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كاف يقطف ىذا العالـ  قبؿ أف يصؿ رواد الكشؼ الجغرافي إلى العالـ الجديد،
، ولقد دارت حوليـ العديد مف اإلشكاليات؛ إشكاليات (1)رعرِؽ ٌعِرؼ بالينود الحم

حوؿ أصوليـ وأعدادىـ بؿ وحوؿ لغاتيـ، إال أف أىـ تمؾ اإلشكاليات كاف االختبلؼ 
حوؿ كونيـ شعوب أـ قبائؿ، فأما الرأي القائؿ بكونيـ شعوبًا فقد أشار إلى كثرة 

لتي سكنت العالـ الجديد قبؿ اكتشافو، باإلضافة العتمادىـ عمى أعداد أعدادىـ ا
قمة استند إلى  فقد؛ ، أما الرأي القائؿ بأنيـ قبائؿ(2)الينود الميولة التي أبيدت

مع  تعاممت ؛ وجد أنيااالمريكيوالحكومة الرسمي موقؼ مبالنظر ل. إال أنو (3)دىـاعدأ
، وظؿ أف المنطقة التي يقطنيا ىي دولةو  كؿ مجموعة مف الينود عمى أنيا شعب

الحكومة ُتمغي مف  عندما أخذتـ 1871مارس  الثالث مفالوضع ىكذا حتى 
. وعميو (4)(ُتظير مصطمح )القبائؿوبدأت  دوؿ،صفحات معاىداتيا مع الينود كممة 

يمكف القوؿ بأف الينود الحمر كانوا بالفعؿ أمـ وشعوب، وىو ما دفع الحكومة 
إلى أف تتعامؿ معيـ في البداية عمى ىذا األساس، ولكف ما أف استطاعت الفيدرالية 

التخمص مف أعداد كبيرة منيـ، حتى وسمتيـ بالقبائؿ، لعميا أرادت مف وراء ذلؾ 
 .عمى أراضي الينود ئيـستيبلاليجاد المبرر السياسي التنظير لفكرة األقمية اليندية؛ إل

الينود الحمر مف حيث العادات  عمى الرغـ مف التنوع الحاصؿ بيف شعوبو 
إف  –ىناؾ العديد مف السمات المشتركة بيف معظـ  فإف، (5)والتقاليد والمغات والتاريخ

يرتدوف قمصاف قصيرة، ويزينوف رؤوسيـ  الينود الحمركاف الينود. ف -لـ يكف كؿ
ؿ ، داخيناموف فيما يشبو الشبكة المعمقةو يفترشوف الحصير، بريش الطيور الممونة، و 

 .(7)الثيراف المتوحشةالسيما يعيشوف عمى الصيد ، و (6)جمود الذئابخياـ مصنوعة مف 
ال ُيعرؼ متى انتقؿ ، و (8)يـ، ال يمكف شراءىا أو بيعيال األرض أـُ كانوا يروا في 

خطوة ميمة نحو االستقرار، وىو ما أوجد بعض كانت بعضيـ إلى الزراعة، إال أنيا 
 .(إلخ... ،األزتيؾ ،اإلنكاؿ حضارة )اإليروكوا، مث، (9)الحضارات لدى الينود
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أما عف الحكـ عند الينود الحمر؛ فقد تمّثؿ في الحكومات القبمية. لكف قبؿ 
الحديث عنيا بالتفصيؿ، ىناؾ تساؤؿ يطرح نفسو: ما ىو مفيـو الحكومة لدي الينود؟ 

طة الجماعية بالنظر لمينود الحمر ُوِجَد أف مفيوـ الحكومة لدييـ يعتمد عمى السم
ألفراد األمة، فبل يوجد لدييـ تمييز بيف المجتمع والدولة، وتكوف الزعامة عف طريؽ 
إقناع أفراد الحكومة بتسخير كؿ سمطاتيـ لمصمحة المجتمع بأسره. ومف الُمبلحظ أنو 
لـ يكف ىناؾ نظاـ طبقي يتميز فيو زعيـ القبيمة عف محكوميو بصبلحيات واسعة، إذ 

الزعيـ الوصوؿ إلى قرار تجتمع عميو القبيمة مف أجؿ الصالح كانت ميمة ذلؾ 
، مع األخذ في االعتبار أف األرض ممكًا لمقبيمة. وقد كانت القبيمة تتكوف مف (10)العاـ

. ىذا وقد انقسمت (11)عدة عشائر، لذا كانت العشيرة ىي الوحدة السياسية لمينود
بسيطة؛ وىي األكثر شيوعًا، الحكومات القبمية لمينود إلى نوعيف: الحكومات ال

 والحكومات المتطورة والتي كاف تواجدىا أقؿ مف سابقتيا.

عندما وصؿ األوروبيوف األوائؿ إلى أمريكا الشمالية كاف الينود الحمر و 
ىؤالء المستعمريف لـ يقابؿ الينود ، في بادئ األمر (12)بالفعؿ يعمموف بنظاـ الحكومات

لتبغ بداًل مف ادؿ منفعة بمقايضة الينود لمفراء و ح عدائية، بؿ كانت عبلقة تباو بر 
استغؿ المستعمروف جيؿ الينود . لكف عات الزجاجية والمشروبات الروحيةو المصن

ف و المستعمر فبدأ ببصمة أصابعيـ،  معاىداتىـ يوقعوف عمى و بالقراءة والكتابة فجعم
المستعمريف يزحفوف مف الساحؿ إلى داخؿ الواليات، ىنا كانت بداية الصداـ بيف 

كانت فردية سرعاف ما تحولت مف جية الينود  بداية الصداـمف المبلحظ أف  .والينود
فيما بيف القبائؿ  الينود بضرورة التنظيـ والتعاوف ونبذ الخبلفات إذ شعرإلى جماعية، 

 ، وفي ظؿ تمؾ التطورات بقيت طبيعة الحكومات القبيمة كما ىي.(13)المتصارعة

ع بدايات تأسيس دولتيـ مدى قوة الحكومات القبمية أدرؾ األمريكيوف مو 
المتطورة وقدرتيا عمى توجيو الينود الحمر بشكؿ جماعي لمقاومة التأثير األمريكي، 
فدائمًا ما كانت بيف تمؾ الحكومات وبيف الحكومة الفيدرالية حاالت مف الشد والجذب 
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يات المتحدة في السيطرة التي ترغب الوالالشاسعة ما حوؿ أحقيتيـ في األراضي السيّ 
لمحكومة وعمى الرغـ مف كثرة الحكومات القبمية البسيطة فمـ تكف تمثؿ عمييا. 

مشكمة؛ إذ أف الحكومة الفيدرالية تستطيع بالماؿ تارة وبالخيانة تارة،  ةالفيدرالية أي
ؿ وجو. وعميو معمى أكمعيـ زاحة اإلجبارية تارة أخرى أف تنيي ميمتيا وبالحرب واإل

 .الُمتطورةتوجيو البحث لدراسة الحكومات القبمية  تـ
الجدير بالذكر أنو لـ يتـ اختيار تاريخ محّدد لبداية الدراسة نظرًا لعدـ وجود 

ـ 1934تـ اختيار عاـ ، وقد لمحكومات التي ستتناوليا الدراسةأو معروفة بداية موحدة 
كومة الفيدرالية بوضع دساتير العاـ الذي قامت فيو الح حيث أّنوكنياية لفترة الدراسة، 

  ا.وتقاليدى افي ظّؿ اختبلؼ عاداتي معياموّحدة لمقبائؿ اليندية تمكّنيا مف التعامؿ مع 
رة تطرح الدراسة الحالية العديد مف التساؤالت حوؿ طبيعة الحكومات المتطوّ و     

 :لمينود الحمر
 ىؿ امتمؾ ىؤالء الينود دساتير تحكميـ؟ 
  ة التصويت واالنتخاب والحياة الحزبية والمجالس سياس الينودىؿ عرؼ

 !! الديمقراطية؟"المتوحشة" القبائؿباألحرى، ىؿ عرفت تمؾ أو التشريعية؟ 
  ىؿ كاف لتمؾ الحكومات موقفًا مف األحداث السياسية التي حدثت عمى األراضي

 األمريكية؟
  عمى الواليات المتحدة؟ اً تأثير  لتمؾ الحكوماتىؿ كاف 
  الحكومة الفيدرالية مف تمؾ الحكومات؟  موقؼىو ما 
 ىؿ أدانت الوثائؽ تصرفات الحكومة الفيدرالية؟ 

تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عمى تمؾ التساؤالت مف خبلؿ دراسة بعض مف 
ىذه الحكومات القبمية وىي: حكومة "حمؼ اإليروكوا" في شماؿ شرؽ الواليات 

شرؽ الواليات المتحدة، وحكومة "شعب  المتحدة، وحكومة "حمؼ المسكوجي" بجنوب
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السو" بشماؿ وسط الواليات المتحدة، وأخيرًا حكومة "شعب البويبمو" في منطقة السيوؿ 
 األمريكية. 

بداية؛ تجدر اإلشارة إلى أف الحكومات القبمية لمينود الحمر اتفقت في سمات 
نما يعاونو في عديدة، مف أىميا أف تمؾ الحكومات ال يتفرد فييا "الزعيـ" بالح كـ وا 

ذلؾ فريؽ سياسي كبير ممثبًل في مجمس تشريعي، باإلضافة إلى مجموعة استشارية 
أخري تعمؿ كفريؽ تنفيذي أو كفريؽ قضائي. ومف السمات المشتركة أيضًا أف العشيرة 
ىي الوحدة السياسية لتمؾ الحكومات باستثناء "شعب الموسكوجي"، والذي كانت فيو 

ة السياسية. كما اعتمدت تمؾ الحكومات بشكؿ عاـ عمى القوانيف القرية ىي الوحد
ف تبّنى بعضيا الدساتير المكتوبة ولكف في وقت متأخر. أيضًا كانت  الُعرفية، وا 
الحكومات القبمية تفصؿ بيف الديف والسياسة. كما لوحظ أف تمؾ الحكومات ال تستطيع 

انت جزء أصيؿ ومكوف رئيسي بشكؿ أو بآخر االستغناء عمى القوة العسكرية حيث ك
داخؿ أى حكومة قبمية، وىذا إف دّؿ فإنما يدؿ عمى كثرة الحروب، سواء كانت تمؾ 
الحروب بيف قبائؿ الينود المتصارعة عمى موارد الطبيعة، أو بيف الينود والقوى 
السياسية المختمفة التي كانت موجودة عمى الساحة في البداية كاإلنجميز والفرنسييف ثـ 

 مريكييف. األ
  اإليروكوالـ "حمف الحكومة القبمية ""Iroquois": 

اختمفت اآلراء حوؿ تاريخ تأسيس ىذا الحمؼ؛ فيناؾ رأي يشير إلى أنو 
تأسس بعد االتصاؿ المباشر مع األوروبييف، في الفترة ما بيف منتصؼ القرف السادس 

بشكؿ كبير عمى إال أف ىناؾ رأي آخر اعتمد ، (14)عشر وبداية القرف السابع عشر
التاريخ الشفيي باإلضافة إلى سجبلت مبشري الجيزويت بالواليات المتحدة، وقد أّكد 

. (15)ـ1142ذلؾ الرأي أف الحمؼ تأسس في الحادى والثبلثيف مف أغسطس عاـ 
ويمكف القوؿ بأف أصحاب الرأي األوؿ كانوا يرغبوف في تعزية الحضارة اإليروكوية 

 إلى أوروبا.
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 فإنوالتي ستكوف الحمؼ،  قبائؿالمف وجود روابط لغوية بيف عمى الرغـ و 
تنقبلتيـ المتكررة مف الجنوب إلى  وىو ما ُيفِسرحروب مستمرة. بينيـ كانت 
تنسي وكارولينا الشمالية "األمر شماؿ وغرب واليات  في بادئ ؛ فقد قطنوا(16)الشماؿ

 "نيويورؾ"لثامف عشر في الحاؿ في القرف ا استقر بيـ إلى أف، "وكارولينا الجنوبية
استطاع رجميف مف الينود ظمت عبلقتيـ الحربية حتى . و (17)"يبلندآ"رود " وبنسمفانيا"و

أي "صانع السبلـ"  Deganawida""الحمر توحيد صفوفيـ، أوليما: ىو "ديجاناويدا" 
نادت بوحدة القبائؿ تحت ظبلؿ شجرة السبلـ  ؤيووىو مف ىنود الشماؿ، والذي رأى ر 

وىو طبيب مف قبيمة الموىوؾ  ""Hiawathaـ. أما الرجؿ الثاني فيو "ىياواثا" العظي
. وعميو اتحدت تمؾ (18)والذي نادى بضرورة الوحدة تحت مظمة "قانوف السبلـ األعظـ"

 The Great"تحت ُمسمى "السبلـ العظيـ" أو حمؼ قبائؿ مكونة كونفيدرالية ال

Peace" " حمؼ اإليروكوا"والذي أطمؽ عميو األمريكيوف اسـ"Iroquois 

League"
(19). 

