثشائية، والسح الى كػنو عزػًا مغ 
مشجوب ميخيبلنج  جػندػف  تػماسفخجيشيا بيششا، والجسيع كاف يعمع بسقرجه، وفي اليػـ التالي رشح 

ىحه االثشاء كانت في الكػنغخس القارؼ الكػلػنيل جػرج واششصغ، الحؼ اختيخ وقػبل بالترفيق. في 
معخكة بشكخ ىيل قج وقعت في الدابع عذخ مغ حديخاف مغ العاـ نفدو، والسدتعسخيغ متسخكديغ في 
بػسصغ السحاصخة. فتػلى واششصغ مغ كامبخيجج ميسة ؾيادة الجير القارؼ، وبقي ىانكػؾ في 

، عبخ 5771تسػز ؼيبلدلؽيا بحكع مشربو، اال انو كتب بعج ذلظ رسالة الى واششصغ في العاشخ مغ 
فييا عغ امشية اثيخة الى قمبو، وىي اف يقاتل واف يخجـ جشجيًا تحت امختو مع صفػؼ الستصػعيغ. 
وعمى الخغع مغ عجـ وجػد أؼ اشارة لخجمة ىانكػؾ في الجير القارؼ، اال اف مزسػف الخسالة 

 . (11)عكذ مجػ اعجاب وتقجيخ ىانكػؾ لمقائج العاـ 
وىي  لمشطخ في مدألة ميسة ،الكػنغخس القارؼ نفدو الى لجشة الكل يخص 5771مع نياية عاـ     

امكانية تزخر العجيج مغ السستمكات العامة والخاصة بفعل العسميات العدكخية في بػسصغ. واوصى 
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بعج السجاولة لػاششصغ ومجمذ الحخب باتخاذ القخارات التي تزسغ نجاح الجير بالصخيقة التي يخاىا 
بالشدبة ليانكػؾ ت الخدائخ واالضخار التي قج تتعخض ليا السجيشة جخاء ذلظ. مبلئسة، ميسا كان

اث الثػرة كانت جاف بػسصغ في ىحه الفتخة مغ حياتو وفي اح صحيحاً  كػف قج ي االرستقخاشي، التاجخ
مغ مشازؿ ومدارع، اال انو بػششية  الف فييا كل ثخوتو وما يسمظ ،تبجو اكثخ اىسية مغ أؼ شيء اخخ

لع تعخؼ التخدد صخح قائبًل " إف كاف تخحيل القػات البخيصانية ونيل حخية بمجؼ يقتزي اف ُيحخقػا 
 لػاششصغ كتبكسا   (11)اصجر األمخ، ودع السجافع تميب وتتػىج"  [يقرج مستمكاتو]ليريخوا رماد 

 أف أود. ..السدتقبمية إلجخاءاتظ بالشدبةاالتي "  5771في الثاني والعذخيغ مغ كانػف االوؿ مغ عاـ 
في  الكل لجشة في جاد نقاش بعج مخ قج بػسصغ عمى باليجػـ الستعمق األخيخ العـد أف فقط أبمغكع

 مغ ذلظ أتسشى. بالشجاح محاولتظ هللا تػج. وحكسظ الحرافة إلمبلءات متخوؾ االمخ االف. السجمذ
. كسا خاشب ىانكػؾ سكاف  (11)"  معاناة أعطع أكػف  قج فخدؼ بذكل أنشي مغ الخغع عمى قمبي، كل

كشجا  باالتي " ليكغ فخخًا ألولئظ الحيغ تتقج ارواحيع وتتؤلأل بذعمة الحخية السقجسة ... أف يتغمبػا 
عمى كل عؿبة تعتخض شخيقيع وتحػؿ بيشيع وبيغ اليجؼ السحبب لخغباتيع... نتػقع في مخيمتشا 

  (17)الذسالية"  جة اف راية الصػياف واالستبجاد لغ تجج مكانًا في اميخكا الدارة اف الفتخة الدعي
  Philip Schuylerيمخ سكافيميب الى القائج ىانكػؾ جػف وفي اعقاب استدبلـ مػنتخياؿ كتب     

 آالؼيخبخه بسا يمي " لقج تجاوزت حتى االف  5771في الثبلثيغ مغ تذخيغ الثاني مغ العاـ 
مشح الحخية لذعب عطيع ومزصيج. لقج حرجت العجيج مغ االمجاد لكغ  ت في سبيلالرعػبا

امس اذف ودع خصى الشرخ فتح الصخيق اماـ بخكات الحخية وسعادة  ،الحراد الػفيخ ما زاؿ يجعػؾ
الحكػمة الرالحة في ذلظ السيجاف الػاسع... ضع في اعتبارؾ اف الصخيق الى السجج قمسا تتشاثخ ؼيو 

 الػششيػف  يكف ،األحخار يسمكيا أرض في والجامي األسػد االستبجاد راية تشرب اعشجم وأنو ،االزىار
 مسغ لع او سعادة السبلييغ بؤس تحجيج اآلف يتع. ببلدىع لسريخ فاعميغ غيخ متفخجيغ البقاء عغ

 القجرة فيوذلظ  التعب، تبحلو مغ ما كل عغ مذخؼ تعػيس عمى ستحرل أنظ وتحكخ بعج، يػلجوا
 ثسيغ وميخاث ورائع، وحخ عطيع شعب امتشاف كممياي التي البلمعة األعساؿ ذكخػ  تخؾ عمى

 (17)."لشدمظ
 5771 - 5771 بين عامي تقمدها التي المناصب: الثالث المبحث

احجاثًا فاصمة وحاسسة في مديخة الثػرة وقادتيا االوائل، وبالشدبة لجػف ىانكػؾ  5771شيج عاـ     
فعبلوة عمى كػنو رئيدًا لمكػنغخس القارؼ الثاني، فقج اختيخ في الثامغ مغ شباط مغ ىحا العاـ مغ 
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بتاريخ الدابع عذخ قبل السجمذ السحمي لساساتذػستذ ليكػف احج اىع قادة السميذيا في السدتعسخة. و 
ليجخل جػرج  ،مغ اذار اندحب الجشخاؿ كيج مع الجشػد البخيصانييغ واالؼ السػاليغ مغ بػسصغ

. لحا سارع ىانكػؾ الحؼ عّج ىحه الخصػة نرخًا جدئيًا عمى العجو بالكتابة الى السجيشة (17) واششصغ
 ،مقرجىع يكػف  قج الحؼ السكاف كاف أياواششصغ بتاريخ الخامذ والعذخيغ مغ اذار يعمسو باالتي: " 

 لجيشا ...الستؿباليع مكاف كل في ججية األكثخ االستعجادات لخؤية البمج في صجيق كل يبتيج أف يجب
 تسجدتس ما بقجر أنيع في شظ أؼ يداورني وال ،األسػأ لتػقع واالنتقاـ األمل خيبة مغ األسباب كل

 مقاشعة ضج محاولتيع اربكت التي اإلليية العشاية نفذ. السرائب أنػاع كل بشا يمحقػف  دػؼف قػتيع
 مغ آخخ جدء ضج تخبرػف ي اآلف فيع ،العسيق السخصط ستيـد أثق كساو  ،ماساتذػستذ خميج
اختتع ىانكػؾ خصابو بتػجيو الذكخ لمجشخاؿ واششصغ عمى حخصو عمى مستمكاتو خبلؿ  (11)..."بمجنا

 أبجيتو الحؼ االىتساـ عمى الحسيع، شكخؼ  تقبل أف سيجؼ يا إليظ أتػسلالحسمة عمى مجيشة بػسصغ، "
   (15)"  السجيشة تمظ في لسستمكاتي

الى القائج العاـ في كامبخيجج مبمغ مئتاف وخسدػف الف دوالر مغ  ىحا وكاف ىانكػؾ قج ارسل    
ؼيبلدلؽيا، ليتع تػجيييا لرالح الجير وكسا يخاه مشاسبًا، وفق ما جاء في احجػ خصاباتو لو في اذار 

وتقخر في الدادس عذخ مغ ايار مغ العاـ نفدو تػجيو استجعاء لمجشخاؿ   (17 ). 5771مغ عاـ 
ا إلببلغيع بالتحخكات السدتقبمية. وقج افزت مشاقذات السؤتسخ الى قخار واششصغ الى ؼيبلدلؽي

االستقبلؿ الحاسع الحؼ قصع جسيع الخوابط التاريخية والدياسية مع الستخوبػؿ، وىػ ما ضسشو 
 مغ الخغع عمىجاء فييا"  5771ىانكػؾ في رسالة الى واششصغ مؤرخة في الدادس مغ تسػز عاـ 

 ألنفدشا نجيغ أف واجبشا مغ ذلظ مع أنو إال البذخية، األفعاؿ عػاقب عتػق السسكغ غيخ مغ أنو
 بكل مغ يتحكع لكيشػنة مغ بالحجث ونثق مسكشة، شخيقة بأفزل نقخر أف ... القادمة ولؤلجياؿ
 مغ أنو رأػ فقج ...الذعػر بيحا الكػنجخس أعجب لقج. الخاصة ارادتو لتحقيق واألحجاث، األسباب

 حخة واليات وإعبلنيا األمخيكية، والسدتعسخات العطسى بخيصانيا بيغ الخوابط جسيع حل الزخورؼ 
 . (11)..."مبلءمة أكثخ أنيا تعتقج التي بالصخيقة الجير، رأس عمى اعبلنيا اليظ أشمب وأف ...ومدتقمة

جاءت المحطة الحاسسة التي قخر فييا ىانكػؾ وضع تػؾيعو عمى وثيقة االعبلف، ليكػف أوؿ      
  "الجسيع وتبعو الحقًا الخسدة والخسدػف عزػًا، فتخاه يقجـ عمييا مغ دوف تخدد معمشًا بأسمػب ساخخ

قخار رآه الكثيخوف وششي وصائب، ؼيسا رآه اخخوف   (11)" نطارتو دوف مغ  الثالث جػرج يقخأ لكي أكتب
 متدخع وعاشفي وخصيخ، في ضل حالة العجد واالفتقار التي سادت بيغ اوساط الجير القارؼ. 
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كتب  5771وفي مشاشجة لو لمػاليات الثبلث عذخة مؤرخة في الخابع والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ     
 أعجاءنا نقشع دعػناالتكاتف بسعية العشاية االليية "   ىانكػؾ بأسػب بميغ االتي داعيًا الجسيع الى

 عمى األكبخ االعتساد مع عازمػف  نحغ لحلظ حخياتشا، عغ لمجفاع الحالية السشافدة في دخمشا بأنشا
 مغ بالفدع نذعخ لع فإ ...أنقاضيا عمى يمظن بل عشيا، تشازؿن ولغ قزيتشا، عجالة أجل مغ الجشة

انو  مقتشع أناف ،أحخاراً  نكػف  عمى أف السخاشخ جسيع في بقيشا مرسسيغو  لمسرائخ الرغيخة الرجمات
  (11)"  الشياية في سششجح شجة األكثخ مداعيشا بسداعجة اإلليية، لمعشاية الكخيسة االبتدامات تحت
،  اشار ىانكػؾ 5771وفي رسالة لو لعسـػ الػاليات الستحجة في التاسع مغ تذخيغ االوؿ عاـ      

الى التحجيات الجديسة التي اعقبت قخار االستقبلؿ ودعاىا الى التعاوف ؼيسا بيشيا، ولجعع الجير 
 لمغاية قمق لمغاية واضحةوألسباب  ،الكػنغخسالقارؼ إلدامة الحخب وتحقيق الشرخ، وذكخ " اف 

