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ادنك ىلإ ةّيلوسرلا ةرايزلا
سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك
ةّيوعّرلا ةعامجلا ءاضعأ ىلإو ةّيلصألا بوعّشلا ىلإ
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!ريخلا ءاسم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نيذلا نيّيلصألا ناكّسلا يّلثمم نم نيريثكلا هوجو ديدج نم ىرأ نأو مكعم نوكأ نأ ينُّرُسي
انأ نآلاو :ريثكلا ءيشلا يل ينعت ةرايزلا كلت .ةليلق رهشأ لبق امور يف يترايزل اوؤاج
ًةوخإ هيف نوعمتجت يذلا هللا تيب يف ،مكضرأ يف انأو ،اًّجاحو اًقيدص ،مكتيب يف مكدنع
ةعجان ءافش ةريسم" ّنإ مكل تلق ،مكيلإ عامتسالا دعب ،امور يف .هللا اوحبستل ،تاوخأو
 2022).ليربأ/ناسين ، 1ادنك يف ةّيلصألا بوعّشلا دوفو ىلإ ةملك( "ةسوملم اًلامعأ بّلطتت
نم ةفلتخم تاعامج نم اًصاخشأ عمجت يتلا ،ةّيعرلا هذه يف تأدب ةريسملا ّنأ ىرأ نأ ينُّرُسي
عم بنج ىلإ اًبنج  (First Nations, Métis e Inuit)،تيونإلاو سيتيملاو نيشين تسريفلا
تاوخألاو ةوخإلا نم ديدعلاو ،ةّيلحملا ءايحألا يف نيّيلصألا ناكّسلا ريغ نم صاخشأ
ةلئاع ،ةسينكلا نوكت نأ بجي امك اًمامت ّ،لكلا لماشو حوتفم ،عيمجلل تيب اذه .نيرجاهملا
بوعّشلا ةفاقث يف ةزّيمملا مَيقلا يهو ّ،يساسأ رمأ بيحرتلاو ةفايضلا ثيح هللا ءانبأ
فورظو ةّيضاملا ثادحألا نع رظنلا ِّضغب ،هب ٌبَّحرم هنأ دحاو ّلك رعشي نأ بجي ثيحو :ةّيلصألا
ةروصب ،نيريثكلا ءارقفلا نم مكبرقل اًركش مكل لوقأ نأ اًضيأ ديرأ .ةّيدرفلا ةايحلا
ام اذه :ينغلا دلبلا اذه يف اًضيأ نوريثك مهف  -اًريثك ينسمي اذهو  -ةّبحملا لامعأب ،ةّيلمع
نم دحاول كلذ نم اًئيش متعنص امّلك" :ليجنإلا يف اًرارم رَّركو انل لاق يذلا ،عوسي هديري
.كانه رضاح عوسي هّنإ  25، 40).ىّتم( "هومتعنص دق يلف ،راغّصلا ءالؤه يتوخإ
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يف ىتح .دّيجلا حمقلا عم طلتخا ةسينكلا يف ناؤزلا ّنأ ىسنن اّلأ بجي ،هسفن تقولا يفو
اذه أدبأ نأو ،هذه ةبوتلاو جحلا ةلحرب موقأ نأ تدرأ ،ديدحّتلاب ناؤزلا اذه ببسبو .ةسينكلا
،نيريثك نيّيحيسم دي ىلع ةّيلصألا بوعّشلاب تقحل يتلا ةءاسإلا ىركذب حابّصلا
باعيتسالا تاسايس يف اومهاس كيلوثاكلا ّنأ رّكفأ نأ ينملؤي .ملأب ةرفغملا بلطبو
مهتايوه صاخشألاو تاعامجلا اوبلسو ،ةّينودلاب ساسحإلا ضرف ىلع ةّينبملا ررحتلاو
اًضيأ َّمت اذه نأو ،ةقرفتو زُّيحت فقاوم مههاجت اوَّذغو مهروذج اوعطقف ،ةّيحورلاو ةّيفاقثلا
