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أمريكا الروسية :من املستوطنات األولى
إلى بيع أالسكا
سفيتالنا فيدوروفا

فيكتوريا زاريتوفيسكايا *
جزءا من الإمرباطورية
كانت �أمريكا الرو�سية (وهذا اال�سم ينطبق على �شبه جزيرة �أال�سكا وجزر �ألو�شيان وبع�ض الأماكن يف والية كاليفورنيا العليا مثل فورت رو�س) ً
الرو�سية لأكرث من مائة عام .ومنذ منت�صف القرن الثامن ع�شر ،ن�ش�أت يف هذه ال�ضواحي ال�شمالية الغربية للعامل اجلديد م�ستوطنات رو�سية راحت تتوالد الواحدة تلو
قدموا من جميع �أنحاء البالد ،وهم من امل�س�ؤولني الذين مت �إر�سالهم لرعاية م�صالح الدولة الرو�سية ومن ال�صيادين والبحارة
الأخرى ،حيث انتقل �إليها مواطنون رو�س ِ
والتجار واملب�شرين والأقنان الهاربني واملغامرين .يروي كتاب الأكادميية �سفيتالنا فيدوروفا ،الرائدة بتخ�ص�صها يف تاريخ �أمريكا الرو�سية ،عن اكت�شاف الرو�س تلك
الق�صي اخلارج عن حدود بالدهم.
الأرا�ضي الغنية ،ثم تخليهم عنها ب�سبب موقعها
ّ

ما يجذبنا �إىل عمل الربوفي�سورة فيدوروفا� ،أو ًال وقبل
كل �شيء ،زاويتها الإن�سانية والنبيلة يف ط��رح الق�ضايا
ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي �أدت �إىل ظ��ه��ور ال���رو����س يف ال�����ش��واط��ئ
الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل �صعوبات حياتهم �آنذاك .جند �أن
بحثها يخلو من ال�شعبوية وال�سيا�سة ،فيما تركز على
الق�ضايا الإن�سانية واالجتماعية والقانونية املتعلقة
ب��ت��ج��رب��ة ف��ري��دة ال���س��ت��ي��ط��ان ال��ع��امل اجل���دي���د ،وجت��رب��ة
امل�ستوطنني الرو�س خارج حدود بالدهم ،والتطور الذي
نتج ع��ن ذل��ك لعلوم ع��دة منها اجلغرافيا والل�سانيات،
والأث��ر الثقايف الذي تركوه يف ثقافات ال�شعوب املحلية،
والبعد الأخالقي الذي �أحاط بحياتهم.
فمن هم امل�ستوطنون الرو�س يف �أمريكا ،وما الذي دفعهم
لعبور بحار م�ضطربة واالنتقال �إىل قارة �أخرى ،وما هو
ال��دور ال��ذي لعبته ال�شركة الرو�سية الأمريكية (�شركة
رو�سية حكومية) ،ومل��اذا غ��ادرت رو�سيا القارة الأمريكية
يف �آخر املطاف ،وكيف جرت اتفاقية البيع وال�شراء لهذه
الأرا�ضي بني رو�سيا القي�صرية والواليات املتحدة النا�شئة
م��ن وج��ه��ة ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق��ي��ة ،وه���ل �أخ���ذ يف االع��ت��ب��ار
م�صالح امل�ستوطنني الرو�س وال�سكان الأ�صليني ،وكيف
ا�ستقبل امل�ستوطنون ق��رار البيع ،وما هي الذكرى التي
حملوها معهم عن تلك الأر����ض؟ ه��ذه الأ�سئلة وغريها
ُت�شكل مداراً ت�أملياً للباحثة.
وتنتهج الدرا�سة وجهة �إثنو� -سو�سيولوجية وا�ضحةَّ ،
يدل
عليها اهتمام امل�ؤلفة بعدة ق�ضايا منها ت�شكيلة الرو�س
الذين قطنوا �أمريكا ال�شمالية من حيث الفئات والأ�صل
وك��ذل��ك �أث���ر ال��ت��وا���ص��ل امل��دي��د ل��ل��رو���س م��ع الأل��ي��وت��ي�ين
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والقبائل املجاورة لهم و�أثر ذلك على حياة املحليني من
ناحية العقيدة الدينية واللغة والعادات اليومية.