 قبيمتي الموىوؾ"إلى ثبلث وحدات: تكّوف الحمؼ مف ست قبائؿ ُمقسمة 
، أما "قبيمتي "The Older Brothers""األخوة الكبار"  تا تمثبلفوالسينيكا" وكان

، "The Younger Brothers"واألونيدا" فكانتا تمثبلف "األخوة الصغار"  الكايوجا
 Keepers of""قبيمة أونونداجا" والتي كانت ُتعرؼ بػػػ "حّراس نار المجمس" وأخيرًا 

the Council Fire" ؛ حيث كانت تعمؿ كوسيط لتيدئة أي نزاع قد يطرأ بيف
ييـ منذ عاـ انضمت إلفقد  ""Tuscarora . أما "قبيمة توسكارورا"الحمؼأعضاء 
 .(20)ـ1722

الحمؼ عمى مجموعتيف مف  اعتمد ىنود اإليروكوا في إدارتيـ لشئوفو 
قانوف القوانيف: مجموعة داخمية وأخرى خارجية. فأما القوانيف الداخمية والمعروفة بػ"

؛ وىوعبارة عف القوانيف التي توضح (22)، أو "القانوف الممـز العظيـ"(21)"السبلـ األعظـ
المناصب الزعماء وأعضاء ، وكذلؾ شروط اختيارالحمؼقبائؿ حقوؽ وواجبات 
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، ولقد أخذت ىذه القوانيف تنتقؿ شفاىًة مف جيؿ إلى جيؿ. أما القوانيف (23)ةالقبمي
، فكانت ُتسجؿ عمى "أحزمة (24)الخارجية والمعاىدات والتي كانت ممزمة لمحمؼ

" وأحيانًا ، (25)وىي عبارة عف أحزمة مشغولة بالخرز "Council Wampum" وامبـو
 بأحزمة " أوؿ مف احتفظونونداجاأل(. وكانت قبيمة "ا1)ممحؽ رقـ  (26)مطرزة بالصدؼ

ـ بمقاطعة 1910، ىذا وقد ُعثر عمى وثائؽ شديدة األىمية لئليروكوا عاـ (27)الوامبوـ
"أونتاريو" الكندية؛ كانت الوثيقة األولى عبارة عف وصؼ مطوؿ لصانع السبلـ 

 .(28)"ديجاناويدا"، باإلضافة إلى وثائؽ عديدة تسرد القوانيف الخاصة بالكونفيدرالية
بيف  كاف نظاـ الحكـ في حمؼ اإليروكوا نظامًا متطورًا يقوـ عمى التوازف

مجالس الحكومة القبمية كانت السمطة ُموزعة بيف عدة أطراؼ وىي؛  إذ، السمطات
و"مجموعة أشجار الصنوبر المنعزلة". وكانت السمطة ُتمنح لتمؾ األطراؼ عف طريؽ 

ة، وعميو لـ يكف الحكـ لؤلغمبية أو بالسمط ىـالشعب مما يضمف عدـ انفراد أحد
 .(29)لؤلقمية بؿ كاف الحكـ لمجميع

بالنسبة لممجالس الحكومية القبمية لحمؼ اإليروكوا فقد كاف ىناؾ مستوياف: و 
وذلؾ مما  (30)أوليما "مجالس أميات العشائر" وىي مجالس محمية كانت ترأسيا النساء

مستوى الكونفيدرالي وكاف يرأسو رجاؿ . وثانييما عمى الالمرأه حينذاؾ ينـ عف مكانة
العبلقة بيف المجالس المحمية والمجمس  ولـالقبائؿ تحت مسمي "المجمس الكبير". 

الكبير لـ تكف رأسية، إنما كانت عبلقة أفقية يتـ فييا تبادؿ وجيات النظر والمناقشات 
اتو عمى لمتوصؿ إلى رأي موحد. وعميو فمـ يكف ألي مف تمؾ المجالس أف يفرض قرار 

. ورغـ أف زعماء المجالس )المحمية والكبير( كانوا ُمنسقيف لمجالسيـ لتسييؿ (31)اآلخر
لتسييؿ الحصوؿ عمى قرار جماعي، في الوقت الذي ال يصدر منيـ أية توجييات 

السمطة الوحيدة ليـ ىي الدعوة لعقد المجمس، وفي حالة مجمس  فإفألعضاء القبيمة، 
وكاف الزعماء جميعيـ . (32)لدعوة لمحرب أو إنيائياالنساء يكوف لزعيمة المجمس حؽ ا

 الحمؼ كانتقوانيف ، بؿ إف وماسية واإلقناع وليس اإلكراهمالدبفي اجتماعاتيـ يتبعوف 
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أحد ف ُوِجد تمنع أف يكوف أحد الزعماء المدنييف في مجمس الخمسيف قائدًا لمحرب، فإ
 .(33)وجب عميو االستقالة مف المجمسلمحرب الزعماء يميؿ 
بقبيمتيف أو  الخاصة يجتمع سنويًا لمناقشة المشكبلتالكبير مجمس كاف ال

مجمس الخمسيف" وقد أطمؽ عمى ىذا المجمس اسـ "، وتقديـ الحموؿ المناسبة أكثر
"Council of Fifty" وكاف نصيب األسد في اً زعيم خمسيفمف ؛ إذ كاف مكونًا ،

لخطير الذي كانت تمعبو تمؾ القبيمة نظرًا لمدور ا ؛ىذا المجمس لقبيمة "األونونداجا"
مف مقاعد المجمس مف  اً مقعد أربعة عشر، فتجد أف ىناؾ "حراس لنار المجمسػ"ك

عد ألعضاء عادييف، باإلضافة لمقعد رئيس امقيـ موزعيف كالتالي: عشرة نصيب
مجمس الخمسيف، مع وجود مستشاريف اثنيف لمرئيس، ناىيؾ عف حارس حزاـ 

مجمس في منطقة أونونداجا والتي تمثؿ ىذا المقر اجتماع  كافلذا  .(34)المجمس
مقاعد، ولكؿ مف  عشرة . أما "قبيمة الكايوجا" فكاف ليا(35)جغرافياً  الحمؼمنتصؼ 

  .(36)مقاعد لقبيمة "أونيدا"ثمانية خيرًا أمقاعد و  تسعةوالسينيكا"  قبيمتي "الموىوؾ
قرار  فإف، لخمسيفعمى الرغـ مف اختبلؼ عدد ممثمي كؿ قبيمة في مجمس ا

مبدأ "قمب واحد، ألنيـ كانوا يسيروف ب ؛مجمسالجميع أعضاء  المجمس يكوف بموافقة
(وعقؿ واحد، وقانوف واحد" 

"One heart, One mind, One law"
ومع ذلؾ . (37

ال تكوف قراراتو ممزمة لؤلمـ األعضاء؛ فيحؽ لكؿ أمة مف خبلؿ مجالس عشائرىا أف 
 .(38)ير وترفضو إذا شاءتتناقش قرار المجمس الكب

في مجالس أميات العشيرة، حيث تقوـ كؿ لجنة  أما تبدأ مناقشة القضايا أوالً 
فرعية بدراسة القضية المكمفة بيا، ثـ تبمغ قرارىا النيائي لممجمس مع التوصية بتجاىؿ 
أو تأجيؿ أو استمرار مناقشة الموضوع. فيقوـ المجمس العاـ لمعشيرة بدراسة قرار تمؾ 

مجنة، وعميو يقرر المجمس بدوره قبوؿ أو رفض أو تأجيؿ الموضوع. وفي حالة قبوؿ ال
القرار يتـ إرساؿ الموضوع إلى المجمس الكبير عف طريؽ "حراس النار" الذيف يقوموف 

وحينئذ يطرح المجمس الكبير تمؾ القضية عمى المجنة . (39)بدور الوسيط بيف المجمسيف
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اإلخوة قوـ في .جنة ُتعرض القضية عمى المجمس ككؿ، فإذا وافقت الم(40)الُمتخصصة
، ثـ تُبمغ نتيجة المناقشة  القضيةبمناقشة تمؾ  -والسينيكا" قبيمتي "الموىوؾ-الكبار 

، فإذا ما اختمؼ الطرفاف )األخوة الكبار مع -قبيمتي "الكايوجاواألونيدا"-لئلخوة الصغار
التوسط بينيـ إلعادة طرح الموضوع  اإلخوة الصغار( يأتي دور "قبيمة األونونداجا" في

يجب أف ُتصّدؽ "قبيمة وفي كؿ األحواؿ كاف لممناقشة حتى يتـ التوصؿ لقرار. 
 .(41)األونونداجا" عمى قرار األطراؼ األخرى أو تؤجمو لمزيد مف المناقشة

ويبلحظ أنو لـ يكف يجوز إغبلؽ المناقشة إف كاف ىناؾ اعتراض مف شخص 
س بؿ وجب استمرارىا. وفي حالة اختبلؼ الرأي بيف واحد في أي مف المجال

المجمسيف ُيطرح الموضوع لممناقشة بيف المجمسيف مجتمعيف حتى يتـ التوصؿ لقرار 
مشترؾ بينيما. فإذا كاف قرار المجمسيف بقبوؿ الموضوع المطروح يرسؿ القرار إلى 

اتفاؽ المجمسيف زعيـ كبل مف المجمسيف العتماد الموافقة أو رفضيا. وفي حالة عدـ 
عمى قرار موحد يقوـ حراس النار بمناقشة الموضوع والتصويت إلنياء الخبلؼ 

 .(42)والتوصؿ إلى قرار نيائي
مجموعة ُتعرؼ باسـ "أشجار المجالس السابؽ ذكرىا كانت ىنالؾ إلى جانب        

، وىـ مجموعة مف الرجاؿ المعروفيف "Solitary Pine Trees"الصنوبر المنعزلة 
شجاعتيـ فى الحروب، وكانت ىذه المجموعة تمثؿ "أمناء لممظالـ" في المجمس، ب

تيـ، فكاف يحؽ ليـ مناقشة تمؾ الشكاوى مع احيث يقوموا بنقؿ شكاوى ورغبات مجتمع
 .(43)التصويتـ حؽ المجمس والمشاركة بالرأي، ولكف لـ يكف لي

ؿ األخرى التي ولقد أثار النظاـ السياسي الناجح لئليروكوا اىتماـ القبائ
اشتبكت معيـ في حروب كثيرة مع الحمؼ، وطبقًا لمقوانيف اإليروكوية فإنو في حالة 
النزاع مع قبيمة أجنبية خارج الحمؼ يقوـ قائد الحرب لدييـ بإنذار القبيمة المعادية 
ثبلث مرات طالبًا منيـ قبوؿ السبلـ؛ فإذا رفضت القبيمة حينيا يعمف المجمس الكبير 
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في حالة انتصار الحمؼ في الحرب يقوـ بغزو أرض القبيمة الميزومة مع الحرب. و 
 .(44)إذا أصبحت مؤيدة لمسبلـ" ا باالحتفاظ بحكومتياالسماح لي

؛ وذلؾ منذ أواخر القرف السابع عشر بدأ في االنييارعمى أف حمؼ اإليروكوا 
عمى مساعدة ـ 1690عاـ منذ والسينيكا"  واألنونداجا عندما اتفقت قبائؿ "الموىوؾ

 اً والكايوجا" موقف "األونيدا الوقت الذي اتخذت فيو قبيمتافي  ،االنجميز ضد الفرنسييف
قبيمة ىذا االنقساـ الذي ازداد بانضماـ . (45)الحمؼ داخؿانقساـ وىو ما أوجد  .اً محايد

(ـ، 1783-1775الموىوؾ إلى صؼ بريطانيا أثناء "حرب االستقبلؿ األمريكية" )
زعيميـ وىو ما دفع األراضي اليندية،  يرغبوف فيف يثوار األمريكيلعمميـ أف ال

ىندي" بمندف عاـ  –لعقد حمؼ "انجميزي  "Joseph Brant"" "جوزيؼ برانت
معاىدة باريس ووّقعوا االنجميز إذ انيـز أف ىذا التحالؼ لـ يأت بثماره، . إال ـ1776
نحو لؤلمريكييف ـ بأي تقدأنيـ لف يسمحوا فأعمف ىنود الحمؼ ـ؛ 1783عاـ 
، الخسائر العسكرية والسياسية ، فبجانبيئإال أنيـ لـ يستطيعوا فعؿ ش .(46)الغرب

، تقريباً  كؿ ذلؾ أودى بنصؼ أفراد الحمؼتفّشى مرض الجدري وانتشرت المجاعات، 
ـ 1816عاـ خطة وذلؾ في أعقاب مع خسراف معظـ أراضييا، وازدادت األمور سوءًا 
 االمريكى يورؾ إلى الغرب، وما أعقب ذلؾ مف قياـ الكونجرسإلزاحة كؿ قبائؿ نيو 

ـ بناًء عمى ىذا القرار بشراء أراضي مف "قبائؿ مينوميني" 1823عاـ 
"Menominee"  ويسكونسف" وذلؾ بغرض تخصيصيا لقبائؿ نيويورؾ بوالية"

