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حسب القسم  3581-3581وأثسها على املصاحل السوسٍح يف
أمسٌكا السوسٍح واملىقف األمسٌكً منها
املدزس املساعد

االستاذ املساعد الدكتىز

منتهى صربي مىىل

مشعل مفسح ظاهس
جامعح الثصسج
كلٍح اَداب
امللص

كلٍح الرتتٍح للثناخ

-:

اَدنعد حسب انقسو  3581تٍٍ زوسٍا انقٍصسٌح واندونح انعثًاٍَح انرً
كاَد ذحصم عهى دعى اندونرٍٍ انفسَسٍح وانثسٌطاٍَح  ،وتسثة وجىد
يصانح زوسٍا فً انساحم انشًانً انغستً نهًحٍط انهادي فقد خشٍد
زوسٍا عهى ذهك انًصانح يٍ انردخم انثسٌطاًَ  ،السًٍا أٌ األخٍسج
ذًرهك يصانح فً ذنك انساحم يًا ٌجعم انًصانح انسوسٍح فً خطس  ،نرا
يا أٌ اَدنعد حسب انقسو حرى أخرخ زوسٍا تانرقازب يٍ انىالٌاخ
انًرحدج األيسٌكٍح انرً وأٌ نى ذقدو اندعى انعسكسي نسوسٍا انقٍصسٌح إال
أَها زفضد اندخىل فً انحسب إنى جاَة انطسفٍٍ انفسَسً وانثسٌطاًَ،
واسرًسخ فً صداقرها يع زوسٍا فقد كاَد انىالٌاخ انًرحدج األيسٌكٍح
ذسعى نضى أيسٌكا انسوسٍح إنى يًرهكاذها فىجدخ أٌ اَرصاز انثسٌطاٍٍٍَ
فً انحسب سٍؤدي إنى ذىسع َفىذهى فً أيسٌكا انشًانٍح وقد ٌؤدي إنى
سٍطسذهى عهى أيسٌكا انسوسٍح يًا ٌجعم يٍ انصعىتح ضًها ـ وتانرانً
فقد أسهى انًىقف األيسٌكً انداعى نسوسٍا فً حصىل انىالٌاخ انًرحدج
األيسٌكٍح عهى أيسٌكا انسوسٍح تعد ذهك انحسب .
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Crimean War 1853-1856 and its Impact on
Russian Interests in
Russian America and the American position
Towards Them
Assistant Professor Dr. Mishaal Mifrih Dhahir
The Colleges of Arts- University of Basrah
Asst .Lecturer . Muntaha Sabri Maula
College of Education for women – University of Basrah
ABSTRACT

Russia engaged in the Crimean War in 1853 against the
Ottoman Empire, which supported by the French and British.
Because of the presence of Russia's interests in the north-west
coast of the Pacific, Russia had concerns about its interests
from British intervention, especially since the latter has the
interests of the coast, which endangers the Russian presence
there. So when the Crimean war broke out, Russia took
recourse to the United States. so that even if the United States
would not and that it did not provide military support for
Tsarist Russia, yet it would refuse to enter into the war
alongside the French and British. The United State continued
good relations with Russia since it was seeking to annex
Russian America. The victory of the British in the war would
lead to the expansion of their influence in North America
which may lead to their control over Russian America, which
makes it difficult for the United States to annex, and thus has
contributed in support of Russia in the United States for the
Russian America after the war
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املقدمح-:

يهضؾ البدث الى حؿلُِ الًىء على ((خغب اللغم  3;89-3;81وأزغها على اإلاهالح
الغوؾُت في أمغٍيا الغوؾُت واإلاىكف ألامغٍيي منها ))  ،ئط اصث الىكىؿاث التي كام بها
ً
عضصا مً الخجاع الغوؽ ،الى امخضاص الىـىط الغوس ي الى الؿاخل الكمالي الؼغبي
للمدُِ الهاصي عبر مًُم بغٍىؽ عام  ،3:73ووان طلً ؿاجدت ليكاٍ ججاعي عوس ي
في جلً اإلاىُلت ،وهى الامغ الظي صؿع اللُانغة الغوؽ الى الاهخمام بمهالح بالصهم
هىان  .ئال أن الخىاؿـ الغوس ي – البرًُاوي في جلً اإلاىاَم حعل اإلاهالح الغوؾُت
مهضصة بالخُغ  ،الؾُما بعض مىذ الغوؽ علض أًجاع للجاهب البرًُاوي في جلً اإلاىاَم ،
ألامغ الظي أصي ئلى ويع اإلاهالح الغوؾُت في مغمى الاعخضاءاث البرًُاهُت وهى ما خضر
زالٌ خغب اللغم التي انهذ الىحىص الغوس ي في الؿاخل الكمالي الؼغبي للمدُِ
الهاصي  .ؿىثير مً الضعاؾاث جىاولذ خغب اللغم صون الخُغق لىخاةجها الؿلبُت على
اإلاهالح الغوؾُت في الؿاخل الكمالي الؼغبي للمدُِ الهاصي وهى ما جُغق له البدث
حسب القسم  3581-3581وأثسها على املصاحل السوسٍح يف أمسٌكا
السوسٍح واملىقف األمسٌكً منها
مً اإلاعغوؾ أن عوؾُا اللُهغٍت اؾخُاعذ مً زالٌ خغهت ججاعها في ؾِبيرًا مً
ً
الىنىٌ ئلى الؿاخل الكمالي الؼغبي للمدُِ الهاصي بدثا عً ججاعة الـغاء التي واهذ
عاةجت في ؾِبيرًا ونُض الاؾمان ،ومً زالٌ جلً الخىؾعاث جمىً الغوؽ مً
الؿُُغة على أخىاى ألانهاع الىبري في ؾِبيرًا أجاخذ لها الخدىم في الؿهىب
الىاؾعت ،ئط ونل الخجاع الغوؽ ئلى اإلاىُلت الكمالُت مً اللاعة ألامغٍىُت( ، )3وكض
ؾاهمذ جلً الخىؾعاث في جىحه الحىىمت الغوؾُت هدى الؿاخل الكمالي الؼغبي ختى
جمىً (ؿُخىؽ بيروؽ  )2()3:73-39;3 Vitus Beringمً اهدكاؾ اإلاًُم الظي ًـهل
بين اؾُا وأمغٍيا الكمالُت والظي ُعغؾ بأؾمه ؿُما بعض (مًُم بيروؽ)  ،ومً زالٌ
الخىؾع الغوس ي جمىىذ عوؾُا اللُهغٍت مً زالٌ صعم ججاعها في جىؾعاتهم في
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الؿاخل مً جأؾِـ الكغهت الغوؾُت ألامغٍىُت عام << 3:التي ُعضث مغهؼ الاؾخعماع
الغوس ي في الؿاخل الكمالي هىنها مضعىمت مً كبل اللُانغة الغوؽ الظًً جىالىا
على العغف الغوس ي ختى بُع اإلامخلياث الغوؾُت في الؿاخل الكمالي( . )1هما انبدذ
اإلامخلياث الغوؾُت في الؿاخل الكمالي الؼغبي عغيت للحغوب التي اهضلعذ بين
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وبغٍُاهُا ومنها خغب الاؾخلالٌ الامغٍىُت  3:99والحغب
ألامغٍىُت – البرًُاهُت  ، 3;32لظا عمضث عوؾُا ئلى التزام الحُاص مً جلً الحغوب
زكُت على مهالحها ولعضم زؿاعة بغٍُاهُا أو مىاحهتها ،ئال أن اهضالع خغب اللغم
عام  3;81أهض لغوؾُا اللُهغٍت عضم كضعتها على الحـاّ على جلً اإلامخلياث
ويغوعة الخسلو منها وهى ما واهذ حؿعى له الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت(. )7
ً
وبعُضا عً الاؾهاب في طهغ جـانُل الخالؿاث ألاوعبُت التي اصث ئلى اهضالع خغب
اللغم والتي أؾهبذ اإلاهاصع العغبُت في طهغها  ،ؿلض جُىعث الخالؿاث الغوؾُت –
الـغوؿُت خىٌ ععاًاهما في الضولت العثماهُت  ،ئط اعخبرث عوؾُا هـؿها خامُت
لألعزىطهـ في حمُع أهداء العالم بِىما واهذ ؿغوؿا حؿعى لحماًت اليازىلًُ  ،وبؿبب
جؼاًض أهمُت اإلاهالح الغوؾُت والبرًُاهُت والـغوؿُت في الضولت العثماهُت وجؼاًض
الخىاؿـ بُنهما ؿلض جىجغث العالكاث الغوؾُت  -الـغوؿُت( . )8وكض أحبرث جلً ألاخضار
()9

ألامير الغوس ي (هُلىالؽ مىعاؿُف )Nicholas Muraviev

على اللُام بؼٍاعة ئلى

ؾِبيرًا مُلع عام  3;82بهضؾ اؾخُالع اإلاىُلت لحماًت اإلامخلياث الغوؾُت في اإلادُِ
الهاصي في خاٌ صزىٌ عوؾُا في خغب مع العثماهُين والبرًُاهُين والـغوؿُين( ، ):وكض
أقاع مىعاؿُف مً زالٌ بعٌ جلاعٍغه التي عؿها ئلى خىىمخه ئلى يغوعة اخخالٌ حؼع
سخالين التي جلع بين عوؾُا والُابان للحُلىلت صون جؼاًض الىـىط ألامغٍيي في أمغٍيا
الغوؾُت(الاؾيا. );() Alaskan
مع جلً الخُىعاث التي قهضتها اللاعة ألاوعبُت بعض جـاكم الخالؾ الغوس ي –
الـغوس ي خىٌ مهالح ععاًاهما في الضولت العثماهُت  ،وخاوٌ (اللُهغ هُلىال ألاوٌ
 )3;81-3;28 Nicholas Iالخىحه للحىىمت البرًُاهُت الؾخمالتها ئلى حاهبه وطلً مً
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زالٌ ا كتراخه بخلؿُم امالن الضولت العثماهُت بُنهما وأبعاص الىمؿا عنها مً زالٌ
مىدها بعٌ الاعاض ي البللاهُت  ،ملابل الحهىٌ على صعمها وؿم مباصب الحلف
()31

