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الملخص 

وتعتبر ىذه الثورة . (االتصال والمعموماتية) عام الثورة األولى في 3500حقق اختراع األبجدية قبل 
حدا فاصال في التاريخ اإلنساني، ألن الحضارة المعاصرة ىي وليدة الكممة التي بدأت مع اختراع األبجدية، 

نجازاتو. التي ىي تكنولوجيا اتصال بحد ذاتيا . وبيذه التكنولوجيا سجل اإلنسان تاريخو وتاريخ حضارتو وا 
وىي تعرف أحيانا باسم السينائية .  ولقد اخترع ىذه األبجدية الكنعانيون القدماء من سكان سيناء

ىذا اإلنجاز اإلنساني الرفيع  .  Proto-Cannanite  وأحيانا باسم الكنعانية األولىProto-Sinatic األولى 
جاء في أعقاب محاوالت عديدة لتطوير طريقة سيمة لمكتابة، بدأت قبال عمى أيدي سومريي العراق منذ ستة 

ىاتان المحاولتان لم تنجحا في إيجاد أبجدية . آالف سنة، وتالىم المصريون القدماء الذين طوروا الييروغميفية
لكن فضل تطوير أبجدية شعبية سيمة بقيت قيد االستخدام حتى اآلن . شعبية سيمة االنتشار بين عامة الناس

من الكنعانية . العربي والالتيني: يرجع لمكنعانيين في صحراء سيناء، الذين أوجدوا األبجدية االلفبائبة بحرفييا
.  السينائية تحّدرت األبجدية الفينيقية التي استخدميا قدماء المبنانيين

لترجيح وجية  (بالنظرية التاريخية النقدية في االتصال واإلعالم)وفي الدراسة الحالية، سيتم االستعانة 
النظر التي تقول بأن الخط العربي األبجدي قد نشأ في جنوب األردن، وذلك من منظور اتصالي، عمى يد 

ومعروف أن األنباط أسسوا أول مممكة عربية في التاريخ الحديث، واتخذوا من البترا المنحوتة . األنباط
وبذا يصبح األردن ميد أىم إنجاز قدم عمى طبق من ذىب لألمة العربية، أمة . بالصخر عاصمة ليم

وبيذا البرىان، تصبح . الضاد،  وألمم  أخرى، إسالمية وغير إسالمية،  استعارت الحرف العربي وكتبت بو
المأخوذ عن الفينيقيين - البترا عاصمة ثقافية موازية ومساوية لبالد اليونان التي انتشر منيا الحرف الالتيني

تماما كما انتشر الحرف العربي النبطي بعد أن تبناه اإلسالم وكتبت بو لغات أمم أخرى - من أصول كنعانية 
في بالد عدة منيا إيران وتركيا والباكستان والبوسنة،  كما كتب بو الحرف العبري في مرحمة ما،  وأمم أخرى 

. كثيرة ال يقل عددىا  عن العشرين
 