وم��ن �أه��م االكت�شافات التي تو�صلت �إليها امل�ؤلفة بنا ًء
ع��ل��ى ذك��ري��ات امل�����س���ؤول�ين وامل�����ش��ارك�ين امل��ب��ا���ش��ري��ن لتلك
الأح��داث� ،أن تب�شري الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية يف
ال�شواطئ الأمريكية مل يالق جناحاً م�ستحقاً البتة ،و�أن
رغبة ال�سكان الأ�صليني يف �أن ي�صبحوا م�سيحيني ظلت
�ضعيفة ،وه��و م��ا يتبدى م��ن ع��دد املعابد الأرثوذك�سية
التي �شيدها الرو�س يف اجلانب الآخر من املحيط .تكتب
فيدوروفا �أن جميع ال�سكان املحليني قد ُع ّمدوا ر�سم ًيا،
وف�� ًق��ا لأ���س��ق��ف �أال���س��ك��ا ،ب��ي�تر ( ،)1860وال�����س��ب��ب يكمن
يف �أن��ه��م «ودي��ع��ون ج��دًا بطابعهم ومطيعون وير�سمون
ال�صليب عندما تقنعهم ب�ضرورة ذل��ك ،لكنهم عمو ًما
غ�ي�ر م��ب��ال�ين ب���ال���دي���ن» (���������ص .)210:جن���د م�لاح��ظ��ات
قبطان �سفينة جولوفني التي دخلت �أال�سكا ح��ول قوم
خ�صي�صا لهم،
تلينجيت ،الذين مت بناء كني�سة منف�صلة
ً
وجاء فيها« :ال يزورونها �أبدًا تقري ًبا ،و�إذا دخلوها �أحيا ًنا
بدافع الف�ضول ،تراهم يجل�سون القرف�صاء ويدخنون
غاليينهم ويخرجون» (�ص.)210:
وبغ�ض النظر عن النتائج املتوا�ضعة للن�شاط التب�شريي
للكني�سة الأرث��وذك�����س��ي��ة ال��رو���س��ي��ة وحم��اوالت��ه��ا حتويل
�سكان �أمريكا ال�شمالية �إىل امل�سيحية� ،إال �أن��ه ال ميكن
التغا�ضي عن حقيقة رجال الدين الذين كانوا رواداً يف
درا�سة لغات وتاريخ هذه ال�شعوب وعن م�ساهمتهم يف هذا
املجال م�ساهمة جادة ،بينهم �أ�سقف �أمريكا وكامت�شاتكا،
�إي��ف��ان فينيامينوف ال��ذي ق��ام بجمع القواعد النحوية

لقومية الألو�شيان ( ُن�شر عمله يف �سانت بطر�سربج عام
 )1846كما ترجم �أجزا ًء من الإجنيل �إىل اللغة الأليوتية،
و�ألف �أعما ًال �سيا�سية وتاريخية و�إثنوغرافية للأليوتيني
والتلينجيت�س� ،أو رئي�س الإر�سالية الروحية يف �أال�سكا
الأ�سقف يوا�ساف الذي �ألف �أوراقاً علمية عميقة يف نهاية
القرن الثامن ع�شر ودر�س فيها قبائل تلك البالد وخل�ص
م�س�ألة االكت�شاف الأول لأمريكا وكيفية ا�ستيطانها عرب
م�ضيق بريينغ.
ولكن الأم��ر الأم��ث��ل واملثري للإعجاب وااله��ت��م��ام ،وف ًقا
للم�ؤلفة ،ه��و عنا�صر الثقافة ال��رو���س��ي��ة ال��ت��ي غر�سها
املزارعون الرو�س يف ُ�سكناهم اجلديدة .فمع �أنهم غادروا
�أال���س��ك��ا منذ �أك�ث�ر م��ن ق��رن ون�صف �إال �أن ال��ع��دي��د من
التقاليد ال�شعبية الرو�سية ظلت حا�ضرة بني ال�سكان
الأ�صليني ب�صورة مده�شة ،ال �سيما بني �أقوام الأليوتيني
والإ�سكيمو الذين يعي�شون على �شواطئ خليج بري�ستول.
