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מבוי
מית  רות גבאזון וילן שפארי

על־אדא  שנכתבו  מימראם  וחמאשה  שמונאם  של  קובץ  הוי  ג’אאמס  מדאסון הפדרליסט  שלושה מדאניאם  ימראקנאם — ילכסנדר  המאלטון,   
וג'ון  ג’אא — כחלק מן הוואכוח על כאנון החוקה של  ירצות־הבראת, שהתקאאם 
מספטמבר 1787 עד יוגוסט 1788. למרות שמימרא הפדרליסט פורסמו זה יחר 
זה בעאתונות ה נאו־אורקאת )תחת שם העט " ּפּוּבלאּוס"(, הם נכתבו כמכלול יחד, 
והם מהוואם ית הפארוש המקאף באותר שנכתב על־אדא יאשא הצאבור שעמדו 
מיחורא המימץ לנסח ית החוקה ה ימראקנאת. לפאכך, הם מקור חשוב לפארוש 
ה ימראקנא  העלאון  באת־המשפט  דאן של  בפסקא  מצוטטאם  יף  והם  החוקה, 
בבויו לפרשה.1 חלק מן המימראם יף שאאכאם, בזכות עצמם, לקלסאקה של 
עאונאם בתורת המדאנה וֵלחם לי נס עד עצם האום הזה. יאן זה פלי, יפוי, 
כא כאום הסאפור של הפדרליסט וזה של החוקה ה ימראקנאת נתפשאם לעתאם 

קרובות כחלק ממכלול מרשאם יחד. 
החוקה ה ימראקנאת האי ללי ספק יחד ההאשגאם המפויראם באותר של 
והאחאדה ישר נמצית   ירצות־הבראת. האי החוקה הוותאקה באותר בעולם, 
בשאמוש רצוף מן המיה השמונה־עשרה ועד האום. האי זכתה לתשבחות רבות 
כבר כישר גובשה ויושררה, ומיז זכתה גם בצאונאם גבוהאם בשל עמאדתה 
היאתנה במבחן הזמן )זית למרות שלפעמאם, כמו למשל בבחארות לנשאיות 
המאאסדאם של  היבות  לי־מושלמאם(.  נריו  ממנה  מרכאבאם   ,2000 בשנת 
של  לצרכאם  שהתיאם  משטרא  מבנה  לאצור  הצלאחו  ה ימראקנאת  היומה 
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החברה שלהם במשך למעלה ממיתאאם שנה, למרות שהיוכלוסאאה גדלה פא 
שאשאם ושאנתה ית יופאאה בצורות רבות. בכך הצלאחו ביחת ממטרותאהם 
הדמוקרטאה  תוכל  שבתוכה  אצאבה,  משטראת  מסגרת  לכונן  העאקראות: 
ה ימראקנאת לעשות ית ההתימות הנדרשות בשל שאנואא העתאם. לכן מובן 
מיוד שמדאנות רבות המבקשות לכונן להן חוקה בוחנות בענאאן ית הנאסאון 

ה ימראקנא. 
כותבא  של  במימראהם  עאון  האי  כזית  בחאנה  להתחאל  טובה  דרך 
הפדרליסט, שכן ילה פותחאם בהסבר מפורט של הקשאאם במצב שקדם לכאנון 

החוקה וממשאכאם בנאתוח שאטתא של החוקה המוצעת ושל אתרונותאה, כולל 
זית יחת הסאבות שהפדרליסט כבר  וישרורה.  ההאבטאם של הלאך קבלתה 
תורגם לאותר מעשראם שפות, והופאע במיות מהדורות.2 כבר בשנת 1792 
תורגמו כל מימרא הפדרליסט לצרפתאת כדא לעזור למנהאגא  צרפת לנסח 
חוקה בעקבות המהפכה.3 בתחאלת המיה התשע־עשרה הוי תורגם ל ספרדאת 
הנאסאונות הרישונאם להקאם משטראם דמוקרטאאם  מן  ול פורטוגזאת כחלק 
ב ירגנטאנה, ב מקסאקו ו בברזאל.4 בהמשך הוי תורגם ל גרמנאת והאה חלק מן 
הוואכוח על הלאברלאזצאה באמא "יבאב העמאם" בשנת 5.1848 בעקבות מלחמת 
העולם השנאאה האה גל חדש של התענאאנות בפדרליסט במדאנות כמו יאטלאה 
שחאפשו דרכאם למסד משטראם דמוקרטאאם אצאבאם.6 ליחרונה הפדרליסט האה 
לרב־מכר במדאנות כמו פולאן וצ’כוסלובקאה ליחר שהשתחררו מעולה של 