اإلالضؽ(<) ،وعلُه حغي للاء بين اللُهغ و(حىعج هالعهضن )George Clarendon

الؿـير البرًُاوي في عوؾُا في واهىن الثاوي  3;81للخباخث خىٌ مهير الضولت العثماهُت
وجلؿُمها بين الضولخين ألنهاء الخالؿاث ألاوعبُت خىلها  ،ئال أن الغؿٌ البرًُاوي زُب
أماٌ اللُهغ ئط زكِذ بغٍُاهُا مً جىؾعاث عوؾُا في الضولت العثماهُت التي مً
ً
قأنها أن ُتهضص مهالحها الؾُما في الهىض التي حعض مىُلت هـىط بغٍُاهُت  ،ؿًال عً
تهضًض ؿغوؿا لها بؼؼو بلجُيا في خاٌ كُام جدالف عوس ي – بغٍُاوي الكدؿام الضولت
العثماهُت  ،لظا اهتهذ مداوالث عوؾُا بالـكل مع جغاحع في العالكاث الغوؾُت –
البرًُاهُت(. )33

اعؾلذ عوؾُا ئلى الضولت العثماهُت في قباٍ  3;81بعثت ُعغؿذ ببعثت ميكُىىؾ

 ،)32(Menshikovألامغ الظي أزاع الجاهبين الـغوس ي والبرًُاوي اللظان باقغا بأعؾاٌ
اؾاَُلهما لحماًت اإلاًاةم العثماهُت وهدُجت الخخجاج عوؾُا على جلً الخُىة كضمذ
بغٍُاهُا اعخظاعها في باصب ألامغ للجاهب الغوس ي ،مما أزاع طلً ؿغوؿا التي ازظث حعمل
على جدغٌٍ بغٍُاهُا يض الغوؽ وطلً مً زالٌ الاقاعة ئلى أن عوؾُا بىنىلها
للمًاةم ُ
ؾتهضص بلجُيا عأؽ الضؿاع عً ؾالمت ألاعاض ي البرًُاهُت ،الؾُما مع حؿلم
ً
(ؾتراجـىعص واهىؽ  )31()Stratford Canningاإلاعغوؾ بعضاةه لغوؾُا مىهب ؾـيرا
لبالصه في الضولت العثماهُت  ،لظا حؼير اإلاىكف البرًُاوي لهالح ؿغوؿا الؾُما مع ؿكل
بعثت ميكُىىؾ(. )37
أصعهذ عوؾُا اللُهغٍت زُىعة اإلاىكف في اإلادُِ الهاصي في خاٌ اهضالع الحغب ،
الؾُما مع جىؾع الىـىط ألامغٍيي في الُابان التي جلع على اإلادُِ الهاصي كبالت الؿاخل
الكغقي للاعة أؾُا مما ًجعل الىنىٌ لها مً أي كىة كض ُيهضص مهالحها  ،لظا واؿم
ً
اللُهغ الغوس ي على اكتراح مىعاؿُف باخخالٌ حؼع سخالين الظي جم ؿعال في هِؿان
()38

3;81

 ،ومً حاهبه هلل الىػٍغ الامغٍيي الجضًض في ؾان بُغؾبىعغ (هُل ؾمث
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بغاون)Neill Smith Brown
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ئلى خىىمخه جُىعاث الخالؾ الغوس ي مع ؿغوؿا

وبغٍُاهُا وأقاع لحىىمخه كُام مؿإولىا الحىىمت الغوؾُت بضعاؾت زُاعاث ألاؾُىٌ
الغوس ي في أوعبا ،ئط واهذ عوؾُا جسش ى مً الهجىم اإلاًاص على ؾاخل البلُُم او
ؾان بُغؾبىعغ أو على ؾاخل البدغ ألاؾىص الظي وان في مغمى ؾهل للهجىم البرًُاوي
الـغوس ي(. )3:
ُ
ُ
لم جـىغ عوؾُا في اخخماٌ امخضاص الحغب التي أعلىذ في حكغًٍ ألاوٌ  3;81ئلى
اإلادُِ الهاصي(; ، )3ئال أن (حاعلـ عوبغث هِؿلغوصًه Charles Robert Nesselrode
ُ
 )3<()3;92– 3:;1وػٍغ الخاعحُت الغوؾُت وحض مً اإلاهم الاؾخـاصة مً العضاء
الامغٍيي – البرًُاوي  ،لظا أقاع في الكهغ هـؿه ئلى (الىؿىضع بيزوعهُى Alexander
 )Bezborodkoوػٍغ عوؾُا في واقىًُ أن ًُغح على ؤلاصاعة الامغٍىُت ان جغؿع مً
خالت الخأهب في اإلادُِ الهاصي مً أحل مؿاعضة اللًُت الغوؾُت أو ختى الؿماح
()21

للؿـً الغوؾُت بلغنىت الخجاعة البرًُاهُت في اإلادُِ الهاصي

 ،الؾُما أن

العالكاث الغوؾُت – ألامغٍىُت احؿمذ بالعالكت الىصًت زالٌ خغب الاؾخلالٌ
ألامغٍىُت عػم التزام عوؾُا الحُاص والاعتراؾ بالحلىق الحُاصًت البدغٍت وهى ما ؾعذ
له الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بعض اؾخلاللها  ،وكبل البضء في اإلاـاوياث مع الجاهب
ألامغٍيي خضزذ مىكعت (ؾِىىب  )Sinopفي حكغًٍ الثاوي  3;81ـ أط اقدبً الجاهبان
الغوس ي والعثماوي في مُىاء ؾِىىب قماٌ الضولت العثماهُت التي جىبضث ؿيها ألازيرة
زؿاةغ ؿاصخت امام الجاهب الغوس ي وأصث ؿُما بعض ئلى جدىٌ الحغب مً عوؾُت – عثماهُت
ئلى خغب أوعبُت بعض كغاع بغٍُاهُا وؿغوؿا بالضزىٌ لهالح العثماهُين عام 3;87

()23

بعض أن جلضم الغوؽ في مىكعت ؾِىىب َغح (الىؿىضع مُضًم بىصٌؿىى
 )Alexander Medem Bezborodkoالؿـير الغوس ي في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
مىيىع الخعاون الغوس ي – ألامغٍيي في اإلادُِ الهاصي على (ولُام ماعس ي William
()22

)Marcy

وػٍغ الخاعحُت ألامغٍيي الظي أمخىع عً مىدهم ئي ئحاباث واضحت ،

الؾُما أن طلً كض جؼامً مع اعالن بغٍُاهُا وؿغوؿا بأعؾاٌ أؾاَُلهما ئلى اإلاًاةم
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العثماهُت مُلع  3;87واإلاُالبت باوسحاب عوؾُا منها مع كغاع الضولخين بمؼاصعة ؾـغاء
ُ ً
عوؾُا مً أعاييهم وكُع العالكاث الضبلىماؾُت بكيل نهاتي  ،وهظلً بعض عؿٌ هال
مً الىمؿا وبغوؾُا للخىؾعاث الغوؾُت في أماعحي الضاهىب( ، )21لظا أقاع ماعس ي ئلى
ئن مىكف ؤلاصاعة ألامغٍىُت وعةِؿها (ؿغاهيلين بيرؽ -3;81 Franklin Pierce
 )27()3;8:ؾُىىن خُاصي في خاٌ اعالن الحغب بين الجاهبين الغوس ي مً حهت
ُ
والبرًُاوي الـغوس ي مً حهت أزغي ،ئط ئن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ملتزمت بمبضأ
العؼلت ؿُما ًسو الكإون ألاوعبُت ،ومً زالٌ اإلاىاككاث الغوؾُت – ألامغٍىُت وحه
بىصٌؿىى جلغٍغ ئلى خىىمخه أهض ؿيها أن اإلاؿاعضة ألامغٍىُت في الهغاع مع البرًُاهُين
ً
ؾخىىن ُمهمت حضا ؿـي خاٌ خلذ الخجاعة ألامغٍىُت في ألاؾىاق الغوؾُت مدل الخجاعة
ً
ً
اكخهاصًا ؿلِ بل وئهما ُ
ؾِؿاهم في حعؼٍؼ
البرًُاهُت ؿأن طلً ؾُىىن لِـ ههغا
العالكاث الضبلىماؾُت بين البلضًً  ،ئال أن وؿاة بىصٌؿىى في واهىن الثاوي  3;87أوكف
الخُِ الغوؾُت لدكىُل جدالف مع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت أط وان على عوؾُا
ً
حعُين ؾـير ًدل مدله إلهماٌ مهمت بىصٌؿىى( ، )28مً الىاضح حضا أن عوؾُا
خاولذ حعل الىالًاث اإلاخدضة خلُـتها في الحغب بهضؾ جللُل الًؼِ ألاوعبي على
مهالحها في أمغٍيا الكمالُت ومىعها بىــ الىكذ مً الخىحه هدى الكغق ألاكص ى .
اجسظث بغٍُاهُا مع جلً الخُىعاث ئحغاءاث اخخُاَُت لخأمين مهالح قغهت زلُج
هضؾىن مً أي اعخضاءاث زاعحُت  ،ئط أعؾلذ حعلُماتها ئلى (هنري هالعهضون Henry
 )Clarendonخاهم حؼٍغة ؿاهىىؿغ بًغوعة جلضًم اإلاؿاعضاث العؿىغٍت ُ
للؿـً
الـغوؿُت الحلُـت لبرًُاهُا خاٌ جىحهها للجؼٍغة للحهىٌ على اإلاإن ،ئط أن الؿاؾت
()29