شراء الميجرة، وعميو قاـ العديد مف الينود ىنالؾ ببيع أراضييا إلى الشركات الخاصة ل
 .(47)األراضي

، إال أف قبائؿ السينيكا لؤلسباب السابؽ ذكرىا" "حمؼ اإليروكواوىكذا انيار
استطاعت الحفاظ عمى نفسيا، السيما وىي أكبر قبائؿ شعوب اإليروكوا عددًا وقوة، 

اإلزاحة، قانوف وذلؾ باتخاذىا موقفًا صارمًا مف بيع المزيد مف أراضييـ وكذلؾ مف 
ىذا ـ، 1833في عاـ  الؾ ىو اعتماد أوؿ دستور مكتوب ليوكاف أىـ مظاىر ذ
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مف أجؿ لمعمؿ سمطات تشريعية وتنفيذية واسعة زعيـ القبيمة منح الذي  الدستور
ة مذكر  . بؿ وأرسمت(48)وأقر عزؿ أي زعيـ يوافؽ عمى قانوف اإلزاحةلصالح العاـ، ا

 .اضييلمزيد مف أرا التاـ عف أي تنازؿ افييا رفضي تلمرئيس األمريكي "جاكسوف" أكد

في أعقاب إعبلف الدستور مرت قبائؿ السينيكا بالعديد مف األزمات؛ بدأت في 
ـ باستياء عاـ مف الشعب لفقده جزء كبير مف أراضيو، طبقًا لمعاىدة مع 1838عاـ 

بسبب التدخؿ غير  ـ1845عاـ . ثـ ازدادت تمؾ الضغائف (49)الحكومة الفيدرالية
والية نيويورؾ في إدارة شئوف السينيكا؛ وذلؾ بإجبارىا  حكومةالقانوني مف ِقبؿ 

عف طريؽ  كاتب وأميف خزانةو  لممجمس القبمي المحكومة القبمية عمى تعييف رئيس
، فبالنظر إلى مبدأ (50)ىاأفرادكؿ باإلضافة إلى توزيع أراضي القبيمة عمى  ،االنتخاب

تمؾ التغييرات القسرية خطوة الممكية الجماعية كُركف أساسي في الحياة القبمية كانت 
لتحقيؽ ىدؼ الحكومة األمريكية في دمج الينود الحمر داخؿ التيار العاـ لممجتمع 

 األمريكي. 
 "Cattaraugus" أقدـ زعماء بعض قبائؿ السينيكا مثؿ قبيمة "كاتاروجاس"

عمى إقتطاع أجزاء مف المعونات  ـ 1848عاـ مىذ  "Allegany"وقبيمة "أليجاني" 
تصرفيا الحكومة الفيدرالية لشعب السينيكا، وىو ما أوجد حالة مف عدـ الرضا التي 

بيف ذلؾ الشعب الذي طالب أف يتـ توزيع المؤف مباشرة إلى رب كؿ أسرة. لكف لـ 
يجد الشعب مف زعمائو آذاف صاغية، فما كاف منو إال أف ثار عمى زعمائو، ونتيجة 

لمناقشة سياسات مف العاـ ذاتو يسمبر في د اجتمعت قبائؿ السينيكالتمؾ الثورة 
النظاـ التقميدي ثـ ألغت الحكومة القبمية تجاه قضيتي "بيع األراضي واإلزاحة". 

والتي ًنّص   "Seneca Republic"بتأسيس "جميورية السينيكا"  ت، وقاملمحكومة
 دستورىا المكتوب عمى عدة مواد أىميا ما يمي:

و الثماني عشر سنويًا؛ ممثبًل السمطة تأسيس مجمس قبمي يتـ انتخاب أعضائ -1
 التشريعية.
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 لمجميورية الناشئة رئيس وكاتب وأميف صندوؽ؛ وىـ يمثموف السمطة التنفيذية.  -2
 والسمطة.الفصؿ بيف الديف  -3
ف منح حؽ التصويت  -4 لمينود الذكور الُمقيميف داخؿ مستوطنات السينكا، حتى وا 

 . (51)كانوا تابعيف لقبائؿ أخري
بينيا وبيف المبلمح المميزة  اتعارض ؾمؾ البنود يبلحظ أف ىنابالنظر إلى ت

لثقافة "السينيكا" التي لـ تعرؼ الفصؿ بيف الديف والسياسة مف ناحية، والتي اعتادت 
؛ حيث أف الدستور في الحياة القبمية مف ناحية أخرى ميماً أيضًا أف تعطي المرأة دورًا 

و عمى الرغـ نإ. ويمكف القوؿ النساء الجديد أعطى حؽ التصويت لمرجاؿ وسمبو مف
، السينيكا أدت إلى طمس لبعض مبلمح الحياة التقميدية لقبيمة مف أف تمؾ التعديبلت

وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد  ظروؼ الحياة الجديدة. فقد كانت خطوة الزمة لمسايرة
احتفظت بعض القبائؿ داخؿ حمؼ السينيكا بنظاـ الحكومة القبمية التقميدية حيث 

 .(52)يحكميا زعماء يتـ اختيارىـ مف قبؿ كبار نساء القبيمة، مثؿ قبيمة "توناواندا"
اعتراؼ  يعنيوىو ما  -اعترؼ مفّوض الشئوف اليندية ـ 1849وفي عاـ 
بشكؿ رسمي بحكومة شعب السينيكا الجديدة، إال أف المشكمة  -الحكومة الفيدرالية

حوؿ أسموب  والخبلؼ نقساـ الداخميالحكومة تكمف فى االتمؾ الرئيسية التي واجيت 
 New Government"حزب الحكومة الجديدة" وذلؾ بيف "إدارة شئوف القبائؿ، 

party" حزب الزعماء ، وبيف الجديد والنظاـ االنتخابي والذي كاف مؤيدًا لمدستور"
حزب وعمى الرغـ مف أف  .الرافضيف لمدستور "Old Chiefs' party"القدامى" 

ـ 1854ـ و1851الحكـ في أعواـ و امى استطاع الفوز باالنتخابات الزعماء القد
العمؿ بالنظاـ  واعادأفشموا في إلغاء النظاـ الحديث لمحكومة و فإنيـ ـ، 1864و

تقسيـ المستوطنات بيف الفريقيف المتخاصميف،  حت الحكومة الفيدراليةاقتر فالتقميدي. 
قاؽ بينيما، وكاف غرض الحكومة لكف الفريقيف أدركا أف غرض الحكومة ىو زيادة الش

الفيدرالية مف تدخميا زيادة الشقاؽ بينيما إلضعاؼ الحكومة القبمية وبالتالي دمجيا في 
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ف في ىدنة، اتجيت خبلليا جيود الحكومة القبمية ادخؿ الفريقالحكومة األمريكية، ف
 تـ، والذي ـ1854إلى تحسيف نظاـ الحكـ؛ فأصدرت أوؿ قانوف مدني مكتوب عاـ 

اثنى عشر عضوًا بداًل صبح عدد أعضاء المجمس القبمي ، وعميو أـ1855عاـ  وتعديم
 .(53)مف ثمانية عشر عضواً 

ـ اشتكى مجمس السينيكا مف أف مشروع بناء السكة الحديد 1851وفي عاـ 
 أصحاب البشرة البيضاءفي مدينة نيويورؾ قد جمب عمييـ أعدادًا ىائمة مف العماؿ 

. وبحموؿ ستينيات القرف التاسع -مف وجية نظر السينيكا –عة مف المستويات الوضي
عشر طالب عماؿ السكة الحديد بتحويؿ إقامتيـ مف إيجار مؤقت إلى تمميؾ دائـ. 

 فإفوعمى الرغـ مف أف حكومة السينيكا استطاعت أف تقؼ في وجو ىذا االقتراح، 
وىو ما يعادؿ  (فدانا 5465)ـ إنشاء ست قرى بمساحة 1875 عاـالكونجرس أجاز 

ـ عقد إيجار لتمؾ القرى 1890ثمث "مستوطنة أليجاني"، ثـ عاد الكونجرس وأقر عاـ 
لتصبح تسعة وتسعيف عامًا بداًل مف اثنى عشر عامًا، عمى أف تكوف تمؾ القري في 

. وظؿ الوضع في قبائؿ السينيكا ىكذا حتى عاـ (54)النطاؽ القانوني لوالية نيويورؾ
انوف إعادة تنظيـ الينود والذي أشار إلى ضرورة تأسيس ـ عندما صدر ق1934

، مع وجوب كتابة دستور جديد خاص بكؿ (55)حكومة قبمية طبقًا لمنظـ الحديثة
 ، فأصبحت بذلؾ حكومات تمؾ القبائؿ حكومات قبمية ذات طابع دستوري.(56)قبيمة

 الحكومة القبمية لشعب الموسكوجي:"Muscogee" 

فػي  -"Creeks"سالمعروفة أيضػًا بقبائػؿ الكػريكو  –سكنت قبائؿ الموسكوجي
 "تػػػػاالبوزا"و "Coosa" "كػػػػوزاو" " "Chattahoocheeنيػػػػار تشاتاىوتشػػػػيمنطقػػػػة أ

Tallapoosa""    وقػػد سػػار ىنػػود (57)"واليػػات "جورجيػػا وأالبامػػاوانتييأ بحييالحق ً  يي ،
: إلػػػػػى مجمػػػػػوعتيفالموسػػػػػكوجي بنظػػػػػاـ الحكومػػػػػات البسػػػػػيطة، والتػػػػػي قسػػػػػمت القبائػػػػػؿ 

مدنيػػػػػة، أّمػػػػػا ال الشػػػػػئوفمسػػػػػئولة عػػػػػف األبػػػػػيض وىػػػػػي الالمػػػػػوف  األولػػػػػى ذات عػػػػػةمجمو ال
وظػػػػؿ  .(58)مسػػػئولة عػػػف شػػػئوف الحػػػربوىػػػػي ال المػػػوف األحمػػػر المجموعػػػة الثانيػػػة ذات
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ومػع أواخػر القػرف السػابع عشػر بػدأت تظيػر  الوضع ىكذا حتػى بعػد قػدوـ األوروبيػيف.
ة كونفيدراليػيتـ استخداـ مصػطمح "، إال أنو لـ (59)الحكومة القبمية المتطورة لمموسكوجي

الموسكوجي" إال في أواخر القرف الثامف عشر، إذ أشار المؤرخوف إلى أنيػا تتكػوف مػف 
والتػػي كانػػت كانػػت تسػػكف  "Lower Creeks"السػػفمى سجػػزئيف؛ األوؿ قبائػػؿ الكػػريك

والقاطنػة منطقػة  "Upper Creeks" العميػا س، وقبائؿ الكػريكتشاتاىوتشيمنطقة نير 
 . (61)قبائؿ تقميدية بشكؿ كبيرتمؾ الكانت ، و (60)كوزا وتاالبوزانيري 

الكبير والمجمس  الحاكمةخرجت كؿ مف الييئة السابقتيف ومف المجموعتيف 
مف  : األولى تتكّوفمف مؤسستيف ت. فأما الييئة الحاكمة فتكونلشعب الموسكوجي

، وزعيـ عاىداتمدني مسئوؿ عف مقابمة السفراء والتفاوض عمى المزعيـ زعيميف؛ 
فتختّص ا المؤسسة الثانية عف تدبير شئوف الحرب وقيادة الجيش. أمّ عسكري مسئوؿ 

لمحرب  أوؿ مستويات مف المستشاريف: مستشار ةثبلث بإدارة الشئوف العامة وتتكّوف مف
عداد المقاتميف والمحافظة عمى العسكري زعيـ المساعدة ل في ترتيب شئوف الجيش وا 

 وفمسئولـ وىة والمعروفة بالرجاؿ الُمعاونيف الثانيمجموعة االستشارية والاألمف العاـ. 
أما المجموعة األخيرة مف المستشاريف  عف إنشاء المساكف الجديدة وتنظيـ العمؿ.

