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 التاريخ ؟  ملواصلة تزوير هل يستخدم اجلينوم
 األوىلاحللقة              

  صالح املختار 
 يضاحان قبل البدء : إ
الذي ندرسه ونعرفه مزور  وتاريخ العرب خصوصا   ن التاريخ عموما  أهو ، ول يضاح األاإل

الف السنني ومن زوره هو الغرب االستعماري كي يتطابق آيف العامل منذ وال يطابق ما حصل 
عمارية اللصوصية لذلك فمن الضروري ترك معلومات التاريخ التاريخ مع خططه االست

 . ىل احلقائق املخفية عمدا  إعند قراءة هذا التحليل للوصول  الرمسية ولو مؤقتا  
صول البشر أو اجملال الذي يبحث يف اجلينات و ه، ن اجلينوم أهو ، يضاح الثاين واإل

اجلواب كال فقد ، ؟  الغريب عن التزوير وتطورهم وهو جمال علمي ولكن هل بقي العلم بعيدا  
 وريب االستعماري ،ن األأدلة اليت تثبت بعذبة عل  الكث ر من الواائق واألحصلت البشرية امل

 ، قد زور طريقة عرض املكتشفات مريكييطاين والفرنسي وفرعه املشوه األالب  خصوصا  
قائق وبطريقة مناقضة للح مساء وتعريفات هلا عمدا  أواملخرتعات العلمية وكيفية وضع 

 دلة هنا . املوضوعية ، وستجدون األ
العامل  تاريخالسؤال الرئيس هنا هو : كيف زورت الصهيونية والغرب االستعماري تارخينا و 

 . ملواصلة تزوير التاريخ البشري عامة وتاريخ العرب خاصة وملاذا ؟ نوتستخدم اجلينوم اآل
 :  قبل فرتة قص رة ظهر تقرير بريطاين ورد فيه ما يلي



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

،  ، أن دوال  عربية عدة ناشيونال جيوغرافيك" ، نشرها موقع " أظهرت أول خريطة بشرية
 ن العرب يف مصر الأبرزها مصر حيث يقول التقرير أنحدر سكاهنا من أصول غ ر عربية و ي

تعود أصوهلم إىل مشال % من املصريني 68% بينما 17كثر من أيتجاوز عددهم جينيا 
 يرانيني ليست فارسية بل عربية .% من اإل56حني أن أصول يقيا ، يف فر أ

،  " األمة الفارسية ، اليت تروج لنفسها عل  أهنا " األبرز يف خريطة التاريخ البشري كان إيران
، وأن  % من اإليرانيني من أصول عربية56دي إن إيه" إىل أن  حيث أشارت حتليالت الـ"

، بينما باقي اإليرانيني هم أقليات من أصول  م تعود أصوهلم إىل جنوب آسيا% منه24
  .وأعراق ومنابت خمتلفة

 يف هذه الفقرة جند ضربتان : 
ها احليوي اجلاذب ؤ وجز  ة عدديا  م  هنا الث األنكار عروبة مصر ألإللعرب وهي  ضربة قاتلة
ب من الثقل الرئيس هلم ، وهذا خراجها من نطاق اهلوية العربية جتريد للعر إقطار ، فلبقية األ

مصر وتقدمها مر املتواصل عل  وحدة آملسلسل طويل من الت متوقعا   التقرير يأيت تتوجيا  
وايقة  نه طرح بصفته )أبتها ، واخلطورة يف هذا التقرير نكار عرو عداد إلبية واإلوهويتها العر 

حيح ولكن الذي تكذب وهذا ص ن اجلينات الأ( تستطيع تضليل الناس باالعتقاد علمية 
شياء املتعلقة بكيفية عرضها وتقدميها وتسمية األيكذب هو من استخدم املعلومات اجلينية 

نية املكتشفة مل تنقض عروبة ن املعلومات اجليأى اللعبة واحليلة ، مع تأكيدنا بهبا وهنا نر 
دة من مرار ما قد يبدو حقيقة علمية جمر منا مورست حيلة شكلية إلإكما سنرى و   بدا  أمصر 
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سرتاتيجي وسياسي بكل ما االغرض السياسي والعقائدي لكنه يف الواقع عمل عقائدي و 
اخللط  وراق خصوصا  ، وهنا نرى دور احليل وهو خلط األتعنيه هذه املصطلحات من معان 

ن الشيء اابت ولكن امسه متغ ر وغائي ومن اختيار املتحيز أبني الشيء وامسه حيث 
  . ختدمها هذه التسميات هدافا  أي واملعادي للعرب والذي خيف

