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 الشركس ال عالقة هلم باحلثيني
 

 !! نرجو التصحيح !! ال عالقة هلم باحلثيني) الشراكسة(الشركس 
 
 

املنتـديات عمومـاً    رأ لألخـوة الشراكسـة يف  احلقيقة إن عجيب ال ينقضي و أنا أق
.. عجيبـاً  و أعجب هلم كيف خيلطون املعلومات الصـحيحة باملغلوطـة خلطـاً   !! 

 ولكـن أيـن  .. فما أورده األخ كاتب املقالة عن احلثيني هو يف معظمـه صـحيح   
 !يكمن اخلطأ الفادح ؟

 
آريـاً   كـانوا شـعباً  فـاحلثيون  .. إانه يف إقحام الشراكسة يف االنتساب إىل احلثيني 

    تدجاء من جهة البلقان و استوطن يف إقليم األناضول مث أسـس فيـه دولـة متـد 
إىل القسم الشمايل من بالد الشام ، وكـان احلثيـون يتكلمـون لغـة تنتمـي إىل                  

يف Hittites مـادة احلثـيني   انظـر ) (اآلريـة (أوربيـة  -اللغـات اهلنـدو   عائلة
 ..(Encarta Enc. -CD2003موسوعة

 
 

أن الشركس شعب قدمي يف إقامته يف مشـال غـرب القوقـاز ، ومل تعـرف      يف حني
أو جري ، بل كانوا و اليزالـون متقـوقعني علـى أنفسـهم و      له قبل امليالد هجرة

تنتسب إىل جمموعة منفصلة متامـاً عـن بقيـة لغـات      يتكلمون لغة خاصة م فقط
 وهـي مؤلفـة مـن األديغـة و     غرب القوقاز العامل كله و تدعى جمموعة لغات مشال

 ) املوقع مقالتنا عن الشركس يف هذا  انظر( . القربطاي و األخباز
 
 

أصل هـذا اخلطـأ أيضـاً نظريـة      على أن الشركس ال عالقة هلم بالعرق اآلري ، و
معتمـدة بشـكل أساسـي     قدمية يف علم األعراق قامت على تصنيف البشر عرقيـاً 

العـامل   هيئة الشعر و اجلمجمـة كـان وضـعها   على لون البشرة و مالمح الوجه و 



عـام   Johann Blumen bach األملـاين الشـهري جوهـان بلـومن بـاخ     
 (العـرق األبـيض  (م ،و كانت نظرية مبنية على تصور أن العـرق اآلري  ١٧٠٠

كان يف فجر التكوين منشـؤه القفقـاس و أنـه أقـرب األجنـاس البشـرية إىل                  
وبيولوجيـة احلديثـة القائمـة علـى أسـس      أن الدراسات االنثر ، إال)١(الكمال 

اجلمجمة و قياساا و الزمـر الدمويـة بتنوعاـا     أعمق من تلك مثل دراسة شكل
تلـك النظريـة و افتـها ، وقـد ثبـت أن       و حىت الدراسة اجلينية أثبتت بطالن

وجـاءت الدراسـات اللغويـة     .. الشركس ينتمون إىل جمموعة عرقية خاصة ـم 
بقية لغـات العـامل و أنـه     لقدمية األزلية هي أيضاً لغة مستقلة عنلتؤكد أن لغتهم ا

 ..)أوروبيــة-اهلنــدو (اآلريــة لــيس هلــا مــن قرابــة لغويــة مــع اللغــات
  
 

قبولـك اعتمادمهـا    و لذلك فال خيدعنك أيها القارئ بياض البشـرة و الشـقرة يف  
و قسـماً   فهل تعلم أن اإليـرانيني و األفغـان و األرمـن   ! مبدأ للتصنيف العرقي 

