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مقّدمة:

  أبناَءنا الطلبة األعّزاء ...... زمالءنا المدّرسين المحترمين ..... أهَلنا الكرام:

     من دواعي سروِرنا أن نقّدم لكم كتاب التاريخ للّصفِّ األّول الثانوّي األدبّي من مرحلة التعليم الثانوّي 
وفــق المعاييــر الوطنّيــة للتعليــم مــا قبــل الجامعّي في الجمهورّية العربّية الســورّية التي أقّرها المركز الوطنّي 

لتطوير المناهج التربوّية ضمَن خّطِته الشاملة للتطوير التربوّي.

     ُروِعَي في تأليِف َهذا الكتاِب دراسُة الموُضوعاِت التاريخّيِة ضمَن إطاِرها المكانّي والتسْلسِل الَزمنّي، 
فتناوَل الِكتاُب دراســة أهمِّ القضايا التاريخّية في العصور القديمة، من خالل قضايا اجتماعّية واقتصادّية 
وثقافّية وسياســّية، فتمَّ تقســيمه إلى خمســة قضايا: الجذور اإلنســانّية، االنفتاح على اآلخر، اإلمبراطورّية 
الثقافّيــة، االســتمرار والتطويــر، نشــوء األديــان، بحيــث تكــوُن كّل قضّيــة خبــرًة متكاملــة  ُتكســب المتعلميــن 

المعرفة التاريخّية وتنمي لديهم المهارات، وتزودهم بالقيم وتحّفزهم على التعّلم الذاتّي.

    رّكــز المؤلفــون علــى أساســّياِت المعرفــة، وعلــى العملّيــات العقلّيــة لــدى المتعلّــم والتي تؤّثر في ســلوكه،  
وبخاصــة تنميــِة مهــارات التفكيــر التاريخــّي: مهــارة اإلدراك الزمنــّي، الفهــم التاريخــّي، اإلدراك المكانــّي،  
التفسير التاريخّي، التحليل التاريخّي، التفكير الناقد، البحُث واالستقصاء التاريخّي، اّتخاذ القراِر، ومهاراٍت 

حياتّيٍة كالتعّلم الذاتّي والعمُل ضمَن فريق.  

قــم وأوانــي فّخارّيــة وُلقــًى أثرّيــة من       ُزّود الكتــاُب بمجموعــٍة مــن األدلّــة والوثائــق التاريخّيــة مــن صــوٍر لرُّ
مالبس وقطع نقود، ورسوم، وتصوير، ونقوش على الصخور وكلُّ ما يتعّلق بعاداِت الشعوب، من كتاباٍت 
ومعاهــدات ومذّكــرات شــخصّية، ليســاعَد المتعّلميــن علــى  دراســة المواقــِف التاريخّيــة، ألنَّ أحــداث التاريــخ 
خضاع األدّلة  ال يمكــُن مالحظتهــا مباشــرة، إّنمــا يمكــن اكتشــاُفها مــن خالِل االســتدالِل بأشــياء موجــودٍة، واإ

للتحليل والنقِد والتفسير واالستنتاج.

      ُألِّف الكتاُب وفق أنشــطٍة صفّية وأنشــطة ال صفّية تثري العملّية التعليمّية، وتســهُم بشــكٍل فّعال في 
تنمية مهارات التفكير التاريخّي لدى الطالب، وتجعُل المناَخ المدرسّي يتناسب وميول المتعّلمين ويحّفُزهم 

على اإلّطالع والبحِث والتقّصي واالستنتاج.

     كلُّ ذلك اســتنادًا إلى مبادَئ أساســّيٍة تمَّ اعتمادها لتطوير عرِض المادة ومواكبتها للتطّورات التربوّية 
العالمّية، وهي:

1- األهمّية التاريخّية: إدراك األهمّية التاريخّية لحدٍث ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.
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2- الســبب والنتيجــة: أي إدراُك العوامــِل المؤثّــرة، وتعلّــم إمكانيــة حــدوث أمــٍر ما من خالِل أكثَر من عامل 
وتقييم اآلثار المترّتبِة على األحداث.

3- االستمرار والتغيير: أْي تحديُد ما بقَي على حاله، وما الذي تغّيَر على مدى الزمن؟ من خالِل إجراء 
صدار أحكاٍم حول استمرارّيتها أو تغّيرها. مقارنٍة بيَن بعِض المراحِل في الماضي والحاضر، واإ

4- وجهــة النظــر التاريخّيــة: أْي تحليــُل األحــداث، والتطّورات والقضايا ضمَن الّســياق الّزمنّي الذي حدَثت 
فيه، وعدَم فرِض القَيم والمعايير األخالقّية الحالّية عليها، ألنَّ وجهاِت الّنظِر قد تختلف حول نفِس الحدث 

أو التطّور أو القضّية. 

      يهدُف الكتاُب إلى تدريب المتعلم كيفية استخالص الحقائق، وترسيخ الوعي بالذات، والتواصل مع 
اآلخر، فيعزز لديه المواطنة والتنمية الُمستدامة ليكوَن مواطنًا فاعاًل ذا شخصّيٍة واثقة تتعّلم ذاتّيًا، استنادًا 
إلــى مبــدأ: أنَّ كلَّ األفــراد قابلــون للتعلّــم وقــادرون عليــه ولديهــم نقاُط قّوة يمكُن تعزيزهــا، فيتحّمُل المتعّلمون 
مســؤولّية تعّلمهــم ويصبحــون معنّييــن بتحســين هــذه العملّيــة مطّبقيــن قاعــدة: التعلّــم مدى الحيــاة، فيمتلكون 

شخصّيًة متكاملًة ومتوازنًة من خالل أساليب التعّلم المختلفة كالتعّلِم الذاتّي وحبِّ االّطالع.

       يسعى الكتاب لجعل المتعّلم محور العملّية التعلمّية التعليمّية، بحيث يصبح دوَر المعّلم أكثر تركيزًا 
علــى إدارة عملّيــة التعلّــم، ونلفــُت انتبــاه زمالئنــا الكرام لضرورة االّطالع على »كتاب مصادر التعّلم« الذي 

يدعُم وُيكمُل هذا الكتاب، دون االستغناء عن خبرة الزمالء ومبادراتهم الخاّلقة. 

     اعُتمــَد فــي تأليــف الكتــاب علــى المكّونــات االجتماعّيــة والثقافّيــة للجمهورّيــة العربّية الســورّية فهو يأخذ 
بعين االعتبار مشاركَة المجتمِع المحلّي وأولياِء األمور في تطويره.

     تضمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق األهداف المرجوة من التعّلم اليوم وهي فقرة: فكِّر في، واستكشاف 
المصــادر، وتنميــة المهــارات الخاصــة بــك، وفقــرة فــي الوقــت الحاضــر، وتبــادل اآلراء مــن خــالل تطبيــق 

استراتيجّية المناظرة.

ذ نشكر لزمالئنا المدّرسين جهوَدهم، نرجو تزويَدنا بمالحظاتهم الميدانّية القّيمة ومقترحاتهم التي         واإ
تســهُم فــي تطويــر هــذا الكتــاب واالرتقــاء بــه نحــو األفضــِل في الطبعاِت المقبلــة، مّما يحّقق الفائــدَة ألبنائنا 

الطلبة.     

                                                                                  واهلل ولي التوفيق                         

                                                                                 المؤلفون



اإلدراك الزمنّي:

     اســتخالُص األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل الخطــوِط والجــداول 
الزمنّيــة، أو ترتيبهــا، والتمييــِز بيــَن الماضــي والحاضــر مــن أجــِل فْهــِم 

األحــداث التاريخّيــِة في ســياقها الزمنّي الصحيح.

اإلدراك المكانّي:

    معرفــُة أثــِر المــكان وانعكاِســه علــى الحــدِث التاريخــّي من 
خــالل تحديــِده علــى الخرائــط، ومعرفــِة أهمّيــة المــكان علــى 

الحدِث نفِسه.

الفهم التاريخّي:

      اســتيعاب األحــداث التاريخّيــة مــن خــالِل تحديــِد أبعــاد 
وصياغــة  والفرعّيــة،  الرئيســة  األفــكاِر  بيــن  ممّيــزًا  الحــدِث، 

تساؤالٍت حوَله وصواًل إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخّي:

      الوصوُل إلى تحديِد وشرح العالقاِت المؤّثرة في الحدث 
التاريخّي من أسباب ونتائج، واستخالص المعلومات.

اتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معّيــن مــن مجموعــِة خيــاراٍت للوصــوِل إلــى 
الهدف، من خالِل تحديِد الهدِف، وتحديد الخيارات وتحليِلها، 

والمفاضلِة بينها، التخاِذ القرار األنسب.

مهارات التفكير التاريخّي
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التحليل التاريخّي:

      معرفــُة أبعــاِد األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والتمييِز بين أوجه الشبه واالختالف.

التفكير الناقد:

    إصــداِر حكــٍم علــى المعلومــاِت التاريخّيــة من خالل نقِدها 
وتحديــد التناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخّيــة  

من خالل األدّلِة والبراهين.

البحث واالستقصاء التاريخّي:

الوصــوُل إلــى المعلومــات التاريخّيــة مــن خــالِل جمــِع المــاّدة 
المعرفّية واســتخالِص الحقائق التاريخّية من مصادَر متنوعٍة 

وكشِف االنحياز في النصوِص التاريخّية.

بعض االستراتيجّيات المقترحة

عمل ثنائياتعمل جماعّيمناظرةحل مشكالت
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1- تعــّرف أنــواَع المهــارات ورموزهــا، عندمــا تشــاهد رمــز المهارة 
فــي الصفحــات هــذا يعنــي تطبيــق األفعــال المرتبطــة بها.

2- تعــّرف األفــكاَر األساســّية للقضّيــة مــع صــورٍة معبــّرة عــن 
مضموِنهــا.

3- دعم األفكاِر األساسّية من خالل صور.
4- إثــارة الفضــول للتعلــم والعمــل فــي محــاور القضيــة مــن خــالل 
ــًا، وتســاؤٍل  ــة بقصــٍة وفــق اســتراتيجّية الخطــف خلف ــدء القضّي ب

عــام، والحــد األدنــى مــن مؤّشــراِت األداء.

12
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5- التعامــِل المباشــر مــع مصــدِر المعلومــات، لتشــكيِل رؤيتــك 
الخاّصــة عــن الموضــوع.

6- 7-  االســتفادة مــن المعلومــات التاريخّيــة التــي ورَدت قبَلهــا 
مــن أجــِل الحديــِث عــن الــذات واألهــداِف والمجتمــع.

ــة لتنميــة المهــارات التــي ســتحتاُجها  8- معرفــة الخطــوِط العاّم
ــة. وتشــّكل لديــك المهــارات الحياتّي

التاريــخ  فــي  النظــر  وجهــاِت  تشــكيل  يتــّم  كيــف  معرفــُة   -9
والحــوار. المناظــرة  مهــارة  ممارســِة  وكيفّيــة  والحيــاِة، 

10- تشكيل أفكاٍر أساسّية عن محاور القضّية وموضوعاتها. 

3
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )1(: كهف الديدرّية: أضخُم كهوِف العصر الحجرّي القديم، يقُع في جبل سمعان على ُبعد 60كم شماِل غرب 
مدينة حلب، يبلغ عمُقه نحَو 60م، وعرُضه ما بين 15-20م، وارتفاُعه 10م، تمَّ اكتشاف الكهِف عام 1987م 

أثناَء مسٍح أثريٍّ للمنطقة قامت به البعثُة السورّيُة اليابانّية.

في هذه القضّية:
هذه  موضوعات  في  العمُل      

القضّية يستدعي تساؤالت مثل:
اإلنساُن  اّتبعها  التي  الوسائُل  ما   •

لحفِظ تاريِخه؟
في  السورّية  الجغرافية  أثُر  ما   •
العصور  في  اإلنساِن  استقراِر 

الحجرّيِة؟
• كيف عاش اإلنساُن في عصوِر ما 

قبل التاريخ؟
الثوراِت  أولى  كانت  لماذا   •

االقتصادّية في سورّية؟
أساليَب  اإلنساُن  طّور  كيف   •

التواصِل مع اآلخرين؟

الجذوُر اإلنسانّية  القضّية
 األولى
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )2(: فؤوس تعود للعصِر الحجرّي القديم من موقع 
الندوّية في واحة الكوم في تدمر )تصوير ارفين ياغر(.

الشكل )3(: جاروشة ومدّقة مصنوعة من البازلت 
من أجل طحن الحبوب )7000ق.م( ُمكَتشفٌة من تّل 

)أبو هريرة( محفوظة في متحف حلب.

الشكل )5(: جّرة فخارّية )3400 ق.م(، 
اكُتشفت في تّل حبوبة كبيرة، محفوظة في 

متحف حلب.

الشكل )4(: أوان حجرّية مصقولة من العصر 
)7000 ق.م( من تّل بقرص محفوظة في 

متحف دير الزور.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

   عام 1962م وّجهت الحكومُة السورّية نداَء استغاثٍة للجمعّيات 
والهيئات الدولّية إلنقاذ المواقِع األثرّية المهّددة بالغمر تحَت مياه 

بحيرة األسد، أثناَء تنفيِذ مشروع سدِّ الفرات.

نهر  على  سدٍّ  إنشاء  في  بالتفكير  السورّية  الحكومة  بدأت     
وتزايِد  الفراِت،  نهِر  فيضاُن  تركها  التي  األضراِر  نتيجَة  الفراِت، 
الحاجِة للمياِه في المنطقِة الشرقّية، وللمساهمِة في استصالِح وريِّ 
األراضي الزراعّيِة في الجزيرة السورّية التي تبلُغ مساحتها ضعفّي 

مساحِة األراضي المروّيِة في سورّية.

   وأثناء عملّية الحفر اكُتشَف أنَّ التالَل الموجودة في مكاِن البحيرِة 
كبيرًا،  أثرّيًا  مخزونًا  تشّكُل  630كم2(  ومساحة  كم   80 )طول 
أثرّيٍة  مكتشفاٍت  على  العثور  فيها  تمَّ  أعواٍم  لعدِة  التنقيب  استمرَّ 
كثيرٍة، عكَف العلماُء على دراسِتها قرابَة عشرين عامًا والقسم اآلخر 
مازال قيَد الدراسة حتى اآلن، ما دفع عالُم اآلثاِر )أندرو مور( إلى 
القوِل عن موقع تلِّ )أبو هريرة( المغمور حاليًا بمياه بحيرِة األسد: 
»إنَّ إنساَن األرِض السورّيِة عرف كيف ُيزاوج بين القمح والماء 
ويستنبُت من السنبلِة الواحدة آالف السنابل، في لحظة اإلبداع هذه 

بدأْت المدنّيُة واالستقرار«. 

جذور  إلى  العودة  علينا   
الحضارِة لمعرفِة النظام الذي 
االجتماعّي،  تطورنا  حكَم 
وتحوالتنا     االقتصادّية وارتقاءنا 
الثقافّي، لنرى كيف تمَّ ذلك؟ 

وبأّي وسيلة؟ 
القضية  هذه  في  ستكتشف 
اإلنسان  تاريخ  عرفنا  كيف 

القديِم في سورّية؟ 
أين استقر؟ وما أدواته؟ 
ما الفنون التي مارسها؟
كيف اكتشَف الزراعة؟

الكتابة  اختراُع  كان  وكيف 
نقطَة تحّوٍل كبرى في معرفِة 

حياته؟
العالم  نظرّيات  تغّيرت  كيف 
إنجازات  عن  الكشف  بعد 

اإلنسان القديم في سورّية؟ 

تساؤٌل عام:
ما الذي يدفع اإلنساَن للقيام بالتغييِر في نمِط حياِته؟

يجاِد حلوٍل للمشكالت تدفُع اإلنساَن  الرغبُة في التحسين واإ
اليوم للتغيير في نمِط حياِته، فما الذي دفَع اإلنساَن القديَم 

في العصور الحجرّية إلى التغيير في أساليِب حياته؟ 
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      قصــص األصــل تتضّمــن مفاتيــَح أساســّيًة لكيفّيــِة 
وثقافتهــم. هوّيتهــم  النــاس  تحديــد 

     إنَّ معرفــَة الجــذوِر الحضارّيــِة للوجــوِد اإلنســانّي فــي 
منطقٍة ما يساعُد في فهِم السلسلة الحضارّية للشعوب التي 
عاشــت فيهــا، وطــرِق تطّورهــا، فقــد أثبتــت نتائــُج التنقيبــات 
األثرّيــة فــي ســورّية وجــود حضــارات متعــّددة يعــوُد تاريُخهــا 
إلــى أكثــَر مــن 1,8 مليــون ســنٍة مَضــْت، فقــد تــمَّ التعــرُّف 
علــى مراكــِز االســتيطاِن البشــريِّ لإلنســان القديــم مــن خــالل 
اســتقراء األدوات التــي ُحفظــت ضمــن الطبقــات األثرّيــة، 
والتــي تســمُح لنــا بالكشــِف عــن نــوع النشــاِط اإلنســانّي ســواء 

أكاَن تقنّيــًا أم اقتصادّيــًا أم ثقافّيــًا.

الذاكرة األولى:

   ما هو شعوُرك إذا علمت 
أنَّ جذوَرك البشرّية ضاربة 
في الزمن وتمتدُّ ألكثَر من 

1,8مليون عام؟

الموقُع األثريُّ دليٌل من الماضي:

       قّدمت لنا المغاوُر والمالجُئ والكهوُف عبَر فنوِنها 
دالئَل على حياة جماعات عصوِر ما قبل التاريخ.

     فمســاحُة الموقــِع ومكانــه ُيقّدمــان مؤّشــرات حــول 
تركيبــة الجماعــة التــي ســكنته وبنيتهــا االجتماعّيــة، ففــي 
400كــم2  امتــداد  وعلــى  الكــوم  كواحــة  واحــدة  منطقــٍة 
اكُتشــَف أكثــَر مــن 140 موقعــًا لالســتيطان البشــرّي فــي 
)عيــن  الندوّيــة  موقــع  أهّمهــا  القديــم  الحجــرّي  العصــر 
عســكر(، فيهــا حوالــي  12400 فأســًا، موجــودة ضمــن 

32 ســوّية أثرّيــة.

الشكل)6(: التنقيب في موقع بئر الُهمَّل بواحة 
الكوم التي تقع على الطريق الواصل بين تدمر 

ونهر الفرات.

من مهارات البحث
في  عريض  بخطٍّ  كلمًة  تجد  عندما   
شرحًا  لها  أنَّ  يعني  هذا  النصوص 
وفق  قائمة  ضمن  الكتاب  نهاية  في 

ورودها في الكتاب.
    تذّكر أنَّ تستخدَم شرَح هذه الكلمة. 
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 فّكر في:

 فّكــر فــي: 1- الحاجــِة التــي دفعــت اإلنســاَن 
القديــم لصناعــة الفــأس، ضــْع تخيُّــل لهــذا الفأس.

2- مــا هــي العالقــة بيــن ســكن اإلنســان فــي 
الفــأس؟ وصناعتــه  والكهــوف  المغــاور 



       بــدأ المســُح األثــرّي المنهجــّي فــي واحــة الكــوم منــذ عــام 
1967م، واســتمرَّ ما ُيقارب ثالثين عامًا، أّكد خالَلها العلماُء 
لبقايــا  خــالِل حفظهــا  مــن  أرشــيفًا طبيعّيــًا  تشــّكل  الواحــَة  أنَّ 
الحيوانــات، مّمــا ســمَح للعلمــاء بتتّبــع التطــّوَر الــذي طــرأ عليهــا 
خاّصــة الخيلّيــات والجملّيــات، يؤّكــد ذلــك اكتشــاف آثــار الجمــل 
العمــالق فــي عــام 2006م فــي بئــر الُهمَّــل، وبنــاًء علــى العظــام 
الطبيعــّي،  الجمــل  تبّيــن أنَّ حجمــه ضعفــّي حجــم  المكتشــفة 
وُيعــّد أّول نمــوذٍج ُيعثــُر عليــه فــي العالــم، اكُتشــف فــي ســوّية 
طبقّيــة يعــوُد تاريخهــا إلــى مــا بيــن 80 إلــى 120 ألــف عــام.

      قــال جــان مــاري لوتونســورير الــذي قــاد فريــق البحــث فــي 
الموقــع: »إنَّ الجمــَل مــن فصيلــة الجمــل العربــّي، وحيــد الســنام، 
ولكّنــه كبيــٌر جــدًا وطويــل جــدًا، ُيعــدُّ أهــمُّ اكتشــاٍف نعثــر عليــه 
إذ يتعلــق األمــر بصنــف حيوانــيٍّ جديــد مــن فصيلــة الجمــال«.

الشكل )7(: صورة تخّيلّية للجمل السورّي 
العمالق بناًء على العظام المكتشفة.

النظرّيــة الســائدة حــوَل منشــأ الجمــال فــي 
العالم هي أّنها أصيلة في أمريكا الوسطى 
والشــمالّية، وأّنهــا انتقلــت قبــل عشــرة آالف 

ســنة عبــَر مضيــق »بهرنــغ« الــى آســيا. 
مــا األســُس التــي يمكــُن أن يعتمــّد عليهــا 

العلمــاُء فــي تغييــر هــذه النظرّيــة؟

   كيف يجب أْن تكوَن عالقُة البشر باألرض؟
    نحــن نســتخدُم األرَض لتأميــن احتياجاِتنــا، لكــْن 
ســطح  علــى  قائــٌم  هــو  مــا  حمايــِة  مســؤولّيتنا  مــن 

والنبــات(. )الحيــوان  األرض 
كانــت  كيــف  الحيــوان  آثــار  علــُم  ُيخبرنــا       
البيئــُة تســمُح ببقــاء الحيوانــات المختلفــِة علــى قيــد 
الحيــاة، وحســب أدلــة هــذا العلــم إذا أردنــا أن نحمــَي 
الحيوانــاِت مــن خطــِر االنقــراض ينبغــي عــدَم توزيعهــا 
فــي  إّنمــا علينــا جمعهــا  فــي مجموعــاٍت منفصلــٍة، 

منطقــٍة واحــدٍة كبيــرٍة )محمّيــة طبيعّيــة(.

 الشكل )8(: محمّية الغزالن في جبل البلعاس في حماة.
 فّكر في:

1- باعتقادك ما العوامل البشــرّية والطبيعّية التي ســاهمت 
فــي انقــراض بعــض الحيوانات؟

علــى  للحفــاظ  اتخاذهــا  يجــب  التــي  اإلجــراءات  مــا   -2
باإلنقــراض؟ المهــددة  الحيوانــات 

3- إذا لم يواكب اإلنسان التطوير فما هو مصيُره برأيك؟
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فّكر في: 

تغّير النظرّيات بأحدث المكتشفات:

في الوقت الحاضر:



استكشاف المصادر:

     تعــدُّ المصــادر األولّيــة مهّمــة لفهــم الســياق 
تــمَّ  التــي  المــواد  بــكلِّ  ممّثلــة  وهــي  التاريخــّي، 
اســتخدامها فــي الماضــي مــن ِقبــِل النــاس الذيــن 
عاشوا آنذاك، بما في ذلك )أدوات وعظام وأبنية 
عالنــات  واإ وكتابــات  وتماثيــل  وصــور  ورســوم 

وموســيقى وأفــالم(.
ولتحليــل المصــدر علينــا النظــر فــي كّل قســم 

علــى حــدى، ونســأل: 
ما طبيعته؟     ماذا يقول؟    كيفّية الصنع؟

كيف يتّم االستخدام؟ ما هي مواد الصنع؟
     وتمّثل الُلقى األثرّية أحَد أهمِّ هذه المصادر، 
خصوصــًا إذا كانــت بحالــة حفــظ جّيــدة، لدراســة 

هذه اللقى نتســاءل:
أين تمَّ االكتشاف؟  

ما الحالة التي تتمتع بها؟ 
ما السوّيُة األثرّيُة التي ُوجدت فيها؟  

إلى أيِّ عصٍر أو ثقافة تعود؟
    وقــد اســُتخِدَمت الُلقــى األثرّيــة كدليــٍل لدعــم 
النظرّيــات التاريخّيــة وتفســيرها ممــا يشــكل رؤيــة 

ــة. للماضــي قائمــة علــى مصــادر أصلّي

           
طّبقوها أنتم على هذه اللقية األثرّية:

األنســنة(  )علــم  األنتروبولوجّيــة  البقايــا  أثبتــت    
فــي كهــف الديدرّيــة أنَّ اإلنســان ســكَن الكهــف منــذ 
400 ألــف عــام، وفــي عــام 1993م اكُتِشــَف هيــكل 
عــام،   ألــف  إلــى حوالــي 60  يعــود  لطفــل  عظمــّي 
طولُــه 83 ســم، ممــّدٌد علــى ظهــره يــداه ممدودتــان 
ورجــاله منحنيتــان، تــمَّ وضــُع حجــٍر مســّطح تحــت 
رأســه، وقطعــٌة مــن الّصــّوان علــى صــدره مــن جهــة 

القلــب، دّل فحــص األســنان أنَّ عمــَره عامــان.     
الســابقِة،  التســاؤالِت  لطــرح  زميــل  مــع  اعمــْل   -1
مــا االســتنتاجات التــي يمكــن أن تتوصــال إليهــا بعــد 
معرفِتكمــا بوجــوِد بقايــا عظمّيــة لإلنســان القديــِم فــي 

ســورّية؟ 
2- شــّكال رؤيتكمــا الخاصــة حــول هــذا الموضــوع 
لمناقشــتها فــي المجموعــة مــن خــالل األســئلة اآلتيــة:

أ- بماذا تفّسر طريقة دفن طفل الديدرّية؟
ب- ما داللُة دفِن طفِل الديدرّية في مكان السكن؟

ج- مــاذا ســتفعل إذا علمــَت أنَّ أقــدم هيــكٍل عظمــيٍّ 
فــي ســورّية يعــود إلــى حوالــي 60 ألــف عــام؟ ومــا هــو 

شــعوُرك تجــاه ذلــك؟

الشكل )9(: صورة اكتشاف قبر طفل 
الديدرّية من قبل البعثة السورّية 

اليابانّية )1989-2011م(.
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      االنتقــال مــن ألفّيــة إلــى أخــرى حــدٌث مهــمٌّ، يقتضــي التفكيــَر 
العميــَق بالمســار الــذي ســلكته اإلنســانّيُة، بعــد أن أصبــَح األفــراُد 
الجماعــات؟  تلــك  ظهــرت  فكيــف  جماعــاٍت،  ضمــن  يعيشــون 

كيــف نظََّمــت نفســها؟ كيــف تطــّورت؟ 
     مــع بدايــة األلــف العاشــِر ق.م تحّســنت الظــروف المناخّيــة 
فــازداد عــدد الســّكاِن، وأّســس الصّيــادون وجامعــو القــوت القريــة 
األولــى مــن منــازَل ســكنّية متعــّددِة الغــرِف محفــورة جزئيــًا تحــت 
األرض، واعتمــدت حياتهــم علــى جمــِع النباتــات البرّيــة، وصيــد 
الحيوانــات كالغــزالن، ونحــو عــام 7400ق.م حــدث تغييــر فــي 
الّنمــط المعيشــّي وظهــرت القريــة الثانيــة فــي تــّل )أبــو هريــرة( 
حيــث اســتُبدَل الغــزال باألغنــام، مــع االعتمــاد علــى محاصيــل 
أصبحــت  والبقوليــات،  القمــح  علــى  خــاص  وبشــكٍل  الحبــوب 

األدوات مكاشــطًا وســهامًا، وُبنيــت بيــوٌت طينّيــة متباعــدة.

الشكل )10(: مجسم للمنزل الدائرّي اكتشف في مدينة ماري 
محفوظ في متحف دمشق الوطني وكانت قد بنيت المنازل في 

قرية أبو هريرة على نمطه.

1- مــا الدافــع الــذي جعــل اإلنســان 
الجمــع  مــن  حياتــه  نمــط  يغّيــر 
االســتقرار؟ حيــاة  إلــى  وااللتقــاط 

2- مــا نتائــج انتقــال اإلنســان إلــى 
حيــاة  االســتقرار؟

الفاصــل  الزمنــيُّ  المــدى  مــا   -3
كهــف  فــي  اإلنســان  وجــوِد  بيــن 

الزراعــة؟ واكتشــافه  الديدرّيــة 

الشكل)11(: حارس التراث الوطنّي، تّم تصميمه 
من قبل لجنة تأليف كتاب الصف السابع )سورية 
القديمة(، استنادًا لشعار المديرّية العامة لآلثار 

والمتاحف في الجمهورّية العربّية السورّية، وليرافقنا 
في رحلتنا في كتب مادة التاريخ بحوارات ونقاشات.
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 الشكل)12(: شعار 
المديرّية العامة لآلثار 
والمتاحف في سورّية. 

فّكر في: 

1- ما المواد المستخدمة في بناء بيوت القرية األولى في تّل )أبو هريرة(؟ 
2- ما التخطيط المعتمد؟

3- تخّيل شكاًل آخَر للبيت يمّثُل ذلك العصَر وارسمه، ما المواد التي ستعتمُد عليها في تخّيلك؟
4- لماذا نهتّم بمعرفة تراثنا الوطنّي؟ 

فّكر في:

مرحلة انتقالّية:



تنمية المهارات الخاصة بك:
قراءة الخرائط:

• ما نوُع الخريطة؟ 
• ما عنوان الخريطة؟

• ما الرموز الموجودة في مفتاح الخريطة؟ 
• ما هو مقياس الخريطة؟ 

• ما المعلومات التي تظهرها الخريطة؟
     لتقديم رؤيٍة واضحٍة عن الجغرافية يمكُن إيجاد 
روابَط بين الخرائِط الطبيعّية والبشرّية، من خالل 

طرح أسئلٍة ُتظِهر العالقَة بين الخرائط المختلفة.

ما الخرائُط التي تستخدمها في حياتك اليومّية؟ 
ما المهارات التي تحتاجها لقراءة الخرائط؟

    هناك أنواع مختلفة للخرائط، يوجد نوعان 
رئيسان:

• خرائط طبيعّية تبّين تضاريس سطح األرض.

• خرائط بشرّية ترتبُط بالناس وبالنشاط البشرّي.
فإنَّ الخريطة  على  األولى  النظرة  إلقاء  عند 
الخطوة األولى جمُع المعلومات، واسأل نفسك:

الخريطة)1(: توّزع أماكن االستقرار البشرّي في سورّية في العصور الحجرّية.
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إلى  للتوّصل  المجموعة  أفكارك في  ناقش   -3
إجابات لألسئلة اآلتية:

في  اإلنساِن  استقراُر  كان  مدى  أيِّ  إلى   -1
سورّية متأّثرًا باألنهاِر في العصوِر الحجرّية؟

2- في أيِّ منطقة كان توّزع االستقرار البشرّي 
مترّكزًا في تلك الِحقبة؟

انتشار  في  سورّية  جغرافّية  أّثرْت  كيف   -3
أماكن االستقرار البشريِّ في العصور الحجرّية؟

جّرب طرَح أسئلٍة جغرافّيٍة:    
ألِق نظرة على الصفحتين وتناقش مع زميل:

1- عليك طرح أسئلة جغرافّية من الّنمِط السابق 
على أْن يكون:

   • سؤاٌل عن الخريطة األولى.
   • سؤال عن الخريطة الثانية.

    • سؤال إلجراء عالقٍة أو تقاطٍع بين الخريطتين.
2- سّجل أفكاَرك لمناقشتها في المجموعة.

 الخريطة)2(: خريطة طبيعّية لجغرافّية سورّية.
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الشكل)13(: موقع الجرف األحمر يقع في منطقة الفرات األوسط، يقع على بعد 17كم شمال شرق 
حلب: 1- جدراٌن صغيرٌة نصفها مطمور تحَت األرض، 2- الحجرات، 3- مصاطب رّبما كانت مقاعد 
البيت، 4- مساحٌة كبيرٌة خالية في الوسط، 5-مستودعات محاصيل حبوب، 6- مكان  على محيط 

لتحضير الطعام.

التي  العوامُل  ما   -1
تساعُد على تغيير رأيك؟
2- هل هي مواقٌف؟ 
أم أشخاٌص؟ أم أنَّك 
استخدمت مهاراتك؟

3- ضع تصور للعوامل 
التي ساعدت اإلنسان 
قديمًا على تغيير نمط 

حياته؟

     هل غّيرت رأيك حول قضّيٍة ما في حياتك؟ ما السبُب؟ ما الطريقُة 
الجديدة في تفكيرك؟ 

   خالل األلِف العاشِر ق.م، ظهرت تحوالت عميقة في الفكر البشرّي، أّدت 
إلى طريقة جديدة وأسلوب حياة يقوُم على الزراعة، أولى المناطق األثرّية التي 
اكُتشف فيها ذلك في موقع تّل المريبط، والجرف األحمر، فساعدت كثافُة 
المكتشفات األثرّية ومخّططات األبنّية السكنّية في منطقة الجرِف األحمِر 
على تحديد دالئَل تنظيٍم اجتماعيٍّ متطّوٍر، حيُث لوحظ التخطيط المنّظم 
للبيوت، من خالل تحديد المساحة والمسافة بينها وبين المنزل الجماعّي، 
بينما دلَّ وجوُد مستودعات الحبوِب، وأدواِت الطحِن من مجارش ومدّقات 
على أنَّ الحبوَب كانت مصدُر الغذاء الرئيس، ولوحظت زيادٌة في استخدام 
البقولّيات مقارنة بالنباتات البرّيِة، بينما دّلْت عظام الحيوانات ووجود الحفِر 

الكبيرِة خارَج المنزِل على أنَّ الطهَي كان يتمُّ بكمّياٍت كبيرٍة.
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القرى الزراعّية: 

فّكر في:

6

5
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ب: 
صورة التخّيلّية وأج

صورَة األثرّية وال
الشكل )14(: رسم تخّيلّي لبناء المنازل حول المبنى الجماعّي في موقع الجرف األحمر.  تأّمل ال

صادّيَة التي مارسها اإلنسان القديم في هذا البناء؟ 
ٍّ؟  2- هل يمكنك التنبؤ باألنشطَة االقت ف يدّل البناُء على وجوِد عمٍل جماعي

1- كي
ف 

صني
ب ت

صادر التعلم وبين هل يج
ت االجتماعّية؟     4- عْد إلى م

ُّ في العالقا ف يؤّثُر التخطيُط العمراني
عّبر عن ذلك.    3- كي

هذا الموقع تراثًا عالمّيًا؟ لماذا؟

الشكل)16(: منزل يظهر 
ِت 

دالئَل على نشاطا
ضير الطعام.

تح

الشكل)15(: رسم تخّيلّي 
للمنزٌل الجماعّي مع مقعد 

دائرّي.

استكشاف المصادر:
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تبادل اآلراء: 

نظرّيات نشوء الزراعة: 
    بناًء على القراءة الخاصة بك ما رأيك بحياة اإلنساِن 
القائمة على الزراعة؟ إذا كان لديك فرصة لتمثيل تجربة 
العيش في العصوِر القديمِة ماذا ستختار؟ أسلوَب الحياِة 

القائِم على الصيد؟ أم القائِم على الزراعة؟ 
ممكن أنَّ أحَد زمالئك ال يتفُق معك في الرأي.