والذيف وصموا  "The Beloved Old Men" "المحبوبوف الرجاؿفكانوا ُيعرفوا باسـ "
"المجمس  أما. (62)ـ النصيحة لآلخريفخبلصيـ في تقديا  لتمؾ المكانة بسبب حكمتيـ و 

زعماء األعضاء، فقد كاف كؿ التكوف مف يوالذي  " "The Great Council"العظيـ
يجتمع كؿ صيؼ لمناقشة القضايا التي تتعّمؽ باالتحاد مثؿ عقد المعاىدات والحروب 

 . (63)، وكانت قرارات المجمس تخرج اإلجماعوانضماـ أعضاء جدد ليـ
وقد وصؿ عدد  ة القبمية ىي الوحدة األساسية لمكونفيدرالية،كانت القريلقد 

وىـ عبارة قرية كبرى؛  ثماني وأربعيف شعب الموسكوجي إلى ياالتي تكوف من القرى
، مدف لمرقيؽ المحرريف باإلضافة إلى ثبلثوسكوجي ملينود ال قرية خمس وأربعيف عف

الموسكوجي ثبلثًا وسبعيف قرية  إال أنو ومع نياية القرف الثامف عشر شممت كونفيدرالية
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حوؿ ميداف مربع الشكؿ ُيخصص  تُبنىكانت كؿ بيوت القرية . و (64)تنوعت في الحجـ
، مثؿ احتفاؿ الحصاد الذي ُيعقد في أواخر يوليو أو لبلجتماعات واالحتفاالت

يقدسوف بشكؿ خاص القرى التي أنشئت منذ زمف  سوكاف ىنود الكريك .(65)أغسطس
وكانت كؿ قرية  ،mother towns"(66)"وا عمييا اسـ "القرى األـ" بعيد وقد أطمق

تحتوى عمى عدد مف العشائر، ويرأس كؿ عشيرة أكبر سكانيا سّنًا، والذي كاف بمثابة 
وفي المنطقة  .(67)يقوـ بتوجيييـ لفعؿ الصواب ويعاقب المخطئيف؛ حيث المرشد ليا

 .(68)اعةزر الراضي الخاصة بالصيد و األالمقابمة لمقري تقع 

فيما بالصراع الحكومة الفيدرالية وشعب الموسكوجي  واتسمت العبلقة بيف
بقضية األراضي اليندية، وىو ما شجع السكاف البيض في والية جورجيا أف يتعمؽ 

 يـفما كاف مف زعيميّدعوا ممكية مساحة يقطنيا حوالي خمسوف مف شعب موسكوجي، 
 حمؿإال أف طمب مف الينود  "Alexander Mcgillivray"ي" اجيميفر اك"ألكسندر م

(ـ قانونًا 1819-1818في ). بؿ إف المجمس العظيـ لمموسكوجي أصدر (69)السبلح
مف بيع أراضي القبيمة، وحددت عقوبة الموت لمف يخالؼ  ويمنع أي فرد مف شعب

أحد متحدثي الموسكوجي واسمو "ولياـ باستقطاب الحكومة الفيدرالية فقامت ذلؾ. 
إندياف  معاىدة"وبعض مف أتباعو لمتوقيع عمى  "William McIntosh"ماكنتوش" 
ـ والتي قضت بتنازؿ شعب 1825عاـ  "Treaty of Indian Springs"سبرينجز"

الموسكوجي عف جميع أراضييـ الواقعة في نطاؽ والية جورجيا وثمثي أراضييـ في 
 . (70)أالباما، مقابؿ أراضي جديدة في أوكبلىوما

أصدر حكمًا فوريًا بإعداـ ماكنتوش، وبالفعؿ  عظيـ بذلؾجمس المالعندما عمـ 
الرئيس األمريكي "جوف آدامز" فما كاف مف بالرصاص.  اً تـ حرؽ منزلو وقتمو رمي

"John Adams"(1825-1829 ـ) مفاوضات جديدة  وبدأإال أف ألغى المعاىدة
لغرب بالقوة. وقد الموسكوجي عف أراضي جورجيا ثـ ترحيميـ إلى ا انتيت بتنازؿ ىنود

 . (71)الموسكوجي ما يقارب مف ربع شعب تمؾعممية اإلزاحة  إثر مات
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تـ تجميع كؿ القوانيف الصادرة عف المجمس ـ 1818وعمى الرغـ مف أنو عاـ 
أوؿ دستور لمموسكوجي تـ اعتماده  فإف، (72)القبمي وتنسيقيا في وثيقة واحدة مكتوبة

تشكيؿ "الحكومة الجديدة لشعب  تـو وعمى أساس ،ـ1867ي أكتوبر كاف ف
"مدينة أوكمولجي"  ؛ فُاختيرتالموسكوجي" عمى غرار الحكومة األمريكية

"Okmulgee"  عاصمة لؤلمة الجديدة، باإلضافة إلى تأسيس مبنى ـ 1878عاـ
، وقد تكوف ىذا المجمس مف لمسمطة التشريعيةممثبًل  مةقومي لؤلمجمس المجديد ل

 House of"مجمس المموؾ" ألوؿ والمعروؼ بػ "مجمسيف صغيريف؛ المجمس ا

Kings"- نائب واحد، ، وكانت ُيمّثؿ كؿ قبيمة -عمى غرار مجمس الشيوخ األمريكي
 -،"House of Warriors"أما المجمس الثاني فقد ُأطمؽ عميو "مجمس المحاربيف" 

عمى  نائب واحد وفي ىذا المجمس كاف ىناؾ. -عمى غرار مجمس النواب األمريكي
، واستمرت مواطف مف المدينة مائتى باإلضافة إلى نائب آخر لكؿ قبيمةاألقؿ لكؿ 

 . (73)تمؾ الفترة الدستورية حتى نياية القرف التاسع عشر
يتـ انتخابيما عف طريؽ  ؛فتكونت مف رئيس ونائب لو أما السمطة التنفيذية

فة إلى أميف عامًا، باإلضامى ثمانية عشر المصوتيف الذكور ممف تزيد أعمارىـ ع
لمخزانة ومترجـ. كما أعطى الدستور الحؽ لرئيس السمطة التنفيذية في تعييف سكرتير 

ممغة االنجميزية. أما عف لخاص لو يكوف غالبا مف أعضاء القبيمة المتحدثيف الجيديف 
موظفي الدولة فكانوا يعمموف لمدة أربع سنوات، بينما كانت سنتاف لموظفي 

تعمؽ بالسمطة القضائية فكانت عبارة عف "محكمة قومية عميا" أما فيما ي المقاطعات.
قضاة في  ستةباإلضافة إلى ، وميمجمس القالقضاة يختارىـ  خمسةتتكوف مف 

ىيئة  عف فضبل محامي عاـ يتـ تعيينيـ عف طريؽ رئيس السمطة التنفيذية،منصب 
بيـ كؿ مقاطعة، مسئولة عف تنفيذ القانوف والتي تشكمت مف رئيس وأربعة مجنديف تنتخ

وتتولى تمؾ المحكمة كؿ القضايا التي تتعمؽ بالنزاع حوؿ المبالغ المالية والتي تزيد 
باإلضافة إلى الجنايات  ذلؾدوالر. أما بالنسبة لمنزاعات عمى مبالغ أقؿ مف مائة  عمى
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مف و  فكانت مف اختصاص المحاكـ الثانوية التي تخص كؿ مقاطعة. ،األخرى
عقوبات التي تصدرىا المحاكـ القبمية مف عقوبة اإلعداـ لمقتؿ، المبلحظ تنّوع ال

وخمسيف جمدة لجريمة االغتصاب لممرة األولى واإلعداـ لممرة الثانية ناىيؾ عف 
تعويض الضحية، أما عف جريمة السرقة فكانت المحكمة تفرض خمسيف جمدة لمف 

عف بيع  امرة الثالثة. أميسرؽ لممرة األولى، ومائة جمدة لمسرقة الثانية واإلعداـ لم
وشرب الخمور فكاف محـر قانونًا. أما إذا كانت الجرائـ المرتكبة ليا عبلقة بمواطنيف 
أمريكييف أو تخص كسر قانوف فيدرالي فيتـ الحكـ فيو بالمحاكـ الفيدرالية وليس 

 .(74)القبمية
دو يعتمد عمى الشفافية، وذلؾ بأف يمتؼ مؤيكاف النظاـ التقميدي لمتصويت و 

 ـ1867دستور عاـ  أعقاب لكف في، أثناء اجتماع المجمسكؿ مرشح حوؿ مرشحيـ 
حدث خبلفات شديدة بيف التقميدييف أقد والذي التصويت يتـ بػػ"االقتراع السّري"؛ أصبح 

حتى تـ توقيع اتفاقية  ،ـ1881ـ و1871عاميوالتقدمييف بخصوص نظاـ االقتراع 
. وقد يكوف سبب تفضيؿ الشعب (75)ـ1883 بيف الطرفيف لبللتزاـ بالدستور عاـ

الموسكوجي لمنظاـ التقميدي عف الحديث؛ لما في النظاـ التقميدي مف حفاظ عمى 
 المبادئ والقيـ، أما النظاـ الحديث ففيو ما فيو مف المداىنات والنفاؽ السياسي.

 دمج الينود في التيار العاـ األمريكيعمى عاتقيا الحكومة الفيدرالية  أخذت
ـ قانوف 1887أصدر الكونجرس عاـ ف، (76)ذلؾ بتدمير فكرة الممكية الجماعيةو 

بقيادة "تشيتو ىارجو" قانوف مالموسكوجي ل ىنودوعمى الرغـ مف معارضة ، التخصيص
"Chitto Harjo"، قانوفىذا البسبب  كغيرىـ فقيرًا جداً  أصبح شعب الموسكوجي 

 Full-Blood"لمينود األنقياء القانوف مـ يسمح فلـ يوزع األراضي بالعدؿ؛  ووىذا ألن

Indians" سنة، وىذا خمس وعشريف  ببيع األراضي التي تـ تخصيصيا ليـ إال بعد
والذيف سمح ليـ  "Mixed-Blood Indians"ما لـ يحدث مع "الينود المختمطيف" 

اإلقميـ "قبائؿ . ونتيجة ليذا القانوف عقدت (77)القانوف ببيع أراضييـ فوراً 
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وىي القبائؿ القاطنة غرب نير الميسيسبي بعد  - "Indian Territory""اليندي
ت دستور تبنّ و  "مدينة أوكمولجي"تيا في اجتماعا -ترحيميا إثر قانوف اإلزاحة

. وقد شجعت الواليات المتحدة تمؾ الخطوة، وكاف مف احكمينفسو ليالموسكوجي 
يحكميا دستور  المفترض أف يتـ توحيد الينود جميعا تحت مظمة دولة واحدة

 ذلؾنفذ يُ ولكف لـ  ،الموسكوجي ويرأسيا حاكـ واحد ومجمس نواب ومجمس شيوخ
د لئلقميـ . وعمى الرغـ مف ذلؾ استمر الينود في االجتماع في مجمس موحّ االقتراح

 .(78)اليندي لمدة عشر سنوات
 "Curtis Act"الكونجرس قانوف كيرتيسـ أصدر 1898يونيو  28في 

المحاكـ  ، وقاـ بحؿيـ أراضي الينود إلى حصص حتى ولو بالقوةوالذي شّرع بتقس
القبمية، ووضع أمواؿ القبائؿ تحت تصرؼ وزير الداخمية، واشتراط الحصوؿ عمى 

عميو أصدر مجمس شعب  . وبناءً (79)موافقة الرئيس األمريكي عمى كؿ القوانيف القبمية
محاميف لمطعف في  ألؼ دوالر لتوكيؿ عشريف الموسكوجي قرارًا بتخصيص مبمغ

 William"شرعية قانوف كيرتيس، فقاـ الرئيس األمريكي "ولياـ ماكنمي" 

McKinley"  باستخداـ حقو طبقًا لمقانوف المطعوف عميو بأف ألغى قرار المجمس
القبمي بتخصيص مبمغ لتوكيؿ محاميف. وفي النياية وافقت حكومة الموسكوجي عمى 

 .(80)اء النظاـ القبميتوزيع أراضييا خوفًا منيا عمى فن
مف مكتب الشئوف  قويةبمساعدة  الحكومة الفيدراليةعمى أية حاؿ؛ استمرت 

ي غير الموسكوجوعميو أصبح ىنود في تدمير سمطة الحكومة القبمية،  (81)اليندية
القبوؿ بمف يختاره مكتب الشئوف  ـعمييفأصبح ، ـعمى انتخاب رئيسًا لي قادريف

 فيأعضاء جدد لممقاعد التي تخمى  ترشيح لمكتب مفبؿ ومنعيـ ىذا االيندية. 
؛ ومع ذلؾ رفض ىنود الموسكوجي التسميـ بنياية حكومتيـ القبمية ،المجمس القبمي

اب لحضور المجمس القبمي، عمى الرغـ مف كونو غير قامت كؿ مدينة بانتخاب نوّ ف
تقـو بتعيينو  الذي قانوني بالنسبة لمحكومة الفيدرالية التي كانت تتعامؿ فقط مع الرئيس
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شئوف  في إدارةاستمر ىذا المجمس القبمي فى االجتماع بالفعؿ و دوف الرجوع لمقبيمة. 
ـ حيث تـ إعبلف أوكبلىوما كوالية تابعة لمدولة وبالتالي 1907حتى عاـ  (82)القبيمة

انتيت أمة الموسكوجي األصمية وبدأت األجياؿ الجديدة في إىماؿ التقاليد القديمة 
 .(83)ىـ بما فييا اجتماعات مجمس المموؾ ومجمس المحاربيفألجداد

"Meriam Report" ـ أصدر الكونجرس "تقرير ميرياـ"1928في عاـ و 
(84) 

Report"
انتقد سياسة الحكومة الفيدرالية تجاه الينود الحمر، كما أّكد  والذي (84)

  يتـ التعامؿ معة وتمّيز كؿ قبيمة عف األخرى وأالضرورة أف تتفّيـ الحكومة خصوصي
إعطاء الينود إلى ضرورة أيضًا الينود عمى أنيـ جميعًا قبيمة واحدة. وأشار التقرير 

