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 للقاهرج التارَخُحاالستخٌائُح ًحى هٌهزُح للحفاظ علً القُن التراحُح 

 قع التراث العالوٍاهىكأحذ 
 م/ إَواى هحوذ عُاد - أ.د/ فُصل عثذ الوقصىد عثذ السالم-  أ.د/ عالء علىٌ الحثشٍ

  هلخص الثحج

ثٌّذْ ثٌؾج٘ذر ػٍٝ ػّجسر ثٌؼقٛس ث٦ع١ِ٩ز، ٚ لذ صشوتش ٘تزٖ ثٌؼقتٛس ِٛسٚعتجي اش٠تذثي، ٌت١ظ  صؼذ ِذ٠ٕز ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ِٓ أدشص

ٍْ ٚدؾش ٚصجس٠خ ٚصمج١ٌذ صؼذش ػٓ فنجسر ِتجس ، ٔغ١ؼ ػّشثٟٔ ٠ضّغً اّٟج ثٌّذجٟٔ ث٤عش٠ز ٚإٔ لجفشثي ػٍٝ ٚثؽضّجػٟ ِضىجًِ ِٓ ِذج

ثٌمتج٘شر َ. ٌٚىتٓ صؼتجٟٔ ;9;9ثٌغ١ٕٓ. ٚ٘زٖ ثٌؾٛثٔخ ِؾضّؼز وجٔش عذذجي اٟ إدسثؽٙج مّٓ لجةّز ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ دج١ٌٛٔغىٛ ِٕتز ػتجَ 

ِٓ وغشر ث٤دقجط ِٚؾشٚػجس ثٌقفجظ ثٌضٟ أؽش٠ش ػ١ٍٙج إ٨ أْ ٘زٖ ثٌم١ّز ثٌضشثع١ز ذجٌشغُ آِ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّؾى٩س، فج١ٌجي ثٌضجس٠خ١ز 

 .ثٌغ١ّٕز ٨ صضثي اٟ صذ٘ٛس ِغضّش

ثٌّغضّذر  ثٌضجس٠خ١ز اٟ مٛء ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ ّذ٠ٕزٌثِٕٙؾ١ز ٌٍقفجظ ػٍٝ صضّغً ثٌّؾىٍز ثٌذقغ١ز اٟ ػذَ ٚؽٛد 

، ِّج أدٜ إٌٝ ظٙٛس ِٕجهك صّغتً ثٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز دؾتىً متؼ١ش أٚ ؽتذٗ وّٛلغ صشثط ػجٌّٟثٌضجس٠خ١ز ر ثٌمج٘ش صغؾ١ًِؼج١٠ش ِٓ 

ِٕٙؾ١ز هشؿ ٠ٚٙذف ثٌذقظ إٌٝ ، 1199اٟ صقذ٠ذ٘ج وّٛلغ صشثط ػجٌّٟ وّج صُ  ّغؾٍزقذٚد ثٌثٌػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ٚؽٛد٘ج دثخً  ِٕؼذَ

ثٌّخضٍفتز دجٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ّٕتجهك ٍصشثػتٟ ثٌمت١ُ ث١ٌّّتضر ٌغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضتشثط، اٟ مٛء ثٌم١ّز ث٨عض ػٍٝ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ٌٍقفجظ

 ػٓ هش٠تك ػّتً ،جفغخ ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌضٟ ص١ّض٘ زِٕطمىً د صؼًّ ػٍٝ إدشثص ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١زِٓ خ٩ي إؽشثءثس ٌٍقفجظ دجٌّذ٠ٕز 

ثٌمتج٘شر  ٤ِغٍتز ِتٓ ثٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ اتٌٍٟٛمتغ ثٌتشث٘ٓ جػ١تز صٕمغُ إٌٝ دسثعز صجس٠خ١ز ٚػّشث١ٔتز ِٚؼّجس٠تز ٚثؽضّصق١ٍ١ٍز  زدسثع

، ٚ٘تٝ ِٕتجهك صخضٍتش ػتٓ ٚثٌؼٍٛث٠ز دّقش ثٌمذ٠ّز دٛعو ثٌّذ٠ٕز ّٕطمز ػجدذ٠ٓوث٤خ١ش٠ٓ،  مش١ِٔٓٚشثفً صطٛس٘ج اٟ ثٌثٌضجس٠خ١ز 
ثٌمت١ُ  ٕذجهرٌته ٨عتضٚق ثٌغت٩ؿ ٚغ١ش٘تج، خجْ ثٌخ١ٍٍتٟ، ٚثٌؾّج١ٌتز ٚعتٛثٌّٕطمز صٍه ثٌضٟ صىغش دٙج عّجس ثٌم١ّز ث٦عضغٕجة١ز ثٌؼج١ٌّز و

ٚػًّ صق١ًٍ ِمجسْ دت١ٓ ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز  ،ثٌؼج١ٌّز ثٌضٟ عؾٍش ػ١ٍٙج ثٌّذ٠ٕز وىً عضغٕجة١زث٨ زجٌم١ّد صقذ٠ذ ػ٩لضٙجىً ِٕطمز ٚثٌضشثع١ز د

ثلضشثؿ ِٕٙؾ١ز ٌٍقفجظ إٌٝ  ف٨ٛي ٚ ،غٕجة١زدسؽز صّغ١ٍٙج ٌٍم١ّز ث٨عض ٚثخض٩فاٟ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ٌذ١جْ صٕٛع ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز دجٌّٕطمض١ٓ 

صؾتضًّ ػٍتٝ إؽتشثءثس ٌٍقفتجظ صؼّتً ػٍتٝ سدتو ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز دىتً ِٕطمتز دجٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز ٌّٛلتغ ثٌضتشثط  ػٍٝ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز

 .شثط ػجٌّٟخطٛر اٟ ػًّ ِخطو ؽجًِ ٌٍقفجظ ػٍٝ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز وّٛلغ صػٍٝ أْ صّغً ثٌّٕٙؾ١ز ثٌّمضشفز ثثٌؼجٌّٟ، 

 ثٌقفجظ، ػجدذ٠ٓ، ِقش ثٌمذ٠ّز.ِٕٙؾ١ز > ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز، ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز، ثٌّفضجف١ز ثٌىٍّجس

Abstract  

Historic Cairo is one of the most prominent cities that witness a wealth of Architecture from Islamic 

eras, leaving a unique heritage that is represented not only in the monumental buildings, but also in 

integrated urban, social, and traditional fabrics that reflect hundreds of years of civilization. These 

aspects made Historic Cairo inscribed by UNESCO as one of the World Heritage Sites in 1979. 

Despite the great number of researches and conservation projects carried out in Historic Cairo, the 

Site is still suffering from many problems, and this outstanding heritage continues to deteriorate. 

The research problem is dominantly based on the absence of conservation strategy and methodology 
to deal with the world heritage site whose boundaries were determined in 2011. This has led to the 

emergence of some areas that are inadequately, or seldom, representing the Outstanding Universal 

Value (OUV) derived from the criteria upon which Historic Cairo has been inscribed as a World 

Heritage Site.   

The research aims to develop a methodology for Historic Cairo, that consider the OUVs of its various 

areas, throughout proposing a conservation measures that would  highlight the relevant values 

existing in each area. In order to achieve such objective, the research conducts an analytical study that 

includes historical, urban, architectural and social parameters for various samples of the urban fabric 

of Historic Cairo and the stages of their development in the last two centuries, Abdeen area in 

downtown Cairo and Al Elwaya area in Old Cairo were selected as case studies to represent urban 

typologies different than those well recognized areas that have wealth of attributes of the OUVs such 

as Khan al-Khalili, al-Gamaliya, Suq al-Silah, and many others. The selection of case studies aimed at 

extracting heritage values in each area and determining its relevance to the OUVs. The comparative 

analysis of heritage values in both areas confirms the diversity of heritage values in different areas in 

Historic Cairo. Those identified values, however, are not necessarily relevant to the OUV. The 

conclusion proposes a methodology that comprises conservation measures that aims at linking 

existing heritage values in each area with the OUVs of the World Heritage Site as a step to make a 
comprehensive management plan for Historic Cairo, the World Heritage Site. 

 

Keywords: Historic Cairo, Outstanding Universal Value, Conservation methodology, Abdeen, Old 

Cairo.  
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 الوقذهح -1
ةً ثٌّذْ ثٌضٟ عؾٍش اٟ لجةّز ِٛثلغ صؼضذش ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ِٓ أٚث

٠ققخ ٘زث ثٌضغؾ١ً ِخطو  ٌىٓ ٌُ. ;9;9ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ اٟ ػجَ 

، ٚؽتىً ، وّتج ٌتُ ٠قضتٜٛ صٛفت١ش ٚثمتـ ٌقتذٚدٖ ٌٍقفجظ ٚث٦دثسر

ٌُ صضّىٓ ِتٓ إٔؾتجص ف١ظ أٔٙج رٌه ػذتجي عم٩١ي ػٍٝ ثٌغٍطجس ثٌّق١ٍز 

ِّج أدٜ إٌٝ صذ٘ٛس ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١تز ٚظٙتٛس  ،ٌّٕٛهز دٙجثٌّّٙز ث

٨  (1119ثٌضتٟ صتُ إػتجدر صٛفت١فٙج اتٟ)ِٕجهك وغ١شر دثخً فذٚد٘ج 

صّغتتً ثٌم١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز
1
٠ٚٙتتذد  أٚ صّغ١ٍٙتتج متتؼ١ش ٚؽتتذٗ ِٕؼتتذَ. 

دمجء ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ػٍٝ لجةّز ِٛثلغ صنجػش ٔغذز ٘زٖ ثٌّٕجهك 

ث٦ف١تجء  "ث١ٌٛٔغتىٛ" دتئه٩ق ِؾتشٚع شلجِتف١تظ ثٌضشثط ثٌؼتجٌّٟ. 

ٌٍّغجػذر اٟ ٚمغ   [1] ١ٌٛ٠1191ٛ اٟ ثٌؼّشثٟٔ ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز

 ِخطو ٌٍقفجظ ػٍٝ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ٌٛلش رٌه ثٌضذ٘ٛس ثٌّغضّش. 

 
ٌمتج٘شر ِٕٙؾ١تز ٌٍقفتجظ ػٍتٝ ثاٟ ػتذَ ٚؽتٛد ثٌذقغ١ز صضّغً ثٌّؾىٍز 

، اٟ مٛء ثٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز ٌّٛلتغ ثٌضتشثط ثٌؼتجٌّٟىً وثٌضجس٠خ١ز 

صّغتتً ثٌم١ّتتز  ٨ٚٚؽتتٛد ٔغتتذز وذ١تتشر ِتتٓ ِٕتتجهك ثٌمتتج٘شر ثٌضجس٠خ١تتز 

ِٕٙؾ١ز ٌٍقفجظ إٌٝ ثلضشثؿ  ثٌذقظٙذف ٠ٌزث  ،دؾىً ِذجؽش ث٨عضغٕجة١ز

ػٍٝ ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١تز اتٟ متٛء ثٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز ٌّٛلتغ ثٌضتشثط 

، أف١جء ِٕٚجهك ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١زاٟ  ثص ثٌم١ُصؼًّ ػٍٝ إدش ،ثٌؼجٌّٟ

صنغ اٟ ث٨ػضذجس أْ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ١ٌغتش ٚفتذر ِضؾجٔغتز ِتٓ ٚ

ث٤ِتتش ثٌتتزٞ ٠ٍتتضَ ، ثٌؼّتتشثْ دتتً دٙتتج ثٌؼذ٠تتذ ِتتٓ ث٤ّٔتتجه ثٌؼّشث١ٔتتز

دئؽشثءثس ففجظ صضٕجعخ ِغ صٕٛع ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز   ّٔوثٌضؼجًِ ِغ وً 

 . ٌّٛلغ ثٌضشثط عضغٕجة١زٚسدطٙج دجٌم١ّز ث٦ ،ا١ٗثٌىجِٕز 

 

ٚرٌتته ِتتٓ  ،ثٌٛفتتفّٟتتٕٙؼ ثٌث٨صؾتتجٖ ثٌى١فتتٟ دجعتتضخذثَ ٠ضذتتغ ثٌذقتتظ 

ٚصق١ٍتتً صطتتٛس ثٌٕغتت١ؼ دسثعتتز  ث٤ٚي ٠ؼّتتً ػٍتتٝ ختت٩ي ؽتتضأ٠ٓ،

ِٕز ٔؾتتصّٙج  ٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١زصمؼجْ دثخً فذٚد ث ّٕطمض١ٓثٌؼّشثٟٔ ٌ

١تتز ٨عتتضخشثػ ثٌمتت١ُ ثٌضشثعٚٚفتت٨ٛي إٌتتٝ ِتتج ّ٘تتج ػ١ٍتتٗ ث٢ْ، ٚرٌتته 

ث٨عتتتضغٕجة١ز ٌٍمتتتج٘شر  زٚثعتتتمجهٙج ػٍتتتٝ ثٌم١ّتتت ٌىتتتً ِّٕٙتتتجث١ٌّّتتتضر 

ِمجسٔتز ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز دّٕطمضتٟ ٚثٌؾضء ثٌغجٟٔ ٠ؼًّ ػٍٝ  ،ثٌضجس٠خ١ز

ٌّؼشاز ِذٜ ثخض٩ف ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ٌّٕجهك ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز  ثٌذسثعز
ػتتٓ دؼنتتٙج ثٌتتذؼل ٚاتتٟ ِتتذٜ صّغ١ٍٙتتج ٌٍم١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز ٌٍمتتج٘شر 

 . ١زثٌضجس٠خ

 

 صجس٠خ١تز ٚػّشث١ٔتز ِٚؼّجس٠تزدسثعتز ) صٕمغُ ثٌذسثعز ثٌضق١ٍ١ٍز إٌتٝ

، ِٕٚطمتز ثٌؼٍٛث٠تتز دّقتتش دٛعتتو ثٌذٍتتذ ( ٌّٕطمتتز ػجدتذ٠ٓٚثؽضّجػ١تز

ػٓ ثٌمتتت١ُ دؾتتتىً ِذجؽتتتشثٌّؼذتتتشر  وتِغٍتتتز ٌٍّٕتتتجهك غ١تتتش ،ثٌمذ٠ّتتتز

ٚدسثعز ػ٩لضٙج دّٛلغ ثٌضشثط ىً ِٕطمز دم١ُ ثٌ ٕذجهٚثعضث٦عضغٕجة١ز 

صؼتضص ثس ففجظ١تز ءؽتشثإِٓ خ٩ي ذٍٛسصٙج ٌ ؿ ِٕٙؾ١زهشٚ ثٌؼجٌّٟ

٠ّىٓ ػٍٝ رٌه  دٕجءي ، ٌٍٚمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ٌم١ّز ث٨عضغٕجة١زدجثسصذجهٙج 

 جْٚمّ ثٌضجس٠خ١ز د صىجًِ ثٌم١ُ دثخً ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ٌٍّذ٠ٕز٠ؼجأْ 

 .ثٌضٛثصْ اٟ ثٌضؼذ١ش ػٓ عّجس ٘زٖ ثٌم١ُ دثخً ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ

 

اٟ ٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز ٌػٍٝ قفجظ ٌٍِٕٙؾ١ز ضشثؿ ثلخٍـ ثٌذقظ إٌٝ ٠

صغتضٛػخ ثختض٩ف  ،ؼتجٌّٟثٌضتشثط ثٌّٛلتغ مٛء ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌ

 ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز،ٌّٕجهك ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌىجِٕز اٟ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ 

صضؼجًِ ِتغ أّٔتجه ثٌؼّتشثْ دجٌمتج٘شر صقضٛٞ ػٍٝ إؽشثءثس ٌٍقفجظ ٚ

ٗ ٠قؼخ صؼ١١ٓ ؽٛ٘ش فذ٠غجي ٌذسؽز أٔثٌضٟ صٍه ٚخجفز  ،ثٌضجس٠خ١ز

                                                   
 
ر ِتتٓ ثٌّمقتتٛد دجٌم١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز> ٘تتٟ ثٌم١ّتتز ثٌؼج١ٌّتتز ثٌّغتتضّذ 1

ثٌّؼج١٠ش ثٌضٟ عؾٍش ػ١ٍٙج ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز وّٛلتغ صتشثط ػتجٌّٟ، 