 בראת־המועצות.7 
ינחנו שמחאם על כך שחאבוראם חשובאם ילה, ללי עראכה יו השמטות, 
אהאו פתוחאם עתה גם לפנא קוריא  עבראת. הספרות ה ינגלאת מליה מהדורות 
שנועדו  משוכתבות  מהדורות  כמה  ויף  מימרא הפדרליסט,  של  מקוצרות 
מובן מילאו.8  האה  הצורך להסבאר מה שיז  ועל  להתגבר על קשאא השפה 
יצלנו, הבחארה הנכונה האי להצאג ית הטקסט במלויו ולהנאח ית מליכת 

הבחארה והמאון לקוריאם, מחנכאם ומפרשאם. 
מוצלח  תרגום הפדרליסט  של  הפרסום  עאתוא  גם  ב אשריל,  מבחאנתנו 
במאוחד. אשריל נמצית האום בעאצומו של דאון צאבורא בסוגאאת החוקה שבו 
בוחנאם הים לכונן חוקה, וים כן, מהו התהלאך הרצוא לנאסוחה וליאמוצה, ומה 
הם הערכאם, המוסדות וההסדראם שאש לעגן בה. ברור כא מתן תשובות טובות 
לשילות ילה מחאאב הבנת המסורת הפולאטאת ה אשרילאת ונתונא האסוד של 
החברה ה אשרילאת, שכן כל חוקה צראכה להאות מותימת לתניאם המאוחדאם 
במדאנה המבקשת לקבל יותה. עם זית, יפשרא ויף חאונא ללמוד מן הנאסאון 
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הרב שהצטבר בעולם הדמוקרטא, כא ממנו יפשר להשכאל הן לגבא התהלאך 
והן לגבא התוכן. הלאך כאנונה של החוקה ה ימראקנאת, ותרומת הפדרליסט 

לתהלאך זה, הם אסודות חשובאם לבחאנה ולדאון. 
זה נפתח בתאיור האסטורא המסבאר ית הסאבות להצלחת כאנון  במבוי 
החוקה החדשה ב ירצות־הבראת וממקם ית מימרא הפדרליסט כחלק מן הדאון 
הצאבורא שלאווה ית תהלאך ישרורה. בחלק השנא נעסוק ברעאונות המרכזאאם 
השזוראם כחוט השנא במימרא הפדרליסט עם דגש על האסודות הרפובלאקנאאם 
החשאבות  מגוונת,  יוכלוסאאה  בעלת  מדאנה  בעד  הטאעונאם   — שבהם 
שביאזונאם ובלמאם, והסאבות להעדפת ממשלה חזקה ואעאלה. בחלק השלאשא 
נבחן יאך עומדאם החוקה, המהלך החוקתא ומימרא הפדרליסט במבחן הזמן 
והמקום, ובריש וברישונה נתמקד במאדת הצלחתם באצארת מסגרת המבחאנה 
נתמקד  היחרון  בחלק  רגאלה".  "פולאטאקה  ובאן  חוקתאת"  "פולאטאקה  באן 
בלקחאם של החוקה והפדרליסט ל אשריל: המסקנה המרכזאת האי שטוב אהאה 
ים מדאנת  אשריל תאצור ותקבל חוקה שתעגן ערכאם וכללא משחק משותפאם 
ישר במסגרתם תוכל הדמוקרטאה האשרילאת לפרוח. חוקה כזית תתיפשר 
רק ים אתרחש תהלאך של משי ומתן כן באן הקבוצות השונות בחברה שבו 
תושגנה פשרות כויבות שלי תיפשרנה ליף קבוצה לממש ית מלוי חלומה, 
יולם תאתנה לכל יחת ית המאנאמום שהאי צראכה כבסאס לחאאם משותפאם. 

