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 التاريخ ؟  ملواصلة تزوير هل يستخدم اجلينوم
 الثانيةاحللقة               

  صالح املختار
وربا قبل وصول اهلندو أن اللغة اليت كانت مستعملة يف أدلة على أيف الفقرات السابقة هناك 

اجااها الحملية مثل البابلية ي اللغة العروبية بكافة هله وربيون قبل املسيح مبائيت عام تقريبا  أ
الرمحن  كدية والكنعانية والقبطية واالمازيغية ، كما يسميها الباحث عثمان والباحث عبدواأل

صلهم عرب ومن أومازيغ و األأن الرببر أزائريان يؤكدان يف كافة حبوثهما ج وكالمها بربريان
معتمدين  وربيني احلالينيليها من قبل السكان األإهاجرة  يأوربا قبل أهنم توغلوا يف أاليمن و 

من يذهب ن هناك أبل ، وربيني معروفني أن واعرتافات خرباء ثار ونقوش موجودة اآلآعلى 
مر حيتاج لبحوث أوهذا  ( عروبة تعين ) هناأعلى  ( Europe ) ورباأ بعد فيرتجم كلمةأ

  . و نفيهأثباته كثر إلأعلمية وعملية 
مهما يقول ما يلي :  ( تقريرا   2008- 6 -15وسط ) حيفة الشرق األونشرت ص. 3

قعني قدميني لدفن ، درسوا بقايا جثامني يف مو  أفاد باحثون يف العلوم اجلنائية جبامعة كوبنهاغن
ىل أصول عربية ! إنه يعود أيبدو  ، بأهنم اكتشفوا شخصا   ىل العصر احلديديإاملوتى يعودان 

 . 
أمريكان جورنال أوف فيزيكال  »ائج دراستهم يف جملة كان العلماء الذين نشروا نت

، قد دققوا يف أجداث األموات املدفونني يف القسم  املتخصصة بعلم اإلنسان«  أنثروبولوجي
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، اللتان  ، حيث توجد مقربتا بوغبياجغارد وسكوفاغارد اجلنويب من جزيرة زيالند الدمناركية
 .  يالد( سنة قبل امل400و 0ىل ما بني )إيعود تارخيهما 

ن أ،  شرف على الدراسةأ، الذي  وحسب لينيا ميلتشور من فريق البحث يف اجلامعة
ىل أنه إعلى خصائص جينية لدى رجل أشارت  وعثروا الباحثني حللوا احلمض النووي ...

  . انتهىيعود اىل أصول عربية . 
 اتل الثالث عشراملق) مريكي معروف بطله انتونيو بانديرا واسم الفيلم أىل فيلم إوهنا نشري 

ىل اسكندنافيا اليت كانت تعيش يف حالة ختلف إباسية يلعب دور سفري الدولة الع وفيه (
  . مرعب فقام بتوعيتهم ونشر النظافة والثقافة بينهم وعلمهم فنون احلرب احلديثة

عام وتركوا بصمااهم اجلينية يف  الف 40و10وربا قبل ما بني أىل إهل وصل العرب . 4
منحوها ثروة  يضا  أهنم أم أ % من سكاهنا فقط كما تؤكد نتائج البحوث اجلينية80كثر من أ

 .حيوانية كبرية القيمة ؟ 
وربية أصلها عريب وهي مفخرة عدة دول أوربا أبقار أنه حىت أمن املفارقات الحمزنة واملفرحة 

ىل إبقار العربية هم مصادر دخلها ، كيف وصلت األألبان اليت تعد من تصدر مشتقات األ
 .وربا واستقرت هناك ؟ أ

، أن  ماينتس" األملانية ، ملعهد العلوم البيولوجية جبامعة مدينة " ذكرت دراسة علمية حديثة
، انتقلت إىل وسط وغرب القارة  ، تعود إىل أصول عربية األبقار املوجودة حاليا  يف أوروبا

إن أصول  ، معةا، اليت نشرت اجل وقالت الدراسة،  ، قبل حنو ستة آالف عام األوروبية
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، تعود إىل منطقة الشرق  ، املوجود يف أوروبا ، كالوعل والغزال البقر وأنواعه املختلفة
، ة إىل عدد من دول اخلليج العريب ، باإلضاف ، خاصة مناطق يف سوريا وشرق تركيا األوسط

، توصلوا إىل نتياجة بأن هذه األبقار مل تكن  وذكرت الدراسة أن باحثو املعهد األملاين
، اليت انقرضت من  البقر الوحشي" ، كما أهنا ال تنتمي لساللة "  القارة األوروبيةموجودة يف