لجَ ِؾتشٚع ث٦ف١تجء ثٌؼّشثٔتٟ ٌٍمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز دضطت٠ٛش د١تجْ ٚلذ 

ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ثٌؼج١ٌّز ثٌشعّٟ ثٌّمذَ ِٓ ثٌغٍطجس ثٌّقش٠ز إٌٝ 

ِشوض ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ ٚصُ إمتجاز صٛفت١جس ثٌّؾٍتظ ثٌتذٌٟٚ ٣ٌعتجس 

لتتغ ث٤عش٠تتز ٌىتتً ِؼ١تتجس إٌتتٝ د١تتجْ ثٌم١ّتتز ثٌؼج١ٌّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز ٚثٌّٛث

( ِتٓ صمش٠تش )ِؾتشٚع 9ثٌّمضشؿ. ٚٔؾشس ثٌّغٛدر اٟ ٍِقتك سلتُ )

 (.1191ث٦ف١جء ثٌؼّشثٟٔ ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز 

قفتجظ صضتذسػ ِٓ خ٩ي ع٩ط عت١ٕجس٠ٛ٘جس ٌٍ ، ٚرٌه عّجس ثٌم١ُ دٙج

عتتتُ ثٌضطتت٠ٛش لقتتت١ش ث٤ِتتذ عتتت١ٕجس٠ٛ إٌتتٝ  ِتتٓ ثٌغتت١ٕجس٠ٛ ثٌّقتتتجاع

ثٌّؼذشر ػتٓ ثٌمت١ُ  ثٌذ٨ةًٚامجي ٌقجٌز  ،ثٌضّٕٛٞ ه٠ًٛ ث٤ِذثٌغ١ٕجس٠ٛ 

إٌتٝ ِٛلتغ صتشثط  ثٌٛفتٛي دجٌمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز ٙتذفد، ِٕٚطمزدىً 

لجةّتز جة١ز ثٌضٟ وجٔش عذذجي اٟ إدسثؽٗ  ػٍٝ ا١ٗ ثٌم١ّٗ ث٨عضغٕصضىجًِ 

 .ِٛثلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ

 التارَخُح للقاهرج  ح االستخٌائُحالقُو -2
، صُ ثخض١جس ِٛثلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ ػٍٝ أعتجط 1112فضٝ ٔٙج٠ز ػجَ 

ثٌّذتجدا  عضز ِؼج١٠ش عمجا١ز ٚأسدؼز ِؼج١٠ش هذ١ؼ١ز، ٚصُ صفغت١ش٘ج اتٟ

ثٌضٛؽ١ٙ١ز ٌضٕف١ز ثصفجل١ز ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ ثٌضٟ صؾىً، إٌتٝ ؽجٔتخ ٔتـ 

ث٨صفجل١ز، أدثر ثٌؼًّ ثٌشة١غ١ز ثٌّضؼٍمز دتجٌضشثط ثٌؼتجٌّٟ. ٚصتٕمـ ٘تزٖ 

 ثٌّؼج١٠ش دجٔضظجَ ٌضؼىظ صطٛس ِفَٙٛ ثٌضتشثط ثٌؼتجٌّٟ ٔفغتٗ. ٚلتذ صتُ

 ػٍتٝ أعتتجط ع٩عتتزمتتج٘شر ثٌضجس٠خ١تتز وّٛلتغ صتتشثط ػتتجٌّٟ ثٌصغتؾ١ً 

أِتج ، [2] ثؽّجٌٟ ثٌّؼتج١٠شِٓ  )ث٤ٚي، ٚثٌخجِظ، ٚثٌغجدط( ِؼج١٠ش

، ٟٚ٘ إفذٜ سٚثةغ ثٌؼمً أٔٙج صّغً إٔؾجصثي ا١ٕجي ٚؽّج١ٌجي اش٠ذثي  :األول

ٞ ثٌّذذع ص ِؼّجسٞ شثأٔٙج صمذَ ّٔٛرؽج دجسثص ٌط :الخاهس ٚ، ثٌذؾش

أٔٙتتج  :والساااد صم١ٍذ٠تتز، أٚ إٔؾتتجةٟ أّٚٔتتو ٌضخطتت١و ِذ٠ٕتتز دؾتتش٠ز 

دّؼضمتذثس أٚ ِقتٕفجس أدد١تز أٚ ا١ٕتتز ٚ ثختشر دتفتذثط ٚ صمج١ٌتذ ف١تتزر

صٕتٛع ثٌمت١ُ ث٨عتضغٕجة١ز ثٌضتٟ صظٙتش دٙتزٖ  ٩فتع٠ٚ رثس أ١ّ٘ز دجسصر.
٠ٚؼذش ٘زث ثٌضٕٛع ثٌّجد٠ز،  ثٌم١ُ ثٌّجد٠ز ٚغ١ش ثٌّؼج١٠ش ٚثفضٛثةٙج ػٍٝ

١ً ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ثٌضٟ ٚلذ صُ صقٍػٓ عشثء ثٌّذ٠ٕز دجٌم١ُ ثٌّخضٍفز، 

 1191ٚسدس دجٌّغتٛدر ثٌضتٟ لتذِٙج ِؾتتشٚع ث٦ف١تجء ثٌؼّشثٔتٟ اتتٟ 

، ٚصمغ١ّٙج إٌٝ ل١ُ ػّشث١ٔز ِٚؼّجس٠ز ٚصجس٠خ١ز ٚثؽضّجػ١ز ِتٓ [1]

أؽتتً صغتت١ًٙ إعتتمجه ثٌمتت١ُ ثٌضشثع١تتز ثٌٕجصؾتتز ِتتٓ ثٌذسثعتتز ثٌضق١ٍ١ٍتتز 

 :صٌٍّٟٕطمض١ٓ ػ١ٍٙج، ٟٚ٘ وج٢

 ل١ُ ػّشث١ٔز ِضّغٍز اٟ> 

 ( ًثٌفغتتطجه دّقتتش ثٌؼض١متتز، ِٕتتجهك صشثع١تتز روتتشس دؼ١ٕٙتتج ِغتت

ثٌمج٘شر ثٌمذط١ز، ِٕطمز ثٌمٍؼز، ِٕطمز ثٌذسح ث٤فّش ٚهش٠ك عٛق 

ثٌغتت٩ؿ ٚختتو ثٌضذجٔتتز، ثٌٕتتٛثر ثٌفجه١ّتتز دذٛثدجصٙتتج، ثٌؾذجٔتتجس ؽتتّجي 

 ١ٕٙج.ِذجٟٔ أعش٠ز روشس دؼٚؽٕٛح ثٌمٍؼز، ِٕطمز ١ِٕجء د٨ٛق(، ٚ

  ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ثٌضجس٠خٟ ثٌقتٟ امتذ روتش أْ ثٌمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز

صّغً ّٔطجي ٌضخط١و ِذ٠ٕز أٚ ِغضٛهٕز دؾش٠ز صم١ٍذ٠تز دّتج اتٟ رٌته 

أّٔتتجه ثٌؾتتٛثسع ثٌضجس٠خ١تتز ٚث٢عتتتجس ثٌضتتٟ صؼىتتظ هذمتتجس عمجا١تتتز 

 ِٚؼّجس٠ز ِضؼذدر ِٓ صجس٠خ ثٌّذ٠ٕز، ٚث٤ٔؾطز ثٌضم١ٍذ٠ز. 

 ٠خٟ ثٌزٞ صؼشك ٌٍنتوٛه ثٌضتٟ ثؽتضٍّش ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ثٌضجس

ػٍتتٝ اتتضـ ؽتتٛثسع سة١غتت١ز ٚثعتتضخذثَ ّٔتتجرػ ِؼّجس٠تتز ؽذ٠تتذر 
 ٚثٌضو١١ش اٟ ثٌٛظجةش ث٤ف١ٍز ٌٍّذجٟٔ )ِغً ثٌٛوج٨س ٚث٤عذٍز(.

  ٞثٌّق١و ثٌضجس٠خٟ ثٌقنش(Historic Urban Landscape) 

ِٓ فذثةك أٚ ِضسٚػجس أٚ ِقجؽش أٚ أٞ ِقذدثس هذ١ؼ١ز صق١و 

 ٚصؤعش ػ١ٍٙج. دجٌّٕطمز

 ل١ُ ِؼّجس٠ز ِضّغٍز اٟ>

  هشثص ِؼّجسٞ صم١ٍذٞ اش٠ذ.ثٌضٟ صّغً ثٌّذجٟٔ ٚثٌؼٕجفش 

  ِٓ ٓثٌؼ٩لز ث٤ص١ٌز د١ٓ ثٌمج٘شر ِٚٛثد ثٌذٕجء ثٌّق١ٍز عٛثء ثٌط١

 ث١ًٌٕ أٚ ث٤فؾجس ِٓ ؽذً ثٌّمطُ.

 ٚثٌقشف ث١ٌذ٠ٚز.ثٌقشف ثٌّضقٍز دجٌّٛثد ثٌّق١ٍز وٕقش ث٤فؾجس 

 ّغٍز اٟ>ل١ُ صجس٠خ١ز ِض

 .ًثٌؼ٩لز ث٤ص١ٌز د١ٓ ثٌمج٘شر ٚٔٙش ث١ٌٕ 

 .ثٌضتع١ش ثٌؼغّجٟٔ اٟ صقذ٠ظ ثٌّذ٠ٕز اٟ ثٌمشْ ثٌضجعغ ػؾش 

  ٓثسصذتتتجه ثٌمتتتج٘شر دجٌضؾتتتجسر ٚأ١ّ٘تتتز ث٤عتتتٛثق ثٌّق١ٍتتتز ٚثٌّٙتتت

 ثٌضم١ٍذ٠ز.

 ل١ُ ثؽضّجػ١ز عمجا١ز ِضّغٍز اٟ>

 شفز ث١ّ٘٤ز ثٌذ١ٕ٠ز ٌٍمج٘شر ثٌٕجدؼز ِٓ ثفضنجٔٙج ٌٍىغ١ش ِتٓ أمت
ث٤ةّتتز ٚث١ٌٚ٤تتتجء ٚثعتتتضّشثس إلجِتتز ثٌّٛثٌتتتذ ٚث٨فضفتتتج٨س ثٌضتتتٟ 

 ثفضفظش دتِجوٓ ثٔؼمجد٘ج ث٤ف١ٍز.

 .ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌضجس٠خ١ز ثٌّضٛثسعز 
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  ث١ّ٘٤ز ثٌذ١ٌٚز ٌٍمج٘شر ػٍٝ ث٤فؼذر ثٌغ١جع١ز ٚثٌفىش٠ز ٚوٛٔٙتج

 ِٕجسر ٌٍؼٍُ ٚثٌّؼشاز ِٓ خ٩ي ثٌّذثسط ٚثٌّغجؽذ.

 

 ُح للقُن التراحُح فٍ القاهرج التارَخُحالذراسح التحلُل -3
ٌٍذسثعتز ثٌٙذف ثٌّٛمٛع ٌٍذقظ، صُ ثخض١جس فج٨س  صقم١كأؽً ِٓ 

٨عتضخشثػ ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز ثٌضتٟ ص١ّتض وتً  ع١ضُ صق١ٍٍٙج دؾىً ِفقتً

 :ثٌذسثعز ثٌّؼج١٠ش ثٌضج١ٌز ، ٚلذ سٚػٟ اٟ ثخض١جس ِٕجهكِٕٙج

ٚد ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز أْ صمغ ِٕطمز ثٌذسثعز دقٛسر و١ٍز مّٓ فذ - أ

 .1199ؼش٠فٙج اٟ صوّج صُ إػجدر 

أْ ٨ صىْٛ ِٕطمز ثٌذسثعز ِٓ ثٌّٕجهك ثٌضٟ صض١ّض دٛؽٛد د٨ةً  - ب

ٚثمتتقز ِٚشوتتضر ٌٍم١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز ِغتتً )ؽتتجسع ثٌّؼتتض، ثٌتتذسح 

دضٍته ث٨عتضغٕجة١ز ث٤فّش ٚغ١شُ٘( ف١ظ أْ ثٌتذ٨ةً ثٌظتج٘شر ٌٍم١ّتز 

 قٛس أعجعٟ ِٓ ِقجٚس ثٌض١ّٕز. ِج صىْٛ ِ غجٌذجي  ،ثٌّٕجهك
أْ صؼذش ِٕطمز ثٌذسثعز ػٓ ِؾّٛػز وذ١شر ِتٓ أٔتٛثع ثٌؼّتشثْ  - د

اٟ ِٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ "ثٌمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز". اّتٓ خت٩ي ثٌذسثعتز 

ث١ٌّذث١ٔز صُ ثٌضٛفً إٌٝ أْ ٕ٘جن ٔتٛػ١ٓ ِتٓ ثٌؼّتشثْ ٠وط١تجْ إٌتٝ 

 : س٠خ١ز ّٚ٘جفذ وذ١ش ِخضٍش ث٤ٔغؾز ثٌؼّشث١ٔز اٟ ثٌمج٘شر ثٌضج

ٔغتت١ؼ ػّشثٔتتٟ صتتجس٠خٟ فتتجاع ػٍتتٝ أغٍتتخ ِىٛٔجصتتٗ ١ِّٚضثصتتٗ،  •

ٚدجٌشغُ ِٓ ثٌضو١شثس ثٌضٟ فتذعش ٌتٗ ػذتش ثٌضتجس٠خ ٌتُ ٠ضؾتٖٛ ٚظتً 

 ِقضفظج د٩ِّقز ثٌضجس٠خ١ز ث٤ف١ً، وّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز.

غجٌذتجي ِتج ، ِٚضغتؼز سة١غت١زٔغ١ؼ ػّشثٟٔ صجس٠خٟ لطؼضٗ ؽٛثسع  •

ي اضتتتتتتشر صقتتتتتذ٠ظ ثٌّذ٠ٕتتتتتتز صىتتتتتْٛ ِغتتتتتتضم١ّز صتتتتتُ ؽتتتتتتمٙج ختتتتت٩

(Modernizationٔاٟ ثٌمش )ٓثٌؼؾش٠ٓ، ٚلذ خٍتك ٚثٌضجعغ ػؾش  ١

ِٓ ثٌؼّشثْ ّٔٝ ػٍٝ فتذٚد٘ج  ثي ؽذ٠ذ جي ٘زث ثٌضمجهغ ِغ ثٌؾٛثسع ٔٛػ

دؾىً ٠٨ضٛثاك اٟ أغٍخ ث٤ف١جْ ِغ ِج صذمٝ ِٓ ثٌٕغ١ؼ دثخً ِق١و 

 ّضٛثاتك ِتتٓ ثٌؼّتتشثْ اتتٟثٌ٘تزٖ ثٌؾتتٛثسع. عتتُ أختز ٘تتزث ثٌٕتتٛع غ١تتش 

 ّٕطمز ػجدذ٠ٓ.ث٨ٔضؾجسدثخً ثٌٕغ١ؼ ثٌضجس٠خٟ ٔفغٗ، و

  

ِقتتجدس ثٔمغتتّش ثٌذسثعتتز ثٌضق١ٍ١ٍتتز ٌّٕتتجهك ثٌذسثعتتز إٌتتٝ أسدؼتتز 

ث٤ٌٚتتٝ ٚثٌضتتٟ ثٌضق١ٍ١ٍتتز ث٤سدؼتتز ذسثعتتز ثٌألغتتجَ ٌٍّؼٍِٛتتجس صّغتتً 
ٟٚ٘ ثٌٛفتٛي ٌٍمت١ُ ث١ٌّّتضٖ ث٨خ١شر ثٌخجِغز ٚصخٍـ إٌٝ ثٌخطٛر 

 (.9دىً ِٕطمز، وّج اٟ ثٌؾىً سلُ )

  

 
ٕجهك ثٌذسثعز،9ؽىً سلُ )  ( ثٌذسثعجس ثٌضق١ٍ١ٍز ٌّ

 ) ثٌذجفظ( ثٌّقذس 

 

ِٓ خ٩ي ثٌّقجدس ثٌضجس٠خ١ز ث١ٌٚ٤ز وجٌّمش٠ضٞ  >صجس٠خ١ز دسثعز .9

ٚرٌتتتته  ،ٚوضتتتجح ٚفتتتش ِقتتتش ٚختتتشثةو وجصثٔٛاتتتج ٚغ١ش٘تتتج

 .ثٌضٟ ص١ّض وً ِٕطمز ٨عضخشثػ ثٌم١ُ ثٌضجس٠خ١ز
ثٌخطتتو )ِتتج ٚسد اتٟ ثٌّمجسٔتتز دت١ٓ ِتتٓ خت٩ي  >دسثعتز ػّشث١ٔتز .1

