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 التاريخ ؟  ملواصلة تزوير هل يستخدم اجلينوم
 الرابعةاحللقة 
 صالح املختار 
 
مام أننا أيهدم االخالق ، وبناء عليه جند  الكذب والتلفيق ينقض العلم مثلما. 2 

و أنه غري اجلاهل و املثقف ، وألأ ن العالِ أها وهي بديهية ال ميكن التخلص من جربيت
يف كل ما يقوله  ذا كذب نسف صدقيته وزرع الشك لدى الناس عموما  إي ، م  األ

 نه يصبح )إحد بداء الكذب فأصيب أ  ا ذإنه أ، والسبب هو  حىت لو كان صحيحا  
خر بال تردد ويف كافة آي شيء أمكتسبة لديه ميارسها كما ميارس  طبيعة ثانية (

و العامة أهدافه الشخصية أن ذلك خيدم أ ت ولي  يف اجا  واحد حينما يرى اجملاال
عداد إوهلذا يتعمد  يبدو كأنه حقيقة ن املثقف يتعمد جعل الكذبأمع مالحظة 
  . بطريقة مدروسةالكذب 

كثر حو  أر ويكذب نه يزو ِ أحداث احلاضر البد أر وهنا نرى النتيجة : من يزو ِ 
مكانية رؤية املاضي بتفاصيله ومالبساته إسهل بكثري لغياب أن ذلك املاضي أل

ن وحبضورنا وحنن ر اآلو الراوي ، فالذي يزو ِ أاضطرارنا لرؤيته من خال  املؤرخ و 
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شد ؟ أبوقاحة  نه عندما يتناو  املاضي يكذبأسوى نعرف احلقائق هل ميكن ختيل 
وريب الغازي ن من كتب التاريخ هو األأىل إعلى هذه البديهية نشري  وتأسيسا  ، 
حلقائق ولكي يكسب معركة ترويج ظهار ااملستعمر وخلدمة استعماره ولي  إلو 
عالن تسعة إهر باملوضوعية العلموية من خال  ن يتظاأكاذيب كان البد له األ
  . مرارهاق موضوعية ودس كذبة واحدة معها إلائحق

نرى وعد بلفور الذي قام على كذبة وقحة ، ن ماذا نرى ؟ ىل واقعنا اآلإولو نظرنا 
رغم ، ي اليهود ( ! أرض أرض بال شعب وتعطى لشعب بال أن فلسطني أ وهي )

الف السنني وقبل آ منذ يف فلسطني ن الشعب العريب الفلسطيين كان موجودا  أ
ن أقناع العال بالفرعونية ، فلفقت الكذبة هذه إل ليها من مصرإيهودي  يأوصو  

رض له أهنا ستفيد الشعب الذي ال إرض فأعطيت لشعب بال أذا إبال شعب  رضا  أ
خطر صراع يف الوطن أوهذه الكذبة تسببت يف ،  !!! حدأولن يلحق الضرر ب

ني فلسطيين كثر من مخسة ماليو ت املاليني بسببه وهتجري قسري ألالعريب وم
  . زما ت طاحنةأوحدوث حروب و 

برزها اهتامه ألغزو العراق بلغت العشرا ت وكانت خرى اليت مهد هبا كاذيب األاأل
ثبا ت عداد شهود زور ومواد سامة إلإفالم و أسلحة دمار شامل وفربكة أبامتالك 
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ذلك مث اهتامه بوجود عالقة مع بن الدن ، وغريها ولكن ثبت وباعرتاف احلكومة 
ن أوالذي اعرتف ب -ك تقرير تشيلكو ت خر شواهد ذلآو -مريكية والربيطانية األ

وما جيب ، لتوفري حجج غزو العراق !  كاذيب لفقت عمدا  أتلك االهتاما ت كانت 
دلة تبدو صحيحة يف أكاذيب املعاصرة اقرتنت بتلفيق ن هذه األأليه إاالنتباه 

جل منع االعرتاض جية وعلمية ألالبداية وملن ال يعرف احلقيقة ودعمها بطرق تكنولو 
  . ودحض حجج من يعرتض