مختلفٍة حول قضية  نظٍر  للناِس وجهاُت  يكون  عندما 
أنَّ أحدهما على خطأ واآلخر على  يعني  ما، هذا ال 

صواب إنَّما ببساطة المعايير المستخدمة مختلفة.
   لدينا وجهتا نظٍر حوَل دوافِع نشوِء الزراعة، اسأل 

نفسك:
ما وجهة النظر التي يقدِّمها المؤلف؟ 

نشوء  دوافع  لتحديِد  عليها  اسَتنَد  التي  المعاييُر  ما 

الزراعة؟

 وجهُة النظِر األولى: 

وجهة النظر الثانية:

إبدأ المناظرة:
1- يقسُم اّلصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  المنطقّيِة
     التي تستنُد عليها إلثباِت الفكرة التي تؤيدها.

3- تثبُت كلُّ مجموعٍة األسَس التي اعتمَدت عليها
    إلقناِع الطرِف اآلخر.

وأمثلٍة من  بتفاصيَل  فكرَتها  تدعُم كلُّ مجموعٍة   -4
النصِّ ومصادِر التعّلم.

5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

     افترض روبرت بريدوود وجوَد موطٍن طبيعيٍّ 
لنشأِة الزراعة، أي أنَّها نشأْت ضمَن شروط بيئّية 
مناسبة، حيث نمْت باألصل الحبوُب البرّيُة، وعدَّ 
في  زاغروس  جباِل  سفوِح  بين  الممتّدة  المنطقة 
الشرق حتى طوروس في الغرب، المنطقة األنسب 
للزراعة، ألنَّ  الكافية  األمطاُر  تهطُل  لذلك حيُث 
الغاباُت،  عليها  سيطرت  مطرًا  األغزَر  المناطَق 
فنقب في هذه  البعلّية،  الزراعة  تناسُب  واألقلَّ ال 
حبوٍب  على  جرمو  موقع  في  وَعَثر  المنطقِة 

مزروعٍة في بداية األلف السابع ق.م.
سلطان محيسن، بالد الشام في عصور ما قبل التاريخ، ص31.

    ترك جاك كوفان المكتشفات األثرّية تتحدُث 
في  المريبط  تل  إنسان  أنَّ  فوجد  نفسها،  عن 
األلف الثامن ق.م عرَف زراعَة القمح والشعير، 
نتيجَة وصوِله إلى مستوى فكرّي اجتماعّي عالي 
في  العشوائّية  الطريقة  من  التخّلص  من  مّكنه 
االستفادة من موارِد بيئِته، ومن تنظيم العالقِة 
بيَنه وبين تلك البيئِة بشكٍل أرقى وأفضل، عن 
وتحسينها  القوت،  إنتاج  وسائِل  تطوير  طريق 
التي أصبحت إحدى وسائل  الزراعة،  بواسطة 
الزراعِة  فنشوُء  المجتمع،  في  العالقات  تنظيم 

سبُبه تّطوٌر فكريٌّ اجتماعّي.
التاريخ،  قبل  ما  في عصور  الشام  بالد  محيسن،  سلطان 

ص33.
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     المكتشــفاُت )اللقــى( األثرّيــة قطــٌع غنَيــة نســتدلُّ منهــا علــى أســلوِب 
ِتهــا وعــن تاريِخهــا وهــدِف  الحيــاة فــي الماضــي، فهــي ُتحّدثنــا وُتخبُرنــا عــن قصَّ
وأســباِب تواجِدهــا فــي هــذا المــكاِن، لذلــك يجــُب أْن تتواجــَد القطعــُة األثرّيــة 
قّصــة  مــن  جــزءًا  تحكــَي  لكــي  األصلّيــة  المعمارّيــِة  بيئِتهــا  داخــَل  الواحــدة 

والمجتمــع. اإلنســان 
     تــّل الكــرخ هــو تجّمــُع تــالٍل إلــى الجنــوِب مــن ســهل الــروج فــي محافظــة 
إدلــب، توّســعت منطقــة االســتقرار فــي التــّل نهايــة األلــِف الثامــِن ق.م، ألنَّ 
الّســهَل كان ومــازال ذا ميــاٍه وفيــرٍة وتربــٍة خصبــة، ومــن أبــرِز المكتشــفاِت 
األوانــي الفّخارّيــة التــي ُتعــدُّ اآلنيــَة األصــل لــكلِّ األوانــي الفخارّيــة المصقولــة 

ذاِت اللــون الداكــن والتــي أصبحــت ســائدًة فــي األلــف الســابع ق.م.
    في أحِد األبنية المرّقمة بـ)str .827( ذات الطابقين المكتشفة في التّل 
ُوجــَد ســَت عشــرَة قطعــًة حجرّيــًة مصّنعــة ُتســتخدُم لتحضيــِر الطعــاِم، ونتيجــة 

لوجودهــا فــي مــكان واحــد فقــد اعتقــَد الباحثــون أنَّهــا تمثّــل مطبخــًا جماعّيــًا.  

على  تستدل  كيف   -1
التي  التغييرات  عمق 
اإلنسان  مع  حصلت 
في األلف الثامن ق.م؟

من  أنَّه  أتعتقد   -2
االهتمام  الضرورّي 

بالمكتشفات األثرّية؟
المشكالت  ما   -3
خروج  عن  الناجمة 
القطع األثرّية من بيئتها 
استكمال  قبل  األصلّية 

مراحل الكشف؟

الشكل)17(: موقع تّل الكرخ في إدلب.
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الحياة االجتماعّية:

فّكر في:



دالئَل  العلماَء  الحفرّيات  مؤشراُت  أعَطت        
قديمًا  اإلنساُن  مارَس  حيث   ، اجتماعيٍّ تنظيٍم  على 

العبادات األولى وعادات الدفن.
      إذ وجد اإلنساُن بالمرأة البدينة المعافاة رديفًا 
لألرِض المثمرة، من صفاِتها القوُة والخصُب والصحُة 
فأصبحْت زعيمَة القوِم، ثم رفَعها إلى مرتبِة األلوهّية، 
التي ظهرت هي عبادة  العبادات  أولى  لذلك كانت 

الربة األمِّ، ُوجَدت آثارها في تلِّ أسود.
     ونتيجة اكتشاِف مئاِت القبوِر التي تعود إلى 
رجاٍل ونساٍء وأطفال في تّل صبّي أبيض تمكّنا من 
معرفِة العديِد من األمراِض كتسّوِس األسناِن، وفقر 

الّدمِّ، واضطرابات النمّو، وحدوث أمراض وبائّية.
      وفي تّل الشير اكُتشَف العديُد من القبور تضمُّ 
بعد  عمرهم،  من  الثانيَة  بلغوا  رّضٍع  أطفاٍل  رفاَت 
َح أنَّهم كانوا يعانون من أمراض  دراسة العظام توضَّ

العوز مرض اإلسقربوط )عوز الفيتامينات(.

1- برأيك ما هي نتائُج وجوِد هذه األمراض على اإلنساِن قديمًا؟
2- ما أهمّية معرفة نوع األمراض الموجودة في العصور القديمة؟  
3- ماذا سيحدث لو لم يتمكن اإلنسان من تحديد أنواع األمراض؟

4- اســتخدْم خطواِت حلِّ المشــكالت إليجاد حلول مناســبة لمشــكلة 
المتاجــرة باآلثار:  

الشكل )18(: أعراض نموذجّية لمرض السلِّ 

على الفقرة التاسعة والعاشرة ُوِجدت على هياكَل 
عظميٍة في جعدة المغارة، ُيعتُبر من أقدِم األمثلة 

على مرض السلِّ في العالم.

تحديد المشكلة

الحلول المقترحة

ما الحل األمثل؟

التعميمات التي توصلت إليها
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أثر العالقات االجتماعّية:

فّكر في:



    إنَّ مــن كتــَب التاريــخ هــو ذاك الباحــُث الــذي عندمــا نقّــَب 
فــي موقــٍع أثــريٍّ مــا اهتــمَّ بالتتابــِع الســكنيِّ ضمــن التــلِّ وبالجــدران 
المبنّيــة مــن الطيــن النيِّــئ واكتشــَف قصــورًا ومعابــَد وبيوتــًا وأكواخــًا 
ومخــازَن، ثــمَّ غــرَق هــذا الباحــُث فــي قياســاٍت للعمــارة، ثــمَّ توّجــه 
باهتماِمــه إلــى تموضــِع اللُّقــى األثرّيــة ِضمــَن غــرِف القصــر أو 
المعبــد أو البيــت، ثــمَّ قــام بالربــط بيــن البنــاِء والُلقــى الموجــودة فيــه 

لكــي يفّســَر ويحكــي تاريــَخ قريــٍة أو مدينــة مــا.
    وقــد ُوِجــَد أنَّ اآلثارييــن يتركــون مفاهيَمهــم الشــخصّية المتعّلقــة 
بالثقافــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــي تظهــُر فــي تفســيراتهم لألشــياء 

المكتشــفة.

الشكل )19(: رسم تخّيلّي لكيفّية النسيج خالل المدة )4000-
2800ق.م(.

 الشكل)20(: مكب غزل من طين 
مشوّي 4000ق.م اكتشف في تّل 

العبر، محفوظ في متحف حلب.
   هذه القطعة األثرّية ظنَّ العلماُء 
األجانُب أنَّها تعّبر عن عبادة اآللهة 
األمِّ، لكْن بعد التدقيق في طبيعِة 
ممارسات البيئة المحلّية تبّيَن أنَّها 

ُتستخدُم في الحياكة. 

نتائــج   هــي  مــا  برأيــك   -1
تفســيراِت عالــِم اآلثــار إذا كان 
ينقّــُب فــي نفــس البيئــة الثقافّيــة 

اليــوم؟ فيهــا  يعيــُش  التــي 
كانــت  إذا  ســيحدث  مــاذا   -2
معظــم تنقيباتنــا األثرّيــة بأيــدي 

وطنّيــة؟  غيــر 
3- هــل تعتقــد أن هنــاك تأثيــر 
تاريخنــا  وتفســير  كتابــة  علــى 

القديــم؟
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فّكر في:

علم اآلثار علم إنسانّي: 



    كيف استخدم اإلنساُن القديم قدراته للتعبير عن حاجاته الفكرّية؟
   راقب اإلنساُن البيئة المحيطة به، واستخدَم مواردها المختلفة ليضمَن 
فإذا  وعقليًّة،  وروحّيًة  جسدّيًة  حاجاٍت  تطلََّبت  التي  حياِته،  استمراَر 
كانت حاجاُته الجسدّية ضّمنها بإحداِث أّوِل ثورٍة اقتصادّيٍة: اكتشاُف 
أثاِثه،  وُصْنِع  منزله،  ببناِء  عنها  عّبر  الحاجات  باقي  فإنَّ  الزراعِة، 
وحياكِة مالبسه، حيُث دلَّْت المكتشفاُت في غرف المعيشة على أثاٍث 
بر خياطة،  مثل: مصاطب للجلوس، أواٍن حجرّية، ومسّننات حجرّية واإ
ومغازل حجرّية، بينما تجّلت حاجاِته الفكرّيِة بابتكار الصنِع، وتنّوُع 
التي  الفنّية،  والرسوماِت  اللوحاِت  أولى  وظهور  المستخدمة،  المواُد 
زّينت جدراَن وأرضّياِت المنازِل، األولى من نوعها على مستوى العالم  
في لوحة تّل حالولة، ولوحة جعدة المغارة، بينما كان تلُّ بقرص أّوَل 

مكاٍن يستخدُم الكلس في إكساء األرضّيات والجدران.

 الشكل)21(: لوحة إيقاع الحياة، 
تّم تنفيذها بعمل تطوعّي لتزيين 
جدار مدرسة نهلة زيدان بدمشق 
من توالف البيئة، دخلت موسوعة 

غنس لألرقام القياسية بطول 
720متر مربع. 

 الشكل)22(: الرسم في موقع جعدة المغارة 
المعروف ببيت اللوحات الجدارّية، يعود تاريخه 
إلى األلف الحادي عشر ق.م، موجود في ناحية 

مصرين بحلب. 

   الفنُّ عبارٌة عن لغِة تواصٍل ينقلها الشخص بطريقة 
تعبيرّيٍة مستوحاٍة من تعابيره الداخلّيِة العميقة، وهي 
ترجمة للتعبير عّما يدور في داخله، وبالفنِّ يظهُر 

َر الثقافيَّ والفكريَّ عنَد الشعوب. التطوُّ
1- ماذا تقوُل جعدة المغارة لنا؟

2- عالَم يدلُّ تزييُن اإلنساِن القديم جدران منزِله؟
3- ما األشكاُل التي استخدَمها للتعبير؟

4- ما األلواُن التي عرفها؟
5- ما رأيك باستخدام توالف البيئة في الفنون؟

6- ماذا تستنتج من جدارّية مدرسة نهلة زيدان: 
)إيقاع الحياة(؟  
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الفن واإلنسان: 

فّكر في:



     مع تكّون المجتمعات اإلنسانّية ُوجَد عند اإلنسان حاجٌة 
ذا كان اإلنسان استطاع  ملحٌة إليجاد صورٍة للكلمِة المنطوقة، واإ
البقاء شوطًا دون كتابة لكّنه لم يستطْع البقاء بال لغة، فالّلغة هي 
األساُس التي تقوُم عليه الحضارة، لذلك طوَّر العديَد من وسائل 
التعبيِر منها المشافهة، والرسم، ثم الحركات اإليمائّية، ولم يكن 
الرسُم والتصوير سابقًا للكتابة بمحض الصدفة، ألنَّ ما ستصفه 

الكلمة يستطيُع الرسم أْن يصَفه.

مبادرات أهلّية:
     فــي القــرِن الثامــَن عشــَر الميــالديِّ بــدأْت هوايــُة 
جمــِع اآلثــار تجــذُب النــاَس إليهــا، خاصــة الرّحالــة 
والمستشــرقين، ســعيًا وراَء المجــِد الشــخصيِّ وحّبــًا 
اآلثــار  عــن  بالتنقيــب  االهتمــاُم  فبــدأ  بالمغامــرة، 
فــي ســورّية منــذ عــام 1850م، ولــم تبــدأ الكشــوف 
األثرّيــة بشــكلها المنهجــيِّ فــي ســورّية إاّل مــع بدايــة 

الخمســينيات مــن القــرن العشــرين الميــالدّي.
    اإلنســان فــي ســورّية لديــه االهتمــام باألوابــد 
التاريخّيــة، لكــْن لــم يكــْن ليعلــَم أنَّ مــا هــو مخّبــأ 
فــي ترابــه يفــوُق مــا هــو موجــوٌد فــوَق هــذا التــراِب، 
العاديــات  جمعّيــُة  1924م  العــام  فــي  فتأّسســت 
الثقافــِة  لنشــر  حلــَب  فــي  أهلّيــٍة  جمعّيــٍة  أقــدُم 
تــمَّ عــام  اآلثارّيــِة وحمايــة األوابــِد التاريخّيــة، وقــد 
2010م ردُم المبنــى المكتشــف فــي موقــع جعــدة

غــالُق بيــت اللوحــاِت وفقــًا  المغــارة فــي حلــب واإ
لعمــٍل تطوعــيٍّ للحفــاظ عليــه. 

فّكر في:
لــو  فيمــا  النتائــُج  تكــوَن  أْن  تتوقّــُع  1- كيــف 
منــذ  ومنّظمــة  منهجّيــًة  التنقيبــاِت  كلُّ  كانــت 

ســورّية؟ فــي  باآلثــار  االهتمــام  بدايــة 
2- ما هي معلوماتك عن العمل التطوعّي؟

مجتمعــك  فــي  تطوعّيــًة  أعمــااًل  اذكــر   -3
الجمعّيــات  أو  األهالــي  بهــا  يقــوُم  المحلــيِّ 

لخيرّيــة. ا
4- ما األعماُل التي يقّدمونها؟

تطوعّيــًا  عمــاًل  مجموعِتــك  مــع  اختــْر   -5
لمجتمعكــم؟ تقدمونــه 

التي دفعت  الحاجُة  1- ما 
اإلنساَن إليجاِد صورٍة للكلمة 

المنطوقة؟
أْن  للرسم  يمكُن  كيف   -2

يكوَن معّبرًا مثَل الكتابة؟
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الخطوات األولى نحو الكتابة:     

فّكر في:

في الوقت الحاضر:



استكشاف المصادر:

رسومات الجرف األحمر وتّل بقرص:
    بعُض الرسوِم تحمُل محاوالِت الكتابِة األولى، 
في  الحجِر  على  المحفورُة  الرسوماُت  وساعدت 
فهِم حياة السكان، حيث افترضت أنَّ هذه الرموَز 
اسُتعمَلت كسجاّلٍت لحفِظ ما له عالقة باألعمال 
تعّبر  قد  المنزلّية، كرموٍز  الشؤوُن  العامة ومنها 
عن المعتقداِت الدينّية والبيئة الطبيعّية المحيطة.

فّكر في:
منطقِة  في  الرموِز  هذه  وجود  تفّسر  كيف   -1
الجرِف األحمِر وفي مرحلة تاريخّية سابقة على 

الكتابة؟ 
2- عالَم تدلُّ الرسوُم في تلِّ بقرص؟

3- برأيك هذه الرسوم التي ُوجدت في تّل بقرص 
ما  التعبير؟  أنواع  نوع من  تكوَن  أن  يمكن  هل 

هو؟ 
أكمل  ونتائج،  أسباب  التدوين  على  يترتب   -4
يتم  ما  بعض  ونتائج  بأسباب  اآلتي  الجدول 

تدوينه:

الشكل)23(: نموذج من األشكال الكتابّية المكتشفة 

في الجرف األحمر.

 الشكل)24(: رسومات اكُتشفت في تّل بقرص.
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نتيجة سبب

تدوين المعتقدات الدينّية

تدوين ما يحدث في الطبيعة

تدوين أعمال منزلّية

5- أيمكُن أْن تفكَر في كتابة ما يهمُّك يومًا ما؟ 
ولماذا؟



     بدأ السومرّيون الكتابَة بالعالمات المصّورة، ثمَّ تطّورت 
الذي  المسمار  أو  إسفين،  شكِل  على  مثّلثات  بضعة  إلى 
عالمة   500 اسُتخدمت  المسمارّية،  الكتابُة  منه  اشتَُقت 

اشتُقت من الصور والرموز القديمة.
ُوجَدت نصوٌص مدرسّية عديدة في شوروباك )فارة حاليًا(، 
وقوائٌم معجمّية في إبال، أّكدت وجوَد هيئة تعليمّية، ُأطِلق 
عليها االسم السومرّي )إ-دوب- با( ومعناها بيت األلواح، 
بينما ُأخَذت المعلوماُت عن الكَتبِة من األلواح األدبّية، حيث 

يرُد في نهاية النصِّ معلوماٌت عن كاتِب العمل.

 الشكل)26(: بعُض العالمات المصّورة، وما 
يقابلها بالمسمارّي ومعناها بالعربّي اليوم.

الكتابة التصويرّية:
معظُم العالمات اإلرشادّية في الطرقاِت والمطارات واألماكن 

العامة تدخُل ضمَن هذه التسمية، الكتابُة التصويرّية.
فّكر في: 1- لماذا يستمُر اإلنساُن في استخداِم اإلشارات في 

التعبير؟
الشكل)25(: اإلشارات الطرقّية اليوم.         2- أمازالت الصورة لها تأثير مثل الكتابة؟ لماذا؟

فّكر في:
1- كيف تفّسر اشتقاَق الرمِز المسمارّي من الشكل 

التصّويرّي؟ 
وثور،  وبستان  حراثة  كلمِة  كتابة  يمكنك  هل   -2
بالمسمارّي والتصويرّي على لوح طينّي؟ جّرب ذلك.

3- هل تجُد صعوبة؟ ولماذا؟

طير

سمكة

حمار

ثور

شمس

حبوب

بستان

الحراثة

 الصورة
األصلّية

المسمارّية  المعنى
األصلّي
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في الوقت الحاضر:

الكتابة أمُّ الخطباِء وأُب المتعّلمين:



بإحــداث  ق.م  الثالــث  األلــف  فــي  الفكــرّي  التحــّول  تجلّــى        
بــال،  واإ مــاري  فــي  )المــدارس(  األلــواح  بيــت  التعليمّيــة:  المؤّسســات 
وهــي أماكــُن لالبتــكار وحفــُظ التــراِث الثقافــّي والعلمــّي، تعتنــي بالدرجــة 
األولــى بتخريــِج )الكتَّــاب( الذيــن يؤلفــون األشــعاَر ويدّونــون المالحــم 

واألســاطير.
      وقد كشــفْت الرُّقم األثرّيِة عن الكثير من النصوِص التي تحثُّ 

على االهتمام بالكتابة، منها:      
الكتابة رائعة ال يرتوي منها إنسان.

الكتابة ليست سهلة لكن من يتعلمها ال يحتاج أن يبقى قلقًا من أجلها.
كافْح من أجل الكتابة فإّنها ستجلب لك الفائدة.

كي تحصَل على معرفة متفّوقة بالّلغة السومرّية.
كي تقيس الحقول وتعمل حسابات. 

كتابة تّل براك التصويرّية:
       اكُتشَف في تلِّ براك في الجزيرة السورّية عام 1984م 
لوحان من الطيِن غيِر المشوّي في أواخر األلف الرابع ق.م، 
يحمالن آثاَر بصماِت أصابع، ُرسَم على كلٌّ منهما منظرًا 
من  رأٌس  والثاني  الماعز  من  رأٌس  األّول  لحيوان،  جانبّيًا 
الغنِم، ُكتب إلى جانِب كلٍّ منهما رقم عشرة، يتمّيز اللوحان 
بإظهاِر صورة الحيوان كاماًل، أّما ما اكُتشف في تلِّ أوروك 

ُيظُهر رأس الحيوان فقط.
فّكر في: 

1- ما الدوافُع التي جعَلت اإلنساُن يفّكر في اختراِع الكتابة؟ 
2- عالَم يدلُّ وجوُد أقدِم الكتابات التصويرّية في سورّية؟

استكشاف المصادر:

فكِّر في:
النّص  من  تقرُأ  كيف   -1

المسمارّي مكانَة الكتابة؟ 
2- ما المهاراُت الدراسّية التي 
تجدها في النص المسمارّي؟
3- كيف تطّبقها في حياتك؟

وجود  أثر  تتوقع  كيف   -4
على  الكتابّية  النصوص  هذه 

المجتمع؟

الشكل)27(: بدايات الشكل الكتابّي 
في تّل براك.
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مدارس وتعليم: 



أسباب التعّلم:
اليوم  المجتمعات  تقّدم  قياس  وسائِل  إحدى     
في  لألمّيين  إحصائّيات  إجراِء  من خالِل  يكوُن 
المهارات  أولى  الكتابُة  تعدُّ  لذلك  المجتمع،  هذا 

التي يتعلمها الطفل، لماذا برأيك؟
إقرأ النصَّ المسمارّي اآلتي لتكتشف أحَد أسباب 

التعّلم: 
إلى أين ستذهب؟

لن أذهب إلى أّي مكان.
فلماذا تجعل  أّي مكان  إلى  إذا كنت لن تذهب 

يومك يمّر بدون فائدة؟
إذهب إلى بيت ألواحك، ادخل إلى بيت ألواحك 

بجّد.
أنجز وظيفتك......

عليك أاّل تتسّكع في الشارع!

لتصبح األّول بين علماء مدينتك.
لتذكر مدينتك اسمك بالخير.

ليذكرك إلهك باسم طّيب مع كلمات ثابتة.
فكِّر في:

النصِّ  في  ُذكرت  التي  التعّلم  فوائُد  ما   -1
المسمارّي؟

2- فسََّر علماُء النفس اليوَم النصَّ المسمارّي 
في  النجاح  مهارات  بعَض  يتضّمُن  أنَّه  على 

الحياة، التي تتمّثل بـ:
- تحديد الهدف.

- تحّمل المسؤولّية.
- تنظيم الوقت.

- الفاعلّية.
أ- ما الذي يدّل في النصِّ على هذه المهارات؟

ب- أين تجُد نفَسك منها؟

في الوقت الحاضر:

     في الوقت الذي طّور فيه علماُء بالد الرافدين كتابتهم من 
الصورة إلى الرمز، حافظ علماء مصَر على كتابِتهم التصويرّية 
المقّدسة )الهيروغليفّية(، وقد ارتبطت الكتابُة عنَدهم بمكان تعّلمها 

الذي أطلقوا عليه »بيت الحياة«.
     وكان للكتبِة الذين ُأعطوا مكانًة مرموقًة في المجتمع، فيقول 
النصُّ الهيروغليفي: »إّنك تسير بحرّية في الطريق ولن تكون ثورًا 

يقوده اآلخرون«.

فكِّر في:
المصرّيون  أعطى  لماذا   -1

لخّطهم صفَة القدسّية؟
2- هل تشعُر بالشعور الذي 
المصرّي؟  الكاتب  يصُفه 

لماذا؟
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الخطُّ المقّدس: 



الشكل)28(: ترجمة الرموز الهيروغليفّية باللغة العربية واإلنكليزية.

3- ما الحقائُق أو األفكار التي تتضمنها 
كتابات جدران المعابد برأيك؟

4- باعتقادك لماذا بذل المصرّيون جهدهم 
ووقَتهم في الكتابة بهذا الشكل؟

أماكَن  التعّلم عن  ابحْث في مصادِر   -5
أخرى ظهرت فيها الكتابُة التصويرّية.

أكمْل  القضّية  على  إطالعك  بعد   -6
مخّطط حّل المشكالت اآلتي:

المشكلة: كيف عّبر اإلنسان القديم عن أفكاره؟

الحلول التي أوجدها:

ما الحّل األمثل برأيك؟ .........

الحل 1
......

الحل 2
........

الحل 3
.........

الحل 4
.......

ما النتائج التي توصلت إليها؟ ..........

فّكر في:
1- حاول أن تكتَب عبارة الخّط المقّدس باألحرف الهيروغليفّية.

2- أين تجُد التشابَه بين الرموِز التصويرّية للسومرّيين والرموِز الهيروغليفّية؟
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الشكل)29(: كتابة اآلزتيك التصويرّية المصّورة على ورق ألياف 
)محفوظة في مكتبة بلدّية فيينا في النمسا(.

      اآلزتيــك قبيلــة مــن قبائــل الهنــوِد الحمــِر 
تتحــّدُث لغــَة »ناهواتــل«، اســتوطَنت منطقــَة 
عشــَر  الثانــي  القــرن  فــي  المكســيك،  وادي 
الكتابــة  نظــاُم  تطــّور  يكــْن  ولــم  الميــالدّي، 
عــن  كامــاًل  تعبيــرًا  ليقــّدم  كافيــًا  التصويرّيــة 
النظــام  هــذا  اســتخدم اآلزتيــك  األفــكاِر، وقــد 
بصــورٍة رئيســٍة، مــن أجــِل الســجاّلت التجارّيــة 
والدينّيــة  التاريخّيــة  والكتابــاِت  واإلحصائّيــاِت 

الضرائــب. وقوائــِم 

  000 11 ق.م           10000            8000                                                  4000            3200 ق.م   

فنون جعدة 
المغارة

توسيع المستقرةاكتشاف الزراعة

وظهور القرية الثانية 

الكتابة أدوات النسيج

      تطّورت حياة اإلنسان خالل العصور التاريخّية القديمة، من خالل أحداث عّدها العلماء تحّوالت رئيسة 
ّطالعك على الخّط الزمنّي اآلتي أجب عن األسئلة: في حياته، بعد عملك بمحاور القضّية واإ

فّكر في:
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أماكن أخرى وصور مختلفة:

أهمّية تاريخّية:

1- هل يمكنك إعادة ترتيب األحداث التاريخّية الموجودة على الخط الزمنّي في جدول حسب أهمّيتها 
من وجهة نظرك؟

2- أّي من األحداث السابقة يمكن أْن تجعلها بداية لعصور جديدة؟ ما المعلومات التي اعتمدتها لذلك؟
3- ما رأيك باعتماد العلماِء الكتابَة بداية للعصور التاريخّية؟ لماذا؟

4- صْغ تعريفًا للعصور التاريخّية. 
5- ما الفارُق الزمنّي بين اختراع الكتابة التصويرّية في المشرق وبين معرفتها من قبل قبائل اآلزتيك 

في وادي المكسيك؟ وعالَم يدّل؟



      بفضــِل التغّييــرات التــي عرَفتهــا ســورّية فــي العصــور الحجرّيــِة عــرَف اإلنســاُن مــدى تأثيــِره علــى 
الطبيعــة واســتغلها أحســَن اســتغالل:

1- أكمــل مخطَّــَط الســبِب والنتيجــة لثالثــِة عوامــَل تعتقــُد أنَّهــا األكثــُر أهمّيــة فــي اســتقراِر اإلنســان 
الحجــرّي القديــم فــي ســورّية

النتيجةالسببالحدث

2- من وجهة نظِرك ما هو التغييُر األهمُّ الذي حدَث إلنساِن العصوِر الحجرّية؟ 
3- ما األسُس التي اعتمدت عليها حتى جعلْت من هذا الُمتغيِّر هو األهمُّ؟

4- ما هي الُمتغيِّرات التي تحدُث في مجتمعك اليوم؟ وما دوُرك فيها؟
5- كيف تظهُر األهمّية التاريخّية لسورّية في العصور الحجرّية القديمة برأيك؟

6-  كيف نستطيُع االستفادُة من هذه األهمّية في الوقِت الحاضر؟ 

استكشاُف األفكار األساسّية:

مشروع:
علينا  ما  لحدٍث  التاريخّية  األهمّية  لدراسِة      

اإلجابُة على التساؤالت اآلتية:
1- ما تأثيُر هذا األمِر على مجموعٍة من الناس؟

2- هل كانت تأثيراُتها طويلَة األمد؟
3- ما أهمّيته في الماضي؟

4- كيف يرتبُط بالوقت الحالّي؟

طّبق هذه التساؤالت على واقعتين تاريخّيتين: 
أ- اكتشاُف الجرِف األحمر.

ب- اكتشاُف أولى الكتاباِت التصويرّية في حبوبة 
كبيرة وتّل براك.

 القضية 
األولى
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )1(: مركب على ناووس )جدران قبر( من صيدون 
القرن الثاني الميالدّي، منحوت من الرخام محفوظ في 

المتحف الوطنّي في بيروت. 

في هذه القضّية:
   العمل في موضوعات هذه القضّية 

يستدعي تساؤالت مثل:
الحضارة  تأثير  استمّر  لماذا   •

الكنعانّية ألمٍد طويل؟
الجغرافّي  الموقع  بين  العالقُة  ما   •
الساحلّية  الكنعانّية  للمدن 

ونشاطهم االقتصادّي؟
الكنعانّية  الحضارُة  أسهمت  كيف   •

في الحضارة اإلنسانّية؟
االجتماعّية  الحياة  انعكست  • كيف 
تنّوع  على  الكنعانّيين  عند 

منجزاتهم الفكرّية؟

االنفتاح على اآلخر  القضّية
 الثانية

35



قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )2(: إناء زجاجّي 
للبلسم من القرنين السابع 
والسادس ق.م، محفوظ في 

متحف باردو في تونس.

الشكل )5(: مثقال كنعانّي لوزن 
البضائع.

الشكل )4(: مشط أبو الهول الملتحي بحسب النموذج 
الكنعانّي في القرن الرابع ق.م، مصنوٌع من العظم، 

محفوظ في المتحف الوطنّي في بيروت.

الشكل )3(: ختم أسطوانّي وطبعته باسم )خاي- تاو( إله بالد 
نغاو في األلف الثاني ق.م، محفوظ في المتحف الوطنّي في 

بيروت.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

     
اكتشاف  كيّفية  في  التفكير 
جديد   من  ذاته  اإلنسان 
واإليمان بقّوة إرادته وّجهته 

لالكتشاف واإلبداع.
القّضية  هذه  في  سنكتشف 

من هم الكنعانّيون؟ 
الكنعانّيين  تأّثر  ما مظاهر 

بالبحر؟
رحالتهم  استثمروا  كيف 
نتاجهم  إظهار  في  البحرّية 
البحر  لشعوب  الحضارّي 

المتوّسط؟
النتاج  هذا  تأثير  مدى  ما 
الحضارّية  العالقات  على 
في  الحضارة  مراكز  بين 

تلك المرحلة التاريخّية؟

تساؤل عام:
قادرًا  ليكوَن  ما  تحّفز مجتمعًا  أْن  يمكُن  التي  العوامل  ما 

على اإلبداع واالكتشاف؟

     الثوابت والمبادئ التي يعتمُد عليها مجتمع ما هي التي 
تدفعه إلى االبتكار والتمّيز، فما هي أسس وثوابت المجتمع 

الكنعانّي؟

    »إّنهــا مكتوبــٌة بلغــٍة أبجدّيــة مكُونــة مــن مجموعــة أحــرف«، 
هــذه العبــارة التــي قالهــا مديــُر المعهــد الفرنســّي لآلثــار فــي بيــروت 
قُــم المكتشــفة فــي  )فيروللــو Virolleaud( عندمــا قــرأ للمــرة األولــى الرُّ

رأس شــمرا عــام 1929م.

     أحــدث اكتشــاف ألــواح كتابّيــة فــي رأس شــمرا ضّجــة عالمّيــة 
لــدى األوســاط العلمّيــة، وانتظــر علمــاء اللغــات فــي كلِّ أنحــاء العالــم 

نشــَر األلــواح بفــارغ الصبــر.
      فعــاًل ُنشــَرت األلــواُح فــي نيســان مــن عــام 1930م متضّمنــة 

بعــض قواعــد المجتمــع الكنعانــّي:
ال تسخر من إله لم تتبّتل إليه.

أطِعْم اليتيم.
أنِقْذ المظلوم.

الدعوة إلى الرحمة والعطف.
احترْم األم واألسرة والزواج والحرّية وغيرها الكثير. 

     هــذا النــصُّ فــي الحكمــة وغيــره أعطــى صــورة عــن ثقافــة وحيــاة 
المجتمــع الكنعانــّي: إبداعاتــه، اكتشــافاته، نمــط حياتــه، عالقتــه مــع 
اآلخــر، فبــدأ عصــر جديــد مــن كتابــة تاريــخ المجتمــع الســورّي القديم.
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      إنَّ مجموعــة العلــوم والمعتقــدات والفنــون واألخــالق والقوانّيــن 
والتقاليــد والعــادات والخصائــص التــي يكتســبها اإلنســان فــي مجتمعــه 
تشــّكل فــي مجموعهــا الحضــارة التــي أنــت نفســك أحــد ممّثليهــا ...... 
وِلــَم ال؟  فلنتطلّــع نحــو المســتقبل، ونتســاءل عــمَّ ســتؤول إليــه حضــارُة 

المستقبل؟
    قّســَم بعــُض العلمــاء ِحَقــب الزمــن تبعــًا للتطــّور فــي صناعــة 
بدايــة ظهــور  فــي ســوّرية  الفّخــار  بدايــة صناعــة  فُعــدَّت  األدوات، 
الزراعــّي  االقتصــاد  مــن  االنتقــال  مثّــَل  ألّنــه  الحضــرّي،  المجتمــع 
ــات أّن هــذه المــادة أصبحــت حرفــة  إلــى الصناعــة، إذ أثبتــْت الحفرّي
ــة، وقــد انتشــرت هــذه الثقافــة  ووســيلة للعيــش فــي عــّدة مراكــز زراعّي
حتــى شــملت كلَّ المنطقــة الجغرافّيــة مــن بــالد الرافديــن وبــالد الشــام.