 يسكغ ال ججيجة واحجة تذكيل وصعػبة، النفراليع الخصيخة العػاقباف . الجير تساسظ عمى لمحفاظ
 عمى بدخعة والخخاب جمارال ستشذخ العدكخية القػة فإف ،واحجة مخة إف ازيل ىحا العائق. ترػرىا
 أثشاء لمخجمة وإشخاكيع القػات وتػفيخ الجير تعبئةل القرػػ  الزخورةو  بل أىسية، إف. بمجنا مداحة
 بذأف الكػنجخس قخار لىا فقط انتباىكع سأشمب أنشي لجرجة مخارًا، عمييا تع وقج ،اً جج واضحة الحخب

 جيػدكع تبحلػا أف ،وحخياتيا وحقػقيا لبمجكع لجيكع الحؼ الحب بيحا إليكع وأتػسل .السػضػع ىحا
   ( 11)" والسقمق الحخج الػضع ىحا في عمييا لمحفاظ الػحيجة الػسيمة باعتبارىا وفعالية، بدخعة شذخىال

مياه  جتجس بسجخد ؼيبلدلؽيا عمى االستيبلء، كاف في نية الجير البخيصاني 5771وفي نياية عاـ     
واالنتقاؿ الى  ، وحخصًا عمى سبلمة اعزاء الكػنغخس، تقخر تغييخ مقخ االجتساعاتديبلويخ نيخ

وفي الثاني عذخ مغ كانػف االوؿ كاف ىانكػؾ االكثخ قمقًا مغ بؿية رفاقو، وتدامشت تمظ . بالتيسػر
 Lydia Henchmanاالحجاث مع مجيء مػلػدتو االولى، التي سساىا عمى اسع عستو ليجيا 

Hancock .(17) التي تػفيت في ىحا العاـ  
، وعادت لتربح مقخ ؼيبلدلؽيا كاف الخصخ قج زاؿ عغ مجيشة 5777بحمػؿ شيخ شباط مغ عاـ     

الكػنغخس القارؼ مججدًا. اال اف أبخز حجثيغ في حياة ىانكػؾ شيجىسا ىحا العاـ ىسا، عػدتو مع 
اسختو الى بػسصغ التي كاف يتػؽ الييا، حيث كاف قرخ العائمة القجيع ما يداؿ شاخرًا رغع السعارؾ 

 . (17)ابشتو الرغيخة ليجيا مبكخًا والقتاؿ، واختبلط ىحه الفخحة مع حدف غامخ بدبب وفاة 
بعج تفقج حجع الخدائخ التي لحقت بسجيشة بػسصغ جخاء العسميات العدكخية، تقخر في الثامغ     

مغ كانػف االوؿ مغ ذلظ العاـ عقج اجتساع في السجيشة واختيخ ىانكػؾ لتخأسو، وقخر الحاضخوف 
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االخذاب لفقخاء السجيشة وقت االزمة. تػجيو الذكخ لو عمى تبخعاتو بشحػ مئة وخسدػف روؿ مغ 
وبعج سبعة اياـ عقج اجتساع اخخ في احجػ البمجات واختيخ ىانكػؾ مخة اخخػ رئيدًا لمجمدة. وىحا 
دليل عمى مكانتو الذعبية وسط سكاف الػالية. وخبلؿ مشاقذة الكػنغخس القارؼ لسػاد االتحاد 

بع والعذخيغ مغ ايار مغ عاـ ىانكػؾ. وفي الدا الكػنفجرالي السقتخح بيغ الػاليات الستحجة بخئاسة
اجتسع الشاخبػف الختيار سبعة أعزاء لتسثيل السجيشة في الجسعية العامة، وقج حرل  5777

 (17)ىانكػؾ مغ بيغ الدبعة عمى اكبخ عجد مغ االصػات وىػ ثبلثسائة وخسدة وثبلثػف صػتًا. 
استقاؿ جػف ىانكػؾ مغ مشربو  5777في التاسع والعذخيغ مغ شيخ تذخيغ االوؿ عاـ    

رئيدًا لمكػنغخس القارؼ، وبتمظ السشاسبة القى خصابًا اشار ؼيو الى انو كاف شخفًا كبيخًا لسديختو 
تقمج ذلظ السشرب في وقت عريب عمى الببلد، خجـ ؼيو لدشتيغ وخسدة اشيخ، وقجـ ما استصاع 

لثػرة والجفاع عغ حقػؽ األمخيكييغ مغ مذػرة ودعع لمحكػمة الػششية والجير القارؼ ولقزية ا
وحخياتيع، ومتسشيًا لمكػنغخس واعزاءه التػفيق في عسميع، لكشو بقي في الػقت ذاتو عزػًا في 

   (11) 5777الكػنغخس عغ واليتو حتى عاـ 
بابشو الحكخ والحؼ سساه جػف جػرج واششصغ ىانكػؾ اعتدازًا وتقجيخًا  5777رزؽ ىانكػؾ في عاـ    

وقخر العػدة الى بػسصغ حيث تخأس  .Fairfield كػنيتيكت في ولجعاـ واششصغ، والحؼ لمقائج ال
اجتساعًا عقج فييا في اب مغ ذلظ العاـ، عمى خمؽية مشاشجات لعػدة السػاليغ الييا. وقج شكمت لجشة 
لغخض التباحث في االمخ وتقجيع تػصية مبلئسة، اختيخ ىانكػؾ رئيدًا ليا. كسا عيشتو الجسعية 

الػالية، الى جانب خسدة االؼ رجل مغ مميذيا  العامة بعجىا بيػـ واحج لػاًء لؿيادة قػات مميذيا
ورود ايمشج، وذلظ لمتػجو الى مخاكد الؿيادة، لمتشديق والتعاوف مع قػات االسصػؿ الفخندي  كػنكتكت

  (15)لفظ الحرار البخيصاني عمى نيػبػرت.   Comte d'Estaingبؿيادة الكػنت دؼ ايدتاف  
 الى العػدةاالسخاع ب ىانكػؾ خرفق ،الحرار الفخندي االمخيكي فذل ولع يحقق غايتو ولكغ   

، لمحيمػلة دوف استؿباؿ الكػنت ببخود، نتيجة سػء فيع قج يقع لمطخوؼ التي رافق الحسمة ، بػسصغ
مسا قج يؤثخ سمبًا عمى التحالف بيغ فخندا والػاليات الستحجة. وبادر إلقامة مأدبة شعاـ لمعذاء 

 (17)، وتحسل ىػ كمفة الشفقات.  Faneuil Hallلشحػ خسدة مغ كبار القادة الفخندييغ في مبشى 
    5771 - 5771جهن هانكهك حاكمًا عمى ماساتذهستس  الرابع: المبحث 

 ججيجة صيغة لتبشي الستػاصمة والسشاقذات ،االمخيكية الثػرة اعقبت التي التحػالت خزع في     
 دستػر صاغ الحؼ لمسؤتسخ عزػاً  5771 عاـ في ىانكػؾ جػف  انتخب ،ماساتذػستذ في لمحكع
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في الثامغ مغ ايمػؿ مغ ذلظ العاـ، وكاف بعسخ  عمييا حاكساً  اختيخ ذلظ غزػف  وفي ،الػالية
 الجسعيةنائبًا لمحاكع مغ قبل  James Bowdoin (63) الثالثة واالربعيغ. كسا اختيخ جيسذ بػدويغ

لمسشرب فخفزو ىػ ايزًا،  James Warren، اال انو رفس، فاختارت جيسذ وارف  العامة
 اليسيغ بأداء قاـف. اخيخًا نائبًا لمحاكع ىانكػؾ Thomas Cushingليربح تػماس كػششج 

 قاعة الى الجسعية عزاءأ  تػجو ثع ،Old State House القجيع الػالية مجمذ في الجستػرية
 القذ القاىا التي ،االنتخابات مػعطة لدساع  Old Brick Meeting Houseفي  االجتساع
، وىكحا اصبح جػف ىانكػؾ اوؿ حاكع عمى  Samuel Cooper كػبخ صسػئيل الجكتػر

 (11) في ضل الجستػر الجسيػرؼ الججيج ماساتذػستذكػمشػيمث 
حاكسًا عبخ ىانكػؾ  5771الخامذ والعذخيغ مغ تذخيغ االوؿ عاـ  فيفي اوؿ ترخيح لو     

، فقج ىشأ شعب الػالية عمى تبشي الجستػر، الحؼ عبخ عغ كثيخة قزايا عغفي خصاب مصػؿ 
 فزل عمى وبمجؼ أىشئكع ودافئ، مخمز بقمب" :والحخية باالقتخاع الحخ لؤلفخادصػت الحكسة 

 باالختيار وتقجيديا بالحكسة، الجستػر تذكيل عمى لحكػمتشا والسيسػنة الدمسية متدػيةل ،الدساء
 بتأسيذ اتسشى أف يكػف الخالق االسسى لمعالع مدخوراً  ،ضميا في سيعير الحؼ ،لمذعب سييبال

 االقتخاع خبلؿ مغ الكػمشػلث ىحا رأس عمى نفدي أجج، والسجج محخيةل الججيجة قػاعجال ىحه وإدامة
شكخه ليع اشار ىانكػؾ اف ثقة الشاس ىي تكميف يحتع عميو السثابخة " ومعبخًا عغ لسػاششيو الحخ

 فأنا االنتخابات، ىحه في لي مشحػه الحؼ باالمتياز مشصقي بذكل أشعخ بيشسالتقجيع افزل ما لجيو "
 ،تجاىيع ةالصبيعي العاشفة فزبًل عغ ابيختشي. التي االمتشاف مذاعخ عغ التعبيخ أمخ مغ حيخة في

 ألعتبخ ،لئلحباط قابل وغيخ ججيج دافع اآلف لجؼ قبل، مغ عاتقي عمى فخضػىا التي وااللتدامات
اىسية بشاء الجير اشار ىانكػؾ  ". ومذجدًا عمىلي شخؼ أعطع وحخيتيع اىتساماتي أعطع سعادتيع

 والزخورة األولى األىسية نقصة فإف عأمامك تقع التي السيسة األعساؿ كل بيغ مغ الدادة، أييا"
 التي والسخترة سبلئسةال اإلمجادات ىحه مثل ومع  وقػة، باتداؽ الجير إنذاء ىي إلحاًحا األكثخ

 دفاع وىػ والدخي، القػؼ  حميفشا قبل مغ لسداعجتشا القػات السخسمة مع جشب إلى جشًبا تجعمو قج
" وداعيًا الى مػاصمة الشزاؿ حتى الشياية  الستحجة الػاليات واستقبلؿ الحخة الجساتيخ عغ فعاؿ

 في شػيمة فتخة مشح مارسشاه الحؼ الػضع أف تبيغ لقجواالستفادة مغ االخصاء الدابقة نػه ىانكػؾ" 
 يجب... كبيخ حج إلى فعاؿ غيخ نفدو الػقت في كاف قريخة، لفتخة التجشيج خبلؿ مغ الجير تعديد
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وعمى  عمييع، نعتسج الحيغ مخجاؿل الزخورية السدتمدمات تػفيخ عمى الػقت نفذ في الحخص
 (11) بأماف" العطيسة لقزيتشا وججانيعو  مبادئيع

 ليذلبشاء السجتسع اشار ىانكػؾ الى " اف تسجيج يػـ هللا  (11)مؤكجًا عمى اىسية الػاعد الجيشي   
، انو السجني السجتسعولرالح  الشطاـ لىا كبيخ بذكل يؤدؼ وولكش جاخمي،ال الجيغفي  فقط ميًسا

 (17)يخاشب الحذ البذخؼ، مغ خبلؿ التجخد مغ الذؤوف العامة لتحكخىع بالسعبػد" 
 ال ألخبلؽوداعيًا الى التسدظ باألخبلؽ والؿيع الى جانب الجيغ اختتع ىانكػؾ الخصاب " با     

