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 تمهيد 
  للتاريخ ي أصول النقد العلميف

 
 ومحورها كتـاب      من المقاالت منطلقها   هذه مجموعة  

ــا " ــوداء أأثين ــة س ــال  " فريقي ــارتن برن ــه م  لمؤلف

Black Athena, by martin Berrnal،فـي  يقـع ي والذ  
وعـرض برنـال    . ة مجلدات ضخمة صدر اثنان منهـا      ثثال

موجز مقال له ترجمناه هنا     في ا لهذه المجلدات الثالثة   ا وافي  .
 ي المصـر  يوالهدف عندنا هو استهالل محاولة لبناء الـوع       

ا على رؤية تاريخية صادقة، تسقط معها مـرة وإلـى           تأسيس
األبد أساطير وأوهام حكمت فكرنا وأطرنا المعرفية باسم علم         

نحن مع العلم واألكاديميـة شـريطة       . كاذب وأكاديمية زائفة  
 . يالتزام صادق بمنهج البحث العلم

     في ا من الدوائر المحافظة   لقد صادف هذا الكتاب نقد  
الجـنس  نزع عنها قنـاع أيـديولوجيا تمجيـد         الغرب ألنه ي  

  التي ا من الواليات المتحدة األمريكية    وجاء النقد حاد  . األبيض
 تهـيمن عليـه     ي عظيم، ونظام عـالم    يتحلم بمجتمع أمريك  

ورفضه اليهود أو أهملـوه ألنـه       .  الرجل األبيض  يأمريكا أ 



صـدارة المـؤثرات      فـي  ييضع تراث مصـر الحضـار     
ا إنهم صناع حضارة مصر،     ن اغتصاب الحضارية وهم القائلو  

 دور السـاميين    ين الدور األول واألساس   أا  والقائلون اعتسافً 
 ا وإشـادة  وصادف الكتاب تمجيد  .  وحدهم الساميون  موأنهم ه 

 التغيير وإلى نقـد عصـر        إلى  الدوائر األوروبية الداعية   في
 نقد الغرب واالعتراف بدور الحضارات األخرى       يالحداثة، أ 
 دراسة   في ا فاصالً بين عهدين    الكتاب حد   في  ورأوا .وتعددها

 . الحضارات اإلنسانية
 مصر صادف الكتاب قبل صـدوره        في كذلك الحال  

ا واسـع النطـاق،     لى للثقافة ترحيب  عبالعربية عن المجلس األ   
 النهضة الفكرية والعلميـة،      في ا بدوره ا لمحتواه، وإيمانً  بوترق

 بالتـاريخ يتسـم     يغة وع والمزيد من البحث واإلثراء وصيا    
 مواجهة تحـديات     في والقدرة أو المنعة  بالمصداقية واألصالة   

 تستهدف زعزعة أسس االنتمـاء سـبيالً         التي ،يالغزو الثقاف 
 .إلطراد الهيمنة الفكرية

   وصادف كذلك هجوم ا ولكن من نفر محـدود      ا ونقد
 التاسـع عشـر وإن      يالعدد واألفق، لم يتجاوز زاده الفكـر      

 .  المصريات فيليم أجيال المستقبل ولألسفتصدى لتع



علم التاريخ عندهم رواية ال دراية؛  استظهار لوقائع          
ووثائق مفردة، ونسوا أن المعرفة العلميـة طبقـات أدنـاه           
تحصيل المعارف واستظهارها، وأرقاهـا وبنـاء المفـاهيم،         

ا مع تجدد    جديد متجدد دائم   يووضع أسس نظرية، وخلق وع    
 . لكنهم ارتضوا ألنفسهم أدنى المستوياتو. نهر الحياة
 حق مصـر،     في خطيئة:  خطيئتين  في وقع هذا النفر   
 حق  العلم على مذبح الذاتية، وادعـاء الكمـال            في وخطيئة
 .يالعلم

 أنه برفضه المطلـق     ي حق مصر فه    في أما خطيئته  
ا عـن    لهذا الكتاب، ولمثله من كتب صدرت دفاع       يوالعشوائ

ائد باسم مصـر، أو باسـم سـود          الر يدور مصر الحضار  
 صف من زيفوا      في أفريقيا، إنما يقفون، ولو من باب الجهل،      

 . الغرب واليهود: ضوا دور مصرهالتاريخ ونا
على مـدى   " األكاديمية  "  كان الغرب هو زعيم      وإذا 

القرون الخمسة األخيرة وقد أنجز الكثير مـن االكتشـافات          
نـا مرجـع    دونالمصرية وعكف على دراسـتها، وأصـبح        

    فرض مقدمة أو مسـلمة        الذي  االمصريات؛ إال أنه هو أيض 
 .تسلب مصر دورها الرائد



  األذهـان أن اليونـان       فـي   غرس   الذي  الغرب هو  
أو الرجل األبيض مبدأ ومنطلـق الحضـارة العالميـة ذات           

 ي الواحد، اليونـان أبـدعوا الفكـر الفلسـف         يالمسار الخط 
 . نوالرياضيات والمنطق وعلوم البرها

  التـي  "تومـاس هيـث   " بارة سير ع أن نقرأ    يويكف 
 . رسها جامعات الغرب ومصر تد التيتلخص رؤية الغرب

الرياضـيات عنـد    "  العمـدة   كتابه  في يتساءل هيث  
 تميز بها    التي  تلك الملكة الخاصة   يترى ما ه   "  )١ (" اإلغريق
 ثقة، إن عبقريتهم     في  مجال الرياضيات؟ ويجيب    في اإلغريق
ة بالرياضيات لم تكن سوى وجـه آخـر لعبقـريتهم           الخاص
إن اإلغريق دون الشعوب القديمة جميعها، توفر       .. " الفلسفية

والحقيقـة  .. جـل المعرفـة ذاتهـا     ألديهم حب المعرفة من     
 ".الجوهرية أن اإلغريق ساللة مفكرين

هذا الكالم يراه المعارضون، ومن أسف أن أحـدهم          
ـ  ا علمي ة، كالم أستاذ مصريات بالجامعات المصري    اا أكاديمي  :

شعب معجزة وجنس أرقى، أبدع وحده الفلسفة والرياضيات        " 
، وألسباب غير مفهومة ال نجد      يءوالعلوم والمنطق من ال ش    

                                           
١  (Sir Thomas Heath, Greek Mathematics Oxford ١٩٢١ 

volt. Intr .                                                                                            



 الها تفسير ـ   . ونقبل ذلك باسم العلم   ". اعلمي  يوالهـدف الخف
 وسلب الحضارات األخـرى،     يسلب مصر دورها الحضار   

رى إن  تُ. ي سبق حضار  يوغيرها أ .. نبابل، والهند، والصي  
 حضـاراتها    في ا لحقوق الشعوب  ا سافر غتصابالم يكن هذا    

 .فماذا يكون؟ وبماذا نصفه؟ 
ـ   الغرب من هو أقل غلو     يونجد من مفكر    ا ا وتطرفً

 "غريـق   العلـم عنـد اإل    "  كتابـه     فـي  "فارنختون  " مثل  
 ( Greek Science Pelican ١٩٥٢ )إن اإلغريق : يقول 
ادوا من حكمة شعوب الحضـارات المجـاورة وخبـراتهم      أف

ا الحيثيــون والفينيقيــون، والعبرانيــون، وأيضــ: العمليــة
  فـي  اا مؤثر ا رئيسي هنا دخل العبرانيون عنصر   . المصريون

   ذيـل    فـي  ن؟ والمصـريون  الحضارة، كيف؟ ولمصلحة م 
ا؟ أو لمـاذا ذكـر      لماذا الصمت التام والمريب أحيانً    ! القائمة
 على استيحاء عند االعتدال؟مصر 

" ١٩٢٧ كتابه الصادر عام      في ويقول أرنولد ريمون   
 : يما يل"  العصر القديم فيالعلم عند اإلغريق والرومان

 بـذلت    التـي  بالمقارنة بالمعارف الخبرية المتناثرة   "  
  ا مضنية لجمعها علـى مـدى قـرون         شعوب الشرق جهود



قيقية بكل معنـى    طويلة، يؤلف العلم عند اإلغريق معجزة ح      
 "!!الكلمة

رى هل تفسير أحداث التـاريخ، ونشـأة وتطـور          تُ 
ـ     ؟ أم أن هنـاك     ي أكـاديم  يالحضارات بالمعجزة كالم علم

علـى   من يستنطقها بناء      إلى مساحات فارغة صامتة بحاجة   
نجـازات  ، وشواهد علمية من واقـع اإل      ي نقد يتحليل عقالن 

 الحضارية القديمة؟
 مصر، إذ تدرك ما يفيـده       ويتفاقم حجم الخطيئة ضد    

اليهود من صمت الصامتين، ومن طمـس الحقيقـة بلسـان           
  فـي  المعارضين، وذلك حين نعـرف أبعـاد دور اليهـود         

 المتكررة منذ نشأة تـاريخهم الغتصـاب تـاريخ          محاوالتهم
 ي، واالدعاء بأنهم هم صناع حضـارة واد       مصر الحضاري 

ـ " وسوفوسي"  ذلك ابتداء من      في وكتبوا. النيل ى اليـوم   وحت
ومن ثم فإنه حين يصمت     ". دافيد رول " و" فياليكوفسكى" عند

أساتذة المصريات عن هذا االغتصاب ويتصدون لكـل مـن          
، فإنهم بذلك إنما يـدعمون      ييتحدث عن دور مصر الحضار    

 ي المصر يالخصوم ويمهدون لهم األرض، إذ يتركون الوع      
 ،يا من حيثيـات دوره الحضـار       فارغً يبالتاريخ االجتماع 



عون أن كتابات المنصفين لدور مصر شـابتها أخطـاء          ويد
ا ال تمس صلب الموضوع فيهـدمون القضـية         هامشية أحيانً 

يقفون عند أدنى السفح، ويطـالبون الغيـر ببلـوغ        .. بكاملها
  فـي القمة، عابوا عليه الخطأ فلفظوه ونسـوا أنهـم وقعـوا       

.. هم براء من الخطأ   .. الخطيئة فباتوا أحق بأن تلفظهم مصر     
 . نعم ألنهم ال يعملون

 تقاعسهم عـن فهـم      ي حق العلم فه    في أما خطيئتهم  
أو مـا   " برنـال "  وقواعده، عند نقد كتاب    يمعنى النقد العلم  

شابهه وتخلفهم عن فهم تطور علم التاريخ، وهم أساتذة لـه           
  فـي  بحكم المهنة والوظيفة، وإغفالهم لمدارس الفكر الحديث      

  فـي   أسهمت بدور فعال    التي رسالعالم أو جهلهم بهذه المدا    
 على مدى العصور المختلفة، وتشكل      يفهم الخطاب االجتماع  

ا للنقدأساس . 
 لـم     الـذي   "برنـال "  نقده لكتاب   في نسى هذا النفر   

 اآلخـر لمـنهج التفكيـر       ه هو الوج  ييقرءوه أن النقد العلم   
  بهذا المعنى بمثابة التغذية المرتـدة      ي؛ وأن النقد العلم   يالعلم
ـ  ي وظائف الجهاز العصـب    يلم الحواسب، وف   ع في ، ي الراق
 المراجعة الدائمة وتأكيد الصواب، والكشف عن مواقع        يأعن



 حركة ذهنيـة جدليـة مـع         في الخطأ والعمل على تصويبه   
  فـي  العمل، ومع الواقع وبذا يدعم مسيرة المعرفة العلميـة        

ولكن حين يكون العلـم عنـد الـبعض         . حركتها االرتقائية 
ائع فسوف ينصب على الشـكليات والحرفيـات،        استظهار وق 

 بعـد    فـي   لها، ودينامياتها  يويغفل العالقات والنسيج البنيو   
وإذا نقد اليوم شأن نقد القرون الماضـية كلمـات          .. الزمان
 . مكررة

ـ     : ولهذا نقول، أو نضيف      يإن من شروط النقد العلم
وتصدق أهلية الناقد بفضل تحصيل     .. حداثة الفكر أو تحديثه   

جديد من مدارس الفكر، ومن نظريات سواء عن الـنص،          ال
 ذاته، أو الوثيقـة أو األثـر؟         في  اسمه النص  يءوهل ثمة ش  

ـ         ارئ، وعن عالقة النص أو األحرف المكتوبة بالمتكلم وبالق
 يوجيا؟ وهل ثمة نص موضوع    وعن النص وعالقته باأليديول   

 ي والموضـوع  يأم أن النص نوع من الخطاب ووعاء للذات       
العلم والعالم كالهما مرتبط بواقـع وبقضـايا الواقـع          ا، ف مع

 التحليل والتفكيك   ي والباحث ه  ؛ ومهمة الناقد  يبامتداده الزمان 
  إلى للكشف عن آليات النص ودينامياته وتفكيك كتابة التاريخ       

   الـذي    الحـاكم  يأبنية، وكشف مظان الهيمنة واإلطار الثقاف     



    ان  اإلغفـال    ا كشف مظ  يصنع قطب الهيمنة ومجالها، وأيض
 التاريخ وتحليل ذلك لبيـان أسـبابه،         في ومساحات الصمت 

وخفاياه األيديولوجية، واستنباط المفـاهيم النظريـة ألبنيـة         
 ذلك لصناعة أو صياغة مفاهيم جديدة وأطر        التاريخ، وتجاوز 

ن أومن هنا نقـول     .  التاريخ  إلى وبذلك تتجدد نظرتنا  . ثقافية
 لة بين أطراف عبر نـص     كتاب التاريخ شأن غيره، هو رسا     

وهنا يأخذ معنى   .  مرحلة زمنية وظروف أو شروط بيئية      في
  موضوعية النقد بعد ا يتجاوز، وإن تضـمن، التطـابق       ا جديد

ليشمل الموضوع أو الرسالة المعلوماتية، ودورها وفعاليتهـا        
باعتبارها مركز الثقل ومحور النقد دون الهوامش والقشور،        

 . ااقد موقفًوهنا مرة ثالثة يكون الن
   ا أنه لم يعد هناك علم اسـمه علـم       وفات هؤالء أيض

    التاريخ فقد تغير العلم منهج ا عما كان عليه حتـى      ا ومنظور
 زخر  يمنتصف القرن العشرين مع التحوالت والبحوث، والت      

 منذ نهاية القرن التاسع عشر، وعلى       يبها مجال البحث العلم   
لبحـث، ومنجـزات   مدى القرن العشرين ومع تطور مناهج ا 

 واألنثروبولوجيا والحضـارات والثقافـات      يعلوم االجتماع 
 .الخ.. المقارنة وسوسيولوجيا المعرفة



هو ث، ومنهجه   حوأصبح االسم الدال على طبيعة المب      
أن التاريخ لم يعـد روايـة       ، بمعنى   يعلم التاريخ االجتماع  

ة عن مجتمـع    فبل دراسة تحليلية كاش    ي ترتيب زمن   في وقائع
 عالقة مع    في  الزمان بأطر ثقافية وفكرية     في ، يتحرك يانإنس

      ا والبينية  مجتمعات أخرى، ناهيك عن العالقات الداخلية أيض
 ـ        وتفاعلها مع  يا ليصنع هذا كله ظاهرة موضوع الدراسة، ه

 يلذلك أصبح الباحث التاريخ   . يظاهرة علم التاريخ االجتماع   
ـ وي. يأو عالم التاريخ يسمى المؤرخ االجتماع       هـذا أن    يعن

ا إذا اقتصر منظـورة      يئد نفسه علمي   يعالم التاريخ االجتماع  
  فـي  على واقعة أو وقائع التاريخ كمفردات مثلما كان الحال        

  القرن التاسـع عشـر       في زدهار  المدرسة الوضعية   اعصر  
 يوإنما يلتمس المؤرخ االجتمـاع    . أو أيام المؤرخين القدماء   

م األخرى، ذات الصـلة     العون من نظريات، ومنجزات العلو    
حتى يتسنى له صنع المفاهيم، ووضع أسس نظريته وصياغة         

 علوم المجتمع واللغة والصـوتيات       إلى إنه بحاجة . منظوره
. ا متكامالً للبحث  تتداخل جميعها لتصنع منهج   .  لخإ.. والنفس

 جهد فرد بل جماع     يا لم يعد علم التاريخ االجتماع     ولهذا أيض 
، حيث يلتمس الباحث معلوماته من      جهود وحصاد عمل فريق   



 هـذا  ..  وحـده  يمصادر عدة غير التاريخ بالمعنى التقليـد      
 . أو الحياة مع أهل الكهف، واتهام الجادين بعدم التخصص

أثينـا  " " برنال" من هذا المنطلق جاء اهتمامنا بكتاب      
وبغيره من دراسات عنيـت بالكشـف عـن         " أفريقية سوداء 

، ومعنى هـذا الغيـاب   يخ المصر التاري في مساحات الغياب 
وحيث أن القضية مصرية ومصيرية على طريـق        . وأسبابه

 صادق، فإننا نحرص علـى أن نقـدم   ي تاريخ ينهضتنا بوع 
 صـورة   فـي جميع اآلراء ذات األضواء الكاشفة لنقدمها، ال      

          ا صماء بل لتكون غذاء عقل ناقد، وبناء مفاهيم تصنع إطـار
ذا ما يعجز عنه من تربـوا علـى         وه. ا لحياتنا الناهضة  ثقافي

، ي الكسل الفكر   طابع يعادة استظهار الوقائع، وهى عادة تنم     
ولعل هذا هو   . ومن ثم تقتل القدرة على الفهم وإبداع المفاهيم       

كتـاب   أي    أنهم عاطلون من اإلنتاج، عازفون عن       في السبب
يفرض عليهم عناء البحث واإلثراء بالجديد، وإنما يلتمسـون         

ا وأب دائمد      ا ال يأتيه الباطل من     ا من الغير، ال من أنفسهم، كتاب
 وصراع  ي مجال البحث العلم    في ولكن. بين يديه و من خلفه    

الثقافات وتناقض مصالح المجتمعات، ومقتضـى ديناميـات        
حركة المجتمعات وهى أبنية من بشر يفكرون ويصـوغون         



هـذا السـياق ال بـد وأن نتقبـل الوافـد              في ..ا ثقافية أطر 
لموروث بعقل ناقد، ووعى بقضية قومية، وإيمان بأن الفكر         وا

الفكر والفعل  .. ا بل عناء ومعاناة وحركة    أو التفكير ليس ترفً   
من  هل القمة بدالً   سلم المعرفة، ونكون من أ     ينرتقوبذا  . امع 

البقاء عند أسفل السفح، كالم وال فعل؛ فإن عـروق الـذهب            
 شوائب يكـد الرجـال      الرغام، مخلوطة بال    في امطمورة دائم

أولو العزم الستخالصها وتحظى بها النساء ذهباا خالص . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول
 أثينا 

 فريقية سوداء أ
 

ا نفسـه    يراجع ناقد  يمنذ األربعينات والعقل األوروب    
هـل اسـتقال العقـل      : وقد انحسرت هيمنته وأخذ يتسـاءل     

 ..؟ي عن دوره الحضارياألوروب
 تفجر بركان الغضب، وشملت األزمة      ومنذ الستينات  

 بعامة، واهتزت مقوالت رسخت على السـاحة        يالعقل الغرب 
 رسـم     الـذي   وبدا أن التاريخ  . ا تجاوز القرنين  الفكرية زمانً 

ليس هو الخطاب الصحيح، وظهرت  اليابان       " هيجيل" مساره
وبلدان العالم الثالث على السطح بثقافاتها وتطلعاتها وجهوده        

هويتها وتاريخها، ناقدة وناقضة مقوالت الغـرب،       باحثة عن   
بتعددها الخصـب المتكامـل،     وبدت حضارات هذه الشعوب     

 نهج   إلى ا، وقوة دافعة  ا جديد  العريق، خطاب  يوبعمقها التاريخ 
 . المعرفة في النظر والبحث، وإلى منهج جديد فيمغاير

  فـي  ددت البحوث والدراسات الفكرية و الفلسفية     عوت 
عقـل عصـر التنـوير      .. قدية وتصويبية للعقل  نمحاوالت  



ولمعت أسماء، وسطعت تيارات فكرية، وسادت      .. ياألوروب
 العلوم   في نظريات ومناهج بحث كاشفة عن دور األيديولوجيا      

  يا وانحيازها الخف  اإلنسانية والطبيعية مع   ا عن   أو السافر دفاع
  فـي  وتجسد هذا االنحياز  . ثقافة الغرب، وهيمنة عقل الغرب    

نظريات وصفت باألكاديمية حدثتنا عـن العـرق األسـمى،          
 السيادة   في ، وأن لهما الحق بالوراثة والطبيعة     ىوالعقل األرق 

 النهاية سيادة الغرب     في يوهو ما يعن  .. على من هم دونهما   
 . على العالم أجمع ألنه األدنىا عقالً وعرقً

  ن ا، وكأ ا قناع األيديولوجيا الغربية زمنً    وارتدينا جمعي
، مسلمات تصوغ رؤيتنـا للحيـاة       يفروضها من حيث ال نع    

 ..والتاريخ
هو واحـد مـن تلـك       " أثينا أفريقية سوداء  " وكتاب   
 ناهضت هذه الرؤى المرسـومة باألكاديميـة،         التي الجهود

ويؤكد صاحبه، مع أقرانه، أن العلوم ليست بمنأى عن األطر          
 .مجتمعالذهنية االجتماعية  السائدة والحاكمة للفكر وال

 المولـد   ي، إنجليز "مارتن جون برنال  " مؤلف الكتاب  
" ابن جـون برنـال    "  اإلقامة، هو  يأمريك.. والنشأة والتربية 
 فلسفة تاريخ العلم     في  اشتهر بمؤلفاته    الذي  يالعالم اإلنجليز 



آالن " وفى الفيزياء والحضارات، وهو حفيد عالم المصريات      
 تاريخ مصر القـديم      عنى عناية فائقة بدراسة      الذي  "جاردنر

مـارتن  " تمرس. ا لها سواللغة المصرية القديمة ووضع قامو    
على الدراسات الصينية، واهتم بدراسة ثقافـة بلـدان         " برنال

والالفت للنظر هنا أن االنفتاح على الحضـارات        . شرق آسيا 
المختلفة واستيعاب ثقافتها من منطلق رؤية أو فلسفة إنسانية،         

أكثر رحابة وموضوعية على اإلنسان      نظرة نقدية     إلى أفضى
هكذا كـان   . وتاريخه، وإلى مسارات الحضارات وتفاعالتها    

الحال بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية، أو بعد اكتشاف حجـر          
رشيد، أو بعد أن احتلت بلدان شرق آسـيا وبلـدان أفريقيـا             

ـ       ا، مكانها البارز على مسرح األحداث العالمية نضـاالً وطني
 .اا اقتصاديا، وتحديا ثقافيوبعثً

ا ا رئيسي يتألف الكتاب من ثالثة مجلدات  تحمل عنوانً        
 الجذور األفريقية اآلسـيوية للحضـارة       -أثينا السوداء " هو  

 ". الكالسيكية
 عن  ١٩٨٧ صفحة عام    ٥٧٣  في صدر المجلد األول   

 Rutger; University Press; New Jerseyدار نشـر  



 ١٧٨٥أو اختالق اإلغريق القديمة     "فبركة  " وعنوانه الفرعي   
 . ١٩٨٥ـ 

 ١٩٩١ صفحة ، وصادر عـام       ٧٣٨ ويقع المجلد الثاني في     
 Free Association Gooks London عـن دار نشـر  

". البينات األركيولوجيـة والوثائقيـة    " ا  ا فرعي ويحمل عنوانً 
 .والمجلد الثالث تحت الطبع وهو عن الفلسفة والعقائد

 دراسته النقدية عـن الكالسـيكيات      في "برنال" يمايز 
ـ  ينموذجين حكما اإلطار الفكر   بين     فـي   ألوروبـا  ي والقيم

حقبتين زمنيتين مختلفتين ولكل منهمـا داللتـه ومظـاهره          
 :ومقوماته
 أن اليونان مشرقية تقع علـى       يالنموذج القديم؛ ويعن   -١

 .تخوم حضارة ثقافية مصرية سامية
 أوروبيـة    أن حضارة اليونان   ي ويعن يالنموذج اآلر  -٢

ويوضح المؤلف كيف أنه    . األصل والمنشأ والمسار  
  إلى مع النهضة األوروبية، ثم التنوير سعت أوروبا      

 كما عمدت . إثبات ذاتها وتفوقها وقيادتها دون منافس     
 تأويل التاريخ على نحو منحاز؛ والـزعم بأنهـا     إلى
 السيد،  ي أنشأها الجنس اآلر    التي  مهد الحضارة  يه



ـ       يوبوأن العقل األور    ي عقل متميـز، وأنـه أوروب
 تالقـح بـين     أو،باألصالة ولـيس ثمـرة حـوار        

 .الحضارات

 : قسمين إلى بدورهيوينقسم النموذج اآلر
 مطلـع    في  العام أو الرحب، وقد ذاع     يالنموذج اآلر ) أ(

 يعتـرف     الذي  القرن التاسع عشر، وأنكر التراث القديم     
عض بأثر المصريين على اإلغريق، وإن قبل القـول بـب         

 وقيل آنذاك بوجـود عـرقين رئيسـيين      . األثر للفينيقيين 
، ي والسـام ي همـا اآلر   Superior Racesأو سيدين 

 وهم هنـا    -وأعطى الساميون .  تفاعل مستمر   في وأنهما
 للعالم الدين والشعر؛ وأعطى اآلريون للعالم       -الفينيقيون

إلخ ويوضـح   ... الشجاعة والديمقراطية والفلسفة والعلم   
 أكثر من مكان دور اليهـود إلبـراز هـذا           في المؤلف

كروا دور مصر، ويثبتـوا دور      ن العام لي  يالنموذج اآلر 
 ي التحليـل النهـائ     في اليهود أي   الفينيقيين أي   الساميين

يرفض هذا النموذج   " برنال" وإخراج بقية الساميين، ولكن   
وإن اعترف بدور الساميين بالمعنى العام الشـامل لكـل          

 . النموذج القديم إلىالسالالت، ويدعوا



 المتطرف وظهر مع نهايـة القـرن        يالنموذج اآلر ) ب(
 تــأثير للســاميين  أي االتاســع عشــر، وأنكــر تمامــ
 بأن هناك جنس متفوق     يوللمصريين على السواء، ويقض   

Master Raceواحد فقط   . 
وأقامت أوروبا رفضها للنموذج القـديم، وزعمهـا         

، على أساس من    يآلربنموذج واحد أسمى، هو النموذج ا     
ـ      أي   عقيدة رومانسية، إثنية    يعرقيـة، وتراتـب هرم

 موقـع القمـة     يلألجناس، حيـث يحتـل الجـنس اآلر       
 . والصدارة والرفعة واألصالة الحضارية

يناقش المؤلف تلك االفتراضات الموسومة باألكاديمية       
ا أن بهـا    ، موضح يعن تاريخ اليونان قبل العصر الهللين     

ا كامالً، ومـن ثـم      نها ليست صواب  بعض الصواب، ولك  
 ضـوء معطيـات      في يحاول تفكيك تلك الرؤى وتحليلها    

 تـاريخ اليونـان،      فـي  علمية جديدة عن واقعات مادية    
 وفالسفة اإلغريق وكتابـاتهم؛ وكـذلك       يوشهادة مفكر 

" هءآرا" ويـدعم . واقعات تاريخ مصر وشرق المتوسـط     
ليـات   من خالل عم   يبمظاهر التطابق والتماثل والتواز   

تحليل للغات ولآلثار الفنية والدينية، ويتجـاوز مظـاهر         



 مظاهر التباين والتناقض؛ ويفسر أسباب هذا        إلى التماثل
 يدعم نظرته وتفكيره، وما هنالك        الذي  وذاك على النحو  

 .  النقيضي الرأ فيمن مساحات غير محسومة
ويعقد المؤلف مقارنته بين النماذج الثالثة على أساس         

ب جوهرية تتعلق بأصـل الـزعم ومصـداقية         من أسبا 
  ضوء الوثـائق واألركيولوجيـا،       في أصحابه وأسانيدهم 

واللغة، وأسماء البلدان والمواقع الجغرافيـة واألسـماء        
 . الدينية والشعائر واآللهة، وأبطال وأحداث األساطير