ــات التــي ُأجرَيــت بالقــرب مــن ســاحل  ــع للحفرّي    فــي المســتوى الراب
البحــر المتوســط، وفــي موقــع أوغاريــت تحديــدًا علــى عمــق 6,25م 
اكُتشــَفْت بيــوٌت مســتطيلة ذات باحــات واســعة محاطــة بجــدراَن مــن 
الحجــارة، ُوِجــَدت فيهــا أفــراٌن دائرّيــٌة، ومنشــآت صغيــرة تتضّمــن رمــادًا 
محترقــًا تــدلُّ علــى أّنهــا كانــت مواقــد لشــوي الفّخــار، وقــد تنــّوع الفّخــار 
الصقــُل  عليــه  يظهــُر  والكســتنائّي،  األحمــر  بيــن  مــا  أوغاريــت  فــي 
والزخرفــة، ويتألّــف القســم األكبــر المكتَشــف مــن أواٍن منزلّيــة، مثــل 
الجــرار واألباريــق واألختــام، إضافــة إلــى دالئــَل ُتشــير إلــى اســتيرادها 
الفخــاُر المزخــرُف بأشــكاٍل هندســّية مــن المراكــز الحضارّيــة الداخلّيــة 

وأالالخ....... كإبــال، 
الشكل)6(: صورة لفَخار األلف الرابع 
قبل الميالد من أوغاريت محفوظة في 

متحف اللوفر.

فّكر في:
لماذا ندرس الماضي؟

تساعدنا  أّنها  األسباب  أحد 
خالل  من  حاضرنا،  فهم  على 
األحداث  بين  عالقات  إجراء 
الجارية،  الماضي واألحداث  في 
موروثنا  معرفة  من  تمكننا  وأّنها 

الثقافّي.
من  تستفيَد  أْن  يمكن  كيف 
موروثك الثقافّي في فهم حاضرك 
وتبتكر صورٍة أفضَل لمستقبلك؟
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التحّضر:

بداية الصناعة مع الفّخار:

فّكــر فــي: بمــاذا يوحــي لــك وجــوُد هــذه التنظيمــات العمرانّية 
مدينــة  فــي  ق.م  الرابــع  األلــف  فــي  الصناعّيــة  والــورش 

أوغاريــت؟



    ُيقــاس التطــّور والتمــدُّن فــي الوقــت الحالــّي بمــدى التحّســن فــي 
نمــِط الحيــاة، والســعِي إلــى االزدهــار االقتصــادّي، فكيــف ســيبدو لنــا 
هــذا التطــّور والتمــدُّن فــي األلــف الثالــث ق.م؟ عندمــا نعلــم أن اقتصــاَد 

بعــَض المــدن أصبــح يعتمــُد علــى التجــارة بــداًل مــن الزراعــة!!
     ضمنــت مــدن األلــف الثالــث ق.م الفائــض الزراعــّي مــن إنتاجهــا، 
وجعلتــه مــادًة يمكــُن اإلتجــار بهــا، مقابــل البضائــع والمــواد األولّيــة 
البرّيــة  النقــل  وســائُل  فاكُتشــفت  المجــاورة،  المناطــق  فــي  المتوفّــرة 
والمائّيــة، وتوّســعت الطــرُق التجارّيــة بيــن مختلــف المراكــز الحضارّيــة 
الموجــودة ضمــن المنطقــة الجغرافّيــة الممتــّدة مــن األناضــول شــمااًل 
وحتــى بحــر العــرب جنوبــًا وجبــال زاغــروس شــرقًا حتــى صحــراء ليبيــا 
غربــًا، هــذا التغييــر فــي نمــط الحيــاة حــوَل اإلنســان مــن مســتهلك ســلبّي 

لخيــرات الطبيعــة إلــى منتــج إيجابــّي.

الشكل)7(: أقدم خريطة طبوغرافّية معروفة في 1500ق.م، 1- الوثيقة األصلّية مكتوب عليها بالخط المسمارّي 
لى المنطقة الجنوبّية من إبال، مع أسماء  موقع إبال، والطرق التجارّية إلى المتوسط واألناضول، ووادي النيل، واإ

المدن المعاصرة لها في الشرق من سومر وآكاد، 2- رسم توضيحّي للخريطة األصلّية. 

فّكر في:
نمــط  عــن  أمثلــًة  أعــِط 
ثــمَّ  الطبيعــة  مــع  تعاملــك 
مــن  نوعيــن  إلــى  صّنفهــا 
التعامــل: مســتهلك إيجابــّي 

ســلبّي. ومســتهلك 
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فّكر في:
1- بماذا يوحي لك اكتشاف أّول خريطة للطرق التجارّية موضوعة في عام 1500ق.م؟

2- ماذا تستنتج من وصول تّجار إبال إلى األناضول ووادي النيل؟  

عصر جديد:

1

2



فّكر في:
التطــّور  يترافــق  لمــاذا   -1
مــع  )القانونــّي(  االجتماعــّي 

السياســّي؟ التطــّور 
التــي  الحاجــة  هــي  مــا   -2
دفعــت بالمجتمــع إليجــاد قوانيــَن 

وأنظمــة؟
3- مــا نتائــج التطــّور القانونــّي 

علــى المجتمــع؟

في الوقت الحاضر:
حقوق اإلنسان:

حّمورابــي  شــريعة  نصــوِص  بعــُض  عّبــرت        
فــي  اإلنســان  حقــوق  مــن  ُتعــدُّ  أســٍس  احتــرام  عــن 
الموضوعــة  القانونّيــُة  فالمــواُد  الحديــث،  العصــر 
اآلن لحقــوق اإلنســان لــم تظهــر فجــأًة، فهنــاك أســٌس 
مفاهيمهــا  الحديثــة  الحضــارُة  عليهــا  َبَنــْت  ســابقة، 
ذا كانــت البحــوث والدراســات  عــن هــذا الموضــوِع، واإ
التــي تناولتــه قــد رّكــزت فــي أغلبهــا علــى الجانبيــن 
يبقــى  التاريخــّي  الجانــَب  فــإنُّ  والسياســّي،  القانونــّي 
بحاجــٍة إلــى مزيــد مــن البحــث، خاصــًة فــي مجتمعاتنــا 
مبــادَئ  أنَّ  مفادهــا:  فكــرة  فيهــا  تشــيع  التــى  العربّيــة 
الحديــث الغربــّي  للعقــِل  نتــاٌج  هــي  اإلنســاِن  حقــوق 

وتتناســى موروثهــا الحضــارّي بهــذا الخصــوص. 
فمن المواد القانونّية التي ذكرتها شــريعة حّمورابي  
ُســرق  لمــن  الدولــة  تعويــض  إلــى:  تشــير  مــاّدة  

متاعــه فــي حــال عــدم معرفــة الســارق.
فّكر في:

تنســَب  أْن  الغربّيــُة  الــدوُل  تحــاول  لمــاذا   -1
لنفِســها اكتشــاف ووضــع حقــوق اإلنســان وتتجاهــل 

القديمــة؟ الحضــارات 
2- ماذا يعني تعويُض الدولِة لمن تضّرر؟

3- مــا اآللّيــة التــي تقــوم بهــا الدولــة لتعويــض مــن 
أصيــب بضــرٍر اليــوم؟

فــإّن  اقتصادّيــًا  تحــّواًل  يمثّــل  ق.م  الثالــث  األلــف  كان  إذا       
يمثّــل تحــواًل سياســّيًا وفكرّيــًا وعلمّيــًا، سياســّيًا  الثانــي ق.م  األلــف 
تمثّــل بأشــهَر حكومــة مركزّيــة شــّكلتها الدولــة البابلّيــة األولــى، أّمــا 
نــات قانونّيــة ملزمــة لضبــِط الســلوك  فكرّيــًا تجّلــى بضــرورة إيجــاد مدوِّ
والمعامــالت بيــَن األفــراد، إذ كّلمــا ارتقــى المجتمــع البشــرّي درجــًة 
فــي التطــّور الحضــارّي كانــت الحاجــة ماّســة إلــى قوانيــَن وأنظمــٍة، 
فأصــدر حّمورابــي مدّونتــه لتوحيــد القانــون الواجــب تطبيقــه إْذ كان 
من الطبيعّي أْن يســتكمَل حّمورابي الوحدة السياســّية بوحدة قانونّية، 

والتصــّدى لوضــِع حلــوٍل جديــدة تتفــُق مــع التطــّور فــي عصــره. 
لــم تكــْن مدّونــة حّمورابــي األولــى مــن نوعهــا إّنمــا كانــت تجميعــًا 
لتقاليــَد قانونّيــٍة ترجــُع إلــى عهــوٍد أقــدَم، وتعميمــًا لبعــض األعــراف 

والتقاليــِد الســائدة فــي عصــره.
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تحوالت فكرّية:



استكشاف المصادر:

مدونة حّمورابي:
نــة عــام 1902م فــي حفائــر مدينــة      اكُتشــفت هــذه المدوِّ
»ســوزا«، ووِجــدت منقوشــة علــى حجــٍر أســوَد اللــون يبلــغ 
ارتفاعــه متريــن وربــع المتــر، وتبلــغ قاعدتــه 60 ســم تقريبــًا. 
   وفــي أعلــى الحجــِر نقــش لصــورة الملــك حّمورابــي وهــو 

يتلّقــى هــذا القانــوَن مــن إلــه الشــمس.
يقــول حّمورابــي: )فــي ذلــك الوقــت اســتدعاني اإللــه أنــا 
حّمورابــي األميــر األعلــى وعابــد اآللهــة لكــي أنشــَر العدالــة 
فــي العالــم وأقضــي علــى األشــرار واآلثميــن وأمنــَع األقويــاء 
األرض،  فــي  النــوَر  وأنشــَر  الضعفــاء،  يظلمــوا  أْن  مــن 

وأرعــى مصالــَح الخلــق(.

فّكر في:
1- لماذا دّون حّمورابي نصوصه القانونّية على نصٍب؟

2- عــالَم يــدلُّ تســّلم حّمورابــي المــواد القانونّيــة مــن إلــه 
الشــمس؟

3- كيف يتمُّ التدوين القانونّي اليوم؟
4- مــا أســباُب إصــدار القوانيــن اليــوم؟ مــن أيــن ُتســتمّد؟ 

5- أيجــب أْن تكــوَن القوانيــُن ثابتــًة برأيــك؟ ولمــاذا؟
6- مــا هــي القوانيــن التــي يجــب أن تتغيــر فــي يومنــا هــذا 

ولماذا؟
7- ما أهمّية القانون في حياتك؟

8- مــاذا ســيحدث لــو لــم توجــد قوانيــن ناظمــة لمجــاالت 
الحيــاة؟ كيــف تتوقّــع النتائــج؟ 

     الشكل)8(: نصب قوانين حّمورابي.
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     كان التحــّول الفكــرّي مــن الناحيــة العلمّيــة قــد تجلّــى 
بتطــّوٍر طبــيٍّ ظهــر بشــكٍل كبيــر وواضــح فــي الحضــارة 
الشــرقّي  الســاحل  مــع  ارتبطــت  التــي  القديمــة،  المصرّيــة 
للمتوســط بعالقــات تجارّيــة بحرّيــة وبرّيــة، منــذ تغييــر نمــط 

الحيــاة االقتصادّيــة فــي األلــف الثالــث ق.م.
   أّكــدت البردّيــات الطبّيــة المكتشــفة هــذا التطــّور العلمــّي 
األمــراض  تشــخيص  القدمــاء  المصرّييــن  معرفــة  وأثبتــت 
وعالجهــا علــى اختــالف أنواعهــا، وبطــرق متطــّورة عــن 
العلــم  يتمكــْن  لــم  اآلن  فإلــى  فيــه،  ُوجــدت  الــذي  زمانهــا 
الحديــث مــن اكتشــاف بعــض المــواد المســتخدمة فــي عمليــة 

التحنيــط.

استكشاف المصادر:

كتاب الجروح:
تعطــي  التــى  المصــادر  مــن  العديــد  هنــاك      
فكــرة واضحــة عــن الطــّب المصــرّي القديــم وأهّمهــا 
ن مــن نقــوش علــى جــدران المعابــد  الموميــاء ومــا دوِّ
والمقابــر ولكــْن يبقــى المصــدر األهــّم هــو البردّيــات 
الطبّيــة، ومــن أشــهرها بردّيــة أدويــن ســميث تســّمى 
)كتــاب الجــروح(، والتــي شــمل الجــزُء األّول منهــا 
والجراحــة  العظــام  فــي جراحــة  مشــاهدة  علــى 48 
العاّمــة، مقّســمة تبعــًا لتقســيم جســم اإلنســان )جراحــة 

الجمجمــة(. عظــام 
فّكر في:

1- ما الغاية من كتابِة المصرّيين هذه البردّيات؟ 

الشكل)9(: بردّية ادوين سميث، اشتراها عام 
1862م من مدينة األقصر وهي اآلن في حيازة 

الجمعّية التاريخّية في نيويورك.

فّكر في: 
مــن عبــارات الطبيــب أيمحوتــب قولــه: »ال 
تســخْر مــن اإلنســان الــذي بــه إعاقــة وال 
تســخْر مــن الــذي فقــَد بصــره، وال تضحــك 
اهلل،  يــد  فــي  عقلــه  الــذي  الرجــل  مــن 

المجنــون«. بــه  والمقصــود 
األبجــدّي  النــصِّ  أفــكار  بيــن  قــارن   -1
الــذي ورد فــي نصــوص أوغاريــت صفحــة 

أيمحوتــب؟ قــول  وبيــن   )37(
2- ما نتائج تمّثل هذه القيم في حياتنا؟ 
3- ما هي القيم التي تطّبقها في حياتك؟

2- أتعتقــد أّن مؤلّــف هــذه البردّيــة شــخصًا كان 
يؤمــُن بالســحر أو الكهانــة أْم كان طبيبــًا يراقــب 

المرضــى بعنايــٍة فائقــة؟ ولمــاذا؟
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إنجازات علمّية:



     الحضــارة هــي محــاوالت اإلنســان التعامــل مــع الطبيعــة 
للوصــول إلــى مســتوى حيــاٍة أفضــَل وهــي حصيلــة جهــود األمــم، 
وقد أدرك المجتمُع األوغاريتّي هذه المعادلَة فاستفاد من تجارَب 
نجــازاِت مــن ســبقه )البابّلييــن والمصّرييــن(، وبــدأ بتطويــر ذاتــه  واإ
نتــاج أفــكاٍر جديــدة يواجــه بهــا تحدّيــات عصــره، فــكان اعتمــاده  واإ
تنظيــم اجتماعــّي يرتبــط بروابــط  بالدرجــة األولــى علــى وجــود 
أســرّية، نشــأت منها أســر حاكمة أدارت مصالَح المجتمع، الذي 
اعتمــَد فــي اقتصــاده علــى النشــاط التجــارّي والتطــّور الصناعــّي، 
فُعثــَر فــي القطــاع الجنوبــّي مــن التــلِّ المكتشــف فــي أوغاريــت 
علــى ورشــات لمختلــف المهــن واألعمــال، فــكان لــكلِّ حرفــة رئيــٌس 

بنــاًء علــى الوثائــق المكتشــفة.

فّكر في:    
 يمكــن أن يســتمّد أيُّ مجتمــع تطــّوره 
وأفــكاره مــن موروثــه الثقافــّي، والمجتمــع 
الكنعانــّي علــى شــاطئ المتوســط اســتند 

إلــى مــوروث ثقافــّي ســابق.
مــن  الكنعانّيــون  اســتفاد  كيــف   -1
تجــارَب اآلخريــن فــي تطويــر مجتمعهم؟ 
وتطّويــر  لتحســين  تقتــرح  مــاذا   -2
عليــه  يعتمــد  الــذي  الثقافــّي  المــوروث 
قبــل  الــذي دار بذهنــك  مــا  مجتمعــك؟ 

هــذا؟ تقــوَل  أْن 

في الوقت الحاضر:

  مصنع األفكار:
تنظيــم  فــي  اليــوَم  المتقــدِّم  العالــم  دوُل  تعتمــُد     
اقتصاِدها على قيام المنشــآت الصناعّية الضخمة، 

التــي تحتــاُج إلــى رأِس مــاٍل كبيــر، عــدا المســتلزمات 

األخــرى مــن آالٍت ومــكاٍن مناســب بعيــدًا عــن المــدن 

الســكنّية، بينمــا بــدأت حكومــات دول أخــرى نتيجــة 

ــة تــرّوج  انتشــار البطالــة وضعــف اإلمكانــات المادّي

لقيــام ورشــات صناعّيــة صغيــرة ال تحتــاج إلــى رأس 

مــال ضخــم، لكّنهــا تحتــاُج إلــى اإلتقــان والرغبــة فــي 

العمــل، ســّميت بالمشــاريع الصغيــرة أو الحرفّيــة.

فّكر في:
1- برأيك أيُّ نمط من المشــاريع يتناســب مع واقع

     مجتمعنا االقتصادّي اليوم؟

2- ما المعلومات التي تحتاجها لتقوم بمشروع داخل منطقتك؟ 

3- مــا هــي األولوّيــات التــي حّددتهــا لتحقيــق هدفــك؟ مــا 

إليهــا؟ اســتندت  التــي  المعلومــات 

4- إذا أردت المساعدة والدعم مّمن ستطلبها؟ لماذا؟

5- ما الذي فعلْته الدولُة لدعم المشاريع الصغيرة؟

الشكل)10( من المشاريع اليدوية الصغيرة في دمشق
مشروع السيدة فضة الغراوي.
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موروث ثقافّي:



     يدعــم النظــام االجتماعــّي أفــراده، ويســتمّد مواقفــه مــن أخالقــه 
وأفــكاره عــن الكــون واإلنســان، فالمــرأة أحــد مكوّنــات المجتمــع، كيــف 

نظــر الكنعانّيــون إليهــا؟       
     قــّدَر األوغاريتّيــون المــرأة، واعترفــوا لهــا بكامــل الحقــوق التــي 
تمتّــع بهــا الرجــُل، مُمــا دفعهــا ألخــِذ دوِرهــا فــي المجتمــع مــن أجــل 
نهضتــه ورفعــة شــأنه، وتشــير ترجمــات النصــوص إلــى دور المــرأة فــي 
الحيــاة العائلّيــة األوغاريتّيــة، فالزوجــة هــي الشــاهد علــى أســرار البيــت 
المقدســة، وكانــت تســاعد زوَجهــا علــى اتخــاِذ القــرارات وتنظيــم شــؤون 
األســرة، وقــد حصلــت النســاء علــى قــدر كبيــٍر مــن الحرّيــة فــي الحقــوق، 

كممارســة الّتجــارة والحضــور إلــى المحاكــم وممارســة الكهانــة.   

فّكر في:
فــي  الملكّيــة  الوثائــق  تكشــف 
أوغاريــت عــن عــدٍد مــن الّنصــوص 
تدعــى  ملكــة  ِقبــل  مــن  الموّقعــة 
)شــار-إل- لي( وكان لهذه الملكة 

خــاص. ختــم 
فــي  األســرة  ســاهمت  كيــف   -1

الكنعانــّي؟ المجتمــع  تطــّور 
2- ما األدواُر التي أضافتها المرأة 
فــي المجتمــع الســورّي اليــوم علــى 

دورهــا فــي المجتمــع األوغاريتــّي؟

استكشاف المصادر:
مهر آخات ميلكو:     

ملــك  ميلكــو” زوجــة  “آخــات  الملكــة  هــذا مهــر  بعبــارة  الرقيــم  بــدأ       

أوغاريــت “عميشــتمرو الثانــي”، يتحــّدث النــصُّ عــن ثالثــٍة وخمســين نوعــًا 

األقمشــَة  النــصُّ  ويذكــُر  واأللبســة  واألثــاث  واألســاور  المجوهــرات  مــن 

كــغ،   12 تــزن  الذهــب  مــن  المصنوعــة  األدواُت  فكانــت  والمفروشــات، 

والمصنوعــة مــن الفضــة 9كــغ، والمشــغولة مــن البرونــز أكثــر مــن 350كــغ، 

مــع وجــود 40 مجموعــًة مــن المالبــس ويوجــد بيــن األثــاث كراســي مريحــة 

بذراعيــن وكراســي عادّيــة ومقاعــد دون ظهــر، وأذرعــة الكراســي مطّعمــة 

بالذهــب والــالزورد وثالثــة أســّرٍة للنــوم مزّينــة بصفائــَح مــن العــاج، مــع وجــود 

ســّت أوان مملــوءة بالعطــر و20 علبــًة تحتــوي مســاحيَق التجميــل وأربــَع 

ممالــح مشــغولة مــن العــاج.

فّكر في:

؟ 1- ما الذي لفت انتباهك في محتوى النصِّ

2- هل تِجد هذا الغالَء في المهور في الوقت الحاضر؟

3- تحّدث عن وجهِة نظرك هل أنت مع ارتفاع المهر؟  

الشــكل)11(: يتأّلــف الرقيــم مــن ثالثــة 

وأربعيــن ســطرًا، اكُتِشــف فــي القصــر 

المركــزّي فــي موقــع رأس شــمرا األثــرّي.
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أحد األسرار:



أصل الكنعانّيين: 
   أثارت التنظيماُت االجتماعّية للمجتمع الكنعانّي على 
البشرّية،  أصوله  حول  العلماء  فضول  المتوّسط،  ساحل 

لكّن سؤال من أين جاء الكنعانيون؟ هو تمامًا كأسئلة من 

واألكادّيون؟  واآلشورّيون  واآلرامّيون  األمورّيون  جاء  أين 

هذه التساؤالت رافقت الدراسات المتعّلقة بالشرق، فظهرت 

عّدة تفسيراٍت من ِقَبِل المستشرقين، ولكْن تمَّ اعتماد واحد 

منها ليكون نظّريًة مسلمًا بها، ويقول التفسير بهجرة هذه 

الشعوب من جنوب الجزيرة العربّية )المنطقة الصحراوّية( 

إلى الشمال )المناطق الخصبة(، علمًا أن الجزيرة العربّية 

هي منطقٌة جغرافّية تمتدُّ من جبال طوروس شمااًل حتى 

بحر العرب جنوبًا، ومن البحر المتوّسط غربًا حتى الخليج 

أمر  عبرها  التنّقل  مفتوحة،  منطقٌة  وهي  شرقًا،  العربّي 

طبيعّي.

لدينا وجهتا نظر حول منشأ وأصل الكنعاّنيين: 

وجهُة النظِر األولى:  

وجهة النظر الثانية:

الثاني ق.م جاء  أّنه في األلف      تقول األسطورة 
ليستقّر فوق رقعة األرض الضّيقة بين البحر المتوسط 
وجبال لبنان شعب قادم من شبه الجزيرة العربّية، فمن 
الثابت أنَّ األحواَل االقتصادّية واالجتماعّية للصحراء 
الزراعّية  المناطق  إلى  يغادرون  البدو  الرعاة  تجعل 

المحيطة بالصحراء، نستدّل على ذلك من أمرين:
الشبه القوّي بالّلغة بين المنطقتين.

كون الصحراء مفتوحة على بالد الرافدين وبالد الشام.
ربا  تر:  الكنعانّية،  الفينيقّية  الحضارة  تاريخ  مازيل،  جان 

الخش، مر: عبد اهلل الحلو، ص31.

تبادل اآلراء: 

أّن  الحفائر في رأس شمرا )أوغاريت(  أثبتت 
المنطقة مسكونة منذ العصر الحجرّي القديم، 
السوّية  إلى  الوصول  من  اآلثارّيون  تمكَن  إْذ 
الزراعة  اكتشاف  تقابل عصر  التي  الخامسة 
في المنطقة، ويدْل علم ما قبل التاريخ أنَّ شعبًا 
أصياًل كان موجودًا على الساحل، وأنَّ نسبَة 
كثافته كانت كبيرًة جدًا، وقد َأطَلقْت رسائل تلِّ 
العمارنة عليهم اسم: »كيناهو« أو »كيناهنو«، 
بينما أطلقوا هم على أنفسهم اسم: الكنعاّنيين، 
فحملت نقوُد الالذقية نقش: »الالذقية التي في 

كنعان« بين عامي )176-164ق.م(. 
شعيرة،  محمد  تر:  الفينيقّية،  الحضارة  كونتنو،  ج. 

طه حسين، ص25-23.

إبدأ المناظرة:
1- يتّم تقسيْم طالب الصّف إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين
الفكرة  إلثباِت  عليها  تستنُد  التي  المنطقّيِة    

    التي تؤّيدها.
3- تثبُت كلُّ مجموعٍة األسَس التي اعتمَدت عليها

    إلقناِع الطرِف اآلخر.
4- تدعُم كلُّ مجموعٍة فكرَتها بتفاصيَل وأمثلٍة من 

النصِّ ومصادِر التعّلم.
5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.
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      حّق الملكّية واحٌد من الحقوق التي يتمّتُع بها الفرُد في دولته 
أو خارجهــا، وتعتبــر الملكّيــة األســاس فــي تطويــر النظــام االجتماعــّي 

واالقتصادّي، فكيف نظر األوغاريتّيون إلى هذا الحّق؟ 
ــِد الســكان،  ــة مــن خــالل عــادات وتقالي      ُتحــّدد البنيــة االجتماعّي
ولها دوٌر في تحديد المستوى المعيشّي لألفراد، فأوغاريت أصبحت 
عاصمــَة التجــارِة العالمّيــة البحرّيــة، حيــث بلــغ عــدد ســكانها 25 ألفــًا 
فــي القــرن الرابــَع عشــَر ق.م، وســكنها إضافــة للســكان األصلّييــن 
وقــد  واآلشــورّيون،  والمصرّيــون  واإليجّيــون  والحثّيــون  الحورّيــون 
ضّمــت نحــو مئتــي قريــة، هــذا االنفتــاُح علــى الشــعوب األخــرى وتزايد 
عــدد الســّكان أثَـّـَر علــى النمــط العمرانــّي للمدينــة، وكمــا ُعِثــر فــي 
خليــج مينــة البيضــاء التابــع ألوغاريــت علــى مرافــق المينــاء ووكاالت 
يجّيــة(، وقــد  تجارّيــة ومنتجــات متنّوعــة لمناطــَق مختلفــٍة )مصرّيــة واإ
ــه إذا أراد اإلنســان األوغاريتــّي أْن  ــُة أّن أّكــدت لنــا المكتشــفاُت األثرّي
يغــدو مواطنــًا كامــَل الحقــوق ينبغــي عليــه أْن يمتِلــَك بيتــًا خاّصــًا بــه.

الشكل)12(: رسم تخيلّي لمدينة أوغاريت استادًا للمكتشفات األثرّية، للنظام المتطّور في البناء.

كيف كان اإلنسان األوغاريتّي يتخّلص من المياه المستعملة في المنازل؟

فّكر في:
األوغاريتّيــون  ربــط  كيــف   -1

هــي  مــا  الملكّيــة؟  بحــّق  المواطنــة 

الحقــوق التــي يتمتّــع بهــا المواطــن 

األوغاريتــّي؟

عــدد  تزايــد  انعكــس  كيــف   -2

فــي  العمــارة  نمــط  علــى  الســّكان 

ريــت؟ أوغا

3- ما العوامل التي ســاعدت على 

التطــّور العمرانــّي في أوغاريت؟

4- هــل يمكنــك التفكيــر فــي طريقــة 

لحــّل أزمــة الســكن اليــوم؟

يترافــق  لــم  لــو  ســيحدث  مــاذا   -5

التطّور العمرانّي مع تزايد الســكان؟
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مدينة مفتوحة:



     تخّيــل أّنــك تعيــُش فــي عصــر الكنعانّييــن، وكنــت أمّيــًا، والقــراءة 
والكتابــة محــّددة بأشــخاص وليــس لــكلِّ المجتمــع، ولتصبــَح مــن المتعّلمين 
أنت بحاجة إلى معرفة بالكتابة المسمارّية أو الهيروغليفّية، كيف يمكُن 

لهــذه الظــروف أْن تؤثِّــَر علــى قدرتــك فــي تبــادِل األفــكار مــع اآلخريــن؟
     كان هنــاك العديــد مــن األفــكار والمعــارف الجديــدة فــي عصــر 
الكنعانّييــن، لكــنَّ نشــَر األفــكار والمعلومــات فــي ذلــك الوقــت لــم يكــْن أمــرًا 
ســهاًل لذلــك اعتمــَد بشــكٍل كبيــر علــى الكلمــة )المشــافهة(، خصوصــًا أنَّ 
تعّلــَم المســمارّية أو الهيروغليفّيــة يحتــاُج إلــى وقــت طويــٍل، لكــْن بحلــوِل 
بــدأت وســائل  فــي أوغاريــت  عــام 1500ق.م ومــع اختــراع األبجدّيــة 
التواصــل تصبــُح أكثــَر ســرعًة، ســاعد علــى ذلــك انتشــاُرها فــي كلِّ المــدِن 
الكنعانّيــة صيــدا وصــور وجبيــل وعمريــت، لتنتقــَل فــي وقــٍت الحــٍق إلــى 

ســبانيا والشــمال اإلفريقــّي. بــالد اليونــان واإ

فّكر في:
1- ما هي الوســيلة التي ابتكرها 

الكنعانيون للتواصل فيما بينهم؟

»عصــر  فــي  نعيــش  نحــن   -2

لــك  تعنــي  مــاذا  المعلومــات«، 

العبــارة؟  هــذه 

3- أصبــَح نشــُر المعلومــات فــي 

الوقــت الحاضــر أســرَع،  مــا هــي 

النتائــج الســلبّية واإليجابّيــة لذلــك؟

استكشاف المصادر:
أبجدّيــة أوغاريــت: اكُتِشــَف فــي القصــر الملكّي 
األوغاريتــّي لــوٌح طينــيُّ مشــوّي يعــود إلــى القــرن 
14ق.م، يحتوي على 30 رمزًا مكتوبة بالخطِّ 

المســمارّي، أطلق عليها األبجدّية األولى. 

فّكر في:
1- صمِّْم رقمًا )لوح طينّي( واكتْب اسَمك وجملة تعّبر عن إعجابك بحضارة الكنعانّيين.
2- ماذا تتوّقُع أْن يكوَن نتيجة اختصار اإلشارات المسمارّية إلى 30 حرفًا أبجدّيًا فقط؟

3- ما شعوُرك بعد أن علمت أنَّ أقدم أبجدّية نشأت في أوغاريت السورّية؟ ولماذا؟
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التفكير في قضية:



يجابــًا،      اإلنســان هــو انعــكاٌس لمجتمعــه، يتفاعــُل معــه ســلبًا واإ
فالمجتمع )البيئة( األوغاريتّي يعتمُد على موروٍث حضارّي وفكرّي، 

واإلنســان األوغاريتــّي كان ابــن هــذه البيئــة: مّطلــع ومجــرِّب.
فما هو الهدف من اختراع األبجدّية؟

وهكــذا  دعامــة،  وتحتــاج  قليلــة  الخــام  األولــى  االختراعــات       
بــل  فــراغ،  تنشــأ مــن  لــم  التــي  مــع األبجدّيــة األولــى،  الحــال  كان 
كانــت جــزءًا مــن ظاهــرٍة اجتماعّيــة، ففــي مجتمــع مختلــط تمتــزج فيــه 
ــة، البــدَّ أْن تكــوَن رغبتــه فــي إيجــاد وســيلة ونظــام  العالقــات التجارّي
كتابــّي يجعــل مــن التعامــل التجــارّي أســهَل هدفــًا لتطــّوره الفكــرّي، 
ينفتــُح  التــي  الثقافــات  بيــن  والتمــازج  التكامــل  تحقيــِق  مــن  ليتمّكــن 
عليهــا، فكانــت األبجدّيــة التــي ســمحت بإيجــاد قواميــَس ألربــع لغــاٍت، 
الســومرّية واألّكادّيــة والحورّيــة واألوغاريتّيــة، ولــم يعــرْف العالــُم القديــم 
مدينــًة ُأخــرى غيــَر أوغاريــت كان كتّاُبهــا يتعّلمــون األربــَع لغــاٍت، ألنَّ 
األبجدّيــة ســّهلت تبــادَل األفــكار والمعــارف علــى شــواطئ المتوّســط، 

فبــدأ النــاس مــن الطّبقــة الوســطى بالقــراءة ومناقشــة األفــكار.

فكِّــر فــي: يحتــاج اإلبــداع ثالثــة 
 - )البيئــة(  المجتمــع  شــروٍط: 

الهــدف.  - اإلنســان 
1- إذا كنت أنت اإلنسان، وأنت 
موجــود، فمــا الــذي تحتاجــه لتكــون 

مبدعًا؟
يتعلّــق  األمــُر  كان  إذا   -2
بالمجتمع، حدِّد العناصَر الواجب 

لذلــك؟ توافرهــا 
3- إذا كان األمر يتعّلق بالهدف، 
وتناســبها  أهدافــك  دراســة  فعليــك 
مــع قدراتــك وفــق المخّطــط اآلتــي:

في الوقت الحاضر:
فكِّر في:

التعلّــم عنــد الكنعانّييــن علــى  لــم يقتصــْر  لمــاذا   -1

مدرســّي؟ بنــاٍء  وجــود 

2- ما هي حاجتك لمعرفة مصادر المعلومات؟

3- مــا أهمّيــة العــودة لكتــب مصــادر المعلومــات فــي 

العــام الدراســّي؟ ولمــاذا؟

4- ما األماكُن التي تستمّد معلوماتك منها؟

5- مــا الصعوبــات التــي تواجههــا فــي الحصــول علــى 

المعلومــات؟ كيــف تتغلّــب عليهــا؟ 

    التعليم اليوم: 
     يؤّكــد العلــُم الحديــُث اليــوم أنَّ التعلّــَم يصبــُح أكثــَر 
ســهولًة ومرونــًة ورســوخًا لــدى المتعّلميــن إذا كانــت لديهــم 

الفرصــة لالحتــكاك بمصــادره، ورّبمــا مــن هــذا المنطلــق لــم 

توجــد لــدى األوغارّتييــن أبنيــة مدرســّية خاّصــة بالتعليــم، 

إّنمــا أثبتــت الحفرّيــات وجــوَد أدواِت الكتابــة فــي المكتبــات 

الملحقــة بالقصــر الملكــّي وفــي قاعــة المحفوظــات، وفــي 

المكتبــات الخاّصــة التــي ُوِجــَدت آثاُرهــا منتشــرًة فــي أحيــاِء 

المدينــة.

القدرة الزمن الهدف
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إبداع فكرّي:



أدوات تدقيق مواقع الشابكة:

تنمية المهارات الخاّصة بك:

دّقة المعلومات:

هل المعلومات محّدثة؟

هل روابط الشابكة سليمة؟

استخدام المعلومات وفائدتها:

طرحها  هل  )المطروحة(  المعروضة  البحث  مواد 

مقّدم بشكٍل واضح يفيد في استخدامها بشكل جّيد؟

موضوع  في  يبحثان  أكثَر  أو  موقعين  وجدت  إذا 

من  أيٍّ  لتحديد  النصائح  هذه  استخدم  واحد، 

الموقعين أفضل لألخذ منه.

حيث  من  وترتّبها  الروابط،  َل  ُتَسجِّ أْن:  تذّكر 

استخدامها في مقالتك أو موضوعك.

جّربها أنت:

     إذا أردت أن تبحَث هكذا: )الكنعانّيون واختراع 

األبجدّية( في محّرك البحث.