ثٌضٛا١م١ز ٌؼٍٟ دجؽتج ِذتجسن ثٌضتٟ وضذٙتج اتٟ ثٌفضتشر ِتج دت١ٓ ػتجِٟ 

، (21;9-91;9ٚثٌخشثةو ثٌّغجف١ز ٌٍفضتشر دت١ٓ  :::9- 9:91

امتتذ ٚفتتفش ثٌخطتتو ٚرٌتته ٌذسثعتتز صطتتٛس ثٌٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ، 

ثٌضٛا١م١تتتز ثٌمتتتج٘شر ٚفتتتفجي ٠ّىتتتٓ ثػضذتتتجسٖ ِشؽؼتتتجي ٌفتتت١ل ِتتتٓ 

ِج ثٌخشثةو ثٌّغجف١ز اتٟ ثٌفضتشر أ، ثٌّؼٍِٛجس ثٌضجس٠خ١ز ثٌّفقٍز

ثٌّؼٍِٛتجس ٚ ،ألتذَ ثٌختشثةو ثٌضفقت١ٍ١ز صؼذ ٟٙا 21;9 - 91;9

فذ٠غز ٚصوطتٟ أغٍتخ ثٌّٕتجهك، ٚثٌضؾتٖٛ ثٌتزٞ أفتجدٙج ا١ٙج ثٌضٟ 

اٟ ل١جط أفتجٌز ٚصىجِتً ٓ ثعضخذثِٙج ، ٌزث ٠ّىؽضةٟ ١ٌٚظ وٍٝ

 دٕجءي ٚ ،ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ، ِٚمجسٔز ث٤خ١شٖ دجٌٛمغ ثٌقجٌٟ ٌٍّذ٠ٕز

 .ػٍٝ رٌه صقذ٠ذ ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌؼّشث١ٔز ثٌضٟ ص١ّض وً ِٕطمز

ِتتٓ خت٩ي ثٌشاتتغ ث١ٌّتذثٟٔ ٚثٌضٛع١تتك > ِؼّجس٠تزػّشث١ٔتتز دسثعتز  .9

ثٌّؼّجسٞ ٌفتشثؽ ػتجَ أٚ أوغتش دثختً ِٕطمتز ثٌذسثعتز ثٌؼّشثٟٔ ٚ

 ،ّغً ٔٛػ١جس ثٌؼمجسثس ثٌّٛؽٛدر دجٌّٕطمتزصػمجسثس فق١ٍ١ز ٚثٌض

ثٌؾتتجًِ ٌٍقجٌتتز ثٌّؼجفتتشر ٌٍضشو١تتخ ٚرٌتته دٙتتذف صطتت٠ٛش ثٌفٙتتُ 

ٚصتتٛا١ش ثٌّشؽتتغ ثٌّٛعتتك ٌقتتج٨س ثٌؼمتتجسثس  ،ثٌؼّشثٔتتٟ ٌٍّٕطمتتز

ثس ثٌقفتتتجظ ء٨خض١تتتجس إؽتتتشث دؾ١ّتتتغ ػٕجفتتتش٘ج ٌضىتتتْٛ ِشؽؼتتتجي 

 .ِٕطمزثٌّؼّجس٠ز دىً  ثٌّٕجعذز، ٚثعضخشثػ ثٌم١ُ

هش٠متز ٩ِٚفظتز ِٓ خ٩ي ثٌذسثعز ث١ٌّذث١ٔتز  >دسثعز ثؽضّجػ١ز .2

صق١ٍتتً ثٌّغتتجلو ٚ ،شثغتتجس ثٌؼجِتز ٚثٌخجفتتزٌٍف ثٌغتتىجْ ثعتضخذثَ

دّتتج ؽتتجء اتتٟ  ضٙتتجِمجسٔٚث٤ام١تتز ، ٚأٔتتٛثع ثعتتضؼّج٨س ثٌؼمتتجسثس 
٩ِٚفظتز ِتذٜ ، 21;9 – 91;9ثٌخشثةو ثٌّغجف١ز اتٟ ثٌفضتشر 

، دجٌّٕطمتتز ثٌقتتشف ثٌضم١ٍذ٠تتز ٚ ث٨فضفتتج٨س ثٌؾتتؼذ١زثعتتضّشثس٠ز 

 ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌم١ُ ث٨ؽضّجػ١ز دىً ِٕطمز. ٚدجٌضجٌٟ

ػٍتتٝ  ٙجِتذ٨ٌٛصثٌمت١ُ ثٌضشثع١تتز ثٌضتٟ ظٙتشس دىتتً ِٕطمتز ٚ ثعتمجه .5

 ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ.

 

 تىسط الوذٌَح الذراسح التحلُلُح لوٌطقح عاتذَي -3-1
 ،٠ؼذ فٟ ػجدتذ٠ٓ ِتٓ ث٤ف١تجء ثٌضتٟ صض١ّتض دجٌطتجدغ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌفش٠تذ

٠ٚقذٖ ِٓ ثٌؾشق فٟ ثٌّٛعىٝ ٚثٌذسح ث٤فّش، ِٚٓ ثٌوشح لقش 

١ًٕ، ِٚٓ ثٌؾّجي ث٤صدى١تز، ِٚتٓ ثٌؾٕتٛح ثٌغت١ذر ص٠ٕتخ. ٚدتذثخً ثٌ

لغتُ ػجدتتذ٠ٓ صتُ ثخض١تتجس ثٌّٕطمتز ثٌّق١طتتز دى١ٕغتز ثٌّتت٩ن ؽذشثة١تتً 

 (.1دؾ١جخز ثٌغمج١٠ٓ وّج اٟ ثٌؾىً سلُ )

 
٩ن ؽذشثة١ً دؼجدذ٠ٓ، 1ؽىً سلُ ) ( ثٌّٕطمز ثٌّق١طز دى١ٕغز ثٌّ

 [3]ثٌّقذس 

 

 لوٌطقح عاتذَي الذراسح التارَخُح -3-1-1
وجٔتش ػذتجسر ػتٓ ِؾّٛػتز ِتٓ دٛعو ِذ٠ٕز ثٌمتج٘شر ِٕطمز ػجدذ٠ٓ 

، ٚوتتجْ دٙتتج لقتتشثي ٌٍتتٛثء دتتجٌؾ١ؼ ثٌّقتتشٞ ٠تتذػٝ ثٌذتتشن ثٌشثوتتذر

ػجدذ٠ٓ. ٚلذ أِتش ثٌختذ٠ٛٞ إعتّجػ١ً دذٕتجء لقتشػجدذ٠ٓ اتٛس ص١ٌٛتٗ 

ٚثٔؼىتظ  [4] ثٌمقتش ثٌمتذ٠ُ  ِٛلتغاتٟ ٔفتظ  9:89  فىُ ِقتشػجَ 

 ٌٕؾتترٚؽٛد ثٌمقش ػٍٝ ثٌّٕطمز ثٌّق١طز دٗ اىجٔش ثٌذذث٠ز ثٌقم١م١تز 

 ئه٩ٌضٗ ػٍٝ ثٌخ١ٍؼ ثٌّقتشٞص١ّض فٟ ػجدذ٠ٓ أ٠نجي دفٟ ػجدذ٠ٓ. 

 ثٌّجة١تز ثٌقتٕجػ١ز ثٌضتتٟ ثٌمٕتٛثسٚ٘تٛ أفتتذ ، (ؽتجسع دٛسعتؼ١ذ ث٢ْ)

صطتتً ػ١ٍتتٗ  ّٕتتجصيٌوجٔتتش ثٚ، ؽتتمٙج ثٌّقتتش١٠ٓ ِٕتتز ػٙتتذ ثٌفشثػٕتتٗ

 .(9وّج اٟ ثٌؾىً سلُ )، [5] ِذجؽشر

القيم التراثية 
وعالقتها 
بالقيمة 

 االستثنائية

 الدراسة االجتماعية
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(تقييم حالة الحفاظ)  

 الدراسة العمرانية 

تطور النسيج )
(العمراني  
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ى١ٕغز ثٌّٕطمز ثٌّق١طز د

 ث٩ٌّن ؽذشثة١ً

 لقش ػجدذ٠ٓ

فٟ ػجدذ٠ٓ 
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خجسػ دٛثدز دجح ( ثٌذ١ٛس ثٌّطٍز ػٍٝ ثٌخ١ٍؼ ثٌّقشٞ 9ؽىً سلُ )

قذس ;9:9ثٌؾؼش٠ز عٕز   .[6]، ثٌّ
 

ٔض١ؾتتز ٌمٍتتز ِٕغتتٛح ث١ٌٕتتً ٚث٦ّ٘تتجي ثٌتتزٞ صغتتذخ اتتٟ سوتتٛد ث١ٌّتتجٖ 

اتتٟ ثٌفضتتشر دتت١ٓ ػتتجِٟ  صتتُ سدَ ثٌخٍتت١ؼثٔذؼتتجط ثٌتتشٚثةـ ثٌىش٠ٙتتز ٚ

، ٌٚىٕتتٗ ظتتً خجٌتتذثي اتتٟ أر٘تتجْ ثٌّقتتش١٠ٓ ٚخجفتتز :;:9 -8;:9

عتتجوٕٟ فتتٟ ػجدتتذ٠ٓ ثٌتتزٞ إسصتتذو ثٌخٍتت١ؼ ثٌّقتتشٞ ٌتتذ٠ُٙ دّٕٙتتز 

ٚلذ أعشس ِٕٙز ثٌغمج١٠ٓ ثٌغمج١٠ٓ ثٌضٟ خٍذس روشث٘ج فجسر ثٌغمج١٠ٓ، 

دّىتتجْ فضتتٝ ػتتتجَ  ١ّ٘٤تتزػٍتتٝ ثٌؼّتتشثْ ٚثٌّؾضّتتغ ٚوجٔتتش ِتتتٓ ث

ِٛثعتت١ش ٚدتتذأس اتتٟ ثعتتضخذثَ  َ، ف١ّٕتتج أٔؾتتتش ؽتتشوز ث١ٌّتتج9:85ٖ

 .[6] ٚآ٨س ثٌنخ ث١ٌّجٖ

ٔغضٕضؼ ِّج عذك أْ ِٕطمز ػجدذ٠ٓ رثخشر دجٌم١ُ ثٌضجس٠خ١ز ٚثٌضٟ صّغً 

وً ِٕٙج ؽضءثي ِتٓ رثوتشر ثٌّؾضّتغ. وّتج صّغتً وتً ِٕٙتج أ٠نتجي ل١ّتز 

)لقتش ع١ز صجس٠خ١تز ص١ّتض ثٌّٕطمتز. ٚسغتُ أْ صٍته ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز صشث

ٌُ صتزوش اتٟ ِغتٛدر د١تجْ ػجدذ٠ٓ، ثٌخ١ٍؼ ثٌّقشٞ، ِٕٙز ثٌغمج١٠ٓ( 

إ٨ أٔٙج ِضقٍز دٙج ٠ّٚىٓ أْ  ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ

 .سدطٙج دجٌم١ّز ث٦عضغٕجة١ز ٠ضُ 

 لوٌطقح عاتذَي الذراسح العوراًُح -3-1-2
ّٕطمز ثٌّق١طز دى١ٕغز ث٩ٌّن ؽذشثة١ً دّٕطمز ػجدتذ٠ٓ غتشح ثٌصمغ 

٘زث ثٌٕغ١ؼ ثٌقنشٞ لذ٠ّجي فٛي ثٌى١ٕغز  ، ٚلذ ّٔجثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز

اٟ ع١جق ِٕؼضي ٚ ؽذٗ ِوٍك، ٚثصقً ا١ّج دؼذ دّٕطمتز ػجدتذ٠ٓ دؼتذ 

ِٓ ثٌؾٙز ثٌؾّج١ٌز، ٚظٙٛس ؽجسع دٛسعتؼ١ذ دؼتذ  ػجدذ٠ٓدٕجء لقش 

ٞ ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌؾشلٟ، ٚؽجسع ِقّذ اش٠ذ سدَ صشػز ثٌخ١ٍؼ ثٌّقش

وّج  ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌوشدٟ، ٚؽجسع ِؾٍظ ثٌؾؼخ ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌؾٕٛدٟ

صغضخذَ ِؼظُ ثٌؼمجسثس ٤غشثك عى١ٕز، ٚثٌؼذ٠تذ ٚاٟ ثٌؾىً سلُ . 

صٕضّتتٟ  ِذتتجٟٔ صجس٠خ١تتز ِٕخفنتتز ث٨سصفتتجع٘تتٟ ِتتٓ ثٌّذتتجٟٔ ثٌمجةّتتز 

ؼتل ث٤ؽتضثء ٌٍمشْ ثٌضجعغ ػؾش ٚأٚثةً ثٌمتشْ ثٌؼؾتش٠ٓ. ٕٚ٘تجن د

 .ٓ ػؾشِٓ ثٌٕغ١ؼ ٠ّىٓ أْ صؼٛد ٌٍمشْ ثٌغجِ

 
قذس)2ؽىً سلُ )  (فٟ ػجدذ٠ٓ( ِٕطمز ثٌذسثعز دقٟ ػجدذ٠ٓ، ثٌّ

 

 

 

 

 

 

 هي خالل الخطط التىفُقُح:لوٌطقح عاتذَي الذراسح العوراًُح  - أ
غتش ِتٓ ِٛمتغ ٟ أوٌّٕطمتز ػجدتذ٠ٓ ات [7]ِذتجسن صطشق ػٍٝ دجؽتج 

 دتجٌؾضأ٠ٓ٠ضنتـ ف١تظ  .دتجٌخطو ثٌضٛا١م١تزدجٌؾضء ثٌغجٌظ ٚثٌختجِظ 

لتذ صؼتشك ا١ّج ٠خـ ِٕطمز ػجدذ٠ٓ أْ ثٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ٌٍّٕطمتز 

 إٌتتٝ 9:89ؽزس٠تتز دغتذخ إٔؾتتجء لقتش ػجدتتذ٠ٓ ِتٓ عتتٕز ٌضؼتذ٩٠س 

صضّغً اٟ ؽك ؽٛثسع سة١غ١ز وذ١شر ١ِٚتجد٠ٓ اغت١قز ِىتجْ  ،9:92

غتتجؽذ ٚث٤متتشفز ِّتتج غ١تتش اتتٟ ثٌقتتٛسر ثٌىغ١تتش ِتتٓ ثٌذ١تتٛس ٚثٌّ

 .ثٌؼّشث١ٔز ٌٍّٕطمز ثٌّق١طز دجٌمقش

هاااي خاااالل الخااارائط لوٌطقاااح عاتاااذَي الذراساااح العوراًُاااح  - ب

 الوساحُح:
 ِٕطمتز ثٌذسثعتزصظٙش ، ٌٚقٟ  ػجدذ٠ٓصٛاشس أسدغ خشثةو ِغجف١ز 

(، 5وّج اٟ ثٌؾتىً سلتُ )، 951ثٌّق١طز دجٌى١ٕغز اٟ ثٌخش٠طز سلُ 

أْ  ٩٠فعٌخشثةو ثٌّغجف١ز، دجثٌخطو ثٌضٛا١م١ز اٟ ٚدّمجسٔز ِج ٚسد 
ثٌٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ ٌٍّٕطمتتز ظتتً ِقضفظتتجي دغتتّجصٗ ثٌضجس٠خ١تتز ِتتٓ دؼتتذ 

ثٌضؼذ٩٠س ثٌؾزس٠ز ثٌضٟ هشأس ػ١ٍٗ دغذخ إٔؾجء لقش ػجدتذ٠ٓ ِتٓ 

ٚثٌضتٟ صٛعمٙتج ثٌختتشثةو  95;9، ٚفضتٝ عتٕز 9:92إٌتٝ  9:89عتٕز 

سٚح ٚثٌؾٛثسع ٚأغٍخ ٩ِفظز ثٌقجسثس ٚثٌذف١ظ ٠ّىٓ ثٌّغجف١ز. 