 الجيجة والتخبية يةالجيش سؤسداتال عمى كثيخاً  تسجيعو  ،يقػـ كياف الجسيػريات ،فقط الحخيةب
 القادمة ألجياليع كاف أجميا مغ التي الحكيسة األسذ آباؤنا وضع الحالتيغ كمتا في... لمذباب

 مبكخ وقت في اسدػىا التي ،كامبخيجج في وجامعتشا العامة السجارس كانت. ذكخاىع لسباركة سبب
 يدالػف  ال التي السداياإف . لبمجنا مذيغ تسييد أؼ ُتسشح ولع الحخية، لقزية كبيخ دعع بسثابة جًجا

 بيع أشيج أف أغفل أف يسكششي ال لحلظ ،تػصف ال والسدتقبمية الحالية لؤلجياؿ تقجيسيا عمى قادريغ
 (17)"  علخعايتك بحساس
وبخرػص قػات السميذيا دعا ىانكػؾ الى اعادة الشطخ بجاىديتيا ألنيا مرجر الجعع       

 يشطع ما الخرػص وجو وعمى بجقة القػانيغ مخاجعة اآلف يجبلزساف االمغ الجاخمي في الػالية " 
 الطخوؼ، بو تدسح وقت أقخب في ...شبيعي بذكل الكػمشػلث سبلمة عمييا تعتسج التي السيميذيا،

 مغ أيًزا ولكغ الجولة، عغ لمجفاع مسكغ وجو أكسل عمى القػانيغ لتكييف فقط ليذع سيقػدك مسا
 الحخة، الجسيػريات مع خاص بذكل تتعارض التي الخذائل وجسيع التصخؼ السفخط قسع أجل

... الحكع مغ الذكل ىحا لسثل خاص بذكل صجيقة تكػف  التي السعاكدة الفزائل تمظ ولتذجيع
لتشذخ الحكػمة الججيجة روحًا مفعسة بالحيػية في عسـػ الجدج الدياسي يتػقع الشاس الكثيخ مشيا 

 إلضفاءو  جيج، بذكل االنصبلؽالدساء عمى  تداعجنالؤلداء... لربسا اكثخ مسا تدسح بو الطخوؼ 
 والتػصية ،الكػمشػلث ىحا مػاششي ِقبل مغ وإعجاباً  حباً  أكثخ لجعمو دستػرنا، رعاية عمى اإلشخاؽ

(69) "ونذيصة حازمة ومحايجة حكيسة بإدارة العالع لمجسيع بو
    

 (71)وفي خصاب لو الى روبخت مػريذ ،  5775وبتأريخ الخابع والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ       
كتب جػف ىانكػؾ حػؿ استحقاقاتو السالية بػصفو رئيدًا  ،مخاقب السالية في حكػمة الكػنفجرالية

لمكػنغخس " صل يا صجيقي، ليتدشى لي وقت لمشطخ في نفقاتي أثشاء رئاسة الكػنغخس. لقج كتبػا 
لي عغ ىحا السػضػع مشح حػالي عاميغ، لكشي تجشبت اف اضايقيع، مجركًا دقة وضعيع. في الػاقع 
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فقج كاف وقتي مذغػاًل ، فزبًل  ،جؼ وقت لحلظ كسا تعمسػف جيًجاولع يكغ ل ،لع اضع حدابًا لشفقاتي
 ،والشفقات التي كاف عمي تحسميا. يسكششي التحجث لظ بػضػح ،عغ الجيج والتعب الحؼ كشت اكابجه

وواثق مغ أف مبمغ ألف وخسدسائة جشيو استخليشي لغ ترل الى السراريف التي تحسمتيا كخئيذ" 
عمى اف جػف ىانكػؾ قج تقاضى أؼ تعػيس لقاء خجماتو في مشرب  والحؿيقة ال يػجج دليل. (75)

 رئيذ الكػنغخس القارؼ. 
 اصجرت السحكسة  5771ففي عاـ  ،شغمت قزية مشاىزة العبػدية في الػالية باؿ الكثيخيغ    

حكسًا نيائيًا يعارض تجارة الخقيق في ماساتذػستذ.   Worcesterالعميا في مقاشعة وورسدتخ 
ع مغ ذلظ فقج بقي عجد العبيج فييا كبيخًا، فقج اضيخ االحراء الخسسي لمدكاف في ربيع وعمى الخغ

في الػالية، اف عجد الدكاف الكمي بمغ ثبلثسائة وثسانية وخسديغ ندسة، مشيع اربعة  5771عاـ 
االؼ وثبلثسائة وسبعة وسبعػف مغ الدػد. والحؿيقة أف ىحا التعجاد اضيخ ايزًا تخاجعًا في عجد 

، الحؼ سجل ثبلثسائة وتدعة واربعػف الف ندسة، ويخجع 5771اف الػالية عغ احراء عاـ سك
سبب ذلظ الى الحخب وما خمفتو مغ ضحايا، واضصخار الكثيخيغ الى االنتقاؿ الى نيػيػرؾ 

  (77)وفيخمػنت 
قجـ جػف ىانكػؾ اعفاًء مغ مشربو  5771في التاسع والعذخيغ مغ كانػف الثاني مغ عاـ    

بذكل مفاجئ، ورفس اعادة انتخابو لسشرب الحاكع معمبًل ذلظ بدبب تػعظ صحتو، فقخرت 
الجسعة العامة في آيار مغ العاـ نفدو اختيار جيسذ بػدويغ حاكسًا عمى الػالية، عمى الخغع مغ 

حرػؿ عمى العجد الكافي مغ االصػات، اال انو كاف يعج ايزًا مغ أعياف الػالية فذمو في ال
 . (71)  5777ورجاالتيا البارزيغ، وبقي في السشرب حتى ايار عاـ 

مغ اىع التحجيات التي شيجتيا الػالية خبلؿ حكع بػدويغ كانت انجالع حخكة تسخد كبيخة عخفت     
ي الثػرة القجماء مسغ لع يحرمػا عمى مدتحقاتيع لقاء ، وىػ احج محارب(74)بتسخد دانياؿ شيد

الخجمة في الجير القارؼ وسخحػا بذيادات ورؾية ال ؾيسة ليا مع حالة التزخع التي سادت، 
وانزع اليو االؼ كثخ مغ الداخصيغ عمى تخدؼ االوضاع االقترادية واالجتساعية في الػالية. 

 البشاءالقتاؿ و  مغ سشػات ثساف ذىبت ىل لمتداؤؿ العجيجيغ ىحه والتسخد العرياف حالة دفعت
 .حديشة بحكخػ  إال الثػرية التجخبة مغ االمخيكيػف  يحع ولغ ، الخياح أدراج الجسيػرية أسذ وإرساء

 جيفخسػف، تػماس كاف لمسجتسع، صحية حالة شيد دانياؿ تسخد في رأػ الحؼ الػحيج الذخز لكغ
 أف شيب لذيء بأنو أؤمغ إنشي: " أصجقاءه ألحج يقػؿ فكتب فخندا الى ببلده سفيخ كاف الحؼ
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 أف البج الحخية فذجخة الحكػمة، لرحة ضخورؼ  عبلج انو آلخخ، وقت مغ صغيخ تسخد يحجث
  (71) ."الصبيعي سسادىا ىي الجماء فتمظ والصغاة، الػششييغ بجماء آلخخ حيغ مغ تخوػ 
 تقػيع بػية الجستػر لتعجيل محاولة كاف والحؼ ( 71)انابػليذ مؤتسخ عقج مع متدامشاً التسخد  انجلع   

 في الحكػمة أداء اتدع. االتحاد واليات بيغ الجاخمية التجارة تشطيع إشار تحت ؼيو الزعف نقاط
 رجاؿ رفس جانب الى ،ضعفيا مجػ عمى مؤشخاً  كاف ما وىػ ،السساشمةب التسخد انجالع بجاية

 مميذيا قػات استجعاء الى مػتأخخ وقت في الحاكع دعا مسا وجيخانيع، أصجقائيع ضج القتاؿ السميذيا
 كاؼية قػات بتجشيج تدسح السخكدية الخديشة حتى أو الػالية خديشة تكغ فمع خاص، وبتسػيل خاصة

 مشو يعاني كاف كبيخ قرػر مغ التسخد أضيخه ما ذلظ مغ واالىع الببلد، أجداء أحج في تسخد لقسع
 الػضع إلصبلح تجعػ كانت التي لمذكاوؼ  التذخيعية والييئة الحكػمة وإىساؿ الػالية، دستػر

 وقػانيغ إدارة يكفل ججيج لجستػر الساسة لمحاجة مؤشخاً  كاف الحؼ األمخ ،واالجتساعي السعاشي
 وجاءت ،5777 صيف انتخابات في بػدويغجيسذ  بالحاكع شيد تسخد أشاح لقج. وججيجة مشطسة

 5777 الثبلثيغ مغ ايار عاـ مغ السجة شيمة حاكسًا عمى ماساتذػستذ ىانكػؾ بجػف  أخخػ  مخة
 لمع الجسيع، عغ حديخاف في عاـ عفػ بإصجار األمغ استعادة لجػ ىانكػؾ قاـ إذ ،ولغاية وفاتو

 مشحت السحشة ىحه، اال اف والببلد الػالية تأريخ مغ ومؤلسة حخجة فتخة تشاسي ومحاولة الرجع
 (77) .بأسخىا األمة تشعر وششية قػية حكػمة وتخسيخ تقػية فخصة الببلد في حكسة األكثخ العقػؿ
مصمع عاـ  استقالتو قجـ انو الى اشاروا قج ىانكػؾ مشتقجؼ بعس اف الى يجب التشػيو وىشا     

 الخانقة االقترادية االزمة بدبب ،انفجارىا وقخب في الػالية االوضاع بدػء عمسو بعج ،5771
 ال وبجورنا. السدؤولية مغ لمتسمز السفاصل والتياب Gout الشقخس بجاء وتحرع ،بيا مخت التي
 ،االتحاد عمى ـيسشت التي والبلتعاوف  الذتات حالة االنتباه يدتخعي ما ولكغ ،ذلظ امكانية نشفي

 ،الديصخة عغ االمخ خخوج بعج الستحجة الػاليات كػنغخس مغ االستجابة سخعة عمى بطبلليا والقت
 التي االثار وشأة مغ التخؽيف حاوؿ ،عيجىا سابق الى االوضاع عػدة بعج ىانكػؾ اف نشكخ وال

 .  تاريخ الػالية مغ السؤلسة الرفحة ىحه لصي ،الستػرشيغ عغ عاماً  عفػاً  واصجر ،االزمة احجثتيا
 الػحيج ابشو ، اذ تػفي5777كانت عائمة ىانكػؾ قج مخت بطخؼ عريب ججًا مصمع عاـ      

 بعسخ وكاف ،5777في الدابع والعذخيغ مغ كانػف الثاني عاـ جػف جػرج واششصغ ىانكػؾ 
االف اف  (77) وكانت حادثة مؤلسة لمعائمة. ،متجسجة بخكة في التدلج ثشاءأ سقط عشجما وذلظ ،التاسعة

 مديخة الخجل بقيت حافمة بالكثيخ مغ األحجاث التي واكبيا بعديسة واصخار. 
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 عمى 5777القارؼ في الحادؼ والعذخيغ مغ شباط عاـ  الكػنغخس في السشجوبيغ غالبية وافقت  
لحا  ،التشؿيح والسخاجعة إلى بحاجة االتحاد الكػنفجرالي التي اقخت مشح ست سشػات سابقة مػاد أف

 وحيج لغخض ؼيبلدلؽيا في الػاليات مغ العجيج قبل مغ السعيغ السشجوبيغ مؤتسخ أف الكػنجخس قخر
كانت الػاليات الستحجة عمى مػعج في صيف ىحا العاـ مع  .االتحاد مػاد مخاجعة ػوى ،وصخيح

اجتساع عاـ لػضع صيغة ججيجة لمحكع تشقح الببلد مغ حافة االنييار. لع يذارؾ جػف ىانكػؾ في 
  Gerryمؤتسخ ؼيبلدلؽيا الجستػرؼ، إال أف الػالية أرسمت وفجىا الحؼ تألف مغ البيخج جيخؼ  

Elbridge (5711- 5751وروفذ كشج )  King Rufus (5711 - 5777)  وناثانياؿ جػرىاـ 

Nathaniel Gorham  (5717 - 5771وكاليب ستخونج ) Strong  Caleb (5711 - 
5757 )(77) . 