البحُث في أّول نتيجة: أن تنتبه إلى تاريخ ورودها 

في الشابكة.

قم بزيارة هذا الموقع وقّيمه بشكل عام.

قْم بزيارِة موقعين آخرين، وقّيمهما مع زميل آخر 

لك.

تحديث  كّل  ليصلك  المواقع  بهذه  االشترك  يمكنك 

فيها.

كتبه  نّصًا  تقرأ  عندما  إحساُسك  يكون  ماذا       

أديب أو كاتب مشهور ثم تكتشُف أنَّ النصَّ المكتوب 

يتضّمن بعض األخطاء؟

عن  البحث  جعل  أجل  من  الشابكة  ُوِجَدت     

المعلومات متاحًا، وغير مقّيد بزمان أو مكان، وهي 

إمكانّية رائعة للبحِث العلمّي، لكّنك بحاجٍة للتأّكد من 

دّقة المعلومات التي تبحث عنها.

     بعض المواضيع مصادرها ليست مضمونة، من 

حيث مصداقّية معلوماتها.

   هذه بعض النصائح لمساعدتك في البحث عبر 

الشابكة.

الكتّاب )المؤلفون(:

هل المؤلفون أو الكتّاب لهم سيرة ذاتّية مشهورة؟

المواضيع  في  علمّي  اختصاٍص  أصحاُب  هم  هل 

التي يطرحونها؟

الدّقة والتثّبت:

التي  ومراجعهم  مصادَرهم  الكتّاب  في  ثّبتوا  هل 

ْن كان  استخدموها في مواضيعهم التي يطرحونها؟ واإ

ال، كيف تستطيُع التثبَُّت من دّقة ما يبحثون فيه؟

هل لديهم أكثر من وجهِة نظر يستطيعون تقديمها؟

هل االختالفات بين رأيهم والحقائق واضحة؟

شكُل الكتابة )الضبط واألسلوب(:

من  األسلوب، وسليمة  الكتابة سلسة من حيث  هل 

األخطاء اللغوّية؟
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المكان المناسب:     
    إّن معرفــَة الموقــع الجغرافــّي أليِّ 
البنيــة  تحديــد  فــي  يســاعُد  مجتمــع 
المعيشــّي،  والمســتوى  االجتماعّيــة، 
يعطــي  مّمــا  االقتصادّيــة،  والتركيبــة 
هــذا  حضــارة  عــن  متكاملــة  صــورًة 

لمجتمــع. ا
فكِّر في:

1- كيف ساهمت الجغرافّية الطبيعّية 
لشــاطئ المتوّســط الشــرقّي فــي نشــوء 

المــدن الكنعانّيــة؟ 
مثــل:  عوامــَل  االعتبــار  بعيــن  خــْذ 
األنهــاِر، الجبــال، الخلجــان، الغابــات.
2- كيــف تشــرح هــذه الخريطــة حاجــة 

الكنعانّييــن للتجــارة عبــر المتوّســط؟
3- لمــاذا للجغرافيــة هــذا التأثيــر المهّم 

على االستقرار البشرّي؟
هــي  الجغرافيــة  أّن  تعتقــد  هــل   -4
االســتقرار؟  فــي  اليــوَم  مهــّم  عامــل 

ولمــاذا؟

الخريطة)1(: الساحل الكنعانّي.
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   قامــت عشــرات المــدن الكنعانّيــة علــى الشــاطئ الشــرقّي 
للمتوّسط، وهي في المكان المناسب والوقت المناسب لتصبح 
مدنــًا غنّيــة، ســاعدها علــى هــذا النجــاح التنظيــُم االجتماعــّي 
أْن  اســتطاعت  إذ  الجغرافّيــة،  والعوامــُل  الثقافــّي  واالنفتــاُح 
تتكّيــَف مــع بيئتهــا مســتغّلة المــوارد الموجــودة فــكان اقتصاُدهــا 

شــاماًل.
   وقــد ســمح قــرُب الكنعانّييــن مــن الغابــات ذات األشــجار 
الممّيزة في خشــبها القاســي كالســنديان والبّلوط واألرز بتطوير 
صناعــة الســفن التــي تعــّددت أنواُعهــا، بيــن الحربّيــة والتجارّيــة، 
ــون  إضافــة لصناعــات أخــرى كان أبرُزهــا صبــَغ األقمشــة بالّل

األرجوانــّي المكتشــف مــن ِقبِلهــْم.
     وهــذا التطــّور فــي الصناعــة دفعهــم العتمــاد أســلوب 
جديــد تقــوم عليــه عالقاتهــم االقتصادّيــة فاعتمــدوا علــى التجــارة 
ُتســتغْل  لــم  للمعــادن ومناطــَق  للبحــث عــن مناجــَم  البحرّيــة، 
المنتوجــات  فتــح أســواق جديــدة لتصريــف  تجارّيــًا مــن أجــل 
األولّيــة  المــواُد  فيهــا  تتوفّــر  أماكــَن  عــن  وبحثــًا  الصناعّيــة، 
للصناعــة مــن: ذهــب وفضــة وقصديــر، وقــد ســاعدتهم قــّوة 
ــة التــي كانــت قائمــًة مــع ســّكان وادي النيــل  العالقــاِت التجارّي
والرافديــن ومــع دوٍل أخــرى علــى  تصديــِر واســتيراد مختلــف 

المنتجــات. أنــواِع 
يقــول ديــودورس الصقلــي: »إنَّ بــالَد األيبرييــن تحتــوي العــدَد 
األكثَر من أجمِل مناجِم الفّضة التي يعرفها السّكان المحلّيون 
وكانــوا يجهلــون اســتخداَمها، فعندمــا وصــل الفينيقّيــون للتجــارة 
مــن  كمّيــة صغيــرة  مقابــل  الخــام  الفّضــة  مــن  الكثيــَر  بادلــوا 
البضائــع، ومــن ثــّم هــؤالء الفينيقّيــون نقلــوه إلــى اليونــان وآســيا 

لــى غيرهــا مــن الشــعوب وباعــوه واكتســبوا ثــرواٍت كبيــرٍة«. واإ

الشكل)13(: عملة من مدينة صور عليها رسم 
الموريكس.

فّكر في:
ورد أقــدم ذكــر للصبــاغ األرجوانــّي 
رأس  موقــع  مــن  فخــارّي  رقيــم  فــي 
مــن  كمّيــة  عــن  يتحــّدث  شــمرا 
الحائكيــن  بيــن  موّزعــة  الصــوف 
بينمــا  األرجــوان،  بصبــغ  المكّلفيــن 
المصبوغــِة  صــوَر  أقمشــُة  نالــت 
العصــور. تلــك  فــي  كبيــرًة  شــهرًة 

اللــون  نســتخرُج  ال  لمــاذا   -1
اليــوم؟ الموريكــس  مــن  األرجوانــّي 

اليــوم  الموريكــس  يتعــّرض   -2
برأيــك؟ لمــاذا  لالنقــراض، 

األيبرّييــن  نظــرة  كانــت  كيــف   -3
برأيــك؟ للكنعانّييــن 

4- ما المكاسب التي حصل عليها 
الكنعانّيون من هذه المتاجرة؟
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اقتصاد كنعانّي:



     كيــف أبحــروا؟ تتطّلــب البحرّيــة معرفــة تقنّيــة عميقــة وواســعة فــي حقــل المالحــة إضافــة إلــى الّشــجاعة 
والدوافــع االقتصادّيــة، فمــن المطلــوب أيضــًا خبــرٌة كبيــرة فــي بنــاء الســفِن والقــوارب، مــن أجــل عبــور الميــاه 

أنــواٌع عديــدٌة مــن الســفِن التجارّيــة  لــدى الكنعانّييــن  البحــر والّطبيعــة، فقــد كان  تقّلبــاِت  فــي وجــه  والصمــود 

والحربّيــة، قامــوا بتطويرهــا عبــَر الزمــن.

الشكل)14(: سفينة كنعانّية تجارّية من العام 1500ق.م.            الشكل)15(: مقطع هندسّي للسفينة ذاتها.

الشكل)16(: سفينة كنعانّية تجارّية من العام 850ق.م.           الشكل)17(: مقطع هندسّي للسفينة ذاتها.

استكشاف المصادر:

ــر فــي: قــارن بيــن الســفن التجارّيــة زمــن الكنعانّييــن مــن حيــُث: شــكل الشــراع  - طــول الصــاري-   فكِّ
جســُم الســفينة  - مقّدمــة الســفينة، إلظهــار التطــّور واالختــالف فــي صناعتهــا عبــَر الزمــِن.
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فكِّر في:1- ما السلُع التي تراها موجودة في الشكل)18(؟ 
        2- ماذا تتوّقع أْن تكوَن أنواُع السلع األخرى التي صّدرها أو استوردها الكنعانّيون؟

الكنعانّيــون  التجارّيــة أصبــح  الســلع  الطلــب علــى  نتيجــة      
ركــوِب  مشــكلُة  واجهْتهــم  لكــْن  البحرّيــة،  الفنــون  فــي  ماهريــن 

بحلهــا؟ فّكــروا  كيــف  البحــر؟ 
الصغيــرة،  الســاحلّية  المالحــة  مبــدأ  الكنعانّيــون  طّبــق        
وذلــك باإلبحــار بالقــرب مــن اليابســة، وعلــى مــرأى مــن الســاحل، 
القــدرة  ذات  الصغيــرة  القــوارَب  الغايــة  لهــذه  البّحــارة  فاســتخدم 
الطويــل  اإلبحــار  نظــاُم  اســتخدموا  ثــمَّ  المحــدودة،  والحمولــة 
المــدى، الــذي كان ينفّــذ علــى مســافات أبعــَد بكثيــٍر مــن الســاحل 
مع الحفاظ قدر اإلمكان على رؤية اليابسة، وما سّهل اإلبحار 
والتّيــارات  المتوســط،  البحــر  ُجــُزر  لمواقــع  الجّيــد  اســتخدامهم 
البحرّيــة والعوامــل الطبيعّيــة، واســتعماُل القــوارِب والســفن المتينــة.

فّكر في: 
سكان  جعلت  التي  الدوافع  ما   -1
الشواطئ يغامرون في ركوِب البحر؟

وضعها  التي  الحلول  ما   -2
الكنعانّيون لحلِّ مشكلة ركوب البحر؟ 
البحر  ركوب  يغريك  هل   -3

واألسفار؟
4- إذا صادفتك مشكلة ما؟ ما هي 
 - الجسدّية   - )الفكرّية  التغّيرات 
هذه  لحّل  بها  ستقوم  التي  اللغوّية( 

المشكلة؟

الشكل)18(: رسم تخّيلّي لميناء كنعانّي.
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تحديات وحلول:



     أتقَن الكنعانّيون صناعَة الســفن واعتمدوا أســاليبًا لخوِض عباب 
البحــر، لكــْن هــل كانــت هــذه األدواُت كافيــًة لإلبحــار إلــى مســافات 

طويلــة؟
      لــم يكــْن المــوروث الثقافــّي للمجتمــِع الكنعانــّي يســتند فقــط إلــى 
إبداعات سياســّية أو قانونّية أو طبّية، إّنما اســتنَد إلى إبداعاٍت فلكّية 
أيضــًا، توّصــل لهــا اإلنســاُن بعــد مالحظتــه تأثيــَر الشــمِس والقمــر علــى 

أفــكاره ومعتقداتــه وحياتــه.
    فــكان علــُم الفلــِك الــذي تطــّوَر عنــد البابلّييــن فــي األلــف الثالــث 
والثانــي ق.م أساســًا لــكلِّ العلــوم الفلكّيــة التــي أتــت فيمــا بعــد، وتمّكــَن 
الكنعانّيــون مــن تطويــِر هــذا العلــِم بمــا يتوافــق مــع موقعهــم الجغرافــّي، 
وبمــا يخــدم واقَعهــم االقتصــادّي، فاســتعملوه لتوجيــه ســفِنهم فــي عــرض 
البحر، معتمدين على مراقبة كوكبِة الدبِّ األصغر والنجمة القطبّية.

فّكر في:
1- ما القدرات واإلمكانّيات 
التــي مّكنــت الكنعانّييــن مــن 

اإلبحــار عبر المتوسِّــط؟
نفــس  الفلــِك  2- هــل لعلــم 

اليــوم؟ األهمّيــة 

   تطّور فلكّي: 
إلــى مجموعــِة تقنّيــات للرصــد  البابلّيــون      اســتند 
الفلكــّي كان منهــا الزقــورات التــي اشــُتهرت بهــا بابــل، 

القياســات  مثــل:  الفلكّيــة  العلــوم  تنّوعــت  اليــوم  أّمــا 

الفلكّيــة، والمالحــة الســماوّية، وعلــُم الفلــِك الرصــدّي، 

ووضــع التقاويــم الحديثــة، وتعــّددت اآلالُت كالتلســكوب 

واألنجــم  الكواكــب  رؤيــَة  خاللــه  مــن  نســتطيُع  الــذي 

الســماوّية،  لألجــرام  مقّربــة  صــوٍر  وتكويــن  البعيــدة، 

واألقمــار الصناعّيــة: التــي تســاعُدنا فــي االّتصــاالت 

والكشــِف عــن اآلثــار والثــروات الباطنّيــة. 

الشكل)19(: قمر صناعّي.

فّكر في:
1- ما فوائُد علم الفلك اليوم؟

2- كيف تطّوَر علم الفلك؟

3- هل يتمُّ الخلط بين علم الفلك والتنجيم؟ ولماذا؟

4- ما تأثير علم الفلك على المجتمع؟

في الوقت الحاضر:
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أدوات اإلبحار:



ت الكنعانّيــة بـــ )إعــادة توزيــع تجارّيــة(، لمــاذا تعتقــد أّنهــا 
ت المعامــال

الخريطــة)2(: طــرق التجــارة الكنعانّيــة والمراكــز التجارّيــة. فّكــر فــي: 1- ســّمي
ت غــرب إفريقيــا؟ 

ت إليهــا التجــارُة الكنعانّيــة؟    3- مــن أيــن انطلــَق خــطُّ رحــال
صلــ

ت بهــذا االســم؟      2- مــا البحــار التــي و
ســّمي
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في الوقت الحاضر:

فّكر في:
أن  تــوّد  أّنــك  لنفتــرض 
لقبــًا  أو  اســمًا  لــك  يصبــح 
ُتعــرف بــه فــي المجتمــع، مــا 
اإلجــراءات التــي ســتقوم بهــا 
الشــخصّي  المجــال  علــى 
والمجتمعــّي لتحقيــق ذلــك؟

   علم اآلثار ينتقل إلى البحر:
    منذ أن ُوِجَد اإلنساُن على األرض ظّلت تدفعه أربعُة 
احتياجــاٍت: أْن يكتشــَف – أن يختبــَر – أن يفهــم - أن 
يطــّور، وهــذه الدوافــُع نفُســها هــي التــي جعلــت المغامريــن 

يجوبــون أطــراف العالــم بحثــًا عــن كلِّ جديــد.
أمــام  المجــال  اّتســع  الماضــي  القــرن  نهايــة  فــي        
علمــاِء اآلثــار، نظــرًا للوســائل التقنّيــة الجديــدة التــي أتاحــت 
التجــّول فــي البحــار، فــكان اكتشــاف أقــدم ســفينة فينيقّيــة 
يرجــع تاريُخهــا إلــى 700ق.م قــرب ســواحل جزيــرة جــوزو 
المالطّيــة، ُوِجــد فــي الســفينة 10 أحجــار بأنــواٍع مختلفــٍة 
يــدلُّ أنَّهــا زارت العديــَد مــن المــدن، كمــا وّضحــت  مّمــا 

المكتشــفات التجــارة وعمــالت النقــد فــي تلــك الحقبــة.

فّكر في:
الحصــوُل  يترُكــه  الــذي  االنعــكاُس  مــا   -1

األثرّيــة؟ البقايــا  هــذه  مثــل  علــى 
2- ضــْع مقترحــات وحلــول يمكــُن أْن نطــّوَر 
فــي  األثــرّي  البحــث  مجــال  خالِلهــا  ِمــْن 

ســورية؟

الشكل)20(: جرة ُعثر عليها من حطام 
السفينة الكنعانّية ُقرب شواطئ مالطة.

      مــا يشــتهُر بــه اإلنســاُن يصبــُح ســمًة لــه، يســتمدُّ منهــا تســميته 
أو لقبــه، هــذا مــا حــدث مــع الكنعانّييــن الذيــن ُعرفــوا بــكلِّ المراجــع باســم 

الفينيقّييــن، فمــن أطلــق عليهــم هــذه التســمية؟ ولمــاذا؟
     وصل الكنعانّيون إلى كافة شواطئ المتوّسط ووصلت معهم األبجدّية 
األولــى، والمنتجــات والســلع التجارّيــة، كان أبــرز مــا تاجــر بــه كنعانّيــو 
الســاحل األلبســة المصبوغــة بالصبــاغ األرجوانــّي، حيــث برعــوا واختّصــوا 
 )phoinikes(ــون عليهــم اســم فونيكــس فــي اســتخراجه، فأطلــق اليونانّي
وُعرفــت  البنــّي،  اللــون  ذات  البشــرة  أصحــاب  أو  األحمــر  اللــون  أي 
ــة، أطلــق  ــة التــي اهتــدى بهــا الكنعانّيــون بالنجمــِة الفينيقّي النجمــة القطبّي
عليهــا اليونــاُن اســم فوينيكــي، وأصبحــت هــذه التســميُة متعارفــًا عليهــا فــي 

كافــة المراجــع التــي كتبــت عــن كنعانّيــي الســاحل.
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فينيقّية وأصل التسمية:



     أبــرُز المحّطــات التــي أّسســها الكنعانّيــون علــى شــاطئ إفريقيــا الشــمالّي كانــت مدينــة قرطــاج، التــي 
تابعــت الرســالة فــي البحــث واالكتشــاف، وتســّلمت لفتــرة مــن الزمــن زعامــَة التجــارِة البحرّيــة عبــَر المتوسِّــط.
ومــن أبــرِز اآلثــار التــي تركْتهــا إثباتــًا علــى ذلــك كانــت رحلــة حانــون الطّوافــة عــام 425ق.م وقــد ُنقشــْت 

أحــداُث هــذه الرحلــة علــى جــدران معبــد ملقــارت فــي قرطــاج، بعــُض أســطر مــن نقــش الرحلــة تقــول:
- قّرر القرطاجيون أّن على حانون أن يبحر إلى ما وراء أعمدة هرقل إلنشاء مدينة ليبّية – فينيقّية.

- باشر الملك في رحلته على متن 60 سفينًة مع نحو 30 ألف رجل وامرأة.
- والمؤن والتجهيزات الضرورّية.

- بعد إبحارنا وراء أعمدة هرقل )مضيق جبل طارق( لمدة يومين، 
- أّسسنا أّول مدينة

- ثّم توّجهنا إلى المناطق الداخلّية، 
- حيث تنتشر الحيوانات البرّية ومليئة بالجبال الكبيرة، 

- وهنالك يعيش األثيوبّيون )سكان إفريقيا(، 
- شعٌب غير مضياف. 

- يقولون إّن منبع ليكسوس )نهر السنغال( يتواجد في هذه المنطقة، 
- ويتواجد أيضًا سّكان كهوف في خضّم هذه الجبال، 

- مظاهرهم غريبة، 
- ورجالهم أسرع في العدو من الخيول.

فّكر في:
1- ما دوافع الرحلة؟ 

الدوافــع  هــذه  تجــُد  كيــف   -2
نظــرك؟  وجهــة  مــن 

3- كيف تمَّ اإلعداد والتجهيز 
للرحلة؟

4- ماذا وصَفْت لنا الرحلة؟  

الشكل )21(: رسم يوضح ميناء قرطاج التجارّي.
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قرطاج الكنعانية:



استكشاف األفكار األساسّية:
 القضّية 

الثانية

1- استخدم المخّطط اآلتي لجمع أدلٍة من القضّية لكلِّ عامل من العوامل الموجودة فيه:

عصر اإلبداع

وضوح الهدف

معرفة تتمّثل برصيد 
من األفكار

الرغبة في التطوير

االنفتاح على اآلخر

     أ- اختــْر أَحــد العوامــِل الســابقة لتقــّدم عرضــًا موجــزًا تلّخــص فيــه كيــف ســاهم هــذا العامــل فــي إبــداع 
الكنعانّيين؟

     ب- أّي من العوامل السابقة يحتاجها مجتمعنا اليوَم للوصول إلى اإلبداع؟ 
     جـ- هل توجُد عوامُل أخرى تساهم في إبداع المجتمع؟

2- حّدد أهمّية الموروث الثقافّي الذي استند عليه المجتمع الكنعانّي من خالل إكمال الجدول اآلتي:

    أ- اكتــب اإلنجــاز الــذي أعجبــك، وصفــة واحــدة ممّيــزة لهــذا الشــخص 
كانــت تحفــزه للعمــل. 

     ب- اكتْب موضوعًا قصيرًا تشرح فيه اختيارك.
4- استخدْم مخّطَط حلِّ المشكالت في اإلجابة على األسئلة اآلتية:

   أ- نّظم أفكاَر فقرة التفكير في قضّية.
   ب- كيف تحلُّ مشكالت تواجهك؟

   جـــ- نّظــْم أفــكارك لمشــكلٍة قــد تواجهــك وفــق هــذا المخّطــط، مــا الفائــدُة مــن 
ذلك؟

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النص

ما الحلِّ األمثل؟

ما الدليل أّنه كان حاّلً مثالّيًا؟ 
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3- اختــْر شــخصّيًة تاريخّيــة أو معاصــرة تعرفهــا مّمــن لديهــا حــبٌّ لإلبــداع، تســتطيع اختيارهــا مــن أيِّ 
عصــِر وال يشــترط أْن يكــوَن الشــخص مشــهورًا:

األهمّية نتائج تأثيره الموروث



قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )1(: في هذه اآلبدة تجاوز البّناؤون اآلرامّيون المألوف ونصبوا التماثيل في المدخل ليس فقط ليزّينوه 
بل ليضيفوا على البناء صفة القدسّية، فتم نحت تماثيٌل لألرباب وهي تحمُل ساكف )سقف العتبة( المدخل 
الخشبّي لـ)المعبد القصر( لملكه اآلرامّي )كابارا بن خديانو( في مملكة غوزانا )تل حلف(، الذي ُأعيد تركيبه 

ليشكلَّ واجهة المتحِف الوطنّي بحلب.

في هذه الوحدة:
   العمل في موضوعات هذه القضّية 

يستدعي تساؤالت مثل:
• ماذا كان في زمِن اآلرامّيين؟

• لمـاذا وكـيف انهارت قّوة اآلرامّيين؟ 
العسكرّي  االنتصاُر  كان  لماذا   •
)الثقافّي  واالنتصار  لآلشورّيين 

- التجارّي(  لآلرامّيين؟
الحضارّي   التأثير  استمرَّ  كيف   •
والعراق  سورّية  في  اآلرامّي 

آلالف السنين؟

اإلمبراطورّية الثقافّية  القضّية
 الثالثة
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )4(: لوح كتابّي يعود للقرن الثالث ق.م، 

مكتوب باللغة اليونانّية واآلرامّية اكتشف في الهند، 

دّون في عهد الملك أشوكا الهندّي. 

الشكل )2(: مسّلة الملك اآلرامّي زكور، 
ُيقرأ على جزء من نقشها: )أنا زكور، ملك 
حماة ولُعش...، برهدد بن حزائيل ملك 
آرام اّتحد ضّدي  مع 17 ملكًا...كّلهم 
حاصروا حزرك...، قال لي اإلله بعل 
شمين: التخْف...سوف أنقذك من كلِّ 

هؤالء الملوك الذين حاصروك(.

الشكل )3(: أسد بازلتي من معبد عين دارا 

اآلرامّي، الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر 

عفرين، على بعد حوالي 7 كم جنوبي مدينة 

عفرين، و40 كيلومترًا شمال غربي حلب، 

اكتشف عام 1954م.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

آرام  على  حصارًا  تفرض  اآلشورّية  الجيوش  عام735ق.م     
دمشق.

 

   في نينوى عاصمة آشور تسّلم العرش )تكالت بالصر الثالث( 
عام744ق.م، وبدأ عمَله بشنِّ سلسلٍة من الهجماِت ضّد الممالك 

اآلراّمية.
     وبالمقابل في مدينة أرفاد عاصمة مملكة بيت أجوشي قرب 
حلب، تّزّعم ملُكها »متيع أيل« اآلرامّي حلفًا كبيرًا، ورد فيه: »إذا 
خان متيع أيل عهوده وقسمه، لتصبح مملكته مملكة رمل، ومثلما 

يحترق هذا الشمع بالنار تحترق أرفاد«.
   لكن اآلرامّيين لم يتمّكنوا عملّيًا من توحيد مماِلكهم، فاستطاعت 
والمقاطعات  أرفاد،  مملكة  احتالَل  النهاية  في  اآلشورّية  القّوات 
الستَّ عشرَة التابعِة لـ )آرام دمشق( مع مئاِت القرى والمدن التي 
َبْت، وحوصر )رصين( آخُر ملوِك آرام دمشق ِإلى أْن سقَطت  ُخرِّ

المدينُة بعد مقاومة ضارية عام 732ق.م.
     وهكذا انتهى دوُر اآلرامّيين السياسّي في التاريخ القديم وأعيد 
تنظيم سورّية إدارّيًا بتقسيمها إلى واليات تابعة للسلطة المركزّية 

في آشور.

في القضّية السابقة اكُتشفت 
تغّير  التي  العوامل  بعض 
المجتمع وتدفعه  وتؤّثر في 
هذه  في  اإلبداع،  نحو 
سورّية  ستكتشف  القضّية 

في عصر اآلرامّيين:
كيف عاش الناس؟

كيف كانت تجارة اآلرامّيين 
التغييرات  من  واحدة 
سورّية  من  جعلت  التي 
العصور  في  عالمّيًا  مركزًا 

التاريخّية القديمة؟
اآلرامّية  اللغة  أّثرت  وكيف 
في قيم الناس عبر الزمن؟

تساؤالت عامة:
ما مدى تأثير النزاعات السياسّية على المجتمع؟

على  العسكرّي  التفّوق  من  اآلرامّية  الممالُك  تتمّكن  لم 
أْن  تعتقُد  فكيف  توحيد صفوِفها،  محاولِتها  ُرغم  اآلشورّيين 

يؤّثر هذا األمر في المجتمع اآلرامّي؟
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     أْن تكتــَب التاريــخ فمعنــى ذلــك أّنــك تســّجُل التجربــة اإلنســانّية 
مّتصلــَة  ســائرًة  مازالــت  التجربــة  وهــذه  أبعادهــا ومضامينهــا،  بــكلِّ 
فيــه اإلنســان منــذ  الــذي ســار  فالتاريــخ يشــمُل الطريــَق  الحلقــات، 
العصــور الحجرّيــة حتــى الوقــت الحاضــر، والجانــُب الحضــاريُّ هــو 
مجموعــُة األعمــال التــي قــام بهــا لتنظيــم مجتمعــه واالرتقــاء بمســتواه 

االقتصــادّي واالجتماعــّي والثقافــّي.
    تعــدُّ جوانــُب الحضــارِة متكاملــًة، ونحتــاُج إلــى دراســتها كاّلً علــى 
ــة أليِّ شــعٍب أو مجتمــع، فدرســت  ِحــدى لمعرفــة السلســلة الحضارّي
فــي القضّيــة األولــى والثانيــة بعضــًا مــن جوانــب التشــكيل الفكــرّي 
جوانــَب  القضّيــة  هــذه  فــي  وســنتناول  واالقتصــادّي،  واالجتماعــّي 
الجماعــات  عــن  متكاملــة  شــبه  الصــورُة  لتصبــَح  أخــرى  حضارّيــة 
البشــرّية التــي شــّكلت تاريــخ ســورّية فــي العصــور التاريخّيــة القديمــة. 

    حصلــت تغييــرات عميقــة وجذرّيــة فــي البنيــة السياســّية الحاكمــة 
فــي منطقــة شــرقّي المتوّســط بدايــة القــرِن الثانــْي عَشــر ق.م بســبب 
عوامــَل عديــدٍة، منهــا هجمــات شــعوب البحــر، التــي ضربــت المراكــز 
كمدينــة  ق.م  الثانــي  األلــف  مــدن  ــرت  فُدمِّ الســاحلّية،  الحضارّيــة 
أوغاريــت، وتراجــع الــدوُر المصــريُّ واختفــى النفــوذ الحثــّي، أمــام هــذا 
الفــراغ السياســّي الــذي لــم تألْفــُه المنطقــة انتشــرت القبائــل البدوّيــة، 
فانتقلــت مــن أراضــي الباديــة الشــامّية إلــى األراضــي الخصبــة، ليحلّــوا 
محــّل البيــوت الحاكمــة المنهــارة  فــي حلــب وحمــاة ودمشــق، وليمــّدوا 
ســيطرَتهم علــى كامــل المنطقــِة الداخلّيــة، حامليــن معهــم لهجتهــم 

المختلفــة عــن الكنعانّيــة.

   الشكل )5(: بعض من اآلثار 
المتبقية من مدينة أوغاريت.

فّكر في:
حسب  الحضارة  تقسم 
تفاعل اإلنسان مع محيطه 
اجتماعّية  مجاالت:  إلى 
واقتصادّية وفكرّية وسياسّية.
هذه  من  أّي  باعتقادك: 

المجاالت هو األهم؟
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محاور الحضارة:

متغيرات:

فّكــر فــي: مــاذا تتوقّــع أْن تكــوَن طبيعــة النظــاِم الجديــد 
الــذي ســيمأل الفــراغ السياســّي؟

من مهارات البحث
شرَح  تستخدَم  أّن  تذّكر     
الكلمات ذات الخّط العريض، 

الموجود في نهاية الكتاب. 



     نشــأت أولــى ممالــِك المــدِن اآلرامّيــة فــي منطقــة الجزيــرة 
تأســيس  بعدهــا  ليتوالــى  النهريــن،  آرام  وســّميت  الفراتّيــة، 
الممالــك اآلرامّيــة فــي كلِّ المنطقــة الجغرافّيــة الممتــّدة مــن نهــر 
العاصــي إلــى نهــر دجلــة، ومــن ســفوح طــوروس إلــى الجليــل.

المناطــق  فــي  الموجوديــن  بالســّكان  اآلرامّيــون  اختلــط      
واجتماعّيــًا،  سياســّيًا  أنفَســهم  ينّظمــون  وأخــذوا  الحضرّيــة، 
ظــروف  مــع  بســهولٍة  اآلرامّيــُة  القبائــُل  هــذه  تكَّيفــت  حيــث 
مــن  مســتفيدة  الجديــدة،  ســكِنها  أماكــن  فــي  المدنّيــة  الحيــاة 
اإلرِث الحضــارّي والثقافــّي لمــن ســبَقها، ألنَّهــم عندمــا ســكنوا 
المناطــق الحضرّيــة لــم يلقــوا عــداًء مــن ســّكانها الذيــن لــم يــَروا 
بهــم غربــاَء محاربيــن وكوُنهــم جــزء مــن النســيج االجتماعــّي 

للمنطقــة. 

فّكر في:
الذي  الحضارّي  اإلرُث  ما   -1
بعد  اآلرامّيون  منه  سيستفيد 

انتقالهم إلى المناطق الحضرّية؟
2- ماذا تتوّقع أن يقدم اآلرامّيون 

لهذه المناطق؟
القبائل  تمّيزت  بماذا  برأيك   -3

اآلرامّية؟
4- هل تتمّتع أنت بهذه المهارات 
حياتك؟  في  والتّكيف(  )المرونة 

اذكْر مواقف. 

استكشاف المصادر:

      متى كان اآلرامّيون؟
الثالــث  لأللــف  العائــدة  إبــال  فــي نصــوِص      وَردْت 
 ، ق.م أقــدم الوثائــق التــي تذُكــُر اســَم آرام كإقليــم جغرافــيٍّ
وجاءت بشكل )آرام - كي A-ra-mu-ki(، إذ ورَدْت 

ضمــن قائمــة أســماء لمواقــَع جغرافّيــة.
     كمــا ورد ذكــُر آرام كاســم علــم فــي أحــد النصــوص 
العائــدِة إلــى الملــك )زمــري ليــم 1782ق.م( ملــك مــاري، 
ويدلُّ االســم على جماعاٍت بدوّية أو أفراد من قبيلة آرام 

كانــوا يوفــدون إلــى مــاري للمتاجــرة.

فّكر في:
1- عالَم تدّل هذه الوثائق؟

2- كيــف تســتفيُد مــن الوثائــق لتؤّكــد أصالــة 
اآلرامّييــن فــي المنطقــة؟

3- مــاذا تســتنتج مــن ورود اســم آرام فــي 
مــاري  ملــك  إلــى  العائــدة  النصــوص  أحــد 

ليــم(؟ )زمــري 
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استمرار حضارّي:



     أطلــَق اآلرامّيــون علــى ممالكهــم )بيــت كــذا( ونــادوا حّكامهــم )أبــا أو 
ابــن كــذا(، إشــارة إلــى شــيخ القبيلــة المســيطرِة والــذي قــام بتأســيس المملكــة، 

وكان ذلــك يســتنُد إلــى شــرط:
    فــإذا قامــت المملكــة اآلرامّيــة الجديــدة فــي منطقــة لــم تكــْن فيهــا ســابقًا 
دولــٌة معروفــة أو كانــت حدوُدهــا ال تتطابــق مــع حــدود دولــٍة معروفــة، فــإّن 
التســمية لهــذه المملكــة الجديــدة كانــت تبــدأ بكلمــة )بيــت كــذا( نســبة للشــخص 
الــذي أّســس الدولــة، أّمــا إذا قامــت الدولــة الجديــدة مــكان دولــة معروفــة 
كانــت قائمــة، فــإنَّ الدولــَة اآلرامّيــة الجديــدة تأخــُذ اســم الدولــِة القديمــة، مثــل 
آرام حماة وآرام دمشــق، وأصبًحْت هذه التســميات مزايا للدويالت اآلرامّية، 

فالدولــة هــي األســاس ألي هويــة.
     وَرْغــَم القرابــة التــي تربــط بيــن بيــوت الممالــك اآلرامّيــة إاّل أّنهــا لــم 
تشــّكل وحــدًة سياســّية، ويــرى بعــُض المؤّرخيــن أنَّ الســبب فــي ذلــك يعــود 
إلــى التركيبــة االجتماعّيــة والبنيــة الثقافّيــة التــي حكمــت هــذه الممالــَك، وهــي 

تــرى بالقبيلــة محــوَر وجودهــا.

فّكر في:
ممالك  بوجود   -1
متعّددة ما هي الخيارات 
يجب  التي  السياسّية 
وماذا   بها؟  التفكيُر 

تتوّقع  نتائجها؟
عدم  أثُر  ما  برأيك   -2
قيام وحدة سياسّية على 
الممالك  وجود  استمراِر 

اآلرامّية؟

استكشاف المصادر:

      كفاءة كيالمو:
   أصبــح ملــُك شــمأل )كيالمــو( أحــَد المصلحيــن 
فــي  براعتــه  القديــم، ظهــرت  التاريــخ  فــي  المهّميــن 
معالجــِة المشــاكل الداخلّيــة ومــن ضمنهــا الصــراع 
الطبقــّي بيــن طبقتيــن رئيســّيتين فــي مملكتــه اآلرامّيــة.
)م ش ك ب م(: إشارة إلى فئة الفالحين والحرفّيين، 

وهي طبقٌة شعبّية من عامة القوم.
مــن  الحــّكام  طبقــة  إلــى  إشــارة  م(:  ر  ر  ع  )ب 
اآلرامّييــن، لكــْن مــا قــام بــه كيالمــو لــم يكــن فــي كلِّ 
الممالــك اآلرامّيــة ولــم يتحقــْق علــى مــدار400 عــام.