ضد مصر  1956ذا ليدعم ويكمل كل اخلطوات التخريبية املنجزة منذ عام إجاء التقرير 
سرائيل إنكار فارسية إب يضا  أالتقرير متوازنا وجه ضربة للفرس وتارخيها وهويتها ، ولكي يبدو 

لفرس يف احلقيقة ن اأ% من سكاهنا جيناهتم عربية و 56ن أوتأكيد  -يران إ –الشرقية 
املوجهة للعرب قاتلة حملاولتها  كثر من فتات السكان فيها ، ولئن كانت الضربةأليسوا 

املثل القائل )  ن الضربة اليت وجهت للفرس ينطبق عليهاإخراج مصر من نطاق العروبة فإ
قعي ار فعلي وواأة افرتاضية كما يف االنرتنيت ال هنا ضربكل الزبيب ( ألأضرب احلبيب مثل 

سرائيل الشرقية والغاء هويتها إي مسلسل غريب صهيوين لتدم ر أهلا ، وهي نظرية مل يسبقها 
لسيطرة الفرس  صهيونيا   غربيا   احلالية بل بالعكس فالقرن العشرين والقرن اجلديد شهدا دعما  

 . قطار العربية ومعاداهتاهتم االستعمارية يف غزو األاخرى وتثبيت ادعاءأعل  قوميات 
سرائيل إعملية هلا ولن ختل بقوة وتوازن  قيمة بة للفرس جمرد ملسة غزل عادية الفالضر 

الشرقية وال تقلل من حدة تطرفها العنصري املعادي للعرب بل عل  العكس سوف تنكر 
للتاريخ وتدفع عنصرييها للمزيد من التطرف ولكن ليس  هذه النتيجة حتما وتعتبها تزويرا  
% من 56ن أن التقرير يؤكد بي الغرب بل ضد العرب ألأ ضد من كشف احلقيقة اجلينية
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فكأن من وضع التسميات اجلينية يريد وضع قطط يف كيس واحد وغلقه  السكان فيها عرب
  . عليها كي تتعارك حىت املوت

 . يواصل التقرير فيقول : أما اآلخرون فهم من أصول ومنابت خمتلفة وغ ر عربية
% من الناس 14، فيما  ط من أصول عربية% من السكان فق44، فإن  ويف لبنان

 . % من أصول أوروبية5، و % من آسيا10، و أصوهلم يهودية
، حيث العرب يف البالد  ، فإن الوضع أغرب بكث ر مما هو عليه يف مصر ولبنان ويف تونس

 .  % أفارقة88، بينما الغالبية الساحقة أي  % فقط من السكان4ال يشكلون سوى 
، فبينما يعتقد الناس أن معظم سكاهنا من  ة أخرى للباحثنيفيما شكلت بريطانيا مفاجأ

% من سكان بريطانيا هم من األعراق 69، فقد تبني أن  املهاجرين ذوي األصول املختلفة
 .  يرلنداإيت استوطنت يف بريطانيا العظم  و األصلية ال

  ( .2017-1-16)شبكة قناة العربية 
كثر من الثي العرب من أحني خيرج التقرير هنا وكما يف الفقرات السابقة نالحظ احليل ففي 

(  فريقينيأمشال  طالق تسمية )إواملغرب العريب والسودان ب ي مصرنطاق اهلوية العربية وه
 ، فما مغزى هذا االعرتاف ؟ ،نه يعرتف بعروبة لبنان والكويت مثال ! إعليهم وليس عرب ف

يلة نراها يف االعرتاف احلف، سرائيل الشرقية إا ورد يف الفقرات اخلاصة صمصر و نه مكمل ملإ
،  قطار العربية الكث رة عدديا  ولكنه ينكر عروبة األ قطار العربية الصغ رة عدديا  بعروبة األ
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سقاط مشروعية نضاهلم إىل النتيجة املطلوبة وهي إمن التقرير ويفضي  مر واضح جدا  أوهذا 
 . جل وحدهتم القومية وتقزميهم وتسهيل خضوعهمأمن 
هنا صدرت عن جهة علمية وبناء عل  حبوث و هذه املعلومات يقينية ألتبد، وىل هلة األللو 
كث رة استخدمت ملواصلة تزوير تاريخ   ن هناك حيال  ألمية ولكن عند التدقيق فيها جند ع