البرًُاهُين وعلى عأؾهم (حُمـ صوػالؽ )James Douglas

وػٍغ الحغبُت وحضوا

يغوعة جلضًم مؿإولي اإلاؿخعمغة الضعم للؿـً الـغوؿُت والبرًُاهُت  ،الؾُما أن
عوؾُا جمخلً بعٌ الؿـً الحغبُت في الكغق وأن واهذ مخىايعت  ،هما أنها جمخلً
ً
بعٌ اللُعاث الحغبُت في وامدكاجيا وؾِبيرًا مما ٌكيل طلً زُغا على ُؾـً
الحلـاء(. )2:
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ونل ألاؾُىلين الـغوس ي البرًُاوي في الغابع عكغ مً واهىن الثاوي  3;87ئلى البدغ
ألاؾىص في الىكذ طاجه جم أبغام جدالف ُمكترن بين بغٍُاهُا وؿغوؿا في الخامـ
ُ
والعكغًٍ مً قباٍ  3;87إلعالن الحغب يض عوؾُا(; ،)2وبالـعل أعلىذ الحغب في
(<)2

الثاوي والعكغًٍ مً آطاع مً العام هـؿه

.

أصعهذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بعض صزىٌ بغٍُاهُا وؿغوؿا الحغب ئلى حاهب
الضولت العثماهُت زُىعة الىيع  ،ئط أقاع الضبلىماس ي ألامغٍيي عٍدكاعص عف ئلى ماعس ي
زُىعة طلً الخضزل في الحغب ،هما أهض له ان اهخهاع اللىي الؼغبُت على عوؾُا
ؾُإصي ئلى ئنهاء مبضأ مىهغو بلىله (( ان هاجين اللىجان لُاإلاا واهخا مؿخعضجان صاةما
))(.)11

الزتراكىا لىً عوؾُا لم جـعل طلً

هخب (ب.ؽ .هىؾترومُدىىؾ  )P .S.Kostrmitinovهاةب مؿدكاع الكغهت الغوؾُت
ً
ألامغٍىُت في ؾان ؿغاوؿِؿىى ئلى خىىمخه ملترخا أقاع ؿُه ئلى يغوعة بُع أمغٍيا
ً
الغوؾُت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت زكُت مً حعغيها للهجىم البرًُاوي أو ختى
()13

اخخاللها

()12

 ،وأعؾل مؿىصة ئلى (ئصواعص صي ؾخىٍيل )Eduard de Stoeckl

للمىاؿلت عليها ومً حاهبه عغى ألازير اإلالترح على خىىمخه  ،ئال ئعالن الحُاص الظي
واؿلذ علُه الكغهخان الغوؾُت ألامغٍىُت وقغهت (زلُج هضؾىنُ )11( Hudson Byمىظ
()17

عام < )3;7أوكف ملترح البُع

.أصعهذ بغٍُاهُا عػبت عوؾُا ببُع ممخلياتها في

اإلادُِ الهاصي الؾُما بعض جضهىع ججاعة الـغاء  ،لظا واؿلذ على اجـاكُت الحُاص
مداولت منها إلاىع اي اجـاق عوس ي – امغٍيي ُيهضص مهالحها.
وحض ؾخىٍيل بعض حعُِىه هىػٍغ مـىى عوس ي حضًض في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
أهه مً الًغوعة اؾخمالت الىالًاث اإلاخدضة ئلى حاهب بالصه في جلً الحغب مً زالٌ
جسـٌُ الخعغؿت الىمغهُت لألمغٍيان ومىدهم ؿىاةض اكخهاصًت بهضؾ الخىنل ئلى
جـاهم خىٌ اللغنىت الغوؾُت للخجاعة البرًُاهُت زالٌ الحغب ،وأن مجغص ؿخذ الحىاع
خىٌ اللغنىت ٌعض ؾالح أزغ يض بغٍُاهُا هىنها ؾدؿبب كلت الشحً البرًُاوي
إلاؿخعمغاتها في طلً الؿاخل(. )18
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بعض جلً ؤلاحغاءاث الغوؾُت بالخلاعب مع الجاهب ألامغٍيي اهدكغث الكاتعاث
مىخهف عام  3;87خىٌ اؾخعضاص مغهب كغنىت عوس ي لإلػاعة على الشحىاث
البدغٍت البرًُاهُت في الؿاخل الكمالي الؼغبي ألمغٍيا الكمالُت  ،وواهذ بغٍُاهُا بعُضة
الخـىير عً ونىٌ الحغب ئلى اإلادُِ الهاصي ،هما ئنها جضعن عػبت عوؾُا والىالًاث
اإلاخدضة الامغٍىُت في اطالٌ هبرًائها ( ، )19الؾُما ان عوؾُا واهذ جُمذ بضزىٌ الىمؿا
وبغوؾُا ئلى حاهبها في الحغب مما ؾِؿاهم في خماًت حبهت الغاًً مً الاعخضاء
الـغوس ي ،ئال أن الىمؿا اوسحبذ بؿبب مساوؿها مً الخىؾع الغوس ي في مىاَم نهغ
الضاهىب  ،هما أن بغوؾُا وحضث أن خغب اللغم ال جمـ مهالحها ؿابخعضث عً ئي
حعهضاث مع الىمؿا أو عوؾُا(.)1:
ً
واهُالكا مً جلً ألاخضار وحضث عوؾُا يغوعة الخلاعب مع الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت ئط أن خاصزت واخضة مً كبل ألامغٍيان في الؿاخل الؼغبي يض البرًُاهُين
ُؾترؾل ؾلؿلت مً ؤلاهظاعاث ئلى مىاكع هثيرة جإصي ئلى جضزل ألامغٍيان ئلى حاهب
الغوؽ  ،ئط ؾعذ عوؾُا اللُهغٍت الؾخسضام ألامغٍيان العاملين في الؿاخل الؼغبي
لللُام بؼاعاث يض الؿـً البرًُاهُت هُابت عنها(; ، )1ومغث عضة أؾابُع للحغب ولم
ُ
جخضزل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ؿلغع خُنها ؾخىٍيل يغوعة أًجاص َغٍلت حؿهم في
أزاعة العضاء البرًُاوي – الامغٍيي ؿأوضح لإلصاعة ألامغٍىُت أن عوؾُا ؾخلىم باعـاء
الامغٍيان مً الغؾىم الىمغهُت في خاٌ جىحيههم يغبت ُ
للؿـً البرًُاهُت ؾىاء في حؼع
ؿاهىىؿغ البرًُاهُت أو الخعغى للؿـً البرًُاهُت في قماٌ اإلادُِ الهاصي ،هما أقاع
ُ
ُ
ؾخىٍيل ئلى أن بالصه ؾدؿلح الؿـً ألامغٍىُت وجهضع الىزاةم لهم مً مؿخىَىت (هىؿى
اعزىجلؿً  ،)Novo Arkhangelskلظا وان على الىالًاث اإلاخدضة في خاٌ التزامها الحُاص في
ُ
الحغب اط ما اهضلعذ خماًت البًاتع اإلاشحىهت للضوٌ الحُاصًت عضا ُ
الؿـً اإلاهغبت(<. )1

أههى الغص ألامغٍيي في خؼٍغان  3;87على أماٌ عوؾُا اللُهغٍت في الحهىٌ على
الضعم ألامغٍيي  ،ئط عؿًذ ؤلاصاعة ألامغٍىُت العغى الغوس ي الؾُما أهه لم ًٓهغ ئي
ً
جضزل بغٍُاوي ًًغ بالخجاعة اإلاداًضة مما أصي ئلى جسلي الغوؽ نهاةُا عً ؿىغة
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ً
اللغنىت زىؿا مً مسالـت كىاهين الحُاص ألامغٍىُت
جدىٍل مؿخىَىت هىؿى ئلى كاعضة لللغنىت مما ُ
ؾِؿبب طلً عغكلت لليكاٍ الخجاعي
()71

،هما أن هِؿلغوصًه عؿٌ

للكغهت الغوؾُت ألامغٍىُت ،لظا وحه هِؿلغوصًه وػٍغ بالصه ؾخىٍيل ئلى الخـاوى مع
الامغٍيان خىٌ ععاًاهم الظًً ًغػبىن في الضزىٌ للخضمت الغوؾُت  ،الؾُما بعض أن
َلب العضًض منهم الضزىٌ في الحغب ئلى حاهب عوؾُا على ان ال ًإزغ طلً على
ً
العالكاث الغوؾُت – الامغٍىُت علما أن العالكاث البرًُاهُت – الامغٍىُت واهذ جخجه
ً
لألؾىأ بما ًـُض الؿُاؾت الغوؾُت التي خاولذ أن حؿخؼل جغصي جلً العالكاث  .ؿًال
عً طلً ؿلض ايُغث عوؾُا لالوسحاب مً أماعحي الضاهىب بعض تهضًضها مً الىمؿا
()73