 .  عام 400، قبل حنو  أوروبا
يرلندية إ، بالتعاون مع جلنة  تابعة للمعهدلقد ثبت للاجنة علمية  : " ، وزعه املعهد وقال بيان

، بأن البقر  ، قامت بإجراء حبوث حول أصول اجلينات اخلاصة هبذا احليوان أملانية مشرتكة
، ال تعترب من ساللة  ، واسكندنافيا ، واجلزيرة الربيطانية وأنواعه املوجودة يف أوروبا الوسطى

ن هذه احليوانات انتقلت إىل أوروبا قبل حوايل ستة إ، ف ووفقا  للتقرير،  ." قر الوحشيالب
، لتستوطن  ، حيث جاءت من تلك املناطق ، وبالتحديد بعد العصر اجلليدي آالف عام

، فإن جزم العلماء يؤكد بأن احليوانات الداجنة  وحسب الباحثني،  أملانيا وأوروبا الوسطى
قطار العربية يف الشرق إىل األ ، يرجع أصلها هي األخرى ، مثل اخلراف واملاعز األخرى

 : املصدر ، ، حيث مل تكن موجودة أيضا  يف أوروبا األوسط وتركيا
http://arabic.cnn.com/2007/scitech/4....jpg_-1_-1.jpg 

 دحض : نه يعين عدة حقائق ال ت  إ ، ؟ هذا االكتشاف العلمي ماذا يعين حتديدا  
بال شك وما يرتتب صوهلا عربية أوربا احلالية أبقار والكثري من حيوانات ن األأحقيقة ، وهلا أ

ن تكون هي من أ وربا هم عرب فليس منطقيا  أىل إن من نقلها أهم ، عليها ، وهو األ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2F2007%2Fscitech%2F4....jpg_-1_-1.jpg&h=ATOA3IKPuJa_P5eUpFxM52nveVVKzZ3KsOFzjri2JphJEm4dh9PcUuoh6SuLX6DoroB54sHK40qblFblq7JyQC9hG5DRdnP9PJrWVmd3FfoIZwv7LngTe25l_PmkvMPlzCOe4mLY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2F2007%2Fscitech%2F4....jpg_-1_-1.jpg&h=ATOA3IKPuJa_P5eUpFxM52nveVVKzZ3KsOFzjri2JphJEm4dh9PcUuoh6SuLX6DoroB54sHK40qblFblq7JyQC9hG5DRdnP9PJrWVmd3FfoIZwv7LngTe25l_PmkvMPlzCOe4mLY
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وربا قبل أن العرب وصلوا أخرى املعرتف هبا تؤكد بدلة األن األأو  وربا خصوصا  أىل إانتقلت 
سان نو متقطعة وقبل وصول اإلأعام ويف هاجرات متتابعة لف أ 40و 10فرتة ما بني 

 !. خفاءهإوربا االستعمارية أوهذا ما حتاول ، الف من السنني ليها بعشرات اآلإبيض األ
كال ،   ىل العامل البعيد عن اجلزيرة العربية ؟ إرض العرب أهل هذا كل شيء وصل من . 5

 امل هو القمح الذى يزرع يفالع أن أفضل أنتاج قمح يف فمنذ عدة سنوات أثبت علميا  
كانت   ياملخطوطات أن بذور القمح املكسيكبواسطه علماء األثار و  املكسيك وتبني تارخييا  

  .وزرعت فيها أواين يف ةمصر ونقلت من مصر القدمي تزرع يف
الف آوربا قبل ظهور املسيحية بأىل جنوب ووسط إن العرب وصلوا أهذه التقارير تؤكد ب

وتركوا بصمااهم وربا أىل مشال إ% مث وصلوا 80فيها سائدة بنسبة  جينااهمالسنني وصارت 
مريكا الالتينية أيطانيا ، وقمح ربا مبا يف ذلك بر و أبقار وماعز وخراف أن أاجلينية هناك ، و 

النيل والشام واملغرب  صوهلا عريب ونقل من منطقة اخلصب وهي وادي الرافدين وواديأ
هنم علنوها ألأها حنن ومل نعلنها حنن بل هم من ة ثابتة ومل نكتشفهنا حقائق جينيإالعريب ، 

نانيتهم أخفاءها ولكنهم وخلبثهم و إ ن اكتشفت وصار مستحيال  أنكارها بعد إعاجزون عن 
 نساين . ة تضيع على العرب حقهم ودورهم اإلاملفرطة فسروها بطريق

