26

دراسات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

ال عالقة لهم بسام بن نوح

الساميون  ..سكان الجبال المرتفعة

بقلم :عدنان الطائي

• من اصول سومرية

سومريون
الصعايدة ..
ّ

في اط��ار بحثه وتقصيه نظريا وميدانيا واستنتاجاته حصل
د .هاني محيي الدين على حقائق وفرضيات عن اقتباس احلضارة
الفرعونية املصرية الكثير م��ن املظاهر الفنية والصناعية
واالجتماعية من احلضارة الرافدينية العراقية .ومن بني هذه
الفرضيات والدالئل واالستشهادات االصل العراقي للصعايدة
املصريني وللتعرف على هذه االستنتاجات والفرضيات االخرى
يقول د .هاني :استوطنت الهجرة السومرية ومعها قبيلة امللك
العقرب ومينا وسكن أبناء الهجرة األولى من اآلسيويني السومريني
قوم عاد العقرب وعبدة النسر الصقر في صعيد مصر وال مناص
هنا من ان نستدل من خالل املناطق اجلغرافية التي أسس فيها
امللك مينا مملكته حتت راي��ة اإلل��ه ح��ورس «ح��ور :الصقر» قبل
توحيد مصر العليا والسفلى كمؤشر داللي ملعرفة املناطق التي
سكنتها هذه الهجرة وهذه املناطق ال تخرج عن الصعيد حاليا مبا
فيها أسيوط وحوض النيل طوال عند ثنية قنا واملدن التي ذكرناها
سابقا حتى البحر األحمر عرضا.
ويشير املؤرخ االنكليزي أ.ج .سندج أن الهجرة السومرية الكثيفة
قد انتشرت السباب اقتصادية وأخ��رى استيطانية في صعيد
مصر وانتشر معها كل من حلق بها فتركوا في هذه البقاع طابعهم
احلضاري الذي حملوه من وادي الرافدين وهو طابع أكثر تطورا
من احلضارة التي كانت في مصر آن ذاك ومنذ استيطان هذه
الهجرة درجت مصر في طريق الرقي شيئا فشيئا.
واض��اف :واندمج السومريون مع سكان الصعيد في مفاهيم
احلضارة والعقائد الطوطمية التي حملوها عن طريق التزاوج
واالندماج االجتماعي بصفتهم االستطانية وسيطرتهم لعدة قرون
وجند هذا التقارب بني ابناء جنوب الرافدين وأبناء الصعيد في
الوقت احلاضر ماثالً في تكوينهم اجلسدي وفي العادات والتقاليد
وهو ما يؤكده علماء األنثروبولوجيا واألجناس.
وكانت الهجرة السومرية في بواكير األلف الرابع ق.م .هي الهجرة
املؤثرة التي انضجت احلضارة الفرعونية .ولم يكن لقب الفرعون
قد اكتمل بعد ولم يتخذ شكله الرسمي في املدة التي سبقت امللك
مينا اال بعد توحيد البالد على يديه فماذا تعني كلمة الفرعون؟
يقول د .ال��وردي :إن كلمة فرعون قد اطلقت على امللك من قبل
الشرقيني اآلسيويني الذين جاؤوا مصر عن طريق شبه اجلزيرة
العربية وأنها اتت من اسم قصره برعاو او فرعاو «»Ra_Oui Pi
وهي باحلقيقة فرعو بدون نون وتعني القصر الكبير او القصرين
ويراد بها ذو القصرين والفرعون كانت له خمسة أسماء وألقاب
يتسمى بها من يوم تتويجه ويصبح امللك الذي حلت به الروح
املقدسة فأصبح إلها وهي:
 -1أول هذه األسماء هو حور أي الصقر املقدس الذي حتل روحه
في امللك .وهنا ميكننا االشارة الى ان امللك مينا هو اول من جلب
معه عبادة النسر حور أو الصقر وهو رمز وشعار سومر كما ذكرنا
سابقا وهو أول من ادعى ان روح اإلله حورس قد حلت به.
 - 2نخبت  Nekhbetهو إله النسر إله جنوب مصر وأوادجت
 Ouadjetااللهة كوبرا الهة شمال مصر وكان الصقر يعبد في
شمال مصر ايضا ويعد رمزا لها.
 -3حور الذهبي.
 - 4ابن را الشمس.
 - 5ملك البالدين شمال وجنوب مصر وهذا ينطبق متاما على واقع
امللك مينا السومري ألن مينا هو الذي حكم البالدين مصر السفلى
والعليا بعد توحيدهما وهو الذي كان ميلك قصرين .وكلمة فرعون
لم تصبح لقبا رسميا للحاكم املصري حتى الساللة الرابعة عشرة
وما بعدها .واش��ار لقد بذلت جهدا استثنائيا في سبيل تثبيت
النظرية حول أصول احلضارة الفرعونية املصرية القدمية على
أنها رافدينية األصل.بل ان املصريني في اجلنوب هم من ابناء
الهجرة األولى التي حدثت في بواكير األلف الرابع ق.م .وهم قوم
عاد العقرب وهم السومريون القدامى.