فّكر في: 
1- كيــف يؤثّــر الصــراُع الطبقــّي علــى وحــدة 

المجتمــع؟ 
إالَم  مجتمــع  أّي  وقــّوة  وتماســِك  لضمــان   -2

يحتــاج؟
3- مــا اإلصالحــاُت التــي يحتاجهــا مجتمعــك 

اليــوم؟
4- كيف توّصلَت إلى هذه النتيجة؟
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البدايات والتأسيس:



الخريطة )1(: توزع الممالك اآلرامّية، فّكر في: 1- ما المناطُق التي اختارها اآلرامّيون لتكوَن أماكَن استقرارهم الجديدة؟ ولماذا برأيك؟
ت بدل دول قديمٍة؟ لماذا لم يتم تغيير اسمها؟

ت حديثًا، والممالك التي أّسس
2- ما الممالُك اآلرامّية التي ُأّسس

ف يمكُن أْن تؤّثَر الطبيعة الجغرافّية لهذه الممالك على وحدتها السياسّية؟
صلوا عليها من هذه المواقع؟  4- كي

ت التي يمكُن أن يح
3- ما الميزا
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االنتشار اآلرامّي:



ــار: )بنــّي احصــد أّي حصــاد،       يقــول الحكيــم اآلرامــّي أحيق
اعمــل أّي عمــل عندئــذ ســوف تــأكل وتشــبع وتعطــي ألوالدك(.

    هــذه الحكمــة ومــا شــابهها مــن حكــم آرامّيــة كانــت ذات تأثيــر 
فــي الســلوك االقتصــادّي لآلرامّييــن شــّكلت دافعــًا لهــم لممارســة 
العمــل وخاّصــة فــي الزراعــة، وتمّيــز النشــاط التجــارّي عــن غيــره 
مــن األنشــطة االقتصادّيــة التــي كان مــن أبرِزهــا تربيــَة الماشــية، 
وممارســَة الصناعات اليدوّية، حيث أظهرت النصوُص والنقوش 
حالًة متطّورة من التقّدم الحرفّي الذي قاده مهنّيون بارعون عملوا 
فــي ورٍش خاّصــة علــى حســابهم، كــورِش المجوهــرات والحياكــة، 

كمــا اشــتهَرت المــدُن الســورّيُة بصناعــة الكتّــان والحريــر. 

في الوقت الحاضر:

     التربّية المهنّية:
     عــرف اإلنســان منــذ القديــم كيــف ينّمــي ويطــّور 
علــى  األفــراد  اعتمــاد  خــالل  مــن  البشــرّية  مــوارده 
أنفسهم، وتطبيقهم لمهارات ذاتّية اكتسبوها من خالل 
االســتعانة  أو  التدريــب  طريــق  عــن  ســواء  تعّلمهــم، 
بخبــرات أفــراٍد آخريــن فــي مختلــف المجــاالت، فــكان 
اعتمــاُد النــاِس علــى فكــرة تــوارث المهــن، فــاألُب يعّلــم 
ابنــه المهنــة التــي تعّلمهــا مــن والــده، ليســتمّر العمــُل 

بهــا وتصبــَح لقبــًا عائلّيــًا لهــم.
   واليــوم تهتــمُّ الــدوُل بإنشــاء العديــد مــن المــدارس 
التــي تعلّــم وتطّبــق برامــَج مهنّيــة، الهــدف منهــا تطويــر 
مــن  العديــد  تعلُّــم  علــى  الطــاّلب  وقــدرات  مهــارات 
أنــواع المهــن، فُأنشــأت فــي ســورّية حديثــًا وزارة التنميــة 

اإلدارّيــة، بهــدف تطويــر الكــوادر البشــرّية.   

فّكر في:
1- مــا المهنــُة التــي تــودُّ أْن تتعّلَمهــا؟ كيــف تحّقــُق 

هــذا الهــدف؟ اذكــر خطواتــه.
ذاتــك ومجتمعــك  المهنــة علــى  هــذه  أثــُر  مــا   -2

ووطنــك؟
3- ماذا نعني بتنمية الموارد البشرّية؟ ما أهمّيتها؟
4- إن لــم تكــن ترغــب بتعّلــم حرفــة فكيــف ســتنظر 

إلــى أصحــاب هــذه الحــرف؟
5- أعــِط أمثلــًة مــن مجتمعــك المحلــّي لعائــالت 

تكّنــت باســم مهنــة األجــداد.

فّكر في:
الحكمة  تشير  ماذا  إلى   -1

اآلرامّية؟
2- ما أثر التنّوع المهنّي على 

الحياة االقتصادّية للمجتمع؟
مجتمعك  ينظر  كيف   -3

للعمل المهنّي؟ ما رأيك؟ 
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تنوع مهنّي:



      البساتين سبب النزاعات:
يقول آشور ناصر بال الثاني:

  »سرُت لمدينة دامدماني التي إليالنو رجل بيت زماني
قطعت األشجار وأخذت سكان المناطق التي فتحتها

وأسكنتهم هناك )أي في كلخو( وحفرت قناة من الزاب
 األعلى اسمها باتي خيكالي«.

يصف نصٌّ آخر هذه القناة بقوله:
   »حفرتهــا عبــر الجبــال مــن قمتهــا، ورويــت مــروج دجلــة، وزرعــت البســاتين بــكّل أنــواع أشــجار الفاكهــة 
فــي الضواحــي، وكّرســت هــذه المدينــة آلشــور ســيدي، فــي هــذه األرض المرتفعــة هنــاك الكثيــر مــن أنــواع 
األشــجار والنباتــات: األرز، الســرو، الصنوبــر، العرعــر، اللــوز، النخيــل، األبنــوس، الزيتــون، البلّــوط، 
شــجرة الســنديان، الرّمــان، الكمثــرى )أجــاص(، الســفرجل، التيــن، العنب....القنــاة تســقط مــن األعلــى إلــى 
الحدائــق، العبيــر يمــأل مّمــرات النزهــة، تّيــارات المــاء مثــل نجــوم الســماء تتدفّــق فــي الحديقــة المبهجــة، 
الرّمــان فــي الحديقــة تزّينــه العناقيــد مثــل عناقيــد العنــب ......أنــا آشــور ناصــر بــال فــي حديقــة منعشــة 

مبهجــة جنيــت الفواكــه فــي كلــخ«.   

2- أين يقُع نهر الزاب األعلى؟
3- حّدْد موقَع القناة، وضْع تصّورًا لطولها بناًء 

على وصف النص.
4- صّنْف أنواَع المزروعات إلى أشجار وفاكهة.

5- لماذا هاجَم آشور ناصر بال الثاني المملكة 
اآلرامّية؟

الممالك  في  المزروعات  تنّوُع  يدلُّ  عالَم   -6
اآلرامّية؟

استكشاف المصادر:

   الشكل )6(: قناة باتي خيكالي.

   الشكل )7(: رسم توضيحّي لقناة باتي خيكالي.

    فّكر في:
1- أين تقع مملكة بيت زماني؟ استعْن بالخريطة)1( في الصفحة )65(.
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      ترتبــط التجــارة بكاّفــة القطاعــات االقتصادّيــة األخــرى 
فتؤثّــر وتتأثّــُر بهــا، فاالزدهــار االقتصــادّي مرتبــط بعوامــل 
عديــدة منهــا تبــّدل الطــرق أو تحويلهــا أو فتــح طــرق جديــدة، 
مّمــا يجعلــه يشــّكل عامــاًل إيجابّيــًا للمنطقــة يســهم فــي دفــع 

حركــة التطــّور فيهــا نحــو األمــام.
فــي  دورهــا  أخــذت  التــي  األســباب  أهــمِّ  مــن  ولعــّل       
وطبيعــة  األرِض  طبيعــة  هــي  التجارّيــة  الطــرق  اختيــار 
التجــارة  فكانــت  واالجتماعــّي،  السياســّي  والمحيــط  التجــارة 
ركنــًا مــن أركان االقتصــاد الســورّي عبــر العصــور المختلفــة، 
ســاعد علــى ازدهارهــا وجــود زراعــٍة متطــّورٍة، وصناعــات 
ومشــاغل يدوّيــة، والموقــع الجغرافــّي االســتراتيجّي زاد مــن 
أهّميتــه القــرُب مــن مصــادِر الغابــات فــي الجبــال الســاحلّية 
وطــوروس، إضافــة لتحّكــم ممالــك المــدن اآلرامّيــة بطــرق 

أنواعهــا.  المعــادن بمختلــف  مــرور 

    فّكر في:
    للتجارة في سورية ماٍض عريق إاّل 
مجدها  ذروة  بلغت  البرّية  التجارة  أنَّ 
تمّتعت  إْذ  اآلرامّيين،  عصر  في 
الممالك اآلرامّية في جميع أنحاء بالد 
الشام   وأجزاء كثيرة من بالد الرافدين 

بغنى اقتصادّي. 
المعياُر األساسيُّ لالزدهار  ما       -1

االقتصادّي؟
االزدهاِر  عوامُل  زالت  ا م ل  ه  -2
االقتصادّي اليوم تشابه العوامل في 

العصر اآلرامّي؟ لماذا؟

استكشاف المصادر:

وسائل التجارة البرّية:
   كانت وسائل النقل األساسّية )الحيوانات( واستمّرت 
حتى أواسِط القرِن التاسَع عشَر الميالدّي، إضافة إلى 

ســفن صغيرة كانت تســير في نهري دجلة والفرات.
فّكر في:

1- ما الوسيلُة الظاهرة في الوثيقة؟
في  اإلنسان  يمارسه  الذي  البشري  نشاط  ل ا ا  م  -2

الوثيقة؟
2- ماذا تتوقُع أْن تكوَن الحيوانات األخرى؟ 

 الشكل )8(: الحمار أحد الحيوانات التي استخدمها 
اآلراميون.
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معيار االزدهار االقتصادّي:



الخريطة )2(: طرق التجارة أثناء وجود الممالك اآلرامّية في األلف األّول ق.م.  
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محاور التجارة:

فّكر في:
1- ما المدينُة التي تعّدها المفصل الرئيس لمحاور التجارة الداخلّية للممالك اآلرامّية؟

2- ما المحاور األساسّية لطرق التجارة اآلرامّية؟ 
3- هل يمكنك ربطها بطرق التجارة الحالّية؟ لماذا؟

4- أين تجد االلتقاء بين محور التجارة البرّية ومحور التجارة البحرّية؟



      يعــّد ظهــوُر التجــارة أحــد خصائــص المجتمعــات المتمّدنــة، 
وقــد عــرَف الشــرُق العربــيُّ القديــم منــذ األلــف الثانــي ق.م أوســع ســوق 
اقتصادّيــة فــي تاريخــه، فــكان حــّكام المــدن يعقــدون االتفاقّيــات مــع 
بعضهــم لحمايــة التجــارة، لكــنَّ عــدَم االلتــزام بهــذه االتقافّيــات كان 

يــؤدي إلــى الحــروب.
      واآلرامّيــون تمّكنــوا مــن فــرض أنفِســهم علــى صعيــد التجــارة 
بتوطيــد أقدامهــم عنــد مفــارق الطــرق وعنــد المحّطــات األساســّية، مّمــا 
جعلهــم يحّققــون الغنــى والثــراء والعمــران، وجعــل ممالكهــم مطمعــًا 
للــدول األخــرى وخاّصــة اآلشــورّية التــي لــم تــرَض أن يبنــي معهــم 
اآلراميــون عالقــات تجارّيــة منّظمــة، فبَنــت سياســتها تجاههــم علــى 
أســاس التوّســع والتفّوق اســتنادًا لقّوتها العســكرّية، فالغنى االقتصادّي 
للممالك اآلرامّية كان مصدرًا أساسيًا لسدِّ حاجات المملكة اآلشورّية. 

    فّكر في:
بنت  الذي  األساس  ما   -1
عليه المملكة اآلشورّية عالقتها 

بالممالك اآلرامّية؟
المملكة  نظرة  تقّيم  كيف   -2

اآلشورّية للممالك اآلرامّية؟
تتوقُع  التي  المواقُف  ما   -3
لحماية  اآلرامّيون  يّتخذها  أن 

ممالكهم؟
السياسّية  الوحدة  دوُر  ما   -4
أهي  المجتمعات؟  حياة  في 

حاجٌة أم ضرورة؟ لماذا؟

في الوقت الحاضر:

التجارة العالمّية:   
   تفّسر الدراساُت الحالّية الماضي لالستفادة 
أفضَل  صورٍة  ورسِم  الحاضِر  فهم  في  منه 

الوصول  تحليالتها  نتائُج  وكانت  للمستقبل، 

إلى قواعَد منها: "إن احتفاظ أي دولة بتفوقها 

السياسّي في المنطقة رهين بتفّوقها االقتصادّي 

وسيطرتها على طرق المواصالت".

     وقد شهدت العشرون عامًا الماضية نّموًا 

الدول  وتدرك  العالمّية،  التجارة  في  استثنائّيًا 

اآلن دور التجارة في تحقيق مستوى أعلى من 

النمّو االقتصادّي ومستويات معيشّية أفضل.   

فّكر في: 1- كيف تستطيع االستفادة من هذه القاعدة في تفسير
    الخالف اآلرامّي اآلشورّي؟

أّيد اليوم؟  النزاعات  أسباِب  في  تغيير  حدث  هل  برأيك   -2

    رأيك بشواهد وأدّلة تاريخّية.

3- لماذا تمَّ إحداث منّظمة الّتجارة العالمّية؟ 

4- ما الحلول التي تقترُحها لتعزيز دور سورّية في حركِة التجارة 

العالمّية؟

الشكل)9(: 
شعار منظمة 
التجارة العالمّية.
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عالقات تجارّية:



الحضــارّي  التــراث  مــن  اآلرامّيــون  اســتفاد       
قّدمــوا  لكّنهــم  العمــارة،  قطــاع  ومنهــا  للكنعانّييــن 
بداعهــم، إذ  إضافــات جديــدة دلّــت علــى تمّيزهــم واإ
بَنــوا مدنهــم فــي مناطــَق مرتفعــٍة محّصنــٍة بشــكل 
طبيعــّي، وزادوا مــن تحصينهــا ببنــاء األســوار، مــع 
تزويدهــا بنظــام صــرف صحــّي ونظــام شــبكة المياه، 

الصناعّيــة. المعابــد والقصــور والمنشــآت  وبنــاء 

بوابــة  آرامّيــة، 1-  مدينــة  الشــكل )10(: مخّطــط 
المدينــة الرئيســة والوحيــدة، 2- ســور دائــرّي مــزدوج 
بيــن الســورين فــراغ، 3- أبــراج تدعــم الســور، 4- 
بّوابــة داخلّيــة، 5- أحيــاء ملكّيــة، 6- أحيــاء العامــة.

استكشاف المصادر:

حفظ عقد الزواج لمكانة المرأة:
   وثيقة عقد زواج  آرامّي من مصر: اسم العريس 
)أســخور( والعــروس )مبطحيــة( يبــدأ النــص بتحديــد 
تاريخ توقيع العقد وفق التقويمين الرافدّي والمصرّي، 
والــد  كان  البنــاء،  العريــس ومهنتــه  اســم  يذكــر  ثــمَّ 
العريــس جندّيــًا فــي الفرقــة العســكرّية المرابطــة فــي 
أســوان وقــد ُطِلــَب منــه مهــرًا مــن الفضــة، وَيذُكــُر 
شــخصّية  هدايــا  مــن  العــروس  ســتقدمه  مــا  العقــد 
يعــرض  ثــمَّ  الزوجّيــة،  لمنــزل  وحاجّيــات  للعريــس 
حقــوق الطرفيــن فــي حــاِل وفــاة أحــد الزوجيــن، فمــن 
بقــي علــى قيــد الحيــاة يكــون هــو الــوارث الوحيــد فــي

حال عدم وجود أبناء للمتوفى، ويمتلك الطرفان 
حــق طلــب الطــالق، وتســتطيع العــروس بالعقــد 
أن تفــرض علــى العريــس أاّل يتــزوج مــن غيرهــا 
ن فعــل ذلــك فعليــه أن يدفــَع غرامــة كبيــرة جــدًا. واإ

فّكر في:
1- أيَن تِجد مكانة المرأة في وثيقة عقد الزواج؟

2- هل استند اآلرامّيون على موروث ثقافّي في 
نظرتهم للمرأة؟ ما الدليل على ذلك؟

فّكر في:
تحصينات  من  اآلرامّيون  به  قام  ما  برأيك   -1

لمدنهم كانت كافية لصّد الهجمات اآلشورّية؟ 
2- أوجد العناصر المشتركة بين تخطيط المدن 

اآلرامّية وتخطيط المدن في الوقت الحاضر.
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نهضة عمرانّية:
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2
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تبادل اآلراء: 

تحّضر اآلرامّيين: 
     نظرت الدولة اآلشورّية إلى الممالك اآلرامّية نظرة 
الخيرات  من  االستفادة  منها  الهدف  كان  عسكرّية، 

االقتصادّية لهذه الممالك.
بمحاربة  جيوشهم  إلقناِع  ومبرراٍت  حججًا  فقّدموا       
االقتصادّية  األمور  زماَم  تمتلك  التي  اآلرامّية  الممالك 

)طرق التجارة البرّية(. 
مختلفتين  آشورّيتين  نظر  وجهتا  اآلن  يديك  بين      
هاتين  لمناقشة  المناظرة  خطوات  اتبْع  اآلرامّيين،  حول 

الوجهتين:      
وجهُة النظِر األولى: 

وجهة النظر الثانية:

إبدأ المناظرة:
1- يقسُم اّلصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  المنطقّيِة
     التي تستنُد عليها إلثباِت الفكرة التي تؤّيدها.

عليها اعتمَدت  التي  األسَس  كلُّ مجموعٍة  تثبُت   -3
    إلقناِع الطرِف اآلخِر.

من  وأمثلٍة  بتفاصيَل  فكَرَتها  مجموعٍة  كلُّ  تدعُم   -4
النصِّ ومصادِر التعّلم.

5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

في  ق.م  و8   7 القرن  إلى  تعود  وثائق  ُوجدت 
مدينة نيبور ظهر من خاللها اآلرامّيون مندمجين 
اندماجًا جّيدًا في شؤون بيئة تجارّية كانت قوافلها 
تبلغ إلى الفرات األوسط والمقاطعات الغربّية من 
اإلمبراطورّية اآلشورّية، فتؤّكد إحدى الوثائق: رفع 
الملك اآلشورّي آشور ناصر بال الثاني 882ق.م 
الضرائب عن مملكة بيت بخياني )غوزانا( وضّم 

عناصر محلّية منهم إلى جيشه.
ويقول تمثال تّل الفخيرّية المكتشف عام 1979م: 
آشورّي،  حاكم  بدور  يقوم  كان  غوزانا  ملك  إنَّ 
للتجارة وأصبحت  أهمّية حيوّية  فشكل اآلرامّيون 
التجارّية  للتبادالت  األساسّية  الوسيلة  لغتهم 

واإلدارّية عبر اإلمبراطورّية اآلشورّية.
 اآلراميون في التاريخ، األب البير أبونا، ص19.

شروكين  اآلشورّي  الملك  نصب  يقول       
الثاني في القرن 7 ق.م: »إنَّ السبيل المؤدي 
التنقالت..... بابل متعّذٌر وطريقه صعب  إلى 
وكانت األسود واّلذئاب ترتاده وتتراقص فيه مثل 
الحمالن، فاآلرامّيون الذين يعيشون تحت الخيام 
يخيّمون  كانوا  الطرق  قّطاع  وساللة  والهاربون 
في السهب ويمنعون العابرين من ارتياد الطرق 
أراضٍي  إلى  الخصبة  األراضّي  تحولت  وقد 
الحّصادين  غناء  بعيد  من  يسمع  فال  متروكة 
في الحقول ولم يعْد للحبوب موضع فيها ..... 
وبسالحي  واألدغال  األشواك  أحرقت  لكّنني 
وأجريت  الطرق  قّطاع  آباء  اآلرامّيين  صرعت 

مجزرة لألسود والذئاب«. 
 اآلراميون في التاريخ، األب البير أبونا، ص18.
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تنمية المهارات الخاصة بك:

 »بالقوة العظيمة التي 
آشور  اإلله  منحها 
اإللهّية  وباألسلحة 
التي تقدمتني حاربتهم 
وهزمتهم بشكل ساحق 
مدينة  إلى  قرقر  من 
قتلت 1400  حليزوا 
أمطرت  جنودهم  من 
فّرقت  الدمار  عليهم 
من  جّردتهم  ألويتهم 
وفرسانهم  عرباتهم 

وأحصنتهم«.

    علينا قراءة وتحليل الوثائق األصلّية كمّؤرخين، 
ألّنها تخبرنا القّصة التاريخّية من وجهة نظرها.

اآلشورّي  الملك  أمر  ق.م   833 عام  في     
ر الثالث بتدوين العملّيات العسكرّية التي  شلمانصَّ
خاضها على تمثال له لوضعه بالقرب من إحدى 
معارك  من  يذكر  ولم  آشور،  عاصمته  بّوابات 
حدثت  التي  قرقر  معركة  سوى  الغربّية  الجبهة 
عام 853 ق.م بينه وبين جيش التحالف اآلرامّي 
الوثيقة  َوَصفت  وقد  دمشق،  آرام  بقيادة  الشهير 

المعركة باألسلوب اآلشورّي كالتالي: 
نصُّ الوثيقة:

الشكل)11(: تمثال الملك 
اآلشورّي شلمانصر الثالث

    إذا كانت »المعارك تقاس بنتائجها« فعليك 
كقارٍئ تاريخّي التفكير في األسئلة لتحليل الوثيقة، 
التاريخّية  األدّلة  تؤّكده  ما  االعتبار  بعين  آخذًا 
من أنَّ الملك اآلشورّي بعد االنتهاء من المعركة 
عاصمة  إلى  العودة  في  التعجيل  إلى  اضطّر 
آرام  فظلت  فيها،  الداخلّية  العوامل  بسبب  ملكه 
دمشق منيعة معظم القرن الثامن ق.م، وأصبح 
الموقف  ملكها حزائيل )842-800 ق.م( سّيد 
يحاوْل  ولم  اآلرامّي،  العالم  أصقاع  معظم  في 
ملوك آشور السيطرة على الممالك اآلرامّية، إلى 

أْن اعتلى العرش تكالت بالصر الثالث.
األسئلة:

1- ماذا تقول الوثيقة؟

2- ماذا تصف؟ 

3- ما هي وجهة النظر التي تحاول أْن تقنَعك بها؟

4- ما المعايير التي استندت عليها الوثيقة لعرض 

فكرتها؟ 

القرائن اآلتية على كشف مصداّقية      وتساعدك 

الوثيقة اآلشورّية:

الهدف منها، تاريخها، مكانها، لمن توجه؟

لتكون صورة متكاملة عن معركة قرقر، وتكتشف:

1- أين ظهرت عدم المصداقّية في الوثيقة؟

2- ما الدليُل الذي اعتمدته لتحديد مصداّقية الوثيقة؟

فّكر في:
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كشف مصداقّية وثيقة تاريخّية:



قطع العاج:

علــى  الكتابــة  الســابقة  الحضــارات  اعتمــدت        
القطــع  أحــِد  علــى  فُنِقــَش  تاريخهــا،  لحفــظ  المنحوتــات 
العبــارة  طــاش  أرســالن  موقــع  فــي  المكتشــفة  العاجّيــة 
األولــى  النظــرة  إلقــاء  )لســيدنا حزائيــل(، وعنــد  اآلرامّيــة 
عليهــا نتذّكــر أنَّ أفــكار النــاس فــي العصــور القديمــة حــول 
فــنِّ الّنحــت الشــعبّي علــى العــاج، هــي ليســت نفــس أفكارنــا 
عــن هــذا الموضــوع اليــوم،  لكــنَّ األهــمَّ مــن ذلــك أّنهــا تبّيــن 
ــة، التــي أبدعــت  كيــف كانــت الحيــاة فــي الممالــك اآلرامّي

فــي صناعــِة األثــاث وتزيينــه بالقطــع العاجّيــة.
1- كيف تسّلط هذه القطعة العاجّية الضوء على الحياة

      االجتماعّية عند اآلرامّيين؟ 
2- كيف يمكنك أْن تحدَد هدف الفناِن اآلرامّي من هذه

     اللوحة؟
فقط؟  للترفيه  عاماًل  الفنيَّ  العمَل  يكون  أنَّ  يمكن   -3

     أم حافزًا للتفكير؟ وبماذا تفكر؟

الشكل)12(: قطعة عاجّية للملك اآلرامّي 
حزائيل ملك دمشق.

        الملــك حزائيــل: )أيــل يــرى( واقــف ليصلــي 
داخَل عرش من الزنبق، شــعره غزير ولحيته طويلة 
مضفــورة تتألــُف مــن خمــس صفــوٍف مــن الجدائــِل 
القصيــرة، يرتــدي ثوبــًا طويــاًل، يلتفــُح بقطعــة قمــاش 

تبــدو كأّنهــا شــملة.
     هــذه إحــدى العاجّيــات المكتشــفة فــي منطقــة 
خداتــو )أرســالن طــاش( عــام 1928م، محفوظــة فــي 
ــة  متحــف اللوفــر بفرنســا، وهــي إحــدى القطــع المتبقّي

ــك. مــن كرســي المل

استكشاف المصادر:
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     ماذا يحدُث اليوم عندما يكون هناك نزاعات سياسّية؟ نعمل فورًا 
على تدعيم الّقوة العسكرّية، لكّن األمَر كان مختلفًا عند اآلرامّيين، 
الذين لم يّتحدوا إاّل عند الضرورة، فاعتمدوا على قّوتهم االقتصادّية 
والثقافّية، فبذلوا جهَدهم لتطوير لغتهم التي شكَلت ثقافة آرامّية خاّصة 
طبعت الشرق القديم كّله بطابعها، وانتشرت حّتى شّكلت إمبراطوّرية 

ثقافّية.
لغَة  لتصبَح  لغتهم معهم،  التجاُر اآلراميون نشروا  فأينما سار      
التجارِة والدولة واإلدارة في اإلمبراطورّية اآلشورّية في النصف األول 
من األلف األّول ق.م ثم في اإلمبراطورّية الفارسّية في بدايات النصف 
الثاني من األلف األّول ق.م، وذلك ألنَّ اآلرامّيين كتبوا لغتهم بأحرف 
أبجدّية ال برموز مسمارّية، مع اهتمام اآلرامّيين بلغتهم استمّرت لغة 
حّية قادرة على البقاء حتى بعد نهاية الممالك اآلرامّية كوجود سياسّي.

فّكر في:
اآلرامّيون  كان  هل  برأيك   -1
في  اللغوّي  للتطّور  مواكبين 

عصرهم؟
2- ما الدليُل على ذلك؟

عصر  في  تطورات  حدثت   -3
تسميتها  يمكن  اآلرامّيين 
)متغيرات(، أكمل المخطط اآلتي 

باألحداث المناسبة:

استكشاف المصادر:

الخط اآلرامّي:

الشكل)13(: نقش آرامّي لـ)بر راكب( ملك مملكة شمأل.

السكان  من  غيرهم  مع  اآلرامّيون  اختلط     
المادّي  نتاجهم  واختلط  الحضّرية،  المراكز  في 
والفكرّي إاّل أّنهم أوجدوا نتاجًا لغّويًا خاّصًا بهم، 
عدد  أصبح  حيث  الكتابة  تطوير  خالل  من 
األحرف )22 حرف ساكن(، وفي القرن 8ق.م 

أصبحت اللغة اآلرامّية األولى في سورّية. 
فّكر في:

1- أين تجد اإلبداع اآلرامّي؟
2- ما الذي ساعد على انتشار لغتهم اآلرامّية؟

3- ما العالقة بين اللغة والهوّية؟
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استكشاف المصادر:

     تطّورت األساطير عند اآلرامّيين لتصبَح أدبًا متداواًل، إذ تمّكنوا من ترجمتها إلى حكم حياتّية، وقد 
ُجمعت الحكُم واألمثال واألقوال المأثورة الواردة في اآلداب اآلرامّية في مجموعات مختلفة، احتوت واحدة 

منها على ما يزيد عن ثالثين ألف عبارة من تلك اآلداب.
     والكثيَر من الحكم العربّية المنتشرة اليوم بين الناس ما هي إاّل منقوالت من اآلرامّية، مثال على 
ذلك: »من يضيف الماء عليه أْن يضيَف الدقيق«، ومعناها إذا أورد شخٌص نقاطًا جّيدة في المناقشة 

فعليه أْن يدعمها ببراهين إضافّية.
      وعندما أصبحت اآلرامّية لغة رسمّية في اإلمبراطورّية اآلشورّية والفارسّية لم تعد أسماء األعالم 
اآلرامّية محصورة بعالم التّجار والجنود الصغاِر، بل ظهرت في أعلى طبقات المجتمِع أمثال الكاتب 

أحيقار الذي يتحّدث عن نفسه:
أنا أحيقار كاتب الملك سنحاريب وحامُل أختاِمه، له حكم أهّمها:

يا بنّي ال تكن ثرثارًا، وال تنطق بكلمة قبل أْن تفّكر بها، راقب فمك لئاّل يكون سبب هالكك. 
يا بنّي ال تكن حلوًا فيبلعك الناس وال تكن مّرًا فيمّجك الناس.

يا بنّي لن تضلَّ إذا عاشرت حكيمًا ومع الضال لن تتعّلَم حكمة.
يا بنّي ال تحسب نفسك حكيمًا عاقاًل ما لم يحْسبك الناُس حكيمًا عاقاًل.

مجتمع مثقف:

فّكر في:
1- ما هي الضوابط الذاتّية واالجتماعّية التي أشارت إليها الحكم؟

2- مــا العوامــُل التــي تجعــُل الِحَكــَم واألمثــال مســتمرًة فــي تأثيرهــا رغــم التغييــرات الكبيــرة التــي 
ــَر الزمــن؟ طــرأت علــى المجتمــع عب

3- أعــِط مثــاًل شــعبّيًا يتداولــه النــاس فــي مجتمعنــا اليــوم يــدّل علــى إحــدى حكــم الكاتــب اآلرامــّي 
أحيقــار ومــدى تأثيــره علــى ذاتــك؟

4- حّدد أهمّية وجود الحكم واألمثال في المجتمع؟
5- ما األسس التي اعتمدت عليها لتقول ذلك؟ 
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في الوقت الحاضر:

استمرار اللغِة اآلرامّية:          
    تمّيزت اللغة اآلرامّية باإلضافة إلى انتشارها 
العالمــّي بأّنهــا اللغــة التــي تكلّــم بهــا الســّيُد المســيح 
إحــدى  إاّل  الســريانّية  تكــن  ولــم  الســالم،  عليــه 
الشــعائِر  لغــَة  أيضــًا  وكانــت  لهجاتهــا،  أهــّم 
الدينّيــة المســيحّية مــا بيــن القــرن الثانــي والســابع 
الدينّيــة  الشــعائِر  لغــَة  زالــت  ومــا  الميــالدّي، 
للكنائــس الســوّرية، وهــي متداولــٌة حتّــى اليــوم فــي 
بعــض مناطــق شــمال دمشــق فــي قــرى معلــوال 

وجبعديــن. ونجعــا 

الشكل )14(: منظر من جبعدين في جبال القلمون. 

الشكل )15(: منظر من معلوال في جبال القلمون.

  
فّكر في:

1- ما أسباُب استمراِر اللغة اآلرامّية كلغٍة 
محّلية إلى اليوم؟

2- ما أثُر التنّوِع اللغوّي في مجتمعك؟

مشروع:
لنفترض أّنك تنّظم معرضًا عن اآلرامّيين اختْر )من3 

إلى5( لوحاٍت فنّيًة تمّثل المالمح الرئيسة:
أدرجتها  ولماذا  لوحٍة،  لكلِّ  موجزًا  وصفًا  اكتْب  أ- 

بالمعرض؟
ب- حّدد أسباب التغيير في العصر اآلرامّي؟

جـ- ما المعاييُر التي استخدمتها لتحديد األسباب؟ 
د- صنف المتغيرات في عصر اآلرامّيين وفق 

الجدول اآلتي:
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استكشاف األفكار األساسّية:
 القضّية 

الثالثة

     شّكل انهيار اآلرامّيين السياسّي جزءًا من حركة التغييرات الثقافّية في العصور القديمة، إذ 
سمحت لليونان والرومان فيما بعد بالتأثير والتأّثر على الثقافة السورّية. 

السورّي المجتمع  في  اآلتية  العوامل  من  عامل  كلِّ  تأثير  نسبة  لتبّين  البيانّي  الرسُم  استخدم   -1
        بالعصور القديمة )زمن اآلراميين( برأيك:

%0

%25

%50

%75

%100

ظام االجتماعّي
الن

السيطرة على طرق 

 البرّية
التجارة  الثروات

أمتالك

شورّيين
م مع اآل

الصدا

   أ- كيف تؤّثر ّكاًل من مسّلة الملك اآلرامّي زكور في الشكل )2( والخريطة )2( وفقرة استكشاف 
المصادر صفحة )71(، والشكل)15( على إجابتك؟

عناصر الضعف عناصر قوة الدولة
ب- كيف يمكن للتغّيرات المذكورة في الرسم البيانّي أْن 

تؤّثر على طرق الناس في التفكير؟
واآلرامّيين  الكنعانّيين  عصر  بين  مقارنًة  أجِر  جـ-   
الذي  ما  المرأة،  مكانة  حيث:  من  الحاضر  والوقت 

تالحظه؟
االقتصادّية  القّوة  عناصَر  اآلرامّيون  امتلك   - د   
ستراتيجّية الموقع، فما العناصر األخرى التي افتقدها  واإ

اآلرامّيون إلقامة دولة قوّية؟ أكمْل الشكل المجاور:
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )1(: تمثال الفقيه »بابنيان الحمصّي« أمام دار العدل في روما، وقد ُكتبت له أمام 
مبنى الكونّغرس األميركّي لوحة جدارّية تكريمًا لدوره القانونّي الكبير عبارة: »ُمؤلِّف ألكثر 

من ستة وخمسين مؤلفًا في الحقوق كانت أساس التشريعات الحقوقّية العالمّية«.

في هذه القضّية:
   العمل في موضوعات هذه القضّية 

يستدعي تساؤالت مثل:
• لماذا استمّر تأثير الشرق الحضارّي 

في العصر الكالسيكّي؟
الشرق  بين  العالقة  طبيعة  ما   •

والغرب في ذلك العصر؟
في  الشرقّي  المجتمع  ساهم  كيف   •
تطّور مراكز الحضارات الغربّية؟

السورّي  المجتمع  عّبر  كيف   •
القديم عن تمّسكه بثوابته الثقافّية 

واالجتماعّية األصيلة؟

االستمرار والتطوير  القضّية
 الرابعة
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )4(: صورة من المدن 
»المنسية« أهمِّ المواقع األثرّية 

التي تذخر بها محافظة إدلب تضم 
نحو/780/ موقعًا وتاًل أثرّيًا، تمتّد 
من جبل الزاوية إلى جبل الوسطاني 
واألعلى إلى جبل دويلة وباريشا، 
تشّكل سلسلة من التجّمعات أو 

الباركات األثرّية نشأت أثناء االحتالل 
البيزنطّي.