برز أهم و أ، يناقضه ؟ ويدحض كافة ما  وعمليا   يف ضوء ذلك ما الذي يفرض نفسه علميا  
 12خري قبل حوايل يت مل تبدء بعد العصر اجلليدي األن العرب يف هاجرااهم الأاحلقائق هي 

الف السنني ، ويف تلك الفرتة مل تكن  آط بل حصلت هاجرات عربية قبل ذلك بلف عام فقأ
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و طويلة أثار املادية عصور دفيئة قصرية الثلوج فقد ختللتها وكما تؤكد األرض مغطاة بكل األ
ىل املغرب العريب إالعريب ) العراق والشام ومصر (  من الوطن مسحت بانتشار البشر انطالقا  

  . ورباأىل إومنه 
للمغرب العريب : صل العريب بة القاضية للنظرية اليت تنكر األلنوجه الضر  وهنا نتوقف قليال  

الساحل اجلنويب للبحر الف السنني بأن ميروا قبل ذلك وبأوربا البد أىل إفلكي يصل العرب 
وربا أىل إن طرق العبور أوهو  ىل موريتانيا ، لسبب بسيط جدا  إتركيا بيض املتوسط من األ

خرية كانت مل تشهد ان وفرنسا واسبانيا وتركيا ، واأليطاليا واليونإتنحصر فيما يسمى اليوم ب
تأكيد  وعمليا   ا  تراك هلا وكانت مسكونة بقبائل عربية عراقية ، فكان منطقيبعد وصول األ

ىل إحضارااهم املتعددة قبل انتقاهلم قاموا فيه أالف السنني و آهنم استوطنوا املغرب العريب أ
وربا يف أىل إين مروا أمن ، ن نسأل أال علينا إو ، جينااهم وهويتهم اللغوية هناك  وربا وتسييدأ

 . ؟ زمن مل تكن فهي طائرات تنقل املسافرين جوا  
مية ، كما كشف الباحث الالمع د. ثرية ونظم الري القدلقيات األوهذه احلقيقة تدعمها ال

 خرية تارخييا  ن خط اهلاجرة الكبرية األأنظم الري القدمية ، واليت تؤكد بمحد سوسة املختص بأ
ي سوريا واستقر العرب أوسط ىل الفرات األإمن اليمن  لف عامأ 12كثر من أابتدأت قبل 

سست أي العراق و أىل جنوب الفرات إمنهم  لفي عام وبعدها نزلت مجاعاتأهناك 
ىل املغرب العريب واستقرت هناك إخرى أملعروفة ، بينما سارت مجاعات ق احضارات العرا

قدم ، ويضيف باحثون مازيغية ملتحقني بعرب املوجات األأسست حضارات فينيقية أو 
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وربا أ ىلإب ينتقلون خذ العر أخرى حدثت و أن هاجرات أخرون منهم د. عثمان سعدي بأ
مثل الذين ن املؤرخني املنصفني أب علما  ، حىت وصلوا اسكندنافيا  ويتوغلون فيها تدرجييا  

 40و 12حدثت خالل فرتات بني  قدم كثريا  أ ن هاجرات عربيةأاستشهدنا هبم يؤكدون ب
  . الف عام

ن أخرى تقول بأفريقيا وهناك نظرية أشأ يف جنوب ول ننسان األن اإلأوهناك نظرية تقول ب
ول هاجر من سان األنن اإلأولكن كال النظريتني تؤكدان على  ثيوبياأول نشأ يف نسان األإلا
ىل إملتوسط اجلنوبية ومن هناك انطلق بيض اىل سواحل البحر األإىل العراق ومنه إفريقيا أ
وربا أىل إن اهلاجرات أعلى  مجاعا  إن هناك إحوال فوبقية قارات العامل ، ويف كل األ ورباأ

ول يف نسان األن نظرية ظهور اإلأر عربية هي العراق وسوريا ومصر و قطاأمن انطلقت 
ك بكل ما دون الغرب ن نشكأجمرد نظرية وضعها غربيون وعلينا هنا أل ثباتفريقيا حتتاج إلأ

  . نه تزوير وطمس للحقائقلتاريخ ألعن ا
للتاريخ املكتوب ن العرب وصلوا يف هاجرات سابقة أحلقيقة املذكورة ترسخ االقتناع با ، ذا  إ

وربا ، يف أىل إالف السنني قبل االنتقال آىل املغرب العريب واستقروا فيه إواملعرتف به 
ىل جنوب اجلزيرة العربية إحضاراهم هناك واليت تعود جذورها هاجرات متتابعة ونشروا لغتهم و 