قانوف إعادة وظؿ الوضع ىكذا حتى صدر "، (85)مساحة لممارسة حياتيـ التقميدية
كتابة دساتير جديدة وخصصت ليـ أمواؿ ب طالبيـالذي و ـ 1934عاـ  "تنظيـ الينود

 شعب رفضو تي فقدوىا بسبب قانوف التخصيص. مف تمؾ ال اللشراء أراضي جديدة بد
الموسكوجي فكرة تبني دستور جديد واستمروا بالعمؿ بدستورىـ القديـ، ولكنيـ طمبوا 

، أف يسمح ليـ باختيار "John Collier"ض الشئوف اليندية "جوف كولير" مف مفوّ 
( 42الػ ) ورئيس الحكومة القبمية ونائبو ووافؽ بالفعؿ عمى ذلؾ. وبالفعؿ قاـ ممثم

ـ بانتخاب أوؿ رئيس ليـ بعد انقطاع ألكثر 1934مدينة قبمية لينود الموسكوجي عاـ 
 .(86)سنة واحد وثبلثيف مف
 و"ي"شعب الس حكومة" Sioux": 

، ""Dakota"داكوتا" قبيمة ىي: رئيسية مف ثبلث قبائؿ  السو"شعب "يتكوف 
قبيمة منيا  كانت كؿ. و"Lakota""الكوتا" قبائؿ ، و "Nakota""ناكوتا" وقبائؿ 

عشيرة تتكوف مف حوالي "ثبلثيف أسرة"، ويرأس العشيرة تتكوف مف عدة عشائر، وكؿ 
لـ يكف ىذا الشعب مع مال ظة بن  .(87)بأكمميا قائد يتصؼ بالشجاعة والكـر والحكمة

والموسكوجي"، بؿ كاف شعبًا رحالة  مستقرًا في مستوطنات ثابتة مثؿ شعوب "اإليروكوا
 .(88) -الثور الوحشي األمريكي-"حيواف البيزوف"بصيد تغالو لطبيعة اش
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األوؿ ذو طبيعة عسكرية ويسمى : إلى فريقيفو" يالسشعب " لقد انقسـ
بالشرطة ويكوف مسئواًل عف حماية تحركات أفراد القبيمة أثناء موسـ الصيد، والفريؽ 

ء السابقيف اآلخر ذو طبيعة مدنية وكاف يقوـ عمى حكمة كبار العائبلت والزعما
"مجمس القبيمة" وىو ما يمنحو أىمية كبيرة. كاف المجمس  ، ويمثؿوالمحاربيف القدامى

لمقرارات الفردية. وكانت  جاالً القبمي يعمؿ بسياسة اإلجماع فقط، حيث ال يوجد فيو م
سمطات المجمس واسعة؛ إذ كاف مسئواًل عف تحديد موعد ومكاف الصيد، والمواقع 

مسئواًل عف تعييف المسئوليف اإلدارييف والتنفيذييف في  لقبيمة. كما كافالجديدة النتقاؿ ا
عبلف الحرب أو عقد اتفاقيات السبلـ كاف المجمس القبمي ُيعيف أيضًا ، و القبيمة، وا 

اثناف أو أربعة آخريف مف كبار القبيمة ليتوّلوا مسئولية التنظيـ الحتفاالت القبيمة الدينية 
الغميوف )البايب( المقدس، باإلضافة إلى ميمة تحديد  التي يقوموف فييا بتدخيف

. كما كاف المجمس  المواقع الجديدة لمعسكرات الصيد وحراسة القبيمة ضد أي ىجـو
تمؾ الشعوب؛ حيث كاف  عندمف الشخصيات الميمة كاف الذي  يقوـ بتعييف "الطبيب"

في القرارات  في القبيمة حتى أف المجمس كاف يستشيره يحظى بمكانة مرموقة جداً 
 .(89)الخطيرة

و" بجميع أشكاليا ألنيا تمثؿ يكرىت الحكومة األمريكية تجمعات "ىنود الس
قوة مضادة، فقامت بمنعيا خاصة التجمعات الدينية المعروفة بػاسـ "رقصة الشبح". إال 
أف الينود أصروا عمى استمرار شعائرىـ فأقاموا تجمعًا كبيرًا دعوا فيو الزعيـ المعروؼ 

مف مستوطنة أخرى ليشاركيـ االحتفاؿ.  "The Setting Bull""الثور الجالس"  بػ
ولما طالبت القوات األمريكية بمنع ممارسة أية طقوس حدثت مشاحنات نتج عنيا ذبح 
الثور الجالس مع سبعة مف محاربيو، وتصاعدت األحداث التي راح ضحيتيا ما يزيد 

 .(90)ـ1890بحة الركبة المجروحة عاـ فيما عرؼ باسـ مذ اعمى مائة وخمسيف ىندي
مف  ةأما السمطة التنفيذية فكاف المجمس القبمي ُيكمؼ بيا مف سبعة إلى عشر 

كبار العشائر والمحاربيف، وقد ُأطمؽ عمييا "المجنة التنفيذية" والتي كانت تتابع تنفيذ 
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ع األمـ القرارات التي يتخذىا المجمس. كما كاف مف أىـ مياـ ىذه المجنة التفاوض م
  .(91)اليندية األخرى باإلضافة إلى فّض النزاعات داخؿ نفس القبيمة

تجتمع كؿ صيؼ لمناقشة المسائؿ التي و" يالسشعب ػ"كانت الحكومة القبمية ل
تخص القبائؿ مجتمعة. وكاف المجمس القبمي )القومي( ليـ يتشكؿ مف المجمس المدني 

، وىو و"يسشعب الػ"يكونوا بمثابة رؤساء للكؿ قبيمة. ويقوـ ىذا المجمس بتعييف أربعة 
منصب ذو مكانة رفيعة حيث يقوـ ىؤالء األربعة بتحديد السياسة العامة لبلتحاد، 
والتصديؽ أو االعتراض عمى قرارات المجالس القبمية الفردية )المحمية الخاصة بكؿ 

تمس وحدة وأمف قبيمة( لمعاـ السابؽ، باإلضافة إلى الحكـ في المنازعات والجرائـ التي 
 .(92)"ويالسشعب "

ولقد ظؿ وضع "ىنود السو" ىكذا حتى أصدر الكونجرس قانوف إعادة تنظيـ 
عما كانوا عميو،  إال أنيـ لـ يفمحوا في تدبير حياتيـ، بؿ ازدادوا شقاءً ـ. 1934الينود 

، بدور الوصاية عمييـ مكتب الشئوف الينديةفما كاف مف الحكومة الفيدرالية إال تكميؼ 
فقاـ المكتب باختيار مف يشغؿ أىـ الوظائؼ داخؿ مجمسيـ، مع منحيـ امتيازات 

 .(93)وألقاب مف أجؿ الموافقة عمى ما تريده منيـ الحكومة الفيدرالية
 حكومة البويبمو"Pueblo" : 

عاش شعب البويبمو في األراضي التي ُعِرفت فيما بعد بواليات "أريزونا" 
ـ انحصر ذلؾ الشعب 1540ولكف بحموؿ عاـ  (94)"يوتا"و"كولورادو" و و"نيوميكسيكو"

كممة بويبمو، فيي تعني في منطقة "نيوميكسيكو" بسبب الجفاؼ وندرة الطعاـ. أما عف 
عندما وجدوىـ  األسبافعمييـ ىذا االسـ المستعمروف  أطمؽقرية باإلسبانية وقد 

ذات شكؿ معماري  ، ُمكّونة قرى متجاورةيسكنوف منازؿ قريبة جدًا مف بعضيا البعض
كؿ قبيمة مف قبائؿ "شعب البويبمو" مستقمة بنظاـ ، كانت ذلؾمف  رغـوعمى ال واحد.

 .(95)اجتماعي ولغة مختمفة وقيادة سياسية خاصة بيا
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بمغ "شعب البويبمو" تقدمًا كبيرًا في الزراعة والصناعة والتنظيـ االجتماعي 
قبيمة انتاجيا الخاّص مف محاصيؿ  . فبالنسبة لمزراعة؛ فكاف لكؿ(96)والديف والفنوف

الفمفؿ الحار والذرة والفوؿ والقرع. كذلؾ شيدت الصناعات لدييـ ازدىارًا السيما 
ا. وبالنظر لمتنظيـ االجتماعي مصناعة المشغوالت اليدوية كالسبلؿ والفخار وغيرى

لوحظ أف كؿ قبيمة مف قبائؿ "شعب البويبمو" تكونت مف عدة عشائر، وكانت كؿ 
 رة تقسـ أفرادىا إلى جمعيات متخصصة في الطب والصيد والرقص الدينيعشي

ف كاف مف حّؽ الفرد أف ُيغّير انتسابو إلحدى تمؾ الجمعيات، إال أنو ليس  والحرب، وا 
ف ارتباطو بالعشيرة ارتباط دـ وليس فقط مجرد إمف حّقو تغيير عشيرتو؛ حيث 

أكبرىـ سنًا، وكاف مسئواًل عف عضوية في جماعة. أما عف زعيـ العشيرة فقد كاف 
 .(97)إدارة شئونيا وتيذيب سموؾ أبنائيا

أما مف ناحية الديف فقد كاف شعب "البويبمو" يتمّيز بالتديف الشديد، ولديو 
 يةالكثير مف االحتفاالت والطقوس الدينية التي استعاروا بعضيا مف الطقوس الدين

"Pawnee" لشعوب الباوني
ف غيرىـ مف القبائؿ اليندية بأنيـ البويبمو ع انفرد. و (98)

لـ يفصموا بيف الديف والسياسة؛ حيث كاف الديف ُمكّمبًل لمسياسة، بؿ كاف الديف ىو 
المحرؾ لكؿ الحياة بالنسبة ليـ؛ فكانوا يشكروف الرب عمى منحيـ األرض والمحاصيؿ 

مف  ىذا جعؿ التركيز في مجتمعاتيـ عمى الروح الجماعية أكثرو والصيد وكؿ شيء. 
. وقد َفِيـ ىؤالء الينود طبيعة (99)المصمحة الفردية، مما جعؿ مجتمعيـ مترابطًا قوياً 

ة بصورة جعمت مجتمعاتيـ تتقدـ، إذ أنيـ جعموا الديف ىو سالعبلقة بيف الديف والسيا
لديف شعب البويبمو شعبًا مسالمًا ، كما جعؿ االمقياس الذي ال يتغير حسب المصالح

بغرض الدفاع عف  ، وال يشارؾ إال نادرًا في حمبلت حربيةمتقوقعًا حوؿ نفسو
كما لوحظ حفاظ شعب البويبمو سرًا عمى ممارساتيـ الثقافية التي اعتبرىا  .(100)النفس

األمريكيوف ىرطقة، فكانوا ظاىريًا يبدوف تقبؿ التقاليد األوروبية ويمارسوف طقوسيـ 
 . (101)الدينية سراً 
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ب الػبويبموعف غيرىا مف شعوب قبائؿ الينود؛ إذ اختمفت الحكومة القبمية لػشعو 
أنيا "حكومة ثيوقراطية" أى أنيا ُتدار عف طريؽ رجاؿ الديف، حيث يتـ اختيار رئيس 
الحكومة القبمية عف طريؽ زعماء العشائر ويبقى في منصبو مدى الحياة. وكاف 

ح وال يحكـ؛ الرئيس القبمي ىو الزعيـ الشرفي لكؿ مجتمعات البويبمو؛ حيث كاف ينص
فيقوـ بالتصديؽ عمى القرارات التي اتخذتيا القبائؿ باألغمبية. وكانت القبيمة مسئولة 
عف توفير الطعاـ وخشب التدفئة لبيت الرئيس حتى يستطيع التفرغ لكؿ واجباتو 
الروحانية. وقد تأتي االنتخابات بزعيـ واحد لمقبائؿ متى كانت األصوات التي حصؿ 

نة بمف يميو، أما إذا كانت االصوات التي يحصؿ عمييا مرشحيف عمييا كبيرة مقار 
قريبة جدًا، فيتـ اعتماد االثنيف عمى أنيما زعيما القبيمة، فإف كؿ منيما يحكـ لمدة 

 .(102)نصؼ عاـ بالتبادؿ مع اآلخر
الزعيـ في الحكـ "فريؽ سياسي" مكوف مف نائب واثناف قادة  كاف يساعد

المسئوؿ عف متابعة االحتياجات العممية لمقبيمة، تاركيف  لمحرب، وكاف ىذا الفريؽ ىو
كانوا ُيشرفوف عمى شئوف الري والزراعة وتربية المواشي و الرئيس لمشئوف الروحانية. 