ث٤عّجء ثٌضٟ روش٘ج ػٍٝ دجؽج ِذجسن اٟ خططٗ. ٚأْ ثٌضؼذ٩٠س اٟ 

 ذعش اٟ ثٌغّج١ٔٓ عٕز ث٤خ١شر امو.ثٌؾٛثسع ٚثٌؼمجسثس لذ ف

 
ٕطمز ػجدذ٠ٓ اٟ ثٌفضشر 5ؽىً سلُ ) - 91;9( ثٌخش٠طز ثٌّغجف١ز ٌّ

غجفز(21;9  .ِٛمـ ػ١ٍٙج ِٕطمز ثٌذسثعز، ثٌّقذس )١٘تز ثٌّ

 

أؽً ِؼشاز ثٌضو١شثس ثٌضٟ هشأس ػٍٝ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ا١ّج دؼذ  ِٓ

، صّتش ِطجدمتز ثٌؾتضء ثٌختجؿ 95;9صٛع١ك ثٌخشثةو ثٌّغجف١ز ٌؼجَ 

دّٕطمز ثٌذسثعز ِغ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌقتجٌٟ ثٌتزٞ صتُ ساؼتٗ ١ِتذث١ٔجي 

(، ٚصتُ ٩ِفظتز 8ٚسعّٗ دذشٔجِؼ ث٤ٚصٛوجد، وّتج اتٟ ثٌؾتىً سلتُ )

 ٩ي ِطجدمز ثٌخش٠طض١ٓ>ثٌٕمجه ثٌضج١ٌز ِٓ خ

 .ٌٟٛثصغجع ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ ػٍٝ ثِضذثد فجسر ثٌّذد 

 .سدٚد دؼل ثٌؼمجسثس ػٓ فذٚد٘ج ثٌضجس٠خ١ز 

 .َثصغجع ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ ِٓ ؽٙز دسح ثٌقّج 

  صٛعتتؼز ثٌؼذ٠تتذ ِتتٓ ثٌقتتجسثس دٙتتذف صتتٛا١ش ِغتتجفجس ٩ِةّتتز

 ٌّشٚس ٚثفطفجف ثٌغ١جسثس.

 

 

قصر 

 عابدين

 منطقة الدراسة

 شارع الشيخ ريحان
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ٌّٕطمز  95;9طز ثٌّغجف١ز ٌغٕز ِمجسٔز ثٌخش٠( 8سلُ )ؽىً 

 .، ثٌّقذس )ثٌذجفظ(ثٌذسثعز ِغ ثٌٛمغ ثٌقجٌٟ

 

أْ ثٌٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ ثٌضتتجس٠خٟ  ثٌؼّشث١ٔتتزذسثعتتز ثٌ ضخٍـ ِتت٠ٓغتت

ثٌضم١ٍتتذٞ لتتذ صؼتتشك ٌتتذؼل ثٌضؾتتٖٛ اتتٟ صمغتت١ُ ث٤سثمتتٟ ٚثصغتتجع 

ثٌؾٛثسع. ان٩ي ػٓ مؼش ثٌضغٍغً ثٌضضجدؼٟ ٌٍفشثغجس ثٌؼجِز دذث٠ز 

١ذثْ إٌٝ ثٌقجسر عُ ثٌذسح ٚثٌغىز ٚثٌؼطفز ٚثٌضلجق. ِٓ ثٌؾجسع ٚثٌّ
غت١ؼ ػٍتٝ فتتذٚد إ٨ أٔتٗ ٨ ٠تضثي ٠قتضفع دٕغتتذز وذ١تشر ِتٓ صىجِتتً ثٌٕ

ِؾتشٚع  جثٌذسثعز ثٌضتٟ لتجَ دٙتٔضجةؼ ٚ٘زث ٠ؤوذ ثٌؾٛثسع ثٌضجس٠خ١ز. 

ثٌٕغ١ؼ أفجٌز ٚصىجًِ ٌم١جط  [1]ث٦ف١جء ثٌؼّشثٟٔ ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز 

. ِتتٓ ختت٩ي خّغتتز ِؼتتج١٠ش صتتُ ل١جعتتٙج، ٚ٘تتزٖ 1199ثٌؼّشثٔتتٟ ٌغتتٕز

ثٌّؼتج١٠شٟ٘ )ثٌضتتشثط ثٌّؼّتتجسٞ، دسؽتتز ث٨فضفتتجظ دقتتذٚد ثٌؾتتٛثسع 

ثٌضجس٠خ١تتز، ث٨عتتتضّشثس٠ز اتتتٟ أّٔتتجه ثٌضمغتتت١ُ ثٌؾضةتتتٟ ٥ٌسثمتتتٟ، 

ث٨عتتضّشثس٠ز ٚث٨وضّتتجي ٌٍٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ، ث٤ٔؾتتطز ٚثعتتضخذثِجس 

 9جي فتٟ ػجدتذ٠ٓ صمتذ٠شثي إؽّج١ٌتجي ِضٛعتطج )ثٌفشثؽ ثٌؼّشثٟٔ(. ٚلذ ٔت

 .( وٕغذز إؽّج١ٌز ٌٍخّغز صم١١ّجس99ِٓ

لوٌطقاح  للىضاع الاراهي الوعوارَاحالعوراًُاح الذراساح  -3-1-3

 عاتذَي
صق١ٍتً صفقت١ٍٟ ث١ٔز ٚثٌضجس٠خ١ز ثٌضٟ عذك روش٘ج ث٤دقجط ثٌؼّش٠ضذغ 

ٌٍٛمغ ثٌقجٌٟ ٌّىٛٔجس ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ِتٓ ِذتجٟٔ ِٕٚتجهك ػجِتز 

ِٓ أؽً صقذ٠ذ ِذٜ صّغ١تً د٨ةتً ثٌم١ّتز ثٌضشثع١تز ثٌّؼّجس٠تز ز ضٛفِف

وّغجي خض١جس ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ دجٌّٕطمز، ٚلذ صُ ث ٌٍم١ّز ث٦عضغٕجة١ز

ٚثٌؼمتتجسثس ِقتتً ثٌذسثعتتز صتتُ ثخض١جس٘تتج ، ٌٍفتتشثؽ ثٌؼّشثٔتتٟ ثٌّفضتتٛؿ

صقش أسدؼز صق١ٕفجس ٌضىْٛ ِؼذشر ػٓ ِخضٍش دؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ 
 ٟٚ٘ وج٢صٟ> ،جٌّٕطمزأٔٛثع ثٌؼّشثْ د

، ٠ٚظٙتش ِذتجٟٔ صجس٠خ١تز رثس ل١ّتز ِشصفؼتز ػذتجسر ػتٓػمجسثس  -1

 .(:،95،:9رٌه اٟ ثٌؼمجسثس )

، ٚلتتجَ ٘تذِشصجس٠خ١تز ٌٚىٕٙتج  ػذتجسر ػتٓ ِذتتجٟٔػمتجسثس وجٔتش  -2

، ِٙج اتتٟ دؼتتتل ث٤ٔؾتتتطزثٚثعتتتضخذّؾضّتتغ ثٌّقٍتتتٟ دجخ٩ةٙتتج ثٌ

 (٠ٚ18ظٙش رٌه اٟ ثٌؼمجس )

ثٌّؼّجس٠تز ثٌضجس٠خ١تز ِتغ ثٌذٕتجء ػمتجسثس ثِضضؽتش دٙتج ثٌؼٕجفتش  -3

، ٠ٚظٙش رٌه اٟ ، وض٠جدر أدٚثس أٚ ػًّ صؾط١ذجس فذ٠غزثٌقذ٠ظ

 (.8،92ثٌؼمجس٠ٓ )

ػمتتتجسثس فذ٠غتتتز سدس ػتتتٓ فتتتذٚد ثٌؼمتتتجسثس ثٌمذ٠ّتتتز ٌضٛعتتتؼز  -4

، ظ ِؾتٖٛ ٌٍٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌضتجس٠خٟٚد١ٕش دّٕو فذ٠ ،ثٌؾجسع

 (;٠ٚ9ظٙش رٌه اٟ ثٌؼمجس )

ثٌشعتِٛجس غؾ١ً ثٌذ١جٔجس ٚثٌّؼٍِٛجس ٚضٌصط٠ٛش هش٠مز ِّٕٙؾز صُ 

ثٌضتٟ صٛعتك فجٌتز وتً ػٕقتش ِتٓ ثٌّؼّجس٠ز ٚثٌقٛس ثٌفٛصٛغشثا١تز 

ِتٓ خت٩ي ؽتذٚي ٠غتجػذ اتٟ صقذ٠تذ ػٕجفش ثٌؼمتجس أٚ ثٌفتشثؽ ثٌؼتجَ 

 ،هذمتتجي ٌقتتجٌضُٙ صؾتتجٖ صٍتته ثٌؼٕجفتتشث٦ؽتتشثءثس ثٌّطٍتتٛح ثصخجر٘تتج 

( دّٕطمتز :)( صم١١ُ فجٌز ثٌقفجظ ٌٍؼمجس سلُ ٠9ؼشك ثٌؾذٚي سلُ )ٚ
، ٚثٌؾتذٚي سلتُ وّٕٛرػ ٌؾذٚي صم١١ُ فجٌتز ثٌقفتجظ ٌٍؼمتجسثس ػجدذ٠ٓ

ثٌؼمتجسثس ِقتً ثٌذسثعتز، ٠ٚضٕتجٚي  فٛس ٚثؽٙجس دجل٠ٟٛمـ ( 1)

 ِٓ صم١١ُ فجٌز ثٌقفجظ ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ.( ؽضء 9ثٌؾذٚي سلُ )

 فجٌز  ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ

ٝ ثٌّٕطمتز دثخً ٔغ١ؼ ػّشثٟٔ صجس٠خٝ، ٚصؼجٔ :٠مغ ثٌؼمجس سلُ 

صتتتذ٘ٛس ثٌّذتتتجٟٔ ثٌضجس٠خ١تتتز ٚػتتتذَ ٚ س ثٌقتتتشف،ى٩ِتتتٓ ِؾتتت

 .ف١جٔضٙج

 ث٦مجاجس ثٌو١ش ِضٛثامز  )ثٌّمضشفز ٧ٌصثٌز(

 ٨ صٛؽذ

 ػٕجفش ِٕٙجسر ؽضة١ج

ع٩ٌُ ثٌؼمجس ثٌقؾش٠ز اٝ فجٌز ِضٙجٌىز، ٚصؼجٔٝ 

ثٌؼذ٠تتذ ِتتٓ ثٌض وتتً، وّتتج أْ أخؾتتجح ثٌتتذسثدض٠ٓ 

ثٌشهٛدتتز دقجٌتتز متتؼ١فز ٚغ١تتش ِغذضتتٗ، ٚصظٙتتش 

 ؾذسثْ.ثٌٚثٌض١ٍّـ ػٍٝ 

 اشثؽ ثٌغٍُ

 ػٕجفش ثٔؾجة١ز أٚ ِؼّجس٠ز ِؼ١ٛدز 

ٓ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌضؾممجس، وّج أْ  صظٙش اٟ ثٌٛثؽٙض١

ثٌّقتذؼجس دؼتل ثٌؾتذجد١ه غ١تش ِغذضتٗ ٚدؼل 
ثٌخؾذ١ز صؼجٔٝ ِتٓ ثٌضمتٛط ٚث١ٌّتٛي، ٚثٌذ١تجك 

، ِض وتتً ث٤عتتّٕضٟ اتتٟ ٚثؽٙتتز ثٌتتذٚس ث٤سمتتٟ

 ؽز ِٓ ثٌؾمٛق ٚث١ٌّٛي.ٚصؼجٟٔ ثٌذسٚر ثٌخجس

 ثٌٛثؽٙجس

دتتتجح ثٌتتتذٚس  ٠قضه دج٤سم١ز، ٔظشث ٌضو١ش ِٕغٛدٙج.

 ث٨سمٝ

 دجح فّجَ  غ١ش ِغذش ِٚفضٛي.

ػذجسر ػٓ دشثه١ُ خؾذ١ز صُ صش١ُِ أؽضثء ِٕٙج، 

ػتتذث ِٕطمتتز ثٌقّتتجَ ٚثٌّطتتذخ ٚصؼتتجٟٔ ث٤عتتمش 

ثٌخؾذ١ز ِٓ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّؾتجوً أّ٘تج ثٌضمتٛط ٚ 

 ثٌضغٛط.

عتمش ثٌتذٚس 

 ث٨سمٝ

أسمتتتتتتتتتتت١ز  صؼجٟٔ ِٓ سؽـ ث١ٌّجٖ.

فّتتتتتتتتتتتتتتتتتجَ 

ِٚطتتتتتتتتتتتتذخ 

 ثٌذٚس ثٌغجٟٔ

 ػٕجفش دقجٌز ؽ١ذر 

 ّؾشد١جس ثٌ دقجٌز ؽ١ذر. ثٌذٚس ث٤ٚي ٚثٌغجٟٔاٝ 

ثٌطتتتتتتتتتتتتتجدك  .ثٌٛمغ ث٦ٔؾجةٟ ٌٍطجدك ثٌغجٟٔ دقجٌز ِضٛعطز

 ثٌغجٟٔ

ٌٝ فذث ِج، ا١ّتج ػتذث د٩ه ِٛصث٠ىٛ دقجٌز ؽ١ذر إ
 .ثٌقّجَ اٝ فجٌز ِضٛعطز

ز أسمتتتتتتتتتتت١
ثٌتتتتتتتتتتتتتتتذٚس 

 ث٤سمٟ

دذ٨ي ػٓ ثٌذ٩ه سم١جس ِٓ ثٌغ١شث١ِه صُ ػًّ أ

 .ٟٚ٘ دقجٌز ؽ١ذر ثٌّٛصث٠ىٛ

أسمتتتتتتتتتتت١ز 

 ثٌذٚس ث٤ٚي 

ِجصثٌتش ِٛؽتٛدر، سم١جس ثٌقؾش٠تز ثٌمذ٠ّتز ث٤

 .ٟٚ٘ دقجٌز ِضٛعطز

أسمتتتتتتتتتتت١ز 

 ثٌذٚس ثٌغجٟٔ

Setting 

 ثٌٛمغ ثٌقجٌٟ

 ٕٝصقً ثٌىٙشدجء ث٤سم١ز ِٓ خ٩ي دٍٛن دؾٛثس ِذخً ثٌّذ. 
 ٕٝٚوزٌه ثٌقشف ثٌققٟ.ِقذس ث١ٌّجٖ ِضٛاش دثخً ثٌّذ ، 

 ٨ ٠ٛؽذ غجص دجٌّذٕٝ، ٠ٚضُ ث٨ػضّجد ػٍٝ أٔجد١خ ثٌذٛصٛؽجص. 

 ثٌضسثػجس

 ٨ صٛؽذ

 و١ف١ز ػشك ثٌؼمجس ٌٍم١ّز ثٌؼج١ٌّز ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز 

٨ صٛؽتتذ ل١ّتتز ِضقتتٍز ثصقتتجي ِذجؽتتش، إ٨ أْ ثٌّذٕتتٝ صتتجس٠خٟ 

 ثٌؼّشثٟٔ. ٠ٚغُٙ اٟ أفجٌز ثٌٕغ١ؼ

 ٌم١ّز ثٌؼج١ٌّز ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز  ٘ج ػ٩لز دجد٨ةً 

ثٌذٕتتجء دتتجٌّٛثد ثٌضم١ٍذ٠تتز وج٤فؾتتجس ٚث٤خؾتتجح ٚهش٠متتز ثٌذٕتتجء 

 دجٌقٛثةو ثٌقجٍِز ٚٚؽٛد ثٌؾذجد١ه ِٓ ثٌّقذؼجس ثٌخؾذ١ز.