ريبة ومقارنتها ال بعد االستقرار ومعرفة طبيعة املناطق القإ ، فمن املنطقي عدم اهلاجرة جمددا  
و من منطقة جدب أن العريب املنطلق من الصحراء أو  باليت سكنوا فيها مث اهلاجرة ، خصوصا  

جباري للهاجرة ، كان ال يعرف البحر ومسى الحميط وشحة موارد ، وهذا هو الدافع اإل وفقر
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هنار العراق ، وبناء عليه أقارنة ب( لغموضه وحاجمه الضخم م حبر الظلمات )ـ طلسي باأل
لف عام وليس أ 40و 10ريب يف فرتات ترتاوح بني ن العرب وصلوا املغرب العأن تأكيد ميك

  . مع الفتح االسالمي
وربيني مل أالتاريخ املكتوب من قبل مؤرخني  قدم منأبداع البشر يعود لفرتات إاحلضارات و 
ظهر بعد تن احلضارات بدأت أيصوره تاريخ العامل الذي يقول ب كما  نسان بدائيا  يكن فيها اإل

 لف عام . أ 12ي قبل حوايل أخري انتهاء العصر اجلليدي األ
ثار آسباب وجود أسرار و أمريكا موجة عارمة من البحث عن أ ن يشهد الغرب خصوصا  واآل

ثار  آن عثر على أبعد  الف السنني قبل التاريخ املعروف خصوصا  آىل إعمارها ترجع أ
هرامات مصر أفريقيا تشبه أمريكا الالتينية و أ ثار بعبلك يف لبنان ويفآهرامات املصرية وكاأل

كما عثر على مواد الف عام فقط ،  آالف من السنني وليس لعشرة وتعود لعشرات اآل
كثر من أ يضا  أوعمرها  دوات متقدمة جدا  أال بإنسان وال ميكن صنعها ليست من صنع اإل

 .  الف عام 12
ن ة العربية اليت نراها اآلن اجلزير أهو ولدينا مثال ساطع : ما متت معرفته بالتصوير اجلوي 

هنار كثرية وقامت أعصر اجلليدي منطقة غابات مطرية و صحراء جدباء كانت قبل انتهاء ال
برز أن ، ولكن ثارها املادية شاخصة حىت اآلآن كنا نرى بعض أو  فيها حضارات جمهولة كتابيا  

راء ومتقدمة ة منطقة مزدهرة وخضهو اللغة العربية واليت تعد وحبق لغ طالقا  إمهها أثارها و آ
ال بفضل إتنشأ وال تتوسع  ي لغة الأن اللغة أهم سبب هو أو  صلوليست لغة صحراء باأل
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 ال ن تسمي شيئا  أ شياء واليت حتتاج لتسميتها فليس معقوال  األ و اكتشافاتأاالخرتاعات 
ر تسمية فما سو اكتشف وحيتاج لأنه وجد أتسمية شيء تعين  ، ودائما   يوجد ما يقابله ماديا  

مليون  12 وتبلغ غىن باملفردات يف العاملي منافس اللغة األأاللغة العربية واليت تعد وبال 
الف مفردة ( واليت  600وسع لغة بعدها هي االنكليزية وتبلغ مفردااها أمفردة ) بينما 

 .  ؟ ال يف اللغة العربية كقاعدة عامةإلمة حالة معينة وهي مسة ال توجد تصف كل ك
ور واحلشرات الربية بيئة مزدهرة كبيئة الغابات واملناطق اخلضراء تظهر احليوانات والطييف 

مساء . شياء حتتاج ألدوات وكل هذه األالف األآشكال وخترتع نواع واألف األالآوالبحرية ب
راء حيوانات وحشرات وطيور  نفسنا بأزاء سؤال منطقي : هل توجد يف الصحأوهنا جند 

ن اللغة العربية مل أدلة أول أ ذا  إ، مقارنة بغابات يف مناطق مطرية ؟  يلة جدا  هنا قلإم أكثرية 
منا إء ملخلوقات ال توجد يف الصحراء و مساالف األآلغة صحراء هو ثرائها ووجود  صال  أتكن 

ن اجلزيرة أضافة للقيات مادية كثرية إوهذا يؤكد ، ة خضراء توجد فقط يف مناطق مطري 
ساطري كثرية وقصص أادت مث بادت بسبب التصحر ولدينا ت سالعربية كانت منطقة حضارا

 ، فدعونا نتخيل ماذا ساطري لكنه يف الواقع بقايا تارخينا املغدورأحداث تروى كأهنا أزاخرة ب
 . يتبع ... لف عام مثال !أ 30حصل يف اجلزيرة العربية قبل 

Almukhtar44@gmail.com 
11-5-2017 


