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   ھمكّ    
  أقدم مدینة في التاریخ ال تزال الحیاة مستمرة فیھا

  محمد بھجت قبیسي. د.أ          
  

  :تاریخ العرب
  :العرب أقدم شعوب العالم الذین ورد ذكرھم بنقوش األرض الكتابیة وال زالوا مستمرین
فھناك ، عندما نقول أن دمشق ھي أقدم عاصمة في التاریخ ال تزال الحیاة تدب فیھا

یة وإبال السوریة اصم أخرى اقدم لكنھا كانت ثم بادت وانتھت مثل منف المصرعو
فقد ورد ذكرھم بالنقوش ، وھكذا العرب فحین نتكلم عن العرب،|وأكاد العراقي

سنة  )١(] مّكانعرب ملوكا وعرب [تحت عبارة ). العراقیة/ العموریة (  األكادیة
  ).م.ق٢١٥٩ – ٢٣٤٠(كادیة والحقبة األ. م زمن شاروكین األكادي .ق ٢٣٤٠

زمن ولده نازان بن شاروكین ) ٢( [hu  ba makkan]]كعبة مكاّن[كما ورد اسم 
 . *م.ق٢٣٢٠األكادي سنة 

وعندما نقول أن العرب ھم اقدم شعوب العالم الذین ورد ذكرھم بنقوش األرض وال 
)) الشوفینیة( )٣(الشوفانیة(عندما نقول ذلك لیس من باب العصبیة ، زالوا مستمرین

لكن االستھتار بالعرب من قبل الفكر االستشراقي الصھیوني ، في شيء حاشى وكال
  .والذي اخذ عنھ الكثیرین یحملنا على ذكر ذلك

ً (فقد أنكره البعض ) عرب ملوكا وعرب مكان(وأما موضوع نقش   وقالوا أن ) حدیثا
  :ھذا النقش غیر موجود فنجیب 

التي تھم عالمنا العربي وتضر بالفكر التوراتي غّیب الكثیر من نقوش األرض  -١
صورة عنھ مع قراءتھ . (الشھیر على سبیل المثال. فأین نقش البرازیل، الصھیوني

 ).٣في الملحق 
والذي ورد فیھ ھذا النص ) اللغات السامیة(لقد حقق كتاب إسرائیل ولفنسون  -٢
ّن( وقد ) أنو لیتمان(ماني حقق ھذا الكتاب ودققھ العالم األل). عرب ملوكا وعرب مكا

في نھایة ) ١(في الملحق رقم ) أنو لیتمان(وضعنا ھذا التحقیق مع نقد الكتاب لـ 
ً فیھ إلى أرقام الصفحات التي لـ ) ٧(كتابنا ھذا و النقد یتضمن  أنو (صفحات مشیرا

مالحظة نقد وتصحیح على كتاب ) ١١٤(مالحظات علیھا وھي عبارة عن ) لیتمان
ال من ) عرب ملوكا وعرب مكان(ولم یأت أنولیتمان للتعلیق على ، ناسرائیل ولفنسو

                                         
 سوریة.  
  .٢٩دار القلم بیروت ص . اللغات السامیة، اسرائیل ولفنسون) ١(

(2)Chicago Assyrian dictionary m part 1 volume.p131      
 ).شوفان(مصطلح شوفانیة نسبة للجندي الفرنسي ) ٣(
      .نارام سین بن نازان بن شاروكین  -*
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ھذه نسخة من مالحظات أنو لیتمان في (من بعید مما یدل على صحتھا  قریب وال
 ).المحاضرة 

ّن[إن ورود اسم  -٣ في كتاب آخر ولم یأت علیھ ولفنسون یدلل على صحة ] كعبة مكا
 .النقش األول

 ).األكادي CADراجع قاموس (قوش ورد اسم مّكان لوحدھا في عدة ن -٤
أما الموضوع األھم أنھم قالوا أن مّكان لیست مكة بل ھي عمان فال ندري إلى أي  -

بدون الالحقة آن ) مك(فجذر كلمة مكان ، مستوى من التعمیة والتضلیل یقودونا إلیھ
 . والتي تعني باألكادیة رب األرباب أي ئیل أي هللا

نجده بین ) الصوت/الفونیم(ل ھناك ابدال في علم فھ، ]عم[وجذر كلمة ُعمان ھي  -
؟  .َمكَّ وبین عمَّ

  :والموضوع یطول حول عملیات التزویر نورد واحدة منھا
وتؤرخ ھذه ) نصوص اللعن(فقالوا أن اسم أورشلیم ورد في نصوص مصریة تسمى 