نطلق ا   الذي  أنه إذا ما صح الغرض    " برنال" ويؤكد   
أخرى، عزفت أجهزة اإلعالم     تدعمه دراسات    يمنه والذ 
 عن تسليط األضواء عليها ألسباب أيديولوجية،       األوربية

 أسس الحضارة    في  ضرورة ، نعيد التفكير    يفإن هذا يعن  
  في الغربية؛ وفى التسليم بدور النزعة العرقية األوروبية      

 . كتابة التاريخ، وفلسفة التاريخ
 مســتحدث يأن النمــوذج اآلر" برنــال " يكشــف  

ع قبل القرن التاسع عشر، وأنه حصـاد قـرن          ومصطن
زعـم أصـحاب هـذا      .  المنحاز يسابق من الفكر العرق   

 العالم، وأن العقـل هـو       يالنموذج ودعاته أن أوروبا ه    



ـ   أوروبا مهد  ي، والحضارة ه  يوروبالعقل األ  ا، ا وموطنً
 التـاريخ    فـي  وأن الشمال أفضل من الجنوب، والمتأخر     

  ةوروبا موج أان، وسادت    الزم  في أفضل من المتقدم عليه   
نية والعنصرية جللتها نزعة رومانسية تمجد      ثعاتية من اإل  

 . الشمال وخصوصياته
  Paradigm ي أن النموذج اإلرشاديويفيد هذا الرأ 

 بأنها غير متكافئـة  ي للسالالت، يقض  يأو النموذج القياس  
فيزيقي ا، وأن لكل ساللة تاريخها المتمـايز غيـر         ا وعقلي
 ي يبرر وضـعها التـاريخ     يل أو المتداخل، والذ   المتماث
تسامي  وأن . جناسا، ومن ثم من الخطأ امتزاج األ      ا أو تدني

وبـذلك  .  متميز ية يبدعها جنس نق   قالمدينة المبدعة الخال  
 بـين   يغريق نتاج مزج حضار   غير مقبول الزعم أن اإل    

ا، ثم التأكيد    أحيانً ي أو سام  ي وما هو أفريق   يما هو أوروب  
.  واحد أوحـد   ي على أن الحضارة لها مسار خط      بعد هذا 
  إلـى  ا مع هذا الزعم عمد الباحثون األوروبيـون       واتساقً

همية اكتشافات كثيرة تناقض رأيهم، ومـن       أإغفال أمر و  
 أغفلوه ربع     الذي  لحجر رشيد " شامبليون" ذلك اكتشاف   



     يا لموقـف عنصـر    قرن بغية إخفاء دور مصر انحياز 
 . معاد

*** 
 

  الغرب، وإن لم يكن هو األول       في ب ضجة أثار الكتا  
!  من القرن العشرين   ي هذا االتجاه خالل النصف الثان     في

إال أنه األعمق واألشمل، فقد سبقته كتب أخرى معاصرة         
 الفلسفة اليونانية فلسفة    -التراث المسروق " كتاب من بينها 
 جورج جيمس   يمريكتأليف المفكر األ  " ة مسروقة يمصر
علـى  العربية وصدر عن المجلس األ      إلى  ترجمناه يوالذ

        بعنـوان " شـيخ أنتـاديوب   "  مصر، وكتـاب      في للثقافة
والمؤلف مفكـر   " األصول الزنجية للحضارة المصرية   " 

 اا وصدى واسع  أحدث دوي " برنال" ولكن كتاب ... يسنغال
وساط العلمية والسياسية، وتباينـت ردود الفعـل،         األ في

ا،  النكير باسم األكاديمية حينً    د عليه نكره وشد أفهناك من   
ألنه لم يصدر عن الجامعات الكبرى، وصاحبه ليس من         
أهل االختصـاص المعتمـدين، وهنـاك مـن هاجمـه           
العتبارات سياسية ظاهرة، وهناك على النقيض من أثنوا        



  تاريخ دراسـة الحضـارات       في ا فاصالً عليه ورأوه حد 
 جد من يقول   تعدد منابعها وتفاعلها، حتى لن      في اإلنسانية

 ".قبل برنال وبعد برنال" كتب مرجعية هامة عبارةفي
إذ نجد من توجس منه     .  مصر  في وانعكس هذا عندنا   
ا وظنه حيلة صهيونية تروج لفكر إسرائيل خاصـة          شر

 يوأن إسرائيل أو الصهيونية العالمية، فكالهما سواء، تلق       
ـ       في بثقلها ، ي والعـالم  ي مجال التالعب بـالفكر العرب
 من خالل تزييف فاضح للتـاريخ  ي تاريخ يعة وع وصنا
ولكـن المالحـظ أن األوسـاط       . ا القديم تحديد  يالمصر

 سـفور    فـي  الصهيونية روجت لكتابات عديـدة تـدعم      
أغــاليطهم دون أن يتصــدى أحــد مــن األكــاديميين 

وإذا كانت صـناعة    . والمختصين العرب لتفنيد مقاالتهم   
يف وقائعه حسب    كتابته وفق الهوى،  وتزي     يالتاريخ أعن 

 صناعة إسرائيلية بامتياز بدأت مع      يإطار أيديولوجى، ه  
 رواية لتاريخ مصطنع زائف عن شعب       ي ه  التي التوراة

  ـ       اهللا المختار كذب ا ا وعن شعب مصر حضـارة وتاريخً
وقوم ا وحكام       فـي  اا، إال أن الصهاينة ألقوا بثقلهم كبيـر  

العصر الحديث، وتتابعت كتب تحمـل صـفة الدراسـة          



األكاديميــة صــادرة عــن جامعــات عالميــة تــدعم، 
 . وحكوماتهم، الرؤية الصهيونية لتاريخ مصر

سف استطاع الصهاينة أن يصوغوا الذهنيـة       األومن   
. األكاديمية والذهنية العامة فيما يتعلق ببعض قضـاياهم       

واطردت جهودهم أكثر وأكثر لفرض رؤية جديدة بديلـة         
هم، تتفـق   عن تاريخ مصـر القديمـة، وعـن تـاريخ         

  فـي  "يروجيه جارود " س ما أصاب    ولي. وأيديولوجيتهم
" وأكاديميـة " فرنسا ببعيد فقد هاجمته أوسـاط سياسـية         

لـم يكـن اليهـود وحـدهم ضـحايا          " وعامة، ألنه قال  
ولكـن هـؤالء    . وهذه حقيقة عاشها النـاس    "... يالناز

 أبنـاء شـعب اهللا       إلى اا قياس الضحايا جميعهم ليسوا شيئً   
 دمهـم القـبس      فـي  الضحية هم من يحملون   . ..المختار

 .المقدس وحدهم، أما غيرهم فإنهم ال يستأهلون الذكر
" مـارتن برنـال   " ربما لم تهاجم الصهيونية صراحة     

ولكن هاجمته أوساط مشهود بوالئها ودعمها للصهيونية       
أثينا أفريقية سوداء منطلـق     "  كلمتنا  في ا منهم ذكرنا طرفً 
 ي ومن بينهم كاتب مصـر     وعمد أفراد عرب  ". مواجهة

 إعادة   إلى معروف بانحراف اتجاهه ومقيم خارج مصر،     



  في ، وذلك بعد أن اتجهنا    "برنال" تأويل وتحريف كتابات  
لـدور مصـر     ترجمة الكتـاب والتـرويج        إلى يمصر

سـقط صـفة    أ التاريخ، ولكن هذا الكاتب       في يالحضار
 شـرق المتوسـط      في  عن الحضارات المؤثرة   يمصر

ذا حذو الصهاينة بأن قنع بصفة السـاميين،        واليونان، وح 
  في يؤكد دور الساميين والشرق   " برنال" إذ اكتفى بأن قال   

 . حضارة اليونان، وبذا يحجب اسم مصر
تحدث بإفاضة عن   " برنال  " هذا على الرغم من أن       

ولكنه حين يتحدث   . ا عن الساميين  يضأمصر، كما تحدث    
دهم وإنما يسـتخدم    عن الساميين فإنه ال يقصد اليهود وح      

 سكان شـرق المتوسـط      ي أعن يالمصطلح بمعناه اللغو  
 ي حوار دار بين    في بأعراقهم المختلفة، وهذا باعترافه هو    

وبينه إذ سألته مباشرة عما يعنيه، عالوة علـى مـدلول           
 الحديث عن مصر ودورهـا       في نص الكتاب واإلفاضة  

 تاريخها القديم، لها الهيمنة على شـرق         في كقوة عظمى 
 . نها المنبع والمنهلألمتوسط واليونان وغيرهما، وا

 سياق   في  أثبتها  التي  بعض العبارات  يونورد فيما يل   
 ي تقدمه هنا، وه   يالعرض الموجز لمجلداته الثالثة، والذ    



.  الصهيونية  إلى عبارات ربما تشهد ببراءته من االنحياز     
 العام المنحـاز    يإنه يقول مثالً حين يهاجم النموذج اآلر      

 وينكر هـذا    : قبل الساميين فيقول   يبيض والذ رجل األ لل
 اليونـان    في روان المصريين أثَّ  أالنموذج التراث القائل    

  فـي الجانـب      بذلك بالنسبة للفينيقيـين    القديمة، وإن أقر 
ـ  أعني إضافة الفينيقيـين   ، هذه اإلضافة .الغالب منه     ي ه

. " اليهـود  مإن الفينيقيين ه  : " لصالح اليهود الذين يقولون   
 أن هـذا النمـوذج    "برنـال   " ذلك ويرى   " برنال  " ويقبل
 صنعه اليهود بحيث يسمح لهم هـم         في سهمأ العام   ياآلر
على المصـريين،    تاريخ الحضارات وينكرونه      في بدور

إن اليهـود   . ا دور مصـر    وأساس أوالً" برنال" بينما يؤكد 
 ينكر هذا الحق على       الذي   المتطرف يضد النموذج اآلر  

 ين مصريين أم ساميين بينما النمـوذج اآلر       غير اآلريي 
  في  نجح اليهود   التي العام يضيف الساميين، وهى الصفة    

ا على سبيل الحصر، وينكر هـذا النمـوذج         جعلها مرادفً 
 . للمصريينيالدور الحضار

عن المروجين لعائلـة لغويـة هنـد        " برنال" ويقول   
 ". ي والسـام  ياآلر:" أوروبية وعن عرقين لهما السيادة    



 مجال الدراسات الكالسيكية     في ويسمح هذا : " ايقول ناقد 
ـ   أبقبول   .  اليونـان القديمـة     فـي  يسطورة الدور الفينيق

 حد ما لسد الفـراغ       إلى والحقيقة أن شهرتهم إنما ظهرت    
 ". الناجم عن غياب المصريين

 ياآلر: إنه يرفض بشـدة القـول بعـرقين سـيدين          
         :لـه ويصـف إسـرائيل بقو    . ، وتغييب مصـر   يوالسام

 يمـام المخفـر األ  "  اعتبرها الغـرب،      التي إسرائيل" 
 يرجل المعـاد  لا" برنال" يوهو، أعن ". للحضارة الغربية 

 كل صورها الفكريـة واالقتصـادية        في للهيمنة الغربية 
والعسكرية، وناضل ضد هذه الهيمنة، ويوضح كيف أن        

  إلـى  قيام إسرائيل وقبول اليهود باعتبارهم أوربيين أدى      
 المحـدود أو المتطـرف      يلتراجع عن النمـوذج اآلر    ا

 ي يسـمح بـدور حضـار        الذي  واستعادة النموذج العام  
 ي العام، والذ  يإن دعاة النموذج اآلر   :" للفينيقيين، ويقول 
 يونية ها بــاحثون يهــود، موالــون للصــقــاده أساســ

     ا وسوف ينجحون   أو مناهضون لها، بدءوا يكسبون أرض
 . رنا مع نهاية هذا القيقينً



 ي بأن الدور اليهـود    ي هذه العبارة ما يوح     في ولعل 
 يولكن لألسف فإن الدور المصر    . النشط حاضر وممتد  

  إلـى  يدعو" برنال" ولكن. إلثبات الحق هو الدور الغائب    
ينكر دور الساميين وإنما يؤكـد        ال   الذي  النموذج القديم 

وها هنا فارق كبير، وان كـان       . الدور البارز للمصريين  
 .  لن يتأكد إال بفضل نشاط المصريينير المصرالدو
  ولندع القارئ يطالع نفسه بنفسه العـرض المـوجز         
 . لكتابه الهام والضخم" مارتن برنال"  كتبه الذي
 متمرد يعبر   ي غرب يوالكتاب يدخل ضمن تيار فكر     

عن ثورة مضادة ناقدة بدأت منذ الخمسينات، واختمرت،        
ماعية تسبب مشكالت اج  واكتسبت قوة دفع ودعم جديدة ي     

 الغرب عبرت عنها مدارس فلسفية       في وسياسية وفكرية 
إنها أزمة مسلمات فكرية عاش عليهـا الغـرب         . جديدة

إذ يؤلـف   " برنال" وإن  . حداثالحديث وأطاحت بها األ   
 يهذا السفر الضخم إنما يكتبه من موقعه  كمواطن غرب         

مناهض ألسلوب الهيمنة، ومشارك مع تيـارات الفكـر         
ـ  نقدها لعصر التنـوير وللعقـل األ        في خرىألا  يوروب

 تقويض مسـلمة زائفـة       في وروبية، ويسهم وللحداثة األ 



ن الفلسفة  أوروبية و أارة  ضروج لها الغرب وهى أن الح     
وعبر المؤلف عـن    . صل والمنبع أوروبية األ  أي   يونانية

 نهاية مقدمـة الجـزء       في  عبارة موجزة   في اذلك تحديد 
الكتاب فتح مجاالت بحـث جديـدة       هدف  :" ول إذ قال  األ
، ثـم الحـد مـن       اكثر تميز فضل واأل هليات األ  األ يلذو

 ".وروبيةغطرسة الثقافة األ
قـل ناقـد    عوفى حدود هذا الهدف نحن معه ولكن ب        
ـ          في ايضأ  ي إطار رؤية اسـتراتيجية لنـا، ووالء عقالن

 من غطرسة الثقافة    يلقد عانينا، وال نزال نعان    . لتاريخنا
ومصـر  . وكانت لها تأثيراتها السلبية والمدمرة    الغربية،  

يكثر من ألف  أا واجهت انتهاكات متعاقبة على مدى       تحديد 
عام مع تعاقب الغزاة، من الشرق والغـرب، وعمـدوا          

ي إهدار ثقافتنا، وقد آن األوان لك       إلى اجميع  ا  ننهض دفاع
 .  الصادقيعن وعينا التاريخ

ثبـات  لمضنية إل محاوالته ا فيلذلك نحن مع المؤلف  
 فهذا حقنا السليب، ولكـن بقـى أن         يدور مصر التاريخ  

بـداعاتنا مقومـات صـدق هـذه        إندعم نحن بجهودنا و   
طروحة، فيما يخص مصر، وإثرائها وغرسها ضـمن        األ



 وقع فيهـا، فهـذه       التي خطاء، ونصح األ  يوعينا التاريخ 
 مهمتنا ورسالتنا   يبالنيابة عنا، بل ه   " برنال" ليست مهمة 

 . صالةسة باألالمقد
 أن   فـي  نجحوا" برنال" وضح  أوإذ كان اليهود، كما      

 بناء الحضارة، وأن يحجبوا      في ايجعلوا من أنفسهم طرفً   
      ا، فلـيس لنـا أن نلـوم        حيانًأدور مصر، بل واغتصابه     

فكـم  . أو نلوم الخصوم، بل نلوم أنفسنا لتقاعسنا      " برنال" 
 عشرات بأقالم  ا أن يصدر من مثل هذا المؤلف        كان جدير

 ا مثلما هو جدير بنـا، ونحـن أصـحاب          مصرية، تمام
 المنهـل   ي جامعاتها ه   في التاريخ، أن تكون مصر ممثلة    

والمرجع لتاريخ مصر يقصـده الغربـاء؛ ال أن يظـل           
صحاب الهوى، واأليديولوجيات   أ يتاريخنا رهينة بين أيد   

 . المناهضة، ونقنع من الجهد بالنقد والعويل
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يل الثانالفص
 أثينا أفريقية سوداء

 )٢(الجذور األفريقية والمشرقية لإلغريق 
ـ   " برنار لويس " و  " رد سعيد إدوا" أتفق     يءعلـى ش
رأى كالهما أن  . خيرة عن االستشراق   مناظرتهما األ   في واحد

الكالسيكيات نموذج للدراسات الموضوعية المستقلة، وزعـم       
هللينية، بينما قـال    لويس أن االستشراف بلغ شأو الدراسات ال      

 الجازم أن النقطة    يوفى اعتقاد . إن االستشراق خانها  : سعيد
نه ال توجد دراسـة،     أالثابتة عند كليهما قلقة غير راسخة، و      

 مجال اإلنسانيات،  يمكـن أن تقـف خـارج            في قلعلى األ 
 وتعنـى هنـا المنظومـة     (  Paradigmالنماذج اإلرشادية 
ـ  -يأو اإلطار المعرف   ـ  ي القيم )   المتـرجم  -اكم للفكـر   الح

                                           
ل أوجز فيه مضمون أطروحته فـي       هذه ترجمة لمقال كتبه مارتن برنا       ٢

المجلدات الثالثة لكتابه ونشرها في إحدى المجاالت وقدم لي صورتها دون المجلـة             
 . ولذلك لم أذكر اسمها



ـ    الذي   المجتمع  في االجتماعية والفكرية السائدة   ليـه  إ ي ينتم
 .الباحث

 
ا البيئات االقتصـادية     دراسة تصدر وشيكً    في وأناقش  

 نشأ فيها المبحث الجديد      التي والسياسية واالجتماعية والفكرية  
 هذا وجـدت     إلى ، وصوالً )١٩٨٦برنال( عن الكالسيكيات   

أمايز بين نموذجين عن نشأة اليونان القديمـة،        من المفيد أن    
، وقـد لقـن     "يالنموذج اآلر " و  " النموذج القديم " وقد سميتها 

وحسب هذا النمـوذج فـإن الثقافـة        . يأغلبنا النموذج اآلر  
 نتاج غزوة أو غزوات شنتها ضـد اليونـان          ياإلغريقية ه 

وانتصر . وروبيةأ -جحافل وافدة من الشمال تتحدث لغة هند      
صليين الذين كانوا، حسـبما هـو       بناء البالد األ  أاة على   الغز

وفيمـا عـدا    .  العريكة، وإن كانوا أهل حضارة     يمعتقد، لين 
   ا ليسـوا  وأنهم يقينً " قوقازيون  " أو" بيض البشرة " نهمأالقول  

ا عن  فارقة فإننا ال نعرف غير النزر اليسير جد       أأو  " ساميين" 
هم إال ما خلفته    ينية اللَّ للهلهؤالء السكان السابقين على الحقبة ا     

 اليونان القديمة من آثار لغويـة كثيـرة ليسـت هنـد            في لنا
 إثبـات أن اليونـان      اوروبية، وإذا كان من المستحيل تمام     أ



 فقد جرت محاولة    ،أوروبي خالص -القديمة تمثل عنصرا هند   
ـ وهكذا ر . تخفيف ذلك بتصور نموذج خليط      أن سـكان    يئ

 آرية ألقـوام    ةليين قوقازيون نتيجة غزو   اليونان القديمة األص  
غير آريين، وان اختلفت عن الغزوة اآلرية للهند، وهكذا لـم           

 .  من عدم نقاء العرقيساسأ يءمر على شينطو األ
ـ  تصوروه ليس مختلفً   الذي  وهذا النمط   ا ا فقط اختالفً

تام ا الغـزوة الجرمانيـة   ا عن نمط غزو الهند، بل يشبه أيض 
وهذه الحاالت الـثالث    . مبراطورية الرومانية  دمرت اإل  التي

  عن  يبوساسية للمجتمع األ  ا مع النظرة األ   جميعها تتسق تمام 
للـذكر   أي    بينهمـا،  يربة الجمال والوحش ولالتصال الجنس    

 تزوج عن طريق الهيمنة بأنثى وديعـة          الذي  ي الغاز يالقو
فضل الصفات الوراثية عـن     أنجاب طفل يحمل    إمثقفة بغية   

 . اكليهم
والقول بأن هذه الغزوات المفترضة تتسق مع الطراز         
ا ونحن   للمجتمعات ليس من شأنه أن يثبت زيفها، حق        يالبدائ

حداهما إمبراطورية الرومانية تعرضت لغزوتين     نعرف أن اإل  
برابرة من البـدو   (  Hunخرى من قبائل الهن جرمانية واأل

خالل القرنين  وروبا ونهبوها   أغاروا على   أسيويين  الرحل اآل 



ونعرف أن ثمة تقاليد    ).  المترجم - الميالدي الرابع والخامس 
 راسخة تتطابق مع شواهد لغوية تشير إلـى أنـه قـد             قديمة
ثير هنا  أنما  إو. ا غزوة آرية للهند من جهة الشمال       حق وقعت

 فقط بأن النموذج يفيد كمبـدأ       ي ليوح ي الجنس يالطراز البدائ 
ال تجد سوى بينـة ضـعيفة        يفسر حاالت تاريخية     يتوضيح

 .  يدعمها على اإلطالقيءتدعمها وربما ال ش
  التي وأعتقد أن اليونان القديمة من بين هذه الحاالت        

يرادها لدعم القول بـأن     إ يمكن    التي نة الوحيدة عنيها، أن البي  أ
ساسها أ  في  أن اللغة اليونانية   يغزوة قد وقعت من الشمال، ه     

لهند ا مع نطق اللغة     يلتشابه القو زاء ا إو. وروبيةأ -لغة هند 
 وكرانيـا،  أن باسـم     المنطقة المعروفة اآل    في ولىوروبية األ أ

 من الشمال، بيـد     ي عن القول بحدوث تدفق ثنائ     صفال محي 
 اليونـان    فـي  نعرف كيف ومتى ساد نطق هذه اللغة       أننا ال 

صـول ومنشـأ    أ  إلـى  ا بالنسبة يضأالقديمة، وهذا هو الحال     
ـ أصـل هنـد     أ ليست من     التي صرالكثير من العنا    يوروب

مـاكن  سـماء األ  أ اللغة اليونانية القديمة مثـل        في والواردة
سـماء  سماء اآللهـة والمقدسـات واأل     أوالمواقع الجغرافية و  

 . ساطير األ فيالواردة



ـ         ا لغـزو اليونـان     عالوة على هذا نحن ال نجد تراثً
ت حدى المشـكال  إ الواقع    في وكانت هذه . القديمة من الشمال  

ـ     ٢٠،  ١٩ القرنين    في مام الباحثين أ ا  ممن كانوا مقتنعين تمام
ر عن  وعب. غريقية تكوين الثقافة اإل    في بالدور المحور للغزو  

 كتابـه الخالـد عـن     في J. B. Bury.يبور. يب. يهذا ج
ـ  : " تاريخ اليونان القديمة حين قال      لليونـانيين  يالبيت الحقيق

 اليونان مضى وانـدثر     ي ف القدماء قبل أن تكون لهم الهيمنة     
  الشـرق    إلـى  ا يذكرنا بهم، ولقد تطلعوا    ثرأدون أن يخلف    

 هاجر منها بعض أسالفهم      التي  الغرب باعتباره الجهة    إلى ال
  ). ٢٥ :١٩١٣ – Buryانظر ( القدامى 
ذاكرتهم الناقصـة أصـفه أنـا       ) يبور(  ما رآه  إن 

تـاد أن    القديم اع  يإن هذا التصور التخطيط   . بالنموذج القديم 
غريق القدامى المعنيـين بفهـم       عليه غالبية الكتاب اإل    قيصد

 ماضيهم البعيد، هذا بينما لم يسقطه سوى كاتب أو اثنين ولم          
ليه بوجـه عـام     إفيما اعتدنا أن ننظر     " بلوتارك" ينكره سوى 

ــد  باعت ــب ض ــورة غض ــاره ث ــرودوت" ب ــر" هي  انظ
 Haroduti Malignati ٨٥٧:١٣  Deهذا االعتقادي يقض  

بأن اليونان القديمة سكنتها قبائل بدائيـة مـن البالسـجيين           



Pelasgians  )  مىالقـدا غريـق  اإل سكان بحر ايجه قبـل 
وغيرهم، ثم استوطنها بعـد ذلـك المصـريون         )  المترجم -

  لقـد . يدخلوا نظـام الـر    أ أقاموا المدن و     الذي  والفينيقيون
الـبالد  بجدية، بينما علم المصريون سكان      أدخل الفينيقيون األ  

صليين أسماء اآللهة وكيفية عبادتهم، وساد اعتقـاد بـأن          األ
 يـة مصـرية    هاألسر المالكة األولى انحدرت عن سـاللة إل       

 :أو فينيقية انظر
Herodotos, Histories VI-٥٥, Aiskhylos, the 
supplements, Euripide, the Phoenician women . 