بالضزىٌ في الحغب ئلى حاهب بغٍُاهُا وؿغوؿا

 ،ئط علضث الىمؿا اجـاكُت مع

الضولت العثماهُت في خؼٍغان عام  3;87جًمىذ جىاػٌ ألازيرة عً والًتي الضاهىب
للىمؿا ملابل أنهاء الحغب  ،أط أعلىذ الىمؿا اهًمامها للخدالف الـغوس ي البرًُاوي
في خاٌ عضم اوسحاب عوؾُا مً الاماعجين  ،ومً حاهبها واؿلذ عوؾُا على الاوسحاب
بكغٍ عضم اجساطها كىاعض عؿىغٍت للضولخين  ،هما جمىىذ الضولخين الـغوؿُت
والبرًُاهُت مً جىحُه يغبت لغوؾُا مً زالٌ اخخالٌ قبه حؼٍغة اللغم(. )72
كغعث الىمؿا بعض اخخاللها إلماعحي الضاهىب أحغاء وؾاَت صبلىماؾُت ألنهاء الحغب
ؿبضأث بجمع ألاَغاؾ اإلاخداعبت  ،الؾُما مع بضء العضاء الغوس ي لها بؿبب اخخاللها
ألماعحي الضاهىب  ،لظا زكِذ مً الاعخضاء الغوس ي على أعاييها  ،وفي جمىػ 3;87
ويعذ الىمؿا مكغوع الىلاٍ الاعبع( . )71وعػم مىاؿلت بغٍُاهُا وؿغوؿا على اإلاكغوع
الا أن اللُهغ لم ًغص علُه  ،الؾُما أن اإلالترح ال ًدمل أي جاعٍش للغص الغوس ي  ،لظا
كغعث الىمؿا في خاٌ مط ي ؾىت مً جاعٍش أعؾاٌ اإلالترخاث للحىىمت الغوؾُت وعضم
اإلاىاؿلت عليها مً كبل الجاهب الغوس ي ؿأنها ؾخضزل الحغب ئلى حاهب الحلـاء(. )77
ومً حا هبها خاؿٓذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت على خُاصها وخماًت مهالحها أط
صزلذ في مـاوياث حضًضة مع خىىمت بغٍُاهُا العٓمى لكم كىاة هُياعاػىا اإلالترخت
ً
واإلاعغوؿت بأؾم كىاة بىما في أمغٍيا الىؾُى( ،)78ؿًال عً أنها ؾبم وعلضث معاهضة
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ً
ججاعٍت مع الضولت العثماهُت ُمىظ عام  ، 3;11لظا ؿهي التزمذ ؿعلُا بمبضأ الحُاص عػم
حعاَـها مع الجاهب الغوس ي لىىنها جغػب في الحـاّ على مهالح ععاًاها في الضولت
العثماهُت مع اؾخمغاع عالكاتها الىصًت مع عوؾُا اللُهغٍت  ،الؾُما أن الىالًاث
اإلاخدضة واهذ كض ؾاهضث الجاهب الُىهاوي زالٌ زىعة  .)79(3;23وان خاحت الىالًاث
اإلاخدضة للجاهب البرًُاوي لكم كىاة بىما والحـاّ على نضاكتها الىصًت مع عوؾُا
حعلها مترصصة مً صزىٌ الحغب ألي حاهب والتزمذ الحُاص .
ً
أعضث بغٍُاهُا مً حاهبها مكغوعا في الثالث والعكغًٍ مً واهىن ألاوٌ 3;87
ًخًمً ججىُض ُملاجلين مً الىالًاث اإلاخدضة (الظًً ًيخمىن ألنىٌ بغٍُاهُت)
للمؿاهمت في خغبها يض عوؾُا  ،ئط واهذ بغٍُاهُا بداحت هبيرة ئلى ُملاجلين حضص
بؿبب ما جىبضجه مً زؿاةغ بكغٍت حغاء جلً الحغب واكترخذ بغٍُاهُا أن ًخم أعؾاٌ
هخُبخين الى هىضا  ،الؾُما مع جلضًم الىمؿا إلاكغوعها الؿابم بعض حعضًل الىلُت
الثالثت في الثامً والعكغًٍ مً واهىن الاوٌ مً العام هـؿه التي جًمىذ جحجُم
ً
جـىق عوؾُا في البدغ الاؾىص والظي كغعث عوؾُا صعاؾخه كبل الغص علُه  ،ؿًال عً
()7:

ؿكل الهجىم البرًُاوي على بُتروؿالىؿؿً في قباٍ 3;88

 ،الظي جؼامً مع

الاوسحاب الغوس ي مً سخالين وجىكُع اجـاكُت (قُمىصا )7;()Shimodaالتي ايعـذ
الىحىص الغوس ي في ؾِبيرًا ،لظا كضمذ بغٍُاهُا عغيها في آطاع  3;88لخجىُض اإلالاجلين
ً
ألامغٍيان اعخلاصا منها أهه ؾُىىن هىان حعاون مً الغعاًا الامغٍيان معها(<. )7
زالٌ جلً ألاخضار علضث الىمؿا مإجمغها في اطاع  3;88إلاىاككت جُبُم الىلُت
ُ
الثالثت مً اإلاكغوع اإلالضم لغوؾُا  ،ومع بضاًت الخدًير للمإجمغ ونلذ أهباء عً وؿاة
اللُهغ هُلىال ألاوٌ في آطاع مً العام هـؿه ،واعخالء أبىه (الىؿىضع الثاوي
ً
 )3;;3- 3;88Alexander 11للعغف( ، )81الظي وان عاػبا في انهاء جلً الحغب صون
اإلاؿاؽ بهُبت وهغامت عوؾُا اللُهغٍت ( . )83لظا واؿلذ عوؾُا زالٌ حلؿاث اإلاإجمغ
على جدضًض كىتها في البدغ الاؾىص بكغٍ ؿخذ اإلاًاةم العثماهُت لجمُع الؿـً
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الاوعبُت وهى ما واحه اعتراى مً كبل بغٍُاهُا وؿغوؿا وأصي ئلى ؿكل اإلاإجمغ
الىمؿاوي(.)82
بعض ؿكل اإلاإجمغ الىمؿاوي كغعث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت أعؾاٌ بعثت عؿىغٍت
قملذ زالزت مً الًباٍ العؿىغٍين الباععين في كُاصة الجِل ألامغٍيي يمىذ الغاةض
(عٍدكاعص صًالؿُلض  (Richard Delafieldعةِـ هُئت اإلاهىضؾين العؿىغٍين اإلاؿإوٌ
عً الدؿلُذ والخدهِىاث في الجِل ألامغٍيي ،والغاةض (الـغٍض مىعصًساي Alfred
 )Mordecaiالخبير ألاوٌ في هُئت اإلاضؿعُت ألامغٍىُت ،والىلُب (حىعج .بي .ماهُالن
 )George B. McClellanاإلاؿإوٌ عً مسح اإلاىُلت الكمالُت الؼغبُت ألامغٍىُت بهضؾ
صعاؾت علم وؿً الحغب في أوعبا وصعاؾت النزاع الغوس ي – ألاوعبي وبىاء ؾىت خضًض مً
اإلاؿِؿُبي ئلى اإلادُِ الهاصي وكىاعض بدغٍت ألبعاص زُغ الحغوب ألاوعبُت عً اإلادُِ
الهاصي ومعغؿت اهىاع الاؾلحت اإلاؿخسضمت في جلً الحغب ومما ُيهضص مهالح ألامغٍيان
مً حغاءها(. )81
وان الهضؾ مً البعثت هى صعاؾت النزاع الاوعبي وأزغه على اإلاهالح الامغٍىُت في
ً
اإلادُِ الهاصي وجُىٍغ الىالًاث اإلاخدضة عؿىغٍا  ،لظا ػاصعث البعثت في الحاصي عكغ
مً هِؿان  3;88وونلذ ئلى لىضن في الؿابع والعكغًٍ مً الكهغ هـؿه  ،مىدذ
الحىىمت البرًُاهُت البعثت خم ػٍاعة اللىاث البرًُاهُت واإلاؿخىصعاث ومعؿىغاتهم في
ً
اللغم  ،علما أن الجاهب الـغوس ي عؿٌ مىذ البعثت خم ػٍاعة مىاكعها كبل ػٍاعة
اإلاىاكع الغوؾُت زكُت أن جىىن البعثت لألػغاى الخجؿؿُت( . )87وبعض اهتهاء اعمالها
جىحهذ البعثت في الثامً والعكغًٍ مً اًاع مً العام هـؿه ئلى بغوؾُا التي اؾخلبلتها
ومىدتها خلم ػٍاعة معؿىغاتها  ،بعضها جىحهذ هدى واعقى وونلذ في خؼٍغان مً
العام هـؿه ،ئال أنها واحهذ عغاكُل في جىـُظ مهمتها ؛ بؿبب ػُاب اللاةض العؿىغي
الغوس ي عً اإلاضًىت والظي مً اإلاـغوى أن ًمىذ البعثت خم الاؾخمغاع في مهمتها بهضؾ
أنهاء جلُُم جلً الحغب والاؾخـاصة مً الخىُٓماث العؿىغٍت للضوٌ اإلاخداعبت( ، )88هما
ونلذ البعثت في الخاؾع عكغ مً خؼٍغان مً العام هـؿه ئلى ؾان بُغؾبىعغ والخلذ
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بالىىهذ هِؿلغوصًه وَالبخه بمىدها جهغٍذ الضزىٌ ئلى كاعضة (ؾُـاؾخِبىٌ
()89