صبلح المباني، باإلضافة إلى تنظيـ الدفاع عف القبيمة والتفاوض وحؿ النزاعات.  وا 
لقضائية وتحديد سياسات كما كاف ىناؾ فريؽ آخر لمساعدة الرئيس في الشئوف ا

القبيمة وسّف القوانيف وتحديث العادات والتقاليد )التي لـ تعد مناسبة لممجتمع(، وفرض 
العقوبات عمى المتيميف بتيمة الخيانة أو ممارسة السحر أو الكشؼ عف أسرار 

 .(103)القبيمة
متشابكة بشكؿ كبير مع التنظيـ  لبويبموشعب الحياة السياسية لكانت ا

اعي والديني ليـ، لذلؾ تصعب مناقشة الحياة السياسية ليـ بشكؿ منفصؿ. االجتم
كانت كؿ مدينة مف مدف البويبمو وحدة سياسية مستقمة ولكف أحيانا ألغراض احتفالية 

لكؿ مدينة ىناؾ وكاف )شعائرية( كانت ُتربط كؿ مدينة بالمدف األخرى التابعة لمقبيمة. 
انتخابو مف قبؿ الزعماء الدينييف ليبقى في منصبو  زعيـ مدني والذي كاف غالبا ما يتـ
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مدى الحياة؛عمى الرغـ مف ذلؾ قد يتـ تنحيتو عف منصبو في حالة ثبوت عدـ 
تو. وكاف الزعيـ المدني مسئواًل عف إدارة األمور التقميدية لمبويبمو، ولكف في واقع ءكفا

 .(104)الميمةت ف ىـ المسئولوف عف اتخاذ القراراو األمر كاف الزعماء الديني
 من الحكومات القبمية: ةألمريكيموقف الحكومة ا 

منذ البداية أيقنت الحكومة الفيدرالية ضرورة أف تكوف إدارة شئوف الينود إدارة 
بنوع مف بدأت موحدة تخص اإلدارة المركزية وليس لحكومة الواليات تدخؿ فييا، 

سرعاف ما تبع ذلؾ و الصداقة معيـ حتى ال يرتـِ الينود في أحضاف اإلنجميز، 
سواء لمشعوب والقبائؿ أو حتى  استخداـ القوة الغاشمة والمتمثمة في اإلبادات المختمفة

بعدىا اتبعت الحكومة الفيدرالية سياسة دمج الينود داخؿ المجتمع األمريكي . لزعمائيـ
عف طريؽ إيجاد بدائؿ لكؿ العناصر الجماعية لدى الينود، وبشكؿ خاص الممكية 

. ومف أجؿ ذلؾ أنشأت الحكومة الفيدرالية (105)ية لؤلراضي والحكومات القبميةالجماع
صدار الكونجرس لمعديد  "مكتب الشئوف اليندية"، وما تبعو مف إنشاء المستوطنات، وا 

 مف القوانيف.
 :إنشاء مكتب الشئون الهندية 

ىو  التأسيسيو بيان كانت مف أىـ وظائؼ مكتب الشئوف اليندية كما ورد في
ية الحقوؽ المتوارثة لمحكومة القبمية المحمية وتعزيز قدرة القبيمة عمى حكـ نفسيا، رعا

المستقبؿ السعيد، لذلؾ أخذ المكتب يصرح بقوؽ القبائؿ وسيادتيا. والحفاظ عمى ح
ونبذ الشغب والعنؼ، والعمؿ عمى تحسيف الصورة في أعيف الرأي العاـ 

ستطاعت أف ُتحكـ قبضتيا عمى ىذا غير أف الحكومة الفيدرالية ا. (106)األمريكي
تجدىا لؤلمريكييف في بادئ األمر.  فعمى الرغـ مف أنيا جعمت رئاسة المكتبالمكتب؛ 

وعميو  .(107)الموالييف ليا لينود الحمرأف يكونوا مف اموظفي المكتب اشترطت في 
فأصبح الشعوب اليندية، ة لممكتب سيطرة كاممة ومحكمة عمى كؿ مرافؽ حياأصبح 

مف االجتماعات داخؿ منعيـ يحتجز الينود داخؿ مستوطناتيـ و يمكتب أف الؽ حمف 
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فمـ تكف ىناؾ قبيمة تتحكـ في ميزانيتيا إال مف خبلؿ ىذا المكتب، بؿ أنو  .المستوطنة
دوف  ممكيةأو توريث  أمواؿ أو اقتراض ألي ىندي أف يقوـ بأي تعاقد اً مسموحلـ يكف 

 .مصادرة أي مطبوعات غير مرغوب فيياقو والذي كاف مف ح .المكتبتصريح مف 
باستثناء الُمتعمقة بالينود فى كؿ القضايا يتحكموف مكتب الكبلء وكاف و 
فإنو وقبؿ موافقة وزير الداخمية عمى تأسيس "محاكـ الجرائـ اليندية"  القضايا الكبرى؛

ـ، كاف الوكيؿ اليندي يقوـ بنفسو بوظيفة القاضي داخؿ المستوطنة، 1883عاـ 
لمقياـ بيذا  -الموثوؽ بيـ مف وجية نظره –أحيانًا كاف الوكيؿ يفوض أحد الينود و 

الدور. ومما سبؽ يتضح أف مكتب الشئوف اليندية بوكيمو كانوا يعامموف الينود كما 
يعامؿ الوصي الطفؿ الصغير. كما كاف ىذا المكتب مسئواًل عف تحديد ما إذا كاف 

مسئواًل بشكؿ كامؿ عف األرض التي تـ  ألف يصبح "Competent"اليندي مؤىؿ 
تخصيصيا لو )قاعدة حظر البيع لمدة خمس وعشريف سنة(؛ فأصبح الينود بذلؾ 

 . (108)تحت سمطة مكتب الشئوف اليندية، وليس تحت سمطة القبيمة
وفي حقيقة األمر كاف مكتب الشئوف اليندية مسئواًل عف تنفيذ قرارات مصيرية 

دءًا مف إزاحتيـ فى ثبلثينيات القرف التاسع عشر إلى في تاريخ الينود الحمر؛ ب
حبسيـ داخؿ المستوطنات المعزولة منذ منتصؼ القرف ذاتو، وأخيرًا إجبارىـ عمى 
التخمي عف أراضييـ والدمج اإلجباري في التيار العاـ األمريكي والذي بدأ مف أواخر 

ع مفوض الشئوف . بؿ شج(109)القرف التاسع عشر وحتى ثبلثينيات القرف العشريف
اليندية العديد مف الينود السيما "ىنود السو" عمى تأجير أراضييـ لتجار الماشية 
األمريكييف وذلؾ نظرًا لمربح الكبير. بذلؾ أصبح "ىنود السو" ُمبلؾ لؤلراضي وتخّموا 
عف حياتيـ التقميدية القائمة عمى صيد األبقار )الماشية( مما أدى في النياية إلى 

يمات الينود القبمية. فكاف البديؿ الوحيد لمسمطة القبمية ىي سمطة إضعاؼ تنظ
المشرؼ عمى المستوطنة والذي استطاع بصبلحياتو أف يستنزؼ قوة الينود عمى 

دارة حياتيـ الخاصة عف ىذا المكتب أف أف يقوؿ البعض  . وىو ما دفع(110)تنظيـ وا 
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نظـ لحياة الينود وحكوماتيـ أولى واجباتو ىو إلحاؽ األذى بشعبو؛ حيث قاـ بتدمير م
وأنظمتيـ االجتماعية والسياسية والثقافية والروحية، ونيب ثرواتيـ وتجويعيـ، وتفريؽ 

 .(111)جعميـ يواجيوف مصيرىـ فردًا فرداً و كممتيـ، 
 :إنشاء المستوطنات 

في أعقاب اإلبادات التي قامت بيا الحكومة الفيدرالية لمينود، بدأت الحكومة 
استخداـ أسموب آخر وىو عزؿ الينود في مستوطنات خاصة بيـ،  الفيدرالية في

ونظاـ المستوطنات ىذا يعني وضع كؿ قبيمة أو مجموعة مف قبائؿ الينود الحمر فى 
، (112)منشأة منعزلة مف أجؿ تعميميـ وتثقيفيـ حتى يتـ دمجيـ في المجتمع األمريكي

وف اليندية، والمعروؼ عمى أف تكوف المستوطنة تحت إشراؼ أحد موظفي مكتب الشئ
بػ "وكيؿ المفّوض اليندي"، وبصفتو المشرؼ عمى المستوطنة كاف في صراع دائـ 
عمى السمطة مع أعضاء المجمس القبمي. ناىيؾ عّما أحاط نظاـ المستوطنات مف 
أساليب استحدثتيا الحكومة الفيدرالية إلحكاـ قبضتيا عمى الينود مثؿ تعييف ُشرطة 

غرض متابعة تنفيذ قرارات المشرؼ داخؿ المستوطنة وحظر خاصة بالمستوطنة ب
اجتماعات المجالس القديمة ومنع التجمير، ىذا باإلضافة إلى تيديد سكاف المستوطنة 
بمنع المؤف التي تضمف ليـ البقاء عمى قيد الحياة حتى ينصاعوا ألوامر 

 .(113)المشرؼ
 إلغاء المحاكم القبمية: 

يندية "محكمة قبمية" خاصة بيا، لتحكـ بيف أفراد كانت لكؿ قبيمة مف القبائؿ ال
عاقب سوء التصرؼ مف تُ القبيمة، بعقوبات قد يراىا البعض أنيا غير رادعة؛ إذ كانت 

قبؿ أي عضو بالتوبيخ واالزدراء العمني أو الحرماف مف المزايا القبمية أو دفع تعويض 
ي ال تقع إال في حالة وبذلؾ يكوف الحبس ىو العقوبة القصوى الت ،لمطرؼ المتضرر

، فقد اإلجراءات والمعايير البلزمة الختيار القضاةأما عف ارتكاب جريمة خطيرة. 
بعض القبائؿ تشترط أف يكوف القاضي عضوًا مف إلى أخرى؛ فقبيمة مف تختمؼ كانت 
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أعضاء القبيمة، بينما يشترط البعض اآلخر أف يكوف القاضي محاـ ُمرّخص مف 
بائؿ تختمؼ أيضًا في طريقة اختيار القاضي؛ ففي الوقت الذي وكانت القالوالية. 

أغمب ، ُوِجد أف بعض القبائؿ تختار القضاة عف طريؽ االنتخابكانت فيو 
وبعد ذلؾ بدأت  .(114)مف مسئولية مجمس القبيمةجعمت اختيار قضاتيا المستوطنات 

يف قاض قبائؿ في تعيالحكومة الفيدرالية في إضعاؼ تمؾ المحاكـ، فمتى فشمت ال
وكيؿ مكتب الشئوف اليندية أو مف ينوب عنو ليكوف  لمحكمتيا، كانت تفرض عمييا

فى أواخر . ولكسر حدة تمؾ المحاكـ قامت الحكومة الفيدرالية (115)بمثابة القاضي
نشاء ما ُعرؼ باسـ محكمة الجرائـ اليندية بالقرف التاسع عشر  إلغاء المحاكـ القبمية وا 

"Court of Indian Offenses" .مزج تمؾ المحاكـ تكانت و  في أغمب المستوطنات
وذلؾ لفّض النزاعات في المجتمع  ،بيف الحكـ طبقًا لمعادات القبمية والقوانيف الغربية

ف القبمي بشكؿ يتماشى مع سياسة الحكومة الفيدرالية كانت تمؾ المحاكـ ُتدار ، ىذا وا 
 .(116)الحكومة الفيدرالية كامؿ مف تحت إشراؼ، إال أف ذلؾ كاف يتـ عف طريؽ القبيمة

 :إلغاء المعاهدات 
في بادئ األمر عقدت الحكومة الفيدرالية العديد مف المعاىدات مع الينود 
الحمر، وىذا دليؿ واضح عمى أف العبلقة بينيما كانت عبلقة حكومة بحكومة 

س مونرو ، ولكف لـ تستمر العبلقة بينيما كذلؾ؛ فقد صرح الرئيس جيم(117)أخرى
(ـ في إحدى خطبو: "أف الواليات المتحدة أخطأت عندما عقدت مع 1825 -1817)

قبائؿ الينود معاىدات أوحت ليـ أنيـ شعوب مستقمة وىـ في الحقيقة ال يممكوف أية 
ـ أقر عدـ عقد 1871مقّومات الدعاءاتيـ"، بؿ أف الكونجرس منذ الثالث مف مارس 

قتضى مادة أضيفت لمشروع قانوف الميزانية تشترط أية معاىدات مع الينود، وذلؾ بم
أنو "بدءًا مف اآلف لف تتعامؿ الواليات المتحدة مع األمـ اليندية كأمـ مستقمة تدخؿ 

، مع العمـ أف الحكومة لـ تقـ بإلغاء (118)في معاىدات مع الحكومة الفيدرالية"
 .(119)المعاىدات القديمة
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 :إصدار القوانين 
لية عف طريؽ الكونجرس مف إصدار العديد مف الفيدراالحكومة  تمكنت

القوانيف التي مف شأنيا تحطيـ الحكومات القبمية لمينود الحمر، ثـ دمج الينود أنفسيـ 
اقترح  "الينود في الحياة األمريكية بشكؿ كمي. فتحت شعار "تمديف وسعادة وراحة

فييا الحياة الميسيسبي، عمى أف يتـ تعميميـ نير زاحة الينود إلى غرب إ مونرو
الكونجرس  لكفترحات والقوانيف، مقتـ تجييز العديد مف العميو المتحضرة، وبناًء 