الربـع    فـي  هذا النموذج القديم لم يعد موضع ثقـة        
حجة  أي    إلى  وجرى تكذيبه دون استناد    ١٨األخير من القرن    

ن نقـرن   أجديدة، أو مصدر جديد للمعلومات ومن ثم ال بد و         
وأؤكد هنا أن هـذه التحـوالت       . هذا بتحوالت فكرية أخرى   

والنزعة العرقيـة   ، تمثلها الهيمنة الجديدة للنزعة الرومانسية    
  فـي  ها شأنها ألنها  كانت الرومانسية نزعة ل   . ومفهوم التقدم 

هجومها على شمولية التنوير أكدت الخصوصية كما أكـدت         
 .  تلقى المعلومات عن الثقافات فيأهمية المكان والقرابة

الحافزة،  وصاحب ذلك اعتقاد بأن البيئات القاسية أو       
فضل أ أنجبت    التي يخاصة بيئات الجبال أو الشمال الباردة ه      



ـ  . اكثرها تميز أالشعوب و  ـ  وهكذا ف ا مثـل   ا متميـز  إن عرقً
 غريق ال يمكن أن يكون قد استمد ثقافتـه مـن الجنـوب             اإل

 . أو الشرق
واقترنت الرومانسية على نحو وثيق بصعود النزعة        

العرقية المنظمة وهى االعتقاد بأن ثمة رابطة كاملة وتامـة          
ولقـد  تـأثر كـال       . بين القوة أو الرجولة وبين لون البشرة      

  تشويه سمعة الشـعوب     إلى وبا الشمالية ورأاالتجاهين بحاجة   
 استئصالها أو استبعادها أو استغاللها       إلى وروباأ تسعى   ىتلا

ـ كذلك فإن التوسـع األ    . خرىمن شعوب القارات األ     يوروب
وروبية، وما نجم عنها من شعور بالتفاؤل كان        والغطرسة األ 

 الجديد عـن    يساس سيادة النموذج األ    في ا شأن كبير  لها جميع 
وهكذا فبينما كان المصريون والفنينيقيون القدماء هـم        . التقدم

 القرون السابقة، فإذا بنا      في مصدر شعورهم بالسيادة الثقافية   
قد أفادت بوضوح   " فضل من السابق  أا  الالحق دائم " نجد فكرة 
ا عقيدة الفتوة والدينامية    ا وثيقً وارتبطت بها ارتباطً  . اليونانيين
رار والعراقة الواضحتين بالنسـبة     إن حالة االستق  . المتناميتين

بيـد  . لمصر والصين هما اللتان جعلتا منهما بؤرة إعجـاب        



ا عالمتين تـدالن    تصبحأ الجديد   ي ظل المناخ الفكر    في أنهما
 . على الفشل

هذه الضفيرة المتداخلة من المعتقدات لم تعد تطيـق          
إن اليونان القديمـة، تلـك      . النموذج القديم وال التسامح معه    

وروبا الفتية الدينامية ال يمكن أن تكون       أولة النقية ومثال    الطف
" االستاتيكية" قد اكتسبت مدينتها من ثقافات الجنوب السكونية      

 . انى مستوى عرقيدالهرمة ومن المصريين األ
 تعرض له النمـوذج       الذي  وعلى الرغم من الهجوم    

 ، ١٩القديم إال أنه لم يتسن تدميره حتى عشـرينات القـرن            
هـم  أوجـاءت   . ربعينات هذا القـرن نفسـه     أو إبداله حتى    أ

التحوالت الداخلية خالل هذا القرن مع اكتشـاف أن لغـات           
يرانيين وسكان شمال الهند تربطهـا صـالت ووشـائج          اإل

: وتمخض هذا االكتشاف عـن نتيجتـين      . وروبيةباللغات األ 
ثبات وجود عائلـة للغـة      إا، وهى    آنفً ها ذكرنا ي، والت األولى
  مكان ما   في  كان يصلوروبية وافتراض أن منشأها األ    أ الهند
 النـاجم عـن     ي، أن التراث الهند   والثانية. وراسياأ وسط   في

   غزوة الشمال يمثل نموذج  ا لليونـان فيمـا قبـل       ا افتراضـي



 عن  ي ظل هذه الظروف، النموذج اآلر      في وقد ظهر . التاريخ
 .اليونان القديمة

  أدت  التـي   الهامة واالعتقاد الشائع أن أحد األسباب     
 الثقافـات    فـي   النموذج القديم هو الفجيعة     في  فقدان الثقة  إلى

غليفيـة  الشرقية بعد أن فك شامبليون رمـوز اللغـة الهيرو         
وقراءة الحروف المسمارية بيد أن هذا مستحيل مـن حيـث           

 حيث أن هذين المصـدرين الجديـدين مـن          يالترتيب الزمن 
 الإعلماء الكالسـيكيات    المعلومات لم يبدأ إقرارها من جانب       

بعد أن ثبتت أركـان النمـوذج        أي   ١٩ خمسينات القرن    في
نمـا  إ أن النموذج الجديـد       إلى حيانا من يشير  أونجد  . الجديد

 أن النموذج الجديد     إلى ثرية، من يشير  أظهر نتيجة اكتشافات    
ا غيـر مقبـول     يضأثرية، وهذا   أ نتيجة اكتشافات    نما ظهر إ

 يثرية عـن العصـر البرونـز       األ قدم االكتشافات أحيث أن   
 سـبعينات   في إنما جرت )٣ (، وهو اكتشافات شليمان  ياليونان
 ي، وهكذا فإن مصادر المعلومات الجديدة لم تكن ه        ١٩القرن  

                                           
 عالم آثار ألمـاني  -١٨٩٠ -١٨٢٢   Schliemanهيزنج شليمان )  ٣

 . اشتهر بحفرياته في مواقع في طروادة وميسينا 



مر ببساطة أنه جـرت     ، ولكن األ  ي خلقت النموذج اآلر   التي
 . تها معهممالء

  ضيف بعض التعقيد   أا عند هذه النقطة أن      وأجد لزام
 هما  ي، وذلك بالتمييز بين شقين من النموذج اآلر       يتعلى خط 

ا  العـام رسـمي    يلقد تأسس النموذج اآلر   . العام والمتطرف 
وينكـر هـذا النمـوذج    . ١٩ول من القرن  خالل النصف األ  

 اليونان  القديمـة وإن       في رواإن المصريين أثَّ  : التراث القائل 
أمـا  . نـه  الجانب الغالـب م     في  بذلك بالنسبة للفينيقيين   أقر

 ظهر قبيل نهاية القرن فقـد         الذي   المتطرف يالنموذج اآلر 
وكان ثمة شك قليل    . طالق على اإل  يأثر سام  أي   رفض فكرة 

          أن العـرق المتميـز هـو العـرق          في ١٨منذ نهاية القرن    
ا جـرت صـياغته     ونحن هنا نستخدم مصطلح   ". يالقوقاز" 

ا فـإن   خر جديـد  ا آ وإذا استخدمنا مصطلح  . خالل تلك الفترة  
وروبيين فقط بل يشـملون السـاميين       ين ليسوا هم األ   يالقوقاز
ثبات وجود عائلة لغويـة     إوظهر مفهوم آخر جديد مع      . اأيض
 هذا المفهوم الجديد بأن ثمة عـرقين        يويقض. وروبيةأ -هند

 أن ثمة حركة جدليـة،      يورئ. ي والسام ياآلر: لهما السيادة 
يون للبشرية الـدين والشـعر      عطى السام أدائبة بينهما، ولقد    



.. ريون الرجولة والديمقراطية والفلسـفة والعلـم      عطى اآل أو
 .إلخ

 مجال الدراسات الكالسـيكية بقبـول        في ويسمح هذا  
والحقيقـة أن   . القديمـة  اليونـان     في يسطورة الدور الفينيق  أ

 حد ما لسد الفراغ الناجم عن غياب         إلى شهرتهم إنما ظهرت  
 انجلتـرا خـالل      فـي  وجه خاص ويصدق هذا ب  . المصريين

سـباب واضـحة     وقتما استهوت الناس أل    يالعصر الفيكتور 
صورة البحارة القساة الغالظ، الذين ينشرون الحضارة بينمـا    

بيد أن  . رباح من بيع القماش وقدر من تجارة العبيد       يجنون األ 
    هذه الفكرة لم تلق أبد  وسـاط البـاحثين    أ  فـي  اا صدى واسع

 واستمسكوا بتكوين ما اسميه النمـوذج       لمان الذين حرصوا  األ
افتراض يقول إن الفينيقيـين      أي   ي ينف الذي المتطرف   يراآل

 تكـوين    في  منهما أثر هام   يوالمصريين على السواء كان أل    
 . غريقيةالحضارة اإل

 مفهـوم    إلـى  وحرى بنا عند هذه النقطة أن نعـود        
العرقين السيدين، إذ ما أن قارب القرن التاسع عشـر علـى            

زاء إوروبيين باالستياء   هايته حتى تزايد شعور المفكرين األ     ن
ولية أثبات  وتضاعفت الجهود إل  . حجم الثقة الكبير بالساميين   



 مجـال الشـعر      في نيوروبيهمية ومن ثم األ    األ  في غريقاإل
 بطبيعة الحال، مع تصـاعد      ،والعقيدة المسيحية، وتوافق هذا   
 مـع النزعـة      تعارضـها   في الكراهية العرقية ضد اليهودية   

ن البـاحثين منـذ     أ: الدينية  المناهضة للسامية، ويمكن القول     
قل قد رأوا، عن حق، عالقة وثيقة بين     عصر النهضة على األ   

وهكذا يمكن للمرء أن يؤكد وجود تزامن       . الفينيقيين واليهود 
كاديميـة   الدراسات األ   في نيقيينيصحيح بين ذيوع صيت الف    

.  المجتمع إجمـاالً    في لساميةالتاريخية وبين درجة مناهضة ا    
 تسـعينات القـرن    في )٤ (ومن ثم فقد واكبت قضية دريفوس     

  تنكر وجود  ي عدد من المقاالت ذات التأثير المهول والت       ١٩
 ي على اإلغريق، بيد أن النموذج اآلر      يوروبأتأثير غير   أي  

  ١٩٣٥—١٩٢٥عـوام    األ  في ا على قيد الحياة   العام ظل باقي 
 مكانهم   في يين، اليهود منهم والفينيقيين،   حينما تم وضع السام   

 . وروبية خارج الحضارة األيعلى نحو نهائ

                                           
  Dreyfusالرائـد الفريـد دريفـوس    يشير الكاتب هنا إلى قضـية  )  ٤

وهو ضابط فرنسي يهودي من أركان حرب الجيش الفرنسي اتهم          ) ١٩٣٥-١٨٥٩( 
بالخيانة وحكم عليه بالسجن ثم ثبتت براءته وان التهمة دافعها العداء للسامية وأثارت             

 ). المترجم( ضجة كبرى 



هميـة  حد المستويات باأل  أوارتبط هذا بوضوح عند      
 الثورة الروسية وفـى الشـيوعية        في الفعلية والبارزة لليهود  

العالمية، وجاء على مستوى آخر نتيجة الثقة بالنفس لدرجـة          
وروبيين، حيث بقية العالم كلـه       األ لقد كان باستطاعة  . عالية

  .اا داخلي تناقضيتحت رحمتهم أن يروا التناقض الرئيس
   إذ نالحظ بعد    ١٩٤٥ عام    في اوتغير الموقف جذري ،

 ترتبـت علـى      التي  من النتائج  يهذا العام أن النفور المعنو    
 المحرقـة النازيـة،      فـي  نزعة مناهضة السامية كما تبدت    

  التي العالم الثالث، وكذلك قيام إسرائيل    واقتران ذلك بظهور    
قـد أدى   "  للحضارة الغربية  يمامالمخفر األ " اعتبرها الغرب 

 التراجع السـريع وقبـول اليهـود باعتبـارهم           إلى هذا كله 
 وإن تجلت أكثـر مـا       ن الثقة بالنفس المتزايدة،   أو. وروبيينأ

فـرزت كنتـاج    أ ،تجلت في الصهيونية وفي اإلحياء الديني     
اولة استهدفت استعادة دور الفينيقيين، وهكذا نشبت        مح يثانو

 يمنذ ستينات القرن العشرين معركة الستعادة  النموذج اآلر        
صحاب النموذج المتطرف قد حفزها     أويبدو أن مقاومة    . العام

 ومقاومته للتغيير، واحترام السلطة     يكاديمطراء األ جزئيا اإل 
 تـه للتغييـر،     ومقاوم يكـاديم طراء األ ا اإل المرجعية، جزئي



      القـدر   يا عـال  واحترام السلطة المرجعية، وقد كان  احترام 
ونالحظ مـن ناحيـة     .  هذه الدراسات   في ا بطبيعة الحال  تمام

إزاء الضـغوط االجتماعيـة     أخرى االسـتجابات السـريعة      
 لنا أن النزعة     يوضح   الذي  مروالسياسية من جانب اليمين األ    

ـ أيكيات متورطة   المحافظة السياسية بين علماء الكالس     ايض .
 العام، يوعلى الرغم من هذه المقاومة فإن دعاة النموذج اآلر        

ـ أ قاده   يوالذ ا بـاحثون يهـود، مـوالين للصـهيونية         ساس 
ا ا وسوف ينجحون يقينً   رضأأو مناهضين لها، بدءوا يكسبون      

مع نهاية هذا القرن، ولكن استعادة النموذج القـديم لمكـان           
 دافع عنه، ربما يحتاج  أدعو له و  أ الذي  السيادة، وهو النموذج  

 . وقت أطولإلى
  فـي  ين البحث على المسـتوى النظـر      لنحاول اآل  

تومـاس  " ، إن   ي النموذج اآلر   إلى التحول من النموذج القديم   
ا موضـوعية   له، ال يقدم لنا أسبابيبقدر فهم "  Kuhnكون 

ـ يللتحول من نموذج إرشـاد    إلـى  paradigm ي أو قياس
 تحـوالت تعسـفية     ي فالتحوالت حسب رأيه ه    نموذج آخر، 

ـ    ,Kuhn انظـر  يبدرجة أو بأخرى داخل المجتمـع العلم

 أن يربط هـذه  ىخرأمن ناحية " الكاتوس" وحاول   ١٩٧٠



نـه  أوحيـث   .  المجتمع ككـل    في خرىأالتحوالت بتحوالت   
كد أن النموذج   أ عن مفهوم التقدم، فقد      يرفض بإصرار التخل  

" يفائض قيمة توضيح  " ن يكون له  أ الناجح ال بد و    يرشاداإل
ا  تقريب يء أو كل ش   يءن يفسر لنا كل ش    أنه ال بد له و    أبمعنى  

 نبـذناه، عـالوة       الذي  يرشادسبق أن فسره لنا النموذج اإل     
 – ١٠٦ ,١٩٧٠ ,Lacatos: خـرى، انظـر  أعلى أشـياء  

 به ي ولكن بشرط واحد هام، ونعنوقد يبدو هذا معقوالً. ١١١
ا ال يكون بالضرورة متضـمنً    " يلتوضيحفائض القيمة ا  " أن  

 وإنما أن يتمثل    ي المعن ي أو النموذج  يرشادداخل النموذج اإل  
 خـرى  أ فعاليته عنـد ربطـه بنمـاذج إرشـادية            في ايضأ

 . أو خارجية
 تعنينا قد يكون من المفترض أن        التي وفى حالتنا هنا   

فضـل مـن    أ يغريقا للتاريخ اإل   قدم تصور  يالنموذج اآلر 
  إلـى  ا وذلك من حيث عالقاته بالنظرة      القديم خارجي  النموذج
ولـيس معنـى هـذا      .  يتبناه المؤرخون المعنيون    التي العالم

وإذا . لنشأة اليونـان  " يداخل" تفسير أي   نه قدم لنا  أبالضرورة  
عرفنا أن غالبية الباحثين اليوم ال يجمعون على رأى واحـد           

ة العرقيـة اللتـين     ثنية الرومانسية والتراتبي  بالنسبة للنزعة اإل  



ساسـها رفـض    أ تم على     التي عظم للقاعدة شكلتا الجانب األ  
، فقد يكون من المالئم لنا      يالنموذج القديم وابتداع نموذج آر    

 كـل    في أن نختبر القيم الباطنية المساعدة على كشف الحقيقة       
 أن  ا على  هذا أجد واجب    في بدأأولكن قبل أن    . من النموذجين 

نهـا وليـدة حمـل      أعتقد  أا ضد بينة    ازعترف بأن ثمة انحي   أ
ـ    أ يننأبيد  . سفاح  لبيـان خطـأ   يؤكد أن هذا وحـده ال يكف

سلم بداية بأن الدارونية، على     أوسوف  . الدراسات الكالسيكية 
ا، ومع هذا    تقريب ي نفس المناخ الفكر    في سبيل المثال، نشأت  

نها تحتفظ بقيمة باطنية كاشفة حتى يومنـا هـذا بعـد أن             إف
 .  نشأتها في ارتكزت عليها التيلبية القيم غاارفضن

  ستجرى المقارنة على هديها     التي والعناوين الرئيسية  
 : يما يلهي 

 - اللغـة  -ثـار  اآل - الوثائق -أسباب ذاتية جوهرية   
 سماء األ -لهة والمقدسات  أسماء اآل  -ماكن الجغرافية أسماء األ 

 . ساطير األفي
 :أسباب ذاتية جوهرية

 م .ق٥٠٠ديم عاشـوا فيمـا بـين        دعاة النموذج الق   
نصار أ الفترة المعنية من      إلى قربأم، ومن ثم كانوا     ٥٠٠و  



وعلى الرغم من   م،  ١٨٠٠الذين عاشوا بعد    . يالنموذج اآلر 
لف عام بعد الغزو المزعوم فقد      أكثر من   أولين عاشوا   أن األ 

 كل من مصـر      في ساسية المتاحة لهم وفيرة   كانت المواد األ  
ـ أ يخرى يجر أليها من ناحية    إلوصول  وكان ا . وفينيقيا ا ساس

رجح تعظيم  رادوا على األ  أن  الذين    يعبر المصريين والفينيقي  
ولـم  . شأن تراثهم وتقاليدهم خاصة فيما يتعلق منها باليونان       

ميـة مطبقـة بـين العصـرين        أ اليونان ذاتها فترة      في تكن
 Bernal in ١٩٧٢ , Navah، انظـر  ي والحديديالبرونز

Press.كتبهـا مواطنـون      التـي   بعض السجالت  إنا ف وهكذ 
 يكملتها وثائق من مصر ومن فينقيا وتراث شفاه       أمحليون و 

ثار معمارية قـدمت جميعهـا للمـؤرخين        آثرية بل و  أوبقايا  
 الخامس معلومات هامـة وكافيـة عـن         ناليونانيين بعد القر  

 .ماضيهم
ويبدو أن هؤالء المؤرخين اليونانيين قـد توزعـت          

 مواقفهم إزاء فكرة انتساب      في نفسهمأموا على   آراؤهم وانقس 
وظهر أن بعـض    .  المصريين والفينيقيين   إلى ولىثقافتهم األ 

 جذور تاريخية عميقـة      إلى هم أن اهتدوا  رالكتاب أثلج صدو  
لثقافتهم عبر هاتين الحضارتين القديمتين، ولكن واضح مـن         



    لهم القـول بدونيـة الثقافـة       قْرخرى أن كثيرين لم ي    أناحية  
ن أ خاصـة و   ي وضعهم فيه مثل هذا الـنمط التـاريخ        الذي

 .  كل مكان فيزالون حولهميالمصريين والفينيقيين ال 
        ا لمـاذا   ولعل هذا الشعور باالستياء يقدم لنا تفسـير

 عـن  ي ذكـر رأ  Thucydidesيديدس سأغفل المؤرخ تو
التاريخ كان ذائععصره فياا تمام  . 

ـ  والمالحظ أن علماء الكالسي     اء التـاريخ   كيات وعلم
 انت معلوماتهم قاصرة ناقصـة     ك ٢٠و١٩القديم خالل القرن    

ا إن علماء المصريات يمكـنهم أن       ، حقً ي كثير من النواح   في
فضل من اليونـانيين الـذين      أ القديمة   ةيقرءوا اللغة المصري  

قصدوا مصر، إنهم ال يستطيعون بطبيعة الحال أن يقرءوهـا    
عالوة على  . غريقثين بلغة اإل  شأن الرواة المصريين المتحد   

هذا فإن المؤرخين المحدثين، على خالف اليونانيين القدماء،        
 القديم أو أن    ييمكنهم أن يستشعروا واقع المجتمع المصر      ال

والجدير بالذكر أن المخطوطـات     . يسألوا المصريين القدماء  
 خلفها لنا المشرق ليست ذات أهميـة بالمقارنـة   يالباقية والت 

 يلفأنها كانت موجودة منذ     أ نعرف    التي ات القديمة خطوطمبال
ثار على أن نعرف مـن      ا لقد ساعدنا علم اآل    حقً. عام مضت 



ـ    -الثقافة المادية عن مصر واليونان القديمة      ا ولـيس فينيقي- 
.  سنة مضـت   ١٥٠٠إنسان آخر طوال     أي    مما عرفه،  كثرأ

نفسـهم الـذين    أبيد أن هذا ال يجعلنا نتجاوز وضع القـدماء          
ة تميزت باستمرارية ثقافية فريدة علـى       ب نهاية حق   في اشواع

 .  عام٣٠٠٠مدى 
 لم يؤسسـوا دعـواهم      ينصار النموذج اآلر  أبيد أن    

إذ أن كل ما يعنيهم ليس كم       . بالتفوق على كم من المعلومات    
وبـدا لهـم،    . المعلومات بل الفائدة المرجوة من اسـتخدامها      

ومن هنـا جـاء     " اعلمي" نهم عالجوها أوحدهم دون سواهم،    
نـه  أ  إلى وذهب بهم الظن  ". علم العصور القديمة  " مصطلح  

مثلما تجاوزت السكك الحديدية والبـواخر والبرقيـات كـل          
 وسائل النقل واالتصـاالت السـابقة كـذلك فـإن نهجهـم            

  إلـى   قد ارتقى بهـم    ي أو الشك  ي العلم يالتاريخ" منهجهم" أو
صـة مـا    ابقة خا ا من كل المستويات الس    سمى تمام أمستوى  
 ". السذج " غريقيتعلق باإل
ـ         إلى ذهبوا  ا أن النموذج القديم وهم وضـالل تمام .

 اسقطوا كل إشارة إغريقيـة    " العلميين" ومثلما أن المؤرخين    
 كائنات خرافية مثل القنطور والسـارين وغيرهـا مـن           إلى



 كذلك يتعين   يسطورية خرقت قوانين التاريخ الطبيع    أكائنات  
دنى فارقة وسكان الشرق األ   دماء القائلة بأن األ   محو نظرة الق  

   غريق وذلك لتعارضها مـع  اإل  إلى هم الذين ادخلوا الحضارة   
ـ      ". عراقعلم األ "  الهـوس  ( يولقد صـيغ المصـطلح الطب

". العلمية"  ظل هذه الروح في )Egypt maniaبالمصريات 
ثر على اليونانيين العقالء وغرس     أن هذا وهم وضالل     أوقيل  
 . ركيزة ومحور ثقافتهم هي ا بأن مصراعتقادفيهم 

 
  :الوثائق

على الرغم من أن االتجاه الغالب هو وصف منطقة          
 بأنها قبل التاريخ المكتـوب      ،م.لف الثانية ق   األ  في بحر إيجه 

 نحن  يء وقبل كل ش   والًأ.  واقع الحال   في نها ليست كذلك  أإال  
ذه الحقبـة    ه  في كثرية، إن لم تكن جميع البلدان     نعرف أن األ  

دنـى  ا، فـإن المشـرق األ     ثاني. كانت تعرف القراءة والكتابة   
     ا، كـان لهمـا     ومصر، وكالهما يعرفان الكتابة والقراءة تمام

 . صلة بالمنطقة
 منطقة بحر    في إن الوثائق الباقية الوحيدة والمفهومة     

ـ  "  "B  يلواح المجموعة الخطية بأ هي إيجه  عثـر  يوالت



داخل شبه جزيرة اليونان، ويرجع      كل من كريت و     في عليها
لـواح  وقد كتبت هـذه األ    .م. ق١٣و١٤ القرنين    إلى تاريخها

 على الكثير من الكلمات السامية الدخيلـة        يبلغة يونانية تحتو  
 - ,١٩٦٧ Astour :على نحو ما هو معترف بـه، انظـر  

 على الكثير من الكلمات المصـرية  يكما تحتو ٣٣٨ -٣٣٧
دارية خاصة باقتصاديات القصـور     إلواح وثائق   واأل. القديمة

لواح المشرق وما بين النهرين،     أالملكية وتشبه بصورة مذهلة     
 والعبـارات  وزانوتمتد أوجه التماثل هذه لتشـمل نظـام األ       

ــة  ــة المتطابق ــر،البيروقراطي  Ventris And:  انظ

Chadwick.٦٠ -٣٨ ,١٩٧٣- and ـ أوهنـاك  .١٠٦ ا  يض
 "  Aikupitijo"تيجـو  إيكوبي" شخاص مثلسماء األأعدد من 

سماء مصرية وتوريجـو  أ ي وه Misarijo" مزاريجو " و 
Turijo   من بلدة صور   يتوريان أو صور  ( بلدة صور  أي  (

ماكن خالل العصر   مما يدل على وجود شعب وفد من هذه األ        
ظ علـى   ح منطقة بحر إيجة، ولم نعثر لسوء ال        في يالبرونز

على الـرغم  لذلك و." B ” ية بي الخط فينصوص تاريخية
 ثر الهام والكبير للشرق على اليونـان لواح تثبت األمن أن األ 



 تشـهد علـى      ة المتأخر فإننا نجد بين    ي العصر  البرونز   في
 . وجود مستوطنات أو غزو

 نفسه على نصوص بـين المشـرق،       يءويصدق الش  
  إلـى  ترجع" وغاريتأ"  الكبير يواح من الميناء السور   ألفثمة  

 المينـاء   ي تثبت ليس فقط أن موظف     .م. ق ١٣ و   ١٤القرنين  
وهنا خطاب  . ا يتاجرون معها  يضأنهم  أيعرفون كريت، بل و   

حـد ملـوك    أم مرسل مـن     . ق ١٤ القرن    إلى يرجع تاريخه 
حـد ملـوك    أون مصر، ويذكر الخطاب اسم      ع فر  إلى صور
 ، اليونان فيرجح يعيش كان على األ  الذي  Danunaدانونا
  . ١٩٦٧:٥ ,Astour :انظر

 كثر وفرة إذ نجد إشـارة     أ المصادر المصرية    ولكن 
 الفتـرة    إلى  وثيقة ربما يرجع تاريخها     في  جزيرة كريت  إلى

 ,Ver Coutter: انظر،م. ق ٢٢ القرن  فيولىالمتوسطة األ

٤٥-١٩٥٦; Strange , وتـواترت   ٧٣ – ٧١ , ١٩٨٠ 
-١٧٢" يجه خالل فترة حكم الهكسوس      إ بحر    إلى شاراتاإل

رجح من الشـماليين     جماعة على األ   والهكسوس. "  ق ١٥٧٠
وغزوا مصر وحكموها طـوال هـذه       ، المتحدثين لغة سامية  

االفترة تقريب . 



 القـرن    إلـى  واعتاد المؤرخون العودة بهذه الفتـرة      
 مصـر،    في م وربطها بتراث العهد القديم واإلقامة     .الثالث ق 

 المـواطنين   يا ربط طرد الهكسوس على أيـد      واعتادوا أيض 
 عنه التوراة، ونجـد لهـذه       ي تحك   الذي  بالخروجالمصريين  

غريق أنفسهم وهو تراث يتحـدث      ا تراثها بين اإل   يضأالحقبة  
  إلـى  واالنتقال من مصر Danaansعن مستوطنات دنانز 
: نظـر ا – Phoeniclan Cadmus ييونان كادموس الفينيق

.Diodorus Siculus XL, ٣،٢  
 حكام حاو نبو    مور المثيرة لالهتمام أن   بيد أن من األ    

H ٣ W Nbw وهو اسم إقليم يتطابق على نحو مستساغ مع 
منطقة بحر إيجة، قد تحالفوا كما هو ظاهر مع المصـريين           

ــوس  ــد الهكس ــر اض -١٣ :١٩٥٢ ,Vercoutterنظ
٣٢. قليمين طـوال  ا وجود اتصال وثيق بين اإل     والمالحظ دائم

 ١٥٥٠ – ١٦٥٠(١٨سـرة   نهاية حكم الهكسوس وبدايـة األ     
 ومنذ هذا التاريخ ونحـن   ٨١ :١٩٧٩ ,Helck: نظرا )م.ق

 أو كريت وتشـتمل القائمـة    Kftiwلدينا قائمة بأسماء من 
  )١( سماء من بلـدة أور    أسماء السامية وبعض    على بعض األ  
سماء المصرية وأسماء أخرى غيـر معـروف        وكثير من األ  



 وبغض ،٥٠ – ٤٥ , ١٩٥٠ .Vercoutters: منشؤها، انظر
 تصوره هذه القائمة إال أنهـا         الذي  نيمزيج اإلث النظر عن ال  

.  معرفة شئونها   في هتمام المصريين بالجزيرة وحقهم   اتوضح  
 ي الفقر الوثـائق    إلى ا بالقياس كثر وضوح أويتجلى هذا التأكيد    

 .  تلك الحقبة في موضوع آخريالشديد للغاية بالنسبة أل
 شهدت أبرز الـدالئل علـى وجـود          التي والسنوات 
السنوات من   هي    وثيقة بين مصر ومنطقة بحر إيجة      عالقات
 أقامت خاللها المملكة الحديثة     يوالت. م. ق ١٣٢٠  إلى ١٤٥٠

 .  المشرق فيإمبراطورية لها
فثمة وثائق من هذه الفترة عن بعثـات وافـدة مـن             
 أن المصـريين     فـي  وليس ثمة أدنى شك   .  مصر  إلى الجزر
ـ     هذه العالقة على األ     في رأوا ور السـيادة   قل صورة من ص
ولـدينا مـن   .١٠٠: ٥٠و ١٩٥٦ .Vercoutter: نظرالهم، 

 يراضأ كريت وفى     في ا قائمة بأسماء مواقع   يضأهذه الفترة   
معرفـة   هـي    اليونان تشهد بأن معرفة  المصريين بـاإلقليم       

نظر اا، تفصيلية نسبي Helck, ٣٠:٣٣ , ١٩٧٨: .  
 وأحرى بنا قبل أن نترك الوثائق المصرية أن نـذكر          

   ميت رهينة   في ا هام اكتشف  ا مخطوطً انه سوف يصدر قريب  



 سرة الثانية عشرة،   منتصف األ   إلى  ممفيس يرجع تاريخه   في
نشطة أ  هذه الوثيقة تفصيالً   يوتحك. م. ق ١٩وائل القرن   أ في

 المشـرق ومـا      فـي  فراعنة مصر عن طريق البر والبحر     
وثمة دليل . ١٩٨٧ Posener :١٩٨٠ Farag : وراءه، انظر

  إلى  هذه الفترة يشير    إلى  من مؤسسة دينية ملكية ترجع     يرأث
قل تقدير مع منطقـة بحـر       أوجود اتصال غير مباشر على      

، وهذا من شـأنه أن   ١١٣:١٩ ,١٩٧٩ ,Helckر ظإيجة، ان
 الواقعي الذي يقضي بقيام بعثات مصـرية        حتمالاليزيد من ا  

وة  ويمكن ربطه بدع    مقبول عقالً  إلى هذا اإلقليم وهو احتمال    
  Kekrops" كيقـروبس " ن أمصرية أثبتها ديودور تقـول  
 ).  ١:٢٨ ,Diodorusانظر ( مؤسس أثينا قد وفد من مصر