زيزعتو مارتحاب اًمئاد أدبت ةيبرتلا .ةّيحيسم نوكت نأ ضرتفملا نم ناك ةيبرت مساب
لبق نم اًّدَعم اًئيش نوكت نأ اًدبأ نكمي الو تسيل .ناسنإلا يف ُلبَق نم ةدوجوملا بهاوملا
سّسأ ّنأل ،هلل دمحلا .اًعم ةايحلا ّرس فاشتكاو فاشكتسا ةرماغم يه ةيبرتلا ّنأل ،اًضورفمو
.ةحلاصملاو ءافّشلا .هذه لثم اياعر يف ،موي دعب اًموي ،ءاقللاب ىنبُت ةحلاصملاو ءافّشلا
ةفقاسألا هب ماق يذلا لمعلا ةّصاخ ةقيرطب ركشأ نأ ّدوأ .انه بوتكم ريغ اًئيش لوقأ نأ ّدوأ
سلجم ّنإ ].امور ىلإ[ كانه ىلإ ءيجملا نم اونكمتت ىتحو ،انه ىلإ ءيجملا نم نكمتأ ىتح
!ةفقاسألا سلجمل اًليزج اًركش .ةريثك اًرامث يتؤيو ،ةريبك اًلامعأ مّدقي دّحوم ةفقاسأ
عوسي انيلع حرتقي اذام .راكفألا ضعب ءاسملا اذه مكّكراشأ نأ ّدوأ ةملكلا هذه لوح :ةحلاصملا
؟مويلا انل ةحلاصملا ينعت اذام ؟ةحلاصملا انمهلي امدنع وأ ؟ةحلاصملا ىلع مّلكتي امدنع
،ةّيجراخ مالس ةّيقافتا نكت مل حيسملا عوسي اهقَّقح يتلا ةحلاصملا ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
وأ ،قوف نم اًضورفم ،ءامسلا نم لزن اًمالس نكت ملو .فارطألا ءاضرإل ةيوستلا نم اًعونو
لالخ نم ةحلاصملا عنص عوسي ّنأ سلوب لوسّرلا حرشي .هباعيتساو رخآلا نابوذب يضقي
فيكو .اًدحاو اًبعشو ،اًدحاو اًئيش ،اًدحاو اًعقاو رخآلا نع دحاولا نيَديعب نيَعقاو لعجف ،عمجلا
ضعب عم انضعب انحلاصي يذلا وه عوسي  2، 14).سسفأ عجار( بيلّصلا ةطساوب ؟كلذ عنص
.بيلّصلا اوُّمَسي نأ ءامدقلا نوّيحيسملا ّبحأ امك ،ةايحلا ةرجش ىلع ،بيلّصلا ىلع
.ةايحلا ةرجش ،بيلّصلا
ةايحلا موهفم نع هايإ انومِّلعتل ريثكلا مكيدل ،ءاّزعألا نوّيلصألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،متنأ
نمو .اهرامثب انيِّذغتو ،نيجسكألا حنمت اهقاروأبو ،ضرألا يف اهروذج برضت يتلا ةرجشلا يف
حبذملا طبري عذجلا ثيح ،ةسينكلا هذه حمالم يف ةّلثمم ةرجشلا ةّيزمر ىرن نأ ليمجلا
،ضرألاو ءامسلا دِّحوي ّينوك ٍّبُح ُلعِف" وهو ،ايتسراخفإلا يف انحلاصي عوسي هيلعو ،ضرألاب
ةّيزمرلا هذه ينرّكذت ، 236).اًحَّبَسُم ْنُك ،ةيوباب ةماع ةلاسر(" ةقيلخلا ّلك ] [...قناعيو
وه حيسملا" :دلبلا اذه يف يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا هنلعأ ٍغيلب ٍلوقب ةّيجروتيللا
،حيسملا لب ،ةيدنهلا بوعّشلا عيمج طقف ُّمُهت ال ةّيحيسملا ّنإف ،اذهلو ،ةفاقث ّلك بلق
ربمتبس/لوليأ ، 15ادنك دونه عم ةملكلا ايجروتيل( "يدنه هسفن وه ،هدسج ءاضعأ يف
هُرُّوصت نكمي ال هّنأ ودبي ناك ام اًعم عمجيو ،بيلّصلا ىلع ةحلاصملا عنصي يذلا وه 1984).