وفي خزع السجاوالت الراخبة التي خاضيا السذاركػف لخسدة اشيخ ووجيات الشطخ الستبايشة     
ح حخية االفخاد والػاليات، تسخس عشيا صيغة ججيجة لمجستػر ولشطاـ والسخاوؼ مغ نطاـ قج يكب

 الئحة عمى اشتساليا لعجـالحكع، تقخر اف يعخض عمى مجالذ الػاليات لمسرادقة الذعبية عميو. و 
ر في الدابع عذخ مغ ايمػؿ لع يػقع البيخج جيخؼ مشجوب ماساتذػستذ عمى وثيقة الجستػ  ،لمحقػؽ 
في حيغ وقع زميبله روفذ كشج وناثانياؿ جػرىاـ، ولع يكغ كاليب ستخونج حاضخًا يػميا.  ،5777

فبجأت بعج ذلظ مخحمة ججيجة في عسػـ الػاليات مغ الرخاع بيغ فخيقيغ، ناصخ االوؿ الجستػر وما 
، وفخيق آخخ عارض  Federalists (71)جاء ؼيو مغ صبلحيات وميدات وعخفػا بالفجرالييغ 

الػاسعة لمحكػمة، وشالب بشػع مغ البلمخكدية في االدارة وعخفػا بسشاىزي الفجرالية   الربلحيات
Anti-Federalists وتحػلت الػاليات الى ساحات لمسشاقذة والمقاءات والترخيحات بيشيع إلثبات ،

 (75) صحة حججيع.
، 5777وصمت ندخة مغ الجستػر الى ماساتذػستذ في الخامذ والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ    

واصجرت الجسعية العامة في الػالية تعسيسًا في الخامذ والعذخيغ مغ تذخيغ االوؿ مغ العاـ نفدو، 
يقزي بصبع ندخ مغ الجستػر وتػزيعيا عمى كل مجيشة وبمجة، لغخض اجخاء انتخابات الختيار 

 (77)لسؤتسخ الػالية لمسرادقة عمى الجستػر. مسثميغ 
انتخب الحاكع جػف ىانكػؾ رئيدًا لسؤتسخ السرادقة عمى الجستػر الحؼ انعقج في بػسصغ     

سكختيخًا،   George Richards Minotوالقاضي ويمياـ كيػششج نائبًا لو وجػرج ريتذارد ميشػت 
بشي الجستػر الفجرالي مغ قبل الػالية، وقج بجأ بحزػر ثبلثسائة وسبعػف مشجوبًا مشتخبًا لسشاقذة ت
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واستسخت حتى الثالث مغ شباط مغ العاـ نفدو.  5777اعسالو في التاسع مغ كانػف الثاني عاـ 
كاف صسػئيل آدمد رئيذ مجمذ الذيػخ حاضخًا وبقػة في السشاقذات الحادة التي سادت. ففي 

 الػحيج الخيار ىي الفجرالية الحكػمة أف تػرعمى الجس الحؼ وقع كشح روفذالػقت الحؼ أعمغ ؼيو 
 شخيقيا في الببلد تجارة اف آخخوف  رأػ. القجيسة لمكػنفجرالية مشاسب وبجيل ،الشاس لحساية

 أميخكا تبعية يؤكج وىحا خاصة، والبخيصانية األجشبية الدمع عمى عجة واليات باعتساد لبلضسحبلؿ،
 لمحطخ، حتى أو والزخائب والخسػـ والسكػس لمتعخيفة مػحج بشطاـ اآلف لحج تحع لع ألنيا ألوربا،

، والجعع التذجيع عمى زراعي أو صشاعي قصاع أؼ يحرل ولع  الجستػر تبشي فاف وليحا البلـز
 جيخؼ  البيخج. االتحاد صالح في سترب األمػر تمظ مع التعامل سمصة الكػنغخس وتفػيس الحالي

دعػة رسسية لو، ليذغل مقعجًا لئلجابة عمى اىع  لع يحزخ جمدات السؤتسخ، عمى الخغع مغ تػجيو
  . (71) التداؤالت التي تتعمق بالػقائع والفقخات

افتتح ىانكػؾ السؤتسخ بإلقاء كمسة عبخ فييا عغ سعادتو باستعادة صحتو، ليتسكغ مغ حزػر    
اعساؿ ىحا السمتقى الحؼ يتحتع عميو تقخيخ مريخ الػالية، كسا اشار الى فجاحة عجـ تأييجه لشطاـ قج 

 قيج سػضػعال شخح إلى اآلف ُدعيت أف بعج الدادة، أييايربح مرجرًا لبلستقخار الدياسي والخخاء " 
 ي قج استعجتأن يدعجني. كمسات ببزع العسل إنياء في التداىل أرجػ، بذأنو قخار واتخاذ السشاقذة
 أعتبخىا أف يجب كافىحا السؤتسخ.  في السػاششيغ زمبلئي مقابمة عمى قادًرا أصبحتو  اآلف، صحتي
 تع إذا شطاـ،ل ودعسي مداعجتي تقجيع مغ أحـخ أف حياتيفي  السحدنة األخصاء أكثخ مغ واحجة
 شعب مشح في يفذل أف يسكغ فبل ،علسقتخحاتك وفًقا( سيكػف  أنو أشعخ باشسئشاف كسا) تعجيمو

 الكخامةوفي نياية السصاؼ نفذ القجر مغ  الدياسية، الحخية مغ أكبخ درجة الستحجة الػاليات
 .  (71)" األرض وجو عمى أمة أؼ عاتق عمىبقجر ما يقع  ،الػششية

ومؤكجًا عمى اىسية الشطاـ لجيسػمة الحكػمة اشار ىانكػؾ الى اف الجستػر الحالي يذتسل عمى     
 إفمآخح عمى االعزاء مخاجعتيا بػية تقػيسيا واعادة الشطخ في ججواىا خجمة لمرالح العاـ " 

 مغ عميو متفقوىػ امخ  الخخاب، مغ بمجنا إلنقاذ عشو غشى ال بذكل ضخورؼ  لمحكع العاـ الشطاـ
 نفكخ عشجما ولكغ ،الجسيع باتفاؽ عيػبو، بو اآلف ؼيو البت سيتع ، واف الشسػذج الحؼاألشخاؼ جسيع

 لجيظ يكػف  أف فخيجًا لمغاية سيكػف  ،لؤلشخاص الحيغ اعجوه السختمفة والعادات االىتسامات تشػع في
. ومبجدًا مغ السخاوؼ التي ساورت الكثيخيغ مغ نذػء (71)" يحتخمياالتي  لمسذاعخ كامل اتحاد

نطاـ استبجادؼ ييجد الحخيات اشار ىانكػؾ الى اف السيدات التي حجست امكانية حجوث ذلظ كفمت 
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 فإف اآلف الحاؿ ىػ كسا ولكغ، صعػبة أكثخ الدمصة تفػيس ميسة ستكػف لمذعب الحساية " 
 (71)"وقادروف  مدتؿيسػف  حكاـ دائًسا لجييع سيكػف  ...آمشيغ تجعميع الشاس بيا يحتفع التي الدمصات

ىانكػؾ اعمغ مػافقتو عمى الجستػر عمى اف يؤخح بشطخ االعتبار كل السشاقذات والسصالبات     
 قخيًبا ستربح السقتخحة التعجيبلت أف مغ تامة ثقة عمى وأنا الجستػر عمى أوافقالسذخوعة ؼيو: " 

 سػاء حج عمى واليدخ األمغ لسشح محدػبة لكشيا ، محمية ليدت التعجيبلت ىحه. الشطاـ مغ جدًءا
" وفي ختاـ كمستو عبخ ىانكػؾ عغ ثقتو بحرافة عمييا سيػافقػف  الجسيع أف أعتقج الػاليات، لجسيع

 االشخاص ووعييع سػاء مخر الجستػر اـ ال، وعجـ االنجخار الى االنفعاؿ السفخط مغ كبل الفخيقيغ: 
 أو جانب مغ انترار ىشاؾ يكػف  أف يسكغ ال تكػف، قج كسا ُتحدع السدألة ػادع أضيف، دعػني" 

 بمجه، يحب رجل كل صالح، رجل كل فإف كبيخ انقداـ ىشاؾ كاف إذا. آخخ جانب مغ استياء
 روح تشسية لىا جاىجاً  يدعى...  سػؼ وأنو العادية، غيخ الفخح عبلمات بجاءإ عغ بعيًجا سيكػف 
 في كبيخ بحكاء يتستعػف  ،عطيع بشػر يتستعػف  أناس ىع الكػمشػلث ىحا في الشاس إف. التػفيق
 وأف ،مرمحتيع عغ مشفرمة مرمحة مشا أؼ لجػ ليذ أنو يعمسػف  إنيع. العامة التجارية األعساؿ

 اً أبج يتخمػا لغ لحلظ. معاً  ندقط أو نشيس أف جسيًعا عميشا يجب وأنو ، سعادتيع ىي سعادتشا تكػف 
 السقتخح الذكل رفس يشبغي كاف وإذا ،األغمبية صػت يحكسيع أف مبجأ ،لمسجتسع األوؿ السبجأ عغ

 إجخاؤه سيتع الحؼ بالترػيت عميو السرادقة تست إذا. آخخ بحساس سيحاولػف  فإنيع لمحكػمة،
 ."تعجيمو لىا دستػرية بصخيقة يدعػف  الكساؿ، حاجة يخوف  وحيث ،بيجوء يخضخػف  فدػؼ اآلف،

 رأػ كسا ومحكخا الجسيع باف ىحه الفخصة ىي عصية اليية لمببلد باسخىا يشبغي عجـ التفخيط بيا"  
  بذأنو، قخاراً  فمشتخح السجيجة، الفخصة ىحه يسشحشا أف السشاسب مغ أنوهللا الحاكع االعمى لمكػف، 

 ببلدنا مباركة في سيدتسخ أنومغ  متػاضعة وبثقة نػايانا، وسجاد الستقامة مشاشجيغ إياه
 (77)"وإنقاذىا

ويبجو  عمى الخغع مسا سبق كاف غيخ واضح، والحؿيقة اف مػقف جػف ىانكػؾ ازاء الجستػر   
بجعػػ  ،حتى تاريخ الثبلثيغ مغ كانػف الثانيو الجمدات بعج افتتاح السؤتسخ بتغيبو عغ  جمياً ذلظ 

داء الشقخس الحؼ كاف يعاني مشو. لكشو اكج عمى ضخورة تزسيغ الجستػر جسمة التعجيبلت التي 
 (77)لو التػازف بسا في ذلظ الئحة الحقػؽ.  حققت