الشكل )3(: لوحة فسيفسائّية مكتشفة في الُرها شمال سورّية 
ُتظهر عائلة آرامّية تعود إلى القرن الثالث الميالدّي، وقد كتب 
إلى جانب كلِّ شخص في الصورة اسمه بالسريانّية اآلرامّية.

الشكل )2(: اإللهة أتارغاتيس مع غطاء 
رأس بشكل سمكة، من معبد خربة التنور في 
األردن حالّيًا، تعود للقرن األّول قبل الميالد، 
تمثل آلهة الخصب أثناء االحتالل الرومانّي.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

السورّي  المجتمع  مرَّ 
لكّنه  وتحّديات  بصعوبات 
ألّنه  تجاوزها  من  تمّكن 
من  كونها  ثوابت  يمتلك 
العصور،  عبّر  ثقافته 
ستكتشف في هذه القضّية:
ما التحّديات التي واجهته؟

تجاوز  استطاع  كيف 
الصعوبات؟ 

قّدمها  التي  اإلنجازات  ما 
في تلك المرحلة؟

موروثه  انعكَس  كيف 
المجتمعات  على  الثقافّي 

األخرى؟
استمراره  على  برهن  كيف 
الحضارّي في تلك المرحلة؟

وعلى كيفّية محافظته على 
ثوابته الثقافّية الحضارّية؟

 تساؤل عام:
   ما الثوابت التي تمّكن مجتمٌع ما من االستمرار الحضارّي 

رغم المتغّيرات السياسّية )االحتالل( التي تطرأ عليه؟

المعماريِّ  المهندِس  إلى  وصلت  90م  عام  دمشَق  في      
أبولودور دعوة من صديقه القديم ترايانوس الذي أصبح إمبراطورًا 
على عرش روما، لّبى أبولودور هذه الدعوة ومضى إلى صديقه 
الكاملة،  وورشته  المعاونين  المهندسين  من  ثّلة  معه  مصطحبًا 
المعمارّية  المشاريع  من  مجموعة  بإدارة  اإلمبراطور  كّلفه  وهناك 
كان أهمها مشروع بناء سوق ترايانوس في روما، اختيَر الموقُع 
المعدَّ للمشروع، تحّده رابية من الجهة الشرقّية، فتمّكن من االستفادة 
منها واقتطاِع حافتها وتحويلها إلى مجمَّع مؤّلف من عّدة طوابق 

تحوي قرابة 150 دكانًا.
      إضافة إلى العديد من المشاريع المعمارّية التي وصلنا منها 
أبرزها  حياته،  خالَل  أنجزها  هندسّيًا  عماًل  عشَر  الخمسَة  قرابة 

عمود تراجان.
     

    يقول الشــاعر الرومانّي جوفينال: لقد أخذ نهر العاصي يصبُّ 
مياهــه فــي نهــر التيبــر منــذ أمــٍد بعيــد حامــاًل معــه رطانتــه، وعاداتــه، 

وقيثارته، وأوتار عوده، ولغة ســورّية وتقاليدها، وثقافتها.......(.

    التمّسك بالثوابت الثقافّية يساعد المجتمع على االستمرار، 
فكيف عّبر المجتمُع السوريُّ في العصوِر القديمة عن هذا 

االستمراِر؟  
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     احتّك الكنعانّيون مع غيرهم من الشعوب فأّثروا وتأّثروا، 
إذ نــرى فــي جزيــرة رودس فــي مدينتــي كامبــروس واياليســوس 
تأثيــرًا فينيقّيــًا، وتــدّل آثــار جزيــرة كريــت علــى إقامــِة الكنعانّييــن 
إتانــوس  مدينــة  اعتبــرت  فلطالمــا  فيهــا،  تجارّيــة  محّطــات 
الشــرقّية أّنهــا مدينــة بناهــا التجــاُر الكنعانّيــون، ُوجــدت آثارهــم 
فــي أماكــَن متعــّددة منهــا تعــود إلــى القرنيــن التاســع والثامــن 
المعدنّيــة  الكنعانّيــون مصنوعاتهــم  التجــاُر  بــاع  حيــث  ق.م، 
التــي اعتبرهــا أهــل المنطقــة مصنوعــات حرفّيــة فاخــرة وممّيــزة، 
أشــعار  فُتظهــر  اليونــان،  غربــي  فــي  حــدث  مثلــه  واألمــر 
األوديســة لنــا الكنعانّييــن وهــم يبيعــون المجوهــرات واألقمشــة 

لليونانّييــن.

 الشكل)5(: اإلله الكنعانّي ملقارت في 
قبرص.

      ليــس التاريــُخ إاّل موكــَب الــدوِل والحضــارات التــي تنشــأ 
العــادات  مــن  إرثــًا  وراءهــا  تخلّــف  ولكّنهــا  تنهــار،  ثــّم  وتزدهــر 
واألخــالق والعلــوم والفنــون تتلّقــاه عنهــا الحضــارات التــي تأتــي مــن 

بعدهــا، فالحضــارة نتــاج الجهــود البشــرّية جمعــاء.
الســابقة الجانــب االجتماعــّي  فــي القضايــا       كنــَت درْســت 
واالقتصــادّي والثقافــّي والسياســّي لســورّية فــي العصــور التاريخّيــة 
القديمــة، فعلينــا اآلن دراســة عالقــات التأثّــر والتأثيــر فــي نهايــة 
هــذه العصــور لتكويــن صــورة واضحــة عــن تاريــخ ســورّية القديــم.

فّكر في:
جانب  أيِّ  في  برأيك 
الحضارة  جوانب  من 
التأّثر  عالقات  تظهر 

والتأثير؟
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التأثير والتأّثر:

الصالت القديمة:

التغلغــل  عمــق  لــك  يظهــر  كيــف  فــي:  فّكــر 
اليونــان؟ بــالِد  فــي  الكنعانــّي 



     لــم يصــْل االحتــكاُك بيــن الشــرق والغــرب فــي مرحلــة ازدهــار 
التجــارة الكنعانّيــة إلــى أن يتبّنــى طــرف مــن األطــراف نظــام وحيــاة 
الطــرف اآلخــر، ألّنــه كان يعّبــر عــن عالقــات اقتصادّيــة تتجلّــى 
بــدأت هــذه  الثانــي ق.م  القــرن  بدايــة  مــع  لكــن  بمظهــر تجــارّي، 
العالقــات تتطــّور وتخــرج عــن نطاقهــا االقتصــادّي وتّتخــذ مظهــرًا 
سياســّيًا - عســكرّيًا، يحــاول مــن خاللــه الغــرب فــرض نمــط حياتــه 

وأفــكاره علــى الشــرق.  
     ومع ازدياد تنافس القوى الخارجّية )الفرس واليونان( للسيطرة 
علــى طــرق التجــارة العالمّيــة، التــي كان محورهــا الشــرق، بــدأت هــذه 

القوى اســتبدال عالقتها التجارّية بالشــرق بهيمنة سياســّية.

     فــي أغلــب األحيــان تكــون الحــروُب 
الخارجّية أداًة إلنهاء المشاكل الداخلّية، 
ذا أضيــف لهــا الشــعور بالفوقّيــة، فإّنهــا  واإ
تتحّول إلى وسيلة لتحقيِق الذات والمجد 
الشــخصّي، هــذا مــا كان لــدى اإلســكندر 
إضافــة  الشــرق،  الجتيــاح  دوافــع  مــن 
للعوامــل االقتصادّيــة، كقلّــة المــوارد فــي 
بــالد اليونــان، مــع معرفــة حجــم ثــروات 
بــالد الشــرق التــي كانــت تحــت ســيطرة 
اإلمبراطورّيــة الفارســّية التــي كانــت فــي 

عــداء مســتمّر مــع بــالد اليونــان.
الخريطة )1(: بالد اليونان بتضاريسها وجزرها المتناثرة.

  فّكر في: 
التحــّركات  معظــم  تنتــج     
ــة،  السياســّية عــن دوافــع اقتصادّي
قوتَــه  القــويُّ  الطــرُف  يســتغل  إذ 
ونمــط  ثقافتــه  لفــرض  العســكرّية 

اآلخــر. علــى  حياتــه 
أخــرى  دوافــع  يوجــد  هــل  باعتقــادك 
للتحــّركات السياســّية وفــرض الهيمنــة 

العســكرّية؟

83

1- كيف تقرأ من الخريطة صعوبة جغرافّية اليونان؟
2- ما أثُر هذه الجغرافّية على وحدة البالد؟

3- ما وجهُة نظرك بهذه المبّررات؟ هل تجُدها مقنعة؟

تبادل العالقات:

الدوافع:



الخريطة )2(: المناطق التي احتلها اإلسكندر بشكلها الحالي.

     توغــل اإلســكندر فــي عمــق أراضــي اإلمبراطورّيــة الفارســّية، وبعــد احتــالل بابــل أرســل بعثــة استكشــافّية 
: بحــر قزويــن لــم يْكــن إال بحيــرًة كبيــرًة،  علمّيــة لكــي يتأّكــد أيَّ النظريتيــن أصــح، نظرّيــة أرســطو القائلــة بــأنَّ

: هــذا البحــَر ليــس إاّل خليجــًا ناتئــًا مــن المحيــط. أم النظرّيــة القديمــة القائلــة بــأنَّ

استكشاف المصادر:

     دعوى إيسوقراط:
 -436( Isocrates للفيلســوف إيســوقراط     كان 
338ق.م( مدرســته المعروفــة بمدرســة الخطابــة، كان 
يــرى ســمّو الحضــارة اإلغريقّيــة علــى مــا عداهــا، وأّنــه 
نشــاء  واإ عليهــم،  والســيطِرة  الفــرِس  مــن  الثــأُر  يجــب 
مــدن فــي األقاليــم التــي تقهــر، وكان يــرى أّنــه ال حــلَّ 
لمشــكالت دويــالت المــدن فــي بــالد اليونــان المتصارعــة 
إاّل بقيادتهــا فــي حــرٍب قومّيــة ضــّد الفــرس للــردِّ علــى مــا 

قامــوا بــه مــن عــدوان خــالَل الحــروِب الفارســّية.

     
    استجاَب لهذه األفكاِر اإلسكندر وبدأ 

سلسلة من الحروب باتجاه الشرق.
فّكر في:

1- أين تجّد الفوقّية في فلسفة إيسوقراط؟
2- ما أثُر الفكر الفلسفّي في توجيه أفكار 

قادة اليونان؟

84

إمبراطورّية اإلسكندر:



الخريطة )3(: العالم الهيلينّي بعد وفاة اإلسكندر، خريطة للعالم القديم وضعها إراتوستينس )276–194 ق.م(، بناًء 
على معلومات مجموعة من حمالت اإلسكندر وخلفاؤه.
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فّكر في:
      تعّلمــت فــي القضّيــة األولــى كيفّيــَة طــرح األســئلة الجغرافّيــة، طّبــق هــذه المهــارة إلجــراء المقارنــة 

بيــن الخريطــة)2( والخريطــة)3(، مــن خــالل طــرح تســاؤالت علــى كلٍّ مــن الخريطتيــن:
1- تحديد وجهة نظر إراتوستينس عن العالم في عصره:    

     أ- بأيِّ النظرّيتين يبدو إراتوستينس مقتنعًا في تصويره للعالم في عصره؟ 
     ب- ما حدوُد العالِم الذي صّوره إراتوستينس في عصره؟

2- استكشْف من خالل الخريطة )2( لنفس المنطقة من العالم:
     أ- ما األماكُن التي كانت حدوُدها تقاِرُب الحدوَد الحالّية في خريطة إراتوستينس؟

     ب- أيُّ نظرّية تطابق الواقع الحالّي من النظريتين السابقتين؟



    بعــد ســتِة ســنوات مــن الغــزوات والحــروب 
علــى  االنتصــار  مــن  اإلســكندر  تمّكــن 
اإلمبراطورّيــة الفارســّية، وفــي عمــق األراضــي 
وأصبــح  الفــرس  قتــال  عــن  توقــف  الفارســّية 
زوجــًا لزوجــة فارســّية، فلبــس الثيــاب الفارســّية 

الفارســّي. الملكــّي  التــاج  ووضــع 
   واحتفــل بزفافــه وزفــاف 92 مــن كبــار قادتــه 
آالف  عــن  فضــاًل  فارســّيات،  ســّيدات  علــى 

الجنــود الذيــن تزّوجــوا مــن فارســّيات.
أثــارت هــذه السياســة حفيظــة رجــال الجيــش  
لهــم حفــَل مصالحــٍة ختمــه  المقدوّنــي، فأقــاَم 
يــدوَم  أْن  متمّنيــًا  الســالم  أجــل  مــن  بصــالٍة 
والمقدونّييــن  الفــرس  بيــن  والتعــاون  الوئــام 
يســوَد  وأْن  اإلمبراطورّيــة  عناصــر  وجميــع 
العناصــر،  هــذه  بيــن  واإلخــاء  والــودُّ  الحــبُّ 
الهنــد. إلــى  تابــع حروبــه حتــى وصــل  لكنــه 

الشكل )6(: جنود اإلسكندر يتوسلونه للرجوع إلى الوطن، 
لوحة مرسومة بريشة أنطونيو تيمپستا الفلورنسي عام 1608م.

     بعــد وفــاة اإلســكندر أصبحــت المنطقــة 
الممتــّدة مــن شــواطئ المتوســط الشــرقّية إلــى 
الهنــد تحــت حكــم أحــد قــّواده ســلوقس، وقــد 
البــالد  أصحــاَب  أنفَســهم  الســلوقّيون  اعتبــَر 
التــي اســتولوا عليهــا بالحــرب، فحكموهــا حكمــًا 
ملكّيــًا مطلقــًا، وفــَق المبــدأ الســائد رغبــة الملــك 
فــوق القانــون، واّتخــذوا مــن ســورّية مركــزًا لهــم، 
ــة لغــة البــالط واإلدارة  وجعلــوا الّلغــة اإلغريقّي

والثقافــة والعلــوم.

فّكر في:
فــي  اإلســكندر  خطــوة  علــى  توافــق  هــل   -1
محاولتــه لصهــِر جميــع ســكان إمبراطورّيتــه فــي 

نتائجهــا؟ مــا  بوتقــة واحــدة؟ 
2- مــا أثــر الفكــر الفلســفّي اليونانــّي فــي رفــض 

القــادة اليونانّييــن الــزواج مــن فارســّيات؟
3- أين يظهُر التناقُض في سياسِة اإلسكندر؟

4- ليتمّكــن أيُّ احتــالل مــن ضمــان وجــوده فــي 
المنطقــة التــي يعــّد غريــٌب عنهــا، يعتمــد مبــادئ 

جديــدة يحكــم مــن خاللهــا:
     أ- مــا الهــدف مــن المبــدأ: »رغبــة الملــك 

فــوق القانــون« الــذي اّتخــذه الســلوقّيون؟
مركــزًا  ســورّية  ســلوقس  جعــل  ِلــَم  ب-    
بديلــة؟ خيــارات  وجــود  ُرغــَم  إلمبرطورّيتــِه 
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مزيج اجتماعّي:

الحكم السلوقّي:



    ســار الســلوقّيون على سياســة اإلســكندر في مزج الشــعوب والتقريب 
بينهــا ألّنهــم وجــدوا أنفَســهم فــي ســورّية أمــام شــعٍب صقلتــه الحضــارة 
الشــرقّية القديمــة، وألّنهــم أرادوا إحــكام ســيطرتهم علــى المنطقــة، أقامــوا 
سلســلة مــن مــدن ومســتعمرات عســكرّية، يســتطيعون مــن خاللهــا نقــَل 
المؤثّــرات اإلغريقّيــة إلــى الشــرق، وحمايتهــا مــن الذوبــان فــي المجتمعــات 
الشــرقّية األقــوى تأثيــرًا، فاحتفــظ المحاربــون اإلغريــق القدمــاء بنظمهــم 

وعاداتهــم وتقاليدهــم بشــكل مماثــل لوطنهــم األصلــّي.
     وقــد امتــّدت هــذه المــدن علــى بقعــٍة جغرافّيــة جعلــت المنطقــة تظهــر 
بمظهــر منطقــة مخّططــة، إذ تــمَّ اختيــاُر مواقــَع اســتيطان قديمــٍة وجديــدة 
ذات مميــّزات دفاعّيــة أو تجارّيــة أو زراعّيــة، ليتــم تأســيس أكثــر مــن 
20 مدينــًة أشــهرها أنطاكّيــة فــي )300ق.م( وســلوقّية دجلــة، وأفاميــا 

والالذقيــة، وتجديــد بعــض المــدن القديمــة كدمشــق وحلــب وحمــاة.

في الوقت الحاضر:

تسمية سورّية:
    ُأطلــق علــى الســلوقّيين لقــب حــّكام أو ملــوك 

ســورّية، فمــن أيــن أتــت هــذه التســمية ولمــاذا؟
     ســورّية كانــت العمــود الفقــرّي لإلمبراطورّيــة 
العاصمــة  كانــت  أنطاكّيــة  فمدينــة  الســلوقّية، 
العاصمــة  فكانــت  ســلوقية  مدينــة  أمــا  السياســّية 
المقــّر  أفاميــا  مدينــة  كانــت  حيــن  فــي  التجارّيــة 
عنــد  مــّرة  ألّول  ســورّية  اســم  ورد  وقــد  الحربــّي، 
معظــُم  أنَّ  علمــًا  هيــرودوت،  اليونانــّي  المــؤّرخ 
المؤّرخيــن يؤّكــدون أنَّ أصــل االســم أكادّي آشــورّي 
بعــد قلــب الشــين ســينًا أي ســوريا أو شــوريا، فــوردت

فــي الدولــة اآلشــورّية الحديثــة باســم أســوراعربايا. 
الوقــت  فــي  لســورّية  السياســّية  الحــدود  أمــا 
الحاضــر فقــد ُرســمت أثنــاء االحتــالل الفرنســّي 
العشــرين  القــرن  بدايــات  للمنطقــة  والبريطانــّي 

الميــالدّي.
فّكر في:

1- ما المنطقة التي حكمها السلوقّيون وسمّيت 
باسم سورّية؟

2- لمــاذا ســعى االحتــالل الحديــث إلــى تقليــص 
حدودهــا لتصبــح كمــا هــي اليــوم؟

فّكر في:
الســلوقيون  أنشــأ  لمــاذا   -1
بهــم؟ خاصــًة  مدنــًا 
عــدد  كثــرَة  تفّســُر  بــَم   -2
فــي  المؤّسســة  المــدن 
الســلوقّي؟ االحتــالل  أثنــاء 

3- مــاذا تتوقــُع أْن تكــوَن ردة 
المحلّيــة  المجتمعــات  فعــل 
المــدن  هــذه  وجــود  علــى 
الســلوقّية اإلغريقّيــة بطابعهــا؟ 
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حواضر جديدة:



استكشاف المصادر:

        إنَّ بقــاَء مدينــة دورا أوربــوس تحــت الرمــال التــي حفظتهــا، ســاعد علــى معرفــِة مخّطــط المــدن 
الــذي اّتبعــه الســورّيون فــي البنــاء أثنــاء الوجــود الســلوقّي، والــذي ُعــرف باســم المخّطــط الشــبكّي، يحمــي 
المدينــَة ســوٌر دفاعــيٌّ يختلــف شــكله حســب طبيعــة األرض الجغرافّيــة، بينمــا كانــت القلعــة )األكروبولــس( 
بمثابــة خــّط دفــاع ثــاٍن للمدينــة، فــي كلِّ مدينــة شــارعان رئيســّيان متعامــدان، ترّتــب علــى النظــام الشــبكي 
والشــوارع المســتقيمة انقســام المدينــة مجموعــات مــن األبنيــة كأّنهــا ُجــُزر، وقــد ُزّودت المدينــة بســاحة عامــة 
)األجــورا( حيــث تمركــز النشــاط البشــرّي، ومــن أهــّم عناصــر بنــاء المــدن المعبــد والمســرح، وزّودت المــدن 
َلــْت باألشــجاِر، وأفضــل مثــال عليهــا غابــة دفنــة فــي مدينــة أنطاكيــة.  بالميــاه عــن طريــق قنــوات مرتفعــة، وُجمِّ

3- كيــف اســتفادوا مــن المخّطــط بجعــل 
البيــوت صحّيــة؟

4- مــا شــكل ســوِر مدينــة دورا أوربــوس 
الســلوقّية الظاهــر فــي الشــكل الهندســّي؟
دورا  مدينــة  فــي  األجــورا  ســاحة   -5
أوربــوس كانــت تمتــدُّ علــى مســاحِة ثمانــي 

ُجــُزر ســكنّية، مــاذا يعنــي ذلــك؟
المخّطــط  6- برأيــك كيــف يســمح هــذا 
بيــن األغريــق  الفصــل االجتماعــّي  فــي 

األصلييــن؟ والســكان 
7- قارْن بين مخّطِط المدن في العصر 

اآلرامّي واالحتالل السلوقّي.

فّكر في:
1- بماذا ُتشبِّه ُمخّطط المدن؟

2- كيف يساعد هذا الُمخّطط على توّسع المدن دون اإلخالِل بشكِلها العام؟

 الشكل)7(: المخطط الشبكّي لمدينة دورا أوربوس.
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التــي أمــروا  المــدن         اســتوطن اإلغريــق 
ببناِئهــا وحاولــوا مــن خاللهــا االحتفــاظ بعاداتهــم 
اإلغريقّيــة،  بالصبغــة  فأشــبعت  وتقاليدهــم 
وأصبحــت عبــارة عــن تجّمعــات ســكنّية خاّصــة 
بهــم، بينّمــا حافــظ الســّكان األصلّيــون وخاّصــة 
فــي األريــاِف علــى عاداتهــم وتقاليدهــم الشــرقّية 
المحلّيــة، ونمــط  والّلغــات  الديانــة  فــي  األصيلــة 

واالقتصادّيــة.      االجتماعّيــة  الحيــاة 
     وليكسب السلوقّيون ودَّ الشعب السورّي لجؤوا 
إلــى المزاوجــِة بيــَن اآللهــة اليونانّيــة والشــرقّية، فــي 

المدِن لجذبِّ السكان للسكن في هذه المدن. 

الشكل )8(: شارع األعمدة في مدينة أفاميا األثرّية.

في الوقت الحاضر:

مدينة مستدامة:
    مصطلــح المدينــة المســتدامة أو المدينــة البيئّيــة 
ُيطلــق علــى مدينــة ُتصّمــم مــع مراعــاة األثــر البيئــّي، 
ُيستخدم مجال علم البيئة في التخطيط لهذه المدِن، 
والخبــراُء يّتفقــون علــى أنَّ التنميــَة المســتدامة يجــُب 
أْن تلّبــَي احتياجــاِت الحاضــر دون التضحيــة بقــدرِة 

األجيــاِل المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاّصــة.
شروط المدينة المستدامة:

أ- ينبغــي أن تكــوَن قــادرًة علــى إطعــام نفِســها مــع 
المحيطــة  الريفّيــة  المناطــق  علــى  ضئيــل  اعتمــاٍد 

بهــا.

ب- إنتاج أقل كمّية ممكنٍه من التلّوث.
جـ- إعادة تدوير أو تحويل النفايات إلى طاقة.

فــي  للمدينــة  الشــاملة  المســاهمة  وبالتالــي      
األدنــى. الحــدِّ  فــي  ســيكون  المناخــّي  التغّيــر 

فّكر في:
أو  حّيــك  فــي  البيئــة  علــى  تحافــظ  كيــف   -1

؟  منطقتــك
2- مــا االقتراحــاُت التــي تقّدمهــا لتقتــرب مدنــًا فــي 

ســورّية مــن المدينــة البيئّيــة؟
3- ضْع مقترحاٍت إلعادِة إعمار مدن سورّية.

فّكر في:

المناطــق  تحافــظ  لــم  لــو  ســيحدث  مــاذا 
الريفّيــة علــى أصولهــا الشــرقّية أثنــاء وجــود 

الســلوقّي؟ االحتــالل 
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الحياة االجتماعّية:



    أطلق المؤّرخون على العصر »اليونانّي والرومانّي  والبيزنطّي« 
مصطلــح عصــٌر كالســيكّي، وهــي مرحلــة اســتمّرت قرابــة عشــرة 
التــي  الســلوقّية  اإلمبراطورّيــة  مركــز  ســورّية  فيهــا  كانــت  قــرون، 
ُعــرف حكاُمهــا باســم »ملــوك ســورّية« وحروبهــا باســم »الحــروب 
الســورّية«، ثــمَّ مــن أهــمِّ واليــات اإلمبراطورّيــة الرومانّيــة، لقربهــا مــن 
الممالــك الفارســّية التــي كانــت تســعى رومــا لبســط ســيطرتها عليهــا، 

ــة الــروم البيزنطّييــن. لتشــّكل دّرة ممتلــكات إمبراطورّي

استكشاف المصادر:
     ُعــدَّت مرحلــة االحتــالل اليونانــّي بمثابــة نقطــة تحــّول 
فــي تاريــخ الفــنِّ الســورّي، حيــث احتــكَّ الفــنُّ الشــرقيُّ القديــم 
بالفــنِّ اإلغريقــّي، مــع تغييــر شــروِط الحيــاة، وتبــّدل طريقــة 
ــة، وازديــاد ميــِل اإلنســان  التفكيــر وظهــور النزعــات الفردّي
للطبيعــة، بــدأ الفــُن الســوريُّ يهتــمُّ باإلنســان وواقعــه، ويعّبــر 
رهــاف  عــن مشــاعره، فأصبــح الفــنُّ يتمّيــز برّقــة الشــعور واإ
فيــه أنطاكيــة مركــز إشــعاع  فــي عصــٍر كانــت   ، الحــسِّ
فنــّي، أخــذت علــى عاتقهــا رســالة تشــجيع الحركــة الفنّيــة 

وتوجيههــا إلــى تمثّــل الواقــع وتصويــر الحقيقــة. 
فّكر في:

1- مــا التفاصيــُل التــي حــاول الفنــاُن إظهاَرهــا فــي تمثــال
    توخي إنطاكية؟

2- مــاذا يوحــي لــك إظهــاُر نهــر العاصــي بإّنــه إنســان 
يســبح؟

3- أيــن يظهــُر االختــالف فــي النحــت بيــن تمثــال توخــي
     أنطاكية وتمثال الملك اآلرامّي حزائيل الذي شاهدَته

     في القضّية الثالثة؟

الشكل)9(: تمثال توخي أنطاكية منحوت من الرخام، 
يمثل اإللهة )فورتونا( إلهة الحظ الرومانّية تجلس 
على نهر العاصي، وهي ترتدي تاجًا يمثل جدران 

المدينة، وتحمل حبة من القمح، محفوظ في الفاتيكان 
في إيطاليا، برقم GC49، ارتفاعه 0,89م.

فّكر في:
برأيــك  المهمــة  األحــداُث  مــا   -1
التــي يمكــن أن تكــوَن حــّدًا فاصــاًل 

العصــور؟ بيــن 
التــي ســتعتمدها  البيانــات  2- مــا 

األحــداث؟ هــذه  الختيــاِر 
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عصر كالسيكّي:



     أنت تحفظ أحيانًا الكثير من التواريخ، لكْن ليس كلُّ ما يدور حوله التاريخ من أحداث يتطلب 
معرفة تاريخ )رقم( حدوِثه، لكْن يمكن أْن يكوَن مفيدًا معرفُة ترتيبه أو موقعه في سلسلة أحداث 

ُأخرى، لذلك وِضعت أدوات تكشف الترتيب كالجداول والخطوطِّ الزمنّية.
   فالخطوطُّ الزمنّيُة أداٌة يمكن استخدامها لجمع المعلومات التي تفيدك في اإلجابة عن أسئلة، أو 

تحليل أسباب أو نتائج حوادث، أو لتحديد المتغّيرات الطارئِة لحدث ما.
     عند قراءة الخطِّ الزمنّي علينا اتباع الخطوات اآلتّية:

1- قراءة عنوان الخطِّ الزمنّي، ألنَّ العنوان يخبرنا مضمون الخطِّ الزمنّي.
2- قراءُة مّدة الخطِّ الزمنّي: 

  • ما هو تاريخ البداية؟ 
  • ما هو تاريخ النهاية؟

  • هل الزمن الممتدُّ يعطي إشارًة لعنواِن الخطِّ الزمنّي؟
المحّددة  العناصر  لها بداية ونهاية محّددة، ولها عدٌد من  الزمنّية مفيدٌة لمواضيَع  4- الخطوط 

بينهما، مثال حوادث في حياة شخّصية:
   • تاريخ الوالدة.     • أّول رحلة قام بها.     • ثاني رحلة قام بها.      • تاريخ الوفاة.

5-  بعد قراءتك الخطِّ الزمنيَّ اآلتي أسأْل نفسك األسئلة التالية:

تنمية المهارات الخاصة بك:

  • هل العنوان يعكس المحتوى؟
  • هل امتداُد الخطِّ الزمنّي مرتبط بعنوانه؟

خط زمنّي للعصور الكالسيكّية في سورّية.

االحتالل 
السلوقّي

االحتالل 
الرومانّي

االحتالل 
البيزنطّي

احتالل 
اإلسكندر

الفتوحات 
اإلسالمّية

  333    311                          64 ق.م                 395م                 633م              
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نشاء خطٍّ زمنّي: قراءة واإ



 • بماذا ُتستخدُم المعلوماُت في الخطِّ الزمنّي؟
 • متى بدأت العصور الكالسيكّية في سورّية؟ ومتى انتهت؟

اتبع هذه الخطوات لتنشئ خّطًا زمنّيًا:
1- حّدد الهدَف من خّطك الزمنّي، مثال: إذا كنت ستدّون حياة شخّصية، تستطيُع جعل مفتاِح 

الحوادث يعّبر عن حدٍث مهمٍّ في حياة هذا الشخص.
ْر ما هو عنوان خّطك الزمنّي، ما الذي سيساعدك على اختيار األحداث الفرعّية للخطِّ والتي  2- قرِّ

ترى أّنها مناسبة إلعطاء فكرٍة عن حياة هذا الشخص؟
ْر درجة تقسيم خّطك، إذا كان الخطُّ يغطي مجموعَة أحداٍث خالَل عاٍم يمكنك أْن تستخِدم  3- قرِّ

ن تاريَخ مدينٍة يمكُن أن تستخدَم القرون لتقسيم الخّط. الشهر لتقسيم الخّط، أّما إذا كنَت ستدوِّ
جّربوها أنتم:

استخدموا معلوماِت القضّية السابقة )اإلمبراطورّية الثقافّية( ومصادر المعلومات لتنِشئوا خّطًا زمنّيًا 
لتاريخ اللغة اآلرامّية.

اللغة  السؤال: كيف حافظت  تجيبوا من خالله عن  اكتبوا موضوعًا  الزمنّي  الخطَّ  تنِشئوا  عندما 
اآلرامّية على استمرراها عبر العصور؟ 

     أن تكتــَب التاريــخ فمعنــى ذلــك أّنــك تســّجل التجربــة 
وغاياتهــا،  وأهدافهــا  ومضامينهــا  أبعادهــا  بــكلِّ  اإلنســانّية 
والمجتمــع الســورّي فــي نهايــة العصــور التاريخّيــة القديمــة 
حضارتــه  لتشــكيل  عميقــة  ثقافّيــة  جــذورًا  يمتلــك  أصبــح 
هــذه  فــي  لهــا  تعــّرض  التــي  االحتــالالت  رغــم  الخاّصــة، 
أســماء  بعــض  معرفــة  ذلــك  يســتدعي  التاريخّيــة،  المرحلــة 
العلمــاء الذيــن ســاهموا فــي تشــكيل تاريــخ ســورّية فــي تلــك 

المرحلــة.

فّكر في:

صفــات  تكــون  أْن  تتوقّــع  مــاذا   -1
الشــخصّيات؟ هــذه 

2- مــا االختصاصــاُت التــي يمكــن 
أن تؤثّــر بهــا تلــك الشــخصّيات؟
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علماء وشخصيات:



   إقرأ أسماَء العلماء واختصاّصاتهم ثمَّ أجب:
اكســنيدفانس: شــاعر وفيلســوف ســورّي عاش حوالي 

عــام 600 ق.م وهــو مؤلِّــف مالحــم.
انكســيمندروس: عــاش نحــو عــام 611ق.م ضليعــًا 

ــات والفلــك. بالرياضّي
ُكلِّــَف  الخامــس ق.م،  القــرن  بوليقنــوط: رّســام مــن 
فيــه  يجتمــع  كان  الــذي  )الــرواق(  أعمــدة  بتزييــن 
أصحــاَب مدرســة زينــون الفلســفّية فــي مدينــة أثينــا.
اليريــوس باربريــوس: مــن القــرن الثانــي ق.م، نظــم 
الحكــم الفلســفّية واألخالقّيــة بشــكل قصــص ُتحكــى 
علــى ألســنة الحيوانــات والنباتــات والجمــادات تضمــن 

ــة«. 123 قصيــدة علــى شــكل »حكايــا خرافّي
ملياغــروس: 140-60ق.م شــاعر جمــع قصائــده 
اليونانّيــة فــي ديــوان )اإلكليــل( مــن أقوالــه: »مــاذا 
يضّرني  إْن كنت ســورّي ! أاّل تشــرق الشــمس على 

العالــم؟«.
مــؤّرخ  135-50ق.م  األفامــي:  بوزيدونيــوس 

وفلكــّي. وفيلســوف 
ارتيــاس أو ارتيائيــس: طبيــب مــن القــرن األّول لــه 
المزمنــة  االلتهابيــة  األمــراض  أســباب  فــي  مقاليــن 

وعالجهــا. ودالئلهــا 
بابنيــان الحمصــي: رجــل قانــون، تمتّــع بمكانــِة فــي 
بــالط رومــا كان قريبــًا مــن اإلمبراطــورة جوليــا دومنــا.
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فّكر في:
التاريخّيــة( )المرحلــة  الزمنــّي  اإلطــار  حــّدد   -1

المذكوريــن. للعلمــاء 
2- صنِّْف االختصاصات إلى علوم وآداب.