)Sebastopol

والخدهِىاث الغوؾُت  ،وبالـعل خهلذ البعثت على الخهغٍذ

وكامذ بؼٍاعة للمىاكع العؿىغٍت مع صعاؾت لىىع الاؾلحت اإلاؿخسضمت في الحغب
واؾخلغث في عوؾُا ختى نهاًت جمىػ  . )8:(3;88في الىكذ طاجه اهتهذ مداوالث بغٍُاهُا
لخجىُض ألامغٍيان بالـكل في اب  ، 3;88ئط أنضعث الحىىمت البرًُاهُت حعلُماتها
لؿـيرها في واقىًُ (حىن هغامبخىن  )8;()John Cramptonباًلاؾ جلً اإلاداوالث التي
ً
ً
ً
ً
ُعضث ؿكال عؿىغٍا وصبلىماؾُا هبيرا للؿُاؾت البرًُاهُت  ،ئال أن طلً الـكل وان
ؾببه الؿـاعة الغوؾُت التي لعبذ صوع هبير في أكىاع ألامغٍيان بعضم جلضًم اإلاؿاعضة
للبرًُاهُين ملابل الـىاةض الاكخهاصًت التي ؾىؾ جمىدها للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت(<. )8

خاولذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الضزىٌ هىؾُِ ألنهاء خغب اللغم ؿلض أعؾلذ
()91

(حىن ابلُخىن )John Appleton,

همبعىر أمغٍيي ئلى بغٍُاهُا ألنهاء جلً الحغب

عام  3;88ئال أن بغٍُاهُا ومع ما خللخه كىاتها مع اللىاث الـغوؿُت مً اهخهاعاث
عؿًذ الىؾاَت ألامغٍىُت  ،الؾُما مع اصعاهها للخلاعب الامغٍيي – الغوس ي( . )93ؿلض
أصعهذ بغٍُاهُا مً زالٌ الخلاعب الغوس ي -ألامغٍيي أزىاء خغب اللغم هجاح
الضبلىماؾُت الغوؾُت في عؿع خالت الخأػم للعالكاث البرًُاهُت – الامغٍىُت  ،ئط لم جىً
في الؿاخل الكمالي الؼغبي اًت ُؾـً أمغٍىُت جغؿع العلم الغوس ي هما وكغجه الصحف
ً
الغوؾُت بهضؾ ازاعة اإلاساوؾ البرًُاهُت مً الخضزل الامغٍيي  ،ؿًال عً قاتعاث
اللغنىت الامغٍىُت للؿـً البرًُاهُت  ،ؿلض وان هضؾ عوؾُا مً طلً هى ايعاؾ
ُ
معىىٍاث اللىاث البرًُاهُت واقؼالها في حبهاث أزغي(.)92
لم جضعن عوؾُا كبل مداوالث بغٍُاهُا لخجىُض ألامغٍيان ما ٌكيله ألامغ مً مساَغ
على مهالحها في اإلادُِ الهاصي لى هجح الخجىُض البرًُاوي لألمغٍيان  ،لظا الخلى
ؾخىٍيل مع ماعس ي في عام  3;88وأقاع ئلى أن بالصه لِـ بداحت ئلى اإلاؼٍض مً الغحاٌ
وجىخـي بخجىُض كىة كلُلت في والًت والُـىعهُا ألامغٍىُت على اإلادُِ الهاصي واجساط
ؾان ؿغاوؿِؿىى هلاعضة عؿىغٍت للخجىُض  ،الؾُما أن ؾان ؿغاوؿِؿىى جخىؿغ ؿيها
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َىاكم مؿخعضة الهؼاٌ يغباث عؿىغٍت يض البرًُاهُين  ،باإلياؿت ئلى جىاحض الخجاع
اإلاؿخعضًً لدؿلُذ كىاعبهم البساعٍت لللخاٌ يض البرًُاهُين واللخاٌ مً أحل اللُهغ
في اإلادُِ الهاصي ،ومع طلً وحضث عوؾُا بعض مداولت بغٍُاهُا ججىُض الامغٍيان
يغوعة ئعؾاٌ يباَها ئلى ؾان ؿغاوؿِؿىى ،زكُت على مىُلت أمغٍيا الغوؾُت مً
الاخخالٌ البرًُاوي لها(. )91
لم ًلخهغ ألامغ على طلً  ،ؿلض خهلذ عوؾُا على صعم بعٌ ججاع الؿالح
ألامغٍيي

ومنهم

الىىلىهُل(نامىةُل

هىلذ

)Samuel Colt

مع

ػمُله

(صًىغؾىن )Dickersonاللظان حهؼا الغوؽ في أمغٍيا الغوؾُت باإلاىاص والخبراث
الخلىُت  ،هما اؾخأحغث عوؾُا خىالي زمؿت عكغ مُياهُيي أمغٍيي ُ
للمؿاهمت في بىاء
ً
ؾىً الحضًض في ؾِبيرًا  ،ؿًال عً طلً وان هىان زالزين حغاح ونُضالوي أمغٍيي
ًسضمىن في الجِل الغوس ي في اللغم معٓمهم مً َالب ولُاث الُب والهُضلت،
وؾعذ عوؾُا الؾدثماع اإلاكاعَع ألامغٍىُت لخدضًث ألاؾُىٌ الغوس ي( . )97ئط وان هضؾ
معٓم الُالب ألامغٍيان للضزىٌ في الحغب هى اهدؿاب الخبرة في الُب والجغاخت ،
ً
بِىما وان هضؾ الخجاع جدلُم ألاعباح اإلاالُت في خين وان جُىع بعٌ الكباب ُخبا في
ً
اإلاؼامغة  ،ؿًال عً الكعىع ألامغٍيي اإلاعاصي لبرًُاهُا العضوة ألاولى للىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت  ،وكض اؾخـاص معٓم هإالء مً جلً الحغب واهخبؿىا الخبرة التي اؿاصتهم
زالٌ الحغب ألاهلُت ألامغٍىُت  ،وعلى الغػم مً أن جلً اإلاؿاعضاث واهذ بهضؾ
ُ
جدلُم اإلاهالح الشخهُت والاكخهاصًت الامغٍىُت ئال أنها ؿؿغث مً كبل الحلـاء على
أنها جأًُض أمغٍيي للجاهب الغوس ي(. )98
في يىء جلً الخُىعاث في العالكاث الغوؾُت– ألامغٍىُت جىحهذ البعثت ألامغٍىُت
مً ؾان بُغؾبىعغ ئلى بغلين في اب  ، 3;88واؾخمغث باهخٓاع الحهىٌ على الخهاعٍذ
ختى اًلىٌ مً العام هـؿه خُث كامذ بؼٍاعة اخض عكغ مىكع عؿىغي بعض الؿماح
لها وفي حكغًٍ ألاوٌ مً العام هـؿه ونل للبعثت جـىٌٍ ؿغوس ي بخـخِل مىاكعها في
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ؾُـاؾِخىٌ ،ئال أن ؿغوؿا لم حؿمذ بؼٍاعة حمُع مىاكعها  ،وفي الؿاصؽ عكغ مً
واهىن ألاوٌ مً عام  3;88ونلذ البعثت ئلى ؿُىا ػاعث ؿيها مغاهؼ عؿىغٍت وبدغٍت(.)99
أزاع الخعاون الغوس ي – ألامغٍيي في ؾان ؿغوؿِؿىى وأخىاى الؿـً في الؿاخل
الكغقي بغٍُاهُا وجىلض لضيها قعىع ُمعاصي للىالًاث اإلاخدضة في نهاًت عام  ، 3;88هما
كغعث ػٍاصة حعؼٍؼاتها والاهدباه ليكاٍ ألامغٍيان في البدغ الياعٍبي  ،وعلُه أحغث
ً
ً
اؾخعغايا عؿىغٍا للىاتها البدغٍت في (بغمىصا وحاماًيا) بهضؾ اْهاع كىتها الاخخُاَُت
لخكُتها مً اخخماٌ خغب مع الىالًاث اإلاخدضة  ،الؾُما مع كلت اللىة البرًُاهُت في
اإلادُِ الهاصي وجىاحض اللىاث ألامغٍىُت التي حكيل تهضًض لبرًُاهُا عبر حؼٍغة ؿاهىىؿغ
ؾىاء بمؿاعضة أو عضم مؿاعضة عوؾُا  ،لظا كغع ألاصميراٌ البدغي (ووص بغوؽ
 ) Wood Bruceالظي وان اللاةض العام لللىاث البرًُاهُت في اإلادُِ الهاصي مسح
حؼٍغة ؿاهىىؿغ إلكامت كاعضة عؿىغٍت حؿمذ لألؾُىٌ البرًُاوي بدماًت الؿاخل
الكمالي الؼغبي البرًُاوي مً التهضًضاث الغوؾُت ألامغٍىُت(. )9:
صؿع الىؿاق الغوس ي – ألامغٍيي الحىىمت البرًُاهُت ئلى أوكاء كاعضة ومؿخىصع
ُ
(أٌؿىىمالذ  ) Oaskumaltالبدغٍت في اإلادُِ الهاصي  ،ئط أن جلً اللاعضة ؾدؿاهم
في عصع اإلاؼامغاث الغوؾُت في الؿاخل الكمالي الؼغبي لبرًُاهُا  ،الؾُما أن عوؾُا
والىالًاث اإلاخدضة جخـىكان على بغٍُاهُا في قماٌ قغق اإلادُِ الهاصي مً الىاخُت
البدغٍت(;. )9