 ىيث وويمياـ جػرىاـ وناثانياؿ بػدويغجيسذ  الدابق بالحاكع الستسثل الجستػر أنرار جشاحلسح    
 بجورىا ستؤدؼ التي الفػضى الى تقػد أف كادت التي ،األخيخة التسخد أحجاث الى ستخونج وكاليب
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 وإبخاـ األخصار، لسػاجية فجرالية حكػمة في االتحاد الشاس عمى فوأ واالستبجاد، الصػياف الى
في . القائسة الحكػمة أنيكت التي الذخور ومعالجة ،الخارج في الببلد بدسعة واالرتقاء ،السعاىجات

، الحؼ كاف ىانكػؾ جػف  مع فعمػا وكحلظ عمى آدمد، التأثيخ في الفجرالييغ نياية السصاؼ نجح
 االنتخابية حسمتو في إياه دعسيع بالتمسيح بإمكانية ربسا ،متخػفًا بعس الذيء مغ مآخح الجستػر

  .(77)ونائب أو خئيذال لسشربي السقبمة
 وعجـ ،العبيج تجارة باستسخار الدساح مثلالعجيج مغ القزايا الخبلؼية ؼيو،  مغ الخغع وعمى    

 أف بعج ،5777 شباط مغ الدادس في عميو السرادقة جخت فقج لمجيغ، إشارة أية عمى احتػائو
 اقتخحيا التي التعجيبلت بأف قشاعتو مؤكجاً  ،الجستػر عمى ؼيو أثشى خصاباً  ىانكػؾجػف  ألقى

 وثسانية مئة ضج وثسانيغ وسبعة مئة بأغمبية السرادقة وجخت الشطاـ، مغ جدءاً  ستربح السشجوبػف 
، لتربح بيحا 5777، وقج اقخ في الجسعية العامة بتاريخ الدادس مغ شباط عاـ وستيغ

ماساتذػستذ الػالية الدادسة في اقخار الجستػر بعج كل مغ ديبلويخ وبشدمفانيا ونيػجخسي وجػرجيا 
 مغ الثالث انتخابات في فاز قجكاف  االثشاء ىحه في ىانكػؾ . وججيخ بالحكخ اف(71) وكػنكتكت

 .الحاكع سشربب 5777 عاـ نيداف
اصبحت  5777بعج مرادقة نيػىامذيخ عمى الجستػر في الحادؼ والعذخيغ مغ حديخاف عاـ    

الػالية التاسعة، وبيحا تحقق الشراب القانػني إلقخار الجستػر االتحادؼ، وصادؽ الكػنغخس عمى 
. وبجأت الخصػات العسمية النتخاب الخئيذ االمخيكي، 5777ذلظ بتاريخ الخابع عذخ مغ تسػز عاـ 

تقخر اف تربح نيػيػرؾ عاصسة مؤقتة لمحكػمة، واف يتع تعييغ الشاخبيغ في كل والية الختيار و 
، واف يجلي ىؤالء الشاخبيغ بأصػاتيع في 5777الخئيذ في اوؿ اربعاء مغ شيخ كانػف الثاني عاـ 

اء اوؿ اربعاء مغ شيخ شباط، واف يجتسع اوؿ كػنغخس لمببلد في ضل الجستػر الججيج في اوؿ اربع
 (75) مغ شيخ نيداف.

 بصل واششصغ جػرج الجشخاؿ جانب الىرشح لسشرب رئيذ الػاليات الستحجة شخريات عجيجة،    
 جػف  كميشتػف  وجػرج لشكػلغ وبشجاميغ (77) جاؼ وجػف  نػكذ وىشخؼ  آدمد واالخػة االستقبلؿ حخب

العاـ مخة اخخػ ، كاف جػف ىانكػؾ مغ بيشيا )عمى الخغع مغ فػزه في نيداف مغ ىحا روتميجج
، ومغ مجسػع مائة 5777بسشرب الحاكع عمى ماساتذػستذ(. وفي الثبلثيغ مغ نيداف عاـ 

وثسانية وثبلثػف ناخب حرل السخشحػف عمى االتي: واششصغ حرل عمى ست وتدعػف صػتًا، 
وجػف آدمد عمى اربعة وثبلثػف، في حيغ حرل جػف جاؼ عمى تدعة اصػات، وجػف ىانكػؾ 



 األمريكي االستقالل اعالن عمى املوقعني وأول القاري الكونغرس هانكوك رئيس جون

                                                                    عبداهلل طالب نغم. د.م.أ                                                                                                             

 233 

 

صػات، وجػرج كميشتػف عمى ثبلثة فقط، ولع يحرل البؿية اال عمى صػت او اثشيغ. عمى اربعة ا
    (71) وبيحا فاز واششصغ باألغمبية بالسشرب الخئاسي وجػف آدمد نائبًا لو.

 5777بقي جػف ىانكػؾ يذغل مشرب حاكع ماساتذػستذ، ففي الخامذ مغ نيداف مغ عاـ    
حتى  5771رب الحاكع، وكحلظ في االعػاـ حرل ىانكػؾ عمى كل االصػات لسخشحي مش

5771 .(71)  
 :وفاتهالمبحث الخامس 

ػف ىانكػؾ مياـ عسمو حاكسًا عمى ماساتذػستذ، في الػقت الحؼ اخحت صحتو واصل ج   
باالعتبلؿ، ولع يعج قادرًا عمى الػقػؼ إللقاء كمسة او خصاب اماـ الجسعة العامة. وتػفي في مشدلو 

، وكاف لو مغ العسخ حيشيا ست وخسدػف 5771الثامغ مغ  تذخيغ االوؿ عاـ ببػسصغ في ليمة 
عامًا. عشج وفاتو انتقمت الدمصة الى صجيقو ورؼيقو في الكفاح صسػئيل آدمد، الحؼ كاف يذغل 
مشرب نائب الحاكع، وكاف في الثالثة والدبعيغ مغ العسخ، ليكسل السجة الستبؿية، وأجخيت بعج ذلظ 

 (71) يا بسشرب الحاكع لعاميغ اخخيغ.انتخابات فاز في
. وفي Granary Burying Groundشيع جػف ىانكػؾ في جشازة مييبة وشعبية، ودفغ في    

 Church in، راعي كشيدة   Peter Thacherعطو شػيمة اثشاء السخاسيع القاىا القذ بيتخ ثاكخ  
Brattle Street رحمة الكفاح والعصاء التي ، في العذخيغ مغ ذلظ الذيخ، استحكخ مع الجسيع

قصعيا خبلؿ مديخة حياتو، بيغ عالع التجارة والساؿ وحياة التخؼ التي عاشيا وورثيا عغ عسو، 
وبيغ اعتشاقو لمقزة الػششية ودعسو لمثػرة وحقػؽ السدتعسخيغ ومػاجية الدمصة البخيصانية، فزبًل 

وحاكسًا عمى ماساتذػستذ لفتخة  عغ السشاصب الخسسية التي تقمجىا بيغ اروقة السؤتسخ القارؼ 
 ومسا جاء فييا :  شػيمة.

 الشػع ذلظ مغ قجراتو كانت. العالع مدخح عمى رائعاً  دوراً  ليسثل " تذكمت شبيعة الحاكع ىانكػؾ    
 إلى بالدفخو  جامعتشا، في التعميع خبلؿ مغ تخعخعلقج . كانت مييبة لمغاية ،ويجىر يحىل الحؼ

 عع قبل مغ تبشيو تع. شفػلتو مشح ابي لتي تستعا ،والرالحيغ الحكساء أحاديث خبلؿ ومغ الخارج،
 مبكخ وقت في وأصبح السقاشعة، في السحصات أىع مغ بعزاً  وشغل ،ججاً  كبيخة مستمكات لوكانت 
 السداىسة أمكشيع مغ سعجاء كانػا... كع عبقخيةلم بحرة كل لقج زرعت ؼيو. الجسيػر اىتساـ مػضع

 كاف ثخوة أؼ مغ وأعمى القرػػ، لخغباتو مداوية ثخوة عمى السبكخة حياتو فيحرل  .تقجمو في
 كانػا ،السػقف ىحا في بقمق ليوا يشطخوف  أصجقاؤه كافو . الػقت ذلظ في أمخيكا مغ جدءأؼ  يعخفيا
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 شعخوا لقج". يتخبرػف التجميخ" الحيغ ألولئظ فخيدة ويربح التبجيج، دوامة إلى يشجحب أف يخذػف 
 الؿيسة ذوؼ  الخجاؿ وثقة احتخاـ اكتداب في راغباً  ،مختمفاً  مشحى يأخح وججوه عشجما بالدخور

 ألمخيكا، لمغاية مثيخة فتخة في العامة حياتو بجأ .ببلده لحخيات ومؤكج كرجيق والطيػر والذخرية،
 بخيصانيا مع خبلفشا بجاية في ذلظ كاف. رجل كل وقجرات مجيػدات استجعت التي الفتخة وىي

 ىحه في بعسق... دخل  وحاسع دافئ بصبيعتو. الجستػرية غيخ ألفعاليا ومقاومتشا العطسى،
 اسسو أحبػا لقج. لسػاششيو مثااًل وقجوة الػدودة، الذعبية وأخبلقو ششيتوو  التي جعمت. السقاومة
 ليـػ بحشاف عشيا تحجث التي السجيشة، ىحه. واغجقػا ومشح وقت مبكخ عميو كل التبجيل بالحات،
 كل في ليذيج لىا دعػه ،حكاميع مغ جعمػهلقج . تقجيسو مقجورىا في كاف يدتس كل مشحتو وفاتو،

 (71)"لتكخيسو شيء أؼ فعل استصاعػا عشجما سعجاء وكانػا مشاسبة،
 بػدقة في إمختو تحت أنفديع ووضع ،معو بالتػاصل سعجاء اليافع الذباب كافوأضاؼ      

 دائًسا كاف لقج...  لئلقميع العامة جسعيةال في مقعج لىا دعػتو في والكبار الرغار اتحج ة،عدكخي
 عػاشفيع، عمى الديصخة ىحه مثل قبمو مغ شخز أؼ لجػ يكغ لع. السػاششيغ رفاقو عمى عديداً 
 اتدع دولة رجل أصبح وعشجما". لو وإعصائيا أعيشيع قتبلعال مدتعجيغ" كانػا لػ كسا أحياناً  وبجا

 القػية اإلغخاءات قاوـ  ،حؿيؿياً  وششياً  ىانكػؾ الديج كاف. وشعبيتو احتخامو معو وزاد ،عسمو مجاؿ
 ،فريحاً  كاف. البخيصانية الحكػمة إلجخاءات معارضتو وسحب ببلده، بقزية لمتزحية والسبيخة
محبػبًا مغ  الطخوؼ ىحه جعمتو ؼيعة...ر  أخبلقو كانتلقج . مػضػع كل في ولياقة بديػلة وتحجث

. مرمحتيع يدتيجؼ وكاف قزيتيع عغ دافع ألنو أحبػه لقج. بمجتو مػاششيو  عسػمًا،قبل مػاششيو 
بة ىانكػؾ الديج امتمظ  بالتداوؼ  انتباىو وجو. وكخامة سيػلة بكل تجاولية ىيئة رئاسة في مسيدة مـػ

 في ماساتذػستذ مقاشعة مؤتسخ لخئاسة دعي عشجما السػاىب ىحه اكتذف ...األعزاء جسيع إلى
 بجء عشج سشػات لعجة السػحجة يخكاأم مؤتسخ تخأس عشجما وتػسعت ذلظ بعج وتحدشت ،5771 عاـ

 مسيدًا في بؿية الػاليات لمطيػر أىمو الكخيع مطيخه األنيق، ذوقو والديمة، السيحبة أخبلقو. الحخب
 مقائجتفػيس ل أوؿوكاف تػؾيع  .مختمفة بشجاحات واستسخت العطسى بخيصانيا مع الحخب بجأت. ..

