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!ريخلا ءاسم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلع مكرُكشأ .مكب يقتلأ نأ ٌديعس انأف ،مكعيمجو ماعلا مكاحلا ةدّيّسلا ةرارحب يّيحأ
.اًّدج اهترَّدق يتلا ،ىقيسوملاو صقرلاو ديشانألا ىلعو ،مكتاملك

ىلع مكل ًاركش :ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا يجيرخ ،مكنم ديدعلا ىلإ ،ليلق لبق تيغصأ
مل يتلا اهومتربتخا يتلا ةريبكلا ةاناعملا يعم مكتكراشملو ،متلق ام لوقل مكتعاجش
مويلا .روهش ذنم يناقفار نيَذللا لجخلاو طخّسلا ديدج نم ّيلإ كلذ داعأ دقل .اهليختأ نكأ
يتلا ةءاسإلا نع ةرفغملا بلطأ نأ يف بغرأو اًدج نيزح يّنإ مكل لوقأ نأ ّدوأ ،اًضيأ انهو ،اًضيأ
باعيتسالا تاسايس يف اومهاس نيذلا سرادملا يف كيلوثاكلا نم ليلق ريغ ددع اهبكترا
يف داس يذلا خانملا لامج فصو يذلا ،ّنّسلا رابك دحأ ةداهش ترّكذت .ريرحّتلاو ّيفاقثلا
لصفلا كلذ نراق .ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ماظن روهظ لبق نيّيلصألا ناكّسلا تالئاع
دّرغت امدنع ،عيبرلا لصف عم ،اًعم نيمغانتم ءانبألاو ءابآلاو دادجألا ناك امدنع ،ةايحلا نم
،تكّكفت تالئاعلا :ءانغلا فّقوت - لاق امك - ةأجف نكل .مهّمأ لوح ةداعسب ةريغّصلا رويّطلا
.ناكم ّلك يف ءاتّشلا ّلحو مهتئيب نع اًديعب راغّصلا ذخُأو

هللا ةملكب اهانراق نإ ،كوكش نم رثكأ لب ،اًضيأ كوكش يهو ،ملألا بّبست ،تاملكلا هذه لثم
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"اهاَّيِإ َكُهٰلِإ ُّبَّرلا َكيطعُي يتَّلا ِضرَألا يف َكُماَّيَأ َلوطَت يَكِل ،َكَّمُأو َكابَأ ْمِركَأ" :اهب انرمأ يتلا
،ةريثكلا مكتالئاعل ةبسنلاب تلاز ،نيدلاولا ماركإ ةّيناكمإ ،ةّيناكمإلا هذه .(12 ،20 جورخ)
بيرغو رطخ مهل وه هسفن مهدلب ّنإ مهل ليقو ،مهيدلاو نع ءانبألا لِصُف امدنع تفتخا دقف
توبان ةصق ،سّدقملا باتكلا نم ىرخأ ةحفص يرسقلا جامدنالا اذه ينهذ ىلإ ديعي .مهيلع
مكحلا يف ناك نمل هئابآ نم هثرو يذلا هِمْرَك ءاطعإ يف بغري مل يذلا ،(21 ،كولم 1 عجار) ّرابلا
تاملك اًضيأ ينهذ ىلإ ردابتتو .هنم هعازتنال لئاسولا ّلك مادختسال دادعتسا ىلع ناكو
-6 ،18 ىّتم عجار) مهنم اًدحأ نورقتحيو راغّصلل ٍةَرثَع َرَجح مه نيذلا كئلوأ ّدض ةديدّشلا عوسي
ةءاسإلاو ،انيف رعاشملا زعأ حرُجو ،ءانبألاو ءابآلا نيب طباورلا رسك ىربك ةءاسإل اهّنإ .(10
!مهكيكشتو راغّصلا ىلإ

ةحلاصمو ءافش ةريسم يف اًعم ريسن نأ يف ةبغّرلا انيدلو انه نحن ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
.ملظملا يضاملا ىلع بّلغتلا يفو ،ثدح ام ىلع ءوّضلا ءاقلإ يف ،ىلاعت هنوعب ،اندعاستس
متمق ،سرام/راذآ رهش ةياهن يف انئاقل يف امك ،نآلا كلذك ،مالظلا ةميزه نع ثيدحلاب
،ةليوّطلا ءاتّشلا يلايل يف رونلا يطعي يذلا ،(qulliq) سلمألا رجحلا حابصم لاعشإب
اًّيرورض حابصملا كلذ ناك كلذل :خانملا ةّوسق ةمواقم ىلع دعاسيف ،ةرارحلا هنم ضيفتو
مالظل ملستست ال ةقرشم ةايح ،ليمج ةايح زمر ىقبي حابصملا اذه ،مويلا كلذك .شيعلل
ردقي ملو ءيضي يذلا رونللو ،اًدبأ ئفطنت ال يتلا ةايحلل ةمئاد ةداهش متنأ اذكهو .ليللا
.هقنخي نأ ٌدحأ