سنوسـرت  (  المخطوطـة     فـي  حد الفراعنة أولقد ورد ذكر    
ول خيبـر كـارع     إذ أثبتت المخطوطـة اسـمه األ      ) ولاأل

Kheper Kare  أم ترى هو كاخيبر Kakheperrs  ؟ 
وة على هذا نتائج واسعة المدى،      والمخطوطة لها عال   

 تزعم أن    التي رية األسطورة اآل   األبد ، أسقطت مرة وإلى   أوالً
وغيـرت كـذلك    . المصريين لم يركبوا البحر على اإلطالق     

التوازن بين القيمة النسبية للكتابات القديمة وعلم المصـريات     



 الحديث، إذ أعطت الكتابات القديمة تفاصيل الغزوات الكثيرة       
 وممنـون   Sesostrisام بها كل مـن سيزوسـتريس    قالتي

Memnon   نهما هما ذات الفرعـونين     أ: "  اللذين يمكن القول
 Hwrodotds: نظـر ا، " المخطوطة  فياللذين جاء ذكرها

١٠٥ -١٠٠ .١١ and Diodorusl, ١١ &٥٨-٥٣: 

  العصـور القديمـة      ي والجدير بالذكر أن مـؤرخ     ٢١:٣٢
وصـاف  ملـة هـذه األ     معا ٢٠و١٩اعتادوا خالل القـرنين     

باعتبارها باطلة بحجة أن عالم المصريات لـم يعثـر علـى        
 حـد يمكـن    أي    إلـى  ويبـين لنـا هـذا     ، شواهد تؤيـدها  

 يمكن أن     الذي  أن يخطئ مثلما يبين لنا مدى الخطر      "  العلم "
مكن أ   الذي  ينجم عن حجة التكتم حتى بالنسبة لبلد مثل مصر        

 . اثاره بطريقة جيدة نسبيآالكشف عن 
بينة مصرية عـن     أي   ننا ال نجد، باستثناء هذا،    أبيد   

 منطقة بحر إيجة، ومـن       في غزوات أو مستوطنات محتملة   
توضـحه    فإن كل ما B يثم، وكما تشير نصوص الخطية ب

 بين اليونان القديمة    يلنا الوثائق هو أنه كان هناك اتصال قو       
  دلفية الثانية قبل الميالومنطقة شرق المتوسط خالل األ

 



 
  :اآلثار

ا م، وصـفً  . ق ي القـرن الثـان     في "بلوتارك" تعرض كتابات   
ا الكتشاف تم قبل هذا التاريخ بخمسمائة عـام عـن           تفصيلي

  فـي  موضوعات وأشـياء مصـرية مـع نقـش مكتـوب          
 .De Gen. Soc"  وسط اليونان، انظر  في  Boiotiaبيوتنا

تشفة ثار المك نطاق اآل فينفسناأ، بيد أننا هنا سنحصر  :٦-٥
 أو غير   ي تذكار يثار على نقش حجر   لم تعثر هذه اآل   . احديثً

 ا عـن مسـتوطنات مصـرية       ذلك من نقوش تسـجل شـيئً      
لفية الثانية، وهو   أو سامية، بل على العكس فقرب منتصف األ       

 حدده النموذج القديم بأنه زمـن المسـتوطنات           الذي  الوقت
  في ادةفرو آسيوية الرئيسية، حدثت على ما يبدو قطيعة ح        األ

ويبدو أن منتصـف العصـر      . الثقافة المادية لليونان القديمة   
، كانـت فتـرة     "م.  ق ١٦٠٠ -٢٠٠٠"  لإلغريق يالبرونز

 ي نهايتها حدث على ما يبدو تحول اجتمـاع         في فقيرة، ولكن 
ثار الغنيـة بصـورة     وهذا ما تكشف عنه اآل    . مفاجئ وعنيف 

 هذه   في  مقابر شافت وتولوز    في  تم العثور عليها    التي مذهلة
 هي   كانت تحويها هذه المقابر     التي  الفخارية يالفترة، فاألوان 



  تم العثور عليه قبل ذلك مما يشـير          الذي  سلوبمن نفس األ  
غير أن المشغوالت المعدنية الفنية     .  قدر من االستمرارية   إلى

وعلى الرغم من أن هذه القطع      . غريقليس لها سابقة لدى اإل    
 بينها  هوجه شب أال أن ثمة    إيز  سلوب متم أمن المشغوالت لها    

 سوريا   في خرى معاصرة لها أو قبلها بقليل     أوبين مشغوالت   
 ظاهرة علـى وجـود       في ويدل ثراء القبور  . ومصر وكريت 

ا مرأذا كان لخزائن القبور، وهو ما يبدو        إو. طبقات اجتماعية 
صحابها ة أل يا، أن تكشف عن المهن الحقيقية أو المثال       مستساغً

غلب، ذلك أن القبور     األ  في يالجديد مجتمع حرب  فان المجتمع   
 سالح جديد   يزاخرة بالسهام والرماح والمدى ثم السيوف وه      

 .  جنوب غرب آسيا فياخيرأتم استحداثه 
 تأويـل هـذا      إلى  عمدوا يولكن دعاة النموذج اآلر    

أن شـيوخ القبائـل اغتنـوا       : ولىالدليل بإحدى وسيلتين، األ   
 غريـق  أن اإل : قلـدوها والثانيـة   ا شرقية، و  واستوردوا سلع

 مصر للحرب كجنود مرتزقة وعـادوا بأسـلحة          إلى سافروا
ويمكن بالمثل تأويل هـذا     . ة جديدة يساليب فنية وتقن  أجديدة و 

 نه يوضح أن المقابر كانـت مقـابر مصـرية         أالدليل على   
.  فينيقية تضم رفات الطبقة الحاكمة المحاربة من الهكسوس        -



 اتخذه كتـاب تـاريخ        الذي   الموقف مر هو  واقع األ   في وهذا
كيمبريدج للعصور القديمة، وهو الكتاب المعتمـد باعتبـاره         

 مجاله، بيد أن كاتب هذا الفصل يظل داخل إطـار            في العمدة
، حيث يصر على أن شيوخ الهكسـوس، لـم          يالنموذج اآلر 

 :Subbings رظغريقية، ان على الثقافة اإلثر باٍقأيكن لهم 

١٩٧٣،٦٣٧  ا آخر يعزز القول بوجود رابطة بين        ونجد دعم
  القديمة، وبين الساميين الغربيين، وهو ما يتمثل       يمدينة ميسين 

  وفـى بيبلـوس     ي مدينة ميسـين    في  شكل الجبانة الملكية   في
 دائرية  هوس شب ءإذ تتألف من مقابر ذات أعمدة حجرية لها ر        

،  ٢٤ -١٩٢١ ,Montet :٣٨ -٣٦ ,١٩٧٦ ,Hooker: انظر
نما يدعم فحسب   إ،  يركيولوجا كله أن الدليل األ    ويبين من هذ  

ركيولوجيا أداة كليلة   بيد أن األ  .  آخر يءالنموذج القديم وال ش   
 .  الصددا هذ فياا قاطعإذا شئنا منها يقينً. للغاية
 :اللغة

  ا أن نؤكد هنا أن لـيس ثمـة شـك علـى             نجد لزام
ح يتض.  أوربية -ساسا لغة هند  أ هي    أن اليونانية   في طالقاإل

الحالـة الصـرفية، والنهايـات      : لنا هذا من بنية ونحو اللغة     
، والضمائر وحـروف الجـر،      هاالشخصية، وجوهر مفردات  



. شياء اليومية للحياة الزراعية   سماء األ أفعال، و األ،عداد،  واأل
من معجمهـا   % ٥٠كثر من   أخرى أن   أولكن نجد من ناحية     

" انطيقاالسـيم " لفاظ وتطورهـا  المتعلق بمجاالت ودالالت األ   
سرية، والقـانون    ال األ  -والخاصة بالحياة  الترفية والسياسية    

ونعـرف  . وروبيةأصول هند   أوالدين والمجردات ليست من     
 يطانت واالس ةا للغات الناتجة عن الغزا    نماط شيوع كثر األ أأن  

 نجليزية والسـواحلية الفيتناميـة،      اللغات اإل   في ما نجده هي  
ن إ بجوهر أو لـب اللغـة و       إذ نجد هنا المواطنين يحتفظون    

ـ . دخل الغزاة مفردات الثقافة الحضرية    أ ا علـى هـذا     وقياس
 شـنته قبائـل قبـل       يالتمثيل لم تكن اليونان نتيجة غزو آر      

شكال الناجمة عن احـتالل     حدى األ إ هي   ، بل يينلالعصر الهل 
 اللغتـين    فـي  ولكن ثمة نمط آخر نجـده     . ي وفينيق يمصر

ـ        زاة اللغـة المصـقولة     التركية والمجرية حيـث تمثـل الغ
 هـذه الحـاالت يحتفظـون        فـي  بيد أن الغرباء  . لضحاياهم

ومن هنا  . بمعجمهم الخاص المتعلق بالمصطلحات العسكرية    
ـ        سـلحة  ا المتعلقـة باأل   فإن جميع الكلمـات اليونانيـة تقريب

لذلك . وروبيةأ -كلمات ليست هند   هي   والتنظيمات العسكرية 



ـ   ياآلرفإن شئنا أن نؤكد القول بالنموذج        ا علـى    يكون لزام
 . المرء أن يسلم بلغة مولدة لها رموزها ونماذجها الفريدة

غلـب العناصـر غيـر      أن لم يكن    إكثر،  أأعتقد أن    
ساس أ اللغة اليونانية يمكن تفسيرها على        في وروبيةأ.. الهند
 أن  إلـى ومن ثـم ال حاجـة بنـا     . ي غرب ي أو سام  يمصر

يساس قبل هللينأا نفترض مقدم. 
 أعداد  ١٩و١٨و١٧ت على الساحة خالل القرن      ظهر 

صـول  األ أي "أتيمولوجيـة " كبيرة من المحاوالت لدراسـة    
 ,Muss- Arnolt: السامية للكلمات اليونانية وتاريخها، انظر

غير أن غالبية هـذه الدراسـات كـان         . ١٥٥-١٨٩٧،٣٥
تسن قراءة اللغة المصرية إال بعد إقرار       تمصيرها النبذ، ولم    

 ومن ثم، وباستثناء محاولة هامة قـام بهـا        . يرالنموذج اآل 
 السـتخالص  ١٨خالل القرن  "  Barthelemyبار تليمى " 

الكلمات اليونانية من جذور قبطية، لـن تجـد أن محاولـة            
 استعارتها   التي ساسية الدخيلة استهدفت استكشاف الكلمات األ   

 :١٧٦٣ ,Barthelemy:اليونانية من اللغة المصرية انظـر 

١٣٣-٢١٢ . 



  في  كلتا الحالتين تم إقرارها     في ولكن الكلمات الدخيلة   
وهكذا لن يعترض أحد    . يمجاالت دون إخالل بالنموذج اآلر    

ـ    Ebonyبنوس  أعلى اشتقاق كلمة      ي من الكلمة المصرية ابن
Hobny  )  أو كلمة سمسـم   ) ٥Sesame    مـن الكلمـة 

ا مـن  والواقـع أن عـددSS  ."   إس إس " السامية الغريبة 
 اللغة السامية الغربية     إلى صولهاأ ترجع    التي كلمات الترفية ال

 . تم إقرارها
 بعـد   B ين الخطية ب  وشهدت بصحة هذا النسب اآل     

ومن .  فترة متأخرة   في نها كلمات جاءت  أأن كان الظن السائد     
ـ  "  Khiton خيتـون  " هـذه الكلمـات     مالبـس،  يوتعن

 المقابـل   فـي  ذهب، ونجـد ي وتعن Khrysosوخريسوس 
 يوتعن " Bomosبوموس  " خرى مثل   أ لغوية لكلمات    صوالًأ

 لها  التي " Bamahباماه " مذبح أو مكان مرتفع من الكلمة 
نفس المعنى، قد تم إسقاطها دون مناقشة على الرغم مـن أن            

ـ أ - هند يوغصل ل أ أي   ا لم يقترح  حدأ نظـر  ا لهـا،    يوروب
Masson: لفـة  ر لهذه المعايير المختي، وأبسط تفس:١٩٦٧:٧

                                           
ة وكتابـة   ماهر فؤاد  الذي استعنت به لترجم      / أتوجه بالشكر لألستاذ  )  ٥

 ). المترجم . ( الكلمات المصرية القديمة 



 المتطرف، ال يتسامح مع وجود كلمات       يهو أن النموذج اآلر   
لفـاظ   المجـاالت المحوريـة لـدالالت األ        في سامية دخيلة 

خرى عديـدة   أصول لغوية   أولكن ثمة   . وتطورها مثل الدين  
 المجال ذاته نذكر من هذه الكلمـات كلمـات،          في ساغةتومس

  Niqtar من  Nektar ي وهيلهمثل الرحيق أو الشراب اإل
.  نبيذ مقطر أو متبخر؛ وهى كلمات سـبق اقتراحهـا          يوتعن
-٥٤;١٩٧٨ , Levin ,١٤٣ :١٨٩٧ ,Muss- Arndt انظر
ـ  "  مثل خرى لم يسبق اقتراحها   أولكن ثمة كلمات    .٥٥ س دقُ

Kudos " النقيض القذر أو اليـائس      ي وتعن ي مجد إله  يوتعن 
 . ولها نفس المعنى " KDSقدس " وهى مأخوذة من 

نـاوس  " بمعنى يسكن أو يقيم؛ و  "  Naio" وكذلك  
Naos  "ه "، أو المقام المقـدس مـن  يلهبمعنى المقام اإلنَـو 

Nwh "          ،ولها المعنى العام نفسه كما أن لها مدلوالت خاصة
 يبمعنى يضح "  Spkسبك  " "  Sphag سفج "ةملا كيضأو

والكلمة العربية سفح وسـفك وذبـح       ( يقطع الرقبة أو ينحر     
وتبدو هذه جميعها مستسـاغة     ). المترجم -اميةوهى كلمات س  

ا مع عدم وجود منافس لهاتمام . 



صـل   تزايد إقرارهـا األ     التي صول الكلمات أومن   
  Makarios ي للكلمة اليونانية مكاريوس أو مكاريالمصر
 بمعنى الصادق، وهـى الصـفة   "  hrw'M٣مانكرو " وهو 
 يخرو األ  اجتاز بنجاح الحساب     الذي   تطلق على الميت   التي
 وثمـة مصـطلحات   ،٧٣ :١٩٧٩،٧٢ Vermeuleنظـر  ا

 . خرى تبدو معقولة بنفس القدرأ ةقانونية مصري
 من  Martyrsoمارتيروس " انظر على سبيل المثال 

  فيشرفلا " Tima" بمعنى شاهد، وكلمة  "  mtrwمترو " 
 يصل مصـر  أ الحرب والقانون مأخوذة عن      يكل من مجال  

 ,Cemyانظـر   ( سبب كونه عادالً يوتعن"  ٣ Tymتيما " 

 بمعنـى مسـتقيم    OrThos وبالمثل أورتوس ١٨٨;١٩٧٦
وات  " ا وهى مأخوذة على ما يبدو من        عموديW٣t "   وهـى

 ي التخطـيط المعمـار   فيل الفادن أو حبل البناء المستخدم     ثق
 تشـبه النسـر    التيلفاأل (  :١٩٦٩ ,Baddawim: انظر
  فـي  المصرية في rر  تشبه حرف ٣ تأخذ هنا شكل يوالت

 ). العصرين القديم والوسيط 
 ا صارخة بين الجـذر الهنـد       السياسة فروقً   في ونجد 

 بمعنى يحكـم، أو بمعنـى    Reg لكلمة مثل ريج ي أوروب-



 "  Rexركـس  " و "  Rajahراجا  "  في نجدهايملك، والت
 وبـين الكلمتـين اليونـانيتين    "  Ri" يرلندية وفى الكلمة األ

ولى مشتقة األ"  Basileusبأسليوس " و  "  Wanax أناكس" 
 nhعنخ جـت  " على ما يظهر من العبارة المصرية القديمة 

dt  " سـماء  أوتستخدم بعـد ذكـر   " بد األ إلىعاش " يوتعن
 بمشتقات مـن    يصل اللغو و عزز هذا األ   . حياءالفراعنة األ 
  لبعض مظاهر الشـذوذ الواضـحة مثـل         يغريقالجزع اإل 

  في ، وتستخدم " أو المتدفق  يالماء الح " و  " مقدسالتابوت ال " 
 .  بمعنى الحياةnhالحالتين الكلمة المصرية غنخ 

غريقية القديمة تـابع   اإل في basileusمير وكان األ 
 المصـرية   فـي  sr p٣بـازر  "  وكلمة W( anax )للملك 

صبحت كلمة  أثم  " يالموظف الرسم " صل األ  في يالقديمة تعن 
 اللغـة    إلى نجدها مترجمة مع تحوير   و.  وزير يموظف تعن 

 ,Edel:  انظـر ،  Pasia- ra را - صورة بازيا فيكاديةاأل

وإذا عرفنا أن المصرية المتأخرة لم تكن .١٢١ -١٩٧٨:١٢٠
ا ما كان الحرفـان  ، وغالبh  و هـ  p ي بيتمايز بين حرف

ية لن نجد صـعوبة  قغري اإل فيiي آ  يقلبان MSالمصريان 
 . ي الدالل التطابق فيصوتية



بمعنى الحكمة لـن   "  Sophieسوفيا " وكذلك كلمة  
نها مشتقة  أوفق  ولكن األ .  مقبوالً يوروبأ - هند صالًأنجد لها   

ـ   " Sb٣" من الكلمة المصرية القديمة      .  تعلـيم  -مبمعنى يعلِّ
ـ أ يقلب   b ي القديم ب  يحرف المصر لونعرف أن ا     فـي  احيانً

 اسم الربة نت  فيل مثلما هو الحا ph  فيغريقية ليصبحاإل
  ومن ثـم   Nephthys تصبح نفتيس  التي" Nbt ht "خت 

  يصل اللغو ال وجه لالعتراض من الناحية الصوتية على األ       
سـويا  "  يرى أن      الذي  ا مع التراث القديم    يتطابق تمام  الذي

Sophia٦(   وافدة من مصر.(  
من المقبـول بوجـه عـام       : سلحة األ  إلى نننتقل اآل  
بمعنى السـيف  "  xiphosسيفوس " غريقيةكلمة اإلاشتقاق ال

 لهـا نفـس المعنـى     التـي " Sft "من الكلمة المصـرية  
  ).  :١٩٧٦:١٧١ ,Cernyانظر( 

  Phasganosن مرادفهـا  أكذلك من المقبول القول  
 بمعنـى شـق   " " PSGبسـج  " مشتقة من الكلمة السـامية  

 تشـيران نهما  همية خاصة أل  أوهاتان الكلمتان لهما    . أو قطع 
                                           

 الفلسـفة   -التـراث المسـروق   " هذا ما قاله جروج جيمس في كتابه      )  ٦
ولكن اعترف بعض النقاد ظنا أن الكلمة يونانية ولم يعرفها          " . اليونانية فلسفة مصرية  

 ). المترجم( المصريون 



 الفترة الخاصة بقبـر شـافت،        في سلحة الحديثة حد األ أ إلى
 األسـاطير باعتبـاره      فـي  اا محوري ا دور يضأ السيف   ىدأو

 نحو ما حدث مع كـل       السالح السحري لهزيمة األبطال على    
اللذين  "  Theseusتيسيوس "  و  Perseusبرسيوس " من 

    ـ   و. عدائهماأا على   انعقد لهما لواء النصر دائم  ةتمثـل العرب
 تلك الفترة، والكلمـة      في ا آخر ا عسكري نجازإذات العجالت   

نهـا  أويبـدو   "  Harmaهارما "  هي اليونانية الدالة عليها
ا لوجود عـدد كبيـر مـن        شرعة نظر مأخوذة عن حبال األ   

شـبكة،  : "  للفظ يالكلمات ذات الصلة من حيث المجال الدالل      
كن على نحو مستساغ    وهذه المجموعة كلها يم   ". حبل، يخيط 

   الذي   "HRMحرم   " يسيو اآل يفريقاشتقاقها من الجذر اإل   
 اللغة السامية وفى اللغة المصرية       في له نفس المعنى، ونجده   

 .على السواء
مثلة لكلمات  ا من بين مئات األ     جد ال قليالً إوهذا ليس    

صول مصرية وسامية، وغالبيتها العظمى ليس      أإغريقية لها   
نها، علـى   أا نجد   ليها كمي إذا نظرنا   إ، و يوروبأ لها بديل هند  

 وروبيـة أما يبدو، تؤلف نسبة كافية من العناصر غير الهند          
 .غريقية اللغة اإلفي



   الذي  ي االفتراض يساسا بأن نرفق األ   ذويسمح لنا ه   
ـ  . لينيةلة اله ب عصر قبل الحق    إلى يغزو هذا كله   ا ويصبح لزام

 بالضرورة  ي ما يقتض   وهو ي وفينيق يأن نبذله بأساس مصر   
 .  النموذج القديم إلىالعودة

 :ماكن الجغرافيةأسماء األ
يمكن التيماكن اليونانيةسماء األأا من  قليل جد  

صـحاب  أويعزوها  . وروبيةأ - ضوء اللغة الهند    في تفسيرها
لينيـة، ويؤكـدون علـى      ل ما قبل اله   بة حق  إلى ريةالنزعة اآل 

 اللتين  Nthos. – SOSن تييهمية مجموعتين تنتهيان بالنهاأ
  فـي  خـرى أ رأيهما بأساس مشترك مع زوائد        في تحتفظان

صـل  أناضولية لغة مـن     األ( ناضولية  يطالية واأل اللغتين اإل 
 Haleyنظـر  ا)  المترجم- ولكنها انقرضتيوروبأ يهند

and Bleyen; بيد أن الموقـف لـيس   .١٥٤ -١٤١ :١٩٢٧
 ة بالكلمات نجدها  بهذه البساطة، حيث أن هذه النهايات الملحق      

بية والسـامية مـا يبـين أن        وور نهاية جذور الكلمات األ    في
   أا إال   بعضها وإن كان قديم  ا علـى  نه ال يمكن اتخاذه مؤشـر

 ,Kretschemer الحقبة قبل الهلينيـة انظـر    إلىاالنتساب

ا فيما إذا كانـت  يضأوثمة بعض الشك .:١٠٦ :٤٨ ,١٩٢٣



 :١٩٧٢ ,Larocheنظـر  اصول واحـدة  أالمجموعات لها 

٢١٣ Laroche, وليس معنـى هـذا إنكـار    . ٢١٣ :١٩٧٢
ناضـول،  ماكن بين اليونـان واأل    سماء األ أ  في مظاهر تشابه 

 إطار النموذج القـديم المـنقح        في وهذا هو ما يمكن تفسيره    
 . بإحدى وسيلتين

 يفترضـه     الـذي    المشـترك  ي حيث -ساس الهند األ:  ولاأل
ا ثقافة فينيقيـة    طقتين تلقيتا مع  القول إن المن  : يالنموذج والثان 

ماكن مصرية  أسماء  أمصرية، وهكذا نجد على سبيل المثال       
 علـى  Sinope وسـينوب   Abydosخالصة مثل أبيدوس 

 .  لتركيا اآلنيالساحل الشمال
    مـاكن اليونانيـة    سماء األ أا من   ونجد عددا كبيرا جد

مثال ذلك  .  سامية ومصرية  صوالًألها، وعلى نحو مستساغ،     
 كريت وفى جـزر   في نجده Jardanosاسم نهر ياردانوس 

ا كثـر البـاحثين مشـتقً     أ يوهذا االسم، كمان رأ   . البليبونيز
   Jordanجـوردان  " أو  "  Jardanيـاردان  " بوضوح من 

 وكذلك االسـم  . ٩٤ ;IV ,١٨٩٨ ; Frazer: نظراردن أو األ
مأخوذ كما هو واضح مـن جـذر    "  Anigrosأنيجروس " 

 يويأت".  بمعنى يتدفق أو ينبجس GR (N)جر ) ن ( " يسام



 " الصـحراء   في نهر" أو  " واحة  " حيان بمعنى    غالب األ  في
فريقيا خاصة  أنحاء جنوب غرب آسيا، وفى شمال       أ جميع   في

 سماء المصرية على كلمـة     وتشتمل األ . بالنسبة لنهر النيجر  
بمعنى  "  nwy P٣بانوى "  هي " P (h) eneus  فينوس " 
ماكن ساطير المعلقة بهذه األ   ا ما تشير األ   وكثير. أو فيضان  ماء

مثال آخر خـاص بـأكثر أسـماء        .  الفيضانات  إلى اليونانية
 وهـذا   Kephisosا وهو كيفيسوس نهار اليونانية شيوعاأل

  قـبح   ياالسم كما هو واضح مأخوذ عن اسم مكان مصـر         
ة ضافإ  بمعنى نبع عذب بارد، أو منبع نهر مع           kbhأو رقبة   
 ". Sosسوس " النهاية 

فريقيـة آسـيوية،    أصول  أسماء الجبال لها    أوكذلك   
 جميـع   فـي سماء الجبالأ في"  Samسام " فنحن نجد الجذر

 Samikon  وساميكون  Somosنحاء اليونان مثل ساموس أ
ا من ا مشتقة يقينً وجميعها تقريبSamothrace وساموتراس 

وفـى  ( ام أو سـماء  بمعنى س "  Samشام " الكلمة السامية 
سـماء  أو الكثير من    ).  المترجم   -ا شما وشمخ  يضأالعربية  

مشـتقة مـن    "  Hermioneهرميون " المدن المرتفعة مثل
الجبـل  " بمعنـى  "  HRMNحرمن " الكلمة السامية الغربية



ونجدها شائعة من منطقة المشرق خاصة اسم جبـل         " المقدس
 القسـم   ا جبل الشـيخ ويطلـق علـى       يضأويسمى  ( حرمون
 من سلسلة جبال لبنان الشرقية على الحدود السورية،         يالجنوب

 ي القرن، وفلسـطين، وحـوران، وواد      يويشرف على واد  
 - المـورد  - التـوراة   فـي  التيم، وورد ذكره باسم حرمون    

 جنوب غرب آسيا بـدون       في ويظهر االسم كذلك  ). المترجم
 أتيك باليونان جبـل مقـدس        في ويوجد.  نهايته  في حرف ن 

 وروبية نـادرة  أ -سماء الهند وإذا عرفنا أن األ   . مه هارما اس
"  Aideإيـدا  " ا أن جبل جزيرة كريت، فإنه يبدو واضحفي

 " ide يإيـد " رجح من االسم اليونـان      ا على األ  ليس مشتقً 
نـه مشـتق مـن    أ الصواب  إلى قرببمعنى خشب، وإنما األ   

ونـدرك أن هـذه   . بمعنى يـد  "  Y , Dإيد "  السامي االسم
  التـي  كانوا يفهمون بها االسم إذا عرفنا القرائن    التي لطريقةا

 بخر له نفـس االسـم قـر       آتقترن باسم الجبل وباسم جبل      
   ( Daktyloi ).صابع الخمسة طروادة إذ يقال ذو األ

قـل  أ يصل مصر أ من    التي سماء الجبال أويبدو أن    
بليون " ن كان اسم جبل إا وشيوعPelion  " ًا قد يكون مشتق

سـايتا  " وهنـاك جبـل  . سدبمعنى األ "  rw P٣بارو " ن م



Saita "أخذ اسمه، حسبما هو مفتـرض،    الذي أركاديا في 
سـماء المصـرية    ولكن األ . من اسم المدينة المصرية سايس    

   تغلب على المدن، وكثير   ا أن طيبـة  ا ما احتج البعض مؤكـد
 )  Tebah( خذت اسمها عن الكلمة الكنعانية طيباه أاليونانية 
   ١٥٨ :١٩٦٧ ,Astour:.لك أو صدر انظروتعنى فُ
 تشـكيل االسـم،      في حد العناصر أوربما يكون هذا     
رجـح مـن    كثر جوهرية فيه مأخوذ على األ      األ يءولكن الش 

حبـات  " بمعنى صدر و "  db٣: جذر الكلمة المصرية جبا
db٣T  "   أطلق على مدن كثيرة من المحتمل أن يكون مـن

. سـم أواريـس   اا ب يضأوس والمعروفة   بينها عاصمة الهكس  
 وإذا تصورنا أن اإلغريق ،٩٢٢ :١٨٦٩ , Brugsch: انظر