 مهما من الشعب اهلندي هم آريو العرق و اللغة وهـم أقربـاء األوربـيني لغـة و    
فالثابت علمياً أن لون البشـرة و نـوع الشـعر و أن مالمـح               !! عرقاً مسرم    

بتغـيري األقـاليم   ) طبعاً بشكل وئيد و على عـدة أجيـال   ( تتغري عند البشر الوجه
 حياً من الزنـوج األمـريكيني الـذين جلبـوا     وخذ لنفسك مثاالً .. اليت يسكنوا
عليهم السمات الزجنية أوضح مـا تكـون مـن شـعر مفلفـل       من جماهل أفريقيا و

شديدة السـواد و األنـف الكـبري املفلطـح      بشدة و شفاه غليظة ومقلوبة و بشرة
                                                 

 -الشـركس و متسـكوا ـا ألـا جتعلـهم       النظرية القدمية ثبت بطالا علمياً كما ذكرنا ، ولكنها أعجبت بعضاً مـن إخوتنـا   هذه 1
 قامـت احلركـة النازيـة الـيت أباحـت اسـتعباد       - لألسـف -وعلى هذا االعتقاد نفسه ..!! من العرق املميز-يف ومههم و اعتقادهم 

 ! األخرى بل و قتلهم إذا لزم األمر األعراق
 
 :Caucasian موسوعة انكارتا يف مادة تقول

" The designation Caucasian was first used in the 18th century by scholars who 
believed that white Europeans originated in Caucasia, ". 

 
علماء اعتقدوا أن األوروبيني البيض نشؤوا يف  م من قبل١٨كان أول ما استعمل يف القرن ) العرق القوقازي(هذا التعبري : " ترمجته  ما

 .القفقاس
 . نفسها ملوسوعة االليكترونيةيف ا Race : راجع املادة.. األعراق  للتوسع يف االطالع على علم األعراق احلديث و عن تاريخ علم



 كـانوا يعيشـون فيـه    و هي الصفات اليت تناسـب املنـاخ االسـتوائي الـذي    
ريكا الشـمالية وكنـدا و توالـدوا هنـاك أجيـاالً متعـددة       فلما صاروا إىل أم ،

ذيباً و ترقيقاً لتلك السمات اِخللقية و، فالشفاه بـدأت متيـل للرقـة     صرت ترى
الدقة و الصغر و الربوز و رأينا كيـف أن البشـرة بالـذات آيلـة إىل      و األنف إىل

ـ (وقد يكون للتـزاوج  .. مع توالد األجيال  االبيضاض التدرجيي رعي و غـري  الش
( ضعيف و حمدود ألسـباب ال جمـال لبحثهـا هنـا      دور يف ذلك غري أنه) الشرعي

ــتطراد   ــذا االســـ ــى هـــ ــف علـــ  .) !! ونأســـ
 

 أصـحاب أقـدم حضـارة    بالسـومريني  )الشراكسة(عالقة للشركس كما أنه ال
ألن هـؤالء كمـا جيمـع       ،  ) املسـمارية (مكتوبة يف التاريخ و خمترعـي الكتابـة         

كثرياً من اللغـة التركيـة ، ويقـرر    ) ذات الصفة اإللصاقية (هم تقترب لغت العلماء
 دراسـةً  – وهـي القدميـة جـداً    –اللغات، الذين درسوا اللغة السـومرية   علماء

نعرف من لغات اليوم ، أنه ال عالقة هلا مطلقـاً باللغـات السـامية و     مقارنةً مع ما
تشـبه اللغـة    Agglutinative ، وإمنا هـي لغـة إلصـاقية    أوربية-ال باهلندو

 . التركية احلالية
 
 
 اجلغرافيـة التارخييـة  " حممد السيد غـالب يف كتابـه   . يقول األستاذ املصري د •
 :٤١٤صـ  "
 