Inuit) اجنانون تيونإ لخاد ،(Nunavut) توفانون يف انه يل تحيتأ يتلا ةصرفلل ٌركاش انأ
Nunanga). ذنم اهومتنكس يتلا ةعساشلا نكامألا هذه ،امور يف انئاقل دعب ،لّيختأ نأ تلواح
اهومرتحتو اهنوّبحت فيك متفرع دقل .ةيئادع مكريغل تناك يتلاو ةرباغلا ةنمزألا
رابك مارتحا لثم ،ليج ىلإ ليج نم ةّيساسألا مَيقلا متلقانتو ،اهنورّدقتو اهيلع نوظفاحتو
مكنيب مغانتمو ليمج هباشت كانه .ةئيبلاب ةّيانعلاو ةّوخألاب يقيقحلا روعّشلاو ،ّنّسلا
ىلع رونلا نم ريبك ردقب ُّدُرتو ،ةنرمو ةديدش اًضيأ اهّنأل ،اهنونكست يتلا ضرألا نيبو
،بعشو صخش ّيأ لثم اهلثم ،ضرألا هذه ىتح نكلو .ةنّسلا مظعم اهاشغي يذلا مالظلا
:رخآ ىلإ ليج نم ةيانعلا لقنن نأو ،اهب ينتعن نأ .اهب ينتعن نأ ىلإ جاتحتو ةساسح
،ضرألاب ةيانع !رابكلا لاثم ىلع نيدنتسم ،صوّصخلا هجو ىلع اذه ىلإ نوّوعدم بابّشلا
.خيراتلاب ةيانعو ،ناسنإلاب ةيانعو

.اهخيرات رضاحو ضرألا هذه لبقتسم تنأ ،(Inuit) تيونإلا نم باّشلا اهّيأ ،كيلإ هّجوتأ نأ ّدوأ اذل
"اًّقح هكلتمت نأ تدرأ نإ اًحتف هحتفا ،كئابآ نم هتثرو ام" :ريبك رعاش هلاق ام ،كل لوقأ نأ ّدوأ
(J.W. von Goethe, Faust, I, Nacht). نأ ّيرورّضلا نم لب ،لوخدملا نم شيعت نأ يفكي ال
حئاصن ىلإ اًمئاد يغصت نأو يغصت نأ فخت ال كلذل .كل ًةّيطع هتْمَّلست ام كدهجب ديعتست
اًفقوم ذخَّتاو ،اًديدش اًقُّلعت هب قّلعت .ةديدج تاحفص هيف بتكتل كخيرات لبقت نأو ،رابكلا
حابصم ىلإ ءوّضلا ةداعإ يف كتدعاسملو !ناديملا يف اًرضاح نك ،صاخشألاو عئاقولا نم
.حئاصن ثالث ،ريبك خأك ،كل مّدقأ نأ اًضيأ ّدوأ ،كتايح

كتوعدب كرّكذتل .ةعساّشلا ةّيلامّشلا قطانملا هذه نكسأ .ىلُعلا وحن ْرِس :ىلوألا ةحيصنلا
نأ كنوديري نيذلا لبق نم لفسأ ىلإ فرجنت كسفن كرتت نأ نود ،ىلُعلا ىلإ يعّسلا ىلإ
نم طقف كل حاتملا تقولا مدختست نأو ،طقف كسفن يف رّكفت نأ لضفألا نم هّنأب نمؤت
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مايألا ءاضقلو ،ةنيكسم ةايح شيعتل قلخُت مل ،قيدّصلا اهّيأ .كحلاصمو كتّيلست لجأ
تابغّرلا لمجأو قدصأ وحن ،ىلُعلا يف قّلحتل تقلُخ لب ،هيفرتلاو بجاولا نيب ةنزاوملا يف
ةايحلا مالحأ ّنأ يف رّكفت ال .همدختل كبيرقو هّبحتل هللا وحن ،كبلق يف اهلمحت يتلا
لامج زّزعتلو ةقيقحلا ةعاجش قناعتلو ،قّلحتل تقلُخ دقل .لانملا ةديعب ءامس يه ةريبكلا
cfr) "تاقالع ينبتو ،نيرخآلا مدختو اًميحر نوكتلو ،ّيقالخألا كاوتسم عفرتلو ،لدعلا
Inunnguiniq Iq Principles 3-4)، سامحلا مارضإلو ،تْدِجُو امثيح ةيانعلاو مالّسلا عرزت نأ لجأ نمو
ّلك نيب ةيوستلل سيلو ،دعبأ وه ام ىلإ اًمئاد باهذللو ،كبناج ىلإ نوشيعي نيذلا يف
.ءيش

