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 التاريخ ؟  ملواصلة تزوير هل يستخدم اجلينوم
 الثالثةاحللقة 

  صالح املختار 
 

و أ اما تته  الرربيو  قق  واجاهل حبصر تاريخ العامل هنا نرى جمال التزوير واضحا  
ل التزوير شكاأسوء أو تزويره ولعل من أا وتاريخ العامل الثالث وتشويه  تقزمي تارخين

ميكن صنعها حىت  ثار الكثرية واليت ال  اآلأمريكي لفكرة احلالية هو الرتويج األ
يف  هرامات مصر والكتل الصخرية املنحوتة والضخمة جدا  أدوات عصرنا احلايل تأب

قامتها خملوقات غري بشرية أرضية أا الالتينية هي نتاج حضارات غري مريكألهنا  ويف 
يف املاضي السحيق بعد اتتشاف  قلكي يواصلوا التعتيم على ما حصل قعال  ، ! 
ملا تتب يف التاريخ الذي  يف ذلك الوقت وققا   ري وجودهاثار ولقيات ال ميكن تفسآ

صل الكوين حلضارات بدأت بسومر ومصر روجوا لنظرية األ  احلضارات أقال ب
  . زقة خانقة لوعي أ نسا  وتضلل  وتزج  يفجمهولة اهلوية وهي نظرية حتقر اإلبائدة 

ارات مندثرة ال عجازية من صنع الهشر ولكن يف حضإثار ولقيات آ  من ما جنده اآل
وربيو  وهم األ وعدم املعرقة متعمدة من قهل من تتب تاريخ العامل نعرف عنها شيئا  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

مريكية بل أوربية وال أرات تتمرتز يف مناطق هويتها غري   تلك احلضامريكيو  ألواأل
ن  أ  والذي صور من قهل الررب على اآل عربية ومن ما يسمى العامل الثالث

تالعرب العراقيني واملصريني والشاميني   ارات من  سابقا    من صنع حضأمتخلف و 
جناس بيض الذي قاق يف ذتاءه تل األوريب األراربة ققدوا قدراهتم بعد ظهور األوامل
وهنا يف هذا الرتويج العنصري الزائف مكمن السر يف التعتيم على ، خرى ! األ

  . ازاهتاجنإوما هي  احلضارات الهائدة وحماولة منع معرقة من بناها قعال  
خدامهم لقوهتم نع استجيب م ولكي تستمر عملية منع الضحايا من النهوض جمددا  

القومية وقرض قصص تارخيية تاقهة نكار وحدة هويتهم إقضل وسيلة هي أمرة ثانية و 
هم الوسائل تما رأينا تعمد قرض هوية أزورة عنهم وعن العامل ، ومن بني و مأ

  نسا  ، ألهم مميزات اإلأة والثقاقية واليت تشكل اهلوية احلضاري جرراقية لتحل حمل
 . منا الثقاقة واحلضارة هي اليت تشكل هوية الهشرإاملكا  اجلررايف ال مينح هوية و 

تقزم حقيقة التسميات يف اخلريطة اجلينية هي مكمن التزوير للواقع التارخيي قلكي 
بة املررب م وتنكر عرو لف عاأ 40وربا قهل أ  العرب وصلوا أمت االعرتاف هبا وهي 

نكار إ تا  ضروريا   - هم شروط تعاظم قوة العرب حاليا  أوهي من  –العريب ومصر 
عروبة املررب العريب ومصر وتزوير تارخيهما وهويتهما القومية العربية ، وتانت لعهة 
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ىل إنسهة  –سطورية وهي السامية أسيلة قاطلقت تسمية بشرية ولكنها مساء خري و األ
طلقت تسمية مكانية ال تفصح أالكتل الهشرية العروبية ، مثلما على  - سام بن نوح

قريقيا أ( ، قحينما تقول مشال  قريقيأ و )أ(  قريقيأل مشا عن هوية سكانية وهي )
واملررب العريب ل  وختفي اهلوية العربية ختتلق  -صوهلا السكانية أيف  –وتنسب مصر 