وبالإ�ضافة �إىل عديد الكلمات ذات الأ�صل الرو�سي ،التي
ا�ستوطنت لغات �أول��ئ��ك الأق���وام ،والتزامهم بالطقو�س
الأرثوذك�سية ،ت�شري الدرا�سة � ً
أي�ضا �إىل بع�ض �أوجه ال�شبه
مع الثقافة املحلية للفالحني الرو�س .من بينها ا�ستخدام
�أذرع الروك حلمل الدالء من قبل الن�ساء واحلفاظ على
جل�سات التجمع وعزف الأكورديون واحلمامات ال�ساخنة
ال��ت��ي ت��دف���أ بالطريقة ال�����س��وداء بحيث يظل ال��دخ��ان يف
احلمام وال ُي�سمح بخروجه .تكتب امل�ؤلفة يف هذا ال�صدد:
«ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حقيقة �أن ال��ع��رق��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ،التي
تتطورت هنالك خالل  126عا ًما ،فقد مت قطعها يف عام
 1867عندما باعت رو�سيا �أرا�ضيها يف �أمريكا ،فقد كان
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النفوذ الرو�سي وال ي��زال قو ًيا للغاية و�أ���ص��دا�ؤه ُت�سمع
و ُت���رى يف �أال���س��ك��ا �إىل �أي��ام��ن��ا ه��ذه .يف ع��ام  1867مت بيع
املمتلكات الرو�سية للواليات املتحدة ،ولكن ال يزال لدى
الأ�سكيمو يف جنوب غرب �أال�سكا� ،أ�سماء رو�سية ،ويطلق
ع��ل��ى ال�شخ�ص ال��رو���س��ي ا���س��م «»gussuk-piak
– �أي الأب��ي�����ض احلقيقي ،على عك�س الأم��ري��ك��ي ال��ذي
ُي�سمى يف لغتهم بكلمة �أبي�ض فقط»gussuka« :
(�ص.)217:
نعلم �أن ذروة تاريخ الرو�س يف �أرا�ضي �أمريكا ال�شمالية
كانت يف عام  - 1867عام بيع �أال�سكا والأرا�ضي املجاورة
ريا للأهمية
للواليات املتحدة .ولكن امل�ؤلفة مل ترتكن كث ً
التاريخية لهذا احل��دث و�أ�سبابه وعواقبه االقت�صادية،
وال��ت��ي تناولها امل���ؤرخ��ون م���را ًرا وت��ك��راراً ،يف ح�ين �ص ّبت
تركيزها على اجلانب النف�سي للق�ضية .فبعد �أن حددت
مهام بحثها يف و�صف موقف ال�سكان الرو�س يف الأال�سكا
من �أح��داث عام  1867وقبولهم بالنب�أ� ،أر�سلت طل ًبا �إىل
زمالئها يف �سان فران�سي�سكو وتلقت م�ستندات حتتوي
على �أدل��ة قيمة من امل�شاركني املبا�شرين يف عملية نقل
املمتلكات الرو�سية �إىل الأم��ري��ك��ان .على �سبيل امل��ث��ال،
كتب رق��ي��ب ف��وج امل�شاة �إدوي����ن ،ال��ذي ت��ر�أ���س وح��دة من
اجلنود لرفع العلم الأمريكي يف �سيتك« :كان الرو�س يف
�سيتك� ،أفراداً وجماعة ،يت�صرفون كما لو كانوا يف جنازة
القي�صر .قليلون منهم غري من�شغلني بجمع �أمتعتهم،
وال ي�ستعجلون امل��غ��ادرة �إىل رو�سيا ،وكانوا يتجولون يف
