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القدماء عرفوا احترام األخر  كشفت دراسة تارٌخٌة صدرت بمدٌنة األقصر األثرٌة فً صعٌد مصر أن المصرٌٌن 

وقالت . حاربوا الطائفٌة قبل خمسة آالف عام ووضعوا أسسا وقواعد للحفاظ على وحدتهم الوطنٌة، وأنهم

الدكتور محمد ٌحً عوٌضه، الباحث المصري محمد ٌحٌى عوٌضة  الدراسة التً أعدها الباحث االثرى المصري

ظلت " التحنٌط بمدٌنة األقصر وكبٌر مفتشً اآلثار بمنطقة األقصر األثرٌة حالٌا، إن مصر المدٌر األسبق لمتحف

فٌه وال غربة وال ٌفصل  وطنا للجمٌع ونسٌجا واحدا ، ذي ألوان وأطٌاف متعددة تزٌده ثراء وجماال ال وحشة

الفراعنة تنبهوا مبكرا لمثٌري الفتن وتصدوا  وأضافت أن". ناؤه دٌن وال عرق وال عصبٌة عبر آالف السنٌنأب

تعودت أن تنظر لألشٌاء نظرة واعٌة مبتكرة تقوم على فلسفة خاصة  للطائفٌة وأن مصر منذ بداٌة طفولتها

 جمٌع ٌشكل فً النهاٌة نموذجا مثالٌافلكل مفردة حقها الخاص بها ولكن ال.. المفردات ونظام خالق وهو وحدة

 لوطن الوحدة، ووحدة الوطن

السماوي األعلى حٌث كان  كان قدماء المصرٌٌن ٌعتقدون أن المجتمع المثالً على األرض صورة مطابقة للنظام

القائم على العدل واالستقامة المسمى بـ  ٌقوم الملك الثٌوقراطى فٌه بطرد فوضى األشاوس وإقامة النظام

عام ٌقوم  5300فنجد منذ أكثر من "المصرٌة على تألف المفردات  لذلك قامت أسس األٌدٌولوجٌا". الماعت"

بتوحٌد شقً مصر وهما مملكة الشمال ذات التاج األحمر ورمزها نبات البردي، ولقب  الملك المصري نعرمر

فصٌلة  ورمزها نبات اللوتس ، ولقب ملكها نى سوت وٌرمز له بنبات من الجنوب ذات التاج األبٌض مملكة

واحد نى سوت ببتى ، وعقد  واللقبٌن فً لقب" بشنت " قام نعرمر بإدماج التاج فً تاج واحد ٌسمى ". السوسن

 مفرده على حده الوحدة بٌن نباتً اللوتس والبردي مع االحتفاظ بماهٌة كل

القدٌمة فً لقب واحد هو  هو اشتراك جمٌع ملوك مصر -قول عوٌضه فً دراسته كما ي -ولكن األعجب من ذلك 

نعم وجهٌن ولكن ٌمثلهما شخص "عن الوحدة  ملك الوجهٌن القبلً والبحري، وفى هذا اللقب ٌكمن تعبٌر قوى

لسنٌن الوحدة والبلد الذي ٌصبغ المفردات بمصرٌته طوال آالف ا ظلت مصر وطن.. واحد كوجهً العملة الواحدة

 ."فمصر هً البوتقة ولوحة الفسٌفساء والنسٌج الواحد واألم الحانٌة.. بلد إال مصر ،وتلك مٌزة لن توجد فً

وأن مصر " الوئام" وقالت الدراسة إن مصر لم تعرف ما ٌسمى بالضد أو النقٌض عبر تارٌخها ولكن عرفت

تتح الفرصة ألنصار الظالم بالدخول إلً  مالفرعونٌة حرصت علً مر العصور على احتراممبدعٌها ومفكرٌها، ول

ناهضة نشطة فتٌة وان من عبقرٌة مصر التارٌخٌة قدرتها  تقوم"أرضها إال فً لحظات غفو وضعف ولكن كانت 

نٌل واحد ٌشقهاإلى شرق وغرب ، لم ٌفصلهما ولكن : "وتابعت الدراسة". واحدة على توحٌد الثنائٌات فً وحدة

مسئولٌه ،  للغرب ممٌزات ، انسجام تام ٌنساب من خالل مصدر واحد هو الملك إلىفللشرق ممٌزات و" وحدهما،

 فقط بل وطرد الفوضى ومحوها ونوابه إلى الناس كله متسم بالسمو ،لم ٌعمل على إقامة العدل واالستقرار



 