رمألاب سيل اذه ،ديكأ .قيّلحتلا نم بعصأ ةقيرطلا هذهب شيعلا ّنإ يل لوقت دق ،نكل
،انتابغر ّلشتو ،لفسأ ىلإ رجنن نأ ىلإ انعفدت يتلا “ةّيحوّرلا ةّيبذاجلا” ّنأل ،لهّسلا
بطقلا ونونس يف رّكف ،اذل .انل داصرملاب ةفقاو اهّنأكو انيف ةنماك ،انيف حرفلا فعضتو
ةجرد يف ةئجافملا تارّيغتلل وأ ةيتاعلا حايرلل حمسي ال وهف :“charrán” هوعدن يذلا ّيلامّشلا
راتخي ،نايحألا ضعب يف .رخآلا اهفرط ىلإ ضرألا فرط نم لاقتنالا نم هعنمت نأب ةرارحلا
ىلع اًمئاد ظفاحي هّنكلو ...حايرلا ضعب عم فّيكتيو ،تافافتلالا لبقيو ،ةرشابم ريغ اًقرط
نيذلاو ،كمالحأ ميطحت نولواحي اًسانأ لباقت فوس .هتهجو وحن اًمئاد بهذيو ،اًحضاو فدهلا
لأست دقو .كبساني ام لجأ نم طقف حفاكت نأو ،ليلقلاب يفتكت نأ كل نولوقيس
لأستسو ؟نورخآلا اهب نمؤي ال ٍرومأ لجأ نم بعتأو دهتجأ نأ بجي اذامل :كلذ دنع كسفن
كوكشلا طسو رادحنا يف اًمئاد هّنأ ودبي ملاع يف قلطنأ نأ يننكمي فيك :اًضيأ كسفن
،نيفعضألا هاجت ةالابماللاو ،ةئيبلا ريمدتو ،لدعلا مادعناو ،شغلاو ،بورحلاو ،تارثعلاو
؟باوجلا وه ام ،ةلئسألا هذه مامأ ؟حلاّصلا لاثملا اومّدقي نأ بجي نيذلا بناج نم لمألا تابيخو

.تخألا اهتّيأ ،ِتنأو ،خألا اهّيأ ،َتنأ .باوجلا تنأ :ةباّشلا اهتّيأ ،ِكلو ،باّشلا اهّيأ ،َكل لوقأ نأ ّدوأ
ّنأل لب ،ةيادبلا ةظحل يف دعب تنأو لبق نم ترسخ دقف تملستسا نإ كّنأل طقف سيل
،اهيف شيعت يتلا ةئيبلاو ،اهيف َتْدِلُو يتلا ةعامجلا كيدي نيب .كيدي نيب لبقتسملا
ال يذلاو ركتبملا ريخلا ،كلذ اوبلطي نأ نود ىتح ،كنم نوعقوتي نيذلا كئلوأ ،كنارقأ لمأو
cfr) "هعون نم ديرف اّنم دحاو ّلك” ّنأل ،خيراتلا يف هلاخدإ تنأ كنكمي يذلاو ،كريغ دحأ هرّركي
Inunnguiniq Iq Principles 5). كّبحي امك ،هْبِبحأ :هتثرو يذلا ىنغلا وه هيف شيعت يذلا ملاعلا
نأ نع فّقوتي ال يذلاو ليمج وه ام كل قلخ يذلا ،هللا كّبحي امك ،حرفو ةايح مظعأ كاطعأ نم
ليمت فيك مهفتس ،هنع ثحبت ةرم ّلك يف .كبهاومب قثي هّنإ .ةدحاو ةظحل كب قثي
ىلإ رظنتس امدنع كلذب رعشتس .ىلُعلا ىلإ اهيف ريّسلا ىلإ كوعدي يتلا اًمئاد قيرطلا
ىلع نم عوسي ّنأ مهفتس .بيلّصلا ىلإ رظنتس امدنع ةّصاخو يّلصت تنأو ءامسلا
امدنع ىّتح كب قِثي هّنأل ،كعّجشيو كقناعي لب ،ماهّتالا عبصإ اًدبأ كيلإ هّجوي ال بيلّصلا
نلو كيدل ام ّلك هطعأ ،حفاكو ،اًدبأ لمألا دقفت ال كلذل .كسفنب ةقّثلا نع تنأ فّقوتت
دّدح .(cfr Inunnguiniq Iq Principles 6) “لضفألا وحن ةوطخ ةوطخ” ،كتريسم يف اًمُدُق ِضما .مدنت
!ىلُعلا وحن ،ريبك فده وحن كتايح ةهجو