فهموا االسم باعتباره اسم للعاصمة المصرية فقد يفسر لنا هذا           
استخدامهم اسم طيبة للعاصمة المصرية خالل فتـرة الحقـة          

 ". db٣جيا " ي لم يسمها المصريون أنفسهم الصعيد، والتفي 
 حيـث   Spartaا مختلفة السم أسبرطة وبونجد ضر 

نهـا  أويبـدو   . يطلق على مواقع كثيرة داخل وخارج اليونان      
 بمعنـى واليـة    " Sp٣tسباط   " يمأخوذة عن االسم المصر   

وتتأكد لنـا العالقـة مـع       . أو مقاطعة أو عاصمة المقاطعة    



 Sp٣t بين سـباط     يسبرطة البيبليوزينية عن طريق التواز    أ
ونها بصورة ابن آوى رمز اإلله أنوبيس        يشبه  التي المصرية

 تؤمن بالكالب وعبـادة هـرميس        التي سبرطةأوبين عقيدة   
  وعادة ما يلخصون هذا باسم    .  إلله أنوبيس  يالمعادل اإلغريق 

، "الروح المولـول " بمعنى "  Lakedaimonليكى دايمون " 
 K٣ كا انبـو  ي عن اسم المكان المصر قد تكون نقالًيوالت

inpow  كانوبوس  أوCanopus  روح أنوبيس أي . 
 واالسـم أثينـز     ،Athenaكذلك فإن االسـم أثينـا        

Athens  يسمان مصريان كما هو واضـح، وحسـب رأ  ا 
أفالطون وكثيرين من الكتاب اإلغريق ثمة رابطـة وثيقـة          
تجمع بين المدينة اإلغريقية ومدينة سايس المصـرية علـى          

لقد ارتبط البلـدان    . لدلتا ا  في الحدود الغربية والمتاخمة لليبيا   
 التي هي    واحدة ةا لالعتقاد السائد آنذاك بأن إله     ببعضهما نظر 

 ثيناأالمصرية، واإللهة  )  Neit( ة بنت هأسستهما وهى اإلل
  . ٢١ :Plato , Timaeus: نظرا اليونان القديمة في

 العصـور    فـي  واآللهتان متشـابهتان لـيس فقـط       
  التـي  يقونـات  األ  فـي  ابهتانا متش يضأالكالسيكية، ولكنهما   

 ٨تصورهما، إذ ترتبطان بصورة درع لك منهما على هيئة          



لف الثانيـة    مصر؛ وفى األ    في لف الرابعة قبل الميالد    األ في
ثينـا  أ  في .م.ول ق لف األ  كريت ومسينيا ؛ وفى األ      في .م.ق

 .اليونانية
سماء دنيوية  أسماء المدن المصرية لها     أوكانت جميع    

 وقت واحد، مثال ذلك بلدة سايس اسـمها         في .خرى دينية أو
. بمعنى بيت أو معبد الربة نـت  "  Ht Ntحت نت " يالدين

  إلى  تتحول Ht –خرى أن حت    أماكن مصرية   أ  في ونالحظ
وقد يفسر لنا هذا    .  اللغتين القبطية واليونانية    في - أو آت  -أت

وربما جـاء   .Athenai يول من االسم أثينا   نشأة المقطع األ  
.  الكلمـة نـت   إلى Aن إضافة الحرف المتحرك أ الثانى م

   Anatعنـات  " سـماء آلهـة مماثلـة    أليه إوهذا ما تشير 
 المشـرق، وفـى    في عثر عليها التي" Anaitisو عنايتيس 

 يوازيه ما حدث عنـد   Neit  فيوإدغام حرف العلة. إيران
واختفـت  .  أدب هـوميروس  فـي  Athenaie يكتابة أثينا

   أنومن ثم نجد. لغتين المصرية واإلغريقية ال في Tsالنهاية 
اسم المدينة مثال جيد للمطابقة الصـوتية وللداللـة اللفظيـة           

ـ أوهناك شهادة قديمة على هذا      . وتطورهما ذلـك أن   . ايض
  فـي  كتـب  Kharax of Pergamonخاراكس البرجمانى 



أن مدينـة سـايس عنـد       : "  يقـول   المـيالدي  يالقرن الثان 
 ". أثيناالمصريين يقال لها 

 ويتضح لنا هذا G٣٩ ١١١ .Fm. Hist. Gr: أنظر 
إذ بدون . ي وأثينا Ht Ntحت نت " بجالء إذا ما طابقنا بين 
 .ا بال معنى هذا يغدو الكالم رطانً

ن اإلغريق اسـتخدموا ذات االسـم للربـة         أوالقول   
   مخاطبـة    في ا مع عادة المصريين   ولمدينتها إنما يتسق تمام 

 أو اإلشارة إليهم من خالل مقاماتهم حيـث         اآللهة والمقدسات 
 لهذا هو اسم فرعـون      ي الكالسيك يوالمثال النموذج . يقيمون

 ".البيت العظيم أو القصر" "  بمعنى ٣'Prبرعا " المأخوذ من 
بمعنـى   "  Pr Wdyt بر وجيت " ومثال آخر، هو  

بيت وجيت إلهة الخضرة والخصب والثعابين، وقد ظهـرت         
وثمة مخطوطة مصـرية  . لتا أثناء الفيضان   منطقة الد   في هذه

، كنـا أن    Wdyt كريت تذكر عبادة وجيـت        في عثر عليها 
 ا من التماثيل الصغيرة إللهة جميلة تمسك الثعابين        هناك عديد

ساس شـواهد   أ وعلى   معنى هذا أنه من المقبول عقالً     . بيديها
لهة الثعابين إ ب Wdytيقونات أن نربط وجيت لغوية، وكذا األ

 القـول   في وأفروديت، ولن نجد صعوبة Minoanنون مي" 



وقـد اعتـاد   . Pr Wdyt ن أفروديت مشتقة من برو جيت أ
 ا البدء بمتحرك قبل السـواكن االسـتهاللية،        المصريون دائم

و " ا ما تتحول وكثيرW "  أو  "  إلـىO "  الكلمـات   فـي 
ـ     . في اليونانية الدخيلة       ةولنتأمل كمثال اشتقاق الكلمة اليوناني

  التـي رضالمحيط البعيد واأل" معنى Pontos "  "بونتوس" 
ـ  "  Pwntبونـت  " ةونقارنها بالكلمة المصري" وراءه ي    وتعن

لـه  وكذلك اسم اإل  ". ليها بالبحر إ نصل    التي رض البعيدة األ" 
  .Wsirوزيريس المأخوذ من وزير أ

 ليس لها  التي Atheneثينا أوعلى العكس من كلمة  
ن لهـا   أوروبية نجد أفروديت إذ يقال      أ -غة الهند  الل  في صلأ

. ة هذه اللغة، ولكنه قول مردود وغير مستساغ البت         في أصالً
أفـروس  " ول من اسمها مشـتق مـن        ن الجزء األ  أإذ يقال   

Aphros  " نفسها من الكلمـة   هي والمأخوذة" الزبد" بمعنى
سر  ولكنه قول ال يف-بمعنى الغبار "  A parأبار " الكنعانية 

 ميالدها مـن زبـد      ي تحك  التي ساطيرالكثير، وإذا تأملنا األ   
 . المزعوميصل اللغوالبحر سيتضح بجالء مدى زيف األ

غريق مصرية االسم علـى     رباب اإل أربة أخرى من     
حيكات " ا وهى الربةنحو مستساغ تمامHekate  " وصورتها



 ، ونجـد  بعجوز سحرية شمطاء ذات اهتمام خاص بالخص      
" HKTحكت  " رباب المصريين الربة    هيكل األ  مجمع أو    في

حقا "  صورة ضفدعة ومقترنة بالسحر     في وهى امرأة عجوز  
HKارتبطـت   ي توالد جديد بعد الموت والت      في والبعث " ٣ 

     ا، بالخصوبة الفريدة للضفدعة   بشكل ما، حسب ما كان شائع .
خير هنا، بينما سقط مـن اسـم         األ Tواالحتفاظ بالحرف ت    

منهما، فاالستعارات المتبادلـة    أي    حجة على  لهة نيت ليس  اإل
 دقـة العالقـات      تعقّب آثارهـا بـنفس      ال يمكن   بين اللغات 

    فـي  حرف االستهالكية وهكذا فينما نجد األ   . الوراثية للجينات 
سـو  " واليونانية  "  Tu يت"  و  du يد"  هي Thouأنت " 

Su  " تتبع نظاما للتحـوالت الصـوتية فـأن    ا معروفًا عام
ا شكال كثيرة جد  أالستعارات من اللغات يمكن أن تتولد عنها        ا

ولنتأمل على سـبيل    . وتكون جميعها مأخوذة عن جذر واحد     
عنـى قصـة   تو"  Cantataكانتاتا " نجليزيةالمثال الكلمة اإل

 بمعنـى أغنيـة    "  Chantشـانت  " غنائية وكذلك الكلمتين 
همـا مـن   بمعنى نشيد البحارة و " Shanty " نشودة و أأو 

  " . Cant –كانت  " يجذر رومان



سـماء  صول  اللغوية أل    بنا أن نوازن بين األ     يوحر 
كلمـة   هي  Aresأن الكلمة . له ذكرإرباب وبين اسم أثالثة 
واستخدمت هكذا للداللة علـى     ". نبيل" وروبية بمعنى   أ -هند

واإلله المعروف اآلن بهذا االسم كان يسمى        .لهةعديد من اآل  
  B ي الخطية ب في " Enyoأو إنيو   Enyalios إنياليوس"

   وعند هوميروس، وكان إله الحرب عند المصـريين يـدعى          
      اليونانيـة باسـم    فيوانتقل بعد ذلك "  In Hrtإن حرت " 
، ولن نجد صعوبة تذكر من الناحيـة   " Onurisأونوريس " 

ا عن الخلط بـين      هذا االشتقاق حسبما ذكرنا آنفً      في الصوتية
  . r / Iآى /آر

 صول اللغويـة أن    ا ما يقال عند اقتراح هذه األ      وكثير
ن المرء بإمكانه أن يجد بالمثـل       أمصادفات التوافق كثيرة، و   

رفض هذا الدفع على    أننى  ألغتين، بيد    أي   تشابهات كثيرة بين  
 .مستويين
وجـه تشـابه    أ أن اكتشف    ة لم استطع البت   يأنن: أوالً 

 .ين لغات من شرق آسيا أو لغة البانتومماثلة بين اليونانية وب
 أن تكـون اللغـات      إلـى  ليس  ثمة ما يـدعو     : اثاني 

وحتى لـو   . كثر من غيرها  أخرى من مناطق نائية واعدة      األ



 فثمة فارق كبير وحاسم بين وضع تنـاظرات         قبلنا هذا جدالً  
من لغات قبائل   ( .Algonquinوتماثالت بين لغة الجونكين     

واللغة اليونانية على الرغم    )  المترجم -ينمريكا الشمالي أهنود  
بين كشـف   ،ا،  ا ومكانً من بعد المسافات الفاصلة بينهما زمانً     

ـ . وجه التماثل بين اللغتين المصرية واليونانية     أ  حالتنـا   يفف
 ي والجغراف يا على التجاور الزمان   مر قاصر خيرة ليس األ  األ

صالت وإنما ثمة تقارير واسعة االنتشار أكيدة المضمون عن         
 .ثقافية وثيقة بينهما

 أما عن أسماء اآللهة فإن هيرودوت يقرر بوضـوح          
  إلـى  ا جـاءت  لهة تقريب سماء جميع اآل  أ: " ال مزيد عليه أن   
قرار هذا اإل. ١١:٤٩ , Histories: نظرا" اليونان من مصر

 الـزمن    فـي  معارضة أو تحد   أي   من هيرودوت لم يصادف   
هـة  لسماء اآل أ هذا، أن    القديم، و يجب أن نؤكد، عالوة على      

 وروبيةأ -سماء هند أ  إلى صولهاأ ترجع    التي اليونانية الوحيدة 
ن إ، بـل   Zeus وزيـوس   Hestiaهستيا : لهين فقطإلهي 

  في صواتخير تحيط به مشكالت من ناحية علم األ       االسم األ 
 .اللغويات



 تفاصيل عـن    ي الثان ه كتاب  في "هيرودوت" ويقدم لنا  
 والنظـام   ي المصر يرة بين النظام الدين   تشابهات عقائدية كثي  

، ويقرر صراحة أن الرابطة بينهما وثيقـة،        يغريق اإل يالدين
 غريـق  ا مما عنـد اإل    قدم كثير أ ي المصر ين النظام الدين  أو

ـ    هي   سباب أن تكون مصر   فال بد لهذه األ    االمنشأ لهم جميع .
 أن جميع كتـب  ةهمية بمكان مالحظومن األ. ٤٩ ;II: انظر

ليها فيمـا   عطالع  كسفورد مسموح باإل  أ جامعة    في هيرودوت
 جامعة   في وليس الموقف . ليه هنا إ المشار   يعدا الكتاب الثان  

 يكيمبريدج بهذا القدر من السفور وإنما تم إسقاط الكتاب الثان         
 .خرىمع بعض الكتب األ

وجه تماثل تفصيلية كثيـرة داخـل منظومـة         أوثمة   
 ١٩٦٧:ريقيـة انظـر   غساطير المصرية والكنعانيـة واإل    األ

Astour;     بطـال  أشـهر   أسماء البعض مـن     أ، مثل ذلك أن
 أوروبية ولكن لهـا جـذور     – هند    جذور  إلى غريق تفتقر اإل

     سـتاذ ولقد برهن األ  .  سامية ومصرية  واضحة ومقبولة عقالً  
بطل  ( Bellerophonبلليروفون  " على أن االسم    " أستور" 

ة جوادة المجـنح     اليونان استطاع من فوق صهو      في كورينتى
مأخوذ من بعـل    )  المترجم -يأن يقتل برمحه الوحش الخراف    



نظـر  ا" مراضإله الشفاء من األ " "  Baalraphonالرافون 
Astour, يغريق وحسب  التراث اإل، ٢٦٠ -٢٥٩ز ١٩٦٧ 

 امتـدت   يثيوبأا فاتح   يضأ، و يفإن ممنون هو فرعون مصر    
 ميـت    ضوء مخطوطات   في ولكن. ناضولفتوحاته حتى األ  

ن أن الصواب هو اشتقاق اسمه من       ا اآل صبح واضح أرهينة  
سـرة   وهو اسم عديد من فراعنـة األ  imn m htأمنمحات 

نه قاد غزوات تجاه    أحدهم باعتبار   أ  إلى الثانية عشرة، ويشار  
 كبيـر    يطلق على غازٍ     الذي  الشمال، وإذا اعتبرنا هذا االسم    

، فـإن   يقب ملك  اسم قيصر، أو شارلمان إنما هو ل        شأن شأنه
 حيـث   Agamemnonهذا سوف يفسر لنا اسم أجا ممنون 

 عظـم   العظيم ومن ثم يكون االسم هو ممنـون األ         يأجا تعن 
 .كبرأو األ

وعلى الرغم من الصورة الشائعة عن أخيل  أنه بطل           
 ضوء لغـة     في  عظيم، إال أن من المتعذر تفسير اسمه       يآر
هـو ذلـك    ول مكونـات  اسـمه       أذلك أن   .  أوروبية -هند

 يأه: " اا جد  يتكرر كثير   الذي  السامي   االستهالل ذو الطابع  
– Ahi  " أخيـرام   فـي ونجـدها ..". يكـون  يخأ" بمعنى 

Ahiram  ... أ من االسم    يوالمكون الثان . لخإ اكثر غموض .



خرين لهذا البطـل وهمـا بليـوس        والمالحظ أن االسمين اآل   
Pelleus  وبلياديس Peliades يسم المصر مشتقان من اال 

ا مع التناظرات ويتسق هذا تمام. سد بمعنى األ rw P٣بارو 
ويحـدث  .  رآها هوميروس بين البطل والحيوان      التي الكثيرة
ويفسـر لنـا   . باهأنه أخيل فيقال   أا التفرقة بين بيليوس و    أحيانً

، وهـذه   a/ldes االسـم   فيهذه الالحقة الدالة على النسب
 ويتعـين القـول بأنهـا       يروب أو -الالحقة ليس لها جذر هند    

 .  بمعنى طفل أو ابن idمأخوذة عن الكلمة المصرية إد 
سـماء  أساطير، شأن   لهيات واأل وهكذا يبين لنا أن اإل     

ا يدعم بصورة ماحقـة غلبـة       ماكن الجغرافية، تمثل برهانً   األ
 ضـوء    في ، صفوة القول  يالنموذج القديم على النموذج اآلر    

للمقارنة بين النموذجين نجـد أن      ة المستخدمة   عالمعايير السب 
سـباب الذاتيـة الجوهريـة، والوثـائق،        ثالثة منها وهى األ   

ما المعايير  أيثار النموذج القديم،    إ  إلى عثرية تنز والشواهد األ 
لهيـات  ماكن الجغرافيـة واإل   خرى وهى اللغة، وأسماء األ    األ
 . اا مطلقًساطير فإنها تدعم هذا النموذج القديم دعمواأل

خـرى   دراسة قادمة التطبيقات األ     في نناقشوسوف   
 نشأت عنها    التي صول مجاالت تأريخ األ    في يرللنموذج اآل 



  اليونان القديمة، وهـى الدراسـة       في السياسة والعلم والفلسفة  
 .   نتائج مماثلة إلى بناي تنتهالتي

وقد يسأل سائل عن عالقة هذه المشـكلة التأريخيـة           
  فـي  ثارة زوبعـة  إ  إلى تناالمبهمة بعصرنا الراهن، ما حاج    

 سـرار  أالدراسات الكالسيكية، وما تحمله مـن غـوامض و        
 :سوقها على مستويينأ على هذا يجابتإال ضرر منها؟ و

ـ   ؤمن بأن من األ   أ ي أنن :ولاأل ا مهاجمـة   همية بمكان منهجي
لف بـين النـزعتين الرومانسـية       ؤ ت  التي الثقافة الرومانسية 

ت بشأنه برهان فهو بعيد عن      والوضعية، إذ ترى أن ما ال يثب      
نـه  طار العقل، وهذا قول مضلل مرتين ذلك أل       إبحثه داخل   

ـ   توقير يا يضف حيانًأا فيها و   صورة مبالغً  ييضف ا لمـا   ا خاطًئ
تقيـيم   أي   ومن ثم يستخدمه للحيلولة دون    " ييقين" يصفه بأنه   
 .ساس المعقوليةأمثمر على 

التقنية المزدوجـة    هذه   ت أن الثقافة الرومانسية استثمر    :اثاني
وروبا عن بقية العالم وتفوقها     ألترسيخ أسطورة  تزعم عزلة      

ا، وضـار وخبيـث     م خاطئ ومضلل تاريخي   زععليه، وهو   
اسياسي. 

 



  
 "    "  

 
 هسنة، وتحركت دوائر الميا    البركة اآل   في سقط حجر  

جوم ثقافة مصر ومستقبلها،    تستثير فكر وخيال من يحملون ه     
ا لمواجهة  ا لطريق قويم، واستعداد   نفسهم التماس أهدوا  ا يج يلك

 .  المنطقـة   في عداء ثقافة مصر التاريخيين   أثقافية ساخنة مع    
راء واالجتهادات إذا صدقت النوايا،     ال ضير من أن تتعدد اآل     

 حتـى   يءصوات، وتستعر حمى الغضب البر    وقد ترتفع األ  
عمال ألقاء  إ  إلى حدهمأكاديمية فيدعو   لروح األ تتجاوز حدود ا  
ذا كانـت هـذه     إال  إ صندوق القمامة، اللهم      في جادة ومجهدة 

، إن  يعرفها، ولكنهـا دعـاو    أكاديمية موضوعية ال    أعبارة  
حـب  أن صـاحبها    أنها مغفورة طالما و   أخطأت التعبير إال    أ

مصر كثيرا كم كان من الحب ما قتلا؛ وحق. 
  بأا  وليس غريبا أن يشتعل الحماس وتشـتد الغيـرة        د

        ا على مصر ونحن نستعيد معالم طريق مهجور، ونلتزم نهج
لم يعهده   يواهر الثقافة والتاريخ  االجتماع    ظ تناول    في اجديد 

ولكن أشد ما أحرص عليه هو أن تتضافر وتتركز         . كثيرون



  في ي، هو تأكيد دور مصر التاريخ     ينظار حول هدف قدس   األ
ا ساسأ المهيض، ليكون وعيه الجديد      يالمصرنسان   اإل يوع

  فـي   لشخصـيتنا التاريخيـة    يا لوالء عقالن  ووقاء و تجسيد  
 نكـار إمرات طمس معالمهـا و    ا عانت من مؤ    التي وحدتها،

سـميها  أعـراض   أ من متالزمـة     يدورها، حتى باتت تعان   
 حد   إلى  يصل   الذي  ضيف صمت علمائنا  أثم  .. نااختالل األ 

 .ها عن الكافةكتمان شهادة حق وحجب
ا،  تجميل صورة مصر اصـطناع      إلى نحن ال نسعى   

  في يخ كما يفعل خصومنا، بل نلح     رحداث التا أوال أن نزيف    
بذل الجهد لرد االعتبار، ونصوغ صورة صحيحة من واقـع          

 صادق عن مصر الحضـارة      يالتاريخ، وغرس حس تاريخ   
ـ  ييمان بأن هـذا الـوع     ذات العمق العريق، مع اإل     ا  مقرونً

 يبـداع الفكـر    مجال اإل   في ا لنهضة علمية عصرية   زمومال
 والفعاليـة   يساس تأكيد الوجـود المصـر     أ هما   ينتاجواإل

  في قليمية، ومن ثم المواجهة الصحيحة، والخطو     المصرية اإل 
 .ثقة نحو المستقبل

 الدائر بشأن ترجمة    يأقول هذا بمناسبة الحوار النقد     
  هذا الكتاب ".رتن برنال ما" لمؤلفه" فريقية سوداء أثينا  أ" كتاب  



على للثقافة ترجمته ضمن خطة تستهدف       أقر المجلس األ   الذي
ـ أ بواقع عصـره، و    ينسان المصر تنوير اإل  ا بماضـيه   يض
   الذي  ويباشر ترجمة الكتاب  .  أهمله التاريخ    الذي  يالمصر

سـاتذة  أن، مجموعة مـن خيـرة   صدر منه مجلدان حتى اآل  
ـ إصدقهم  أالجامعة المتخصصين و     ا بمصـر ودورهـا،     يمانً

ا لطبيعة المناخ الشائك المحيط بواقعنا الراهن       وضحهم فهم أو
قدرهم على تمييـز الخبيـث مـن        أواحتماالته المستقبلية، و  

 الطيب؟
 :مدار النقد أربع نقاط

 لموضوع  يكاديم أن برنال غريب عنا التخصص األ      :ولاأل
 غيـر    فـي  ي برأ ي أن يدل   في الكتاب، ومن ثم ليس له الحق     

 .هتخصص
نه مغرض فالسياسة هـوى     أ أي    الهدف، ي أنه سياس  :نيوالثا

 . العلماء منه برأ
 . و خبيثي خفيهواجس عن نزوع صهيون: والثالث
  إلى قصىالنقلة غير المبررة ظاهريا من الشرق األ      : والرابع

والنقاط . سرائيلإدنى عقب المصالحة بين مصر و     الشرق األ 
بـة عـن التخصـص      الغر: طار واحد إا  ربعة يجمعها مع  األ



 لمصر  ي والنوايا السياسية المستترة لصالح عدو تقليد      يالعلم
سرائيل، مع االستشهاد بأن جامعات عريقة مثل جامعـة         إهو  

 . هارفارد رفضت نشر كتابه
   خبـث    فـي  أعطى" مارتن برنال " اوالسؤال هل حق 

 يسرائيل سرية ماكرة على مذبح المعبد اإل      ة تقدم يجهده العلم 
إذا كان ذلك   ...  عروقه؟    في  ودماء قديمة تجرى   وفاء لجذور 

كذلك فقد أخطأنا الطريق حـين اخترنـا كتابـة متحمسـين            
ا لمجابهة ثقافيـة مسـتقبلية تـدعمها        لترجمته وليكون منطلقً  

 . خرى خاصة من علماء مصرأكتابات 
ـ      أريد أن   أأنا ال      يدافع عن برنال فهذه قضية، ولكنن

 العربية، فأنا    إلى ة الكتاب  لترجم ي وحماس يدافع عن اختيار  أ
 وتحمست له ضمن مجموعة متماثلة      تهصاحب اقتراح ترجم  

التـراث  " خ مصر القديم منهـا، كتـاب      يمن الكتب عن تار   
قول أو. غريقية فلسفة مصرية مسروقة   الفلسفة  اإل  " المسروق

 ي أن مصر التاريخ الحضار    ين سبب حماس  أبكل المسئولية   
ا في محاوالت متعاقبة مـن       اقتلعت عسفً  جذورنا أي   الرائد،

جناسهم، لزعزعة وجودنا، وتقـويض     أ الغزاة على اختالف  
ن والقضـية الملحـة اآل    . ركان تماسك الشخصية المصرية   أ



عـادة بنـاء    إ هـي    ساسية للنهضة وفريضة غائبة   أكمقدمة  
 يثم لـيس دفـاع    .  وحدتها التاريخية   في الشخصية المصرية 

اجتهاد  متاهـة    فـي  وط فريسة ا بواقع دون السق   ا بل استشهاد 
، ثم ثقة بالنفس وبأننا نملك      يءالهواجس والمخاوف من ال ش    

رادة والقدرة على أن نفيد بعقالنيـة نقديـة مـن           العقل واإل 
 فإن المعلومة سالح ماضٍ   . طار نهضة منشودة  إ  في المعلومة

ـ     يد من يتناولها صدقً    في ـ  ا ومهارة ال تزييفً مـا  أ. اا وتالعب
  إلـى   والجمود وهو بداية الطريق    الخوف فانه يورث العزلة   

 . العجز والتهلكة
أن المفكر والعالم والكاتب    : قولأوعن برنال وغيره     

، ي المجتمـع المحلـى والعـالم       في والفنان هو انتماء ودور   
 وإلى ثقافة قوميـة    ،  انتماء إلى عصر   :حداثياتهإواالنتماء له   

ـ      وإلى تثقيف انتقائي  ،  عالمية \ ة،  خـالل التنشـئة االجتماعي
 وظروف حيـاة فرديـة      يوليس التعليم فقط، والى مناخ فكر     

إذ أن هذا كله يحدد ويصـوغ الـدور المنـوط           . واجتماعية
  ر عنه سلوكه مصداقً   بالمرء ثم يعب  ا لروابطه  ا لفكره، وتأسيس

ركـائز   هـي    االجتماعية باعتبار أن الترابطات االجتماعية    



ـ   على الصـعيدي   ي ومجاله التنفيذ  ينسانالنشاط اإل   ين المحل
 .اا وتباعد، وفى ضوئها تتمايز االنتماءات تقاربيوالعالم

، هواجس شغلتنا عن    يفماذا عن برنال، يؤكد أو ينف      
 .المضمون وهى استنتاجات مركبة وليست وقائع صريحة

يجاز، وراء مارتن برنال خلفية تاريخيـة       إببساطة و  
 حياة المجتمعـات مـن       في ثقافية وعلمية موسوعية، تدمجه   

 بالمعنى  يحيث عالم ومفكر، و تنأى به عن التخصص العلم        
  فـي   أن تخـرج    إلى الضيق المحدود استوعبها منذ طفولته    

 : علماء ثالثييدأالجامعة على 
عطـى  أ   الـذي   عالم المصريات " آالن جاردنز "  الجد :أوالً

    عنوانـه  لف كتابٍ أا، و حياته لدراسة المصريات لغة وآثار:    
ا، صبح شاب أ حفيده يوم أن      إلى هداهأيم و  القد يالنحو المصر " 

ظلـت  . وقال له كلمة وهو يهديه الكتاب كأنها نبوءة عراف        
 أن حان وقت طفت فيه       إلى عماق مارتن أ  في الكلمة محفورة 

ال تدرس اللغة المصـرية قبـل أن        " على السطح، إذ قال له    
ـ     . اديونانية ج يتعرف ال  ـ أا  وقد كان الجـد مهتم ا بعلـم   يض
 بغير ضفاف، وإن احتـرم      ينه باحث علم  أ يعنأت،  اللسانيا



    ثم إن هـذا المنـاخ       ا أو معزالً  التخصص دون أن يكون قيد ،
ا لحل المشكالتجعل اللغة عند الحفيد مفتاح . 