ة والطهيعة اجلرراقية وهو ة والثقاقيبني اهلوية السكانية احلضاري مصطنعا   تناقضا  
ىل املررب إثقاقة واحلضارة ، لقد وصل العرب خفاء واقع الإهم وظائف  أتناقض 

دية واللروية واجلينية وليس دلة املاالف السنني تما ثهت باألآسالم بالعريب قهل اإل
كا  سالم ورسخوا وجودهم وثقاقتهم ولرتهم هناك وامتزجوا بالسثناء نشر اإلأقق  

  . مكا  متييزهم عنهمصليني هناك ومل يعد باإلاأل
  اللهجات ن نطلق عليها اآلت لرات عربية وحنالف السنني تانآواللرة العربية قهل 

غلب أواليت انتشرت يف  ملشجرة واحدة هي اللرة العربية األالعربية ، وتلها تنتمي 
مريكا اجلنوبية ، بل هناك أو  مريكا الشماليةأوربا و أقارات العامل القدمي اما يف ذلك 

رضية ماتن خمتلفة من الكرة األأها املخطوطات اليت عثر عليها يف دلة تدعمأ
وتكمن عظمة  صل تل اللرات الهشرية احلالية ،أهنا أواملقارنات اللروية على 

طلسي وربا قق  بل عربوا احملي  األأ  العرب مل يستقروا يف أاهلجرات العربية يف 
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ثرية وقهل وصول تريستوقر  ريكا اجلنوبية والشمالية تما تؤتد مصادر تمأىل إمنها 
ملصري يف القمح ا ضاقة لدليلوباإل ، الف السننيآليها بقرو  وراما بإتوملهس 

رات يف اجلراند  الف السنني مدقونة يف مراثار مصرية تعود آلآاملكسيك قهناك 
ي أمريكا أصليني يف تانت قهائل من السكا  األو ، مريكا ! أتانيو  يف صحراء 

ليها ، وهناك قصة معروقة إوربيني تتكلم اللرة العربية قهل وصول األاهلنود احلمر 
الف آعزلة عن احلضارة وتعيش هناك منذ   قرية جهلية يف املكسيك منأوهي 

هنا تعيش يف القرية أعربية باللهجة اليمنية وهي تؤتد السنني يتحدث سكاهنا اللرة ال
 . الف السننيآمن 

وطرح  نكرت عروبتها من قهل من رتب املعلومات اجلينية مؤخرا  أما مصر ققد أ
وهذا تزوير قاضح وهنا ، قريقيا ! أبل من مشال  صل مصر ليس عربيا  أ  أقكرة 

الستهعاد عروبة املررب العريب  ضاقةقريقيا قهاإلأنعرف اهلدف املزدوج لتسمية مشال 
ىل هوية قومية ، إىل منطقة جرراقية وليس إن  خيرج مصر من نطاق العروبة بنسهها إق
، واهلوية يف جوهرها نتاج  قريقيا ملنح هوية غري تارخييةأذا استخدم مصطلح مشال إق
، تما  قريقيا وليس عربيا  أاملررب العريب يصهح   إنساين تارخيي حضاري وثقايف ، قإ
وحيل حمل االنتماء  عروبة مصر و مشاهلا ينفي تلقائيا  أقريقيا أ ىلإمصر    نسهة هويةإ
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  اللرة القهطية هي قرع من أتسمية جرراقية ال هوية هلا ، مع احلضاري والثقايف 
حد أال إ - تالعزيز مثال    -قروع اللرة العربية وما تسميات ملوك الفراعنة العربية 

  . دلة على عروبة مصر الفرعونيةاأل
ريب ومصر والسودا    اعتهار املررب العأسرتاتيجي اخلطري هنا هو واهلدف اال