  .م.ق) ١٩(النصوص في القرن 
قبل المیالد فالسؤال إذن ) ٧(البحوث اآلثاریة تقول أن ال وجود للقدس قبل القرن 

  .م.ق) ١٩(كیف ورد اسم أورشلیم في القرن 
ُ شام ولم نجد أورشلیم فإن كانت  وعدنا إلى النصوص الھیروغلیفیة فوجدنا اسم أ

القدس في الكتابات (نماذج كثیرة أتینا إلیھا في كتابنا ، أورشلیم فأین الراء وأین الالم
  ).واآلرامیة وتفنید المزاعم الصھیونیةاآلثاریة الھیروغلیفیة والكنعانیة 

  . فمن ھم عرب ملوكا؟، لقد عرفنا عرب مّكان: السؤال األخیر 
لم یكن ھناك ملوك سوى فراعنة مصر وتمثل فترة . م.ق٢٣٤٠في ھذه الفترة مابین 

أي ) ٦(وحتى األسرة ) ٣(بناة األھرامات والدولة القدیمة ونخص بالذكر األسرة 
یتماشى مع انتھاء . م.ق٢٣٤٠م و تاریخ النقش .ق ٢٢٣٠ وحتى. م.ق ٢٧٨١بین

ثم إذا أخذنا ) م.ق٢٠٥٢–٢٢٣٠(وبدایة عصر االنتقال األول  الدولة القدیمة
م فھو یصف شرق نھر النیل باألرض .ق/ ٥/باالعتبار كتابات ھیرودوت في القرن 

من الجبل العربیة ویصف جبال مصر المطلة على البحر األحمر بالجبال العربیة بدأ 
  .األحمر وجبل المقطم عند القاھرة الیوم

بین عرب ملوكا في مصر والجبال العربیة شرق النیل أن تاریخ ] الجمع[یؤخذ على 
. ھو في القرن الخامس قبل المیالد م وأن تاریخ ھیرودوت.ق ٢٣٤٠عرب ملوكا في 

ً بعد جیل(لكن التواتر  نطقتین وال سیما أن یحملنا إلى المزج بین الم) تواتر االسم جیال
ً بالخلیج العربي  والیكم الخریطة المتخیلة )٤(ھیرودوت سمى البحر األحمر أیضا

  .لعرب ملوكا وعرب مّكان) المتصورة(
  

                                         
 . ورد عند ھیرودوت خلیج السویس  أنھ الخلیج العربي) ٤(
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  :معنى اسم مكة
ّین من  اسم طبیعي عرفت ب مكة وكذلك بكة وكالھما اسمان طبیعیان ولیسا إبدال

  .الباء إلى المیم أو من المیم إلى الباء
  بكَّ تعني أدخل -١
  تعني مصَّ  كَّ م -٢ 

، ومكة ھي وادي غیر ذي زرع ال یوجد بھا أنھار لكن میاھھا الجوفیة تعتبر سطحیة
فإذا حفرت عشرة أمتار فترى تدفق المیاه وھذه مشكلة األعمار في مكة في نھایة 
القرن الماضي فأكثر األبنیة في حفریات أساساتھا وأقبیتھا تتجلى مشكلة نضح المیاه 

ومكة في واٍد تحیط بھ الجبال من كل . سمنتیةحتى إنھاء عملیات صب الخرسانة األ
فبأي مكان تبك أرضھا  تظھر معك المیاه وبعد البك . جانب والجبال خزانات میاه

ففي األكادیة ظھر في الرقم الطینیة . الستخراج المیاه) المص(تقوم بالمك ) الحفر(
لم یشیروا إلى قالوا تعني البیت ولألسف ) اسم مّكان(المسماریة فیما بین النھرین 

لكن الفكر التوارتي والفكر اإلغریقي لھما ، مكة نعم البیت ھو بیت هللا الحرام
كان یجلب من ) الرخامي(أغراضھما وفي بعض النقوش قیل أن حجر الدیوریت 

ونحن نعرف أن أحجار جبال مكة كلھا أحجار رخامیة حتى أن رخام ) مكان(مّكان 
قبل إبدالھ بالرخام االبیض الیوناني (مكة  الحرم كان في أكثره من رخام جبال

نقش السفیرة [وقد ورد  اسم مكة في النقوش األثاریة القدیمة ). العاكس للحرارة
  ).ب(١رقم )] ٥(م .ق ١١١٧ اآلرامي
أْن یكفل ) یستطیع(وال ) یھاجم(آبار بیت هللا وبئر واحتھ، كل َمْن یسبي : ٣٤السطر 