ال  أما عن اجلماعات اجلنوبية اليت تعـرف بالسـومرية ،فقـد كـانوا مجاعـات     (( 
 نعرف عنهم سوى أم قدموا من الشرق ،وكانوا يتحـدثون لغـة شـبيهة باللغـة               

ــة ــر  التركي ــوي آخ ــأثري لغ ــهم أي ت ــر يف لغت ــة، إذ ال يظه  .. أو املغولي
هذه اجلماعات ، يف مرحلـة العصـر احلجـري احلـديث ، ومتكَّنـت       وقد عاشت

عالية من اجلودة و اإلتقان حيـث أنتجـت أنواعـاً مـن      من تطوير فخارها لدرجة
ـ  وهؤالء...الفخار امللون ،  دت عصـيهم املعقوفـة و   املزارعون األوائل الذين وِج



وهـم الـذين وضـعوا بـذور     .. اليت تنتمي إليهـا  مناجلهم احلجرية يف كل املواقع
املراكز املدنية الكـربى الـيت تظهـر هنـاك يف      املدنية يف العراق ، إذ أن عديداً من

ــة ترجــع بأصــوهلا إىل ــرة التارخيي ــاء الفت ــل أثن ــؤالء املســتقرين األوائ  .ه
الشـمالية الـيت تقـع      حضـارم أيضـاً إىل األجـزاء   والسومريون التجار نشروا

العاصـي األدىن   ضمن نفوذ الساميني و إىل األجزاء الغربية يف العمـق علـى ـر   
  اهـ.")) 

 
 

املواضـيع    دائمـو اخللـط يف  - لألسـف الشـديد   -و إخوتنا الشراكسة هـم  
  أنالتارخيية و خاصة فيما خيص جنسية األعالم التـارخييني، فهـم يزعمـون مـثالً    

و يـدخلون املنتـديات     !! أمحد شوقي كان شركسياً و أن الظاهر بيـربس كـذلك            
ميلؤوا مبثل هذه املعلومـات الـيت ال صـحة هلـا و ال سـند و ال       خبط عشواء و

  برهان
. 

و مل يكـن لـه    وكلنا يعلم أن الشاعر أمحد شوقي كان كـردي األب تركـي األم  
ـ         أم أبـوه   : أي  (ه كانـت شركسـية      من الصلة بالشراكس سوى أن جدتـه ألبي

 !!)كانت شركسية فقط
 

البحريـة   و أما الظاهر بيربس فهو تركي ولـيس شركسـياً فهـو مـن املماليـك     
 !!!!..)من قبيلة القبجاق التركية املشهورة(األتراك 

 
 

 هو و أباه ، ومهـا مـن كتـاب الشراكسـة املتعصـبني      -اد برزج ولعل السيد
 - يف ظنـي -مثلة على هؤالء الـذين ذكـرم ، فهمـا   األ  من أبرز-جداً لقوميتهم

املـنظم املقصـود يف أذهـان أهلنـا مـن       يتحمالن معظم اخللـط و التشـويش  



املنشـورات اخلفيفـة الـيت تـروج      الشراكسة ، فقد قدما جمموعة من الكتيبات و
 عند عامة املتعلّمني

 ..  
ط عـريب ضـاغط ،   الـذوبان يف حمـي   و إخوتنا الشراكسة أقلية صغرية تتجـه إىل 

املثـابرة للحفـاظ    وأنا يف احلقيقة معجب بتماسـكهم و تعاضـدهم و مبحـاوالم   
و  على هويتهم ، و بذلك رمبا فهمت دوافـع السـيد بـرزج يف تكـثري أعالمهـم     

حماولة خلق تاريخ جميد هلم من خالل ربطهـم بأمسـاء تارخييـة عظيمـة يف تـاريخ                  
على فهمنا حلماسـة و دوافـع صـاحبه     –ولكن عمالً كهذا ..املسلمني  العرب و

 .. بالعلم و احلقائق  ال يربر العبث–
 
 . السالم على من اتبع اهلدى و
 