من دائرة العروبة وهكذا تتقزم تثرية العرب أخراج إىل إقريقية وليست عربية يؤدي أ
 هار املشروع النهضوي العريب وهوة العربية بكل ما تعني  تلمة تقزمي من معىن وينم  األ
هداف الصهيونية واالستعمار الرريب ، هبذه اخلريطة وتسمياهتا يريدو  سلهنا أهم أ

عطاء تسمية إوبالعكس ويف حالة ، خراجهما من نطاق قوهتا وقعلها إة و م  األثلثي 
  تسمية املررب العريب إاقية وهي العروبة وليس جرراقية قنسانية حضارية وثقإ

حلضارية ، وبذلك تكتمل ومصر والسودا  تصهح مطابقة لواقع اهلوية الفعلية وا
عوامل هنضتها وقوهتا ووحدهتا  ة العددية واحلضارية وتتشكل وتتكاملم  مقومات األ

الشرعية واحلتمية ، وهذا ما يصطدم باخلط  الرربية القدمية واملتجددة مثل خطة 
 –سرائيل الشرقية إ صولأ  أما االعرتاف بأ  ، ولبنرما  وخطة املؤمتر الصهيوين األ

  مصر ليست أخرى قلكي تطه ع وتفرض وتنشر قصة أعربية قهي لعهة  -يرا  إ
 سرائيل الشرقيةإغلهية أ  أجيب ذتر  موضوعيا   علميا   دو ذلك حكما  عربية ويه
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وحلت حمل   صل هذا حمي متاما    األعرتاف ال قيمة ل  أليب ، وهذا االصلها عر أ
صول اجلينية عربية ، بالتطهيع القسري حىت لو تانت األ خرى قارسيةأهوية 

نية ، وهبذه العملية يصول  اجلأاية يتطهع بالهيئة برض النظر عن نسا  يف النهقاإل
سرائيل الشرقية اجلينية ، إمصر واملررب العريب وذتر عروبة  نكار عروبةإاملزدوجة ، 

 حيقق الررب هدقني جوهريني خطريين ومدمرين هلويتنا القومية العربية ومها : 
يب وهي عملية معاصرة ضرب عروبة مصر والسودا  واملررب العر ، ول اهلدف األ

و أي وحدة أقامة إمهها نسف قواعد أو   رهتا ونتائجها اآلز خطو   وترب لنا وتتم اآل
 .مة من نطاق االنتماء هلا تثر من ثلثي األأخراج إتضامن عريب ب

 ي تأثريات عمليةأهنا ققدت   ألقة جينية ال قيمة هلا اآلنحنا حقيم، خر واهلدف اآل
راضينا أنا وحتتل عربية وهي تعادينا وتقاتل سرائيل الشرقيةإصول أ  تكو  أقما قيمة 
 .  !سرائيل الرربية ؟إعمق مما تفعل  أوسع و أخطر و أوبطريقة 

لشرقية ( سرائيل اإعطونا ما ال ميكن احلصول علي  ) هو : ي ذا  إجوهر اللعهة 
والسودا   ترب من وجودنا وهويتنا ) مصروالثقل األيدينا أويأخذو  منا ما هو بني 

 واملررب العريب ( .
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مرار تلفيقات حتت إما خيط  لتدمرينا واليت جنحت يف عندهذه هي عهقرية العدو 
 –لموية دلة عأكار عروبة املررب العريب وتقدمي نإما هدف أ، !  غطاء علموي مههر

الفرنسية القائلة  طروحات الرربية الصهيونية خصوصا  على صحة األ -وليس علمية 
يف تسمية املررب  قهو تزوير مزدوج ومل يكن عربيا   مازيريا  أ  املررب العريب تا  أب

تناقض يف اهلوية صلهم العريب واقتعال أري مازيغ لرقريقيا وبنسب األأالعريب بشمال 
 خصوصا   هنما هوية واحدة عند الهحث والتدقيق حضاريا  أمازيرية مع بني العروبة واأل