ال�����ش��وارع يف م��زاج مكتئب» .ب��ن��ا ًء على ه��ذا والعديد من
ال�شهادات الأخرى ،تخل�ص فيدوروفا �إىل �أن «الرو�س مل
يرغبوا يف مغادرة املكان الذي اعتادوا على الإقامة فيه
�أجياال عديدة ،ولكنهم ،يف الوقت نف�سه �أنفوا من املظاهر
اجلديدة التي ب��د�أت تت�سرب من ال�شمال ،ومل يعجبهم
غ��زو امل�ضاربني وامل��راب�ين الذين طمعوا باملكان اجلديد
وجاءوا للإقامة فيه» (�ص .)215-216
خ�صت امل���ؤل��ف��ة م��ع��اه��دة ع���ام  1867امل��وق��ع��ة ب�ين رو�سيا
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن��وان��اً خ��ا���ص��اً ،ولكنها ع��م��دت �إىل
ال�ترك��ي��ز على ال��ظ��روف ال�صعبة ال��ت��ي واج��ه��ت ال�سكان
الأ���ص��ل��ي�ين ،مهملة امل��ك��ا���س��ب واخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي مُ��ن َ��ي بها
ال���رو����س والأم���ري���ك���ان .ع��ل�اوة ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ت��ن��اول��ت
الكاتبة م�س�ألة ح�سا�سة تتعلق بالكريول ،وهم املولودون
من الرجال الرو�س ،حيث و�ضعتهم ال�سلطات الأمريكية
اجل��دي��دة �ضمن �سكان �أال���س��ك��ا الأ���ص��ل�ين ،وك���ان عددهم
ريا ،وال�سبب �أن عدد الن�ساء الرو�سيات الالئي هاجرن
كب ً
�إىل �أمريكا ك��ان قليال ج��دا قيا�سا بعدد ال��رج��ال الذين
كانوا ميار�سون �أعمالهم ال�شاقة يف احلقول املقطوعة.

املحتكر لل�صناعات الرو�سية يف القارة الأمريكية .فت�شري
امل���ؤل��ف��ة يف �أك�ث�ر م��ن م��وق��ع �إىل �أن النهج ال���ذي اتبعته
الإم�براط��وري��ة الرو�سية جت��اه ه��ذه الأرا���ض��ي باعتبارها
و�سيلة ل�ل�إث��راء فقط ،ك��ان عائقا �أم���ام الأف���راد الرو�س
لال�ستقرار احلقيقي على ال�شاطئ امل��ق��اب��ل للمحيط.
لذلك قطعت ال�شركة �إمكانية تدفق الأع��م��ال اخلا�صة
م��ن رو���س��ي��ا خ�شية امل��ن��اف�����س��ة ،ك��م��ا مت ���س��د ال��ط��ري��ق �إىل
�أمريكا �أمام امل�ستوطنني اجلدد ب�شكل ا�صطناعي من قبل
الدولة ،حيث مل يكن يف م�صلحة ال�سلطات القي�صرية
ت��دف��ق امل���زارع�ي�ن ال��ت��اب��ع�ين ل��ه��ا �إىل ال���ق���ارة الأخ�����رى �أو
هروبهم من اجلزء الأوروبي لرو�سيا �إىل العامل اجلديد.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك مل تلبث ال�شركة �أن قامت ببيع امل��واد
الغذائية لعمالها ب�أ�سعار م�ضخمة ،مما �أدى �إىل تفاقم
ال��و���ض��ع ال�����ص��ع��ب للم�ستوطنني ال���رو����س وذل����ك �ضمن
ظروف طبيعية قا�سية.