 آدابعلوم

أن يمكــن  التــي  المهّمــة  االختصاصــات  مــا   -3
    تصنع فارقًا في مجتمعك؟

يغّيــر أن  االحتــالُل  أيســتطيع  باعتقــادك   -4
  حضارَة مجتمع له جذور ثقافّية عميقة؟ ولماذا؟  
5- كيــف تجــُد فــي هــؤالء العلمــاء الجــذور العميقــة
    التــي اعتمــد عليهــا المجتمــع الســورّي فــي تلــك

    المرحلة التاريخّية لتشكيل حضارته؟
6- إذا ُســجلت تجربــُة هــؤالِء العلمــاء، باعتقــادك
     هــل تكــون كافيــة إلعطــاء صــورة عــن المجتمــع

    السورّي في تلك المرحلة التاريخّية؟
7- أتصلــُح الثوابــُت التــي اعتمــَد عليهــا المجتمــع
السياســّية؟ لتجــاوِز محنــة االحتــالالت  الســورّي    
 ولتكون أسسًا ينطلق منها لتجاوز أزماته؟ ولماذا؟
8- مــا دور كّل مــن األســرة والمدرســة فــي تنشــئة
    هــؤالِء العلمــاء؟ وبرأيــك هــل هــذا الــدور مســتمّر

    ليومنا هذا؟ كيف؟ 



نتائج حروب اإلسكندر: 

تبادل اآلراء: 

    التراكم الحضارّي هو الرصيد الذي تنهل منه كلُّ 
الحضارات، فقد وجدت جذور الحضارة اإلنسانّية منذ 
أكثر من عشرة آالف عام في سورّية، لتقام أولى دول 
المدن في األلف الرابع ق.م، أي قبل بزوغ الحضارة 
اليونانّية القديمة بأكثَر من ثالثة آالف عام، ولم تكْن 
ّنما  واإ نفسها،  على  مغلقة  الشرق حضاراٍت  حضاراُت 
اليونانيَّ  المجتمَع  أنَّ  كما  وغربًا  شرقًا  تأثيرها  امتدَّ 
ّنما  واإ نفسه،  على  مغلقًا  مجتمعًا  يكْن  لم  نفسه  القديم 
كان منفتحًا على غيره من المجتمعات، وبالتالي كان 
اتصاله بحضارات الشرق أمرًا ال مفرَّ منه، السّيما أّن 
هذه الحضاراِت كانت األكثر تطّورًا وازدهارًا في عالم 

البحر المتوّسط.
     وهنا لدينا وجهتا نظر عن هذا الموضوع:

وجهُة النظر األولى: 

وجهة نظر الثانية:

السخافة  »من  العلم:  تاريخ  كتابه  في  سارتون  يقول      
أْن نؤّكد نشأة العلوم في اليونان، في حين مهد هذه العلوم 
مصر  في  السنوات  من  اآللوف  عشرات  خالل  اإلغريقّية 
وبالد ما بين النهرين، لقد أتت العلوم اليونانّية نتيجة حركة 

نهضة أكثر منها إبداعًا واختراعًا«.
العلوم  الحديث عن  دون  العلوم من  تاريَخ  أنَّ  ويؤّكد      
تحقق  أن  اليونانّية  للعبقرية  يمكن  فال  تزويرًا،  يعد  الشرقّية 
كشوفاتها العلمّية بغير اإلفادة من أصولها الشرقّية، »فليس 
نشأت  اللذين  واألمَّ  األب  يستبعدوا  أن  الغربّيين  حق  من 
عنهما هذه المعجزة اليونانّية، أّما األب فهو التراث المصرّي 

القديم، وأّما األمُّ فهي ذخيرة بالد ما بين النهرين«. 
جورج سارتون، تاريخ العلم واإلنسية الجديدة، ص148.

   مّر رينان عام 1865م بأثينا ضمن رحلة قام بها 
من القاهرة فقال: »كنُت حتى اآلن أظنُّ أنَّ الكمال 
ليس من هذا العالم، إاّل أّن األعجوبة اليونانّية التي 
حصلت مرة ولن تتكرَر هي نوٌع من الجمال الخالد 
قبل  أعلم  كنت  له،  وطنّيًا  أو  محلّيًا  طابع  ال  الذي 
والفلسفة  والفّن  العلم  خلقت  قد  اليونان  أن  سفري 
والحضارة إاّل أنّني ما كنت أعرف بأّي مقدار فعلت 

هذه األشياء...«.
تمرينًا  كانت  القديمة  اليونانّية  »المدرسة  ويضيف: 
يشبهها، يجب علينا  الفرنسيين  للفكر وال شيء عند 
أن نعود إلى الحضارة اليونانّية ألننا إذا ألغينا منها 
الحقيقّية،  للحضارة  فريدًا  نموذجًا  أصبحت  العبودّية 
وفي  العقل  في  المطلق  خلقت  اليونان  بالد  وحدها 
الذوق الحقيقّي، إّن كّل بحث جديد يجب أن ينتهي 

بتمجيد اليونان«. 
أرنست رينان، موقف رينان من المشرق واإلسالم، 

ص47-46.

إبدأ المناظرة:
1- يتّم تقسيْم طالب الصّف إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  المنطقّيِة
     التي تستنُد عليها إلثباِت الفكرة التي تؤّيدها.

3- تثبُت كلُّ مجموعٍة األسَس التي اعتمَدت عليها
    إلقناِع الطرِف اآلخر.

بتفاصيَل وأمثلٍة من  فكرَتها  تدعُم كلُّ مجموعٍة   -4
النصِّ ومصادِر التعّلم.

5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.
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ــة الفارســّية فــي الشــرق       أّدى الموقــع الجغرافــّي بيــن اإلمبراطورّي
إعطــاِء  إلــى  الغــرب  فــي  البيزنطّيــة  ثــّم  الرومانّيــة  واإلمبراطورّيــة 
الممالــك الموجــودة فــي الوســط مكانــة مهّمــة لســيطرتها علــى الطــرق 
التجارّيــة البرّيــة بيــن اإلمبراطورّيتيــن، مــن أبــرز هــذه المراكــز التجارّيــة 
ذ لجــأ االحتــالُل الرومانــّي للســيطرة  كانــت مدينتــي البتــراء وتدمــر، واإ
علــى المدينــة األولــى وأضعــَف ســيادتها بشــكل نهائــّي عــام 106م، 
فــإّن ذلــك ســمح بتفــّوق المدينــة الثانيــة تجارّيــًا وسياســّيًا، ولكــن مــع 
االحتــالل الرومانــّي لــم تفقــْد تدمــر حكمهــا الذاتــي، فقــد وافــق الرومــان 
علــى احتفــاظ تدمــر بقّواتهــا العســكرّية لتأميــن حراســة الطــرق والقوافــل 

التــي تخــدم تجارتهــم.
   لكــّن الملكــَة زّنوبيــا كانــت تخّطــط لتكويــن دولــٍة ذاِت ســيادة مســتقّلة 
اســتقالاًل تامــًا عــن الرومــان، فاّتخــذت بعــض اإلجــراءات مــن إعــالن 
انفصالهــا عــن اإلمبراطورّيــة الرومانّيــة، وســّك نقــوٍد خاّصــة بهــا دون 
ذكــر اســم اإلمبراطــور الرومانــّي، مّمــا دفــع رومــا إلعــالِن الحــرب 

نهــاء ســيادتها عــام 273م. علــى تدمــَر، وتمّكنــت مــن احتالِلهــا واإ

      يعــّد بعــض العلمــاء الموقــع 
األحــداث  أســاس  هــو  الجغرافــّي 
موقــع  مــن  ويجعلــوا  التاريخّيــة، 
ســورّية الطبيعــّي أساســًا لــكّل مــا 
طــرأ عليهــا مــن تبــّدالت سياســّية 
واجتماعّيــة. وفكرّيــة  واقتصادّيــة 

فّكر في:
1- بنــاًء علــى دراســتك للقضايــا 
تأثيــر  علــى  أدلّــة  أعــِط  الســابقة 
الموقــع الجغرافــّي علــى كلِّ جانب 

مــن الجوانــب الســابقة؟
الجغرافــّي  الموقــع  أمــازال   -2
برهــن  التأثيــر؟  هــذا  لــه  لســورّية 

ذلــك.  علــى 

فّكر في:

مــدى  مــا  برأيــك   -1
تأثــر المجتمــع الســورّي 
بهــذه األفــكار؟ ولمــاذا؟

يســَع  لــم  لمــاذا   -2
مكانــة  لرفــع  الرومــان 
المــرأة عندهــم لمســتوى 

الســورّية؟  المــرأة 

   نظر حقوقيون رومان من مثل كاتو الكبير )234-149ق.م( وشيشرون 
)106-43ق.م( للمــرأة علــى أّنهــا أدنــى مــن الرجــل طبيعّيــًا، وفهمهــا قاصــر 
وشــخصيّتها قلقــة، مــا دفــع إلــى ضــرورِة كفالتهــا، وفــرض قيــود علــى حقوقهــا 

ومجــال نفوذهــا ألنَّ ذلــك بمثابــة حمايــٍة لهــا مــن عــدم كفاءتهــا الخاّصــة.
    واقتصرت الوظيفة االجتماعّية للمرأة في روما على األمومة، فطلب من 
الزوجــات لــزوم بيوتهــن، ولــم يكــْن مــن العــادي أن تُنــادى النســاء بأســمائهن فــي 
اللقــاءات العامــة، لذلــك كان تأثيــر النســاء بالسياســة غيــر مباشــر عــن طريــق 

ذكــور العائلــة، النعــدام حقوقهــن بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســّية
     جاء الرومان بهذه النظرة للمرأة معهم إلى سورّية أثناء احتاللها، وسعوا 

إلى إنزال مكانة المرأة في المشرق العربّي لتوازي المرأة الرومّية.
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المرأة في المجتمع الرومانّي:

الموقع واالحتالل:



استكشاف المصادر:

      التعرفة الجمركّية:
     تحّكمت تدُمر بشبكة الطرق التجارّية وتوّلت توزيُع 
البضائــع بيــن مــدن وادي الفــرات والســواحل الكنعانّيــة، 
فمنحتهــا رومــا حــقَّ المواطنــة الرومانّيــة فــي إدارة سياســة 
ونجــد  الضرائــب،  مــن  تجارتهــم  إعفــاء  وحــّق  المدينــة 
بيــن آثارهــا التعرفــة الجمركّيــة حــّدد فيهــا مجلــس شــيوخ 
تدمــر عــام 132م قيمــَة الرســوم المالّيــة المفروضــة علــى 

البضائــع عنــد دخولهــا مدينــة تدُمــر.

فّكر في:
حقــوق  إعطــاِء رومــا  ِمــْن  تســتنتج  مــاذا   -1

لتدُمــر؟ الرومانّيــة  المواطنــة 
2- أين تجد التطّور االقتصادّي في تدُمر؟

3- مــا أهمّيــة التعرفــة الجمركّيــة فــي الوقــت 
الحاضــر؟

       ضــاع الكثيــُر مــن تراثنــا خــالَل القــرون الماضيــة، شــهدنا 
ومازلنــا نشــهد تدميــَر وتدهــوَر الكنــوز التــي اليمكــن تعويضهــا، 
نتيجــة الكــوارث والحــروب والفقــر والتلــّوث وقلّــة الوعــي، وقلّــة 

ــة التقديــر ألهمّيتهــا. االهتمــام وقّل
       من خالل تبّني اتفاقّية التراث العالمّي عام 1972م ألزم 
المجتمــع الدولــّي نفســه بمنــع اختفــاء التــراث الثقافــّي والطبيعــّي 
غيــر متجــّدد، ومنــذ تبنــي االتفاقّيــة تــمَّ إدراج أكثــر مــن 878 
موقعــًا فــي أكثــَر مــن 145 بلــدًا مــن كلِّ أرجــاء العالــم ضمــن 
قائمــة التــراث العالمــّي، وكانــت ســورّية مــن أولــى الــدول التــي 
ــة فــي  ــة وصّنــف العديــد مــن المواقــع األثرّي وّقعــت علــى االتفاقّي

ســورّية ضمــن قائمــة التــراث العالمــّي.

الشكل )10(: أطلق مركز اليونسكو 
للتراث العالمّي عام 1994م مشروع 

اليونسكو لتعليم الشباب موضوع التراث 
العالمّي. 

فّكر في: 1- لماذا تّم تبّني هذه االتفاقّية؟
2- لمــاذا تــّم تبّنــي هــذا الشــعار فــي مشــروع عــام 1994م: )التــراث العالمــّي بيــن أيــٍد شــاّبة لنعــرف 

ونهتــّم ونعمــل(؟    3- كيــف تســتطيع تطبيقــه؟
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 الشكل )11(: لوحة فسيفساء مريمين اكتشفت في قرية »مريمين« في حمص في ستينيات القرن الماضي، 
أبعادها )4.25 × 5.37 م( وهي موجودة حالّيًا في متحف مدينة حماة.

      وصف اللوحة:
     يعــود تاريــُخ صنــع اللوحــة مــا بيــن عامــي )244-
منهــن  واحــدة  تبــدو  موســيقّيات،  نســاًء  وتمثِـّـل  249م( 
تعــزف علــى الهــارب وبجانبهــا إلهــان مجنحــان يدوســان 
علــى دواســات اإليقــاع، وواحــدة ترقــص وواحــدة معهــا 
مزمــاران وأخــرى تعــزف علــى آلــة موســيقّية هندّيــة تتأّلــف 
مــن زبــاٍد معدنّيــة مليئــة بالمــاء علــى مســتويات مختلفــة 
فــوق طاولــة، عنــد نقــر حوافهــا بعصــيٍّ خشــبّية تصــدر 
أصواتــًا موســيقّية، وتشــّكل صــورة هــذه العازفــة أكثــر مــن 
ثلــث اللوحــة،  وقــد اعتبــرت الباحثــة البلجيكّيــة »دوشيســن 
فقــد  أهمّيــة كبيــرة  جيلمــان« أنَّ لوحــة »مريميــن« ذات 
ــة العــزف  ــة عــن كيفّي زّودت العلمــاَء الباحثيــن بوثيقــة فنّي

علــى األورغــن فــي تلــك األيــام«.

فّكر في: 
    لتحليل اللوحة نطرح األسئلة اآلتية:

1- كيــف يمكــُن أْن تعّبــَر اللوحــة عــن إبــداِع العــرب 
فــي الموســيقا؟

2- كيف تُبرز اللوحة االهتمام بالموسيقا؟
3- هــل تتفــُق مــع الباحثــة البلجيكّيــة فــي أهمّيــة اللوحــة؟ 

لماذا؟
اللوحــة  هــذه  الســورّية  الحكومــة  مــا داللــُة وضــِع   -4

الوطنّيــة؟ عملتهــا  علــى 
5- ماذا تستنتُج من وجود آلة عزف هندّية؟

فــي تجســيد األدوات  الفنــاَن أجــاَد  6- هــل تعتقــد أنَّ 
العازفــات؟ شــخصّيات  أم  الموســيقّية 

تنمية المهارات الخاصة بك:
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضية 

الرابعة

1- أثّــرت حــروب اإلســكندر علــى ســورّية حيــث أّدت إلــى سلســلٍة مــن االحتــالالِت اســتمّرت مــا يقــارُب 
العشــرة قــرون، عّدهــا المؤّرخــون بدايــَة حضــارٍة جديــدة ُأطلــق عليهــا الحضــارة الهلينســتّية، بعــد دراســتك 

محــاور القضّيــة أجــْب عــن األســئلة اآلتيــة:
     أ- أيٌّ من العوامل اآلتية ساهم في استمرار االحتالالت كّل هذه المّدة الزمنّية:

أثره العامل

المزيج االجتماعّي الذي عّززه اإلسكندر.

بناء مدن ذات طابع إغريقّي في داخلها.

اّتباع مبدأ في الحكم: رغبة الملك فوق القانون.

رغبة الرومان بالسيطرة على الطرق التجارّية.

النزاعات بين اإلمبراطورّية الفارسّية واإلمبراطورّية البيزنطّية

   ب- عــرََّف المؤّرخــون الحضــارة الهيلينســتّية بأّنهــا مزيــٌج بيــن الحضــارة الهيلينّيــة )اليونانّيــة( والحضــارة 
الشــرقّية، برأيــك أيُّهمــا كان أكثــَر تأثيــرًا باآلخــر؟ دّعــم رأيــك بإدلّــة مــن القضّيــة ومصــادر التعلّــم.

2- ما الذي ساعد المجتمع السورّي في العصر الكالسيكّي على مواجهة التحدّيات؟ وكيف تستفيد من ذلك
    في مواجهة تحدّيات اليوم؟

3- أثناء حكم الساللة السورّية سفيروس لعرش روما )193 - 235م( كان يتمُّ إعداد الحقوق الرومانّية
     الجديدة من قبل جماعة من الفينيقّيين السورّيين، منهم »بابنيان« وتكمن أهمّية ما كتبوه أّنه غّير
      المفهوم القضائّي السائد في روما في تلك األّيام، وحّوله من قانون متحّجر بدائّي إلى قانون إنسانّي، 
     حيث تمَّ البّت في الجريمة ليس من منطلق االنتقام إّنما من منطلق العدالة واإلصالح، كتبت هذه
     المؤّلفات الحقوقية بالّلغة الالتينّية، وهذا ما جعل المؤّرخين يطلقون عليهم اسم آباء الفقه الرومانّي.
القديمــة؟ الغربّيــة  الحضــارات  فــي  القديــم  الســورّي  الفكــر  أثــر  عمــق  لــك  يبــدو  كيــف  أ-      

      ب- على ماذا استند بابنيان الحقوقّي وزمالئه لتطوير القضاء الرومانّي؟
     جـــ- كيــف يمكــن االســتفادة مــن هــذه المعلومــات فــي تطويــر ذاتــك، وعالقتــك مــع اآلخريــن؟
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

في هذه القضّية:
   العمل في موضوعات هذه القضّية 

يستدعي تساؤالت مثل:
• لماذا استمّر تأثير الحضارة السورّية 

القديمة ألمد طويل؟
القديم  السورّي  الفكر  أسهم  كيف   •

في نشر ديانات التوحيد؟
يشبع  أن  اإلنسان  حاول  كيف   •

حاجته الروحّية قديمًا؟
• ما العالقة بين األديان واألخالق؟

نشوء األديان  القضّية
 الخامسة

الشكل )1(:  رسم يمّثل الديانات السماوّية في القدس.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

الشكل )2(: مسكوكة توضح 
قدموس وهو ُيعّلم األبجدّية 

الكنعانية ألهل طيبة، مصنوعة 
من البرونز، موجودة في المكتبة 

الوطنّية بباريس.

الشكل )3(: كنيسة أم الزنار في حمص، شيدت 
هذه الكنيسة في بستان الديوان عام 59م، كانت 
تسمى كنيسة السيدة العذراء، وتسمى بكنيسة أم 
الزنار لوجود زنار )او حزام( السيدة العذراء فيها 
حيث انتقل الزنار الى مدينة حمص عام 476م.

الشكل )4(: شاهدة قبر من البازلت األسود 
اكتشفت في النيرب محفوظة في متحف حلب، 
في األعلى نٌص مكتوب باّللغة اآلرامّية، يهّدد 

من ينبش القبر بغضب اآللهة. 

الشكل )5(: الجامع الكبير في حمص، يقع في مركز 
المدينة بالقرب من باب السوق، كان باألصل هيكاًل 

للشمس ثم حوله القيصر ثيودوسيوس إلى كنيسة، ثم 
تم تحويله إلى مسجد، جّدد عدة مرات منها التجديد 
الذي قام به نور الدين زنكي بين عامي 1165 

و1184م.
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قضايا تاريخّية                                                                         الصف األول الثانوّي األدبّي

     
معرفة  كيفّية  في  التفكير 
الكون،  في  مكانه  اإلنسان 
روحه،  إلرضاء  ووصوله 

دفعه إلى اإليمان.
القضية  هذه  في  سنكتشف 
كيف أرضى اإلنسان القديم 

روحه وأخالقه؟ 
ما هي اآللهة التي عبدها؟

لماذا عبدها؟
ما مدى عمق وأثر التفكير 
على  السورّي  الحضارّي 
انتشار الديانات التوحيدّية؟

تاريخ  ارتباط  مدى  ما 
بتاريخ  السورّي  اإلنسان 
األديان من منظور حضارّي 

إنسانّي؟

تساؤل عام:
لظهور  ومّهدت  لإليمان  اإلنسان  دفعت  التي  العوامل  ما 

األديان؟

    عندمــا بــدأ اإلنســان بالتفكيــر آمــن بوجــود قــوى تنّظــم هــذا الكــون 
وتحــّول إيمانــه مــع تطــّور تفكيــره إلــى عقيــدة، فماهــي العقيــدة وكيــف 

نشــأت األديــان؟

الديانــة،  اســم  تشــمل  أســس وثوابــت  الديانــات علــى  تعتمــد       
ومؤّسســها، وكتّابهــا، وتقويمهــا، ولغتهــا، ونــوع معبدهــا، وطقــوس 
عبادتهــا، ومكانهــا المقــّدس، ووقــت ظهورهــا الــذي يبــدأ منــه التقويــم. 
المقّدســة  الكتــب  مــن  مجموعــًة  واألديــان  العقائــد  هــذه  واعتمــدت 
تضــّم األركان، والفــروض، والســلوكّيات واألخالقّيــات، والتشــريعات، 
والنظــم االجتماعّيــة، واألعيــاد، والعبــادات التــي آمــن بهــا متبعوهــا 
فكانــت مــن صنــع مؤّسســي األديــان فــي بعــض الحضــارات اإلنســانّية 
مثل: البوذّية، والزرادشتّية، والطاوّية، أو مستوحاة من آلهة متعّددة 
مثــل: الهندوســّية، الســيخّية، أو أنزلهــا اهلل ســبحانه وتعالــى مثــل: 
اليهودّية، والمســيحّية، واإلســالم التي نزلت جميعها أو انطلقت إلى 

العالــم أجمــع مــن مهــد الحضــارات اإلنســانّية ســورّية.

عمق  عن  القديمة  العصوِر  في  السوريُّ  المجتمُع  عّبر   
تفكيره الثقافّي بتقّبله فكرة التوحيد ونشر الديانات السماوّية، 

فكيف كان ذلك؟
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      الديــن هــو مصطلــح يطلــُق علــى مجموعــِة األفــكار والعقائــد 
التــي توّضــح الغايــة مــن الحيــاة والكــون، وتمّهــد للتعريــف بمــا وراء 

الطبيعــة مــن أســرار، وغالبــًا مــا يرتبــط الديــن باألخــالق.
      ومعظم األديان تهتم بالسلوكّيات من خالل تنظيم العالقات 
بيــن  توافــق  إيجــاد  أي  األدوار،  تحديــد  يتــمُّ  حيــث  األفــراد،  بيــن 

معاييــر الفــرد الذاتّيــة والقيــم االجتماعّيــة.

الشكل)6(: الحمامة رمز من رموز اإللهة 

األمُّ في 5000-  4000ق.م.

فّكر في: 
لماذا ُعّدت الحمامة رمزًا من رموز اإللهة األم؟

تناقــش مــع زمالئــك حــول أســباب أخــرى  للعبــادة 
نشأت من حاجات اإلنسان مثل )عبادة الشمس(؟

السمّو األخالقّي:

الظهور األّول:
    كانــت ســورّية المهــد الــذي شــهد ظهــور أولــى العبــادات 
لــدى البشــر، فيهــا ربــط اإلنســان بيــن الديــن والطبيعــة فعندمــا 
رأى مظاهــر الطبيعــة أنــس لبعضهــا وخشــَي بعَضهــا اآلخــر، 
فظهــَرْت عبــادُة الحيوانــات المفترســة، ومظاهــر الطبيعــة حيــث 
وجــد نفَســه ضعيفــًا أمامهــا وعاجــزًا عــن تفســيرها مّمــا دعــاه 

للتقــّرب منهــا وتقديســها كالعواصــف والبحــر......
    وبســبب تطــّوره الفكــرّي وألنَّ الزراعــَة كانــت نتــاج هــذا 
التطــّور كانــت أولــى عباداتــه مرتبطــة بهــا كعبــادة األمِّ التــي 
ترمــز للخصوبــة والخلــق والتكاثــر، وقــد ترّســخت هــذه الفكــرة 
فــي عصــور بدايــة الزراعــة وتدجيــن الحيوانــات، خــالل الفتــرة 

الممتــّدة بيــن األلــف 8-6ق.م.

فّكر في:
أهمّية األديان لتغذية الروح 

والسمّو األخالقّي؟
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فّكر في:
1- بقيــت اآللهــة األّم لغايــة األلــف الثالــث 
ق.م رمــزًا للنشــاط الزراعــّي، لمــاذا برأيــك؟

2- كيــف ســاهمت األنشــطة االقتصادّيــة 
المختلفــة فــي بــروز دور المــرأة؟

تبّدالت دينّية:

فّكر في: 1- عالَم تدلُّ اآللهة نيسابا؟
         2- كيف ارتبط النشاط االقتصادّي بالممارسة الدينّية؟  

         3- فّسر استمرار بقاء القمح رمزًا للخصوبة حتى األلف الثالثة ق.م؟ 

الشكل)7(: طبعة ختم أسطوانّي من العصر األكادّي من بالد الرافدين)2350-2150ق.م( تظهر فيه اإللهة نيسابا، 

1- نيسابا جالسة تستقبل ثالثة آلهة، 2- اإلله األّول يتسّلم نباتات قمح منها، 3- اإلله الثاني يحمل محراثًا، 4- 

إله يحمل بيديه وتخرج من جانبيه نبتات قمح. 

     مــع تطــّور حيــاة اإلنســان وممارســته األنشــطة 
االجتماعّيــة  حياتــه  وتنظيــم  المختلفــة،  االقتصادّيــة 
الدينــّي  المعتقــد  ليدخــل  فكــره  تطــّور  والسياســّية، 
بمختلــف تفاصيــل حياتــه اليومّيــة ويصبــح جــزءًا ال 
يتجــزأ منهــا، فمــن الديــن اســتمّد الحــّكام نفوذهــم وباســم 
اآللهــة ُوِضَعــْت القوانيــُن المنّظمــة للمجتمــع، وبرعايــة 
)الزراعّيــة  االقتصادّيــة  األنشــطة  تنّوعــت  اآللهــة 

والحرفّيــة.....(.  والتجارّيــة 
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انتشار اآللهة اآلرامّية:

األرض بعل والحبوب دجن:
    مازال بعل يعيش في الذاكرة الشــعبّية الســورّية، 
بالقــول: أراضــي بعــل، وزراعــة بعلّيــة، فهــو إشــارة  
إلى األراضي والزراعة التي تسقى بماء السماء أي 
المطــر، وهــي نســبٌة إلــى إلــه األمطــار والصواعــق 

)بعــل(، فحملــت اســمه عبــر آالف الســنين. 
     ولــم يكــن بعــل وحــده لينتــج زراعــة، بــل كان 
يحتــاج إلــى دجــن إلــه الحبــوب والغــذاء، فمازالــت 
كلمــة  ومازالــت  الغــذاء،  عناصــر  أهــّم  الحبــوب 
دجــن تســتعمل وتحمــل معنــى الطعــام أو الحبــوب 

اليــوم.      حتــى  الناضجــة 
فّكر في:

1- مــا أهمّيــة معرفــة التــراث الشــعبّي فــي زيــادة 
النــاس؟ بيــن  االجتماعــّي  التواصــل 

2- يقــول خبــراء التغذّيــة أّن الحبــوب الكاملــة تحتــوي 
لجســم  الالزمــة  والفتيامينــات  العناصــر  كلِّ  علــى 
فــي  الــدول  أنَّ  االقتصــاد  خبــراء  ويقــول  اإلنســان، 

المشــرق العربــّي تنتــج نصــف مــا تــأكل.
     أ- ماذا يعني لك الغذاء الصحّي؟

فــي  األولــى  القاعــدة  مــن  تســتفيد  كيــف      ب- 
تــك؟ حيا

    جـــ- مــا االقتراحــات التــي تقّدمهــا لالســتفادة مــن 
القاعــدة الثانيــة فــي تحقيــق التنمّيــة المســتدامة؟

      كانــت األرض الســورّية عبــر التاريــخ مهــدًا ألولــى المعتقــدات 
التنــّوع  بفعــل  وذلــك  العصــور  عبــر  عمقــًا  ازدادت  التــي  البشــرّية 
الحضــارّي والثقافــّي المســتمر، فبعــد ظهــور المــدن بــدأت المظاهــر 
الدينّيــة تأخــذ أشــكااًل وأســماًء مختلفــة، فتعــّددت المعبــودات الكنعانّيــة 
من حيث المكان ال الصفات مثل: )إيل وبعل وعناة ...(، فوجدت 

آلهــة للكــون، والطبيعــة.
    بينمــا حافــظ اآلرامّيــون ُرغــَم هزيمتهــم السياســّية علــى لغتهــم 
وديانتهــم وأصبحــت آلهتهــم التــي دعــوا إليهــا ونصوصهــم الدينّيــة 
تغّطــي كامــَل ســورّية وبقيــت هكــذا إلــى القــرون الميالدّيــة األولــى.

فّكر في:
بنــاًء علــى معلوماتــك الســابقة، 
اآللهــة  أصبحــت  لمــاذا  فّســر 
اآلرامّيــة تغطــي كامــل ســورية؟ 

في الوقت الحاضر:
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استكشاف المصادر:

األساطير والدين:
    كان اإلنســان الســورّي القديــم يفّســر كّل حــدث طبيعــّي حولــه ويحّولــه إلــى قصــة ســهلة النقــل إلــى 
األجيــال التــي تأتــي بعــده؛ األمــر الــذي جعــل األســطورة مرجعــًا أساســّيًا لفهــم تركيبــة تلــك الحضــارة وتلــك 

األفــكار.
     ومــن أبــرز تلــك األســاطير أســطورة )بعــل ويــم( التــي ُعثــر عليهــا فــي موقــع رأس شــمرا فــي عــام 
1929- 1933م، تتأّلــف مــن 1200 ســطر مكتوبــة علــى ســّتة ُرقــم طينّيــة، بأبجدّيــة مســمارّية وباّللغــة 
األوغاريتّيــة، مدّونــة فــي عــام 1400ق.م بأمــر مــن الملــك نقمــادو الثانــي، الــذي كلّــف كبيــر كهنة أوغاريت 
)إلــي -ميلكــو( بتدوينهــا، لتكــون دروســًا وعبــرًة ومرجعــًا فــي المعتقــدات واألخــالق لــكلِّ أبنــاء أوغاريــت.
   تتلّخــص القّصــة بــأنَّ »بعــل« تمّكــن مــن تثبيــت النظــام وقضــى علــى مصــادر الفوضــى، المتمّثلــة فــي 
المقــام األّول فــي إلــه البحــر الهائــج )يــم(، وهــو الجهــة التــي كانــت تأتــي منهــا شــعوب البحــر وتهاجــم مــدن 

الســاحل، وتنتهــي األســطورة ببنــاء قصــٍر لبعــل علــى قمــة جبــل صابــون )األقــرع(.

فّكر في:
1- لماذا أمر الملك بتدوين مثل هذه األسطورة؟

2- بماذا يوحي لك: ترسيخ النظام في األسطورة من قبل بعل؟
3- بَم تفسر انتهاء األسطورة ببناء القصر؟

4- كيــف حــاول الملــك االســتفادة مــن  األســطورة للتأثيــر علــى أهالــي أوغاريــت للوقــوف 
فــي وجــه هجمــات شــعوب البحــر؟

أبيات من األسطورة:
- ابتهج البطل بعل وقال:

- لقد بنيت قصرّي من الفّضة، قصري من الذهب،
- قدِّم أضاحي قصره،

- هو )بعل( دعا إخوته إلى بيته، 
- وأقاربه إلى وسط قصره.
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مركز التقاء الحضارات:

     هاجــر بعــل ســّيد الســماء الــذي يســكن أعالــي الجبــال وينابيــع األنهــار 
إلــى أوروبــا مــع البحــارة والتجــار الكنعانيّيــن واآلراميّيــن، فتبّنــاه اإلغريــق مــع 
فنــون المالحــة واألبجدّيــة، ألنَّ هــذه األفــكار الدينّيــة الســورّية انتشــرت ســلمّيًا، 
ــة وال  ــم تلبيهــا اآللهــة ال اإلغريقّي ــة ل ــي حاجــات نفســّية وروحّي وألّنهــا كانــت تلّب
الرومانّيــة، فأصبحــت ســورّية مركــزًا اللتقــاء المعتقــدات، وتحقّــق علــى أراضّيهــا 
المحلّيــة  اآللهــة  بيــن  تمــازج  خــالل  مــن  انعكــس  الــذي  الحضــارّي،  التمــازج 
الســورّية وغيرهــا مــن اآللهــة اليونانّيــة والرومانّيــة الوافــدة، فلــم يكــن هــذا التعــدد 
فــي اآللهــة ليجعــل مــن ســورّية ســوى ملتقــى لبنــاء الحضــارة اإلنســانّية، إذ كان 

ــع بهــا المجتمــع الســورّي القديــم. التســامح الدينــّي أبــرز ســمة تمّت
     كانــت العبــادات الدينّيــة الســورّية فــي مركــز الصــدارة أثنــاء االحتــالل 
اليونانــّي والرومانــّي، حيــث قامــت عبادتهــا فــي كلِّ أرجــاء اإلمبراطورّيــة حتــى 
اإلمبراطــورة  حملتهــا  التــي  الشــمس  عبــادة  نكلتــرا، خاصــة  واإ ســبانيا  واإ فرنســا 
جوليــا دومنــا ابنــة األســرة الحمصّيــة إلــى رومــا بعــد زواجهــا مــن القائــد الرومانــّي 
ســيفيروس، لتصبــح اآللهــة والعبــادات واألزيــاء والمنتوجــات والفنــون والموســيقا 
الســورّية ذات أثــٍر بالــغ علــى حيــاة العالــم الرومانــّي، مــا دفــع الشــاعر الرومانــّي 

جوفنيــل ليقــول مقولتــه المشــهورة. 

استكشاف المصادر:
أسماء وآلهة:

    مــع حلــول اّللغــة األغريقّيــة كلغــة رســمّية فــي 
ســورّية ترجمــت أســماء اآللهــة الســورّية وقــام تــوازن 
بينها وبين اآللهة اإلغريقّية والرومانّية، وقد شــجع 
السلوقّيون والرومان هذا األمر من أجل وحدة ثقافّية 
عامــة تــؤّدي إلــى اســتقرار فــي الحكــم، كانــت مدينــة 
منبــج الســورّية مــن أشــهر مراكــز عبــادة اإللــه بعــل 
أثناء االحتالل اليونانّي، فأصبح اسمها باألغريقّية 
وتحّولــت المقّدســة،  المدينــة  يعنــي  )هيرابوليــس( 

فّكر في: 
جعــل  الــذي  مــا   -1
الســورّية  اآللهــة  مــن 
لليونــان  جــذب  محــط 

والرومــان؟
مقولــة  إلــى  عــْد   -2
جوفينال صفحة )81(

وفســرها مــن جديــد.

أســماء آلهتهــا: )هــدد إلــى زيــوس(، و)أتارغاتيــس 
لــم تصــْل فــي  إلــى هيــرا(، لكــنَّ ســلطة االحتــالل 
ســورّية إلــى عاّمــة الشــعب الــذي بقــي فــي أغلبــه 
يتكلّــم اآلرامّيــة، ويعبــد اآللهــة بأســمائها األصلّيــة.