رجحلا حابصم يف رّكف ،طابحإلاو نزحلا تاظحل يف .رونلا ىلإ لاعت :ةّيناثلا ةحيصنلا
.موي ّلك رونلا وحن ريستل دوجوم كّنأ ؟ةلاسّرلا يه ام .ةلاسر كل لمحي وهف :(qulliq) سلمألا
ّلك .موي ّلك لب ،كيلع دمتعي رمألا نكي مل امدنع ،رونلا ىلإ تئج كتدالو موي طقف سيل
يذلا ريخلاو ،كتماستباو ،كينيع رون ،ملاعلا ىلإ اًديدج اًرون لمحت نأ ىلإ ّوعدم تنأ موي
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،رونلا ىلإ يتأت يكل نكل .كلذ لعف عيطتسي دحأ ال .همّدقت نأ ،تنأ طقفو ،تنأ كنكمي
يف ثدحي ال اذهو ،مالظلاو رونلا نيب ّيموي عارص كانه ،معن .موي ّلك مالظلا حفاكت نأ كيلع
مالظ دض ةعاجش بلق تارايتخا بّلطتي رونلا قيرط .اّنم دحاو ّلك لخاد ثدحي لب ،كانه ام ناكم
،(cfr Inunnguiniq Iq Principles 1) "اًدّيج شيعنل ةدّيج تاداع رِّوطن نأ" اّنم بلطيو ،بيذاكألا
ىوس كرتت ال يتلا ةّيرانلا باعلألا ءوض الو ،ةعرسب يفتخت ءاوضأ عبتن اّلأ اّنم بلطيو
:ادنك يف يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا انه لاق امك ،"ةرخاس ةداعس ةاكاحمو ،ماهوأ" اهّنإ .ناخدلا
ءايبنألا ئفطُي امدنع بابّشلا سوفن ىلإ لّلستت يتلا كلت نم قمعأ ةملظ دجوي ال امبر"
،بابشلل رشع عباسلا يملاعلا مويلا يف ةظع) "ةّبحملاو ءاجّرلاو ناميإلا رون مهيف ةبذكلا
ريني نأ يف بغريو كنم بيرق عوسي ،تخألا اهتّيأو ،خألا اهّيأ .(2002 ويلوي/زومت 28 ،وتنروت
:هذيمالتل اًضيأ لاق هّنكل ،(12 ،8 اّنحوي) "مَلاعلا ُروُن انَأ" :لاق دقل .رونلا ىلإ كجرخيل كبلق
نإ رثكأف رثكأ كلذك حبصتسو ملاعلا رون ،نذإ ،اًضيأ تنأ .(14 ،5 ىّتم) "مَلاعلا ُرون مُتنَأ"
.كبلق نم نيزحلا ّرّشلا مالظ ةلازإل تدهاج