 ثٌضٛع١ك ثٌّؼّجسٞ

عقاااااااااااااااااااارا       
بحاااداد ا  احتفظااا 
 .التاريخية

عقاااارا  تمااا       
ازالتهاااااااا لتاسااااااا ة 
عطفااااااااااة الشاااااااااايخ 

 سليمان
عقاااااااااااااااااااارا       

تهااادم  احصااابح  
حطاااااااعي حا حعياااااااد 
اسااااااااتخدامها  اااااااا  

 حنشطه حخرى.
الفااااراع ال ااااا        

 المفتاح للحارة.
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 ؼجَِٛلغ ثٌؼمجس دجٌّٛلغ ثٌ           ثٌّغمو ث٤امٟ ٌٍذٚس ثأسمٟ

 
 ثٌٛثؽٙز ثٌؾّج١ٌز ٌٍؼمجس

 
 ثٌٛثؽٙز ثٌؾشل١ز ٌٍؼمجس

  ثٌضٛع١ك ثٌفٛصٛغشثاٟ

 ؽضء ِٓ ثٌضٛع١ك ثٌفٛصٛغشثاٟ

   
           ثٌؾذجد١ه ثٌخؾذ١زثٌٛثؽٙز ثٌشة١غ١ز            ثٌٛثؽٙز ثٌؾجٔذ١ز  

( دّٕطمز ػجدذ٠ٓ، :( صم١١ُ فجٌز ثٌقفجظ ٌٍؼمجس سلُ )9ؽذٚي سلُ )

 )ثٌذجفظ(ثٌّقذس> 

 :9ثٌؼمجس سلُ  95ثٌؼمجس سلُ 

  
 8ثٌؼمجس سلُ  18ثٌؼمجس سلُ 

  

 ;9ثٌؼمجس سلُ  92ثٌؼمجس سلُ 

  
دّٕطمز ػجدذ٠ٓ،  ثٌضٟ صّش دسثعضٙج( ثٌؼمجسثس 1ؽذٚي سلُ )

 ثٌّقذس> )ثٌذجفظ(

 

 ثٌضٛع١ك ثٌؼّشثٟٔ ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ

 
 ثٌّٛلغ ثٌؼجَ ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ

   
 ثٌقذٚد ثٌضجس٠خ١ز ٌٍؼمجسثس                    

 ثٌؼمجسثس ثٌّطٍز ػٍٝ ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ 
ث٤سثمتتتٟ ثٌضتتتٟ دٙتتتج أهتتت٩ي ٌؼمتتتجسثس صتتتُ 

 ٘ذِٙج

 فذٚد ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ

 (3ثٌٛثؽٙز ثٌؾشل١ز سلُ )
 (2ثٌٛثؽٙز ثٌؾّج١ٌز سلُ )

 (2ثٌٛثؽٙز ثٌؾشل١ز سلُ )

 (1سلُ ) ثٌٛثؽٙز ثٌؾّج١ٌز

 (1ثٌٛثؽٙز ثٌؾشل١ز سلُ )
 (3ثٌٛثؽٙز ثٌوشد١ز سلُ )

 (2ثٌٛثؽٙز ثٌؾٕٛد١ز سلُ )

 (2ثٌٛثؽٙز ثٌوشد١ز سلُ )

 (1ثٌٛثؽٙز ثٌؾٕٛد١ز سلُ )
 (1ثٌٛثؽٙز ثٌوشد١ز سلُ )
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ؾّؼز )ح ح(، ٚ ثٌٛثؽٙز ثٌوشد١ز -ثٌٛثؽٙز ثٌؾشل١ز ثٌؾّج١ٌز ثٌّ

 أ(-ثٌؾٕٛد١ز ثٌّؾّؼز ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ )أ

( ثٌضٛع١ك ثٌؼّشثٟٔ ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ دّٕطمز 9ؽذٚي سلُ )

قذس )ثٌذجفظ(  ػجدذ٠ٓ، ثٌّ

 ث٢صٟ>ثٌؼّشث١ٔز ثٌّؼّجس٠ز عز غضٕضؼ ِٓ خ٩ي ثٌذسث٠

ثِضضؽش دٙج ثٌؼٕجفش ثٌّؼّجس٠ز ثٌضجس٠خ١ز ِغ ثٌذٕجء ثٌضٟ ثٌؼمجسثس  .9

 ثٌقذ٠ظ صّغً ثٌٕغذز ث٤وذش.

ثٌؼمتجسثس ثٌضجس٠خ١تتز ثٌضتتٟ صقّتتً ل١ّتتز ِؼّجس٠تتز صظٙتتش اتتٟ هتتشق  .1

ِٚتٛثد ثٌذٕتجء ثٌّغتضخذِز ٚدؼتل صىغت١جس ث٤سمت١جس ثٌضجس٠خ١تتز، 

ثؽٙتز وتجٌىشث١ٔؼ ٚثٌؼمتٛد ثٌقؾش٠تز ٚثٌضؾى٩١س ثٌّؼّجس٠ز اٟ ثٌٛ

 ثٌخؾذ١ز ٚغ١ش٘ج صتصٟ دٕغذز ألً. ؾذجد١ه رثس ثٌّقذؼجسٚثٌ

ثٌؼمجسثس ثٌقذ٠غز ثٌضٟ صو١شس فذٚد٘ج ثٌضجس٠خ١ز ِٚج دٙج ِٓ ِذجٟٔ  .9

 غ١ش ِضٛثاك ِٚؾٖٛ ٌٍٕغ١ؼ ثٌؼّجسثٟٔ صّغً ثٌٕغذز ث٤لً دىغ١ش.

عتٜٛ دؼتل  ثٌؼمجسثس ثٌضجس٠خ١ز ثٌضٟ صٙذِش و١ٍجي ٌٚتُ ٠ذمتٝ ِٕٙتج  .2

 ث٤ه٩ي ثٌضجس٠خ١ز صّغً ألً ٔغذز.

ثٌضٛثؽتتذ ث٤وذتتش ٌٍؼمتتجسثس ثٌقذ٠غتتز ثٌّؾتتٛ٘ز ٌٍٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ   .5

ثٌضجس٠خٟ صمغ دتجٌمشح ِتٓ ثٌؾتجسع ثٌشة١غتٟ أٞ اتٟ ِتذخً ػطفتز 
ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ ِٓ ؽٙز فجسر ثٌّتذدٌٟٛ ٚوٍّتج ثصؾٕٙتج دؼّتك ؽٕٛدتجي 

ٝ رٌته ثٌٕتٛع ِتٓ دثخً ثٌؼطفز اٟ ثصؾجٖ فجسر ثٌغتمج١٠ٓ وٍّتج ثخضفت

ثدس ٔغتتذز ثٌؼمتجسثس ثٌضجس٠خ١تتز ٚثٌؼمتجسثس ثٌّضٛثامتتز صثٌؼمتجسثس ٚ

 ِؼٙج ِؾىٍز فٛسر رثس ل١ّز ِؼّجس٠ز ِشصفؼز ٔغذ١ت. 

غتتضخٍـ ِتتٓ ثٌذسثعتتز ثٌّؼّجس٠تتز أْ ثٌم١ّتتز ثٌضتتٟ صقٍّٙتتج ِٕطمتتز ٠

ٚثٌّشصذطز دجٌم١ّز ثٌؼج١ٌّز ٌّٛلغ   –ػطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ  –ثٌذسثعز 

ِذتجٟٔ  ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ثٌضتجس٠خٟ وىتً ٌٚت١ظ اتٟ ثٌضشثط صظٙش اٟ

 أعش٠ز أٚصجس٠خ١ز دؼ١ٕٙج. 

 الذراسح االرتواعُح لوٌطقح عاتذَي -3-1-4
أْ ثٌّؾضّغ اٟ ثٌّٕتجهك ثٌمش٠ذتز ث١ٌّذث١ٔز نـ ِٓ خ٩ي ثٌذسثعز ثثص

هتتشأس ػ١ٍتتٗ صو١تتشثس لتذ ِتٓ فتتجسر ثٌّتتذدٌٟٛ ٔجف١تز لقتتش ػجدتتذ٠ٓ 

أدس ثٌضتٟ ٠تضُ ثعتضتؾجس٘ج، وجصغجع ثٌقجسر، ٚٚؽٛد ث٤دشثػ ػّشث١ٔز 

إٌٝ صٛثؽذ أاتشثد ٨ صٕضّتٟ إٌتٝ ثٌّؾضّتغ ث٤فتٍٝ لتذ امتذ ثٌىغ١تش ِتٓ 

وٍّج صٛؽٕٙج إٌتٝ ثٌؾٕتٛح صؾتجٖ فتجسر ثٌغتمج١٠ٓ ٌىٓ سٚؿ ث٦ٔضّجء، ٚ

أٚ ٌقجسر ٌؼطفز ثٌؾ١خ ع١ٍّجْ  ْ ثٌّؾضّغ أوغش صّجعىجي ٚإٔضّجءي وٍّج وج

ٗ ٌُ صؼذ صٛؽذ إ٨ أٔ. ،ان٩ي ػٓ ث٦ٔضّجء ث٤ػُ ٌقٟ ػجدذ٠ٓثٌغمج١٠ٓ 

ْ دقشاز صم١ٍذ٠ز أاشثد ثٌّؾضّغ  أٞ ِٓ ثٌٛسػ ثٌقشا١ز اٍُ ٠ؼذ ٠ؾضوٍٛ

ثٌّؾضّغ دٛؽتٗ ػتجَ ٌتُ ٚ ٚ ٠ض١ّضْٚ دتعٛثق صم١ٍذ٠ز ِشوض٠ز،ِؼ١ٕز أ

ِٛثٌتذ ث١ٌٚ٤تجء ٚثٌضذتشن ٠ؼذ ٠ّجسط ِؼضمذثصٗ ثٌغجدمز اٟ ثٌز٘جح إٌٝ 

شفز ثٌضتتٟ دتمتتشفضُٙ، ٠ٚظٙتتش رٌتته ِتتٓ ثٔتتذعجس ثٌىغ١تتش ِتتٓ ث٤متت

ضشثع١تتز ثٌم١ّتتز ثٌ صمتتً، ٌتتزث 91;9ظٙتتشس دتتجٌخشثةو ثٌّغتتجف١ز ٌؼتتجَ 
 ؽضّجػ١ز دقٟ ػجدذ٠ٓ.ث٨

 

 تالقُوح االستخٌائُح وٌطقح عاتذَيعالقح القُن التراحُح ت -3-1-5

 للقاهرج التارَخُح
دٙتتذف ِؼشاتتز ِتتذٜ صّغ١تتً ثٌمتت١ُ ثٌضشثع١تتز دّٕطمتتز ػجدتتذ٠ٓ ٌٍم١ّتتز 

عمجه ٔضجةؼ ثٌذسثعز ثٌضق١ٍ١ٍز ػٍتٝ ث٨عضغٕجة١ز ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز، صُ ث

ِتتج ٠مجدٍٙتتج ِتتٓ ألغتتجَ ثٌم١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز ثٌضتتٟ صتتُ صمغتت١ّٙج إٌتتٝ لتت١ُ 

، (9وّج اتٟ ثٌؾتذٚي سلتُ ) ػّشث١ٔز ِٚؼّجس٠ز ٚصجس٠خ١ز ٚثؽضّجػ١ز

ِٕطمز ثٌذسثعز ٨ صض١ّض دىغجاز ثٌذ٨ةً ثٌضٟ صّغً ثٌم١ّتز ٚلذ صذ١ٓ أْ 

دؾىً ِذجؽش، ٌٚىٕٙج صقضٜٛ ػٍتٝ  ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ

 >ٟٚ٘ وج٢صٟ ٠ّىٓ أْ صىْٛ رثس فٍز دٙج، ل١ُ صشثع١ز

ِٕطمز ػجدذ٠ٓ صقّتً ل١ّتز ػّشث١ٔتز ِضّغٍتز اتٟ ثٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ  .9

ثٌضتجس٠خٟ ثٌتزٞ فتجاع ػٍتٝ ٔغتذز أوغتش ِتٓ ِضٛعتطز ِتٓ أفتجٌضٗ 

ٚصىجٍِتتٗ. إ٨ أْ ٘تتزث ثٌٕغتت١ؼ ثٌؼّشثٔتتٟ ٌتتُ ٠ؼتتذ فتتجا٩ي دج٤ٔؾتتطز 

ٌُٚ ٠ؼذ أ٠نجي ِشوضثي ٌٍق١جر  ،ٚثٌشٚثةغ ثٌّؼّجس٠ز ثٌّخضٍفز ز،ثٌضم١ٍذ٠

 .ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌضؾجس٠ز ثٌغمجا١ز

أٔٙتتج صض١ّتتض ِٕطمتتز ػجدتتذ٠ٓ صتتزخش دتتجٌم١ُ ثٌضشثع١تتز ثٌضجس٠خ١تتز ف١تتظ  .1

، ٚص١ّضس ثٌّٕطمز دتٔٙج وجٔش ؽج٘ذر ػٍٝ دمشدٙج ِٓ لقش ػجدذ٠ٓ
ػتٓ ثٌضتتعش  انت٩ي ثٌخذ٠ٛ٠ز وغ١ش ِٓ ث٤فذثط ثٌضجس٠خ١ز اٟ ثٌفضشر 

ص١ّضس ثٌّٕطمز ٕجصؼ ػٓ ث٨فضىجن ثٌّذجؽش دجٌمقش، ٚثٌّؾضّؼٟ ثٌ

أ٠نجي دؼ٩لضٙج دجٌخ١ٍؼ ثٌّقشٞ ِٕٚٙتز ثٌغتمج٠ز ثٌضتٟ عت١ّش ػٍتٝ 

ثٌمتتت١ُ إعتتتّٙج فتتتجسر ثٌغتتتمج١٠ٓ. إ٨ أْ ٘تتتزٖ ثٌمتتت١ُ ثٌغ٩عتتتز ٨ صّغتتتً 

. ٌٚىتتٓ ٠ّىتتٓ أْ صشِتتض ٌٙتتج ٚٔؾتتذ أْ ث٨عتتضغٕجة١ز صّغتت٩١ي ِذجؽتتشي 

ّقٍٝ ٨صثي ِشصذطجي دضٍه ثٌم١ُ ثٌضجس٠خ١ز ٠ٚضٛثسعٙج، ِّج ثٌّؾضّغ ثٌ

 .٠ض٠ذ ِٓ أ١ّ٘ضٙج ٚفٍضٙجدجٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ

ِٕطمز ػجدذ٠ٓ صقٛٞ د٨ةً ِؼجفشر صّش ٩ِفظضٙتج ٚ٘تٟ ٚؽتٛد  .9

ثٌٕتٛد١١ٓ. ٨ٚ ٠ّىتٓ سدتتو رٌته ثٌضٛثؽتتذ دجٌم١ّتز ثٌؼج١ٌّتتز ٚ٘تً أعتتش 

غ ثٌّقٍٝ، ٚاٟ ٘زٖ ثٌقجٌٗ ث٤ِش ٠قضجػ دجٌغٍخ ػٍٝ صشو١ذز ثٌّؾضّ

ٌّض٠تذ ِتتٓ ثٌذقتتظ ٚثٌضتتذل١ك ٠ّٚىتٓ أْ ٠تتذسػ اتتٟ لجةّتتز ث٤دقتتجط 

 .ثٌّغضمذ١ٍز

 

 حذَوتوصر القالذراسح التحلُلُح لوٌطقح العلىاَح  -3-2
ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠تز اتٟ ثٌمتج٘شر ثٌمذ٠ّتز ٘تٟ ثٌّٕطمتز ثٌّٛثؽٙتز ٌّم١تجط 

ٌتٝ أٚثختش ثٌؼقتتش إ ٔؾتتصٙج صشؽتغٚ .(9ث١ٌٕتً وّتج اتٟ ثٌؾتىً سلتُ )

ٚلتتذ أفتتذـ ٘تتزث ث٨ِضتتذثد  ،ثٌٍّّتتٛوٟ أٚ ثٌؼقتتش ثٌؼغّتتجٟٔ ثٌّذىتتش
ِؼض٨ٚي ػٓ ٔغ١ؼ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خٟ دؼذ صّذ٠ذ خو ثٌّضتشٚ اتٟ دذث٠تز 

ثٌضغؼ١ٕ١جس، ٚلذ وجٔش ثٌّٕطمز ِشصذطز اٟ ثٌغجدك دٕظ١شصٙج ثٌٛثلؼتز 

 اٟ ثٌؾجٔخ ثٌؾشلٟ ِٓ خو ثٌّضشٚ دطش٠مز ػن٠ٛز صم١ٍذ٠ز. 
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قش ثٌمذ٠ّز، ثٌّقذس 9ىً سلُ )ؽ  .[3]( ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز ّد

ثٌّٕطمتز ثٌّخضتتجسر صشصفتغ ػتتٓ وجاتز ثٌّٕتتجهك ث٤ختشٜ ثٌّق١طتتز دٙتتج 

جءس صغت١ّز صٍته دقٛسر خجفتز اتٟ خطتٛه ثٌؼتشك، ِٚتٓ ٕ٘تج ؽت

 ٚصضذغ ثٌّٕطمز ؽ١جخز ثٌخٛخز دقٟ ِقش ثٌمذ٠ّز. ثٌّٕطمز دجٌؼٍٛث٠ٗ،

 