ب جون برنال عالم الفيزياء ومؤسس علـم العلـم         األ: اثاني .
ـ  أخرى  أ مرة   -ي وسياس يعالم موسوع  ، يـرى   يقول سياس

  فـي  ي لها شموليتها ودورهـا الـوظيف      العلم ظاهرة حضارة  
 للعلم، وترسب هـذا     يالمجتمع، وعنى ببيان السياق االجتماع    

 ".مارتن برنال "  ذهن  فيكله
نيدهام " نجليزى العالم اإل: اثانيNeedham   عالم الكيميـاء 

 مجال تخصصـه وحـاز       في بدعأجنة وقد   الحيوية وعلم األ  
 النزعـة،   يسـان نإ يا عالم موسوع  يضأوهو  . شهرة عالمية 

. ي التطـور التـاريخ     في  التوجه، عنى بترابط العلوم    يسياس
" مارتن "  إلى ب حب   الذي  عشق حضارة وعلوم الصين، وهو    

    كاديميـة،  ا للدراسـة األ   الصين منذ صباه فاختارها موضوع
 فتح عينيه علـى تطـور العلـوم والحضـارات             الذي  وهو

عقيدة التخصص  سار  إمن  " نيدهام" ، وخرج   يوتفاعلها الثقاف 
 تطـور تـاريخ     ي الحضارات وف   في فلّأق و  الضي يكاديماأل

جل كلمة صـدق لصـالح قضـايا        أسهم بعلمه من    أالعلوم و 



وروبـا بعامـة    أشعوب العالم الثالـث ضـحية       ... الشعوب
 .وسط بخاصةوشعوب الشرق األ

    ا من خـالل التنشـئة      اصطلحت هذه العوامل تاريخي
مـارتن  " غة فكر وثقافة ونهـج    الثقافية االجتماعية على صيا   

موسوعة العلم  :  تناول ظواهر التاريخ والحضارات     في "برنال
والتزام بالوظيفة االجتماعية للعلم، ثم السياسة موقف معبـر         

 مجتمـع   ةيمان بأن العالم وعلمه رسال    إ جملته، و   في عن ذلك 
 . وليس العلم تميمة للحفظ

ـ  والعل ي هذه العوامل المنـاخ الثقـاف       إلى يضاف   يم
وروبا والعالم، وهـو منـاخ منـاهض      أ  في  السائد يوالسياس

  فـي  للنزعة  المحافظة ويشكل ما يسمى الثـورة المضـادة         
حياته بعد الحـرب العالميـة      " مارتن برنال " وعى  . الغرب
وكانـت ذروة   . وروبا وانحسار هيمنتها  أزمة    أمع   أي   الثانية
  الستينات، وظهرت مدارس فكرية ومناهج بحـث        في زمةاأل

جديدة وتأويالت كثيرة، وتصدعات وصراعات داخل الغرب،       
.. وظهرت حركات الطالب والجماهير للتحرر من الخـوف       
.. الخوف من محرقة نووية؛ والخوف على المستقبل ومنـه        

وثورة ضد الصفوة وطموحات وتطـورات أفرزهـا التقـدم     



 واعتلـت بلـدان آسـيا وأفريقيـا       .. ي والتكنولـوج  يالعلم
لـم تعـد    . حداث العالميـة   مسرح األ  -ابقً المستعمرات سا  -
بل تكشف زيف الكثير من     .. الحداثة والحضارة    هي   وروباأ
 ســادت وراجــت باســم التنــوير والنهضــة  التــيراءاآل
لقد تعددت منابـت الحضـارات؛ وتضـافرت        .. كاديميةواأل

 ذاته وكان   يوروب ينقد العقل األ   يلك.. سقاط القناع الجهود إل 
 ".برنال"  تصدى لها  التييةمما انتقده تلك القض

كاديمية، وفـى ظـل     وروبا باسم األ  أاستحدث علماء    
 صبحتأالهيمنة االستعمارية االقتصادية والثقافية مقولة زائفة       

 هـذه المقولـة بتقسـيم       ي السائد، تقض  يطار المعرف اإلهي  
      ويقـول . ي وحـام  ي  وسـام   يجناس ثالثة آر  أ  إلى البشرية

 عـن رؤيـة     ي التقسيم تعبير نظـر    إن هذا ": مارتن برنال " 
  فـي   االستعمارية ويمثل نزعة عرقية سافرة شـاعت       ةللهيمن

    اقترنت، كما يقـول     التي وتقول هذه النزعة  . نيوروبيفكر األ 
 ، إن السـالالت    ١٨ نهايـة القـرن       في بالرومانسية" برنال" 

ا، وأن مـن    ا وتاريخي ا وعقلي جناس غير متكافئة فيزيقي   أو األ 
 ن المدينة المبدعة الخالقة بحاجـة     أجناس، و امتزاج األ الخطأ  
، والحفاظ على نقاء الجنس دعامة الحفاظ على        ي جنس نق  إلى



إن :  القول  رأيهم، ليس مقبوالً    في ولهذا،. وروبيةالحضارة األ 
 ي ومـا هـو سـام      يوروبأاإلغريق نتاج مزج بين ما هو       

 هو  يروروبية آرية خالصة، والجنس اآل    أ، فاليونان   يفريقأو
ـ    أ   الذي  رقى وله المجد، فهو   الجنس األ   يبدع المـنهج العلم
 .والعقالنية
 ويؤلـف   يبشدة هذا الـرأ   " مارتن برنال " يعارض   

وروبيـة   موقفه هذا مـع الثـورة األ        في كتابه ليفنده، ويتسق  
ـ  ولمفهوم الحداثة األ   يوروبالمضادة الناقدة للعقل األ    ، يوروب

صـيغة  : ذ صـيغتين   أخ يرا مع موقف اآل   يضأمثلما يتسق   
 بـيض   إطـار الرجـل األ      فـي  متزمتة تحصر كل الفضـل    

خـرى رحبـة    أريين وحدهم وتستبعد سواهم، وصيغة      أو اآل 
فارقـة باعتبـار أن     تسمح بإضافة الساميين وحدهم دون األ     

ويرد هذا القدر من التسامح     . سهموا بالدين والشعر  أالساميين  
 جهـود    إلـى  وروبية بل أكاديمية  أ عقالنية موضوعية     إلى ال

 .اليهود
 صراعهم ضد النمـوذج      في أن اليهود " برنال" يقرر   

 حرصوا على أن يحصروا     يثبات وجودهم التاريخ   إل يراآل
 أي  طار اليهود وحـدهم دون العـرب،      إ  في مدلول السامية 



وضح أن  أو. يا دون المدلول اللغو    سياسي اصطنعوا له مدلوالً  
بات الروابط المشتركة   ثاب اليهود صنفوا مؤلفات عديدة إل     الكتّ

سـاطير  لينية، بل والتناظر بـين األ     لبين الثقافة العبرية واله   
وعنى اليهود بتقديم دراسات ايتمولوجية     . غريقيةالسامية واإل 

لتأكيد عالقـة   ) يصول الكلمات وتطورها التاريخ   أ( سامية  
   على عكـس الدراسـات     : " االقرابة اللغوية، ويقول متحسر

 ية لم يهتم احد بدراسة المفردات المصرية      االيتمولوجية السام 
 بدأ نشر   ١٨٦٠وبحلول عام   .  استعارتها اليونانية القديمة   التي

ـ   القديمة واتخذت األ   ةقواميس اللغة المصري   ا كاديميات موقفً
ا يحول دون دراسة تحليلية ومقارنة وايتمولوجية للغـة         متعنتً

 فهل هذه حسرة صهيونية؟ " المصرية 
 لم يكن هو علة التسـامح       ي العالم ويؤكد أن العطف   

نفسـهم،  أ هو جهود اليهـود      يمع اليهود بل أن السبب الحقيق     
اب وساسة؛ وبلغت هذه الجهود ذروتها مع نشـأة          علماء وكتّ 
خطر مـن المحرقـة     أ كان له دور       الذي  يسرائيلالكيان اإل 
غفل جهود  أنه   أل ينه هنا صهيون  أفهل لنا أن نقول     . العالمية

 وعلماء وساسة ومؤسسات، لتأكيد دور مصـر        االعرب كتاب 
صـولها وتطورهـا    أالقديم ودراسة اللغة المصرية، وتحليل      



    حسب أن ليس لنا أن نطالبه      أ؟  !اوتفاعلها مع لغة اليونان قديم
بأن يكذب على التاريخ، وإن كانت لنـا جهـود وبطـوالت            

 .  هذا المجال، فليحكها لنا العلماء فيكاديميةأ
ـ    في "برنال" وأكد    ـ   أ وبينـه    ي حوار بين  ينـه يعن

ا سـكان   يين مع نالعرب والعبرا  أي   يبالساميين المفهوم اللغو  
ـ  شرق المتوسط، ولكننا نحن الذين خضعنا لإل         يطار المعرف

شاعوا أن السـاميين    أا، إذ قالوا أو      صاغه اليهود سياسي   الذي
ما العـرب   أ معاداة اليهود،    يهم اليهود، ومعاداة السامية تعن    

 . خارج هذه الفئةفهم 
نسـان  وروبا واإل أ هي   وهكذا فالقضية المحورية هنا    

 مقابـل حضـارات      في  المزعوم ىرقبيض أو الجنس األ   األ
سـرائيل  إالشعوب السوداء والصفراء والساميين بعامة دون       

ن إجناس واللغـات بعامـة، و     األ أي   على وجه التخصيص،  
ك نحـن  فادوا بذلك على مدى العقود ولم نحـر  أجاهد اليهود   

 .اساكنً
      الغـرب اسـتجاب    ةوفى إطار الثورة المضادة لهيمن     

.  غرسته التنشئة الثقافية     الذي   أعماقه  في لما" مارتن برنال " 
مارتن" ضعر "   إذ .. ا عـن آرائـه    نفسه للسجن مرات دفاع



 العديد من مظاهرات االحتجاج المناهضة للحـرب         في شارك
 الخدمـة    فـي  ما كـان   وقت ١٩٥٦وفى  .  فيتنام  في مريكيةاأل

  فـي  العسكرية اعتاد أن يخلع سـترته العسـكرية ليشـارك         
 علـى   ي بريطانيا ضد العدوان الثالث     في تظاهرات االحتجاج 

 شاركت فيه وخططـت لـه         الذي  يوالعدوان الثالث .. مصر
ض نفسه   أن يعر   إلى فهل دفعته نزعته الصهيونية   .. سرائيلإ

ا؟ لعقوبة السجن عشرين عام 
 قـول   يكـاديم نه غريب عن فن البحث األ     أوالقول   

مردود، إذ ال نأخذ به على إطالقه ولكن بشروط، فإن تاريخ           
 بداعاتهمإ  إلى والعالم وص أسماء  أاالكتشافات العلمية زاخر ب   

ـ .  غير مجال تخصصهم مثال ذلك باستير وغيره       في  يويكف
" تومـاس كـوون     "  عالم معاصر فذ هـو        إلى شير هنا أأن  

Kuhn  ودعها أ تطور تاريخ العلم      في  متميزة  صاحب نظرية
  فـي  ، فهو "بنية الثورات العلمية  "  العربية    إلى  المترجم هكتاب
 فلسفة تـاريخ العلـم،       إلى صل عالم فيزياء، ولكنه تحول    األ

.  انعقدت لدراستها عدة مؤتمرات دوليـة       التي وأبدع نظريته 
 جاء على   بداع النظريات غالبا ما   إن  أ" توماس كوون " ويقول

 مقتبل حياتهم العلميـة،      في  علماء شباب وهم ال يزالون     يديأ



 أي   علماء وافدين من خارج ميدان التخصص،      ييدأأو على   
نهم يرون القضايا   غرباء أو هواة أو لنسمهم ما نشاء، وذلك أل        

 الحاكم، وتتكشف لهـم     يطار التقليد  غير اإل   في والمشكالت
ثل الفيلسوف  وهناك كثيرون م  . نظرية جديدة لحل اللغز القائم    

 مـنهج دراسـة      في حدث ثورة أ   الذي   ميشيل فوكو  يالفرنس
 الحاضر  يالتاريخ باعتباره بنية متكاملة وخلفية  تصوغ وع       

 .  سلطة زائفة مهيمنةيليغدو هذا الوع
 لم تنشر   مثالً" هارفارد" ونجد من يستشهد بأن جامعة     
وغيرها بـراء مـن     " هارفارد" ، وكأن جامعة    "برنال" كتاب
  فـي  يكـاديم بسط قواعد المـنهج األ    أو. عة الصهيونية النز

الدراسة النقدية أن تـدرس تـاريخ المؤسسـة أو الشـخص       
قـف الحياتيـة    اموضوع النقد، وبيان الجذور الثقافيـة والمو      

جدر بالناقد أن يـدرس     ومن ثم فقد كان األ    . نفاقومصادر اإل 
نفـق  أسسها و أ   الذي  تاريخ هذه الجامعات وتوجهاتها، ومن    

ن تبرعـوا لهـا     هم م أن من   إثرياء اليهود، ف  أا من كبار    عليه
 روتشيلد و عائلته وغيره مـن       ي الصهيون يملك المال اليهود  
 ا لم تكن هذه المـنح بـدون مقابـل          وطبع. ناليهود حتى اآل  

جل أن ترفض الجامعة دراسة صهيونية، وكم مـن         أوال من   



دراسات صدرت باسم الجامعة وهى دراسات دعائية وغيـر         
 . ميةعل

  نشـائها إا أن تسعى جامعة هارفارد عند       وليس غريب 
ـ     أ تأكيد تمايزها عن جامعات      إلى ا وروبا بأن أبـدت اهتمام
ـ  ا باللغات العبرية والسريانية  واآل     كبير  عـن   يرامية، وغن

 التقليل مـن     إلى كما عمدت الجامعة  . البيان داللة هذا التوجه   
 محاولـة منهـا     فـي  االهتمام بالعلوم الطبيعية، والرياضيات   

،  للحد من نظريات علمية ناشئة مثل نظرية         ١٩خالل القرن   
رض وغيرهمـا   تطور الكائنات الحية، ونظريـة تطـور األ       

آزا " وقادت الجامعة حملة بقيـادة    . لتعارضهما مع الالهوت  
  ضد هذه النظريات باالشتراك مع عدد  Asa Gray" يجرا

 الكتب غيـر    صدار عدد من  إشرفت على   أمن رجال الدين، و   
العلمية للهجوم على هذه النظريات العلمية، من ذلـك مـثالً           

تأليف " ديانة الجيولوجيا والعلوم المرتبطة بها    " كتاب بعنوان   
ـ     أ" إدوارد هتشكوك   "   يستاذ الجيولوجيا والالهـوت الطبيع

 كتابه هـذا     في "هتشكوك" وقد حاول   . ١٨٦٠بالجامعة عام   
نظرية تطور  " تميز عنوانه  م يإعادة صياغة كتاب عالم طبيع    

  "بول شاد بـورن   " ايضأوهناك  . Lyellلمؤلفه لييل   " رضاأل



           نـواع  صـل األ  أ بالنسـبة لكتـاب      يء حاول نفس الش   الذي
، وغير هذا كثير ثم نجد من يستشهد بهـا علـى            "لداروين" 

 .كاديمية الموضوعيةوبعده عن الروح األ" برنال " صهيونية 
ـ أبشراسـة   " برنال" اب  ويعارض كت   ا الجنـاح   يض
شد الهجمات قسوة يمثلها    أمريكا، ولعل   أ  في  المتطرف ياليمين

 Nationalكتاب كامل مولته الرابطـة القوميـة للعلمـاء    

Association of Scholars    وهى إحدى مراكـز قـوى 
ـ وقليل من السياسـة يو    . مريكاأ  في يالفكر اليمين  ح لنـا   ض

 يحـرص علـى أن تبقـى        يمريكالسبب، ذلك أن اليمين األ    
مريكـا  أ  إلى نظرية المحورية الغربية سائدة شريطة أن تنتقل      

         الجديـد، ولهـذا يعارضـون مقولـة         يزعيمة النظام العالم  
 كل الثـورة    يالغرب ليس هو المحور، وهذا هو رأ      " برنال" 

ا تعزيز" برنال"  كتاب  في ويرون.  الغرب  في الثقافية المضادة 
 . يقية والقول بتعدد الحضارات وتكافئهافرللنزعة اإل
 مجـال    فـي  "مارتن برنال " ونتساءل عن تحوالت     
طار ثقافتـه   إ  في تحركات منطقية " برنال" لقد تحرك   .البحث

شـرنا  أ  التي  حياته، فالتاريخية والعلمية واالجتماعية وظرو   
 ليها، وذلك حين درس حضارة الصين وتخصـص فيهـا؛          إ



   لقـد  . دنـى  حضارات الشرق األ   لى إ اأو حين تحول تدريجي
كانت تنقالته أو تحوالته ليست وفاء لهدف مسـبق مرسـوم           
 ومضمر، بل استجابة لمشكالت مطروحـة غـذتها ثقافتـه          

، "تومـاس كـوون   " ، أو استجابة للغز بلغة    يأو تكوينه الثقاف  
 غيـر    في مشكالت محددة وبحث لها عن حل     " برنال" واجه
كــاديميون لعلمــاء األ يقــرره ا  الــذييطــار التقليــداإل

من تلك  . يديولوجية خافية أو معلنة   أالمتخصصون تظاهرهم   
 المائة من مفردات     في ربعينأالمشكالت على سبيل المثال أن      

ـ أ -صلها هند أاللغة اليونانية ليس     وضـع العلمـاء    . يوروب
المتخصصون افتراضات عسرة الفهم والقبول، ولكنه تحرك       

خرج . ه غرسته ثقافته  عماق نفس أ  في يعلى هدى ضوء يسر   
 ودرس اللغـات السـامية ومـن بينهـا          يطار التقليد عن اإل 
 ا يدعوه ا جديد كدت نهج أن  إته، و ولكنها لم تشف غلَّ   . العبرية
 . ا لكشف غموض اللغز، وليس شماالً االتجاه جنوبإلى

آالن "  الجد ةقولم مصر، وهنا نعود لنذكر       إلى واتجه 
ال تـدرس   : " الًتابـه قـائ   هـداه ك  أأو نبوءته حين    " جاردنر

     طـالع علـى    وبدأ اإل " االمصرية قبل أن تعرف اليونانية جيد
 أي  اللغة القبطية لقربها من اليونانية ودراستها إيتومولوجيـا،       



كـت فجـأة أن     ردأ" برنال" صول الكلمات وتحليلها ويقول     أ
 .هاهنا الحلقة المفقودة

  الحضارة المصرية   إلى بوابة الدخول  هي   وكانت هذه  
وروبا، أسقاط القناع الزائف عن وجه      إوتأليف كتابه الضخم و   

  فـي   تضافر مع كل الجهود المتمـردة       في بيضنسان األ اإل
 .وروبا والغرب بعامةأ

نا مؤمن بالوظيفـة االجتماعيـة      أ هذا، و   إلى أضيف 
زمة مصر يبدأ بتأكيد وحدة شخصيتها، بنـاء        أللعلم، أن حل    

" برنـال "  كتاب  في نيناأن ما يع  . على معطيات علمية صادقة   
ولها ما قاله المؤلف صراحة، وهو الحد مـن  أحيثيات محددة  

، بـنص   يوروبثبات أن النموذج األ   إوروبية و   الغطرسة األ 
  كلماته، هو حوكم عانت مصر، مـن     . ل الخطيئة وقد أفلس   م

 المتعـاقبين   ةبين ما عانت، من عقد االستعالء من كل الغزا        
 يوثـان . ولعل هذه آخر حلقاتها    عام أو يزيد     يلفأعلى مدى   

وروبيـة المنشـأ    أهذه الحيثيات أن الحضارة اليونانية ليست       
وقـدم  .  وشرق المتوسط  والًأ مصر    في والجذور بل جذورها  

ذهـان  أا من المعلومات واالسـتنتاجات الغائبـة عـن          فيض
ا بحيثيـات تؤكـد     روج لهذا مقرونً  أ أن   يويعنين. المصريين



  عمد   الذي  مر الرائد، األ  يالحضارالذاتية المصرية ودورها    
 طمسه جميع الغزاة وأبقوا على مصر التاريخ والحضارة         إلى

ن، ومـن قبـل، أن      والخطـر الـداهم اآل    . مدانة مسـتباحة  
 ومنذ عقود، بل ومنذ التوراة،      يسرائيليين انتابتهم عن وع   اإل

ـ         ا، وليصـبح   حمى إعادة كتابة تاريخ مصر، لتـدميرنا ثقافي
 .  العالم فيدفكرهم هو السائ

وقد حرصت عند تشكيل لجنة ترجمـة الكتـاب أن           
  إلى ضافة تعليقات، وهوامش نقدية   إ ب ينضع خطة عمل تقض   

 تصدر الترجمة مقترنة برؤية مصرية من خالل        يالكتاب، لك 
ا كـان   ا مهم وروبيأفنحن ال نطالب    . على للثقافة المجلس األ 

 أن تكـون     إلى حوجناأتعاطفه معنا، أن يكتب نيابة عنا، وما        
 العالم، ورأيت عقد     في مصر وعلماؤها هم مرجع المصريات    

 راء رغبـة  جلسات حوار مشتركة لمناقشة هذه التعليقات واآل      
ا من الكمال، ثم حرصت أن يكون       ثرائها والبلوغ بها قدر   إ في

   جـالء أساتذة  أا لمجموعة من    جهد الترجمة والتعليق جماعي .
ا ل ولكن لن يفسد االختالف حب     وقد تختلف الرؤية ونهج التناو    

ا هو منطلق وركيزة الجهد المشـترك لوجـه مصـر           مصري
 . التاريخ والمستقبل



تمنـى أن   أجد كتابات لعلمائنا بديلـة، و     أوكم أود أن     
ـ         ا مـن   يكون النقد ليس منطلق هواجس ومخاوف، وال نوع

ثبـات خطـأ    إ داخل ساحة العلم، بل      قيحرب التطهير العر  
ات عالوة على منهج البحث ونهـج تنـاول         وصواب المعلوم 

 . المعلومات
 إن المعلومات التاريخية المكتشفة عن مصر متاحـة        

ا، ولكن تباينت   ثار، وهناك الجديد دائم    الكتب والوثائق واآل   في
ـ         نهج التناول وتسابق المغرضـون، ونريـد نهج  ا ا مصـري

مارتن برنال " لندع. اصحيح "ا وليتقـدم لنـا علماؤنـا       جانب
فاضل بدراسات بديلة، ولكن شـريطة االلتـزام بمنطلـق          األ

تبـاع مـنهج البحـوث المتداخلـة        إ معاصـر هـو      يرئيس
interdisciplinary  يحـاد  عن منهج البحـث األ     ي  والتخل 

Monodisciplinary  االلتـزام   ي ثبت قصوره، أعن     الذي 
ن صـيحة  بمنهج بحث جامع بين العلوم المختلفـة، فهـو اآل    

ة متكاملـة اجتماعيـة وفكريـة عـن          صور يالعصر، لنعط 
 دينامياتها وتناقضاتها، ثم االلتزام      في قليمحضارة مصر واإل  

ـ        اشـتغال العـالم     يبالوظيفة االجتماعية للعلم، وهو ما يعن



ـ    هي   نقى صورها أ  في بالسياسة، فالسياسة   يالتطبيـق العمل
 .دارة المجتمعإ مجال  فيتكنولوجيا العلم هي للعلم أو قل
 



 بع الفصل الرا
 صراع التاريخ واألسطورة 

 
وسطية أو العربية تعـيش مخـاض       أالمنطقة الشرق    

طراف المعادلة،  أا العالقات بين    مرحلة سوف تتحول فيها يقينً    
ـ         ات وتتغير معها العالقات المكونة للواقع، وربما تتغير هوي

ا عـن   طراف المنطقة يقينً  أوسوف تكشف   . طرافبعض األ 
ا ولكنـه فاعـل مـؤثر،       ومعوامل صراع بعضها كان مكت    

ا، وهو  ا أو تفجير  شد انفجار أ السطح ليكون     إلى وسوف يندفع 
 يا بفعل قهر سلطو    ظل مكبوتً    الذي  "المنفى الفعال " هسميأما  

 ظل شعار قديم هـو       في  هذا الصراع  يوسيجر.. يال عالقن 
نـه  أ يأعن. يجابيةصراع الحضارات ولكنه يفقد مقوماته اإل     

  فـي نحو ما تشير الدالئل الراهنـة،   حين، على     إلى يسيجر
 موروث لم يخضع لدراسـة      ي تقليد ي قيم يسياق إطار معرف  

 وقد ران عليه جمود مجتمع      ي نقد ي إطار عقالن   في تصوغه
إا وراكد فكرانتاج. 
متعـددة  :  ظل ثورة عالمية جديدة     في ايضأ يوسيجر 

 .اا جديدا، وتخلق نسقً بعضها بعضيبعاد يغذاأل



 من حيث كم وسـرعة المعلومـات        ثورة معلومات  -١
 .المتحصلة والمستثمرة

سلوب التناول  أثورة فكر عالمية من حيث المناهج و       -٢
ثورة تعيد  . اومراجعة بدهيات ومقوالت سادت قرونً    

نجازات علمية  إ ضوء    في يقراءة الحاضر والماض  
 .ومنهجية جديدة وإنسان جديد

نتـاج  ثورة اجتماعية اقتصادية من حيث طاقات اإل       -٣
نتاج وعالقات القوى داخل المجتمع وبين      وات اإل دأو

 الحياة، ودينامية الحراك     إلى والتطلعات. المجتمعات
وفى جميع هذه الحاالت القوة والسلطة      .. ياالجتماع

 سباق   في هما المعرفة العلمية والقدرة على توظيفها     
. فرادهأالهث وعلى مستوى المجتمع ومشاركة كل       

لمنطقة وفى العـالم     ا  في وصاحب السلطة والسطوة  
سرع علـى   قدر واأل هو صاحب المعلومات وهو األ    

بداع المعلومات ومعالجتها واستثمارها ومن ثم فهو       إ
 .كثر حريةا األيضأالمرجع والمصدر وهو 

ـ  على هذا التصور هناك قوى واعيـة بحقي        وبناء ة ق
مم اآلن صحت   مة من األ  أولن نجد   . التطور، وطبيعة الصراع  



 تصدرها للساحة إال وهـى       في  أو االستمرار  عزيمتها للنهضة 
ـ            يتراجع كل هذا، وتعيد صياغة تاريخهـا ونظامهـا التعليم

 سلوب التنشئة االجتماعية لحشد كل هـذا      أنساقها المعرفية و  أو
 مسيرة واقعية ولتعزيز زخم الحركـة المجتمعيـة نحـو           في

يراجعون الحاضـر   ..  سعيهم للمستقبل   في والجميع.. الهدف
 . ي ضوء مطلب مستقبل فييوالماض

.. الصـين .. اليابـان .. الواليات المتحـدة  .. أوروبا
. فيما عدا البلدان العربية   .. إسرائيل.. فريقياأجنوب  .. روسيا

 قراءة علميـة تـدعمها      يلم تحاول قراءة الحاضر أو الماض     
 الباحث بطـش  ي حصانة تق يحصانة ديمقراطية المعرفة، أعن   

تزال السياسة   وال.  للعقل السلطان وقوى الظالم ويخضع فقط    
 القـوة   هـي    ..السلطة هي   ي والفرد ي والقبل يبمعناها المملوك 

.. مصدر المعرفة والصواب   هي   ..أو السيف مع قوى الداخل    
ا عن   فراغ بعيد   في يديولوجية تحلق أوهام  أوالنتيجة جمود مع    

 الزمان والمكان ومن ثم كـالم وال فعـل،           في الواقع، وغربة 
 ي وما يشاء السلطان ال ما يشاء العقل العلم        ..جمود وال تطور  

 . القائم على الحوار الحريالجمع
 



 : مملكة اليهود
 على الساحة العالمية مفاجأة جديدة،      يوليس ما يجر   

  بحركة التـاريخ   يفالوع.  على ساحتنا العربية   يوال ما يجر  
ا عن بعض طالئع المثقفـين       عصرنا الحديث لم يكن غائب     في

طلقوا أ التغيير و   إلى تعاون مع السلطة الداعين   البعيدين عن ال  
ا صـاغية ولـم      صيحة نذير، ولكن لم يعرها المسئولون أذنً      