ىنعم ةّيلصألا بوعّشلا بسنت :ءيش ُّلكو ُّلكلا .ءيش َّلكو َّلكلا قناعي هّنإ ،هُترفغم الو
اهّنأ اًضيأ ىرت لب ،ةّيفارغج ةَّيعجرم طقف سيل اهيف ىرتو ،عبرألا تاهجلا ىلإ اًّيوق اًينوك
“.بطلا ةلجعب” ىّمَسُي امب ًةلَّثمم ،هِجالع ةقيرط ىلإ ريشتو ،هلمكأب عقاولا قناعت داعبأ
ىنعم اهيلع يِفضُي وهو ،هللا تيب ،تيبلا اذه ىلع عبرألا تاهجلا يف ةّيزمرلا هذه قبطنتو
نيب عمجيو ،عبرألا ملاعلا تاهج قناعي ،هبيلص يف عبرألا تاهجلاب ،عوسي .اًيجولوتسيرك
حلاصي نأ” :هللا ةطخ مَّمت دقل  2، 14).سسفأ عجار( .مالّسلا حنمو أربأ هّنإ .ضرألا بوعش ِدعبأ
 1، 20).يسولوق عجار( “ءيش ّلك
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؟ةملؤملا ةريثكلا حارجلا هذه ّلك هلخاد يف لمحي نمل مالكلا اذه ينعي اذام ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اوطعي نأ مهيلع ناك ءاسنو لاجر ببسب اًريبك املأ مّلأت نم هلمحي يذلا ملألاو دهجلا لّيختأ
ةماركلا يغلي نأ نكمي ءيش ال .ةحلاصملل ةّيناكمإ ةّيأ اوري ىتح ،ةّيحيسم ةايحل ةداهش
.اًدبأ ىَحمُي اّلأ بجي نينمؤملا نحن انيف لجخلاو .ةقثلا ةنايخو َّ،مت يذلا ّرّشلاو ،ةبصتغملا
انل مِّدقي لب ،ةنسح اياونو تاملك انل مِّدقي ال عوسيو ،ديدج نم أدبن نأ يرورضلا نم نكل
َزَرغُت نأبو ،هاديو هاَلجِر َرَّمَسُت نأب حمسي يذلا ،ةرثعمو اًّكش ودبي يذلا ّبحلا كلذ ،بيلّصلا
يذلا ّبحلا ىلإ ،اًعم حيسملا ىلإ رظنلا :هعابتا بجي يذلا هاجتالا وه اذه .هسأر يف كاوشألا
يف نيريثكلا بالطلا يف بولصملا عوسي ىلإ رظنن .انلجأ نم بلّصلاو ةنايخلل ضَّرعت
نأ اندرأ نإو ،انلخاد يفو اننيب اميف حلاصتن نأ اندرأ نإ .ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا
ثادحألا عمو ،ةحيرجلا ةركاذلا عمو ،نوريثكلا اهَلَّمحت يتلا ءاطخألا عمو ّ،يضاملا عم حلاصتن
نأ بجي اًقح حلاصتن نأ اندرأ نإ ،اهيفشت نأ ةّيرشب ةّيزعت ةّيأل نكمي ال يتلا ةمداّصلا
ةرجش ىلع هّنأل .هحبذم نم مالّسلا دّمتسن ىتح ،بولصملا عوسي ىلإ انراظنأ عفرن
ُكرتو ،ءاجر ىلإ لمألا ةبيخو ،ةايح ىلإ توملاو ّ،بح ىلإ ملألا لّوحتي ديدحتلاب بيلّصلا
،نحن هلمعن اًلمع ةحلاصملا تسيل .ةدحَو ىلإ ةفاسملاو ،عيمجلا عم ةكرش ىلإ انل عيمجلا
.اهبلطن نأ بجي ٌةمعن اهّنإ ،عوسي بلق نم عبني ٌمالس اهّنإ ،بولصملا نم قَّفدتت ٌةبه اهّنإ
.اهبلطن نأ بجي ةمعن ةحلاصملا