فّكر في:
مــع  اآللهــة  ألســماء  االحتــالل  تبديــل  ســبب   -1

األصلّيــة؟ عبادتهــا  أماكــن  علــى  الحفــاظ 
الشــعب  عاّمــة  تمّســك  ســبب  برأيــك  هــو  مــا   -2

وأســمائها؟   األصلّيــة  بآلهتهــم 



فــي  المســيحّية منعطفــًا  الديانــة  شــّكل ظهــور      
تاريــِخ أديــان العالــم القديــم عاّمــة وســورّية خاّصــة، 
ألنَّ الفكــر الســورّي القديــم كان يمتلــك القــدرة علــى 
يمانــه بوجــود إلــه واحــد،  التكّيــف بســبب انفتاحــه واإ
فالحيــاة الدينّيــة أليِّ شــعب تعكــس التطــّور الفكــرّي 
لهــذا  واألصالــة  لالســتيعاب  والقابلّيــة  والمرونــة 
الشــعب، فانفتــاح الفكــر الدينــّي الســورّي القديــم علــى 
العديــد مــن اآللهــة مــع إيمانــه بإلــه واحــد أّهلــه لتقبــّل 
فكــرة التوحيــد التــي جــاءت بهــا الديانــات الســماوّية 
مــن  الكثيــر  انطــالق  مركــز  ســورّية  فأصبحــت 
المبّشــرين بالديــن الجديــد إلــى مختلــف أرجــاِء العالــم، 
ــَر عــدد  ثــمَّ أخــذت المــدراس المســيحّية بالنشــوء، فكُث
أســقف  أناكوليــوس  وأصبــح  المســيحّيين  المعّلميــن 
ــة  الالذقيــة فــي عــام 264م أّول عميــد مســيحّي لكلّي
الكاهــن  وأدار  اإلســكندرّية،  جامعــة  فــي  الفلســفة 
مالخيــون مدرســة الخطابــة والبالغــة فــي أنطاكيــة. 
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ظهور المسيحّية:

فّكر في:   
    رغم وجود التوحيد في الديانة اليهودّية 
لكّنهــا لــم تنتشــْر ألنَّ معتنقيهــا جعلــوا لهــا 
لالنتشــار  قابلــة  غيــر  خصوصّيــة عرقّيــة 

)شــعب اهلل المختــار(.     
  بينمــا كانــت المســيحّيُة أكثــَر قــدرًة علــى 
الطبقــات  مــن  انتقلــت  ألّنهــا  االنتشــار 
الشــعبّية الفقيــرة التــي كانــت ترضــخ تحــت 

الحاكمــة. الطبقــات  ســيطرة 
1- لمــاذا أصبحــت ســورّية المركــز الرئيــس 

في انتشــار الديانة المســيحّية؟
2- كيــف يســاهم تعــّدد اآللهــة فــي ســورّية 

القديمــة علــى تقّبــل الديــن التوحيــدي؟
معتنقــي  عنــد  المتطرفــة  الفكــرة  مــا   -3
الديانــة اليهودّيــة والتــي منعــت انتشــارها؟

الشكل)8(: كنيسة أنطاكّية التي أصبح فيها أّول كرسي 
رسولي للكنيسة الشرقّية.



      مرسوم ميالنو:
    آمــن المجتمــع الســورّي بالديانــة المســيحّية لكــّن 
االحتــالل الرومانــّي وجــَد بهــا خطــرًا علــى وجــوده فــي 

بــالد الشــام، فاُضطهــد المســيحّيون فــي كلِّ مــكان.
إلــى أْن اعتنقــت الملكــة هيالنــة المســيحّية وأثــرت 
أصــدر  الــذي  قســطنطين  اإلمبراطــور  ولدهــا  علــى 

الــذي ورد فيــه: مرســوم ميالنــو عــام 313م، 
  »قّررنــا منــَح المســيحّيين وجميــع مــن ســواهم حرّيــة 
ممارســة الديــن الــذي يرغبونــه وذلــك كــي تتواّلنــا آلهــة 
الســماء بعطفهــا، نحــن والرعايــا الذيــن يعيشــون فــي 
ظــّل حكمنــا، ولقــد ارتأينــا أّنــه مــن الخيــر والحكمــة    

أاّل نرفــض ألحــد مــن رعايانــا ســواء كان مســيحّيًا 
أو مــن أّي ديــن آخــر، الحــَق فــي اّتبــاع الديــن الــذي 
يتوافــق معــه، ...... ففــي هــذا األمــر يتوفّــر الهــدوء 

والســالم، وتســتمّر رحمــة اهلل معنــا دائمــًا«. 
فّكر في:

1- مــا العبــارات الداّلــة علــى العنــف قبــل إصــدار 
هــذا المرســوم؟ 

المرســوم؟ الــذي ذكــره  بالخيــر  المقصــوُد  مــا   -2
4- إذا كان نّص ميالنو صدر عام 313م عالَم 

يــدلُّ ذلك؟

استكشاف مصادر:

الخريطة )1(: انتشار الديانة المسيحّية إلى العالم.

فّكر في: أين تجد مركز انطالق الديانة المسيحّية إلى العالم؟
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مكانة دمشق:
     رفض الناس حكم االحتالل الرومانّي رغم صدور مرسوم 
ميالنــو، ألّن المرســوم لــم ينــِه اضطهــاد المســيحّيين الشــرقّيين، 

بــل اســتمّر مــع اســتغالل للثــروات ونهــب الخيــرات.
    تزامــن ذلــك مــع ظهــور الديانــة التوحيدّيــة اإلســالم، فاســتقبل 
أهالــي بــالد الشــام والعــراق الفاتحيــن وديانتهــم الجديــدة، ألّنهــم 
وجــدوا فــي مبــادئ اإلســالم إحيــاًء لمــا توارثــوه، وخالصــًا مــن 
االحتــالل البيزنطــّي وممارســاته، زاد فــي هــذا األمــر مــا ســمعوه 
من قول الرســول محمد ملسو هيلع هللا ىلص عنهم بقوله: »ســتفتح عليكم الشــام 
فــإذا خّيرتــم المنــازل فيهــا فعليكــم بمدينــة ُيقــال لهــا دمشــق«، 
وفعــاًل حمــل أهــُل ســورّية هــذه الرســالة إلــى كلِّ أصقــاع العالــم، 
مــع اســتمراِر المســيحّية، ليبــدأ بنــاء الدولــة الجديــدة علــى يــد 

أبنــاء المنطقــة مــن مســيحّيين ومســلمين.

فّكر في: 
الرابعــة  القضّيــة  إلــى  عــْد   -1
ســاهمت  اجتماعّيــة  أســباب  لتجــد 
لالحتــالل  الســوريين  رفــض  فــي 

الرومانــّي؟
التــي  الفكرّيــة  األســس  مــا   -2
حتــى  الســورّي  الشــعب  امتلكهــا 

التوحيدّيــة؟ الديانــات  تقّبــل 

استكشاف مصادر:

    أماكن العبادة: 
ذا كان  لممارســتها، واإ أماكــن  مــع األديــان وجــدت      
اإلنســان فــي البدايــة أوجــد لهــا أماكــن فــي رؤوس الجبــال 

حساســه  واإ الفكــرّي  تطــّوره  مــع  لكــن  البعيــدة،  واألماكــن 

بقــرب اإللــه منــه أوجــد المعابــد ودور العبــادة.

    فــكان معبــد اإللــه اآلرامــّي هــدد فــي دمشــق، الــذي 

جعلــه الرومــان معبــدًا لإللــه جوبيتــر كبيــر اآللهــة عندهــم، 

انتشــار  بعــد  المعمــدان  يوحّنــا  القديــس  كنيســة  ليصبــح 

الديانة المســيحّية، ومع وصول الفتوحات اإلســالمّية عام 

622م وقبــول أهالــي دمشــق فتــح أبــواب المدينــة، عــدا 

بــاب الفراديــس، حيــث رفــض االحتــالل البيزنطــّي فتحــه، 

تحــّول جــزٌء مــن الكنيســة إلــى جامــع، وظلّــت الكنيســة

والمســجد ال يفصلهما عن بعض ســوى جدار إلى 
أن كان عــام 705م عندمــا اشــترى الوليــد بــن عبــد 
الملــك األمــوّي أرض الكنيســة وطلــب إكمــال بنــاء 
الجامــع ليصبــح جامــع بنــي أمّيــة الكبيــر بدمشــق. 

فّكر في:
القديمــة  العبــادة  أماكــن  اختيــار  يتــّم  لمــاذا   -1

الجديــد؟ للديــن  معابــد  لتصبــح 
2- من أين تستمّد هذه األماكن قدسّيتها؟

3- أذكــر مــكان عبــادة فــي منطقتــك يتمّتــع بهــذه 
الصفــات.
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في الوقت الحاضر:

      ُصنفــت مدينــة دمشــق القديمــة بمســاجدها وكنائســها ومدارســها وحّماماتهــا وخاناتهــا وســورها عــام 
1979م ضمــن قائمــة التــراث العالمــّي، ألّنهــا حّققــت الشــروط الموضوعــة لتصنيــف أّي أثــر علــى أّنــه 

عالمّيــًا.

الشكل)9(: الجامع األموّي بدمشق، بني 

عام 705م، استمر بناؤه عشر سنوات. 

1- الواجهة السنمّية، 2- قّبة الساعات 

الحتوائها سابقًا على ساعات الجامع، 

3- قّبة النسر ألّنها تشّكل مع سقف 

الجامع الجملونّي نسرًا محّلقًا في السماء، 

4-صحن الجامع أو الباحة السماوّية.

فّكر في:
1- عْد إلى مصادر التعّلم لتجيب عن األسئلة اآلتية:

    أ- ما الشروط التي حّققتها مدينة دمشق القديمة حتى ُصّنفت تراثًا عالمّيًا؟
    ب- كيف عّبرت عن نفسها كتراث عالمّي؟

    جـ- ما أهمّيتها بالنسبة لك؟
4- برأيك لماذا علينا المحافظة عليها؟

5- مــن خــالل دراســتك للقضايــا الســابقة أيٌّ مــن المواقــع فــي بلــدك ســورّية يمكــن أْن ترّشــحه ليكــوَن تراثــًا 
عالمّيــًا؟ بــّرر لمــاذا؟

6- درســت فــي القضّيــة الثانيــة كيفّيــة البحــث فــي الشــابكة، اســتخدم هــذه المهــارة للبحــث عــن موقــع أثــرّي 
صّنــف عالمّيــًا فــي ســورّية أو الوطــن العربــّي أو العالــم واكتــب أو صمــْم عرضــًا تقديميــًا عنــه مبّينــًا ســبب 

تصنيفــه تراثــًا عالمّيــًا، ولمــاذا اختــرت الكتابــة عنــه؟
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بناء الجداول الزمنّية:
تنمية المهارات الخاصة بك:

    درست في القضّية الرابعة كيفّية إنشاء الخطوط الزمنّية وأهمّيتها في دراسة أحداث تاريخّية، واآلن 

علينا معرفة كيفّية إنشاء الجداول الزمنّية.

      الجداول الزمنّية أداة يتّم فيها ترتيب األحداث التاريخّية المراد دراستها، مع تحديد البداية والنهاية 

د الجدول بصور وتواريَخ فيصبح عبارًة عن لوحة مختصرة تشّكُل نظرًة عامة  لهذا الجدول، يمكن أن يزوَّ

عن مجموعة أحداث.

    تهدُف الجداول إلى تحديِد تاريخ حدٍث ما، أو وضع حدث ما ضمن إطاره التاريخّي، أو وضع أحداث 

في إطارها الزمنّي مقارنة مع أحداث أخرى )قبل، بعد، بداية، نهاية أو متزامنة(، أو تحديد مّدة تاريخّية 

معّينة، مع المقارنة بين المراحل التاريخّية المختلفة.

     لتؤدي الجداول الزمنّية وظيفتها بشكل جّيد علينا تلوين الخانات بألوان مناسبة بهدف إبراز مضمونها.

الشكل)10(: جدول زمنّي يعّبر عن مراحل التطّور الفكرّي الدينّي في سورّية قديمًا.

تنّوعت األنشطة 
االقتصادّية فتعّددت 
اآللهة، وظهرت 
األساطير، حتى 
أصبحت اآللهة 

اآلرامّية األولى بين 
اآللهة.

رغم االحتالالت 
ووجود آلهة جديدة 
لكن بقيت اآللهة 
المحلّية لها مركز 
الصدارة، فحافظت 

على أسمائها 
وأماكنها.

عمق الفكر السورّي 
أّهله لقبول فكرة 
التوحيد وقبول 

الديانات التوحيدية.

ترّسخت فكرة 
عبادة األّم مع 
ظهور الزراعة، 
فكانت أولى 

العبادات خالل 
تلك المرحلة.

000 10ق.م               3000ق.م                300ق.م              0م             626م     
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بعد تصميم الجدول الزمنّي علينا استخالص المعلومات منه من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

1- مع من ترافقت عبادة اآللهة األّم؟

2- هل استمّرت عبادة اآللهة المّؤنثة رغم تعّدد األنشطة االقتصادّية؟ ما الدليل على ذلك؟ 

3- كيف يظهر لك انفتاح الفكر السورّي على الديانات األخرى؟

4- كيف عّبر السورّيون عن تقّبلهم الديانات التوحيدّية السماوّية؟

5- صّمم جدواًل زمنّيًا توضح فيه األحداث المفصلّية في الحضارة الكنعانّية مستعينًا بمصادر التعّلم 
ومعلومات القضّية الثانية: االنفتاح على اآلخر. 

       تختلــف نســب تــوّزع األديــان فــي العالــم حســب مــكان ظهورهــا وانتشــارها، واألشــخاص المعتقديــن بهــا، 
الحــظ الشــكل)11( ثــم أجــب:  

الشكل)11(: النسبة المئوّية ألتباع الديانات منتصف عام 2005م.

فّكر في: 
التــي  الديانــة  مــا   -1
تشّكل الغالبّية العظمى 

فــي العالــم؟
هــل حــدث  برأيــك   -2
هــذه  علــى  تغييــر 

اليــوم؟  النســب 

نسبة توزع األديان حديثًا:
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استكشاف األفكار األساسّية:
 القضية 
الخامسة

1- بعد عملك على محاور القضايا السابقة، كيف تحّدد األهمّية التاريخّية لسورّية عبر الزمن؟
2- أّي من العوامل اآلتّية يبرز مكانة سورّية في الحضارة اإلنسانّية برأيك:

    - التحّوالت االقتصادّية: اكتشاف الزراعة - العالقات التجارّية.
    - التحّوالت الفكرّية: اختراع األبجدّية - اللغة اآلرامّية - قبول فكرة التوحيد.

    - التحّوالت االجتماعّية: الموقف من المرأة - االهتمام باألسرة.
    - التحّوالت السياسّية: التوّسع السلمّي - تأسيس دولة المدينة.

    أ- رتب هذه التحوالت حسب أهمّيتها من وجهة نظرك.
   ب- أّي من هذه التحّوالت مازال يبرز دور سورّية اليوم؟

   جـــ- يحتــاُج المجتمــع الســورّي اليــوم لمعرفــة دور وطنــه الحضــارّي فــي هــذه التحــّوالت التاريخّيــة، 
قــّدم مقترحــات لتعريــف مجتمعــك المحلــّي بذلــك.

    مشروع:
صّمم مشروعًا مستعينًا بمصادر التعّلم تعّبر فيه بأسلوبك عن أحد النقاط اآلتية:

1- دور سورّية االقتصادّي قديمًا.
2- عالقة سورّية مع شعوب البحر المتوّسط قديمًا.

3- اإلنجازات السورّية الفكرّية في العصور التاريخّية القديمة.
وّضح هذا المشروع بالصور والبيانات.
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قائمة المصطلحات وأسماء األعالم واألماكن وفق تسلسل ورودها في الكتاب:
عصــور ماقبــل التاريــخ: هــي العصــور التــي ســبقت اختــراع الكتابــة عــام 3200ق.م، ويعــود تاريخهــا لمئــات اآلالف مــن 

الســنين تطــّورت خاللــه حيــاة اإلنســان ليصــل إلــى الحضــارة.
العصر الحجرّي القديم: هو أّول عصور ما قبل التاريخ وأطولها زمنًا، بدأ منذ ظهور اإلنسان على سطح األرض.

ســوية: هــي طبقــة مــن طبقــات الموقــع األثــرّي الــذي تجــري بــه الحفريــات، تحــدد مــن خاللهــا فتــرة زمنّيــة معّينــة مــن حيــاة 
اإلنســان.

الخيلّيــات والجملّيــات: هــي نــوع مــن الخيــول والجمــال كانــت تعيــش قبــل أكثــر مــن مائــة ألــف عــام وهــي تعتبــر أســالف الجمــال 
والخيــول الحالّيــة، كانــت تتمّيــز بأّنهــا أضخــم مــن الحالّيــة.

الســياق التاريخــّي: تحديــد ســير حــدث مــا مــن خــالل التدقيــق فــي الوثائــق )نــص، جــدول، خريطــة ....( وال يكــون الســياق 
التاريخــّي مرتبطــًا بالنــص فقــط وعلــى المتعلــم أن يحــّدد بدقــة الحــدث المعنــي ومســّبباته ونتائجــه.

األنتروبولوجيــة )علــم األنســنة(: أي الدراســة العلمّيــة لإلنســان، فــي الماضــي والحاضــر، الــذي ُيرســم وُيبَنــى علــى المعرفــة مــن 
العلــوم االجتماعّيــة، وعلــوم الحيــاة، والعلــوم اإلنســانّية.

المستشــرقون: هــم مجموعــة مــن العلمــاء والباحثيــن الذيــن زاروا المشــرق خــالل القــرون الماضيــة، وقامــوا بوصــف بالدنــا فــي 
كتاباتهــم مــن حيــث الســّكان ونشــاطهم واألوابــد المنتشــرة هنــا وهنــاك.

جمعّيــة العاديــات: هــي جمعّيــة أهلّيــة تأسســت إّبــان االحتــالل الفرنســّي بســبب ســرقة آثــار قلعــة حلــب مــن قبــل الفرنســّيين وذلــك 
مــن أجــل الدفــاع وحمايــة اآلثــار. 

السومريون: شعب ظهر في جنوبّي العراق وأقام مجموعة من ممالك المدن تميزت بإنجازات حضارّية مهّمة.
شوروباك: )فارة حالّيًا( مدينة سومرّية قديمة تبعد 35 ميل جنوب نيبور في العراق مطّلة على نهر الفرات.

الدولــة البابلّيــة األولــى: قامــت فــي وســط العــراق واّتخــذت مــن بابــل عاصمــة لهــا، مــن أشــهر ملوكهــا حمورابــي، قضــى عليهــا 
الحثيون.

مدينــة ســوزا: تقــع إلــى الجنــوب الشــرقّي مــن بــالد الرافديــن، كانــت عاصمــة العيالمّييــن مــا بيــن)1500-1100ق.م(، ُيعــرف 
موقعهــا اليــوم باســم الشــوش، وحســب المصطلحــات الحديثــة فــإن بــالد عيــالم تطابــق تقريبــًا إقليــم عربســتان )خوزســتان( الحالــي 

فــي جنــوب غربــّي إيــران.
البرديــات: كانــت تصنــع مــن نبــات البــردي الــذي ينبــت علــى ضفتــي نهــر النيــل أليافــه متشــابكة ومجففــة اســتخدمت كألــواح 

للكتابــة الهيروغليفّيــة.
المومياء: الجسد المحّنط، وتميز القدماء المصرّيين بذلك للحفاظ على أجساد الموتى من الملوك.

ديــودور الصقلــي: ُولــد فــي القــرن األول ق.م، فــي مدينــة )أجريــوم( بصقلّيــة، وعــاش بيــن 90-30 ق.م زار مصــر نحــو عــام 
59 ق.م وفــي عــام 56 ق.م بــدأ فــي كتابــة مؤلفــه الــذي ســماه مكتبــة التاريــخ وكان يحتــوي 40 كتابــًا.

األيبيريون: أّول الشعوب التي عاشت في شبه الجزيرة األيبيرّية التي تقع في الجزء الجنوبّي الغربّي من قارة أوروبا. 
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الموريكــس: نــوع مــن المحــار الــذي ينتــج إفــرازات ذات صبغــة أرجوانّيــة، ويدعــى أيضــًا باألرجوانــّي اإلمبراطــورّي، ُيســتخدم هــذا 
اللــون عــادة لتزييــن مالبــس األباطــرة والملــوك وأغنيــاء التّجــار.  

كابــارا بــن خديانــو: شــيخ قبيلــة آرامّيــة بنــى دولــة جديــدة جعــل قاعدتهــا عنــد ينابيــع نهــر الخابــور، اختــار مدينــة )تــل َحلــف( 
مقــرًا لــه، ثــّم تحــّول لملــك ولــه بنــاء بيــت خيالنــي )القصــر- المعبــد( فــي تــّل فخيرّيــة. 

مملكــة غوزانــا: أو مملكــة بيــت بخيانــي كانــت عاصمتهــا غوزانــا )تــّل حلــف( تقــع قــرب »رأس العيــن« علــى منابــع نهــر 
الخابــور، وأشــهر ملوكهــا )كبــارا( الــذي خلّــف لنــا أوابــد معماريــة تعــود إلــى القــرن 10 ق.م.

ــًا(، تبعــد حوالــي 35 كلــم إلــى الشــمال الغربــّي مــن  مملكــة بيــت آجوشــي: كانــت عاصمتهــا أرفــاد أو أربــاد )تــّل رفعــت حالّي
حلــب، تأّسســت مملكــة أرفــاد منــذ مطلــع األلــف األول، بــدأت أخبارهــا تتــوارد فــي النصــوص األشــورّية منــذ بدايــة القــرن 9 ق.م.

شــعوب البحــر: هــم مجموعــة مــن المهاجميــن البّحــارة الذيــن غــزوا المــدن والقــرى الســاحلّية لحــوض البحــر المتوّســط مــا بيــن 
1200-1100ق.م، وقــد رّكــزوا جهودهــم بصــورة خاّصــة علــى الســاحل الســورّي ومصــر وآســيا الصغــرى.

مملكــة شــمأل: هنــاك نــّص لشــلما نصــر يعــود إلــى ســنة 857 ق.م يضــع شــمأل أو)حيــا( باآلرامّيــة فــي ســفح جبــل أمانــوس، 
وكانــت شــمأل الدولــة األولــى التــي قاومــت الملــك اآلشــورّي شــلما نصــر عنــد قيامــه بحملتــه ضــد بيــت عدينــي عــام858 ق.م.

ــال الثانــي: كان ملــك آشــور مــن الفتــرة )883 -859 ق.م(، ويطلــق عليــه أيضــًا آشــور ناصــر بعــل، وقــد  آشــور ناصــر ب
خلــف والــده توكولتــي نينورتــا الثانــي، أخضــع كامــل بــالد الرافديــن، وبنــى عاصمــة آشــورّية جديــدة فــي ربــوة النمــرود )كلخــو(.
كلخــو: )نمــرود حاليــًا( إحــدى العواصــم اآلشــورّية األربــع، تقــع علــى الجانــب الشــرقّي لنهــر دجلــة علــى مســافة 35كــم إلــى 
الجنــوب مــن الموصــل، والمدينــة علــى شــكل شــبه منحــرف، وكان يحيــط بهــا ســور لــم تــزل بقايــاه واضحــة يبلــغ طولــه نحــو 

ثمانيــة كيلومتــرات.
شــلمانصر الثالــث: كان ملــك آشــور بيــن )858-823 ق.م( وهــو ابــن الملــك آشــور ناصــر بــال الثانــي، كانــت فتــرة حكمــه 
التــي دامــت خمســة وثالثيــن عامــًا عبــارة عــن سلســة مــن الهجمــات ضــّد القبائــل الشــرقّية وقبائــل بــالد الرافديــن والبابليــون 

وســورية. 
معركــة قرقــر: جــرت وقائعهــا ســنة 853 ق.م، بالقــرب مــن نهــر العاصــي بيــن الملــك اآلشــورّي شــلمنصر الثالــث واآلرامييــن، 
وقــد أشــارت المصــادر التاريخّيــة أّن العــرَب ســّجلوا وجودهــم خــالل هــذه المعركــة وجــاء ذكرهــم خــالل التاريــخ القديــم أّنهــم أرســلوا 

ألــف فــارس علــى الجمــال باإلضافــة إلــى عــدد مــن المشــاة.
حزائيــل: اســم آرامــي معنــاه »رأى اهلل«، وفــي عــام 843 ق.م حــارب الملــك شــلمناصر اآلشــورّي حزائيــل وفــرض عليــه الضريبــة 

وفي 838 ق.م حاربه شــلمناصر مرة أخرى.
تكالت بالصر الثالث: وهو من ملوك آشور، حكم الدولة بين 745 – 727 ق.م. 

الملــك ســنحاريب: اســم أّكادّي معنــاه )إلــه ســين وهبنــي إخــوة(، وهــو ملــك آشــور بيــن )704-682 ق.م.( وقــد اعتلــى العــرش 
بعــد وفــاة والــده ســرجون، وقــد كان ســنحاريب محاربــًا عظيمــًا، وقــد تــرك مــن آثــار فتوحاتــه وغزواتــه الكثيــر.

جوفينــال: ديســيموس يونيــوس يوفنياليــوس، شــاعر رومانــي قديــم عــاش فــي أواخــر القــرن األول وبدايــة الثانــي الميــالدي، ُعــِرف 
بأشــعاره الهزلية. 
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نهــر التيبــر: ثانــي أطــول نهــر فــي إيطاليــا يبــدأ مــن سلســلة جبــال واليــة توســكانا ويتّدفــق جنوبــا لمســافة 405 كــم فــي نهايتــه 
يعبــر مدينــة رومــا قبــل أن يصــبَّ فــي البحــر المتوســط، كان يعــدُّ وســيلًة تجارّيــة مهّمــة فــي العصــر الرومانــّي. 

ترايانــوس: ماركــوس أولبيــوس ترايانــوس )53- 117م( ُعــرف باســم )ترايــان – تراجــان( مــن أشــهر أباطــرة الرومــان، ولــد فــي 
إســبانيا اكتســب شــهرة اإلمبراطــور العســكرّي بحروبــه الظافــرة فــي الشــرق والغــرب.  

عمــود تراجــان: عمــود أثــرّي رومانــّي يقــع فــي رومــا ُيمثــل انتصــار اإلمبراطــور الرومانــّي تراجــان، تــمَّ تنفيــذه مــن قبــل المعمــارّي 
ابولــودور بأمــر مباشــر مــن مجلــس الشــيوخ الرومانــّي. 

جزيرة رودس: جزيرة يونانّية في البحر المتوسط مساحتها 544 ميل مربع.
كريت: أكبر الجزر اليونانّية وخامس أكبر جزيرة في البحر المتوّسط مساحتها 219 ,3 ميل مربع وعاصمتها كاندية. 

األوديسة: ملحمة شعرّية باللغة اليونانّية وضعها هوميروس في القرن الثامن ق.م وتتكون من 24 جزءًا.
اإلســكندر:  ولــد عــام 356ق.م فــي بيــال باليونــان وتوفــي 323 فــي بابــل العــراق، وهــو مــن أشــهر القــادة العســكرّيين وأحــد 

ــة وهــو ابــن فيليــب الثانــي ملــك مقدونيــا.  ملــوك مقدونيــا اإلغريقّي
إيسوقراط: خطيب يونانّي مشهور كان يلقب بنبّي الوحدة اليونانّية، أّول خطبة له )المحفل( عام 380 ق.م 

إراتوســتينس: عالــم رياضيــات وجغرافــّي وفلكــّي، ولــد عــام 276ق.م فــي ليبيــا وتوفــّي فــي اإلســكندرية 194 ق.م، أنشــأ نظــام 
خطــوط الطــول ودوائــر العــرض ورســم خريطــة مفّصلــة للعالــم بنــاء علــى المعلومــات التــي توافــرت لديــه فــي تللــك الحقبــة.

أرســطو: )ارســطوطاليس( فيلســوف يونانــّي تتلمــذ علــى يــد أفالطــون وهــو معلّــم اإلســكندر األكبــر وواحــد مــن عظمــاء المفّكريــن، 
ُولــد عــام 384 ق.م، معظــم كتبــه عــن الفيزيــاء والشــعر والمســرح والمنطــق.

ســلوقس: ) نيكاتــور( كان أحــد قــادة اإلســكندر المقدونــّي ومؤّســس األســرة الســلوقّية الحاكمــة ولــد عــام 359ق.م فــي مقدونيــا 
القديمــة واغتيــل عــام 281 ق.م فــي تراقيــا.

اللغــة اإلغريقيــة: هــي اللغــة اليونانّيــة المســتخدمة فــي بــالد اليونــان والعالــم القديــم نحــو القــرن )9 - 6 ق.م(، وعرفــت اللغــة 
اليونانّيــة فــي الفتــرة الهلنســتّية باللغــة العامّيــة.

هيــرودوت: هيرودوتــس مــؤّرخ إغريقــّي يونانــّي آســيوّي، عــاش فــي القــرن 5 ق.م ولــد فــي هاليكارناســوس تركيــا حوالــي )484 
ق.م -425ق.م( لقّــب بأبــو التاريــخ، يعــّد أشــهر مــؤرخ عــن التاريــخ القديــم.  

قرية مريمين: تقع في سورّية وتبعد نحو 30 كم إلى غرب من مدينة حمص.
ميالنو: ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان بعد روما وعاصمة إقليم لومبارديا مساحتها 70,18 ميل مربع.
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قائمة المصادر والمراجع:  
1- أبو بكر ) فادية محمد(، دراسات في العصر الهلنستي، 1998م.
2- أبونا )ألبير(، اآلراميون في التاريخ، ط1، دهوك العراق، 2010م.

3- أبو عساف )علي(، آثار الممالك القديمة في سورّية، دمشق، 1988م.
4- أبو عساف )علي(، نصوص من اوغاريت، دمشق، 1988م.

5- إسماعيل )فاروق(، اللغة اآلرامّية القديمة، ط1، 1997م.
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)الفينيقيــون(، ط1، بيــروت - لبنــان، 2011م.
7- بــارو )أندريــه( عالــم األشــكال الحضــارات الكبــرى )آشــور(، تعريــب د0 ســليم زرازيــر، المكتبــة الشــرقية ش0م0ل لبنــان 

بيــروت، 2011م.
8 - بارو)أندريــه( عالــم األشــكال الحضــارات الكبــرى )ســومر(، تعريــب د0 ســركيس الطبــر، المكتبــة الشــرقية ش0م0ل لبنــان 

بيــروت، 2011م.
9- جاكسون )دونالد(، تاريخ الكتابة، تعريب محمد عالم خضر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،2007م.

10- جورج )سارتون(، ترجمة اسماعيل مظهر، تاريخ العلم واإلنسية الجديدة، القاهرة - نيويورك، 1961م.
11- ديبونو )إدوارد(، علم نفس التفكير، تر: خالد عمران.

12- الزين )محمد(، سورية في العصور الكالسيكية، الموسوعة العربية، مجلد)10(، دمشق، 1998م.
13- حداد )حسني(، سليم مجاعص، بعل هداد دراسة في التاريخ الديني السوري، ط1، 1993م.

14- الحديــدي )أحمــد زيــدان خلــف(، الحمــالت العســكرية اآلشــورية إلــى الجهــات الغربيــة فــي ضــوء المشــاهد الفنيــة، دراســة 
موصليــة، العــدد الحــادي والعشــرون، 2008م.

15- حيدر)جمال(، اوغاريت في التاريخ واآلثار، ط1، سورية، 2003م.
16- حكيم )صالح(، اإلدارة والجهاز اإلداري في أوغاريت في القرنيين الرابع والثالث عشر قبل الميالد، 1998م.

17- حمود ) محمود( الممالك اآلرامية السورية، الطبعة األولى، دمشق، 2008م.
18- حرب )محمد فرزات( وعيد مرعي، دول وحضارات الشرق العربي القديم، ط2، دمشق،1994م.

19- طايع )خلف(، الحروف األولى دراسة في تاريخ الكتابة، مصر، 2007م.
20- الطباع )دارم(، بالل الحايك، النسر السوري، منشورت وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2012م.

21- يوهانس )فريدريش(، تاريخ الكتابة، تر: سليمان الضاهر، دمشق، 2004م.
22- يحيى )لطفي عبد الهادي( دراسات في العصر الهلنستي، بيروت، 1978م.

23- كونتنو )ج(، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، طه حسين، الحضارة الفينيقية، القاهرة، 2001م.
24- كوفان )جاك( ترجمة سلطان محيسن، ديانات العصر الحجري الحديث في بالد الشام، ط1، دمشق، 1988م.
25- كنجو)يوسف(، تسونيكي )واكيرا(،  تاريخ سورية في مئة موقع أثري، تعريب يوسف كنجو، دمشق، 2017م.

26- مازيل )جان(، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية، ترجمة ربا الخش، ط1، سورية الالذقية، 1998م.

117



27- موسكاتي )سبتنيو(، تاريخ الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر، القاهرة، 1957م.
28- محيسن )سلطان( بالد الشام في عصور ماقبل التاريخ الصيادون األوائل , ط1 , دمشق , 1989م .

29- محيسن )سلطان( بالد الشام في عصور ماقبل التاريخ المزارعون األوائل , دمشق .
30- محفل )محمد(، زنوبيا – ملكة تدمر، الموسوعة العربية، مجلد)10(، دمشق، 1998م.

31- مهران )محمد بيومي(، الحضارة المصرية القديمة، ج1، اإلسكندرية، 1989م.
32- مصطفى )فهيم(، مهارات التفكير في مراحل التعليم العام.

33- المرعب )عبد الكافي توفيق(، ابقراط.
34- مرعي )عيد(، عبادة آلهة الخصوبة في الشرق القديم، دمشق، 2016م. 

35- مرعي )عيد(، فيصل عبد اهلل، تاريخ الوطن العربي القديم، ط4، دمشق، 2002م.
36- مرعي )عيد(، اللسان األكادي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2012م

37- سلفربرج )روبرت(، اآلثار الغارقة، ترجمة محمد الشحات، القاهرة، 1965م.
38- الساروت )جابر أحمد(، المدارس والعلوم في التراث دراسة تاريخية أثرية.

39- ستاركي)جان(، صالح الدين المنجد، تدمر عروس الصحراء، المديرية العامة لآلثار، دمشق،1947م.
40- عبد الكريم )مأمون(، آثار العصور الكالسيكية في بالد الشام، دمشق، 2008 -2009م.
41- عبيدات )د.ذوقان(، وسهيلة أبو سميد، استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين.

42- عصفور )محمد أبو المحاسن( المدن الفينيقية، بيروت،1981م.
43- عقوني )محمد(، كيف تكون معلمًا ناجحًا.

44- فورتان ) ميشيل ( سورية أرض الحضارات، دمشق، 2012م.
45- فريحة ) أنيس( احيقار حكيم من الشرق األدنى القديم، بيروت، 1962م.

46- صائب )سعد(، دور سورية في بناء الحضارة اإلنسانية عبر التاريخ القديم، ط1، دمشق، 1994م.
47- قاشا )سهيل(، ترجمة حمود األمين، شريعة حمورابي، ط1، لندن، 2007م.

48- القيم )علي(، إمبراطورية إبال، دمشق، 1989م.
49- القيم )علي(، إضاءات من الذاكرة القديمة، منشورات وزارة الثقافة، ط1، دمشق،1983م.

50- الشواف )قاسم( أخبار أوغاريتية، دمشق، 1999م.
51- شيفمان )إ,ش(، ثقافة أوغاريت، ترجمة حسان اسحق، ط1، دمشق، 1988م.

52- شيفمان )إ,ش(، مجتمع أوغاريت، ترجمة حسان ميخائيل، ط1، دمشق، 1988م.
53- شــيفمان )إ,ش(، المجتمــع الســوري القديــم فــي عصــر البرنيســتيبات القــرن 1-3م، ترجمــة حســان اســحق، دمشــق، 

1987م.
54- الذيبب )سليمان بن عبد الرحمن بن محمد(، الكتابة في الشرق القديم األدنى من الرمز إلى األبجدية،2006م.

55- التراث العالمي بين أيِد شابة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، األردن، 2009م.
56- موقع المديرية العامة لآلثار والمتاحف.

57- موقع اكتشف سورية.
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