ىلع بّلغتن نأ" بّلطتي ،رارمتساب همّلعت بجي ّنف كانه ،كلذب مايقلا ةّيفيك ةفرعمل
.(cfr Inunnguiniq Iq Principles 2) "لولح نع رّمتسملا ثحبلا لالخ نم تاضقانتلاو تابوعّصلا
ّنإ ،حلاص ملاع قلخ لجأ نم ،سّدقملا باتكلا لوقي .موي ّلك مالظلا نع رونلا لصف ّنف هّنإ
نأ اندرأ اذإ ،اًضيأ نحن .(4 ،1 نيوكت عجار) مالظلا نع رونلا لصفو ،ةقيرطلا هذهب أدب هللا
لاؤسب أدبت نأ كنكمي ؟أدبن نيأ نم .مالظلا نع رونلا زييمت مّلعتن نأ بجي ،لضفأ ريصن
!مالظلا وه اذه ؟اًريبك اًغارف كلذ دعب يل كرتي هّنكل ،اًباذجو اًعّشم يل ودبي يذلا ام :كسفن
نم جرخَأ نأ اًلّوأ ينم بلط ول ىتح ،يبلق يف اًمالس يل كرتيو يل ديفم وه ام ،ىرخأ ةيحان نم
يه ام - اًضيأ يسفن لأسأو !رونلا وه اذه ؟زئارغلا ضعب ىلع رطيسأ نأو ةحاّرلا لئاسو ضعب
ّرّشلا براجتل “ال” لوقن انلعجيو ،انلخاد يف مالظلا نع رونلا لصفب انل حمست يتلا ةّوقلا
ام تسيل اهّنإ ؛هّبحأ امو هديرأ ام ّلك لعفت ال يتلا ةّيّرحلا .ةّيّرحلا اهّنإ ؟ريخلا صرفل “معن” و
تسيل اهّنإو ؛نيرخآلا لجأ نم هلعفأ نأ يننكمي ام لب ،نيرخآلا نم مغّرلاب هلعف يننكمي
.ةايحلا عم يوامّسلا انوبأ اهايإ انحنم ةّيطع ربكأ يه ةّيّرحلا .ةّيلوؤسم لب ،رايتخا ةّيّرح طقف

سيلو ،اًعم ةريبك ءايشأب نوموقي بابّشلا .اًدحاو اًقيرف نوكن نأ :ةثلاثلا ةحيصنلا ،اًريخأ
:ةعئار ةقيرطب انه قّلأتت يتلا ،ءامّسلا يف موجنلا لثم بابّشلا اهّيأ مكّنأل .مهدرفمب
رونلا يطعت يتلاو ،اهّلكشت يتلا بكاوكلا نمو ،ضعب عم اهضعب اهنوكب يتأي اهلامج
دقل ،ضرألا اورينت نأ ىلإو ءامّسلا يلاعأ ىلإ نوّوعدم ،اًضيأ متنأ .ملاعلا يلايلل هاجتالاو
ال :ةكرح يف اوقبيو ،ةعومجم اونّوكي نأب بابّشلل حمسن نأ بجي .اًعم اوقّلأتتل متقلُخ
ريبكلا ديلجلا ينرّكذي !فتاه ببسب َنئاهر نيزجتحمو ،نيلوزعم مهمايأ اوضقي نأ مهنكمي
تنّكمت فيك .ديلجلا ىلع يكوهلا ةضاير ،ةّيدنكلا ةّينطولا ةضايّرلاب يضارألا هذه يف
يرام وأ يسرون ةراس تّلجس فيك ؟ةّيبملوألا تاّيلاديملا كلت ّلك ىلع لصحت نأ ادنك
طابضنالا نيب اًدّيج عمجت ديلجلا ىلع يكوهلا ةضاير ؟فادهألا هذه ّلك نيلوب بيليف
طرش وهو ،قرفلا عنصي يذلا اًمئاد وه قيرفلا حور نكل ،دسجلاو تاكيتكتلاو ،عادبإلاو
هّنأب نمؤن نأ ينعي اًقيرف نوكن نأ .اهتآجافمو ةبعللا فورظ ةهجاومل هنع ىنغ ال ّيساسأ
نأو ،اًعم كّرحتن نأ ّيرورّضلا نم .اندرفمب اًمُدُق يضملا اننكمي ال ةريبك فادهأ قيقحتل
،نيرخآلل اًناكم كرتن نأ اًضيأ ينعي اذهو .قرطلا نم ةفيثك تاكبش جسنل ربّصلاب ىّلحتن
!قيرفلا حور يه هذه .قيرفلا يف انءالمز عّجشن نأو انرود نيحي امدنع ةعرسب جرخن نأو
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ّلك اولعفاو !اًدحاو اًقيرف اونوكو ،موي ّلك رونلا ىلإ اوريسو ،ىلُعلا وحن اوريس ،ءاقدصألا اهّيأ
ىلإ نوغصُت متنأو ،مكل ىّنمتأ .ةليمجلا ةّيتوتيتكنإلا مكتغل يفو ،مكتفاقث يف اذه
مكفالسأ هظفح يذلا ليجنإلا اوقناعت نأ ،مكتيرحو مكديلاقت ىنغ ىلع نودمتعتو رابكلا
لوقأو يبلق ّلك نم مكّكرابأ .(Inuk) كونيإلا حيسملا عوسي هجوب هولبقت نأو ،هولقانتو
[!اًركش] qujannamiik  :مكل
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