كلنا نعلم ب��ان امل��ؤرخ�ين قسموا
البشرية إل��ى  3أج��ن��اس عرقية
وهي :السامية واحلامية واآلرية
ف��ك��ان نصيب ال��ع��رب السامية
ونصيب األفارقة احلامية ونصيب
األوروب��ي�ين اآلري���ة م��ا أدى هذا
التقسيم إلى التباغض والكراهية
حتى وصل احلال إلى التقاتل بني
بني البشر إذن فأن هذا التقسيم
ال مسوغ له ألنه يفرق وال يجمع.
وم��ن ه��ذا املنطلق أود أن ألقي
الضوء على معنى كلمة سامية
التي تهمنا نحن ال��ع��رب؛ هل أن
الساميني هم من صلب س��ام بن
نوح أم ماذا تعني عند استقرائنا
واستنباطنا ل��ل��ت��اري��خ؟ .وقبل
اإلجابة عن هذا السؤال  ,أود أن
أعطي نبذة تاريخية ع��ن أق��وام
اجلزيرة العربية الذين اتصفوا
بالسامية وانتشروا فيما بعد على
طول الهالل اخلصيب وأصبحوا
شعوبا وقبائل.
لقد امتازت شبه اجلزيرة العربية
مبياهها الدائمة اجلريان وأمطارها
دائ��م��ة ال��ه��ط�لان ف��ي ال��ع��ص��ور
السابقة أال أن��ه��ا تعرضت إلى
تغييرات مناخية في نهاية العصر
اجل��ل��ي��دي األخ��ي��ر وه���و العصر
الرابع في حدود الـ  15000قبل
امليالد وبدء الفترة الدفئية للقسم
ال��ش��م��ال��ي م��ن ال��ك��رة األرض��ي��ة
وج��ف��اف القسم اجل��ن��وب��ي منها
والتي منها شبه اجلزيرة العربية
فتصحرت أراضيها وجفت أنهارها
ما اضطر اإلنسان واحليوان إلى
الهجرة إلى أماكن ذات موارد مائية
دائمة .فمن البديهي إن كل أولئك
املهاجرين ه��م م��ن جنس واح��د
وقومية واح��دة أال وهي القومية
السامية العربية فكانت لغتهم
واح��دة هي اللغة السامية والتي
تسمى بـ األم التي هي اق��رب إلى
لغة بدو اجلزيرة احلالية ويطلق
عليهم أيضا اجلزريون وكان إلههم
واح���دا اسمه أي��ل وق��د احتفظت
دياناتهم بطابعها البدوي السامي
وبالتقاليد القدمية السائدة في
شبه اجل��زي��رة وخ��ارج��ه��ا حتى
اق��ت��رن كثير م��ن األس��م��اء وامل��دن
بهذا اإلله؛ وعلى سبيل املثال بابل
وتعني ب��اب  -أي��ل أي ب��اب اإلله
وإسرائيل وتعني أسرة  -أيل أي
عبد اإلل��ه واخلليل تعني خل -
أيل أي صديق اإلل��ه ومن صفات
هذا اإلله هو القادر على كل شيء
واحلاكم املطلق ال ينافسه منافس
فأصبحت فكرة التوحيد عربية
املهد ..فاخذوا يتوزعون ابتداء على