 لوٌطقح العلىاَه اسح التارَخُح الذر -3-2-1
ؽجهب ث١ًٌٕ ده ثٌضٟ سعُ دٙج صُ ث٨ػضّجد ػٍٝ خش٠طز ِقّذ سِضٞ 

ثٌؾتشلٟ ٚثٌوشدتٟ دّقتجصثر ِقتش ثٌمذ٠ّتز ِٕتز ثٌفتضـ ثٌؼشدتٟ ٚفضتٝ 

ِٕضقش ثٌمشْ ثٌؼؾش٠ٓ ِٛمقجي ثٌّشثفً ثٌّضؼجلذز ٌطشؿ ثٌٕٙش أٞ 

جدمتز صٍته ث٤سثمٟ ثٌٕجصؾز ػتٓ ثٔقغتجس ١ِتجٖ ٔٙتش ث١ٌٕتً، ٚصّتش ِط

، ٚظٙش أْ ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز ِٚج فٌٛٙج لذ 95;9ثٌخش٠طز ِغ خش٠طز 

َ ::8صىٛٔش اٛق ث٤سثمٟ ثٌضٟ ٔضؾش ػٓ هشؿ ثٌٕٙش ث٤ٚي عٕز 
٘زث ٠ؼٕٟ أْ ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز لتذ ّٔتش دؾتىً  .(:وّج اٟ ثٌؾىً سلُ )

هذ١ؼٟ ِضذسػ ػٍٝ ِش ثٌغ١ٕٓ اٟ ثصؾجٖ ٔٙش ث١ًٌٕ. ِّج ٠ؼٕٟ صطتٛس 

ٌٚىتٓ ٘تزث  ،ج١ٌخ ِٚتٛثد ثٌذٕتجء ِتٓ ثٌؾتشق إٌتٝ ثٌوتشحثٌؼّشثْ ٚأع

ث٨عتتضٕضجػ ٠قضتتجػ إٌتتٝ ِض٠تتذ ِتتٓ ثٌذقتتظ ٚصٛعتت١غ ٔطتتجق ثٌذسثعتتز 

 .٠غذش رٌه ث٨عضٕضجػثٌؼّشث١ٔز ٌٍٛفٛي إٌٝ لطجع ػّشثٟٔ 

 

 
ش ِٛمـ :ؽىً سلُ ) ( ؽضء ِٓ خش٠طز سِضٞ ده ٌطشؿ ثٌٕٙ

قش ثٌمذ٠ّز  .[8]، ثٌّقذس ػ١ٍٙج ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز ّد
 

وّج ثػضّذس ثٌذسثعز ثٌضجس٠خ١ز ػٍٝ ثٌخشثةو ثٌضتٟ سعتّٙج وجصثٔٛاتج 

ثٌفجه١ّتز ٚث٠٤ٛد١تز ِتٓ خت٩ي لشثءثصتٗ  ضت١ٌٓٛفش ِقتش اتٟ ثٌقمذ

ٌىضجدجس ثٌشفجٌز ٚثٌّؤسخ١ٓ وجٌّمش٠ضٞ ٚثدتٓ دلّتجق. ٚلتذ أظٙتشس 

ف١تز صٍه ثٌخشثةو ِم١تجط ث١ٌٕتً دؾتىً ٚثمتـ ٚثٌؾٙتز ثٌّمجدٍتز ٌتٗ ٔج

 (. ;ثٌؾشق أٞ ِىجْ ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز وّج اٟ ثٌؾىً سلُ )

 
قذس  ،٠طز وجصثٔٛاج ٌّٕطمز ِقش ثٌمذ٠ّز( خش;ؽىً سلُ )  .[9]ثٌّ

 

وّغتؾذ ػّتشٚ دتٓ  ثٌّؼتجٌُ ثٌشة١غت١ز دجٌّٕطمتز ظٙشس اتٟ ثٌختشثةو

ض٠تز ٚأظٙشس ثٌختشثةو ٚؽتٛد ثٌّذسعتز ثٌّؼ ثٌؼجؿ ٚلقش ثٌؾّغ،

اشم١ز صقضجػ ٌّض٠ذ ِٓ  ٚمغ ثٌذقظاٟ ٔفظ ِىجْ ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ٗ. 

ثٌضذل١ك صفضشك ػٛدر ث٤فؾجس ثٌضٟ ص١ّتض ثٌتذٚس ث٤سمتٟ ِتٓ دمج٠تج 

 ،ٍٛث٠ٗ إٌٝ أٔمجك ثٌّذسعز ثٌّؼض٠تزثٌّذجٟٔ ثٌضجس٠خ١ٝ اٟ ِٕطمز ثٌؼ

ٚاٟ فجٌز فقز صٍه ثٌفشم١ز عضىْٛ صٍه ثٌم١ّز ثٌضشثع١ز ِٓ ث١ّ٘٤ز 
صّغ١ً ثٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز ٌٍمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز وّٛلتغ صتشثط دّىجْ اٟ 

 ػجٌّٟ إرث ِج صُ إدشثصُ٘ ٚصط٠ٛشُ٘ اٟ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ثٌقجٌٟ.

 

 لوٌطقح العلىاَحالذراسح العوراًُح  -3-2-2
اتٟ  ثٌذسثعتزِٕطمتز أسدغ خشثةو، ٚلذ ظٙشس ٌّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز صٛاش 

ِؼٍِٛتجس ٌٚتُ صضتٛاش  (،91وّتج اتٟ ثٌؾتىً سلتُ ) 91ثٌخش٠طز سلتُ 

دتجٌخطو ثٌضٛا١م١تز ٌؼتٟ دجؽتج ِذتجسن صختـ ِٕطمتز ثٌؼٍٛث٠تز، ٚصّتش 

دخش٠طز ثٌٛمغ ثٌشث٘ٓ وّج  95;9ِمجسٔضز ثٌخش٠طز ثٌّغجف١ز ٌؼجَ 

، ٚلتتذ صتتُ ٩ِفظتز ثٌٕمتتجه ثٌضج١ٌتتز ِتتٓ ختت٩ي  ،(99اتٟ ثٌؾتتىً سلتتُ )

 ِطجدمز ثٌخش٠طض١ٓ>

 ٌٍ ٚفجسر ثٌؾشثلٛرثسصذثد دؼل ثٌؼمجسثس ٞ  .خٍش اٟ ػطفز ػٕذش

  َٚدٕجء ِغؾذ أ٨ٚد خ١ّظ دذ٨ي ِٕٙج.ثٌؼزسثء و١ٕغز صٙذ 

  ثٌؾشلٟ ٌؼّتً ؽتجسع ٠تشدو دت١ٓ فتجسر سدٚد ثٌّغؾذ ِٓ ثٌؾجٔخ

 ثٌؾشثلٖٛ ٚفجسر ثٌخٛخز ِغ صى٠ٛٓ فش ِٓ ثٌؼمجسس ثٌقذ٠غز.

  سدٚد ثٌّغؾذ ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌؾٕٛدٟ ٌؼًّ ؽتجسع ٠تشدو دت١ٓ فتجسر

 ثٌؾشثلٖٛ ٚػطفز ف١جَ.

 ٔخ ثٌؾّجٌٟ ٚصى٠ٛٓ ِتج ٠ؾتذٗ ِٕتٛس خٍفتٟ سدٚد ثٌّغؾذ ِٓ ثٌؾج
 ٦ٔجسر ثٌؼمجسثس ثٌّمجدٍز ٌٍّغؾذ ِٓ ؽٙز ثٌؾّجي.

 

ح  مصر 

 القديمة

  لاايةمنطقة ال

مقياس 

 النيي

 ثٌّذسعز ثٌّؼض٠ز

 ِم١جط ث١ًٌٕ
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-91;9ٌّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز  91ف١ز سلُ ( ثٌخش٠طز ثٌّغج91ؽىً سلُ )

غجفز، ثٌّقذس )ِٛمـ ػ١ٍٙج ِٕطمز ثٌذسثعز21;9  (.١٘تز ثٌّ

 

٠ضنـ ِٓ دسثعز ثٌخشثةو ثٌّغجف١ز أْ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌضتجس٠خٟ 
ثٌضم١ٍذٞ لذ صؼتشك ٌتذؼل ثٌضؼتذ٩٠س اتٟ صمغت١ُ ث٤سثمتٟ ٚثصغتجع 

ثٌؾٛثسع، ٚخجفز اٟ إػتجدر صمغت١ُ أسك ثٌى١ٕغتز. إ٨ أٔتٗ ٨ ٠تضثي 

 .٠قضفع دٕغذز وذ١شر ِٓ صىجًِ ثٌٕغ١ؼ ػٍٝ فذٚد ثٌؾٛثسع ثٌضجس٠خ١ز

 
ٌّٕطمز  95;9( ِمجسٔز ثٌخش٠طز ثٌّغجف١ز ٌغٕز 99ؽىً سلُ )

 ، ثٌّقذس )ثٌذجفظ(.مغ ثٌقجٌٟثٌذسثعز ِغ ثٌٛ

 

لوٌطقاح للىضاع الاراهي الوعوارَاح العوراًُاح الذراساح  -3-2-3

 العلىاَح
صُ إخض١جس فجسر ثٌؾشثلٛر وّغجي ٌٍفشثؽ ثٌؼّشثٟٔ ثٌّفضٛؿ، ٚثٌؼمجسثس 

ػتٓ ٌضىتْٛ ِؼذتشر  صقت١ٕفجس صقش أسدؼزِقً ثٌذسثعز صُ ثخض١جس٘ج 

 ، ٟٚ٘ وجٌضجٌٟ>ِخضٍش أٔٛثع ثٌؼّشثْ دجٌّٕطمز

س ػذجسر ػٓ ِذجٟٔ صجس٠خ١ز رثس ل١ّز ِشصفؼز، ٚصضّغً اٟ ػمجسث -1

 ( دؼطفز ػٕذشٞ.9( دقجسر ثٌؾشثلٛر، ٚ)99ثٌؼمجس)

ػمجسثس ػذجسر ػٓ ِذجٟٔ صجس٠خ١ز ِٕخفنتز ثٌم١ّتز، ٚصضّغتً اتٟ  -2

 ( دضلجق ِذجسوز.9( دقجسر ثٌؾشثلٛر، ٚثٌؼمجس)99ثٌؼمجس)

صضّغً ػمجسثس فذ٠غز د١ٕش ػٍٝ ٔفظ فذٚد ثٌؼمجسثس ثٌضجس٠خ١ز، ٚ -3

 ( فجسر ثٌؾشثلٛر.;19،9اٟ ثٌؼمجسثس )

ػمجسثس فذ٠غز سدس ػٓ فذٚد ثٌؼمجسثس ثٌمذ٠ّز، أٚ صىٛٔتش ِتٓ  -4

ثٔذِجػ أوغش ِٓ ػمجس، ٚد١ٕش دّٕو فذ٠ظ ِؾٖٛ ٌٍٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ 
 ( فجسر ثٌؾشثلٛر.99ثٌضجس٠خٟ، ٚصضّغً اٟ ثٌؼمجس )

( فتٛس ٚثؽٙتجس ثٌؼمتجسثس ِقتً ثٌذسثعتز، ٠2ٛمـ ثٌؾتذٚي سلتُ )

( ؽتتتضء ِتتتٓ صم١تتت١ُ فجٌتتتز ثٌقفتتتجظ ٌقتتتجسر 5ضٕتتجٚي ثٌؾتتتذٚي سلتتتُ )٠ٚ

 ثٌؾشثلٖٛ.

 

 

 9ثٌؼمجس سلُ  99ثٌؼمجس سلُ 

 

 
 ;9ثٌؼمجس سلُ  99ثٌؼمجس سلُ 

  
 99ثٌؼمجس سلُ  19ثٌؼمجس سلُ 

  
( ثٌؼمجسثس ثٌضٟ صّش دسثعضٙج دّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز، 2ؽذٚي سلُ )

 ثٌّقذس> )ثٌذجفظ(

 جسر ثٌؾشثلٛرثٌضٛع١ك ثٌؼّشثٟٔ ٌق

  
 دّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز ثٌّٛلغ ثٌؼجَ ٌقجسر ثٌؾشثلٛر

 ثٌؼمجسثس ثٌّطٍز ػٍٝ ثٌقجسر

 فجسر ثٌؾشثلٛر

 ثٌٛثؽٙز ثٌؾّج١ٌز

 ؽٙز ثٌؾٕٛد١زثٌٛث

عقاااااااااااااااااااارا       
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د١ز ٌقجسر ثٌؾشثلٖٛ ثٌؾٕٛ  ثٌٛثؽٙض١ٓ ثٌّؾّؼض١ٓ ثٌؾّج١ٌزٚ 

( ثٌضٛع١ك ثٌؼّشثٟٔ ٌقجسر ثٌؾشثلٛر دّٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز، 5ؽذٚي سلُ )

 ثٌّقذس> )ثٌذجفظ(

س٠تز أْ ثٌؼمتجسثس دّٕطمتز ثٌّؼّجثٌؼّشث١ٔز ٠ضنـ ِٓ خ٩ي ثٌذسثعز 

ثٌؼٍٛث٠ز ٠وٍخ ػ١ٍٙتج ثٌضتذ٘ٛس ثٌؾتذ٠ذ ٚٔغتذز ثٌّذتجٟٔ ثٌضجس٠خ١تز رثس 

ضثي ٠ت. ٌىٓ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌضتجس٠خٟ ٨ؽذثي  جي ثٌم١ّز ثٌّشصفؼز مؼ١ف

ٌُٚ ٠ضُ ػًّ صؼذ٠جس وغ١شر ػٍٝ فذٚد ثٌؼمتجسثس ثٌضجس٠خ١تز ٌتزث  ،لجةُ
اٟ ثٌّٕطمز ث٩ٌاضز  ٔؾذ ٔغ١ؼ ػّشثٟٔ صجس٠خٟ ِضىجًِ. ِٚٓ ث٤ؽ١جء

ٌٛثؽٙجس ٠ٚظٙش رٌه اٟ ث ،إسصفجع أسمٙج ِمجسٔز دجٌّٕجهك ثٌّق١طز

 ثٌّؾّؼز ٌقجسر ثٌؾشثلٖٛ.

 لوٌطقح العلىاَحالذراسح االرتواعُح  -3-2-4
أْ ثٌّؾضّتتغ ٠ض١ّتتض دضشثدطتتٗ  ث١ٌّذث١ٔتتز صنتتـ ِتتٓ ختت٩ي ثٌذسثعتتز ث

ٓ ، ٚلذ ثعضذي ػٍٝ رٌه ِٚثعضّشثس ثٌؼ٩لجس ث٨ؽضّجػ١ز د١ٓ أاشثدٖ

ثعتتضخذثَ ثٌٛفتتذثس سفتتذ هتتشق ام١تتز ٚدسثعتتز ثٌّغتتجلو ث٤ختت٩ي 

ظٍش ِٕوٍمز ػٍٝ ٔفغتٙج ِٚقضفظتز  ثٌفشثغجس ثٌؼجِزأ٠نجي ثٌغى١ٕز، ٚ

دتدؼجد٘ج ِٚغ١ّجصٙج إٌٝ فذ وذ١ش وجٌقجسر ٚثٌؼطفتز ٚثٌضلتجق، ٚأ٠نتجي 

ٚؽتتٛد ثٌّقتتجهخ أِتتجَ ث٤د١ٕتتز ٌضؾّتتغ ث٤٘تتجٌٟ ػ١ٍٙتتج د١ٌتتً ػٍتتٝ 

وتتزٌه ثفضفتتجظ ثٌّٕطمتتز  ضّجػ١تتز دجٌّٕطمتتز.ثعتتضّشثس٠ز ثٌؼ٩لتتجس ث٨ؽ

دتت١ٓ ذجػتتز ثٌؾتتجة١ٍٓ ٚصذتتجدي ٚثٌّٕضؾتتجس دتتتٔٛثع ثٌضؾتتجسر ثٌضم١ٍذ٠تتز وجٌ

أِتتج دخقتتٛؿ ثٌقتتشف ثٌضم١ٍذ٠تتز اٍتتُ ٠تتضُ سفتتذ أٞ ِتتٓ  ثٌؾ١تتشثْ.