 الديج قبل مغ تع بأكسميا، حخبشا خبلؿ سخور بكل قادىع الحؼ العطيع الخجل لجيػششا، العاـ
 الكمل يعخؼ ال وكاف لمغاية، ثؿيبلً  الػقت ىحا في عمى عاتقو السمقاة األعساؿ ثقل كاف.. .ىانكػؾ

ية مػضع أصبح لقزيتيا، وفائجتو أمخيكا في نفػذه بشدبةو . بو اىتسامو في . ألعجائيا واستياء كخـا
يقرج ] آخخ بارز وششي مع بالفعل استثشي لقج. ثخوة وببل مبجأ ببل كخجل سسعتو بتذػيو يكتفػا لع
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 شجاعتو تزعف ولع وتحساس تيجأ لع. لآلخخيغ قجمػه الحؼ العفػ مغ الحالي قائجنا [صسػئيل آدمد
 باقتخاعيع دعػه عشجما بالتأكيج، غيخه مغ أكثخ لو احتخامو ماساتذػستذ شعب .. اضيخ.بتيجيجاتيع

 لفتخة والتسييد الثقة ىحه مثل تػضع ما نادراً . الحالي الدعيج دستػرنا بسػجب األوؿ الحاكع ليكػف 
 غيخ االحتساالت تمظ وبعس السشافديغ، وشسػح وحدج الحدب، ترادمات .الخجل نفذ في شػيمة

 يخدخىا لع ىانكػؾ الديج لكغ ،سشػات بزع بعجتدمب الخجل السػدة الذعبية  عادة ... الستػقعة
 سيكػف  .شخريتو مغ الجدء ىحا في قػية سسة جـق خجمتيع، في ونداىتو بالشاس ارتباشو أف. ..اً أبج
. السػحجة أمخيكا وسعادة الستقبلؿ قػياً  صجيقاً  كاف إنو نقػؿ أال ىانكػؾ الحاكع لحكخػ  الطمع مغ

 أعصى الذعب، أماـ الجػىخية، السدايا أكثخ البمج ىحا مشو ناؿ الحؼ الفيجرالي، الجستػر كاف عشجما
 عمى وافق عشجما كاف كسا .لببلده الخجمات مغ القجر نفذ حيشيا قجـ وربسا لرالحو، نفػذه

 وبيشسا. ... الػشغ في وششياً  جعمو مسا العالع، وسعادة اإلنداف بحقػؽ  االىتساـ نفذ .استقبلليا
 يتستعػا أف بذجة وأراد بشجاحيا، ابتيج فقج الباسمة، األمة ىحه وانقدامات لتجاوزات يأسف كاف

 في وساىع ،ونببلً  سخاءً  أكثخ بأعساؿ قاـ أمخيكا في شخز يػجج ال ربسا ... حخة حكػمة ببخكات
 والسزياؼ الكبيخ األسمػب جانب إلى. العامة السؤسدات في الحخية مغ بسديج السشاسبات جسيع
 وششي، غخض كل عمى كبيخة مبالغ أنفق فقج مشدلو، في وغيخىع األجانب بو يدمي كاف الحؼ

 (77) "الخاصة بتبخعاتو.. جامعتشا ولرالح
واختتست العطة بسقارنة واستحكار أعساؿ البخ التي قاـ بيا وآيات مغ الكتاب السقجس احتفاًء بو    

 الفقيخ،... عجيجة الخاصة الصبيعة ذات والدخاء الخيخية أعسالو كانترجبل نبيبًل ومعصاًء " 
 بيحه قجميا التي السبالغ. فزمو جخبػا كميع الشبيل، الخجل الدجيغ، التعيذ، السجيغ، اليتيع األرممة،
 السدكيغ خمز ألنو شيجتو، العيغ رأتو ولسا ؼباركتو، األذف سسعتو فمسا "  محىمة كانت الصخيقة

 األرممة قمب وجعل لميبلؾ، السدتعج بخكة عميو ندلت. يعيشو مغ لو ليذ ومغ واليتيع يبكي الحؼ
 تمقى"   ". عخفيا التي قزيةلم لمفقخاء، أباً  كاف. عخجلؤل والخجميغ لمسكفػفيغ عيشاً  كاف. فخحاً  يغشي

 بيتو كاف ...ومؤسداتو الجيغ تقجيذ مبكخ وقت و ومشحؼي توُغخس تؿياء،أ صجقاءأ قبل مغ تعميسو
 مرالحشا كل في دخل لقج.. .بيع تسدكو عغ عمشاً  وأعمغ الجيغ، رجاؿ عمى مشفتح دائًسا وقمبو
 ليحا العامة الذخرية عغ الكثيخ قمت لقج. وسعادتشا بدبلمشا الحؿيقي ارتباشو أثبتا وإخبلص بحخارة
 ويعدؼ  هللا يعيغ أف ودعػاتشا رغباتشا عغ اإلعخاب في خصأ يػجج ال ولكغ. ... العطيع، الخجل
 أف حاولت لقج إخػتي، يا وىكحا ...اآلخخيغ وأقاربو الحياة، قيج عمى الباقي وأخيو حياتو، ةشخيك
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 مغ مػعطة آخخ اأني في أفكخ عشجما يشدؼ وقمبي. الػدود العطيع الخجل ىحا شخرية أنرف
 ألصجقائشا، األخيخة ىحه الذعيخة أداء في محدف  شيء ىشاؾ .لو اأريي أف أستصيع والمصف االحتخاـ

 في بحلظ أشعخ أنشي مغ متأكج أنا ... إليو يعػدوا لغ الحؼ السكاف لىا ونقميع أعيشيع، إغبلؽ في
 ال بأحاسيذ أشعخ فإنشي ،في ىحا العالع الُسحدغ رجيقيل األخيخ أقػـ بالػداع وبيشسا المحطة، ىحه

 (77) .وصفيا أستصيع
اختدلت تمظ العطة حياة جػف ىانكػؾ ومديختو الحافمة بالسػاقف والسجخيات حتى وفاتو، ليكػف   

، مسغ اثبت مقجرة فائقة في مػاجية أحمظ المحطات التي األمخيكية الثػرة زعساء بخزأ حجبيحا أ
  رافقت احجاث القزية الػششية بربلبة وثبات . 

 
 الخاتمة
ليا  عخيقة ألسخة ماساتذػستذ في التاجخ الثخؼ واالرستقخاشي البارز نذأ جػف ىانكػؾ -5

 في الخسسية الكشيدة في قداوسة وججه والجه كاف االستعسارؼ، العيج مشحجحور 
 ىانكػؾ ورث وفاتو وبعج بػسصغ، عيافأ  بخزأ عسو قبل مغ تبشيو بعج صبحوأ .السدتعسخة

 .التجارية الدفغ مغ اسصػؿ لجيو كافو  شائمة، ثخوة
 عمى أكبخ سمصة لتأكيج مشرفة غيخ تجابيخ فخضب البخيصانية الحكػمة بجأت عشجما -7

الخافزة  السذاعخ نست عذخ، الثامغ القخف  ستيشيات مشترف في األمخيكية مدتعسخاتيا
وكاف ىانكػؾ ابخز السشاوئيغ  ،السدتعسخيغ بيغ واالضصخابات وعست ،لمييسشة البخيصانية

 . لتمظ الدياسة
 تحقيق االستقبلؿ أجل مغ الػششية الحخكة سداعجةل ونفػذه ثخوتو ىانكػؾ جػف  استخجـ -1

فارتبصت بجاية انصبلؽ شخارة  ،األمخيكي. وخاشخ بحياتو الى جانب رؼيقو صسػئيل آدمد
 الثػرة في كػنكػرد ليكدشجتػف باسسييسا.  

 صجر عشجماو  ، 5777 عاـ لىا 5771 عاـ مغ الثاني القارؼ  لمكػنغخس رئيًدا أصبح  -1
جسيػرية ججيجة، كاف اوؿ جػف  الستحجة االمخيكية الػاليات وولجت ،االستقبلؿ إعبلف

ىانكػؾ السػقعيغ عمى تمظ الػثيقة، برفتو رئيدًا لمكػنغخس القارؼ الثاني، وسط اجػاء 
 مغ الػبصة والتخقب الححر ايزًا. 
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 ،5771  - 5771ماساتذػستذ بيغ عامي  لكػمشػلث حاكع أوؿ ىانكػؾ جػف  كاف  -1
 ، وىػ السشرب الحؼ شغمو شػيبًل حتى وفاتو.5771 – 5777 بيغ عامي اخخػ  ومخة

أدار الكػنغخس القارؼ خبلؿ رئاسة ىانكػؾ الحخب الثػرية برعػبات بالغة، السيسا مع  -1
ضعف االمكانيات الستاحة، وقمة التخريرات السالية البلزمة إلدامة الحخب وتحقيق 

 الشرخ الشاجد، لكشو تػاصل مع قادة الببلد بشجاح وتفيع. 
خة، اىسيا تبشي الجستػر شيجت والية ماساتذػستذ خبلؿ حكسو تصػرات داخمية كثي -7

، وايزًا انعقاد السؤتسخ العاـ لمسرادقة عمى الجستػر الفجرالي عاـ  5771السحمي عاـ 
، والحؼ تبشتو الػالية بعج مجاوالت وسجاالت كثيخة، لتجخل االتحاد بعج التػصية 5777

 بتزسيغ الػثيقة الئحة لمحقػؽ. 
قبل معارضيو، تارة باتيامو بالتيخيب تعخض ىانكػؾ خبلؿ حياتو السيشية النتقادات مغ  -7

والتيخب مغ الزخائب قبل وخبلؿ الخبلؼ مع بخيصانيا، وبالتسمز مغ السدؤولية تارة 
اخخػ، وذلظ عمى خمؽية تشحيو عغ حكع الػالية قبل انجالع تسخد دانياؿ شيد عاـ 

، متحرعًا بػضعو الرحي. وفي كل االحػاؿ بقيت شعبيتو كبيخة في االوساط 5771
 لسحمية والػششية. ا

، ثع رئيدًا لو بيغ 5777 – 5771خجـ ببلده عزػًا لمكػنغخس القارؼ الثاني بيغ عامي  -7
، ثع 5771 – 5771، ثع حاكسًا عمى كػمشػيمث ماساتذػستذ 5777 – 5771عامي 

 5771رئيدًا لمكػنغخس القارؼ مخة اخخػ بيغ الثالث والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني عاـ 
، ثع حاكسًا مخة اخخػ عمى ماساتذػستذ 5771عذخيغ مغ ايار عاـ وحتى التاسع وال

 .  5771نػرفػلظ مدقط رأسو عاـ  –وحتى وفاتو في كػيشدي  5777مغ 
يسكغ القػؿ اف جػف ىانكػؾ كاف مغ ابخز وششّي الثػرة االمخيكية، عّج شخرية عامة  -51

الخجمات لرالح  حيػية مفعسة بالعصاء الجؤوب، وتسيد بأخبلؽ المعة، قجـ الكثيخ مغ
بمجه ومػاششيو، فحقق شيخة وشعبية واسعة بيشيع. تقمج مشاصب محمية وعامة ورؼيعة 

 عجيجة، اكدبتو خبخة في عالع الدياسة فزبًل عغ ميارتو في عالع التجارة والساؿ.     
 الههامش
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(1)  A.P.C. Griffin، etal، Orations of American Orators: Including Biographical and 
Critical Sketches، Vol. I، New York & London، The Fifth Avenue Press، 1900، p. 
126. 