 قوة حرة اجتماعية وطمسها أو تحاشاها المثقفون         إلى تتحول
 استرضاء السلطة حتـى وإن لبسـوا مسـوح           في الطامعون

التنوير والتقدم، وإذا رددوها أفرغوها من مضـمونها ومـن          
 . وقنعوا باستثمارها لذواتهمي التغيير االجتماعفي مدلولها

ـ           يأذكر من طالئع المثقفين الواعين المثقـف العرب
، الصـادر   "مة العربية يقظة األ "  كتابه  في إذ. ينجيب عازور 

 الطبيعة،  يإن ظاهرتين مهمتين متشابهت   : "  يقول ١٩٠٥عام  
ان تبدو. نحد حتى اآل  أنهما متعارضتان، لم تجذبا انتباه      أبيد  

ولـم يكـن العـرب قـد        (  تركيا  في ونة هذه اآل   في بوضوح
تحرروا بعد من نير الخالفـة العثمانيـة ووصـايتها علـى            

 : ، هاتان الظاهرتان هما)قدارهمأ
 .مة العربيةيقظة األ -١



سـرائيل  إن مملكـة    ي إلعادة تكو  يجهد اليهود الخف   -٢
ا ا منسـقً  وقد كان جهـد   ( القديمة على نطاق واسع     

 ).نحاء العالم المختلفةأ وتركيا  العثمانية

  قرابة قرن كامل من تاريخ يولنا أن نتساءل بعد مض
سـرائيل؟  إوعند  .. ماذا كان المصير عند العرب    : هذا النذير 

  يسرائيل وما هو الوع   إ حركة    في   تحكم    الذي  يما هو الوع  
 حـد الشـلل والتمـزق        إلـى   جمود العرب   في  تحكم الذي

 ي والتـاريخ  يالجتمـاع  ا يوالتشرذم؟ ما هو محتوى الـوع     
 وارتباطه بمقتضيات حركـة المجتمـع       يومدى صدقه العلم  

؟ مقارنة بسيطة،   ي االجتماع يونسيج العالم، نسيج الفكر العلم    
 . بل نظرة عاجلة تبدو فاجعة

  فـي  إسرائيل حققت انتصـارات عالميـة ومحليـة        
صـبحت  أنها تكونـت و   أبسطها  أمجاالت العلوم و السياسة،     

ضحت حقيقة واقعة اعترف بها العالم      أ، و دولة بسبب العرب  
خطرها أنها غرست حقهـا أو شـرعية        أواعترفنا نحن بها و   

  وجودها وتفوقها علمي ا واجتماعي ا وعرقي ذهان أ  في اا وتاريخي
  في ونحن.. وباتت هذه العناصر من المسلمات    . العالم المتقدم 

 تركوا لنا عبادة تقديس العجل وخـوار العبـارات        .. غياب  



 شـهامة    في نشائية عن الحق السليب، ورطان التمسك به      اإل
ـ      ألغوية مؤكدين    صـدقاء  ا بجهـد األ   نه سـوف يأتينـا حتم

 نعـرف    التـي  خرون ال يعبدون غير القـوة     واآل.. خريناآل
 بعد مـن   أ يء حدود القاموس المحيط وال ش      في امعناها نظري

 . ذلك
عادة ترتيب  إإسرائيل، عكف علماؤها وباحثوها على       

عداء أعدى  أوانتزعت من   .. ا لفكرها حداث التاريخ انتصار  أ
  في ا بحقهم اعترافً.. ا ببراءة اليهود  اليهودية وضحيتها اعترافً  
مناهضة  أي   ا بعدم شرعية  واعترافً. الحياة وشرعية وجودهم  
فقد كان  .. ي الماض  في دانة مجتمعاتهم إلهم بل وعدم شرعية     

ون حصولهم علـى حـق       د االعتقاد بأنهم قتلة المسيح حائالً    
 والفعل أو لنقل    يح، و المشاركة بالرأ   ل الصا يالمواطن العالم 

ـ   .. يديولوجيةأسباب  استخدام هذا االعتقاد أل    ا وكـانوا تاريخي
ـ      ييتحايلون لك  ا علـى الـرغم     يفرضـوا وجـودهم فرض 

 وبات وجودهم اآلن اختيارا مـن اآلخـر وتفضـالً          ...اآلخر
 الفـرات    إلـى  نطقة من النيل  عادوا كتابة تاريخ الم   أو. منهم

ا  العالم حتى يغدو تاريخهم إطـار       إلى يوقدموه بإلحاح دعائ  
ي مصر والعالم العرب فيا لوعينا بالتاريخفكري . 



سرائيل بزمن طويـل واليهـود واعـون        إام  يفقبل ق  
.  بحركتهم االجتماعية التاريخية على الـرغم مـن الشـتات         

ريـة  نزعـة اآل   شـتاتهم ضـد ال      في يجاهد اليهود عن وع   
  فـي  ين لهم دور عريق   يالعنصرية البيضاء ليؤكدوا أن السام    

دون مصـر    أي   ،.نسـانية دون الحـاميين    ناء الحضارة اإل  ب
 السـامي    أن يكون مصـطلح     إلى وعمدوا. فارقة بعامة واأل

ـ      في المشارك   يا لمصـطلح اليهـود     بناء الحضـارة مرادفً
مصـطلح   على الرغم من أن ال     ي المفترض الفينيق  يأو العبر 

ـ   ايتسع حسب المعنى المفترض ليشمل العبريين والعرب مع .
بناء حام السـود ومـنهم المصـريون        أويعنون بالحاميين أو    

 بنـاء    فـي  القدماء وهكذا يسلبون دور المصريين القـدماء      
 خرى وفـدت  أ قوى    إلى الحضارة القديمة العريقة وينسبونها   

يـين  ر توافق مـع اآل     في وروجوا لهذه المزاعم  .  مصر إلى
 أي  يربنـاء الجـنس اآل    أ أن    إلـى   ذهبوا   الذي  العنصريين

 وبناة الحضـارة    يصحاب الفكر العلم  أبيض هم    األ يوروباأل
كدوا عالمات االسـتفهام واالسـتنكار والتعجـب        أرقى، و األ

ـ      أوالشك    سـلبوا مصـر     يمام الحضـارة المصـرية أعن
 .سباب االنتماءأوالمصريين مجدهم العريق و



 استبعاد مصر
 مجال الفكر والسياسة     في طاع اليهود بجهودهم  واست 

ا بين النزعتين   را حو ١٩أن يجعلوا تاريخ العالم خالل القرن       
 نطاق معنى اليهوديـة      في رية والسامية مع حصر معناها    اآل

وخـالل عشـرينيات    . فقط واستبعدوا دور مصر وتاريخها    
 ضد  ي العداء النظر   في القرن العشرين، وهى سنوات الذروة    

رض أقام اليهود الجامعة العبرية علـى       أوروبا  أ  في ةالسامي
 مما يدل على بصيرة سياسية      ١٩٢٠قاموها عام   أفلسطين إذ   

 وعقب  يوعلى مدى النصف الثان   . يضمن مخططهم المستقبل  
وساط  داخل األ   في الحرب العالمية الثانية تكثفت جهود اليهود     

السياسية وساط االقتصادية و  كاديمية العالمية، ناهيك عن األ    األ
  وضـد مناهضـة     السامي   ا عن الجنس  العالمية وغيرها دفاع

 يين أو اليهود ف   يا لدور الساميين بمعنى الفينيق    السامية وتأكيد 
وظهرت .  اليونان القديمة   في بناء الحضارة العالمية وتأسيسها   

 ين دون مصر إن لـم تهـاجم        يسماء عديدة تبرز دور الفينيق    أ
 وهكذا تحالف الساميون وهم      التاريخ  في  دور مصر  يأو تنف 

 الموقف ضد الجنس     في ي الغرب يرهنا اليهود، مع الفكر اآل    
 .  فريقيا بعامةأضد مصر بخاصة و أي يالحام



  Michael Astourسماء ميشيل استور من هذه األ 
 ومعـه   Hellena Semitica كتابه الرسامية الهللينيـة  في

بط  الـروا ا إذ أكـد  Cyros Gordornسيروس جـوردون  
المشتركة الوثيقة بين الثقافة العبرية والثقافة الهللينية وقاال إن         

 معنـى  . ساطير السامية واإلغريقية  ا مذهالً بين األ   ثمة تناظر
 أو لنقل    الهللينية اليهود هم نبع الحضارة    أي   هذا أن الفينيقيين  
ـ أ بنائها وأبرز المؤلفان      في ساهموا بفعالية  ا أن العـداء    يض
 ينهما، شأن غيرهما من مفكـر     ء للفينيقية أل  للسامية هو عدا  

 .يوالفينيق السامي اليهود طابقا بين المصطلحين
  في عصور"  موسوعته  في يا فاليكوفسك يضأونذكر   
 العربية   إلى  الملك اخناتون وترجمه    إلى من الخروج " فوضى

ا دافيـد   يضأوهنا  . رفعت السيد ونشرته دار سينا بالقاهرة     . د
التوراة مـن  :  كتابه مراجعة الزمني ف David Rohlرول 

 Century:  عن دار١٩٩٥ تاريخ صادر عام  إلىسطورةأ

London- Publishing ن  الذي وآخرون من علماء التاريخ 
 ي تـورات  ييـديولوج أ المصريات من منطلق      في تخصصوا

ـ  . ايضأ ي بالمعنى السياس  يسرائيلإو ا بطـرق   وحاولوا جميع
كاديمية ومسـوح العلـم     ألشتى وتأويالت عدة لبست ثوب ا     



حداث وروايات التـوراة عـن مصـر       أصياغة نظرية تتخذ    
حداث ا يعيدون على هدية ترتيب األ      مصر مرجع   في واليهود

ـ   صـعود  يوتحريك وقائع تاريخنا المصر    ا وفـق   ا وهبوطً
لـى  إ تعـديل التقـاويم و      إلـى  يديولوجية وعمدوا نزعتهم األ 
طـار   سيادة اإل   االستنتاجات والتأويالت لضمان    في التعسف
 اصطنعته التـوراة واتخـذه        الذي  ي التاريخ ي القيم يالمعرف

 أو كمـا يزعمـون هـم       . ا إلعادة صنع التاريخ   اليهود مرشد
  شـعب   نصابها، إذ يعود    إلى مورلتصحيح التاريخ وإعادة األ   

ا  وعـده اهللا بهـا معـزز        التي رض الميعاد أ  إلى اهللا المختار 
نه حين تغـدو هـذه      أ يعوطبي. كاديمية كما يزعمون  أبحجج  

الحجج لغة سائدة بين جامعات العالم، خاصـة مـع صـمت            
صحاب القضية عن المواجهـة، ستشـكل هـذه         أالمصريين  

 وسيادة هـذه    يا ولغة علم تاريخ   ا مرجعي ا معرفي طارإالحجج  
 . ذهان على األي سيادة هيمنة الفكر اليهودياللغة تعن
  كر المـوروث  دور الف " يالعلم"  هذا الشق   إلى يضاف 

ا ا اجتماعي  اختزنته الذاكرة الجمعية اليهودية ويصنع قناع      الذي
 صورة حقائق    في ا له سلطة وسطوته    حاكم ا جماعي أو مخياالً 

ولقـد  . نسان مع العالم  اجتماعية شغالة يتعامل من خاللها اإل     



 بالحصـول مـن     ييـديولوج اكتمل هذا الفكر أو القنـاع األ      
 . ليهود من دم المسيحالفاتيكان على براءة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سالفصل الخام
 مؤامرة اليهود ضد مصر 

 
 سرائيل بين ظهرانينا، نواجـه    إن، و صبحنا اآل أهكذا   

 مجال التاريخ وتاريخ الحضارات برؤية يهودية تنـاظر         في
هـا  ءوروبيون وحمل لوا  فرخها األ أ سبق أن     التي تلك الرؤية 

: ر عنها هيجل حين قال    عبرؤية  . لمان نواة لنزعة النازية   األ
أن التاريخ هو تعاقب للحضارات حتى بلغ المسارات غايتـه          

وروبـا  أن ظهور بروسيا محور     أو. بظهور حضارة بروسيا  
وبناء على هذه الرؤية قـال      . جمعأهو بداية الخالص للعالم     

المركز وبـذا بـدأت      هي   وروباأوروبيون أن   المؤرخون األ 
القـدرة ونمـوذج    هـي  يثوروبية من حنزعة المحورية األ 
 .  تاريخ العالم فيالحداثة، وغاية التقدم

  فـي  وليس هناك ما يمنع من أن تفرخ جهود اليهود         
حداثه أ تأويل وتحريك     في مجال إعادة كتابة التاريخ والتعسف    

 التـاريخ    في مفكرين ينتصرون للنزعة السامية ولدور اليهود     
ولهـا  أنها، بل و  ومناقضة كل الدراسات التاريخية المناوئة وم     

  إلى سرائيل أو عودة اليهود   إ القديم، لتكون    يالتاريخ المصر 



وسط عودة لملك سليمان وبـذا      الهيمنة على منطقة الشرق األ    
سطورة لدعم هيمنـة     استثمار األ  يتكتمل دائرة التاريخ ويجر   

 وشركائه  يمحصلة دراسات فاليكوفسك   هي   وهذه.. معاصرة
 هـي   ة وغاية التاريخ بل قالوا    سرائيل نهاي إوان لم يقولوا أن     

 .بداية جديدة تصحيحية
سرائيل نفسها من خالل نشاطها عبـر       إوسوف تقدم    

 ي والديمقراط ينتاج واإل يقتصادالساحة العالمية ونشاطها اال   
إلى مام العرب وان الطريق   أا باعتبارها نموذج التحديث     محلي  

ولنتذكر . التقدم هو محاكاتها أو التماس الخبرة والمعرفة منها       
نصـار التطبيـع الطليـق      أهنا حجج عديد مـن المثقفـين        

لـى  إسرائيليين و  معرفة اإل   إلى  الدعوة  في والمسئولين العرب 
جهود من   أي    إلى التماس المعرفة والخبرة منهم دون الدعوة     

 . اا واجتماعيا وسياسي الداخل علمي فيجانبنا لتطوير الواقع
ون بيريز رئيس وزراء    ا كلمات شيم  يضأولنتذكر هنا    

 حـديث    فـي  سحق رابـين إذ قـال     إسرائيل عقب اغتيال    إ
 زماننـا لـيس المـال بـل          فـي  يالملك الحقيق  " يتليفزيون
وسـط   الشرق األ   في -المعركة القادمة " ايضأوقال  ".المعرفة



رض بل ستكون معركـة      لن تكون على الحدود أو األ      -اطبع
 ".يالهوية اليهودية واالنتماء الثقاف

 
 حورية إسرائيلية م

ـ  اتبع   الذي   هو ذات النهج   يسرائيلوهذا النهج اإل    ه ت
طراف أو العالم الثالـث منـذ أن بـدأت         وروبا مع بلدان األ   أ

 استجابة لمتطلبـات تطورهـا      ي االستعمار ينشاطها التوسع 
تحدثت .. انها رؤية ابتلعناها وصدقناه   أسف  أ، ومن   يالصناع

خفائها إ عجزت عن     عن حضارة مصر بعد أن     وروبا طويالً أ
رية والعقل  ا للعنصرية اآل  سباب نشأتها انحياز  أومن ثم زيفت    

مجادهـا وتحايلـت    أفصاح عن    اإل  إلى بيض ثم اضطرت  األ
وتحـدثت عـن    . يـديولوجيتها أطماعهـا و  ا أل وراوغت وفقً 

وروبا وعاء المعرفة ومرجهـا     أصبحت  أخرى و أحضارات  
نها حضـارات   إ ولكنها قالت نعم  . وربيةا للمحورية األ  تعزيز

فضـل مـن    أوالجديد  .. عصور ذهبية مضت  . ولكنها قديمة 
 ساليب وكأن التخلف  ا وارتقاء دون بيان األ    كثر تطور أالقديم و 

هـذا أو أن    .. يال أن نحـاك   إمامنا  أوبهذا ليس   " جبلتنا " في
صولية بالنسبة لهذه   األ أي   ،ي الماض  إلى سرى الحنين أنعيش  



.. دبرت مع الزمـان   أ تي ال الحضارة أو تلك من الحضارات    
بداعيـة  إصولية كالهما يجتثان كل طاقة      والمحاكاة بشأن األ  

عمال العقل  الناقد والتطـور      أ و يقائمة على االستقالل الذات   
ا أن كل عمليات التفاعل داخل كيان       يضأ ي وهو ما يعن   يالعلم

وسطية ستكون من خالل الصـفوة دون الجمـاهير         أالشرق  
 يا ما دام العقـل النقـد      كثر تطور ولحساب هيمنة القطب األ   

سباب االنتماء  أا، وطالما   طراف الكيان ظل غائب   ألواقع بعض   
 وافتقاد مشروعات عمل    ي التاريخ يانتفت بفعل تزييف الوع   

 ذات طبيعة قومية ومتكاملة العناصـر واسـتراتيجية         ينتاجإ
 .  العامينساناالتجاه وهدفها اإل

ـ  عظـم عسـكري   سرائيل القوة األ  إستكون    ا ا وعلمي
التاريخ وفى الحيـاة      في ا، وستكون عنصرية جديدة   واقتصادي 
 سرائيل ومـن يمالئهـا     إ  إلى قليموسوف ينقسم اإل  . المعاصرة

ـ  سرائيل فكر إوستكون  . سرائيلإأو يتبعها وما ليس      ا ا وعلم
ا قوة فاعلـة مهيمنـة طالمـا        ومعلومات وتكنولوجيا وتاريخً  

نفسها وضع القوى المنفعلة    خرى ل ارتضت عناصر الكيان األ   
سار أ  في  و العيش  ي التهميش الثقاف   إلى  بها يعلى نحو يقض  

 . ي تصحيحييجابإ زائف دون جهد ي تاريخيوع



 الثقافية  ة أن تكون المواج    إلى وليس القصد هنا دعوة    
رضية التقليد وخارج   أ وعلى   يطار عقيد إسرائيل داخل   إمع  

ئيل داخـل هـذا     سراإالعصر ذلك أن اقتصار المواجهة مع       
صولية والمنازعة الدينية وترسيخ    طار سوف تعنى تأكيد األ    اإل

سس التحـديث   أالنزعة التقليدية ومن ثم االبتعاد عن جوهر        
 قد يصل     الذي  ياطراد حالة التخلف االجتماع    أي   ياالجتماع

 منازعة عسكرية ذلك أن الفكر       إلى بنا، بحكم افتقاد الوسائل،   
  في فراز حداثة إالعصر عاجز عن     بحكم غربته عن     يالتقليد

نشطة المجتمع المختلفة وعاجز عن تهيئـة منـاخ         أمجاالت  
 قادر  ينسان حداث إعاجز عن خلق     أي    وثقافة حداثية  يتحديث

 العصر، وهما عنصـر      إلى على المواجهة الفكرية واالنتماء   
 . سرائيل ودعامة بقائها ووجودهاإقوة 

روج وإن االنتصــار والمواجهــة يســتلزمان الخــ 
 سـاحة الحداثـة      إلـى  بالمعركة من ساحة التقليـد وحـدها      

ا هنا تكون المعركة حقً   .  العلمانية إلى أي   ..ايضأوالمعاصرة  
صراع يا، ويكون رصيدنا االستراتيج   ا حضاري ا وبشر  ماديا ي
وفكري ا وثقافي سبق من  أسرائيل  إن كانت   إا ودعامة لنا، و   ا سند

  في سوف تحرص على أن نبقى     العصر، و   إلى حيث االنتماء 



خذنا بالحداثـة وبالعلمانيـة     أال إذا   إولن ننتصر   . إطار التقليد 
 .لتطوير مجتمعنا وثقافتنا

 
 تأويل اللعنة  

 عن البيان أن المنازعـة التقليديـة سـتكون          يوغن 
. التاريخ القـديم والحضـارة العريقـة      .. موجهة ضد مصر  

وللعرب ضعاف لمصر   إواجتثاث جذور الحضارة المصرية     
وأخشـى مـا    . يجمعين عن القدرة على المواجهة والتحـد      أ
سـرائيل  إخشاه أن تصطلح هنا رؤية بعض العرب ورؤية         أ
 . سباب تأويلية ضد هذا التاريخأل

 البلدان العربية نسـينا الحاضـر،        في ومن أسف أننا   
 زيفناه، أو قـل تعـددت واختلفـت         بصارنا بماضٍ أوتعلقت  

 حتى غـاب    ينا الماض بستوعوتصارعت روايات تاريخه، وا   
 جميع الحاالت،    في والكلمة للسلطة .. غفلناهأا المستقبل أو    عنَّ

    ا ال سلطة واحـدة منـذ أن        وهى سلطات عربية سيادة وفكر
 . نشأت

ا بل ولعنات يصبها     مصر ومن العرب لوم     في ونشهد 
      ا، وهـو موضـوع     البعض على تاريخ مصر القديم تحديـد



     إلـى  ي وتحولت لعنة التاريخ المصر    ..سرائيلإالمنازعة مع   
سطورة تلبس ثوب الحقيقـة     أ ياجتماعية شغالة أعن  " حقيقة" 

وتعرقل وحدة  .  تأثيرها الزائف، وتحكم الفكر والسلوك     يوتؤت
وفـى  .  حركتها الديناميـة    في الشخصية التاريخية المصرية  

 اتساق يصنع وحدة تشـكل قـوة         في  ولكن يتعددها المرحل 
 . لمجتمعية نحو المستقبلحافزة للحركة ا

سـرائيلية   الصـورة العربيـة واإل      فـي  ولكن مصر  
ـ    إنها ناصبت   لتاريخها القديم ملعونة أل    ا سرائيل العـداء يوم

 .حسب رواية التوراة
  الكشـف عـن      إلى سرائيل سوف تعمد  إحسب أن   أو 

 الثقافة التاريخية التقليديـة العربيـة        في خيلأأو افتعال كعب    
زمـة  أ، وتؤجج ييديولوج األيلشقاق العربلتنفذ منه وترسخ ا  

فكر وثقافة مصرية عربية خالل المنازعة الثقافية ضد تاريخ         
.. ا عنـد الـبعض    ى تقليـدي   تصادف هو  يمصر القديم والت  

سرائيل القديم  إ تاريخ    إلى  انحياز  في الهجوم ضد تاريخ مصر   
 حد االستشهاد بنصوص تقليدية عن حق        إلى  قد يصل  يوالذ

 علمائهـا    في ولم تفكر مصر ممثلة   .  سليمان يالنبعودة ملك   
ـ         حديثً  يا أن تجمع الحيثيات العلمية الصادقة والمتـوفرة لك



تبرئ مصر وشعبها وتاريخها من دمن اليهود ولعنة التاريخ         
وحـدة   ومن ثم تؤكد     -نفسهم من دم المسيح   أ اليهود   أمثلما بر 

 زز اتساق الشخصية المصرية، وتدعم    وتع، التاريخ المصري 
 مـن    المسـتقبل بـدالً     إلى  الحركة  في االتصال أو التواصل  

 ا بغير جذور، مشلول الحركة    العيش شعب ..  ا يشعر بالعار كذب
 يا على الوع  ثر ذلك كله سلب   أوينعكس  .. زاء ماضيه إا  وزيفً

 .ي وعلى المنطقة العربية وتطورها االجتماعيالتاريخ
  

 :الهوية المصرية
وى العربية ضد هذا    ومن عجب أن تكاتفت بعض الق      

وئهـا  با أن هذا ي   جل زعزعة جذور مصر ظنً    أالتاريخ ومن   
ا، ويمنحها قوة على حساب مصر وتكاتف بعـض         ا قيادي مكانً

 االتجـاه   يالمثقفين العرب وبينهم بعض المصريين مـن ذو       
 المعروف ضد هـذا التـاريخ وضـد معالمـه           ييديولوجاأل

ود وزارة التربية   فكم من المقاالت ضد جه    .. ورموزه الثقافية 
  فـي   القديم يلتخصيص حصص كافية لتعليم التاريخ المصر     

وكم من دعوات ضد استخدام الشـهور       . المدارس المصرية 
 .المصرية مع دخول العرب مصر وما قبل ذلك وثنية



 حضاراته المتعددة يراجع رؤاه      في ولكن العالم ممثالً   
دامغـة  طره المعرفية، ويقدم لنـا البـراهين ال       أالحضارية و 

 ي تؤكـد دور مصـر الحضـار        التي والحجج الموضوعية 
إنهـا  .. ائق التاريخ الصـلبة   قثم يكشف التزييف لح   . يالرياد

صرار ارتكبها كـل الغـزاة      ذن جريمة متعمدة مع سبق اإل     إ
ول سلطة حاكمة مـع  أ أن بدأت   إلى الذين تعاقبوا على مصر   

، وباب السؤال الملح متى تكتب مصر تاريخهـا         ١٩٥٢ثورة  
 الحقيقة ومعها ونعمل مـن خاللهـا؟         في نفسها؟ متى نعيش  ب

 هم الذين كتبوا تاريخنا فطمسوا الهويـة المصـرية          ةفالغزا
 دوائرها الحضـارية الـثالث       في خفاء دور مصر  إوتعمدوا  

 . فريقية والعربية والمتوسطيةاأل
 
 
 
 
 



 الفصل السادس
 "الشرق أوسطية "  ظل  فيمستقبل الثقافة

 
صـعدة  حداث مسيرة السالم على األ    أتسارع طوفان    

ا  ونتاج ذلك سـلوكي    ي يعنينا هنا الصعيد الثقاف    يالمختلفة والذ 
لحاح هـو التطبيـع    إن على الساحة ب   ا، المطلوب اآل  وفكري .