ويتميز كتاب فيدوروفا بتعدد �أوج��ه قراءته ،فيجد فيه
كل قارئ ما ي�شبع ف�ضوله وفقا الهتماماته .فاللغويون
يلم�سون ت���أث�ير اللغة الرو�سية على لغة �سكان �أال�سكا،
وع�����ش��اق ال��ف��ول��ك��ل��ور ي��ج��دون �أ���س��اط�ير ال��ب��ح��ارة ال��رو���س
املفقودين الذين ا�ستقروا يف قارة �أخرى ،واالقت�صاديون
ينالون تفا�صيل دقيقة ومعطيات �إح�صائية عن جتارة
امل�ستعمرات يف ذلك الوقت ،وعلماء الآثار يقعون على لغز
كيناي حيث عرث على منزل خ�شبي رو�سي يف �أمريكا يعود
تاريخه �إىل قرنٍ قبل الوجود الر�سمي لل�شركة الرو�سية
الأمريكية يف الأرا���ض��ي الأمريكية .هناك �أي�ضا القيمة
الفنية للكتاب ال��ذي ي�أخذنا �إىل زم��ن ومكان بعيدين،
وي�����ش��ك��ل ل��ن��ا ف��ك��رة ع���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ،االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سة الرو�سية ،متتبعاً الأ�شخا�ص الذين قادتهم
�أحالمهم الكت�شاف قارة �أخرى :كيف عا�شوا وعلى ماذا
اقتاتوا وما هي النجاحات التي حققوها والإخفاقات التي
منيوا بها ،كيف كانت ردة فعلهم على مغادرة امل�ستوطنات
التي بنوها ،وما هي الذكرى التي تركوها لأنف�سهم على
الأر�ض اجلديدة.

ووف ًقا لالتفاقية املربمة بني الرو�س والأمريكان ،يحق
لل�سكان الرو�س يف الإقليم املتنازل عنه العودة �إىل رو�سيا
يف غ�ضون ثالث �سنوات ،وذلك مع االحتفاظ بجن�سيتهم.
يف الوقت نف�سهُ ،ي�سمح لأولئك الذين يرغبون يف البقاء
بالتمتع بجميع احلقوق واملزايا املقدمة ملواطني الواليات
املتحدة ،ولهم مطلق احلرية واحلق يف امللكية وممار�سة
عقيدتهم .وم��ع ذل��ك ُحرمت القبائل الأ�صلية من هذا
احلق ،مبن فيهم الكريول ،حيث خ�ضعوا لقوانني و�أنظمة
تتعر�ض للتغيري والتعديل من قبل ال�سلطات الأمريكية،
مم��ا يعني �أن��ه��م ُت��رك��وا عمل ًيا لتدبر �أم��وره��م ب�أنف�سهم
وذلك يف ظروف من عدم امل�ساواة والتمييز العرقي.
ت��ن��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ة وت��ف�����ض��ح م���وق���ف ال�����ش��رك��ة ال��رو���س��ي��ة
الأمريكية فيما يتعلق بالكريول وما ات�سم به من ج�شع
وا�ستغالل حلاجة الع ّمال وحتميلهم �ضرائب باهظة.
تقول امل�ؤلفة« :لقد �أعفت ال�شركة الرو�سية الأمريكية
نف�سها م��ن ال�����ض��رائ��ب ل��ف�ترة ج��دي��دة مدتها  20ع��ا ًم��ا،
بعد �أن كانت م�ضطرة �إىل دفع ال�ضرائب لو �أنها �أدرجت
الكريول يف �إحدى الفئات اخلا�ضعة لل�ضريبة .يف الوقت
-------------------------------نف�سه ب��ذل��ت ال�����ش��رك��ة ق�����ص��ارى ج��ه��ده��ا ل��ل��ح��ف��اظ على
ال��ك��ري��ول يف امل�ستعمرات ( )...وف�� ًق��ا للميثاق اجلديد •الكتاب« :أمريكا الروسية».
لل�شركة ،كان على الكريول الذين در�سوا العلوم واحلرف •المؤلف :سفيتالنا فيدوروفا.
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية على ح�ساب ال�شركة �أن يخدموا •الناشر :لومونوسوف ،موسكو،2021 ،
ال�شركة بد ًءا من �سن  17عاما وملدة  15عا ًما يق�ضونها يف بالروسية.
امل�ستعمرات» (�ص .)163-162
•عدد الصفحات 264 :صفحة.
لي�س م��ن قبيل امل�����ص��ادف��ة �أن ُيخ�ص�ص ج��زء كبري من
ال��ك��ت��اب لأن�����ش��ط��ة ال�����ش��رك��ة ال��رو���س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،التي
* أكاديمية ومستعربة روسية
�أ�صبحت ،مبوجب مر�سوم �صادر عن الدولة الرو�سية،
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