أطراف اجلزيرة العربية احملاذية
للبحر األحمر وبحر العرب بعد
أن بدأ التصحر من وسط اجلزيرة
ألن الشريط الساحلي الذي ميتد
من عُ مان إلى حضرموت إلى اليمن
وص��ع��ودا شماال مب��ح��اذاة البحر
األحمر؛ فهي ارض صاحلة للسكن
والعيش .فتعتبر هذه الهجرة هي
أول هجرة لتلك األق��وام و ُيعتقد
بأنها بدأت في األلف العاشرة قبل
امليالد ثم تبعتها هجرات أخرى
فمنهم م��ن استقر ف��ي فلسطني
وسوريا ولبنان ومنهم من توجه
غربا نحو ط��ور سيناء وأط��راف
النيل ومنهم من توجه شرقا نحو
بالد وادي الرافدين وخاصة شمال
نهر ال��ف��رات فأصبحوا شعوبا
مختلفة من سومريني وبابليني
وآش��وري�ين واك��دي�ين وكلدانيني
وفينيقيني وأحباش وغيرهم وقد
ثبت بان ه��ؤالء تربطهم وشائج
اللغة والتراث الصحراوي الذين
كانوا ينتمون إليه جميعا بداللة
قول األستاذ طه باقر :إن جذور
األفعال في هذه اللغات واللهجات
ث�لاث��ي��ة وان ل��ل��زم��ن صيغتني:
صيغة املاضي وصيغة املضارع
وإن تصاريف األفعال متشابهة
كما وجد املؤرخ فليب حتي أيضا
أن أصول املفردات ومنها الضمائر
واألسماء دالة على القرابة الدموية
إض��اف��ة لكونها دال���ة على أنها
متفرعة من لغة واحدة هي األم كما
قلنا .ثم استمرت هذه الهجرات من
اجلزيرة العربية مدة تزيد على
 2500سنة ب��ص��ورة متواصلة
حتى ظهرت على املسرح موجة
ال��ع��رب الكبرى فشملت الهالل

اخلصيب بأجمعه وشمال إفريقيا
واألندلس .وهذا يعني أن أقواما ً
ما قبل التاريخ الذين هم العبيد
واريدو والذين استوطنوا جنوبي
العراق هم عرب جزريون ساميون
وق��د أسسوا فيما بعد حضارات
جديدة باسم السومريني أي بعد
ان��ت��ه��اء ال��ط��وف��ان وال����ذي سمي
بعصر فجر ال��س�لاالت أو عصر
التاريخ لظهور الكتابة املسمارية
واألختام االسطوانية على الرغم
من أن األستاذ طه باقر قد رجح
العبيد
بقوله :إن أه��ل ح��ض��ارة ُ
الذين سبقوا السومريني هم الذين
أوج����دوا اخل��ط امل��س��م��اري وه��ذا
يعني أن اإلن��س��ان ب��دأ بتسجيل
ت��اري��خ��ه ق��ب��ل ال��ط��وف��ان وليس
بعد الطوفان كما يدعي البعض
وبنفس الوقت دحض لنظرية أن
السومريني هم من غير العرب كما
يعتقد البعض من أنهم من أصل
هندي أو من أصل أفغاني أو من
أواسط أسيا الصغرى .إذن تعتبر
هذه احلضارة أي حضارة العبيد
هي األس��اس احلضاري السامي
املشترك بني كل هذه املواقع فكانت
ت��ؤل��ف وح���دة ح��ض��اري��ة سامية
تتصل اتصاال مباشرا بال عائق
طبيعي يعوقها بجزيرة العرب من
كل األطراف.
دالالت