(ـ استطاعت عاـ 1837-1829) جاكسوفالرئيس إدارة غير أف . (120)رفضيا جميعاً 
تمت الذي ، و Indian Removal Act""" "قانوف إزاحة الينودـ استصدار 1830

بطرد الينود  الفيدراليةحكومة مسمح ىذا القانوف ل الموافقة عميو بفارؽ صوت واحد، وقد
"، وبدأ عمميات التيجير القسري، فيما ُعِرؼ بػ"مف شرؽ "نير الميسيسيبي" إلى غربو

"Reservations"جميعيـ في محميات ت
لذلؾ أقدـ األمريكيوف عمى قتؿ  .(121)

 .(122)تي يجبروا الينود عمى اإلزاحةالحيوانات ذات الفراء ح
 General"ـ أصدر الكونجرس قانوف التخصيص العاـ1887عاـ وفي 

Allotment Act"   "والمعروؼ بػ "قانوف دوز"Dawes Act" وقد أوصى ىذا .
بحيث يمنح لرب كؿ عائمة مساحة مف  القانوف بتقسيـ أراضي مستوطنات الينود

أف  ، عمى(123)حسب عدد أفراد كؿ أسرة ا( فّدان280 - 20)بيفما تتراوح األراضي 
بعدىا تتحوؿ إلى ممكية سنة، خمس وعشريف لمدة " "حؽ انتفاعىذه المساحة ف تكو 

كما اشترط القانوف عمى األفراد عدـ بيع األرض لمدة  .(124)زىيدكاممة مقابؿ مبمغ 
، ولكف سمح ليـ يتأجيرىا. وعميو أخذت الحكومة الفيدرالية (125)خمس وعشريف عاماً 

 .(126)ى المساحة الجديدة المخصصة ليـالعائبلت اليندية عمى االنتقاؿ إل ُتجبر
، (127)الينودأراضي ثمثي اختبلس بيذا القانوف استطاعت الحكومة الفيدرالية و 

ىذا بخبلؼ األراضي التي تـ تقطيعيا وتوزيعيا عمى األفراد لتصبح ممكية خاصة، 
فكرة القبيمة والممكية ل ، بتجاىؿ القانوف(128)فضاع بذلؾ جزء أصيؿ مف ىويتيـ اليندية
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وىو ما ىيأ لمينود االندماج في المجتمع األمريكي بوصفيـ . (129)الجماعية تماماً 
كؿ ليذوبوا في الثقافة األمريكية حتى تكتمؿ الييمنة األمريكية عمى مواطنيف أمريكييف 

 .(130)الواليات المتحدة أرضًا وسكاناً 
 الجدير بالذكر أف ىناؾ العديد مف الييئات تقدمت بطمبات إلى الكونجرس 

يؤكدوف فييا تأييدىـ ورغبتيـ في منح الينود حؽ المواطنة؛ ومف تمؾ الييئات االتحاد 
في والية  "Norwood"دوو وكنيسة نور  "Bucyrus""كايروسو ب"الكينوتي لمدينة 

ارا ث. إذ أوالية كاليفورنيابالمركز المدني لممرأة بساف دييجو ، ومنيا أيضًا (131)وىايوأ
بمعنى الكممة فقد ولدوا عمى أرض أمريكا وحاربوا  يوفأمريك ىـ أف الينودإلى  الجميع 

دوالر لمصميب  مميونيفي كؿ حرب خاضتيا، باإلضافة إلى مساىماتيـ بمبمغ  يامع
وىو ما جعؿ الينود يروف أف وضعيـ منذ  .(132)أثناء الحرب العالمية األولى األحمر

الببلد األصمييف أصبحوا  بداية التاريخ األمريكي كاف غريبًا؛ فبعد أف كانوا أصحاب
وىو ما دفع بعض مجالس الينود بالمطالبة بحؽ المواطنة مثؿ  ،(133)أقمية مشردة

(. وكأف الينود 2)ممحؽ رقـ (134)بوالية كنساس "Ogoyago"مجمس ىنود أوجوياجو
 الحمر بدأوا يطالبوف ثمف مشاركتيـ في الحرب.

دوف بو  حؽ المواطنةمنحيـ حتى أوائؿ القرف العشريف دوف ولقد ظؿ الينود 
ـ أصدر 1924الثاني مف يونيو عاـ ، إال أنو وفي (135)إعطائيـ حؽ االقتراع

، والذي منح حؽ "Indian Citizenship Act" الكونجرس "قانوف المواطنة اليندية"
أف نسبة كبيرة مف الينود كانوا بالفعؿ مواطنيف مف المواطنة لكؿ الينود، عمى الرغـ 

. وقد مّثؿ ىذا القانوف بداية عيد جديد مف اإلصبلح فيما (136)ريخرسمييف قبؿ ىذا التا
يتعّمؽ بالظروؼ االقتصادية واالجتماعية السيئة لمينود، وفي أعقاب ذلؾ نشرت 

الينود كثيرًا مف . وبالرغـ مف أف (137)ـ تؤكد ذلؾ1928 عاـالحكومة عدة تقارير في 
يـ، وبذلؾ لـ يندمج الينود كمية حؽ التصويت لـ يكف مكفواًل ل فإف بالمواطنةتمتعوا 

. ىذا في الوقت الذي كانت الحكومة الفيدرالية تنظر (138)في المجتمع األمريكي
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لحكومات الينود الحمر عمى أنيا حكومات أجنبية، والينود القاطنيف فييا 
 .(139)"أجانب"

موحدة و سياسة ثابتة  عمى أف الحكومة الفيدرالية أخذت عمى عاتقيا ايجاد
"Standardization"  تتعامؿ بيا مع الينود، ففكرت في كتابة دستور يكوف بمثابة

مع قالب موحد يتناسب مع جميع قبائؿ الينود، وبذلؾ تنجح الحكومة في التعامؿ 
، (140)بعادتيا وتقاليدىا المختمفة هلتعامؿ مع كؿ قبيمة عمى حدككؿ، دوف ا القبائؿ

ئؿ بو مواد تيدؼ إلى مساعدة القبائؿ لدستور لمقبا اوزير الداخمية نموذج ولذلؾ أعد
لمتصويت  النموذج عمى القبائؿىذا تـ تمرير ، ولما فى تأسيس حكومات خاصة بيا

قبيمة عمى سبع وسبعوف اعترضت و قبيمة  مائة وواحد وثمانوفوافقت عميو، 
لمينود لتوضيح ف في الحكومة مؤتمرات عديدة يالمسئولبعض . فعقد (141)القانوف
 . (142)عمى استفساراتيـ ي القبائؿ والردّ لممثم القانوف

قبيمة "مجمس اعترضت بعض القبائؿ عمى بند الحكـ الذاتي في القانوف، مثؿ 
توفير مدارس ذات الذي كتب بأنو سيقبؿ بالقانوف شريطة "Siletz Tribal" " تزسيم

 ،بدفع كافة المصاريؼ البلزمة لممدرسيفالحكومة الفيدرالية مستوى متميز وأف تقوـ 
دوالر( لمقبيمة كتعويض عف أراضييـ التي  16,250,00) تخصيص مبمغمع 

ىنود ػ"المجمس القبمي لوىو ما فعمو أيضًا . (143)خسروىا قبؿ ذلؾ
تحسيف مستوى أبدى موافقتو عمى القانوف متى تـ  انذي "Shoshone""الشوشوف

كذلؾ فعمت  .(144)قبيمةالعضاء ألوتوفير فرص التعميـ الجامعي  ،المناىج في المدارس
والتي اشترطت أف تشتري ليا "Yavapai Apache Indian" باتشيقبيمة يافاباي األ

الذاتي بعد تممؾ األرض الحكومة أراضي جديدة أواًل حتى تتبع القبيمة نظاـ الحكـ 
 .(145)بيا اواستقرارى
 Indian" قانوف إعادة تنظيـ الينود صدر ـ1934يونيو  18في و 

Reorganization Act" ىاوارد" -"قانوف ويمرلمعروؼ أيضًا بػوا "Wheeler-
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Howard Act"-(146) ، ألوؿ مرة حؽ الينود بقبوؿ أو رفض وقد قرر ىذا القانوف و
حفظ لمينود حقوقيـ فى األرض؛ حيث ألغى نظاـ بؿ و  .(147)أى قانوف يتعّمؽ بيـ

بغرض مقبائؿ خاصة ل ميزانيةعمى منح الحكومة الفيدرالية كما أجبر التخصيص، 
وقد سمح القانوف . (148)جديدة لتعويض ما تـ سمبو مف أراضييـ األصميةراضي أشراء 

سمطات حكومية محددة. لذلؾ شّجع يا لكّؿ قبيمة بكتابة دستور خاص بيا بحيث يمنح
 وزير الداخمية القبائؿ عمى كتابة دساتير تنّص عمى تشكيؿ مجمس لمقبيمة، يكوف

يما يتعمؽ يقوـ بالتعامؿ مع الحكومة الفيدرالية فمسئواًل عف تعييف مستشار قانوني ليا 
 ةبضرورة منح مجمس كؿ قبيمة سمط القانوف. كما أوصى مابالعقود والقروض وغيرى

وتأسيس محكمة قبمية وتحديد القوانيف الجنائية وتأسيس الييئات  فرض الضرائب
 .(149)االقتصادية واالجتماعية والتي تعمؿ في خدمة القبيمة

بائؿ عمى قبوؿ القانوف الجديد خصص الكونجرس برنامج ولتشجيع الق 
اقتراض لمنح القبائؿ مبلييف الدوالرات لشراء أراضي جديدة لمقبائؿ التي وافقت عمى 

كاف ىدؼ القانوف مساعدة القبائؿ عمى إحياء و كتابة دستور كما نّص القانوف. 
طبقًا لمنظـ الحديثة التي حكوماتيا القبمية وتزويدىا بالمصادر البلزمة إلدارة القبيمة 

دارة المشروعات الُممّولة  تستمـز خبرة في جمع الضرائب واالقتراض وكتابة العقود وا 
عمى توافؽ عمى القانوف حّث القانوف كؿ قبيمة  كما. (150)الحكومة الفيدراليةِقبؿ مف 

، عف طريؽ تصويت األغمبية (151)إلدارة شئونيا الداخميةكتابة دستور خاص بيا 
غيف مف كؿ قبيمة، وفي حالة رفض أي قبيمة تبني دستور مكتوب ُتستثنى مف لمبال

 .(152)شروط )أحكاـ( القانوف
وكانت  .(153)أغمب الينودشديدة مف معارضة القى عند تطبيؽ ىذا القانوف و 

ئيـ فبمشاركة مباركة مف نسا مف أشد القبائؿ رفضًا لمقانوف، "Navajo"قبائؿ النافاىو
كما أنيـ . ميالقبالنظاـ حرصيـ عمى ؛ ل(154)القانوف عمى صويتنتيجة الت كاف الرفض

متى وافقوا  أراضييـ الموجودة بكثرة فيوالبتروؿ واألشجار  المناجـكانوا سيخسروف 
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نظرًا لكونيـ لمحكومة الفيدرالية  لمقانوف ضربة موجعة يـكاف رفضلما عمى القانوف. و 
مفوض الشئوف  ييـأرسؿ إللذا . (155)الينود الحمرعدد  مف حيثفي المرتبة السادسة 

كاف بسبب معمومات خاطئة تـ إقناعيـ يـ ىذا أف رفض " مؤكداً جوف كولير"اليندية 
 .(156)متى وافقوا عمى القانوف ماشيتيـ وأغناميـكمصادرة الحكومة ل بيا.

لمحكومة الفيدرالية في سياسة موحدة  عمى أية حاؿ نجح ىذا القانوف في إيجاد
، (157)مستوطناتيـبوجود حكـ ذاتي داخؿ لينود، ففي ظؿ السماح كؿ امع تعامميا 

نجميزية فى إلالمغة ا بجانبغاتيـ األصمية واستخدموا لموروثيـ الثقافي استعادوا 
 .(159)أصبح ليـ مكانة معترؼ بيا في المجتمع األمريكيحتى  .(158)مدارسيـ

مات القبمية مقضاء عمى الحكو كانت تيدؼ لالواليات المتحدة  مما سبؽ يتضح أف
الوحدة واألخوة بينيـ، وفي سبيؿ ذلؾ استخدمت  رلمينود الحمر، لتقطيع أواص

الحكومة الفيدرالية مؤسستيف لتنفيذ ىدفيا؛ المؤسسة األولى؛ مكتب الشئوف اليندية 
بتجميؿ ما تراه الحكومة الفيدرالية، وتقبيح ما ىو عكس ذلؾ. والمؤسسة الثانية ىي 

تدمر بيا الحكـ الذاتى تدميرًا، وكاف إصدار ف لعض القوانيب الذي أصدرالكونجرس 
 .أنواع اإلبادة والتى تـ استخداميا ضد الينود الحمر أىـالقوانيف مف 

 :التأثر األمريكي بالهنود الحمر 
لقد حارب " : "Daniel Inouye"يقوؿ عضو مجمس الشيوخ "دانيؿ إنوي" 

دورًا كبيرًا في ليـ كاف و ب الثورة، و ي حر الينود جنبًا إلى جنب مع القوات األمريكية ف
 اً أساسي دعـ قبائميـ عامبلً  في الوقت الذي كاف فيو مناقشات الكونجرس القاري.