انَحَلاص عوسي ّنأ سلوب لوسّرلا حرش .هيف مكَمّلكأ نأ ُّدَوأ ةحلاصملل رخآ هجو كانه
نع مَّلكتي ؟مَّلكتي دسج ّيأ نع  2، 14).سسفأ عجار( اًدحاو اًدسج اَّنم عنصو بيلّصلاب
يف ىَحمُي ال يذلا ملألا يف انرَّكف اذإ نكل .اذه ّيحلا ةحلاصملا دسج يه ةسينكلا :ةسينكلا
بضغلاب اّلإ رعشن ال انّنإف ،ةّيسنك ٍتاسَّسؤم َلخاد نوريثكلا هلمح يذلا نكامألا هذه
ىلع لمعلا نم اًلدبو ،نيّيويند اونوكي نأب مهسفنأل نونمؤملا حمس امدنع اذه ثدح .لجخلاو
،ةلوهسب تومي ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،كولّسلا اذه ّ.يفاقثلا مهجذومن اوضرف ،ةحلاصملا
اًلدب ،سانلا ىلع “هللا ضرفن نأ” بسنألا نم هّنأ ودبي ،عقاولا يف .ةّينيد رظن ةهجو نم ىتح
هذهب فّرصتي ال هللا ّنأل ،حجنت ال ةقيرطلا هذهو .هللا نم اوبرتقي نأ ىلإ سانلا وعدن نأ نم
ال هّنإ .اًرارحأ انكرتيو رِّرحيو ّبِحي اًمئاد وه لب .ملظي الو ،قَنخَي الو ،هِركُي ال وهف :ةقيرطلا
صانتقا نيبو ةحلاصملا ليجنإ نيب نوطلخي نيذلاو ،نيرخآلا نوعِضخُي نيذلا هحورب دِّيؤي
يف كلذ ثدح ةرم مك ،كلذ عمو .هلل ةضقانم ةقيرطب هللاب رِّشبن نأ نكمي ال هّنأل .عابتألا
هضرفن نأل ةبرجتلا اًمئاد اندوارت نحنو ،عضاوتو ةطاسبب هسفن مِّدقي هللا !خيراتلا
ىتح ،بيلّصلا نع لزني هلعجن نأ ّيويندلا ءارغإلا هّنإ .همساب اًضيأ انسفنأ ضرفنو ،اًضرف
.بيلّصلا نع هلوزنب سيلو ،بيلّصلا ىلع حلاصتي عوسي نكل .رهاظملاو ناطلّسلاب رهظي
هل نولوقيو حيسملا نوبِّرجي اوناكو ،مهسفنأ يف نورّكفي نيذلا ناك ،بيلّصلا لوح كانه
زوجي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .نيرخآلا يف ريكفتلا نود  23، 35. 36)،اقول عجار( هسفن صِّلخي نأ
يف وه ديري امك عوسيب ةراشبلا نكتل .عوسي مساب ةسينكلا يف ديدج نم اذه ثدحي اّلأ
لب ،اهل ّلحلا دوجو بجي ةلاح انل نكي ال هب يقتلن بولصم ناسنإ ّلكو ،ةّبحملاو ةّيرحلا
ُدسج ُةسينكلا نكتل .هَّبِحن نأ بجي يذلا حيسملا دسج امه ،امهَّبحن نأ بجي اًتخأ وأ اًخأ نكيل
!ةحلاصملل اًّيح اًدسج ،حيسملا
يف( ،عقاولا يف ،ةظفللا .ةسينكلل فدارم عقاولا يف يه اهسفن ةحلاصملا ةملك ّنإ
يه ةسينكلا “.رواشتلل عمجم ةماقإب ديدج نم ءدبلا” ينعت : riconciliatio)،ينيتاللا لصألا
هّنإ .اًعم ومننو ديدج نم قلطننل اًعم عمتجن ،ديدج نم هيف عمتجن نأ اننكمي يتلا تيبلا

4
ّلك رظننو ،ةوخإ انسفنأ فرعنل ،دارفأك انسفنأ يف ريّكفتلا نع هيف فّقوتن يذلا ناكملا