  .ة نحو ماء اآلبارالبئر وال إرسال قو) تفریق(ھدم 

       ---أو ) مّكة(والملك الذي یتوّغل ویأخذ لبّكة : ٣٥السطر 
وكذلك ظھر اسم مكة  في حجر بھستون في إیران ھذا الحجر الكتابي ھو الذي كان 
ً لقراءة الكتابات المسماریة وأظن أنھ زمن دارا األول في منتصف األلف  مفتاحا

ان في النقوش األكادیة فھو یرقى إلى نھایة األلف أما اسم مكّ ، األولى قبل المیالد
  . الثالثة قبل المیالد

یساوي ئیل وھو رب ) آن(أي مكة  هللا حیث ) آن+مكَّ (أما تفسیر مّكان فھي 
  . األرباب

وفي لبنان في وسط الحدود السوریة اللبنانیة بلدة تسمى بكة وھي بین بلدة ینطا 
  .وعین عرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
ة) ٥( اطقین بالعدنانی ام للن رة أی ي عش ة ف یم اآلرامی ة ، تعل ات اللغوی مال للدراس ة دار ش مؤسس

 . ٧٧ص.دمشق/ والتاریخیة
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  ن عرب           بكة               ینطا            َحلْواعی

  

  

ّة حیثما  ألبنیةزرتھا ففیھا آثار  یخرج منھا الماء وبدون ) َبَكْكَتھا(حجریة ویعلوھا تل
  .فھي بكھ فقط ولیس مكة، )مكّ (

  .وأما مكة المكرمة فھي بكة وھي مكة
  أدخل: بكَّ 
  .مص: مك

  . )٦( بیعیةوھما اسمان ذوا معاني ط
  

  :عید العرب
على ذكر العرب في النقوش والكتابات اآلثاریة فقد  )٧(سنة  ٤٣٥٤بمناسبة مرور 

وحمل لواء ھذا اإلحتفال المنتدى ) ٤٣٥٣(بعید العرب  ٢٠١٣احتفلنا السنة الماضیة 
الفكري النسائي الدمشقي الذي ترأسھ األدیبة والمفكرة األستاذة رباب كزبري مع 

ً على القاء  )٨(منتدى عضوات ال وكان النشاط في االحتفال بھذا العید مقتصرا
  ).االنترنت(ا العید على الشابكة محاضرة ثم االنتشار بمعلومات ھذ

  :المالحق
  :عرب ملوكا وعرب مكان ١الملحق رقم 

 عرب ملوكا وعرب[ما دعانا إلى ھذا الملحق ھو انكار البعض لوجود ھذا النقش 
ا النقش لوكان غیر صحیح  ألنكره أنو لیتمان في مالحظاتھ على فنقول ان ھذ ]مكان

كتاب اسرائیل ولفنسون فبھذا الملحق نضع صورة طبق االصل على مالحظات 
التي أشار  ٢٩أنولیتمان على الكتاب وھكذا نجد أنھ لم یضع أي مالحظة على ص 

صحة ھذا فیھا اسرائیل ولفنسون على نقش عرب ملوكا وعرب مكان وھذا ما یثبت 
ً أن مالحظات أنولیتمان بلغت . النقش   .مالحظة على ھذا الكتاب) ١١٤(علما

من كتاب ).عرب ملوكا وعرب مكان(اسرائیل ولفنسون بكتابھ اللغات السامیة ونقش 
  .مدخل إلى اللغات السامیة إلسرائیل ولفنسون

                                         
  .أسماء المدن والقرى واالنھار والجبال لھا ثالث معاني ال رابع لھا) ٦(
ة ( .دینیة -٣  .عسكریة -٢  .طبیعیة -١ اكن القدیم دن واألم راجع كتاب تفسیر أسماء الم

  .م.ق ٣٣٣قبل دخول االسكندر المقدوني للمنطقة عام 
  . م ٢٠١٤یمثل عام عام  ٤٣٥٤ھذه السنة )٧(
  .ماري شھرستان. د. غادة الزیات مكیة الشریف  –فلایر خزنھ كاتبي : المنتدىمن أعضاء ھذا )٨(
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جد وھكذا ال ن ٢٩في ص ] عرب ملوكا وعرب مكان[وردت عبارة نقش : مالحظة

وأنو لیتمان ھو األستاذ ، )راجع أعاله(أي مالحظة على ھذه الصفحة وھذا النقش 
  .وھو من كبار علماء القرن العشرین، القدیر الذي اختاره اسرائیل ولفنسون