يب وتزوير كاذ، تلفيق األ ه ومؤرخيهعالميإز مسا ت الغرب ، بقادته وخرباءه و بر أمن 
ن وحنن الشهود على كذب مامنا اآلأوبصورة منتظمة  كاذيبالوقائع فهل ممارسة األ

حلقائق و يقدم اأشهادة املوضوعية عندما يكتب التاريخ  الغرب التلفيقا ت متنح
ن تاريخ االستعمار الغريب م كل،  و بطرق عرضها ؟ أالعلمية دون الشك بصحتها 

بادة ماليني إفريقيا واسرتاليا و أمريكا الالتينية وجنوب أمريكا الشمالية و أغزو 
خطر كوارثنا وهي ما مسي أوغزو فلسطني والعراق وتفجري  صليني عمدا  السكان األ

عمدة أهم أحد أن الكذب هو أكل تاريخ الغرب يؤكد ب  ) الربيع العريب ( نقو ـ ب
ن ما كتبه إوهلذا ف، ساسية لكسب احلرب أنه ضرورة أليه على إسياساته ونظرته 

حتت تسمية التاريخ والعلم هو يف الواقع لي  التاريخ احلقيقي وال احلقيقة العلمية ، 
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اليت ختدم االستعمار وتلحق و الصورة العلموية املضللة و أبل الصورة التارخيية امللفقة 
دمغة أنه ميتلك وسائل غسل أ خصوصا   بالشعوب املضطهدة من قبله ضررا  

  . ن عرب االنرتنيت وغريهاملليارا ت من البشر اآل
يب الذي عشناه فهل و املاضي القر أر احلاضر يزو ِ  ن نثق مبنأميكننا  واذا كنا ال
حبكم بعده  كثر غموضا  وهو األبعد كثر لتزوير املاضي األأنه مستعد أميكننا جتاهل 

ختدمه وهو الذي ميلك وسائل التنقيب  الزمين واخفاء ما يعرفه عنه من حقائق ال
 .  والبحث ومتفوق علينا وعلى غرينا يف امتالك تلك الوسائل ؟

العرب فيه ،  صولنا تعمد طم  دوراهر التزوير لتارخينا احلضاري وألومن مظ. 3
العربية  بدع يف ظل الدولةأغري عريب عاش و صله أ عندما يأيت ذكر عالِ  فمثال  

ا القومي املشرف ، موي والعباسي وكالمها جزء من تارخيناملتقدمة يف العهدين األ
نه أرغم ، ( !  فغانيا  أ و )أ ( فارسيا   نه كان )ألغريب القو  بو اخلبري اأيتعمد املؤرخ 

ثقافتها ! ها و بدع بفضل احلضارة العربية ولغتأيف الوطن العريب وترىب وابتكر و  عاش
يف  عربيا   و املؤرخ الغريب عندما يتناو  مبدعا  أن نف  اخلبري أواملفارقة البارزة هي 

 ويتجنب ذكر هويته العربية وينسبه لدينه لي  حبا  (  العال املسلم صله يقو  )أ



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

و أحظة جوهرية تفضح اهلدف العنصري سالم بل كرها بالعرب ، وهذه مالباإل
 . اخلرباء الغربينيو  االستعماري للمستشرقني

عني يف التاريخ العريب من العرب وما يكشف بصورة حامسة تعمدهم تزوير هوية املبد
و عيشه طوا  عمره يف الوطن العريب أبدع من غري العرب بفضل والدته أو من أ

مثلة معاصرة أادر وتربية وجود ربية من علم ومصوتشبعه مبا قدمته له احلضارة الع
يف عصور النهوض القومي بقوة ال راد هلا مسألة هوية املبدعني تدعم حجتنا وحتسم 

 Silicon Valley موي والعباسي ، ففي منطقة تسمى وادي السيليكونالعريب األ
شهر يف العال وهي منطقة خرباء املعلوماتية األ مريكيةوتقع يف والية كاليفورنيا األ

صو  جي ، تزيد نسبة ذوي األمريكا وهم مصدر تفوقها التكنولو أوالذين تفتخر هبم 
 صو  هندية وباكستانية وعربيةأوهم من   % 80 نمريكية عجنبية وغري األاأل