 ثٌضؾجس٠ز. ضؾّؼجس ثٌقشا١ز أٚ ثٌثٌٛسػ 

عالقح القُن التراحُح توٌطقح العلىاَح تالقُوح االستخٌائُح  -3-2-5

 لتارَخُحللقاهرج ا
صذت١ٓ ػتتٓ هتتشق ثعتمجه ثٌمتت١ُ ثٌضشثع١تتز دّٕطمتز ثٌؼٍٛث٠تتز ػٍتتٝ ثٌم١ّتتز 

ٌٙتج ػ٩لتز ِذجؽتشر صشثع١تز مت١ُ دصض١ّتض ث٨عضغٕجة١ز أْ ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز 

 >، ٟٚ٘ وجٌضجٌٟٚدؼنٙج ِٕذعشدجٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌٚىٕٙج مؼ١فز 

ثٌتزٞ ّٔتٝ  ل١ّز ػّشث١ٔز ِضّغٍز اتٟ ثٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌضتجس٠خٟ .9

٠ّٚىتٓ أْ  ،ٍتٝ ِتش ثٌغت١ٕٓ اتٟ ثصؾتجٖ ٔٙتش ث١ٌٕتًِضذسػ ػدؾىً 

 ٠ظٙش رٌه ِٓ خ٩ي لطجع ػّشثٟٔ دجٌّٕطمز.

ل١ّز إؽضّجػ١ز ِضّغٍز اٟ ثٌؼ٩لجس ث٨ؽضّجػ١ز ثٌضم١ٍذ٠تز ثٌّتؤعشر  .1

  .ػٍٝ ثٌؼّشثْ دجٌّٕطمز

ثٌضٟ صشِض إٌٝ  أٔمجك ثٌّذسعز ثٌّؼض٠زِضّغٍز اٟ ل١ّز صجس٠خ١ز  .9

 .ثٌّغجؽذ اٟ ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١زثٌش٠جدر ثٌؼ١ٍّز ٌٍّذثط ٚ

( ثعتتمجه ثٌمتت١ُ ثٌضشثع١تتز دّٕطمضتتٟ ػجدتتذ٠ٓ 8)٠ٛمتتـ ثٌؾتتذٚي سلتتُ 

 ٚثٌؼٍٛث٠ز ػٍٝ ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلؼجٌضشثط ثٌؼجٌّٟ.

 

 

 

 

 الوقارًح التحلُلُح لوٌطقتٍ عاتذَي والعلىاَح -4
د٨ةتتً ثٌمتت١ُ ث١ٌّّتتضر ٌىتتً ِتتٓ ِٕطمتتز ػجدتتذ٠ٓ دتت١ٓ مجسٔتتز ّصظٙتتش ثٌ

 ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز> (٠9ز ِٓ خ٩ي ثٌؾذٚي سلُ )ِٕٚطمز ثٌؼٍٛث

٠وٍخ ػٍٝ ِٕطمتز ػجدتذ٠ٓ لت١ُ صشثع١تز ٨ صّغتً ثٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز  -9

 ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ دؾىً ِذجؽش. 

ص١ّضس ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز دؼذر ل١ُ صشثع١ز ثخضٍفش أٔٛثػٙج إّٙج ل١ّز  -1

، ٚصذج٠ٕتش ِتٓ ف١تظ ِتذٜ صجس٠خ١تز ٚثؽضّجػ١تزػّشث١ٔز ٚأخشٜ 

صؾجدٙش اتٟ وٛٔٙتج صّغتً ثٌم١ّتز  ٚ٘ج اٟ ثٌٕغ١ؼ ثٌّؼجفش. ٚؽٛد

 ث٨عضغٕجة١ز ٌّٛلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ صّغ٩١ي ِذجؽشثي. 

ٓ اٟ ػذَ ثفضٛثةّٙج ػٍٝ د٨ةً ٌٍم١ّز ث٦عضغٕجة١ز  -9 صؾضشن ثٌّٕطمض١

ض، ٚثٌتتذسح ٚثمتتقز ِٚشوتتضر ِغتتً غ١تتشُ٘ ِتتٓ ثٌّٕتتجهك ثٌّؼتت

 ، ٚغ١شُ٘.ث٤فّش، ٚدجح ثٌؾؼش٠ز

ضتتجةؼ ثٌغتتجدمز ٠ّىتتٓ صمغتت١ُ ث٤ّٔتتجه ثٌؼّشث١ٔتتز دجٌمتتج٘شر ػٍتتٝ ثٌٕ دٕتتجءي 
 ثٌضجس٠خ١ز إٌٝ ث٨ّٔجه ثٌضج١ٌز>

  ّٔتو ػّشثٔتٟ ٌّٕتجهك دٙتج د٨ةتً ٌٍم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز ألولاالٌوط <

ٚثمقز ِٚشوضر أٚ آعجس ِٕٚجهك صشثع١ز روشس دؼ١ٕٙج اٟ ِغٛدر 

 ِٕطمز ثٌذسح ث٤فّش.ٌزٌه ِغجي  ،د١جْ ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز

 ٌّٔو ػّشثٟٔ ٌّٕجهك دٙج د٨ةً ٌم١ُ صشثع١تز ِضقتٍز وط الخاًٍال <

ثصقجي ِذجؽش دجٌم١ّز ث٦عضغٕجة١ز، ٚ٘زٖ ثٌذ٨ةً ِٛؽٛدر ٌٚىٓ ٘زث 

 ِٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز.ٌزٌه ِغجي  ،ثٌٛؽٛد مؼ١ش أٚ ٠شثد ثٌضٕم١خ ػٕٗ

 ّٔو ػّشثٟٔ ٌّٕجهك ٠وٍخ ػ١ٍٙج ل١ُ غ١ش ِشصذطتز الٌوط الخالج <

ث٦عضغٕجة١ز، ٚد٨ةً صٍه ثٌم١ُ ِٕذعشر ٚ غ١تش  ثسصذجه ِذجؽش دجٌم١ّز

 ِٕطمز ػجدذ٠ٓ. ٌزٌه ِغجي، ِٛؽٛدر اٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ

ػٍٝ رٌه ٠مضشؿ ثٌذقظ أْ صىْٛ أ٘ذثف ثٌقفجظ ثٌضٟ صقتذد ٔتٛع  دٕجءي 

 ثٌضذخً اٟ وً ّٔو وجٌضجٌٟ>

  :ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌم١ُ ثٌّٛؽٛدر ٚٚلش صذ٘ٛس٘ج ٚثصثٌز الٌوط األول

 قٛس أعجعٟ ِٓ ِقجٚس ثٌض١ّٕز.ِج ٠ؾٛ٘ٙج ٚؽؼٍٙج ِ

  :ًٍشثص ٚؽٛد ثٌم١ُ ٚإدثسر ثٌؼّشثْ اٟ ٘زث ث٦صؾجٖ.إدالٌوط الخا 

  :سدو ثٌم١ُ ِغ د٨ةٍٙج ثٌضجس٠خ١ز رثس ثٌقٍز دجٌم١ّتز الٌوط الخالج

ث٦عضغٕجة١ز أٚ إػجدر ف١جغز ثٌم١ُ ثٌضٟ ثٔتذسط ٨ٚ ٚؽتٛد ٌٙتج اتٟ 
 ٠ز.ث٦هجس ثٌؼّشثٟٔ ثٌّؼجفش ِٓ خ٩ي د٨ٌز صؼذ١ش

 

 هٌهزُح الحفاظ الوقترحح -5
دٙذف ثٌٛفٛي دجٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز إٌٝ ِٛلغ صشثط صضىجًِ ا١ٗ ثٌم١ّٗ 

ث٨عضغٕجة١ز ثٌضٟ وجٔش عذذجي اٟ إدسثؽٗ ٌمجةّز ِٛثلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ، 

٠خٍـ ثٌذقظ إٌتٝ ثلضتشثؿ ِٕٙؾ١تز ٌٍقفتجظ ػٍتٝ ٌٍمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز 

ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ ٌّٕتجهك صغضٛػخ ثخض٩ف ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌىجِٕز اٟ 

ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز،  ِٓ خ٩ي ع٩ط ع١ٕجس٠ٛ٘جس ٌٍقفتجظ ٚامتجي ٌقجٌتز 

 ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر ػٓ ثٌم١ُ دىً ِٕطمز.

صضىْٛ ثٌّٕٙؾ١ز ِٓ أسدؼز ِشثفً ٠ضُ صطذ١مٙج ٌىً ِٕطمز ِٓ ِٕجهك 

 ، ٚع١ضُ ؽشفٙج ا١ّج ٠ٍٟ>(99ثٌؾىً سلُ )ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز وّج اٟ 

 

 اساخ القُوح وتحذَذ األًواط العوراًُحتحلُل در  -5-1
 اٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ ػًّ ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز>

  ثٌضجس٠خ١ز ٚثٌؼّشث١ٔز ٚثٌّؼّجس٠ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ثٌذسثعجس ث٤سدؼز

 .ثٌضشثع١ز، ٚثعضخشثػ ثٌم١ُ فج٨س ثٌذسثعزثٌضٟ صُ صطذ١مٙج ػٍٝ 

 ط ضغٕجة١ز ٌّٛلتغ ثٌضتشثصقذ٠ذ ػ٩لز وتً ل١ّتز صشثع١تز دجٌم١ّتز ث٨عت
 ثٌؼجٌّٟ ثٌٕجدؼز ِٓ ِغٛدر د١جْ ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز.

 

تقُُن هذٌ وراىد الاذالئل الوعثارج عاي القاُن والعىاهال التاٍ  -5-2

 تؤحر علُها
 اٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ ػًّ ع٩ط خطٛثس وج٢صٟ>

  ٜٚؽٛد ثٌذ٨ةً ثٌّؼذتشر ػتٓ وتً ل١ّتز اتٟ فتٛسر سعتُ صّغ١ً ِذ

 ِضٛعتو إٌتٝصقتش ِضٛعتو  ٚؽٛد ِٕخفل إٌتٝ)٠ضذسػ ِٓ  ،د١جٟٔ

ِٓ خ٩ي ػًّ دسثعتجس ِضخققتز  (ِشصفغاٛق ِضٛعو إٌٝ إٌٝ 

ُ ثاضتشثك ٚؽٛد٘تج ٚثٌضقمك ِٓ ثٌم١ُ ثٌضٟ ص ،ٌضم١١ُ ٚؽٛد وً ل١ّز

 اٟ ثٌّٕو ثٌغجٟٔ.

ؾٕٛد١ز
ؽٙز ثٌ

ثٌٛث
 

 

ز 
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ثٌ
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ّجٌ
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  ْصقذ٠ذ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤعش عتٍذجي ػٍتٝ ثٌتذ٨ةً ثٌّؼذتشر ػتٓ ثٌمت١ُ إ

ِتٕخفل صتع١ش )٠ضذسػ ِٓ سعُ د١جٟٔ ٚؽذس، ٚصّغ١ٍٙج اٟ فٛسر 

ِتٓ  (ِضٛعتو إٌتٝ اتٛق ِضٛعتو إٌتٝ ِشصفتغ صقش ِضٛعو إٌتٝ ٌٝإ

 .ثٌم١ٌُٙج ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر ػٓ صضؼشك  ثٌضٟخ٩ي دسثعز ثٌّخجهش 

  ٓصقذ٠ذ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤعش دؾىً إ٠ؾتجدٟ ػٍتٝ ثٌتذ٨ةً ثٌّؼذتشر ػت

صتتع١ش )سعُ د١جٟٔ ٠ضتذسػ ِتٓ ثٌم١ُ إْ ٚؽذس، ٚصّغ١ٍٙج اٟ فٛسر 

و إٌتتٝ اتتٛق ِضٛعتتو إٌتتٝ ِضٛعت صقتتش ِضٛعتتو إٌتتٝ ِتٕخفل إٌتتٝ

ٔجدؼتز ِتٓ صمتذ٠ش ثٌّؾضّتغ صٍته ثٌؼٛثِتً ٚغجٌذتجي ِتج صىتْٛ  ،(ِشصفغ

 ثٌّقٍٝ ٚثٌّذجدسثس ثٌفشد٠ز.

 

 تقُُن الىضع الراهي )هذي تذهىر الذالئل الوعثرج عي القُن( -5-3
ثٌمت١ُ  ثٌشثٕ٘تز ٌٍتذ٨ةً ثٌّؼذتشر ػتٓ اٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضُ صمغ١ُ ثٌقجٌز

 >وجٌضجٌٟ لغ١ّٓ إٌٝ

 ٚصّغ١تً  ِٛؽٛدر ٚصضؼشك ٌٍضتذ٘ٛس،ِؼذشر ػٓ ثٌم١ُ ةً > د٨األول

 دطتب إٌتٝرٌه ثٌضذ٘ٛس اٟ فٛسر سعُ د١جٟٔ ٠ضذسػ ِٓ )صتذ٘ٛس 

ِتٓ خت٩ي ( ِضٛعو إٌٝ اٛق ِضٛعو إٌتٝ عتش٠غ صقش ِضٛعو إٌٝ

 ،ثعضىّجي ثٌذسثعجس ثٌّضخققز ثٌضٟ صُ ػٍّٙج اٟ ثٌخطٛر ثٌغجدمز

ً عٍذ١ز. ٠ٚىْٛ ٚسفذ ِؼذي ثٌضذ٘ٛس ٌٍذ٨ةً ثٌضٟ صضؼشك ٌؼٛثِ

٠ٚؼتذ ٘تزث ثٌشفتذ أدثر ِّٙتز ؽتذثي ٌضم١١ُ ِذ١ٕجي ػٍٝ ٚعجةً ٌٍم١جط. ث

 ظ ٠غجػذ اٟ صشص١خ أ٠ٌٛٚجس ثٌضذخً. اٟ صط٠ٛش خطز ثٌقفجظ ف١

 ًٍغ١تتش ِٛؽتتٛدر ػٍتتٝ أسك ثٌٛثلتتغ ٠ّٚىتتٓ أْ صىتتْٛ  لتت١ُ> الخااا

وّج اٟ ثٌّٕو ثٌغجٌظ. ٚصقضجػ صٍه ثٌمت١ُ إٌتٝ سدطٙتج ِقجٚس ٌٍض١ّٕز 

ٕ٘جن د٨ةً ٠ّىٓ  جس٠خ١ز أٚ صّغ١ٍٙج دذ٨ةً صؼذ١ش٠ز. ٚأ٠نجي دذ٨ةً ص

إدسثؽٙج صقش ٔفظ ثٌضق١ٕش ٟٚ٘ د٨ةً ثٌم١ُ ثٌّؼجفشر ثٌضٟ صٍمٝ 

ثٌضمذ٠ش ٚث٨ػضشثف ِٓ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍتٟ ٠ّٚىتٓ صط٠ٛش٘تج ٌقتجٌـ 

 ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز. 