فريقيني ( أمشال  هل مصطلح )، ، فكيف مت ذلك ؟  وتاريخ العرب خصوصا   العامل عموما  
نه وسيلة أم أ ؟ ، ي وعملي ومناسبصول مصر واملغرب العريب علمأاملستخدم لوصف 

مرار حيل تزوير إجل كيف استخدمت التسميات أل،   تزوير اهلوية الوطنية والقومية ؟ 
قبل حوايل  وهل بدأت احلضارات حقا  ،  ؟ والتاريخ العريب خصوصا   نساين عموما  التاريخ اإل

( وال  سادت مث بادت م وجدت قبلها حضارات )أ ؟ ، الف عام يف العراق ومصرآمثانية 
 ر كما هي مع ساطبقاء األإومن وملاذا يصر عل  ، ساط ر ؟ ن سوى األاآل عنها شيئا  نعرف 

كثر من أرت تثبت قيام حضارات مزدهرة قبل ن معلومات كث رة توفأوجود مؤشرات تؤكد ب
وشعب تلك  وهل ملكان، ىل حقيقة تارخيية ؟ إسطوري طار األالف عام حتول اإلآعشرة 

ولكي جنيب عل  هذه التساؤالت وغ رها لننظر ،  زوير ؟خفاء والتبتعمد اإلاحلضارات صلة 
 . فيما مت االعرتاف به من قبل نفس علماء الغرب يف تقاريرهم اجلينية السابقة

 وىل عنواهنا )حبلقتني األ 2014وضوع نشر يف عام يف مقال يل حول نفس امل .1
ان والثانية بنفس العنو  2014-7-25نشرت يوم  1(  املستشرقون وعروبة العراق

وكالمها نشرتا يف شبكة البصرة وغ رها من الشبكات  2014-7-27نشرت يوم 
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ووسائل االعالم ، استشهدت صما ذكرته الدكتورة باتريسيا باالريسك من جامعة ليسرت 
ن سيطرة القادمني من اهلالل إ)  : شاركت يف حبث جيين مهم وقالت البيطانية واليت

وقالت ،  للنساء كثر جذبا  أالذين كانوا اخلصيب قد يعود لكوهنم من املزارعني 
صوهلم الورااية تعود أن أظهر لنا أاسة احلمض النووي هلؤالء الرجال ن در أ : باالريسك

يف  كثر شيوعا  األ (Y) ىل املزارعني املهاجرين عن طريق الرتكيز عل  كروموسوم وايإ
ن أ: افت ضأو ،  وروباأمليون من الرجال يف  110ه حوايل وروبية الذي حيملالقارة األ

ىل املزارعني الذين إوروبا يعود أاملوجود لدى الرجال يف  ( واي) باملائة من كرموسوم  80
 ىل القارة.إهاجروا 

بدأت قبل ما  - ورباأىل إ –ن اهلجرة من اهلالل اخلصيب أويؤكد تقرير اليب يب سي عل  
  . لف عامأ 40و10بني 

 -2 . العريب  BBC ,2010،  / كانون الثاين يناير 21،  املصدر : اخلميس
 عثمان سعدي يف مقال له عنوانه ) كادميي والباحث اجلزائري املعروف د.يقول األ

حدات هجرات عربية عديدة  ( ما يلي : 2فريقيا األصول احلضاري ة أسك ان مشال 
، ويقر هذا حىت بعض املؤرخني األوروبيني كويليام  فريقيا مل يسجلها التاريخألشمال 
 ذي يعيدها إىل ما قبل األلف الثامنة قبل امليالد ، وبوسكويه، وغابرييل كامبس ال النغر

. G.H Bousquet : وعل  كل حال يوجد ما جيعلنا نقتنع بأن عناصر  “الذي يقول
مهمة من احلضارة الببرية ، وخباصة اللغة أتت من آسيا الصغرى عن طريق منخفض 
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، يف زمن قدمي  عدة، عل  مدى قرون  ، يف شكل قبائل تنقلت يف هجرات متتابعة مصر
يتابع الباحث عثمان سعدي فيقول : لقد حدات هجرات  [ 7” ]  مل يبت  يف حتديده

، والذي سجله التاريخ هجرة  ، قبل آالف السنني قحطانية من جنوب اجلزيرة العربية
ساحلية  ، حضروا فأقاموا مدنا   الكنعانيني الفينيقيني يف منتصف األلف الثانية قبل امليالد

أخرجوا عن طريقها بين عمومتهم األمازيغ من العصر احلجري وأدخلوهم ، و  جتارية
 بني الكنعانيني واألمازيغ ، وأسسوا إمباطورية قرطاج الذي يعتب تأسيسها تزاوجا   التاريخ