عريب سوري ، ولكن هل ينظر العال   صلهأبل ستيف جوبز و آومنهم مؤس  شركة 
نه أم أ، هنم عرب وباكستانيني وهنود ؟ أىل هؤالء على إالغرب  كله خصوصا  
بدعوا أفهؤالء  اجلواب واضح جدا  ، صوهلم ؟ أ ذا ذكر تإمريكيني حىت أيعتربهم 
بيئتها املشجعة ولوال  مريكا وحتت تأثريأازاهتم التكنولوجية والعلمية يف جنإوقدموا 
فهل  ، بدعوا وطوروا بنف  املستوىأع ملا بدا مريكية املشجعة على اإلالبيئة األ
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ذا كان من إ بدع يف ظل احلضارة العربية يف خمتلف مراحلهاأنسان الذي خيتلف اإل
 فغانيا  أو أ نه كان فارسيا  أىل إكي يشار  فغانية عن ستيف جوبزأو أصو  فارسية أ

و االستعماري للعرب أهنا نالحظ العداء العنصري ، ي فضيلة ؟ أليجرد العرب من 
حىت ،  ثناء عصور احلضارا ت العربية كان عربيا  أبدع أن من أنكار حقيقة إيف  متجليا  

بدع فيها أش يف بيئة عربية وكتب بالعربية و نه ولد وعاأل، صل غري عريب ألو كان من 
مثل  متاما   فغانيا  أو أ باالنتماء احلضاري االختياري ول يعد فارسيا   فكان عربيا  
تانيني يف وادي السيلكون الف اهلنود والباكسآصل ستيف جوبز والسوري األ
 . و عربا  أ مريكية ول يعودوا هنودا  أصبحت هويتهم أوالذين 
الف من اآل ن مئا تأالبد من معرفتها وهي  ناك حقيقة تارخيية بارزة جدا  ه. 4

ىل العال اخلارجي إاجلزيرة العربية والعراق وسوريا العرب هاجروا يف مراحل خمتلفة من 
ثبتت اخلرائط اجلينية املشار اليها ، وهؤالء أخرى كما أغراض سالم وقبله أللنشر اإل

فغانستان وشبه القارة ألدان ومنها بالد فارس و استقروا يف خمتلف القارا ت والب
وانداجوا يف تلك اجملتمعا ت ، ولكنهم   واسكندنافيا غربا   اهلندية ووصلوا الصني شرقا  

نتاجهم الفكري والعلمي ، إيشون مستخدمني اللغة العربية يف كانوا يعملون ويع
روح ويقع يف مساء العوائل العربية يف اهلند دون شأيقتصر على ذكر   ت كتابا  أوقر 
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ين خمتلفة ومنهم من عرف ىل اهلند يف حقبإصفحة وهؤالء هاجروا  300كثر من أ
نه من ساللة عمر بن اخلطاب أ قائال    - ثناء عملي الدبلوماسي يف اهلندأ -بنفسه 

 .   البيتآ و من نسلأبو بكر الصديق أو من نسل أ
جناز إ  كل عمل و املستشرقون الغربيون وغالة الفرس والصهاينة عملوا على طم

غلب علماء أن أريخ بطرق ذكية مر ت على من ظنوا بحضاري قام به العرب يف التا
الف من ن عشرا ت اآلأصو  غري عربية رغم أمبدعي احلضارة العربية كانوا من و 

غري العربية اليت مساء الدو  أو أمساء مدهنم غري العربية أطلقت عليهم أ  العرب 
عوائل عربية  ( على الفارسي طالق لقب )إصل مثل ألهنم عرب باأعاشوا فيها مع 

خرى عاشت يف أفغاين على عوائل عربية و لقب األأعاشت يف بالد فارس 
 اخل .  فغانستان ...أ

د تشويه ن الغريب والفارسي عندما يكتب عن تاريخ العرب يتعمأاملسألة هنا هي 
اء واملبدعني الذي صل العريب للكثري من العلمنكار األإصورهتم بطرق عديدة منها 