كرتنو ،رخآلا ةفاقثب بحرنو ةلدابتملا انصصق ىلإ عمتسنو ،هيخأ ينيع يف دحاو
يه هذه .ةحيرجلا ةركاذلا ءافش ىلع لمعت نأ ،سدقلا حوّرلا رورس عوضوم ،ةعامجلا ةّيناحورل
ْعَضنل لب ،اًقبسم ةدّدحم طامنأ نمض دحاو ّلك ْفِّنصن الو ،انريغ لدب ْرِّرقن ال :ةقيرطلا
نأ بجي اذكهو ةسينكلا يه هذه .اًعم ريسن نأ مَّلعتنل انيخأ مامأو بيلّصلا مامأ انسفنأ
تسيل :نوكت نأ بجي اذكهو ةسينكلا يه هذه .ةركفلا قوف عقاولا نوكي ثيح ناكملا :نوكت
اذكهو ةسينكلا يه هذه !عيمجلاب بِّحري تيب لب ،سانلا يف اهسرغن ئدابمو راكفأ ةعومجم
يه ةيعّرلا هذه ّنأ ،انل نيوخألا نيذه نم انعمس امك ،ةَعَرشُم اًمئاد هباوبأ لكيه :نوكت نأ بجي
مدخنو ،ةّيحلا حوّرلا َلكايه نحن ،اًعيمج يقتلن ثيح ،ةَعَرشُم اًمئاد هباوبأ لكيه :وحنلا اذه ىلع
،ةّمهم تارايزلاو لامعألا نوكت نأ نكمي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .حلاصتنو اًضعب انضعب
دارفألا ريسي ثيح ،هذه لثم تاعامج يف ،اًّيلحم ّمتت ةحلاصملل ةطشنألاو مالكلا مظعم نكل
انتكراشمو ،اًضعب انضعب ةدعاسمو ،اًعم ةالّصلاو .موي دعب اًموي ،بنج ىلإ اًبنج تالئاعلاو
.ةحلاصملل هللا لمع مامأ بابلا حتفي ،كرتشملا داهجلاو حارفألاو ةايحلا صصق
ىرن ،نابرقلا تيبو حبذملا قوف ،ةسينكلا هذه يف .اندعاست نأ نكمي ةّيماتخ ةروصو
 (tepee).يبيت ىّمَسُت اهّنأ ُتْفرعو ،نيّيلصألا ناكسلل ةّيجذومن ةميخل ةعبرألا ةدمعألا
ناك ،ءارحّصلا يف ريسي ليئارسإ ناك اّمل .سّدقملا باتكلا يف ريبك ىنعم اهل ةميخلا
تناك :ريسملا نع فّقوتي بعشلا ناك ةّرم ّلك يف ماقت تناكو ،ةميخ يف مهعم نكسي هللا
اّملو .عمجم وأ رمتؤم يف اًعم يقتلن نأ ّبِحُيو ،انعم ريسي هللا ّنأ انرِّكذت اهّنإ .عامتجالا ةميخ
ٌهلإ هللا  1، 14).اّنحوي عجار( “اننيب هتميخ بصن” هّنإ ًايفرح ليجنإلا لوقي ،اًناسنإ راص
اهيف يتأن ةّرم ّلك يف همهفن نأ بجي ام اذه .نانحلاو ةمحّرلا ةغل انمِّلعي عوسي يفو ،بيرق
،اننيب هتميخ برض هللا .ةميخلا هبشي وهو ،نابرقلا تيب يف رضاح وه ثيح ،ةسينكلا ىلإ
نأ ديري وهو انتسينك يف لب ،ةّيوامس روصق يف شيعي ال :انيراحص يف انقفاري هّنإ
.ةحلاصملل اًتيب نوكت
نأ ديرتو ،كبعش وه يذلا بعّشلا اذه يف نكست يذلا ،توملا نم مئاقلاو بولصملا عوسي اي
ىلع انتاوطخ دشرأ ،اًضيأ خيراتلا يراحص يفو ،انديب ْذُخ ،انتافاقثو انتاعامج يف ىّلجتت
.نيمآ .ةحلاصملا قيرط
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