فملحمة حن ا بعل العابرة جلبال األلب ساهم فيها ،  فهي إمباطورية كنعانية أمازيغية، 
.  ، يقوده الفارس األمازيغي مهر بعل ان جبيشه أمازيغياألمازيغ ، فقد كان سالح الفرس

وحضارة قرطاج هي مكتشفة احلروف اهلجائية وناشرهتا بالقرن الثامن قبل امليالد يف 
 [ .  ألف باء ، فاحلروف باللغات األوروبية تسم  حىت اآلن ] أوروبا

 : “ بالعاملقال ويل ديورانت عن الكنعانيني الفينيقيني العروبيني ورسالتهم احلضارية 
،  ، أقاموها يف قادز أقاموا هلم حاميات يف نقط منيعة علي ساحل البحر املتوسط

 لرتا البعيدةجنإ، بل ويف  ، وقورسقة ، وسردانيا ، وصقلية ، ومالطة ، ومرسيليا وقرطاجنة
،  ، وكريت ، من مصر ، ونقلوا الفنون والعلوم ، ورودس ، وميلوس واحتلوا قبص، 

وربطوا الشرق  ، سبانياإ، و  يطالياإ، و  فريقياأ، و  يونان، ونشروها يف ال والشرق األدىن
، وشرعوا ينتشلون أوروبا من براان  بالغرب بشبكة من الروابط التجارية والثقافية

 . [ 8”. ]  اهلمجية
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خر يف نفس املوضوع فيقول : العامل آليه باحث إىل ما توصل إويش ر عثمان سعدي 
العرب  “، املعنون بـ  ه األخ ر بالفرنسيةاللغوي اجلزائري عبد الرمحن بن عطية يف كتاب

، والصادر يف اجلزائر  ” واهلندو أوروبيون : هل تكلم اهلندو أوروبيون العربية يف األصل
، بأن  ، يثبت فيه من خالل املؤرخني األوروبيني والنقوش املكتشفة بأوروبا 2008سنة 

، كانت تتكلم  قبل امليالد وروبا قبل غزو القبائل اهلندو أوروبية يف هناية القرن الثاينأ
فقد انتشرت ،  ( للمصطلح الغ ر العلمي أي السامية وفقا   ، ) اللغات العروبية

أن  : “ . ويذكر ، فالبابلية ، فالكنعانية وغ رها من األكادية اللهجات العروبية ابتداء  
من األلف الثالثة ق.م وحيدد أن  الروس الكب ر املوسوعي يضع النقوش الفينيقية ابتداء  

. م ،  ق 1600و  2100النصوص اهلوريغليفية البابلية حتمل تواريخ بني  نقوش
احملفوظة عل  حجارة أو برونز حبروف توحي باهلوريغليفية املصرية وأخرى باألجبدية 

 ”.  الفينيقية
 [ ، كما حتمل شعوبا   عربيتا حتمل اسم ] ويذكر بن عطية أن وادي اهلندوس يضم شعوبا  

- L.de la Vallée  [ مثلما أورد املؤرخ عريب بالبنجاب بباكستان اسم ]
Poussin  الذي يؤكد أن هذه الشعوب ليست هندو أوروبية  . 

ويقول بن عطية بأن اللغة العروبية األمازيغية كانت منتشرة بالقوقاز وإيب ريا ويسميها 
 . [ 11. ]  اللغة الببرية اإلب رية
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م ، ويذكر  1874نة ولقد وجد نقش كنعاين فينيقي يف البازيل يف ] بارايبا [ س
 .  املؤرخون بأنه كتب يف القرن السادس قبل امليالد

وقد متكن العامل السوري املتخصص يف اخلطوط العروبية أي العربية القدمية األستاذ 
 . ![ 12. ]  الدكتور هبجت قبيسي من قراءة للنقش وحتويله إىل حرف اجلزم العدناين

 . 2014-11-5 فة رأي اليومصحي -2و 2012تشرين االول  30شبكة البصرة 
دادكم سادوا بلغتهم وحضارهتم يف جأن أن تكتشفوا أيها العرب أهل هذه مفاجئة لكم 

هل اقتصر ،  الف عام ؟ 40و 10مريكية بشماهلا وجنوهبا وقبل ما بني وربا والقارة األأ
 ليها حىت حيواناهتمإهنم نقلوا أم أ؟ ، وربا وسيادهتم هناك عل  البشر أوجود العرب يف 
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