مازيرية أصول أتادمييني العرب من ثهتت  الهحوث اجلينية ودراسات األأوهو ما  لرويا
  . ا  سعديمثل عثم

طروحاتنا القومية العربية البد من عرض ولكي نطلق نكمل دحض تل تشوي  أل
 : الهديهيات التالية

نسا  وصحت  بعكس زواج سهاب قوة اإلأهم أحد أمثلما يعد التالقح اجليين  .1
صول واجلينات من نسا  ، قأ  تالقح احلضارات واأليضعف اإلقارب الذي األ
 مم . األهم مصادر حيوية وتقدم أ

و أقارب سرت  اليت تضررت من زواج األأيف  وبفضل ذلك تعلم العريب مهكرا  
 Exogamy ىل الزواج اخلارجيإ، قلجأ   Endogamy الزواج الداخلي
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صل اجاوز ورقض املفهوم أوهنا جند ، مراض الوراثية لتقوية النسل واجنب األ
يف صلب هويتنا العنصري والدموي للقومية العربية ولتعريف العريب وثهتنا 

م وإمنا أائل ليست العربية بأحدتم من أب و القومية العربية املفهوم احملمدي الق
العرب قهو عريب ، وبرض النظر عن ، قمن تكلم بالعربية واحب  هي باللسا 

 ما  مرورا  ىل ع  إمن موريتانيا  بيضا  أو  سودا  أو  مسرا  أالعريب صل  اجليين وهلذا اجد أ
نسا  بل صل اجليين لإلهلذه احلقيقة ال يهمنا األ دا  واستنا، بالسودا  ولهنا  

خرية ال ترري ولن ترري من واخلريطة اجلينية األ يهمنا موقف  والتزام  الفعلي
 لعاب لرويةأمن حيل و  حيطت ب أ  وبرض النظر عن تل ما  هويتنا وتالمحنا شيئا  

وا   العرب ومثل تل الشعوب ليسأتب على املوقف العقائدي املذتور ويرت 
صل اجليين بل هم خلي  متجانس تكفل الزمن الطويل والتعايش نقياء األأ

ية مشرتتة وحلمة والتالقح ورباط اهلوية الدينية واللروية والقهلية جعل  هو 
صول هوم تسق  النظريات الرربية عن األطار هذا املفإاجتماعية ، ويف 

التنوعات الهشرية اليت  مازيغ والعراقيني واملصريني وتاقةالعنصرية والدموية لأل
صل أنساين ، قنحن يف النهاية بشر من وجودها يف جيناتنا وتكويننا اإلب تشرقنا

هو قانو   وحديثا   ول املعرتف ب  قدميا  نساين األدم والقانو  اإلآواحد هو 
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صول وليس جناس واحلضارات والثقاقات واألالتعايش واالندماج بني األ
يخ التقت جماميع بشرية خمتلفة ضارات عرب التار التمزق والتشرذم ، قفي تل احل

صيل حلمت  أجمت ونتج عنها مكو  جديد طهيعي و صل لكنها متازجت وانداأل
  . صول العرقية السابقة لالندماج الهشريزاحت تل األأهوية حضارية 

 مم يف العامل الثالث عموما  عادة تشكيل األإالررب والصهيونية اللذا  يريدا  
سس عنصرية أبتنفيذ خمططات لتفكيك  على  ريب خصوصا  ويف الوطن الع

عادة تشكيل الدول إىل إ وطائفية ، قد ال يدرتا  بأ  ذلك سوف جير جرا  
هنا مقارنة بقوة حلمة سرائيل الرربية ، ألإمريكا و أ الرربية قهل غريها ، خصوصا  

خة مة العربية ، تيانات تتعرض للشيخو مة الصينية واألمم الشرق العريقة تاألأ
والتفكك التلقائيني تما يالحظ علماء االجتماع يف تلك الهلدا  ، وميكن 

سس جينية أعادة تعريف الهشر على إريضها للمزيد من التفكك يف حالة تع
 . . يتهع.... وليس حضارية وثقاقية
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