شخاب مدكخ يشتج مغ خبلؿ عسمية تقصيخ وتخسيخ دبذ قرب الدكخ السػالس، كانت جدر اليشج الغخبية   (7)
تشتجو، ويتع استيبلكو محميًا في السدتعسخات االمخيكية، فزبًل عغ شحشو عمى متغ سفغ نيػ انجمشج الى أفخيؿيا، 

 لسبادلتو بالعبيج الحيغ يشقمػف الى الكاريبي. 
(3)  Barbara A. Somervill،  John Hancock: Signer for Independence، USA، 2005، pp. 
16 – 22.  

عمى يج مدتعسخؼ ماساتذػستذ االوائل مغ البيػريتاف، مسغ  5111تأسدت كمية ىارفارد عاـ في عاـ  (1)
تخخج مغ جامعتي اوكدفػرد وكامبخيجج في انكمتخا، وارادوا ألوالدىع اف يحرمػا عمى تعميع مداو لسا حرل 

سسيًا قامت الجسعية العامة في عميو اسبلفيع في الػشغ،  وتعج اقجـ كمية في الػاليات الستحجة االمخيكية. ر 
 بإعادة تدسية كمية ىارفارد الى جامعة ىارفارد.  يشطخ :  5771الػالية عاـ 

 Marylou Morano Kjelle، The Life and Time Of John Hancock، USA، 2007، p. 34.  
(5) Ibid، p. 23.  

مغ  كانػف  77وتػفي في  5717جػرج الثالث: ثالث ممػؾ آؿ ىانػفخ، ولج في لشجف في الخابع مغ حديخاف   (1)
(، وكاف عسخه آنحاؾ اثشيغ 5711-5777   ً                    خمفا  لججه جػرج الثاني ) 5711، تػلى العخش عاـ 5771الثاني 

ً      ً           ً            وعذخيغ عاما ، كاف رجبل  انكميديا  كامبل  فخػرا  بببلده محبا  لذعبو، لكش      ً         ً                               ً  و اعتقج أف حكع مغ سبق كاف ضعيفا            ً         
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شت البخلساف مغ فخض سصػتو وتقييج سمصة السمػؾ، وجاءت بديصخة وزراء حدب                     ّ                                                                     قيجت الببلد بأصفاد مك 
خف الثامغ عذخ، وكاف يعبخ عغ ذلظ بقػلو "الػزراء ممػؾ ىحا البمج"، لحا الػيظ شػاؿ الشرف األوؿ مغ الق

نغع شالب عبج هللا، التصػرات الدياسية الجاخمية صسع عمى إرجاع سمصة التاج الى سابق عيجىا.  يشطخ :  
 ، دار صفحات لمشذخ والتػزيع، دمذق،5777 – 5771في الػاليات الستحجة االمخيكية بعج حخب االستقبلؿ 

 .   11، ص 7151
(7) Barbara A. Somervill، Op.Cit، pp.25 – 27. 
(8) John Roy Musick  ، John Hancock: A Character Sketch، Chicago، Instructor 
Publishing Company،  1903، p. 12.  
(9)  Lorenzo Sears، John Hancock The Picturesque Patriot ،  Boston، 1913، pp. 69 

– 57.  
(10) Delia Wood Lyman،  Calendar of American History 1884، New York & London، 
1883، p. 17.  
(11) Quoted in : Lorenzo Sears، Op.Cit، p. 100.    
(12) Ibid، p.  

، كاف اكبخ مغ جػف ىانكػؾ 5711وتػفي عاـ  5777ىع كل مغ صسػئيل وجػف آدمد، ولج االوؿ عاـ  (51)
بخسدة عذخ عامًا، تخخج مغ ىارفارد، كاف ثػريًا في افكاره وشخوحاتو بخرػص العبلقة بيغ الحاكع 
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عامي ، وشغل مشرب نائب الخئيذ االمخيكي بيغ 5771وتػفي عاـ  5711والخعية، والثاني ولج عاـ 
( . يعج 5715 - 5777( واصبح ثاني رئيذ لمػاليات الستحجة االمخيكية بيغ عامي )5777 - 5777)

 كبلىسا مغ جيل االباء السؤسديغ لمػاليات الستحجة واىع قادة الثػرة ضج بخيصانيا. 
ة ماجدتيخ ، رسال5715لمسديج يشطخ: دمحم ندار مياوؼ، جػف آدمد ودوره في الدياسة االمخيكية حتى عاـ    

 . 7151جامعة واسط ،  –غيخ مشذػرة ، كمية التخبية 
في ماساتذػستذ وتػفي فييا عاـ  5771جيسذ اوتيذ ىػ وششي وثػرؼ وناشط سياسي امخيكي، ولج عاـ (51) 

                         ً                                                             . درس القانػف وتخخج محاميا  مغ ىارفارد، بشى سسعة شيبة في السدتعسخة. بخز خبلؿ الرخاع بيغ 5771
ػلة الذييخة "ضخائب بخيصانيا والسدتعسخيغ، دافع عغ حقػؽ مػاششيو ضج التدمط البخيصاني. وىػ صاحب السق

 لمسديج يشطخ : . Taxation Without Representation is Tyrannyمغ دوف تسثيل ىي استبجاد"  
John Clark Ridpath، James Otis، the Pre-revolutionist: A Brief Interpretation of the 

Life and Work of A Patriot، Chicago، 1898، p. 17 – 30.  
(15)  Lorenzo Sears، Op.Cit، pp. 103- 104.  
(16) James E. Seelye Jr.   ،Shawn Selby، Christine Eisel  (ed) ،Shaping North 

America: From Exploration to the American Revolution، Vol 1: A- E، Colorado، 
2018، pp. 465 – 466.  

(17) Ibid، p. 467.  
(18) Lorenzo Sears، Op.Cit، pp. 110 – 112.  
(19)  John Roy Musick، Op.Cit، pp. 45 – 47.  

ابشاء الحخية ىي جساعات شعبية مغ السدتعسخيغ، تأسدت في معطع السدتعسخات االمخيكية لسػاجية القػانيغ   (71)
ة االقترادية وفي التعدؽية البخيصانية. وقج لجئػا الى اساليب متعجدة مشيا التيجيج والعرياف السجني والسقاشع

لمترجؼ لقانػف  5711حاالت اخخػ الى العشف ضج السػضفيغ الحكػمييغ والسػاليغ لمتاج. تذكمت في اب عاـ 
                                                                      ً                              الصػابع. وكاف كل مغ جػف ىانكػؾ وصسػئيل آدمد مغ ابخز قادتيا واكثخىع بغزا  مغ الجوائخ البخيصانية، التي 

رت لمتخؽيف مغ حجة الخبلؼ. لجأوا الى تعشيف وتخىيب التجار              ً                            استبعجتيع الحقا  عغ كل مخاسيع العفػ التي صج
والستاجخ السحمية مسغ رفس االلتداـ بقخارات السقاشعة. تبشت جسعة ابشاء الحخية مدؤولية حفبلت شاؼ بػسصغ، 

ـ . كاف مصمبيع الخئيذ الغاء قانػف الصػابع، لكغ االحجاث التالية جعمتيع يشذجوف االستقبلؿ التا5771في عاـ 
 عغ بخيصانيا. كاف ليع فخوع في ؼيبلدلؽيا ونيػيػرؾ ومجف اخخػ.  لمسديج عشيا يشطخ:

       Frank Purdy Williams،  A True Son of Liberty ، Cambridge، 1892.          
(21) Lorenzo Sears، Op.Cit، pp. 121 – 125.  
(22) Quoted in : Abram English Brown، John Hancok His Book، Boston، 1898، p.168 
) 23 ) Lorenzo Sears، Op.Cit، p. 125.     

حفبلت الذاؼ ىي تمظ السغامخة الجخيئة التي اقجـ عمييا عجد مغ الػششييغ مغ مشطسة ابشاء الحخية يقػدىع  (71)
صسػئيل آدمد وذلظ بالرعػد متشكخيغ بدؼ قبيمة السػىػؾ، والقاء حسػلة الذاؼ مغ عمى متغ الدفغ الخاسية 

 ة عميو.  لمسديج يشطخ : في السيشاء الى البحخ، كخد فعل عمى محاولة ارغاـ الدكاف دفع ضخيب
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، بحث 5771رواء حيجر صالح ، زعامة صسػئيل آدمد لحفمة شاؼ بػسصغ عاـ  -ىاشع صالح التكخيتي     
 .  7171( لذيخ اذار ، 71مشذػر في مجمة دراسات في التاريخ واالثار ، العجد )

(25) Lorenzo Sears، Op.Cit، p. 135. 
(26) Quoted in: Abram English Brown، Op.Cit، p. 178.  
(27) Ibid، p. 179.                   
(28) John Roy Musick، Op.Cit، p. 54. 
(29)  David J. Brewer (ed.) etal ،Worlds Best Orations From the Earliest Period To 

the Present Time،  in Ten Volumes، Vol: VI. Harvard، 1800، pp. 2393 – 2394.  
(30) Ibid، p. 2395 – 2396.  
(31) Ibid. p. 2396.   
(32) Abram English Brown، Op.Cit، pp.259 – 260.  
(33) David J. Brewer، Op.Cit، p. 2396. 
(34) Ibid، p. 2400.  
(35) Abram English Brown، Op.Cit، pp.183- 184.  
(36) Ibid، p. 186.  
(37) Lorenzo Sears، Op.Cit، pp. 144 – 148.  
(38) John Roy Musick، Op.Cit، p. 60. 
(39) Abram English Brown، Op.Cit، pp. 191- 194.  
(40)  Lorenzo Sears، Op.Cit، pp.161 – 162.  
(41) Ibid، pp. 163 – 164.  

ماساتذػستذ، وابشة القاضي ادمػنج كػيشدي   -دوروثي كػيشدي: ىي سيجة مغ اسخة مخمػقة في كػيشدي  (17)  
Edmund Quincy of Braintree and Boston رافقت جػف 5711وتػفيت عاـ  5717. ولجت عاـ .

يا ليتقمج ىانكػؾ رحمتو في الخخوج مغ ليكديشغتػف، واالفبلت مغ ؾبزة البخيصانييغ، ووصػلو الى ؼيبلدلؽ
مشربو كسشجوب مغ ماساتذػستذ الى السؤتسخ القارؼ ومغ ثع رئيدًا لو. انجبت ابشتيسا االولى التي تػفيت 
بعج مجة قريخة، ومغ ثع ابشيع جػف جػرج واششصغ، الحؼ تػفي ىػ االخخ بعسخ الثامشة. عقب وفاة جػف 

يكغ ليا اشفاؿ، وعقب وفاتو ، وعاشت في نيػىامذخ. ولع 5771ىانكػؾ تدوجت مغ جيسذ سكػت عاـ 
 ، عادت الى بػسصغ وبقيت فييا حتى وفاتيا. لمسديج يشطخ : 5717عاـ 

Mary Elizabeth Springer، "Lady Hancock"  A Story of The American Revolution، New 
York، 1900. 

(43) Candice F. Ransom،  John Hancock - History Maker Bios، Minneapolis، 2005، 
p. 33 – 34.  
(44) Ibid، p. 37;   ارؿ شيشظ ميخز، حزارة العالع الججيج مغ عرخ االستكذاؼ الى عرخ الحرة فرل

. 71، ص 5717تاريخية، نقمو لمعخبي: فؤاد جسيل، الصبعة االولى، مصبعة شفيق، بغجاد،   
(45)  Quoted in: John Roy Musick ،Op.Cit ،p. 76.  
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(46)  Ibid, p. 77. 
(47)  Quoted in: Abram English Brown ،Op.Cit ،pp. 205- 206.  
(48) Quoted in: Ibid, p. 206. 