وم���ن ه���ذه ال��ن��ب��ذة ال��ت��اري��خ��ي��ة
القصيرة استطيع اآلن أن ألقي
الضوء على معنى كلمة السامية
ودالل��ت��ه��ا التاريخية والعلمية
حيث تبني من الوقائع التاريخية
وال��ب��ح��وث أن تسمية السامية

أطلقت على الشعوب التي ُزعم
أنها ان��ح��درت من صلب س��ام بن
ن��وح إذ تبني أن ه��ذه التسمية ال
تستند إلى وقائع تاريخية بداللة
أن كلمة سامية في لغة العرب
تعني قبائل سكنوا جباال مرتفعة
أو أراضي مرتفعة فتعني عند ذلك
السمو واالرتفاع وقد أيدت التوراة
هذا املعنى في سفر اشعيا ()1:6
القائل :شاهدت السيد جالسا على
عرش مرتفع سام .وعند دراستنا
ل��ت��ض��اري��س اجل��زي��رة العربية
ن�لاح��ظ ص��ح��ة ذل���ك ب���أن هناك
سلسلة جبال حتيط باجلزيرة
صاحلة للسكن كما أسلفنا فإذا ما
زاد عدد السكان عن طاقة األرض
كان على الفائضني أن يبحثوا لهم
ع��ن م��دى حيوي يعيشون منه.
إذ لم يكن باستطاعتهم التوسع
في وس��ط البالد ألن��ه صحراوي
وال اجتياز البحر لعدم امتالكهم
وسائل النقل لذلك فلم يبق إال أن
يسلكوا طريق الساحل الغربي من
اجلزيرة نحو الشمال حيث يتفرع
عنه شبه جزيرة سيناء إلى وادي
النيل والهالل اخلصيب وشرقا إلى
بالد ما بني النهرين لوفرة املياه
والكأل وعلى ه��ذا األس��اس أُطلق
على تلك األقوام التي هاجرت إلى
الهالل اخلصيب باألقوام السامية
لنزوحها من تلك املرتفعات وهذا
قد حصل قبل ظهور نوح وأبنائه
على ساحة األحداث الذين عاشوا
قبل وبعد الطوفان وال��ذي حدث
ف��ي األل���ف الثالثة قبل امل��ي�لاد..
وعليه ف��إن تسمية السامية لم
تؤخذ من سام بن نوح بل جاءت
تسمية اصطالحية اقترنت بعرب
اجلزيرة وقد ذهب أكثر املؤرخني
م��ن أن ال��ع��رب والساميني شيء
واحد وهي أكثر تناغما مع الواقع
التاريخي والعلمي وأحسن من
عبر ع��ن ال���رأي القائل بوجوب
تسمية األق��وام السامية وكل من
سكن اجلزيرة العربية أو خرج
منها بالعرب هو الباحث واملؤرخ
الكبير الدكتور ج��واد علي الذي
قال :إني سأطلق لفظة عرب على
جميع سكان اجلزيرة بغض النظر
عن الزمان الذي عاشوا فيه ولعلني
ال أكون مخطئا أو مبالغا إذا قلت إن
الوقت قد حان الستبدال مصطلح
سامي وسامية بعربي وعربية فقد
رأينا أن تلك التسمية هي تسمية
مصطنعة .ومن هذه الرؤى نصل
إل��ى دح��ض النظرية القائلة أن
العدنانيني هم عرب مستعربة بل
هم عرب عاربة شأنهم شأن الذين
نزحوا إلى اليمن واملناطق األخرى
من الهــــالل اخلصيب.