ً
ً
أنبذ الخلاعب الغوس ي – ألامغٍيي أمغا مدؿىما زالٌ خغب اللغم ؿـي الىكذ الظي

وكـذ ؿُه بغٍُاهُا وؿغوؿا والضولت العثماهُت يض عوؾُا  .ؾاهضث الىالًاث اإلاخدضة
ُ
ألامغٍىُت عوؾُا في خغبها .ؿلض أزظث الىالًاث اإلاخدضة حؿاًغ وجلف ئلى حاهب عوؾُا
ً
معىىٍا في خغبها يض الضوٌ الثالر بهضؾ جدلُم أَماعها في حؼع هاواي ؿأْهغث
ً
ً
ئًجابُا ،جمثل بدماًت بعٌ الؿـً الغوؾُت في اإلادُِ الهاصي ،والتي ُ
نىعذ
مىكـا
ً
ً
زهُها لغوؾُا في هُىٍىعن ،ؿًال عً طلً عمضث ئلى جىبُه عوؾُا مً اإلاسُُاث
ً
ُ
البرًُاهُت للخؼلؼل في بالص ؿاعؽ اكخهاصًا(< . )9على ازغ اإلاىكف ألامغٍيي اإلاىانغ
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ً
لغوؾُا في خغب اللغم ؾمدذ ألازيرة للىالًاث اإلاخدضة بًم حؼع هاواي ئليها زمىا
ؿُما بعض إلاا كضمخه مً مؿاعضاث ئليها.
كغعث الضولخين البرًُاهُت والـغوؿُت انهاء الحغب لهالحهما بعض أن اهًمذ اليهما
مملىت بُضمىهذ الاًُالُت ؿأعؾلخا حعؼٍؼاث عؿىغٍت ئلى اللغم التي اؾخُاعذ بـًلها
اؾلاٍ اللاعضة الغوؾُت ؾُـاؾخِبىٌ في البدغ الاؾىص  ،ألامغ الظي أزاع مساوؾ
الىمؿا مً الخعاون الـغوس ي البرًُاوي يض مهالحها ؿلغعث الضزىٌ هىؾُُت
ً
مجضصا ألنهاء الحغب( ، ):1لظا أعلىذ في واهىن الثاوي  3;89اهه في خاٌ عؿٌ اللُهغ
الىؿىضع الثاوي لعلض مـاوياث الؿالم ؿأنها ؾخلُع عالكاتها الضبلىماؾُت مع عوؾُا
وؾخضزل الحغب ئلى حاهب الحلـاء  ،ألامغ الظي صؿع اللُهغ ئلى كبىٌ قغوٍ الىمؿا
ً
وئعؾاٌ وؿضا لحًىع مإجمغ الؿالم في باعَـ الظي  3;89ؾعى لحل مكيلت الخالؿاث
الغوؾُت – العثماهُت ووكعذ معاهضة باعَـ في هِؿان . ):3(3;89
عاصث البعثت ألامغٍىُت بعض أن اجمذ مهمتها في الؿاصؽ عكغ مً هِؿان  3;89ئلى
ً
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وأزظ ول عًى ؿيها ًلضم جلغٍغا جًمً صعاؾت للمىٓمت
العؿىغٍت ليل مً الضوٌ الخمؿت (بغٍُاهُا – ؿغوؿا – عوؾُا – بغوؾُا – الىمؿا)
والخدهِىاث واإلاىاكع العؿىغٍت والاؾلحت اإلاؿخسضمت مً كبل جلً الضوٌ ،وأقاعث
ً
البعثت في جلاعٍغها ئلى أن اؾخسضام عوؾُا ألؾلحتها ػير اإلاخُىعة كُاؾا بالجاهبين
ً
الـغوس ي والبرًُاوي أصث ئلى هؼٍمتها في جلً الحغب  ،ؿًال عً جلاعٍغها خىٌ الايغاع
التي ؾببتها اللىاث البرًُاهُت والـغوؿُت في ؾُـاؾخىٌ عػم الاوسحاب الغوس ي منها ،
ً
وان الهضؾ مً جلً الخلاعٍغ أًًا أن جلىم الىالًاث اإلاخدضة ببىاء جدهِىاث ممازلت
لخلً الخدهِىاث لحماًت خضوصها وجُىٍغ اؾلحتها

():2

 ،واهذ جلً البعثت هي البعثت

الضولُت الىخُضة التي ُمىدذ خم ػٍاعة وصعاؾت النزاع ألاوعبي زالٌ خغب اللغم .3;89-3;81
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مً اهم الىخاةج التي جىنل لها البدث أن خغب اللغم انهذ الىحىص الغوس ي في
الؿاخل الكمالي الؼغبي للمدُِ الهاصي مً زالٌ بُع امغٍيا الغوؾُت ،بؿبب اؿالؽ
الكغهت الغوؾُت ألامغٍىُت وعضم كضعة عوؾُا على خماًت مؿخعمغاتها  ،هما أنها انهذ
الخىاؿـ الغوس ي – ألامغٍيي في اإلادُِ الهاصي ،ألامغ الظي ًضلل على أن عالكاث
الخلاعب بين الضولخين واهذ مغجبُت بأمغٍيا الغوؾُت التي احبرث الجاهبين على ئكامت
عالكاث وصًت ختى عام  ، 3;9:ئط أن بُع أمغٍيا الغوؾُت أههى ؾُاؾت الخلاعب
الغوس ي – ألامغٍيي وبضأث ؾُاؾت الخىاؿـ بُنهما بكيل مباقغ في الكغق ألاكص ى بعض
بغوػ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت هلىة صولُت مإزغة في العالم  ،الؾُما مع مداولت عوؾُا
إلعاصة هـىطها في الكغق ألاكص ى بكيل عام وفي ميكىعٍا بكيل زام وهى ما ؾعذ
ئلُه الىالًاث اإلاخدضة مع ما جىؿغه ميكىعٍا مً أؾىاق مهمت للضولخين  ،لظا ؿأن خغب
اللغم أؾهمذ في جـعُل نضاكتها مع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت يض بغٍُاهُا  ،ئط
واهذ الىالًاث اإلاخدضة حؿعى لًم أمغٍيا الغوؾُت ئلى ممخلياتها ؿىحضث أن اهخهاع
البرًُاهُين في الحغب ؾُإصي ئلى جىؾع هـىطهم في أمغٍيا الكمالُت وكض ًإصي ئلى
ؾُُغتهم على أمغٍيا الغوؾُت مما ًجعل مً الهعىبت يمها  ،في خين وان الىحىص
الغوس ي ًخًاءٌ في جلً اإلاىُلت ختى أن الكغهت الغوؾُت أزظث جـىغ ببُع ممخلياتها
للىالًاث اإلاخدضة  ،لظا زكِذ مً امخضاص الىـىط البرًُاوي في اإلادُِ الهاصي  .الؾُما
بعض أن اؾخُاعذ أحباع الجاهبين البرًُاوي وألامغٍيي على كبىٌ كُام الؿـً الحغة
بىلل البًاتع ئي ُؾـً الضوٌ اإلاداًضة والتي مً زاللها اؾخُاعذ عوؾُا مً هلل
بًاتعها عبر الؿـً ألامغٍىُت  ،ووان هظا ألامغ مغؿىى زالٌ الحغب ألامغٍىُت –
ً
البرًُاهُت عام  . 3;32وأزيرا ًمىً اللىٌ ان خغب اللغم كض ؾاهمذ في ئصعان عوؾُا
لًغوعة الخسلو مً ممخلياتها في الؿاخل الكمالي مً زالٌ بُعها كبل زؿاعتها في
خغب أزغي  ،بِىما أصعهذ الىالًاث اإلاخدضة الخُغ البرًُاوي على الؿاخل الكمالي في
خاٌ وكىع خغب أوعبُت أزغي.
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-3هاقم نالح الخىغٍتي  ،ملضمت في جاعٍش الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الحضًث مً الاهدكاؾ
ئلى الاؾخلالٌ  ، 3ٍ ،بؼضاص ،2131 ،م. 88-81
 -2مؿخىكف صاهماعوي .ولض في مضًىت هىعؾيـ .جسغج عام  3:11مً اليلُت البدغٍت في
ً
أمؿترصام  .صزل الجِل الغوس ي مخُىعا وبغجبت مالػم زاوي  .زضم في ألاؾُىٌ البلُُلي
الغوس ي .خهل على جغكُت هلُب بدغي عام .،3:38زضم في الؿالح البدغي الغوس ي (-3:39
 ) 3:27بمىهب كاةض للؿـً الحغبُت بعضها أخُل للخلاعض .أعاصه اللُهغ بُغؽ ألاهبر
للخضمت ووحه لللُام بغخلخين حؼغاؿُخين ئلى أالؾيا ألاولى اججه مً حؼٍغة واماحكيا ئلى
ؾاخل قماٌ أمغٍيا واهدكف عضص مً الجؼع (الالُىث)،وبظلً ٌعخبر أوٌ أوعبي ًهل ئلى
ُ
أالؾيا .أَلم ؿُما بعض اؾمه على اإلاًُم الظي اهدكـه والظي ًـهل بين أؾُا وأمغٍيا،
جىفى في َغٍم عىصجه عام  3:73بؿبب العىانف البدغٍت للمؼٍض ًغاحع :
Н.Нозиков,РУССКИЕКРУГОСВЕТНЫЕМОРЕПЛАВАТЕЛИ
, Москва, 1941,p.2 ;Julius E. Olson , Peter Lauridsen, Vitus
Bering : The Discoverer of Bering Strait, New York,2012 , PP. 619 .
– 3- Richard A. Pirece , Documents on the History of the Russian
American Company , Translated by : Mariana Ramsay , the
; Limestone press , Kingston ,Ontario, Canada , 1976. PP.19-20
Dawn Len Black Alexander Yu. Petrov, Natali Shelikhove Russian
Oligarch of Alaska Commerce, University of Alaska Press, 2010 ,
P.153.
4- Charles Francis Adams, ed., Memoirs of John Quincy Adams
comprising portions of his diary from 1795 to 1848 , Vol. III.
Philadelphia: J. B. Lippincott, 1874-1877. , PP.3-8; John Bassett
Moore, Digest of International Law , Vols . II , VVII , Washington
Government Printing Office , 1906, PP. 558-559