جورج "ائؿ لقواتنا المسمحة لما استطاع بلنجاحنا، فموال الطعاـ الذي قدمتو تمؾ الق
كدولة  بنا أوؿ مف اعترؼناىيؾ عف أنيـ . (160)ورجالو تحمؿ الشتاء القارس "واشنطف

إخوتي إف كؿ الست أمـ تنتيز تمؾ ": ، عندما أعمف أحد زعمائيـ قائبلً جديدة مستقمة
الفرصة لتشكركـ إلعبلمنا عمى عزمكـ عمى االستقبلؿ، ولذلؾ مف ىنا نعتبر الثبلثة 
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إف أصؿ دستورنا غير معروؼ جيدًا، وقد يتفاجأ بؿ  ."عشر والية ىي دولة مستقمة
 .(161)"مبدأ الحكومة قد جاء إلينا مف كونفدرالية اإليروكواالبعض إذا عممنا أف 

الحضارة األمريكية؛ حيث تأسيس في الحمر بشكؿ أو بآخر لقد ساىـ الينود 
في التأقمـ والتعايش مع البيئة  -ف فيما بعديثـ األمريكي -ف ياألوربي واالينود ساعدأف 
كما ؿ مثؿ؛ الذرة والقطف، لجديدة، فعف طريقيـ عرفوا زراعة بعض المحاصيؿ والبقو ا

تعمموا منيـ عمى طريقة قنص الحيوانات وكذلؾ األعماؿ الخشبية، بؿ وأمدوىـ 
أف اآلباء المؤسسيف قد البعض يرى ىذا و  .(162)بمعمومات جغرافية عف أراضي القارة

 شكؿبقد حددت إذ أف تمؾ األفكار . (163)حوؿ الديموقراطية الينود الحمرأفكار تأثروا ب
ىي ، وكانت أبرز مظاىر التأثير والتأثر نظاـ الحكـ لمواليات المتحدةأو بآخر 

  اتحادىـ ودستورىـ ونظاـ الحكـ.
-1706)فأما عف نشأة االتحاد األمريكي؛ فجدير بالذكر أف بنياميف فرانكميف

حوؿ االتحاد، (164)وقؼ كثيرًا أماـ كممات زعيـ حمؼ اإليروكوا "كاناساتيجو" (1790
عديدة مع حمؼ اإليروكوا أثناء عقد المعاىدات، بؿ وحضر العديد وكانت لو لقاءات 
ـ حوؿ قضية 1751 عاـ  فيإقناع المجتمع. لذا أقدـ عمى (165)مراسميـ التقميدية

مف أف تتمكف ست قبائؿ مف المتوحشيف الجاىميف  الغريبعندما قاؿ: "مف  الوحدة،
العصور، ويبدو أنو غير تشكيؿ مثؿ ىذا االتحاد وتنفيذه بطريقة بقيت مستمرة عبر 

أو إلثنتى عشرة  ةقابؿ لمتفكؾ، لكف ىذه الوحدة تعتبر غير عممية بالنسبة لعشر 
ومف  .(166)مستعمرة بريطانية، بينما ىي بالفعؿ ضرورية أكثر وذات فائدة أكبر ليا"

ىنا جاءت ضرورة الوحدة بيف المستعمرات البريطانية مف أجؿ تكويف الدولة الجديدة. 
ع سنوات قاـ بنياميف فرانكميف بتقديـ مقترح آخر التحاد المستعمرات وبعده ببض

الجديدة متأثرًا بالنظاـ الكونفيدرالي لئليروكوا. حيث كاف لفرانكميف مواجيات عديدة مع 
اإليروكوا أثناء التفاوض عمى المعاىدات وغيرىا وقاـ بالفعؿ بحضور العديد مف 

 .(167)المراسـ التقميدية ليـ
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لئليروكوا دورًا غير مباشر في وجود الدستور األمريكي؛ ففي بادئ أيضًا كاف 
يكوف ليـ  !!األمر أبدى اآلباء المؤسسيف مدى استغرابيـ مف أف ىؤالء المتوحشيف

ف كاف شفويا –دستورًا  ، في الوقت الذي ال يوجد فيو دستور لؤلمريكييف. ثـ جاءت -وا 
ف فيما بينيـ إف يبعض األمريكيمخاوؼ اآلباء المؤسسيف مف الينود عندما أشاع 

أما نظاـ الحكومة القائـ في  .(168)ف عمينا إذا لـ نصدؽ عمى الدستورو الينود سيقض
في فترة . ف(169)كونفيدرالية اإليروكوا فمقد كاف النظاـ األمثؿ لتمؾ الفترة لمواليات المتحدة

مرات موجزًا حوؿ فإف الزعيـ "تيانوجا" قدـ لممثمي المستع (170)االعداد لمؤتمر "ألباني"
 . (171)األنظمة السياسية التي تتبعيا شعوب اإليروكوا

قد صمموا الدولة الناشئة عمى يف بؿ أف ىناؾ آراء تقوؿ بأف اآلباء المؤسس
غرار حمؼ اإليروكوا الديموقراطي؛ فكانت الواليات المختمفة كالقبائؿ، ورجاؿ 

كزعماء شجرة الصنوبر  الكونجرس عمى غرار مجمس الخمسيف، أما الرئيس ووزارتو
الشرفييف، وواشنطف دي سي العاصمة مثؿ أونونداجا التي كانت مقر لبلجتماع 

. وعميو فقد أّكد جولياف ب. بويد أستاذ التاريخ بجامعة (172)السنوي لمجمس الخمسيف
ـ قد تأثر بشكؿ كبير بنظاـ 1754برنستوف أف مقترح االتحاد الذي قدمو فرانكميف عاـ 

ا، إذ أف قدرة اإليروكوا عمى توحيد شعوبيا التي شغمت حيزًا جغرافيًا حمؼ اإليروكو 
. لكف الرأي (173)ىائبًل تحت مظمة حكومة واحدة ىو نظاـ بالفعؿ يستحؽ أف ُيقتدى بو

األخير ىذا قد جانبو الصواب؛ إذ أف النظـ الحاكمة التي قامت في الواليات المتحدة 
لكف التساؤؿ المنطقي ىو مف أيف أتى الينود  قد جاءت مف أوربا السيما مف بريطانيا.

الحمر بمثؿ ىذه الحكومات القبمية؟ ىؿ انتقؿ ىو اآلخر مف القارة األوربية؟. ولكف 
نظرًا لصعوبة انتقاؿ مثؿ ىذا التطور الحضاري في ذلؾ الوقت المبكر مف الزمف مف 

، إلى أمريكالمقارة  القارة األوربية لؤلمريكية، ناىيؾ عف تأخر حركة الكشوؼ الجغرافية
األرجح أف تكوف ىذه الحكومات القبمية تطورًا طبيعيًا لمحضارات المتنوعة  فإنو مف

 لمينود الحمر.
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 :خاتمة 
أكدت ىذه الدراسة أنو مف الممكف أف يكوف ىنالؾ دورًا لبعض األطراؼ المنسية 

في األحداث  -أو عمى األقؿ موقفًا قد يؤثر –أو المسكوت عنيا في التجربة التاريخية 
التاريخية التي ماجت بيا الواليات المتحدة األمريكية. وتبيف في النياية أف تاريخ ىذه 

 الحقبة لـ تكتبو النخبة الرابضة عمى قمة المجتمع األمريكي فحسب.
مع بداية اكتشاؼ العالـ الجديد كاف النظاـ االجتماعي لؤلوربييف ويمكف القوؿ  

لذي كاف عمى رأس الطبقة العميا يأتي الحاكـ واكاف و ، ودنيا عميامكوف مف طبقتيف 
ىو نفسو مف يمنح الشعب الحقوؽ التي يراىا. أما الينود و يتمتع بالحكـ الُمطمؽ، 

الحمر في ذلؾ الوقت فمـ يكف لدييـ أى تفاوت إجتماعي، فقد كانت مجتمعاتيـ 
اشر عمى حاكميـ، مستوية الطبقات )طبقة واحدة(، إذ يقوـ الشعب كمو بالتصويت المب

ويظير ذلؾ بصورة جمية في الحكومات البسيطة لمينود، أو أف يكوف التصويت غير 
 مباشر أي باإلنابة مثؿ ما ىو موجود في الحكومات القبمية الُمتطورة. 

قدرتو الفائقة و  الكـر والحكمةوتجدر اإلشارة إلى أف مف صفات الحاكـ لدى الينود 
، ومع ذلؾ لـ يكف تمد قوتو مف تأييد الناس وثقتيـ بوالصيد والقتاؿ، وكاف يسعمى 

ينفرد برأيو مطمقًا، وىذا لوجود مجالس تحكـ بجواره مثؿ )مجالس أميات العشائر، أو 
المجمس الكبير(. فقد كانت تمؾ المجالس تجتمع سنويًا متى كانت ىناؾ قضايا تتعمؽ 

لقضية ما يؤخذ الرأي  ، وعند التصويتكأمور الحرب والصمح بمعظـ أو كؿ القبائؿ
باإلجماع وليس باألغمبية. وفي الوقت الذي لـ يكف فيو لممرأة في أوربا أى دور أو 
وجود بخبلؼ بيتيا، كاف لممرأة عند الينود الحمر دور ميـ وحيوي وفعاؿ اجتماعيًا 
وسياسيًا؛ لدرجة أنو كاف ليا مجمس ليا تحت اسـ )مجمس أميات العشائر( والذى 

 ممة العميا في كؿ ما يتعمؽ بالعشيرة، بؿ وحتى في اختيار زعيـ القبيمة. كاف لو الك
يـ ضعفوكذلؾ  -بسبب اإلبادات المختمفة -وعمى الرغـ مف قمة عدد الينود الحمر

 تيـفي مواجية المحاوالت العديدة التي قامت بيا الحكومة الفيدرالية لمسخ ىوي
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ىذا  ـينود استطاعوا الصمود أماال فإفودمجيـ في بوتقة االنصيار األمريكية، 
التعسؼ األمريكي، بؿ تجدىـ يجبروف الحكومة الفيدرالية عمى إيجاد دساتير ذات 

، بحيث تسير وبينيـقوالب ثابتة، تحدد تمؾ الدساتير العبلقة بيف الحكومة الفيدرالية 
في سياسة الينود مع سياسة الحكومة الفيدرالية مركزيًا، مع إطبلؽ العناف لمينود 

تعامبلتيـ الداخمية، فبل تتدخؿ فييا الحكومة الفيدرالية طالما لـ تمس سياسة الدولة 
فكرة الدساتير ىذه نوع مف أنواع المصالحة السياسية مف قبؿ تكوف العميا. أو قد 

 الحكومة الفيدرالية لمينود الحمر.
اعترافا  أف ىناؾوباإلطبلع عمى الوثائؽ غير المنشورة باألرشيؼ األمريكي يتضح 

شارة إلى إعطاء ف لؤلراضي اليندية، باحتبلؿ األمريكيي الكونجرس حؽ المواطنة وا 
ف إلحرب العالمية األولى. وعميو يمكف القوؿ فى المينود الحمر مقابؿ خدماتيـ 

الوثائؽ أدانت التصرفات األمريكية، وىذا ُيحسب لمواليات المتحدة األمريكية، أو يمكف 
االعتراؼ بخطأ األمريكييف في حؽ  مف منطمؽ؛ التراضىواع اعتباره نوعًا مف أن

الينود الحمر. ومع ذلؾ تجد أيضًا ىناؾ تنظيرًا لفكرة األقمية اليندية مف خبلؿ األعداد 
التي تذكرىا الوثائؽ األمريكية سواء لمف قطف األراضي األمريكية مف الينود أو لمف 

 أُبيد منيـ. 
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 المالحق
 (1ممحؽ رقـ )

تمثم كم قاليهة يث بن األشك ل األربعة انمستطيهة   "Council Wampum"المجمس ح حزاـ يوض

الحزاـ انشجزة انمثهثة انذي يتوسط يوج ، بوويدا، موهوك(، بيىم  رمز مه بعض ء انحهف )سيىيك ، ك 
 فيمثؿ قبيمة أونونداجا التي تتولى عناية نار المجمس المركزي )الرئيسي(

 
 .Bruce Elliott Johansen and Barbara Alice Mann, Eds. Op. Cit., P.163انمصدر
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 "أوجوياجوتوضح مطالبة ىنود " ( وثيقة غير منشورة" 2ممحؽ رقـ ) 
 بحؽ المواطنة  بوالية كنساس

 
 National Archives: RG 233, Records of the U.S. House ofالمصدر: 

Representatives, 66
th

 Congress, Petitions and Memorials, Resolutions of 

state Legislature referred to Committee on Immigration and Naturalization, 

Box 843, File No. HR66A-H8.1, Date: 11 July, 1919. 
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