 . ظهروا يف بلدان غري عربية يف عصور خمتلفة
سطورية لوصف أخرى استخدام تسمية ومن حيل املستشرقني الغربيني األ. 5

سطورية وليست واقعة تارخيية هلذا أية واقعية فالسامية تسمية لقصة حاال ت تارخي
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جنازاهتم إب كل عما  اليت قام هبا العرب ونستستخدم لوصف اللغا ت العربية واأل
ن كل أد جزء من الساميني ولي  كلهم مع ىل الساميني ولي  للعرب واعتبارهم اجر إ

ن اليهودية ديانة وليست مبا يف ذلك اليهود أل نه سامي كان عربيا  أمن وصف خطأ ب
صليني ولي  ملن جلينية والواقع الفعلي لليهود األقومية وهو ما تؤكده اخلرائط ا

 . حسب عليهم الحقا  
ندل  يف ن العرب استقروا يف األأندل  بسرعة لسبب عملي وهو ربت األع  . 6

ندل  العرب الف السنني هلذا استقبل عرب األآسالمي بللفتح اإلهجرا ت سابقة 
ا ينطبق على مصر واملغرب العريب وهذ، بناء عمومتهم وقومهم أهنم أالفاحتني على 

الف السنني ملا وجد ت اللغة آب فلوال وجود هجرا ت متعددة قبل ظهور املسيح يضا  أ
 . لالنتشار يف تلك االقطار العربية بكافة هلجاهتا اجاال  

صو  العربية واخلطوط والكتابا ت العربية بقار واحليوانا ت ذا ت األن وجود األأ. 7
صوهلا أن بريطانيا حافظت على أخرية من طانيا يدحض ما ورد يف الدراسة األيف بري

 . ليها مبوجا ت متعاقبة وكبرية واستقروا فيهاإ ن العرب وصلوااجلينية أل
ن احلضارا ت العربية ل تبدأ بسومر وبابل والفراعنة أهم احلقائق هي أحدى إ. 8

ذا ما قورنت حبضارا ت ساد ت إ والفينيقيني وقرطاجة فتلك حضارا ت حديثة نسبيا  
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هم أخطر و أب عندما كانت منطقة خضرة ومياه و يف جزيرة العر  مث باد ت خصوصا  
 12ركاهتا اليت تثبت وجود حضارا ت مزدهرة فيها هي اللغة العربية اليت تتألف من ت

قل أملانية لف كلمة والفرنسية والروسية واألأ  600 مليون كلمة بينما االنكليزية
م لغة حضارا ت أهذه اللغة لغة صحراء ومنطقة جدب ن تكون أبكثري فهل ميكن 

 هناك ما ذا كانإال إىل اللغة إتضاف خترتع و  ن كل كلمة الأذا تذكرنا إ ؟ ، مزدهرة
 . يقابلها ماديا 

ئق مثل وجود الفكرة املركزية : العلماء الغربيون ال يستطيعون تبديل احلقا. 9
نكار إجل لكنهم يستطيعون تزوير التسميا ت ألوربا و أكثر أاجلينا ت العربية يف 

ريقيا بد  اسم فأاملغرب العريب فيطلقون اسم مشا  صل العريب ملصر والسودان و األ
ن أن وهو استبدا  مضلل ، مث يقولون املغرب العريب ، مستبدلني اهلوية باملكا

ن اجلينا ت العربية قليلة هناك أفريقية و أجزاء من الوطن العريب مشا  جينا ت هذه األ
وربا بني أن يف ن اجلينا ت العربية تسود حىت اآلأ جتاهل تام ملا اعرتفوا به وهو يف

 وال  أن تسود أوربا من دون أفكيف تسود يف ، %  80  كثر منأالرجا  وبنسبة 
هذه هي اللعبة املموهة ، وربا ؟ ! أىل إنه املعرب الوحيد للعرب أيف املغرب العريب مع 
 بغطاء علموي . 
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مريكي صموئيل هنتنغتون بكل ما يعنيه للمفكر األ ( طبقا   دام احلضارا تصِ  انه )
 . املصطلح من معىن وتطبيقا ت ميدانية
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