-8مىذ الؿلُان العثماوي ؾلُمان اللاهىوي ( )39<3-39;:الدؿهُالث لليازىلًُ الـغوؿُين
بدم الؿُاصة على ألاماهً اإلالضؾت في ؿلؿُين،هما خهلذ عوؾُا وؿم معاهضة هىجي
هُىاعجي 3::7على خم خماًت ععاًاها الاعزىطهـ في الضولت العثماهُت  ،ألامغ الظي أصي ئلى
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جىاؿـ بين َاةـتي الضولخين وباألزو خىٌ عاةضًه هىِؿت اإلاُالص في بِذ لحم  ،ؿلض ؾعذ
ؿغوؿا للحهىٌ على مـاجُذ بِذ لحم في هىِؿت اإلاُالص في بِذ لحم باعخباعها خامُت
لليازىلًُ  ،بِىما واهذ عوؾُا حؿعى للحهىٌ على جلً الامخُاػاث باعخباعها خامُت
لألعزىطهـ ،وبؿبب جـاكم الخالؿاث بين عحاٌ الضًً الـغوؿُين اليازىلًُ وألاعزىطهـ
خىٌ بِذ اإلالضؽ ؿلض جدالـذ ؿغوؿا وبغٍُاهُا يض عوؾُا الظي جدىٌ ئلى نغاع صولي
ؿُما بعض  :للمؼٍض مً الخـانُل ًغاحع :البضًغي  ،خمؼة ملؼىر ؿعل  ،الضبلىماؾُت ألاوعبُت
زالٌ خغب اللغم  3;89-3;81صعاؾت جاعٍسُت ،أَغوخت صهخىعاه ػير ميكىعة ،ولُت
التربُت/ابً عقض ،حامعت بؼضاص،2137،م.319-318
 -9ؾُاس ي عوس ي  ،ولض في ؾان بُغؾبىعغ  ،جسغج مً الجامعت وجسهو بؿالح الهىضؾت
العؿىغٍت .عمل همدايغ في اللاهىن الجىاتي في حامعت مىؾىى  .زضم في عضة مىانب في
الؿلُت اللًاةُت  ،قاعن في خهاع ؿاعها في الحغب الغوؾُت – الترهُت ; ،3;2<-3;2هما
ؾاهم في كمع اهخـايت بىلىضا عام ، 3;13جلاعض مً الجِل ألؾباب صحُت ُ 3;11
،عين
عام 3;7:هداهم عام الًغهىحؿً ؾِبيرًا الكغكُت ،وان ممً خاهم كخلت اللُهغ الىؿىضع
ً
الثاوي عام ،3;<2قؼل مىهب وػٍغ العضٌ عام 3;<7ختى عام ،3<18هما عين ؾـيرا في
اًُالُا عام،3<18جىفى عام ;.3<1
George W. Carrington ,American Missionaries And Russian
Explorers Close In On China, , New York , 2014 , PP. 24-30.
7- John M. Maki , Ct• Selected Documents: Far Eastern
International Relations,1689-1951, (Seattle, 1951), P. 6.
; -أخضي والًاث ئكلُم اإلادُِ الهاصي الظي ًًم والًت واقىًُ ووالًت أوعَؼىن ووالًت والُـىعهُا
ُ
ُ
ووالًت هاواي باإلياؿت ئلى أالؾيا  ،وحعض ألازيرة أهبر والًت ئط جىاػي مؿاختها زمـ بلُت الىالًاث،
جدضها ملاَعتي هىضا ( ًىواجان وهىلىمبُا البرًُاهُت ) مً الكغق  ،وزلُج أالؾيا واإلادُِ الهاصي
مً الجىىب  ،وبدغ بيروؽ وبدغ حكىهدش ي مً الؼغب  ،أما مً الكماٌ ؿُدضها اإلادُِ اإلاىجمض
الكمالي وبدغ ؿىعث  ،عانمتها حىهى للمؼٍض مً الخـانُل ًغاحع :
Ilya Vinkovetsky, Russian American An Overseas Colony of a
Continental Empire, 1804–1867,Oxford University Press,2011. P.
;85
9-Candan Badem, The Ottoman Ceriman War 1853-1856.
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ً
-31ؾُاس ي بغٍُاوي  ،قؼل العضًض مً اإلاىانب الضبلىماؾُت  ،في عام ُ 3;11عين ؾـيرا
لبالصه في اؾباهُا  ،بعضها قؼل مىهب هاةب للملىت في اًغلىضا للـترة ( ، )3;82-3;7:انبذ
وػٍغ زاعحُت للـترة (قباٍ  -3;81قباٍ ; )3;8و(حكغًٍ الثاوي  -3;98جمىػ  ) 3;99و
( واهىن الاوٌ  -3;99جمىػ  ، ) 3;:1جىفى في اب : 3;:1
The New Encyclopedia Britannica , Vol . 3 , P.348.
11-A.J . P. Taylor .Europe Granduran Decline , London,
1967, PP. 60-75.
-32ؾمُذ ببعثت ميكُىىؾ وؿبت الى عةِؿها الىؿىضع ؾيرحُـدل ميكُىىؾ وان الهضؾ
مً البعثت الحهىٌ على امخُاػاث عوؾُت في الضولت العثماهُت لحماًت ألاعزىطهـ  :للمؼٍض
مً الخـانُل خىٌ البعثت ًغاحع  :البضًغي  ،اإلاهضع الؿابم ،م;.311-33
 -31ؾُاس ي بغٍُاوي .ولض في لىضن . 3:;9صعؽ في اًخىن ووامبرصج وجسغج بكهاصة ماحؿخير
في الاصب الىالؾُيي  ،اؿخسغ باهيليزًخه ،جأزغ بابً عمه حىعج واهىؽ الظي وان وػٍغ الخاعحُت
ً
ُ
لظا كبل في الخضمت الضبلىماؾُت البرًُاهُت  ،عام ُ 3;1:عين وػٍغا للكإون الخاعحُت،في
جمىػ 3;1:اعؾل هؿـير في هىبنهاهً ،قؼل مىهب ؾىغجير أوٌ بعثت ئلى اؾُىبىٌ عام
; ، 3;1جـاوى مع الاجغان خىٌ معاهضة الؿالم عام < ،3;1جغأؽ الىؿض البرًُاوي الى
ؾىَؿغا ()3;3;-3;37لدكىُل خىىمت اجداصًت ،جم ئعؾاله الى ؾاهذ بُغؾبىعغ إلنهاء
مـاوياث الؿاخل الكمالي مع عوؾُا .بعض ابغام معاهضة  3;28مع عوؾُا اهخلل الى
اللؿُىُُيُت لعلض معاهضة  3;29بين عوؾُا وجغهُا بهضؾ مىذ الُىهان الاؾخلالٌ .عاص
لبالصه < ، 3;2جىفى عام : 3;;1
Mykbaylo Huculak , When Russia Was in America (the Alaska
Boundary Treaty Negotiation 1824-1825 and the Role of Press de
Political , Mitchell Press Limited, Vancouver, 1971. PP.107-108

 -37وؼم عبض الهاصي مهضي خؿً ،مًُلا البؿـىع والضعصهُل في الضبلىماؾُت
الاوعبُت( )3;:3-3;81صعاؾت جاعٍسُت،أَغوخت صهخىعاه ػير ميكىعة  ،ولُت التربُت
للبىاث،حامعت بؼضاص ،2131 ،م.31:-311
15-John J .Stephan , Sakhalin A History ,Oxford ,1971,P.51.
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-39ؾُاس ي وصبلىماس ي امغٍيي  ،مً انل اؾىخلىضي ،عام  ، 3;31صعؽ اللاهىن  ، ،عام
 3;1:ازخير هعًى في مجلـ هىاب جُيس ي  ،انبذ خاهم جُيس ي عام  ، 3;7<-3;7:قؼل
مىهب وػٍغ لبالصه في عوؾُا وونل نهاًت جمىػ  3;81الى ؾان بُغؾبىعغ  ،جم جلضًمه
لللُهغ هُلىال في اب مً العام هـؿه  ،وان ونىله متزامً مع جُىع زىعاث ; 3;7وحعاَف
الامغٍيان مع الثىعة وعؿًهم للخضزل الغوس ي يض الثىعة الهىؼاعٍت مما قيل ؿخىع في
العالكاث الغوؾُت – الامغٍىُت  ،جىفى عام : 3;;9
Joseph Baylen, "A Tennessee Politician in Imperial Russia,
1850-1853," Tennessee Historical Quarterly, Vol. 14 (1955),
PP. 227–252.
17-Stephan ,Op. Cit,P.51; Glynn Barratt – Author, Russian
Shadows on the British Northwest Coast of North America,
1810-1890, University of British Columbia Press, 1983.P.57.
;َ-3لب اللُهغ هُلىال ألاوٌ مً الحىىمت العثماهُت حؿلُم البىلىضًين اإلاكترهين بالثىعة
الهىؼاعٍت والـاعًٍ ئلى الضولت العثماهُت ،ئال أن الؿلُان عؿٌ الُلب بدشجُع بغٍُاوي
ؿغوس ي ،مما أصي ئلى جأػم الىيع واهضالع الحغب في حكغًٍ ألاوٌ :3;81للمؼٍض :الخىغٍتي ،
عوؾُا  ،3<37-3:11بؼضاص ( ،ص.ث)  ،م.;;-;9
Lewis Appleton, The Foreign Policy Of Europe 1891,
London, 1918, PP.22-23 .
< -3صبلىماس ي وؾُاس ي عوس ي  ،أبىٍه أإلااهُين  .،جللى حعلُمه في اإلااهُا لعمغ ؾذ عكغ
ؾىت.زضم في البدغٍت والجِل كبل صزىله للؿلً الضبلىماس ي ،عمل في الؿـاعة الغوؾُت
في هىلىضا وبغلين للـترة ( )3;19-3;13عاؿم اللُهغ الىؿىضع ألاوٌ في مإجمغ ؿُىا همؿدكاع
له .قؼل مىهب وػٍغا الخاعحُت الغوؾُت( ) 3;23 -3;39مىانـت مع الىىهذ وابىص ؾترًا .
وان اإلاسىٌ لخىكُع اجـاكُاث عوؾُا مع الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا  3;28-3;27خىٌ الؿاخل
الكمالي الؼغبي ألمغٍيا الكمالُت  ،بعض وؿاة اللُهغ الىؿىضع ألاوٌ اؾخمغ في عمله
همؿدكاع لللُهغ هُلىال ألاوٌ وكع معاهضة باعَـ . 3;89
Universal