معنـى  . وسطيةأ بالواليات المتحدة الشرق     يوهناك من يناد  
 مكثف قد تتغير    يهذا أن المستقبل مفتوح الحتمال تفاعل ثقاف      

 تغير   إلى ي المنطقة على نحو يفض     في ناصر المعادلة معه ع 
ـ  بنى االجتماعية وهو ما يشكل تحدي     لالرؤى وا  ا يهـز   ا ثقافي

طر جديدة  ا أل ا موروثة راكدة ويستنفر الهمم التماس     طرأبعنف  
        ا لهـذا   تحافظ على الذاتية الوطنية والقومية، ترسـم حـدود

  إا من   التفاعل ويكون نابع صـلحتنا ولـيس     لم ارادتنا وموجه
ـ  حضـارةً ،مفروضا علينا وفق رؤية غريبة عنـا       ا  وتاريخً

 ال انغالق، وتفكير    يانفتاح فكر : ن تكون ركيزتنا  أ و ومستقبالً
 ، وحشـد للجهـود بـال فرديـة وطنيـة       يسطورأ ال   يعلم

أو تهويمات رومانسية قومية، وجرأة عقالنية محسـوبة دون         



ـ  يخوف يتغذى على شعور خف     ديـد   بالدونيـة وتح   ي مرض
 . ي ال الظاهريلمصدر الخطر الحقيق

 يعـوق حركتنـا     ي ثقافتنا والذ   في  داخلنا  في الخطر 
 يتعارض    الذي  يرادتنا ويجمد فكرنا والخطر الخارج    إويشل  

ثقافتهـا   هـي    سرائيل وما إمع مستقبلنا هل الخطر هو ثقافة       
 ي نخشاها؟ ما هـو البعـد الحضـار         التي على وجه الحقيقة  

لحضارية العربية للبلدان العربية؟، هل نملك      بعاد ا ا باأل مقارنً
طـراف السـاحة    أنظرية نقدية تحليلية مقارنة لثقافتنا وثقافة       

 ي إلسـرائيل إسـرائيل    يوسطية؟، هل البعد الحضار   أالشرق  
 . ا وتقنية فكرينه غربإم أالقومية 
ذات القضية   هي    نواجهها  التي ومن ثم تكون القضية    
 مصر وفـى     في لنهضة والتنوير  واجهها دعاة ا    التي القديمة

لمـاذا تقـدم الغـرب      : قطار العربية حين وجهوا سؤالهم    األ
  أن الثقافة العربية وما تعانيـه       يوتخلف العرب؟ وهو ما يعن    

أن حالة   أي   . حالة الصدمة القديمة والجمود القديم      في ال تزال 
 ظـل الشـرق      فـي  ننقص المناعة عندنا مزمنة ولكـن اآل      

ـ    و الخطر مجسد   أ يوسطية بات التحد  أ  دارنـا   را داخـل عق



ا ا تاريخي ا ثقافي سباب قصور المناعة وقد نلبس ثوب     أيستفز كل   
 .له تداعياته الحتمية

   يواجهنا هو     الذي  ا أن الخطر الداهم   ومعنى هذا ثاني 
وجه حضارة عالمية جديـدة طاغيـة       . ثقافة عالمية بوجهيها  

لمية مهيمنـة   بقوة اندفاعها ووجه آخر يمثل قوى سياسية عا       
اقتصادي ا ونفسي حركتنا النهضـوية أن      في ويتعين. اا ومعرفي 

ولـى علـى هـدى       األ  إلـى   انحياز  في نمايز بين الثقافتين  
وهذا يعود  . مقتضيات دعم بناء ذاتنا الوطنية وتعزيز تطورنا      

جابة جديدة معاصرة   إالبحث عن    أي   .. السؤال القديم   إلى بنا
قوة ثقافية فاعلة نتفاعـل علـى       كيف نكون   : على سؤال قديم  

 ؟يسرائيلساس من الكفاءة والندية مع الكيان اإلأ
 بـالفوارق   يوسوف يلزم عند التطبيع مزيد من الوع       

الثقافية من حيـث التـاريخ والقـيم والعـادات والمفـاهيم            
ـ        إ... والرؤى   ا مـن االحتكـاك     لخ وهـو مـا يعنـى نوع 

 : مالينحد احتأ  في وقائعهاي تمض التيأو المنازعة
 ضـوء    فـي   له خصوصياته وشروطه   يانصهار حضار ) أ(

 . متطلبات العصر



 ساس من التكـافؤ والكفـاءة هـذا        أتأكيد التمايز على    ) ب(
ساس من الشعور بالدونية والتبعيـة      أأو التمايز والعزلة على     

  صـراع عنيـف      إلـى  ومن ثم التحول  . والهرب من الواقع  
 . ي الحضاريأو التالش
 حالة التطبيـع محـوره القـوة         في يثلن يكون الحد   

  الداعم للمنازعات يالعسكرية بل الرصيد االستراتيج
 ي الـوع   فـي  طرافا عند كل األ    مجسد يأو الصراع السلم  

بداعات المعلوماتية ومقتضيات ذلك من نظـم        واإل يالتاريخ
ــة و ــات تعليمي ــادية  إومؤسس ــة واقتص ــة وعلمي عالمي

  ومدى االنـدماج   يلعلم ا يالمستوى الثقاف  أي   لخإ...وسياسية
 . ي تياره العلمفي

 حـد    إلى جابة عن سؤال من نحن ومن هم تتباين       اإل 
.  بالدور المعاصر  ي بالتاريخ والوع  ي ضوء الوع   في التضاد

 ومفروض بحكم تفاعل وتكافل الكيـان       يوالسؤال سؤال ثقاف  
ا علـى   جابة عقالنية نقدية  تأسيس    إوال بد أن نملك     . يقليماإل

جابة واحـدة   يخ والمقومات العلمية والمادية واإل     بالتار يالوع
 جميع   في م العرب فالصراع  أسرائيل  إخر هو   كان اآل أ سواء  



ا حوال رهن المنعة الثقافية والعلمية والتكنولوجيـة تأكيـد        األ
 .خرللذاتية القومية المتفاعلة المتطورة ضد أن يستوعبها اآل

ساسيان سوف يحكمان الحركـة الوجوديـة     أعامالن   
 :بين مجتمعات المنطقة

ما يملكه ويتميز به المجتمع      أي   مبررات الهيمنة المادية،  ) أ(
سباب مادية علمية وتكنولوجية وطاقات فكرية تبرر حق        أمن  

 .الهيمنة
 وصورة الـذات المنبثقـة عنـه        ي التاريخ ينمط الوع ) ب(

 تحديـد    في احاسمو  سيكون فاعالً  ي التاريخ يفاختالف الوع 
ن محوره  ة التاريخية وتحديد وحفز المنازعات أل     الذاتية القومي 

خـر، ومعنـى الوجـود والـدور        صورة الذات وصورة اآل   
سرائيل بالفعل صـياغة    إ وتملك   . الوجود  في  للذات يالتاريخ

 لمنازعـات   توقع أن يكون التاريخ مجـاالً     أو. مناوئه للتاريخ 
 يولمحاوالت طمس وتشويه وسوف يكون التاريخ المصـر       

 زاءه جهود متباينة المصدر داخل     إا تصطلح    هدفً االقديم تحديد
 تحركهـا دوافـع      التـي  المنطقة ولكن جمعتهـا المصـلحة     

 . يديولوجية تاريخيةأ



وسـوف  .  عصر العولمـة    في نناأوقد يزعم البعض     
وهذا القول يمثل   . يوسطأ شرق   يولى تكتل حضار  ينشأ باأل 
 أن توسع بلدان المنطقة من قاعـدتها الحضـارية           إلى دعوة

دمـاج  إ يسمح ب    الذي  ساس من التسامح  أا على   ا وواقع اريخًت
 الحفاظ علـى ثوابـت      عوقبول قيم تعزز التعايش والتفاعل م     

  فـي  أن يتحقـق   أي   .تدعم اتساق الشخصية القومية الطارئة    
. قطار العربية  الطارئ ما لم يحدث بين األ      يالتكتل الحضار 

ية؟، وسطأ شخصية قومية شرق     ئا سننش ولكننا نسأل هل حقً   
 تـدعم    التـي  مبرراتها التاريخية والواقعية الراهنة    هي   وما

 ؟ يوحدة االنتماء وتجانس الدور المستقبل
حـد  أ أن   ي غير متجانس يعن   يإن قيام تكتل حضار    

ا وهو الثقـل     متميز يطراف هذا التكتل سيكون له ثقل نوع      أ
طـراف حتـى وإن كانـت       الفاعل والمؤثر على حركـة األ     

  إلـى  ا ناهيك عن افتقارهـا    ا وبشري ا مالي طراف أثقل وزنً  األ
كبر بحكم   األ يمعنى هذا أن الطرف ذا الثقل النوع      . التجانس

ما يملكه من رؤية تاريخية متبلورة مهيأة للمنازعة وما يملكه          
 ، سيكون هو النواة المسـيطرة     ي وتكنولوج يمن رصيد ماد  

. طـراف  األ  إلـى   تتجه منها حركة الخبرة والمعلومات     التي



طراف باعتبارهـا المجتمـع     األ  إلى وف تقدم النواة نفسها   وس
 الفكـر والتطبيـق وفـى        في النموذج على طريق التحديث   

وتفرض نفسها باعتبارهـا القـوة      . المؤسسات ونظام الحكم  
. ي التهمـيش الثقـاف     إلـى  يالفاعلة المهيمنة على نحو يفض    

ربعـة  أ علوم    في يسرائيل مساهم عالم  إ أن نعرف أن     يويكف
 بها  يعنأ و يركان عصر المعلومات والسبق الحضار    أتمثل  

. علوم الفضاء والهندسة الوراثية والمعلومات واالتصـاالت      
ـ        ـ    يوهذه علوم تمثل قمة النضـج المرحل  ي للتطـور العلم

 حياتنـا العربيـة      فـي  وتأسيسها رهن شروط غيـر واردة     
نسـان   حيـاة اإل    فـي  وتوافرها رهن تحوالت جذرية شاملة    

 .  حياتنانشطةأوالمجتمع وكل 
ا للكفـاءة   إن محاولة اللحاق بركب الحضارة ضـمانً       

  الرؤى الثقافية والقيم     في عادة النظر إا  والندية، ستفرض حتم 
 يساسية للتفاعـل االجتمـاع    أعناصر   هي    التي والمعتقدات

ـ      في همية حاسمة أ ولها   يقليماإل ومـن  . ه تشـكيل  ديناميت
 طرف على   المعروف أن الهيمنة تحقق تأثيرها عندما يفرض      

نشطة أ  في خرين وضعه كمصدر منتج للخبرة والمعلومات     اآل



 جوانب الحيـاة التقليديـة      ي تمتد لتغط   التي الحياة المعاصرة 
 .وتنازعها حق البقاء

 حالة عـدم التجـانس       في ووجود هذه النواة المهيمنة    
 عن التخلف، من شـأنه تفجيـر التناقضـات          ، فضالً يالعرب

 يـدعم هيمنـة       الذي  مر، األ يلطرفالثانوية وزيادة التناحر ا   
ا لواقـع   فرازإالنواة ويرسخ حالة التهميش ستكون الثقافة هنا        

ا عـن عالقـات قـوى        ولحالة راهنة ومن ثم تعبير     يتاريخ
 هـي   صانعة للسلطة وتتحقق مقولة ميشيل فوكو، أن الثقافة       

 . ة والهيمنةطتكنولوجيا السل
سطية إذ  وأ بنا أن نتأمل وثيقة مشروع الشرق        يوحر 

ـ  المشـروع اإل    إلى صبح من الالزم وصوالً   أنه  أتقرر    يقليم
 وفرض مفـاهيم    ي للعقل العرب  يطار المعرف عادة تشكيل اإل  إ

مطلـوب  . عداء ومعنى الرخـاء   صدقاء واأل جديدة بشأن األ  
عادة صياغة  إ و يعادة تشكيل الماض  إ ب يتغيير الوجدان العرب  

 ومـرة   يسطوأنسان شرق   إ هوية    إلى ينسان العرب هوية اإل 
 . اا وحاضرالمستهدفة تاريخً هي خرى مصرأ

ـ   التـي لقد دخلنا حقبة السالم    علـى  ي سـوف تفض
 تغير العالقات المكونة للواقع كما تغيـر         إلى يد الثقاف يالصع



 ي وع  في سباب المنعة المتمثلة  أ ال تملك     التي طرافهوية األ 
.  يشكل رؤية شـاملة كـل المجتمـع        ي نقد ي عقالن يتاريخ

مادية ومؤسسـاتية وفكريـة عصـرية لالنتصـار         سباب  أو
 أن الثوابت التاريخية التقليدية باتت      يعنأ. يوللعطاء الحضار 

لحاح مواجهة خطر   إن الواقع يفرض ب   أ، و يمام محك تاريخ  أ
       ا للعطـاء   حاسم إما أن نكون قوة حضارية عصرية ومصدر 

ول للدراسة  بناء العالم األ  أأو أن تكون محمية طبيعية يرتادها       
نجازات وسلع  إن غمرتنا فرحة اللهو ب    إنتروبولوجية حتى و  اإل

 . ولالعالم األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل السابع
 يمصر مهد الفكر الفلسف

 
ثمة كتابات عديدة تشكل قوى فكرية حقيقية عميقـة          

خيـرة، وهـى    ثر ظهرت على مدى السنوات الخمسين األ      األ
ربقـة  وروبية، وحقبة التحرر مـع      حقبة انحسار الهيمنة األ   

، ومحاولـة   ..فريقياأسيا و آاالستعمار، واستقالل دول شرق     
ن تعيـد   أشعوب هذه المنطقة أن تستعيد ذاكرتها التاريخية، و       

 الحيـاة، بنـاء علـى حقـائق          إلى صياغة وعيها ونظرتها  
موضوعية، وفى ضوء مناهج بحث جديدة، وقـد طرحـت          

ة ها الحضـاري  تا كل مظاهر الزيف لتؤكد هويتها أو ذاتي       جانب
سهاماتها  على مدى حقبة مـن حقـب التـاريخ           إ  في ممثلة

 .  خطوها نحو المستقبل فيصيلةأ ع هذا قوة دف فيوتلتمس
 مجال نقد العقـل  لذاتـه         في صدرت كتابات تكشف   

 بالتـاريخ،   ي تزييف الوع   في وروبية الثقافية دور الهيمنة األ  
ساطير تصوغ عقول شعوب المستعمرات، ولـم       أواصطناع  
زاء مصر سوى حلقة من حلقـات غـزو         إوروبا  أيكن دور   

  إلـى  وكل المجتمعات الغازيـة سـعت     . متعاقبة ضد مصر  



، يا عن طريق تدمير وعيه التاريخ     ا نهائي خر هدفً استيعاب اآل 
طراد اسطورة مختلفة تكفل    أ وفق   يعادة صياغة هذا الوع   إو

 . الهيمنة
صـول  األ:" من هذه الدراسات كتابات مثـل كتـاب        

 )١("شيخ أنتى ديوب" تأليف " المصريةضارة الزنجية للح

الفلسفة اليونانيـة فلسـفة     .. التراث المسروق " ا كتاب   يضأو
والكتابـان همـا    ) ٢(تأليف جورج جيمس    ". مصرية مسروقة 

 توالـت تـدحض      التي ولى للدراسات النقدية،  رهاصة األ اإل
 فريقيـا،  أمزاعم تفرد الحضارة الغربية، وتؤكد دور شـمال         

. ر كرد فعل رافض لمحاوالت تزييف التـاريخ       أو دور مص  
والصفة المشتركة بين الكتابين المذكورين أن مؤلفيهما مـن         

 . فارقةأ أي صول سوداءأ
، ناضـل   يول مؤلفه مفكر وعالم سـنغال     الكتاب األ  

فريقية، ونفى  جل استقالل بالده، وتأكيد الذاتية األ     أبفكره من   
فريقيـا  أا بكـل    لصاقهإ يوروب حاول األ   التي جميع الصفات 
بـيض القـارة السـوداء       نظر الرجل األ    في يوشعوبها، فه 

   هـل  أا، وشعوبها سقط متاع،     المظلمة، وتاريخها أشد إظالم
 . للتجارة واالستبعاد



سـود، يحمـل    أ يمريكأ مؤلفه كاتب    يوالكتاب الثان  
ثر التفرقة، والحط من    أمريكا ومعاناتهم من    أ  في هموم السود 

 شأنهم حاضر مطلع النصف    في وقد ظهر الكتابان  . اا وماضي 
  على الترتيـب،   ١٩٥٤ و   ١٩٥٢ من القرن العشرين     يالثان
 ونهضـة   يمع مستهل الحركة العالمية للتحـرر الـوطن       أي  

  فـي   بالذات القومية  يمم، واستعادة الوع  المستضعفين من األ  
واتجهـت  . مريكاأ  في ا، بل والسود  ا وغرب سيا شرقً آو فريقياأ

 ي البحـث عـن تاريخهـا الشـفاه         إلى عهاهذه البلدان جمي  
 . قليمية ودولية لهذا السببإوالمسطور وانعقدت مؤتمرات 

ـ  : يفريقيا ه أمام شعوب   أكانت القضية     ا لـم   هل حقً
 يتربع علـى     التي نسانية الحضارة اإل   في فريقياأتسهم شعوب   

 ةم أن مـا نشـاهده هـو دور   أبـيض؟  ن الرجل األقمتها اآل 
صـول  الحضـارات المتعـددة األ     تاريخ تطور     في ومرحلة

والمنابع والمسارات والحوارات بكل ما انطوت عليـه هـذه          
ا صورة حروب وحشية    حيانًأخذت  أالمسارات من صراعات    

خرى صورة تفاعالت   أا  حيانًأخر، و فناء اآل إلغاء و إومحاولة  
 نسانية جمعاء؟ لإلي اطراد االرتقاء الحضار فيسهمتأ



   ومن هنا جوروبـا،  أ  في د المغتربون فارقة السو  األ د
فريقيـة ذاتهـا،    مم األ مريكا، ناهيك عن جهود األ    أومواطنو  

الستعادة ذاكرتهم التاريخية واستكشاف روابطهم الحضـارية       
  ا أن يتحـدث    لهذا لم يكن غريب   . ضمن جهودهم لتأكيد هويتهم   

عن عالقات مصر القديمة، مهد الحضارات،      " نتى ديوب   أ" 
سباب أن يلتمس   أ النيل، و  يمحيطة بواد فريقية ال بالشعوب األ 

بـراز جوانـب    إ  إلـى   سياق هذا   في وعمد. ومظاهر القرابة 
 . بيضباطيل الرجل األأالحضارة المصرية والى تفنيد 

   أا  ولم يكن مستغربجـورج جـيمس   " ا أن نرى  يض "
 ييـدع " التراث المسروق " صل، صاحب كتاب     األ يفريقاأل

رى الحضارة المصرية    حضارة مصر، أو أن ي      إلى االنتساب
أا  رمزنه ضرب  أ يعنينا هنا    ي الهام، والذ  يءولكن الش . افريقي

  فـي  بـيض وروبية غرسها الرجل األ   أسطورة  أ يبمعول قو 
. حدى مسلمات حياتنا الفكريـة    إضحت  أذهان وصدقناه، و  األ
مهـد الفكـر     هـي    غريـق سطورة أن بالد اإل   أ بذلك   يونعن
 . يالفلسف

 نهجـه   بالرغم مما يشو  على  " جورج جيمس " أكد   
من حماس واندفاع، أو نزق ال يؤثر على جوهر القضية، أن           



 ي مـن الفكـر الفلسـف      صالًأالفلسفة اليونانية القديمة مستمدة     
" مـارتن برنـال   " كـدها   أوضح حقيقة،   أو.  القديم يالمصر

ودعمها بوثائق ودالئل جديدة يضمها المجلد الثالث من كتاب         
سفة والعقائد، وهى اعتراف اليونانيين     عن الفل " ثينا السوداء أ" 

 العلمـاء    أي    الكهنة، ييدأنهم تتلمذوا على    أنفسهم ب أالقدماء  
داء أذ لم يكن هؤالء الكهنة رجال دين اختصوا ب        إالمصريين،  

دين : شعائر وطقوس، بل كانوا علماء لهم تخصصات متباينة       
 .لخإ... وفلك وطبيعيات وهندسة ورياضيات وطب

 كتابه بين مبادئ الفكـر       في " جيمس جورج" وقارن   
 الكون   إلى  نظرة متكاملة   في  القديم، المتمثل  ي المصر يالفلسف

نسـان  ولى ونواميس  تطوره، وعالقة اإل     من حيث النشأة األ   
بالوجود والقيم النابعة من هذه النظـرة الوجوديـة، وبـين           

ا كال  غريق جميع  عند فالسفة اإل   يولى للفكر الفلسف  المبادئ األ 
وضح من خالل المقارنة التطابق بين عديد من        أو. حدةعلى  

غريقية، وبـين   ساسية لفكر المدارس الفلسفية اإل    العناصر األ 
 وأ،  ي الفلسـف  يكد أن الفكر المصر   أو.  القديم يالفكر المصر 

 المتحـف    في  سجلته لوحة محفوظة     الذي  لهيات ممفيس إفقه  
، وسـع مجـاالً   ، واأل ثـر شـموالً   كول واأل  هو األ  يالبريطان



ا ومن ثم فهو المنهل والمصـدر، واستشـهد،         سبق عهد واأل
غريـق مـن    عالوة على هذه القرائن، بشهادات قـدامى اإل       

ذا كـان   إو.  مصـر   فـي  مؤرخين وفالسفة، بأنهم تتلمـذوا    
غريـق القـدامى مـن      ن فالسفة اإل  إدلة، ف االعتراف سيد األ  

فالطون، اعترفـوا بـرحالتهم     أطاليس، وفيثاغورس، وحتى    
جريـت لـه طقـوس      أن منهم من    ألم من مصر، و   لطلب الع 

ـ    يسرار المصر االلتحاق بنظام واأل    العلـم،   ي الخـاص بتلق
 هـذا شـهادات      إلى ضافأو. واختيار المبتدئين أو المريدين   

مثال هيريدوت، وبلوتارك،   أالمؤرخين اليونانيين القدماء من     
  التي ونذكر هنا، كمثال، رواية أو شهادة بلوتارك،      . وغيرها
نكـر عليـه    أ جورج جيمس، وتسخر ممن انتقده و      يأتدعم ر 

يقـول بلوتـارك عـن      . يعلمه بمبادئ التـاريخ المصـر     
كسبه صفة العالمية بوجـه     أ   الذي  خذ العلم أانه  " فيثاغورس

           ا عام عن كهان طيبة ومنف، وبلغ فيثاغورس من ذلـك حـد
 التعليم الخاص به وسائل رمزية وسرية كانت         في يجعله يؤد 

 ايـزييس    -بلوتـارك (  اعتـاد عليـه الكهـان      فيما يبدو مما  
 ). عن كتاب كهان مصر القديمة-١٠ -وزيريسوأ



ولكنه عالوة على ذلك ابرز حقيقة تاريخيـة هامـة           
جدير بنا أن ندرس تداعياتها، وهى دور الغزاة الذين دفعتهم          

  احتالل مصر، واغتنـام      إلى قليميةطماعهم وصراعاتهم اإل  أ
ـ أة والعلمية و  أو اغتصاب ثرواتها المادي    ـ ا ق يض سـباب  أل  ت

 . المنعة والقوة العسكرة و الثقافية
صـدرها  أ  التـي   المراسيم  إلى  هذا الصدد   في شارأو 

ثناء احتاللهم مصر، مـن ذلـك مرسـوم         أباطرة الرومان   أ
  القـرن الرابـع     فـي  "ثيودوسـيوس " مبراطور  صدره اإل أ

        مبراطـور صـدره اإل  أ، ومرسوم آخر مكمل لـه،       الميالدي
ـ   المـيالدي   القـرن السـادس     فـي  "جوستنيان"   ي، ويقض

لغاء المعابد  إ أي   سرار المصرية، المرسومان بإغالق نظم األ   
 مقدس للخاصة دون    يالمصرية باعتبارها مؤسسات علم سر    

 . العامة
حجار ثمينة وكتب   أوذلك بعد أن تم نهب كنوزها من         
 . علمية

الغزاة وإن ما فعله الرومان فعله اليونانيون والفرس         
     وكان معنى هـذا تـدمير      . امن قبلهم، وهو دأب الغزاة دائم

وجاء التجريم باسم القانون    .  مصر  في مؤسسة صناعة الثقافة  



مبرر ا للتجريد واالغتصاب، بعد تعطيـل مقومـات        ا شرعي
المقدمة  هي   وكانت هذه . ي المصر ي المجتمع يالنشاط المعرف 

تحال، وادعاء الفضل    مهدت السبيل لعمليات االن     التي المنطقية
 ي يزعم الزاعمون أن الفكر الفلسـف      يهله، ولك أ لغير   يالعلم
 تبريرهـا    في  صورة معجزة تحار    في  اليونان فجأة   في ظهر

عقب التجريم تحريم الثقافة المصرية القديمة جملة       أالعقول، و   
  )١(. وتفصيالً
 نظرتنا،   في سطورة تحكمت أ" جورج جيمس " دحض 

ض،  وكشف عن وجه التناقض، كمثال،       بيروج لها الرجل األ   
 ييـد أبين اعتراف طاليس بزيارته مصر، وتلقيه العلم على         

 العصر الحديث بأن طاليس      في يوروبكهنتها، وبين الزعم األ   
م المصـريين قيـاس     نه علَّ أ مصر علم الهندسة و     إلى حضرأ
حـدث  أنـه   أهرامات وقياس ارتفاعها، و   بعاد الهندسية لأل  األ

رض، وعرف   قياس األ   في لتقنيات المصرية تطبيقات جديدة ل  
 عجـز عنهـا المصـريون بنـاة          التـي  نكيف يقدم البراهي  

ها العقل  ق اختل  التي سطورةوجاء هذا استطرادا لأل   . هراماتاأل
ا لتميزه  ، تأكيد "مارتن برنال "  كما يقول  ١٩ القرن    في يالغرب



 كاديميةسطورة باسم األ  ومن عجب أن راجت هذه األ     . وتفوقه
 .  من القرن العشريني أن بدأ النصف الثان إلىلم؛ العفي

 ، هو الحقبـة   ن من القرن العشري   يكان النصف الثان   
وروبية، أوروبية، وغير   أ اصطلحت وتوالت فيها جهود      التي

بيض المعجـزة صـاحب العقـل       سطورة الرجل األ  ألتحطم  
ة ذاتهـا تكثفـت     بالمتفرد والساللة المتميزة، وخالل هذه الحق     

 عمدوا،سرائيليين الغتصاب تاريخ مصر،     ثين اإل جهود الباح 
 الجامعـات العالميـة      فـي  كاديمية نشر كتاباتهم باسم األ    إلى

نهم هم  أ: سطورة قديمة تقول  أا و ا جديد ا فكري طارإليصوغوا  
 .  النيليبناة حضارة واد

ال بفضل  إ الصادق   يونحن لن نستعيد وعينا التاريخ     
صالة، والنابعة من   صر باأل  يبذلها علماء م    التي جهودنا نحن 

 صـنعت غمامـة،      التي سطورة فضح األ   إلى جهدنا الهادف 
عاقـت حركتنـا الوطنيـة      أطمست الفكر، وحجبت الحقيقة و    

صـراع  ...  صراعنا على طريق النهـوض،        في المتكاملة
، ويغرس الذاتيـة التاريخيـة      ي النقد ي العقالن ييدعمه الوع 

 بناء الحضـارة،    في  الرائد يسهام المصر الموحدة، ويؤكد اإل  



  وبذا نواجه تحدي ا ظالم ا افتعل قطيعة مع تاريخنـا      ا ومغرض
 . سباب متباينة وزائفةالباكر أل
 تحتفظ بسويتها وبقـدرتها     يإن الذاتية االجتماعية لك    

 متبـاين   يحد وجهيهـا امتـداد تـاريخ      أ في هي   على الفعل 
 الوجـه    فـي  يالصفحات تجمعها جديلة واحدة متكاملة؛ وه     

يجابية على مواجهة تحـديات العصـر، كـل         إ قدرة   خراآل
ا عن حق البقـاء     سباب التحلل والفناء دفاع   أعصر، ومقاومة   

ـ أفليس بالتاريخ وحده يحيا المجتمـع، و        ... واالرتقاء ا يض
 نا االجتماعية، ويغدو الوجودبدونه يسود عرض اختالل األ

 .صخب وال طحين، وفعل جهيض... اا وعبًئ عبثًي االجتماع
الحقيقة، ونصـارع   .. لذا نقول ونحن نلتمس التاريخ     
 معادلـة    فـي  الطرف الغائب  هي   سطورة، أن مصر  ضد األ 

ليست طرف المعادلـة    ... تاريخ تطور وصراع الحضارات   
    بنائها أن يدرسـوا   أ ب يب، وحر المجهول بل الغائب أو المغي   

، وما  ي، والتزييف التاريخ  يالتخلف االجتماع " سوسيولوجيا" 
سـطورة  سـطورة الغـرب أو األ     أسطورة سواء    األ صنعته

 كيف جرى توظيف هـذه      يعنأ... اليهودية منذ عهدها القديم   
 حياتنا، وفى وعينا لصـالح الطـرف         في سطورة أو تلك  األ



ـ       في ثر ذلك أالنقيض، و   ي وحدة الشخصية االجتماعيـة، وف
حـداث  أوكيـف صـاغت     . ؟ينتاج المعرفة كنشاط مجتمع   إ

ولوجيا، والظروف االجتماعية، أو بعبارة     يديقنعة األ أالتاريخ و 
ـ       أ  والنهـب   يخرى كيف صاغت عمليات التزييـف الروح

؟ ينسـان المصـر    استجابات اإل  ي، و الواقع المأساو   يالماد
 حقيقـة االنتمـاء للتـاريخ،        في وكيف انعكس هذا التزييف   

 بالتاريخ، ووحدة التاريخ، والمواطنة بحيـث كـان         يوالوع
 وم؟حصاد القرون ما نراه الي

 ي المؤسس على حـس تـاريخ      يوحين يدخل الماض   
، فانه يحرك فينا نوازع     ي النقد ي العقالن يصادق مجال الوع  

ن ذلـك أل  ،نتاج الوجود، ومواجهة التحديات،     إالفعل والفكر و  
  في  غربتنا ي به هو الغريزة، وحين تنتق     ي بدون وع  يالماض

      ـ  الزمان، وغربتنا عن العصر، يغدو وجودنا مشروع ا ا إرادي
احر . 

ـ        أ ومن هنا      يرى أن مثل هذا الطراز من الكتب يلق
على عاتقنا واجبات مجتمعية الطـابع، ال فرديـة التكـوين           

 ةعادة كتاب إو  ... واجبات التعليم والتثقيف والتنشئة   ... والجهد
ـ     يالتاريخ من خالل موقف مصر     ، ي، ورؤية نقديـة للماض



ة، فإن معرفة   أن نفكر عبر الحقيق   . ونظرة تستشرف المستقبل  
 .ا تجعلنا أحرارالتي هي حقيقة، كما يقول جورج جيمس،ال