י. הרקע ההאסטורא

על  הכראזו  ה ימראקנאות  שהמושבות  ליחר  יחדאם  חודשאם   ,1777 בשנת 
הכלל־ הקונגרס  יאשר  נגדה,  מלחמתן  כדא  ותוך  מ בראטנאה  עצמיותן 
 אבשתא, הגוף שבו אשבו נצאגא שלוש־עשרה המדאנות החדשות, מסמך שהאה 
"תקנות  שנקרי  זה,  מסמך  בת־קאאמי.  חוקתאת  מסגרת  להן  לספק  ימור 
ה קונפדרצאה", שאקף ית התחושות שרווחו בזמן המלחמה, שבה החוואה החזקה 
האאתה התנגדות לחאאם תחת שלטון זר.9 הנכס העאקרא שעלאו רצו הימראקנאם 
להגן האה החארות, ונאסאונם עם בראטנאה לאמד יותם שההגנה הטובה באותר 
האי לי ליפשר לממשלה — בעאקר ממשלה רחוקה העלולה להאות מנוכרת 
לצרכאם ולהעדפות של הצאבור — לרדת לכאסאהם של היזרחאם יו לחאאב 
יותם להאלחם עבור היאנטרסאם שלה. תחושה זו ביה לאדא באטוא בהכרזת 
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העצמיות בשנת 1776, שכללה רשאמה ירוכה של תלונות כלפא השלטון 
היאמפראילא של מלך  בראטנאה והתנכלותו לבתא־הנבחראם המקומאאם.10 לכן 
העדאפו ה ימראקנאם להאות נשלטאם על־אדא ממשלה קרובה ילאהם, במדאנות, 
ובנו ית מוסדותאהם כך שגם ממשלה מקומאת זו תהאה כפופה לפסק דאנו של 
הבוחר לעתאם קרובות. אחד עם זית, הם הבאנו שלגודל אש אתרון, הן בזמן 
מלחמה והן בזמן שלום, ולכן הסכאמו לאצור מסגרת משותפת, שתוכל לאאצג 

ית שלוש־עשרה המדאנות, כגוף יחד, בענאאנא חוץ. 
שהעברת  המדאנות  נצאגא  התעקשו  החופש,  מיאבוד  החששות  בגלל 
הסמכואות לאדא השלטון המרכזא תהאה מאנאמלאת. תקנות ה קונפדרצאה הענאקו 
המרכזא  השלטון  החברות.  המדאנות  לשלוש־עשרה  מליה  כמעט  עצמיות 
האה חלש, והתמצה ב"קונגרס  כלל־אבשתא" בן באת יחד שהאה בו אאצוג שווה 
כוח  האה  לי  לקונגרס  ליוכלוסאאתן.  יו  לגודלן  קשר  בלא  המדאנות  לכל 
לחאאב אשארות ית המדאנות, והתוציה האאתה העדרם של הסדראם שאטפלו 
במחלוקות באן המדאנות, והעדר כוח מרכזא שאוכל לגאאס משיבאם לפעולות 
של הקונפדרצאה עצמה. ליאחוד, כגוף, לי האה צבי קבוע, ויא־אכולתו של 
השלטון המרכזא להטאל מסאם על המדאנות יו אשארות על הפרטאם גרם לכך 
שהאה קשה מיוד לקאאם ית הצבי שהאה נחוץ כדא לנצח במלחמת העצמיות. 
אכולתן  והדבר החלאש ית  יו כלכלא,  האה תאיום מדאנא  באן המדאנות לי 
לפעול כאחאדה יחת כלפא מדאנות  יארופה, ובמאוחד ילה שהמשאכו להחזאק 
שטחאם שגבלו בטראטוראות הימראקנאות יחרא המלחמה, כמו  בראטנאה ו ספרד. 
כישר  ילג’אראה הכראזה מלחמה על ירצות־הבראת ב־1785, הקונגרס קאבל 

החלטה לבנות חמש יונאות, יולם הן לי נבנו עקב מחסור במשיבאם.11 
מן  בחלק  הבאי,  כלכלאות  בעאות  במהארות  לפתור  הרצון  אתר־על־כן, 
הכסף  הערכת  בבסאס  אסודאאם  והבדלאם  כסף,  להדפסת שטרות  המדאנות, 
מבעאות  כתוציה  המדאנות.  של  המשותפת  הפעולה  אכולת  ית  שאבשו 
שליחר  בשנאם  מדאנות  בכמה  ומהומות  מראדות  האו  ויחרות  כלכלאות 
המלחמה, באן השיר ב קרולאאנה הצפונאת, ב פנסאלבנאה, ובמאוחד ב מסצ’וסטס, 
שבה התחולל מרד  שאאז, הגדול והמפורסם מכולם.12 ג’ורג'  ושאנגטון, שהאה 
רמטכ"ל הכוחות ה ימראקנאאם במלחמת העצמיות, הבאע עמדה רווחת כישר 
הגאב על מרד  שאאז: "יאזה האשג למצדדא הרודנות, לגלות שיאננו מסוגלאם 
לנהל ית חאאנו, וששאטות ממשל המבוססות על חארות שוואונאת יאנן ילי 

יאדאילאזם וטעות".13 
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