New

Huculak,
Op
.Cit.
PP.113-115;The
Encyclopedia.V.8,PP.611-612.
20-Barratt , Op. Cit . P.57 .
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21- John. C. Hildt , ,Early Diplomatic Negotiations of the
United States with Russia Johns Hopkins University Studies
in Historical and Political Science, Series W V , Nos. 1-2.
Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1906. P.10 .
البضًغي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م;. 371-31
-22ؾُاس ي أمغٍيي  .ولض عام  3:;9في والًت ماؾاحكىؾدـ ألامغٍىُت  ،صعؽ اللاهىن في
حامعت بغاون  ،بضأ خُاجه همدامي قاعن في الحغب ألامغٍىُت – البرًُاهُت  ، 3;32أنبذ
عًى مجلـ الكُىر عام  ، 3;11-3;13أنبذ خاهم والًت هُىٍىعن عام  3;11ختى عام
< ، 3;1قؼل مىهب وػٍغ الخاعحُت ألامغٍىُت ( ) 3;8:-3;81جىفى عام : 3;8:

www.ebay.com/itm/...1850s-William...Marcy...-/190575357693
23-J.A.R. Marriott, the Eastern Question Ahistorical Study
in European Diplomacy, London , 1969, PP.260-265.
ً
-27الغةِـ الغابع عكغ للىالًاث اإلاخدضة ،ولض في هُىهامكير  ،3;17اهخسب عًىا في
ً
مجلـ الىىاب  ،3;12وعًىا في مجلـ الكُىر  ،3;1:قاعن في الحغب الامغٍىُت-
اإلاىؿُىُت هلاةض ؿغكت بغجبت عمُض ،ؿاػ في الاهخساباث الغةاؾُت عً الحؼب الجمهىعي ،جىفي
في ; حكغًٍ الاوٌ <ً .3;9غاحع  :مىؿُم أ .أعمير وؾتر ،عؤؾاء الىالًاث اإلاخدضة( ،بيروث،
 ،)3<97م.;1-;1
25- William Appleman William ,American Russian Relations
1781 – 1947, New York, 1952... P 18; Alan Dowty, The Limits
of American Isolation: The United States and the Crimean
War : New York University Press, 1971, PP.13-14; Barratt ,
Op. Cit . P.57 .
-29يابِ بغٍُاوي مً أنل اؾىخلىضي ،ولض عام .3;11والضه مؼاعع اؾىخلىضي ػاصع
بغٍُاهُا وعمل في قغهت هىعر وَؿذ البرًُاهُت لخجاعة الـغاء في قماٌ أمغٍيا وعمغه ؾخت
عكغ ؾىت ،عام  3;21اهخلل للعمل في قغهت زلُج هضؾىن التي اهضمجذ مع قغهت هىعر
وَؿذ عام ،3;23أنبذ خاهم حؼٍغة ؿاهىىؿغ  ،جلاعض عام  ، 3;97وجىفى عام .3;::
Hugh Hornby Langton, James Douglas a Memoir, University
of Toronto Press, 1941, PP. 1-62.
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27- Barratt , Op. Cit. PP.41-43.
28-Payson Jackson Treat, The Early Diplomatic Relations
Between the United States and Japan, 1853-1865, Johns
Hopkins Press, 1917,PP.20-40.
 على حبتهي الضاهىب3;81 ٌ أعلىذ الحغب بين عوؾُا والضولت العثماهُت في حكغًٍ ألاو-2<
 صزلذ بغٍُاهُا وؿغوؿا الحغب ئلى حاهب جغهُا يض3;87  وفي آطاع،وما وعاء اللـلاؽ
: صاعث الحغب في كاعضة ؾبؿدُىٌ البدغٍت. عوؾُا
Tena Ross, American Military Nurses:A Hundred Year
Retrospective , Submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Masters of Arts In Liberal
Studies, State University of New York,2012, P.6.
30-Philip D. Sang , Autograph Letters and Document Relating
to the History of America, State University of Lowa , 1956,
P.49; Dowty, Op. Cit . P. 76 .
31-Eufrosina Dvoichenko- Markov, American in the
''Crimean War " Russian Review , 1954, PP. 137-145; , John
W. Witek ,S.J . , The Purchase Alaska : The Reasons Offered
by Representative Nathaniel P. Banks Examined , With
Special Emphasis on the Interest of William H .Seward in the
Far East, A Thesis Submitted to Faculty of the Graduate
School of Loyola University in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Arts , 1962. , P.37.
ً
 عين كاةما باألعماٌ الغوؾُت في واقىًُ عام، 3;18  ولض عام، صبلىماس ي عوس ي-12
 أنبذ على عالكت حُضة مع الؿُاؾُين ألامغٍيان ومنهم ولُام ؾُىاعص وػٍغ الخاعحُت،3;81
 وان اإلاـاوى خىٌ بُع أمغٍيا،  قؼل مىهب وػٍغ عوس ي بعض مىث بىصٌؿىى، ألامغٍىُت
ً وأمط ى الؿىىاث ألازيرة م3;9<  اؾخلاٌ مً الؿُاؾت عام. الغوؾُت للىالًاث اإلاخدضة
.3;<2 خُاجه في ؿغوؿا جىفى عام
Glenn P. Hastedt. Encyclopedia of American Foreign Policy,New
York , 2004 . PP.10-11. ;
https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_van_Tuyll_van_Serooskerken
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( - )11حعض قغهت زلُج هضؾىن أكضم مإؾؿت ججاعٍت في هىضا جأؾؿذ عام  . 3991مغهؼها
ًىعن ؿاهخىعي  .جىؾعذ واجهلذ باألعاض ي الغوؾُت عام . 3:<7أنبدذ جخدىم بخجاعة
الـغاء في ول مىاَم الحىم البرًُاوي  .ؾاهمذ مً زالٌ علمائها في الىثير مً
الاؾخىكاؿاث الجؼغاؿُت وأكام مؿخىكـىها عالكاث حُضة مع ؾيانها ألانلُين مً

ً
ألامغٍىُين ؛ حعض أؾاؽ الؿلُت اإلادلُت للمىاَم الىاكعت ػغبي هىضا والىالًاث اإلاخدضة خالُا .
وبؿبب النزاع الضازلي للكغهت جىكف اهدكاعها واهضمجذ مع قغهت الكماٌ الؼغبي عام : 3;23

The Alaska Journal, Alaska Northwest Publishing Company
1972, Volume2-4, University Fergana,2008, PP.471-473.
34-Markov, Op. Cit., PP. 137-145; ,S.J . ,Op. Cit. P.37
35-Barratt ,Op. Cit. P.57 .
36-Dowty, Op. Cit. P.92; Barratt , Op . Cit . P.58.
-77البديري  ،المصدر السابق  ،ص211.
38-Barratt ,Op . Cit.P.58.
39-Horace P. Jones, "Southern Opinion On the Crimean War
The Journal of Mississippi History, Vol. XXIX, No. 2
(Jackson Miss. Hist. Society) May 1967. PP.100-101.
40-Barratt , Op . Cit . P.58.; Dowty, Op. Cit . P.75.
-73البضًغي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م. 37:-379
42- M. S. Anderson, the Eastern Question 1774-1923 (London,
;1970).P.134
خؿً ،مًُلا البؿـىع  ،م 321؛ البضًغي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م. 37:-379
-71جًمً اإلاكغوع جسلي عوؾُا عً والًتي الضاهىب  ،حعهض الاَغاؾ الاوعبُت والضولت
العثماهُت بدغٍت اإلاالخت في الضاهىب  ،اعاصة الىٓغ باجـاكُت  3;73اإلاخعللت باإلاًاةم  ،جسلي
عوؾُا عً خلىكها اإلاخعللت بدماًت الاعزىطهـ خؿب معاهضة هىجي هُىاعجي . 3::7
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