جػرج واششصػف : ابخز قادة الجيل الثػرة واىع االباء السؤسديغ لمػاليات الستحجة االمخيكية. ولج عاـ   (17)
االستقبلؿ. واوؿ رئيذ . اصبح القائج االعمى لمقػات القارية خبلؿ حخب  5777وتػفي في عاـ  5717

ولجورتيغ متتاليتيغ. يشطخ : بداـ العدمي, جػرج واششصغ  5777مشتخب لمببلد في ضل الجستػر الفجرالي عاـ 
 . 5771, الصبعة االولى, السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ, 5777 – 5717

(50) Ibid, p. 207. 
(51) Ibid, p. 207.  
(52) Ibid, pp. 207- 208.   
(53) Abram English Brown ،Op.Cit ،pp. 210 – 211.  

(54) Quoted in: James Herring   ،James Barton Longacre (ed.) , The National Portrait 
Gallery of Distinguished Americans, In Four Volumes, Vol: 1, Philadelphia, 1854, 
p.10.  

(55) Quoted in: Abram English Brown ،Op.Cit ،p. 212.                                           
(56) Quoted in: Ibid, p. 213.  

(57) John Roy Musick ،Op.Cit ،p. 133.   
(58) Mary Elizabeth Springer, Op.Cit, p. 134. 
(59) Abram English Brown ،Op.Cit ،p. 224.    
 (60)  Ibid، p. 265.  
(61) Candice F. Ransom، Op.Cit، pp. 38 – 39. 
(62) Abram English Brown ،Op.Cit ،p. 227. 

، وتػفي ىشاؾ في الدادس مغ 5777آب  7جيسذ بػدويغ: رجل دولة أميخكي. ولج في بػسصغ في    (11)
 5777، كاف والجه تاجخًا ثخيًا، انتخب عاـ  5711. تخخج مغ جامعة ىارفارد عاـ 5771تذخيغ الثاني عاـ 

(. أصبح احج أعزاء 5777 -5771تسخ الحؼ صاغ دستػر والية ماساشػستذ، وانتخب حاكسًا لمػالية )لمسؤ 
( يعج أحج مؤسدي األكاديسية األمخيكية 5771 -5777الييئة التجريدية واإلدارية في جامعة ىارفارد )

، وأوؿ رئيذ ليا. حرل عمى درجة الجكتػراه في القانػف مغ جامعة ياؿ وإدنبخة. لمسديج عشو  لآلداب والعمـػ
 يشطخ:  

  Frank Edward Manuel and Fritzie Prigohzy Manue , James Bowdoin and the 
Patriot Philosophers, American Philosophical Society, Philadelphia, 2004.  

(64)  Abram English Brown ،Op.Cit ،p. 231.   
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(65) Supplement of The Acts and Resolved of Massachusetts, Collected and 
Arranged By: Edwin M. Bacon,  Vol: 1. 1780 – 1784. Boston, 1896, pp. 23 – 24   

, وعخفت باسع 5171تسدكت ماساتذػستذ بالكشيدة البيػريتانية التي تخسخت فييا مشح تأسيديا عاـ   (11)
الكشيدة االبخشية وتؤمغ بقػة بعجـ الفرل بيغ الجيغ والحكػمة السجنية، ودعستيا القػانيغ والتذخيعات 

بعج اعبلف االستقبلؿ  بالزخائب العامة وشجدت عقػبات بحث السخالفيغ. بقي الحاؿ عمى ما ىػ عميو حتى
وؾياـ الجسيػرية وتبشي دساتيخ ججيجة، اال اف القيػد خفت الى حج ما، لكغ لع تمغ الرفة الخسسية عغ الكشيدة 

. لمسديج يشطخ: نغع شالب عبجهللا, التشػع الصائفي في 5711كسا حجث في باقي الػاليات اال في عاـ 
الجامعة  –، بحث مشذػر في مجمة كمية التخبية 5777 – 5111السدتعسخات االنگميدية في أميخكا الذسالية 

 . 7151السدتشرخية، العجد الثاني، 
(67) Edwin M. Bacon, Op.Cit, pp. 25 . 
(68) Ibid, p. 25.  
(69) Ibid, p. 26.  

وتػفي  5711ولج روبخت مػريذ في ليفخبػؿ في انكمتخا, في الحادؼ والثبلثيغ مغ كانػف الثاني عاـ ,  )71(  
. يعج مغ السع وابخز قادة الجيل الثػرؼ, كاف تاجخًا وماليًا ضميعًا باالقتراد 5711في الثامغ مغ ايار عاـ 

وشغل مشرب مخاقب السالية أؼ ما يقابل والتعامبلت الخارجية وسياسي مغ الصخاز االوؿ، سانج قزية الثػرة, 
مشرب وزيخ الخدانة حاليًا في حكػمة الكػنفجرالية، واستصاع تسػيل حسبلت عدكخية ناجحة لػاششصغ وقادة 

 الجير القارؼ. يشطخ :  
Charles Henry Hart , Robert Morris The Financier of The American Revolution, 

Philadelphia, 1877.  
(71) James Spear Loring , The Hundred Boston Orators Appointed by the Municipal 

Authorities and Other Public Bodies, From 1770 – 1852, Boston, 1852, pp. 101 
– 102. 

(72) John Stetson Barry, The History of Massachusetts. The Commonwealth Period,   
Fourth Edition, Boston, 1857, p. 189 – 190.   
(73)  Ibid, pp. 190 – 191.  

، 5717ماساشػستذ عاـ  Hopkinton: جشجؼ أمخيكي. ضابط ولج في   Daniel Shaysدانياؿ شيد (71)  
، انزع الى قػات السميذيا السحمية خبلؿ الثػرة 5771أيمػؿ  77بشيػيػرؾ في  -Spartaوتػفي في 

بعج مذاركتو في معارؾ عجة وميسة مثل بشكخىيل  5777األمخيكية بػاليتو، ُرقي الى رتبة نقيب عاـ 
ألسباب غيخ معمػمة،  5771ولشجشدتػف وساراتػجا، أصيب في الحخب واستقاؿ مغ الخجمة العدكخية عاـ 

تجفع لو مدتحقاتو السالية. التف حػلو عجد مغ الداخصيغ الحيغ أثقمػا بالجيػف, وقخروا رفع الدبلح بػجو ولع 
. تشقل بعج فذل التسخد بيغ فيخمػنت ونيػيػرؾ حيث ُعفي عشو، 5777 -5771سمصة الػالية بيغ عامي 

ػرات الدياسية الجاخمية في وحرل عمى راتب لقاء خجمتو الدابقة. لمسديج يشطخ: نغع شالب عبج هللا، التص
 . 171الػاليات الستحجة االمخيكية بعج حخب االستقبلؿ، ص 
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مقتبذ في : فايد صالح أبػ جابخ، الفكخ الدياسي الحجيث، دار الجيل لمصبع والشذخ والتػزيع، بيخوت،    (71)
 .575، ص 5771

ضي فخجيشيا وميخيبلنج لحل خبلفات بيغ مفاو  5771ىػ لقاء عقج في الثاني والعذخيغ مغ كانػف االوؿ   (71)
حػؿ السبلحة في نيخ البػتػماؾ، تسخس عغ ابخاـ ميثاؽ مػنت فيخنػف في الخامذ والعذخيغ مغ اذار عاـ 

فخجيشيا. وفي الختاـ اقتخح السشجوبػف تػجيو دعػة عامة لجسيع الػاليات لعقج مؤتسخ  –, في الكدشجريا 5771
ميخيبلنج  في الحادؼ عذخ مغ ايمػؿ عاـ  –تخح عقج مؤتسخ انابػليذ يشزع التجارة، فكاف ثسخة ىحا السق

حزختو خسذ واليات فقط، كاف انصبلقة مثسخة لعقج مؤتسخ ؼيبلدلؽيا الجستػرؼ في مايذ عاـ  5771
 . 117 – 177. لمسديج يشطخ: نغع شالب عبج هللا، التصػرات الدياسية، ص 5777

)77( Edwin Ruthven Hodgman  ، History of the Town of Westford، in the County of 
Middlesex، Massachusetts 1659 – 1883،  Massachusetts، 1883، pp. 359. 
(78) Mary Elizabeth Springer, Op.Cit, p. 134.  
(79) Samuel Bannister  Harding , The Contest Over The Ratification  of The Federal 

Constitution in The State of Massachusetts, New York , 1896, pp. 132 – 133.   
 . 551 – 557ارؿ شيشظ ميخز، السرجر الدابق، ص    (71)
 . 551 – 551السرجر نفدو، ص    (75)

(82) Henry Stevens (Jr.),  Bibliotheca Geographica & Historica: Or A Catalogue of a 
Nine Days Sale of Rare & Available Ancient and Modern Books, Part I, London, 
1872, p.  317.          

(83) John Stetson Barry, Op.Cit, p. 281 – 290. 
(84) David J. Brewer (ed.) etal، Op.Cit، p.  2389.  
(85) Ibid، p. 2390.   
(86) Ibid، p. 2390.   
(87) Ibid، p. 2391.       
(88) James Spear Loring, Op.Cit, p. 111 . 
(89)  William Claflin,   Address on John Hancock Delivered at the Annual Meeting of 

the New England Historical Genealogical Society, Boston, 1896, pp. 11 – 16.  
(90) Luther Henry Porter،  Outlines of the Constitutional History of the United States، 
New York، 1883، p. 74.    
(91) Democrat's Almanac & Political Register، Containing the Declaration of 
Independence and The Constitution of The United States، New York ، 1840، pp. 
66- 67.  

 - 5777جػف جاؼ: سياسي ودبمػماسي وقانػني أميخكي, وأوؿ كبيخ لقزاة السحكسة االتحادية العميا )  (77)
ًا . أصبح رئيد5777ايار عاـ  57, وتػفي في 5711كانػف األوؿ  57(. ولج في نيػيػرؾ في 5771

لمتفاوض لعقج معاىجة مع  5777(. التحق بفخانكميغ في باريذ عاـ 5777 - 5777لمسؤتسخ القارؼ )
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ليخجـ في مشرب سكختيخًا لذؤوف الخارجية، خمًفا لخوبخت ليفجدتػف  5771بخيصانيا، وعاد الى أميخكا في 
مع كل مغ ماديدػف ( 5777-5777. كاف مغ دعاة إلغاء العبػدية في أميخكا, وكتب لمسجة )5777حتى 

اروػ يحي ذنػف  . لمسديج يشطخ:وىاممتػف األوراؽ الفيجرالية؛ لحث الشاس عمى السرادقة عمى الجستػر
, اشخوحة دكتػراه, كمية 5777 – 5711الصائي, جػف جاؼ واثخه في سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية 

 .  7151جامعة بغجاد,  –اآلداب 
(93) Edward Stanwood،   A History of Presidency From 1788 To 1897، Boston & 
New York ،  1898، pp. 20 – 30.  
(94)  John Langdon Sibley  ، A History of the Town of Union، in the County of Lincoln، 

Maine: To the Middle of The Nineteenth Century ،  Boston، 1851، p. 242.  
(95) Mary Elizabeth Springer,  Op.Cit, p. 230.       
(96) Peter Thacher (D.D., Pastor of the Church in Brattle Street, Boston, Mass.)  A 

Sermon ... occasioned by the death of ... John Hancock, Governor of The 
Commonwealth of Massachusetts, Boston, 1793, p.17- 19.   

(97) Ibid, p. 20 -  23.    
(98) Ibid, p. 24 – 30.   
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نغع شالب عبج هللا، التصػرات الدياسية الجاخمية في الػاليات الستحجة االمخيكية بعج حخب  -5
، الصبعة االولى، دار صفحات لمشذخ والتػزيع، دمذق، 5777 – 5771االستقبلؿ 
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