 

 وضع سٌُارَىهاخ الحفاظ -5-4
ثٌّؼذتشر  ذ٨ةًٚؽتٛد ثٌتِتذٜ ػٍٝ صم١١ُ ثٌٛمغ ثٌتشث٘ٓ ٚصّغ١تً  دٕجءي 

إدسثػ ضُ ١، عتتتٌٍضتتتذ٘ٛسفجٌضٙتتتج ِٚتتتذٜ صؼشمتتتٙج  ٚصم١تتت١ُثٌمتتت١ُ ػتتٓ 
ثٌضذخً  أ٠ٌٛٚجس ٚصٛم١ـإؽشثءثس ثٌقفجظ صقش ع٩عز ع١ٕجس٠ٛ٘جس 

 وّج ٠ٍٟ>دىً ع١ٕجس٠ٛ، 

 ٠ضؼجًِ ِغ ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر ػٓ ثٌم١ّز  :الوحافع""السٌُارَى األول

ٌّٕو ث٤ٚي دؾىً وغ١تش ث٨عضغٕجة١ز دؾىً ِذجؽش ٚثٌضٟ ظٙشس اٟ ث

ٚاٟ ثٌّٕو ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ دؾىً ِٓ ِضٛعو إٌٝ مؼ١ش، ٚفقتٍش 

 ٌٍخطش. زِؼشم صم١١ُ صذ٘ٛس عش٠غ أٞ أٔٙجػٍٝ 

٘زث ثٌغ١ٕجس٠ٛ ٠شصىض دقٛسر أعجع١ز ػٍٝ ثخض١جس ألتً لتذس ِطٍتٛح 

ِٓ ثٌضذخً ثٌزٞ ٠نّٓ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر ػٓ ثٌمت١ُ، ٠ٚتضُ 

ٚثٌضتتذخً ثٌطتتجسا ٌّؼجٌؾتتز ِتتج  ّؼشمتتز ٌٍخطتتش،ثٌ ثٌتتذ٨ةًثٌضؼجِتتً 

 عش٠ز أٚ صجس٠خ١ز رثس ل١ّز ِشصفؼز. أٚؽه ػٍٝ ث١ٙٔ٨جس ِٓ ِذجٟٔ أ

 

٠ضؼجِتً ِتغ د٨ةتً ثٌمت١ُ  :التطىَر قصُر األهاذ"" السٌُارَى الخاًٍ

ٚصقضتجػ إٌتتٝ ص١ّٕتتز أٚ  ٌضتٟ صظٙتتش دؾتتىً متؼ١ش ٌٚىٕٙتتج ِٛؽتتٛدر،ث

صتذ٘ٛس ثٌّؼذتشثس ثٌضتٟ  صٕم١خ وجٌضٟ صظٙش اٟ ثٌتّٕو ثٌغتجٟٔ. ٚٚلتش

طتب" اتٟ ٚد ِضٛعتو ٚصقتش ِضٛعتوفقٍش ػٍٝ صقت١ٕش "صتذ٘ٛس 

 دشثص ٚؽٛد٘ج.ثٌّٕو ث٤ٚي ِغ صط٠ٛش٘ج ٚإ

٘تزث ثٌغت١ٕجس٠ٛ ٠شصىتض ػٍتٝ صط٠ٛشد٨ةتً ِؼ١ٕتز ٌٍمت١ُ ٠تضُ ِتٓ ختت٩ي 

إؽشثءثس ففجظ ٩ِةّز، ١ٌٚظ دجٌنشٚسر ث٨ٌضضثَ دّذذأ ثٌقذ ث٤دٔٝ 

دتذ٨ي ِتٓ ثٌقفتجظ. ٚأ٠نتجي  در ث٦ف١تجءضخذثَ إػتجِٓ ثٌضذخً. ا١ّىٓ ثع

صؼض٠ض اىتشر ٚ، ثفض١جؽجس ثٌغىجْ ثٌّق١١ٍٓصٍذ١ز ٠ؼًّ ٘زث ثٌغ١ٕجس٠ٛ 

 أْ صغؾ١ً ثٌّٛلغ وضشثط ػجٌّٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌض١ّٕز. 

ٚػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي ٠ّىٓ ثعضخذثَ ٘تزث ثٌٕتٛع ِتٓ ثٌضتذخً اتٟ ثٌقجٌتز 

٠ز" آّ ثٌّّىٓ ثخض١جس ثٌذسثع١ز ثٌغج١ٔز اٟ ٘زث ثٌذقظ "ِٕطمز ثٌؼٍٛث

ل١ّتتز ثٌٕغتت١ؼ ثٌضتتجس٠خٟ ثٌتتزٞ ّٔتتٝ دؾتتىً صم١ٍتتذٞ صؾتتجٖ ث٤سثمتتٟ 

 دشثص ٘زٖ ثٌم١ّز.ر ثٌؼّشثْ صؾجٖ إثٌّىضغذز ِٓ هشؿ ثٌٕٙش، ٚإدثس

 

  ٠ضؼجًِ ِغ ثٌم١ُ ثٌضٟ ٌُ  التٌوىٌ طىَل األهذ":"السٌُارَى الخالج

ٚثٌضتٟ ٠ىٓ ٌٙج د٨ةً ِؼذشر ػٕٙج اٟ ثٌٛمتغ ثٌتشث٘ٓ ٌقجٌتز ثٌقفتجظ 

صظٙش دتجٌّٕو ثٌغجٌتظ ِٚقجٌٚتز سدطٙتج دتذ٨ةً صجس٠خ١تز صّغتً ثٌم١ّتز 
 ث٨عضغٕجة١ز ٚخجفز ثٌم١ُ ثٌضٟ فقٍش ػٍٝ صق١ٕش "ِقجٚس ص١ّٕز".

٘زث ثٌغ١ٕجس٠ٛ ٠شصىض ػٍٝ صغ١ٍو ثٌنٛء، ِٓ خت٩ي ٚعتجةً ثٌضّغ١تً 

ثٌّٛؽٛدر اٟ وً ِٕطمز ٌضظٙتش  ثٌذ٨ةًثٌّخضٍفز ٌٛثفذر أٚ ثع١ٕٓ ِٓ 

ٛق أٞ ِٕطمز أخشٜ اتٟ ِٛلتغ ثٌضتشثط ثٌؼتجٌّٟ. ثعتضٕجدثي دّغضٜٛ ٠ف

إٌٝ ٘زث ثٌضّغ١ً، ؽ١ّتغ إؽتشثءثس ثٌقفتجظ ثٌّٛفتٝ دٙتج عتضخذَ ٘تزث 

ثٌوشك اٟ صغ١ٍو ثٌنٛء ػٍٝ ٔفظ ثٌم١ّز. ٠ٚؾًّ رٌه إف١جء ثٌمت١ُ 

ثٌّٕتتذعشر اتتٟ ثٌّٕتتجهك ثٌضتتٟ صضذتتغ ثٌتتّٕو ثٌغجٌتتظ ػتتٓ هش٠تتك ثٌضّغ١تتً 

ثٌضتتتع١ش ثٌغتتٍذٟ ػٍتتٝ صىجِتتً ثٌضؼذ١تتشٞ. ٠ٕذوتتٟ ثٌقتتشؿ ػٍتتٝ ػتتذَ 

 .ِغ دؼنٙج اٟ ِق١و ِٛلغ ثٌضشثط. ثٌذ٨ةً

ػٍٝ عذ١ً ثٌّغتجي ٠ّىتٓ ثعتضخذثَ ٘تزث ثٌٕتٛع ِتٓ ثٌضتذخً اتٟ ثٌقجٌتز 

ثٌذسثعتتت١ز ث٤ٌٚتتتٝ "ِٕطمتتتز ػجدتتتذ٠ٓ" اّتتتٓ ثٌّّىتتتٓ ثخض١تتتجس ثٌم١ّتتتز 

ثٌضجس٠خ١تتز ثٌّضّغٍتتز اتٟت ِٕٙتتز ثٌغتتمج١٠ٓ، ٚسدتتو صٍتته ثٌم١ّتتز دتتذ٨ةً 

صؼضّذ ّز ث٨عضغٕجة١ز وجٌقّجِجس ٚث٤عذٍز ثٌضٟ وجٔش صجس٠خ١ز صّغً ثٌم١

 .ػٍٝ ثٌغمج اٟ صٛا١ش ث١ٌّجٖ

 
قذس 99ؽىً سلُ ) ( خطٛثس ِٕٙؾ١ز ثٌقفجظ ثٌّمضشفز، ثٌّ

 )ثٌذجفظ(

 وضع سٌُارَىهاخ الحفاظ

 ( ٛ ثٌغ١ٕجس٠ٛ ثٌّقجاع، ع١ٕجس٠ٛ ثٌضط٠ٛش لق١ش ث٤ِذ، ثٌغ١ٕجس٠
(ثٌضّٕٛٞ ه٠ًٛ ث٤ِذ  

 تٌوُحال، وهحاور تقُُن هذي تذهىر الذالئل الوعثرج عي القُن

د٨ةً دضذ٘ٛس  –د٨ةً دضذ٘ٛس ِضٛعو -د٨ةً دضذ٘ٛس دطب)
 (.  عش٠غ

تقُُن ورىد الذالئل الوعثرج عي القُن والعىاهل التٍ تؤحر علُها  

صم١١ُ ِذٜ ٚؽٛد ثٌذ٨ةً، صم١١ُ ثٌّؤعشثس ثٌغٍذ١ز، صم١١ُ )
(ثٌّؤعشثس ث٠٦ؾجد١ز  

  تحلُل دراساخ القُوح وتحذَذ األًواط العوراًُح

(ٌٍذسثعز ثٌضطذ١م١ز ثٌغش خطٛثسثٌ)   
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 اإلستخٌائُح لوىقع التراث العالوٍالقُوح 

 ش ثٌم١ُصق١ٕ ثٌم١ّز ثٌؼّشث١ٔز ثٌم١ّز ثٌّؼّجس٠ز ثٌم١ّز ثٌضجس٠خ١ز ثٌم١ّز ث٨ؽضّجػ١ز 
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  ( ثعمجه ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز دّٕطمضٟ ػجدذ٠ٓ ٚثٌؼٍٛث٠ز ػٍٝ ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز، ثٌّقذس )ثٌذجفظ(8ؽذٚي سلُ )

ٕطمز ثٌؼٍٛث٠ز دجٌٍْٛ ث٨فّش ٚٚمغ خو أعفٍٙج، أِج ثٌم١ُ ث٤خشٜ اضخـ ِٕطمز ػجدذ٠ٓ ٩ِفظز> صُ ص١١ّض ثٌم١ُ  ثٌضشثع١ز ّد
مز

ط
ّٕ

ثٌ
 

ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر ػٓ ثٌم١ُ 

 دجٌّٕطمز

ز  ػ٩لز ثٌم١ُ ث١ٌّّضر ٌىً ِٕطمز  ث٦عضغٕجة١ز دجٌم١ّ
خقجةـ ثٌذ٨ةً ثٌّؼذشر 

 ػٓ ثٌم١ُ

ز  صّغً ثٌم١ّ

 االستخٌائُح
 دؾىً ِذجؽش

ز ث٨عضغٕجة١ز٨   صّغً ثٌم١ّ

 دؾىً ِذجؽش
ِٛؽٛدر أٚ 

٠ّىٓ 

ثٌضٕم١خ 

 ػٕٙج

 ِٕذعشر

 رثس فٍز
 غ١ش

 رثس فٍز 

فٍز غ١ش 
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  √    √ ثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٟٔ 

 √    √  لقش ػجدذ٠ٓ 

قشٞ  √    √  ثٌخ١ٍؼ ثٌّ

 √    √  ِٕٙز ثٌغمج١٠ٓ

  √ √    ٚؽٛد ثٌٕٛد١١ٓ

ح 
طق
هٌ عل
ال

َح
ىا

 

  √    √ ثٌمطجع ثٌؼّشثٟٔ ٌطشؿ ثٌٕٙش

  √    √ ثٌؼ٩لز دّم١جط ث١ًٌٕ

  √    √ ثٌؼ٩لجس ث٨ؽضّجػ١ز

  √    √ ثٌّذسعز ثٌّؼض٠ز

  √  √   ثٌضٕم١خ ػٓ ث٢عجس 

قذ9ؽذٚي سلُ ) ز ث٨عضغٕجة١ز ثٌّ غ١ٍٙج ٌٍم١ّ  س )ثٌذجفظ(( ِمجسٔز ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز دّٕطمضٟ ػجدذ٠ٓ ٚثٌؼٍٛث٠ز ِٓ ف١ظ ّص
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 ٌتائذ والتىصُاخال -6

 الٌتائذ -6-1
 

 ِٓ ثٌذقظ ثٌٕمجه ثٌضج١ٌز> ٔغضٕضؼ

  لت١ُ  ٨ صقضتٛٞ ػٍتٝٚؽٛد ِٕجهك دثخً فذٚد ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١تز

، دؾتتىً ِذجؽتتش م١ّتتز ث٨عتتضغٕجة١ز ٌّٛلتتغ ثٌضتتشثط ثٌؼتتجٌّٟصّغتتً ثٌ

صشثع١تتز دتتذ٨ةً صّغتتً ثٌم١ّتتز ِتتج دٙتتج ِتتٓ لتت١ُ ٚصقضتتجػ إٌتتٝ سدتتو 

 ث٨عضغٕجة١ز. 

 ٚ ُؽٛد ِٕجهك دثختً فتذٚد ثٌمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز صؼضقتٜٛ ػٍتٝ لت١

صشثع١ز ٌٙتج ػ٩لتز ِذجؽتشر دجٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز، ٨ٚوٕٙتج متؼ١فز، 

ٚصقضجػ إٌٝ ثْ ٠ضُ إدشثص٘ج اٟ ثٌٕغت١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ٚص٠تجدر صّغ١ٍٙتج 

 ٌٍم١ّز ث٨عضغٕجة١ز.

  دقغخ ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز إِىج١ٔز ثعضخذثَ صق١ٕش ث٤ّٔجه ثٌؼّشث١ٔز
وّتذخً ٌضقذ٠تذ ٟ ص١ّض وً ِٕٙج ٚػ٩لضٙج دجٌم١ّتز ث٨عتضغٕجة١ز، ثٌض

أعج١ٌخ ثٌقفجظ ثٌؼّشثٟٔ ثٌّٕجعذز ٌٍخقجةـ ث١ٌّّضر ٌىً ِٕطمز 

ٚثعتتضخذثِٙج اتتٟ ِؾتتشٚػجس ففتتجظ ؽتتجٍِز صقتتجاع ػٍتتٝ ثٌم١ّتتز 

ث٨عضغٕجة١ز ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز وّٛلغ صشثط ػجٌّٟ ِٓ خ٩ي ثدشثص 

فتتتذٚد٘ج ٚسدطٙتتتج دجٌم١ّتتتز ثٌمتتت١ُ ث١ٌّّتتتضر ٌىتتتً ِٕطمتتتز دثختتتً 

 ث٨عضغٕجة١ز.

 

 التىصُاخ -6-2

 فضشثَ إخض٩ف ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ٌّٕجهك ثٌمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز، شٚسر ثم

ٚثٌضؼجِتتً ِتتغ وتتً ِٕطمتتز دّتتذخً ٌٍقفتتجظ ٠ضٕجعتتخ ِتتغ ِمِٛجصٙتتج 

 ٚثٌم١ّز ثٌضشثع١ز ثٌضٟ صض١ّض دٙج.

  

  ٝمشٚسر ػًّ خطز ففتجظ ؽتجٍِز ٌٍمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز صؼّتً ػٍت

ً  إدتشثص ثٌم١ّت ز ث٨عتضغٕجة١ز دتف١تجء ِٕٚتجهك ثٌمتج٘شر ثٌضجس٠خ١تز وتت

دقغتخ ثٌم١ّتز ثٌضشثع١تز ثٌضتٟ ص١ّتتضر ٚإِىج١ٔتز ٚهش٠متز سدتو صٍتته 

 ثٌم١ّز دجٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز.

  إٔؾجء ٌؾٕز ِضؼتذدر ثٌضخققتجس ٌذسثعتز ثٌمت١ُ ثٌضشثع١تز دجٌمتج٘شر
ٚصقتت١ٕش ِٕتتجهك ثٌمتتج٘شر  ٚثٌتتذ٨ةً ثٌّؼذتتشر ػٕٙتتج، ثٌضجس٠خ١تتز

إٌٝ أّٔجه ػّشث١ٔز دقغخ ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌضٟ ص١ّض وتً ثٌضجس٠خ١ز 

ٚصم١ت١ُ ثٌٛمتغ ثٌتشث٘ٓ ٌقجٌتز ِٕٙج ٚػ٩لضٙج دجٌم١ّز ث٨عتضغٕجة١ز، 

، ٚثٌشفذ ثٌّغضّش ِتغ ثٌضٛع١تك ٌقجٌتز ثٌتذ٨ةً دىً ِٕطمز ثٌقفجظ

ثٌّخجهش ٚثٌّؾتى٩س ٚثٌؼٛثِتً ٚل١جط ثٌّؼذشر ػٓ ثٌم١ُ، ٚصم١١ُ 

ٌضقذ٠تتذ  .ٌتتذ٨ةً ثٌّؼذتتشر ػتتٓ ثٌمتت١ُثٌّتتؤعشر عتتٍذجي ٚإ٠ؾجدتتجي ػٍتتٝ ث

 أ٠ٌٛٚجس ثٌؼًّ دغ١ٕجس٠ٛ٘جس ثٌقفجظ.

  ثٌذذء دضٕف١ز ثٌغ١ٕجس٠ٛ ثٌّقجاع ٚثٌضؼجًِ ِغ د٨ةً ثٌم١ُ ثٌؼّشث١ٔتز

ٚثٌّؼّجس٠تتز ثٌّؼشمتتز ٌٍخطتتش. ٚثٌضتتذخً ثٌطتتجسا ٌّؼجٌؾتتز ِتتج 

أٚؽتته ػٍتتٝ ث١ٙٔ٨تتجس ِتتٓ ِذتتجٟٔ أعش٠تتز أٚ صجس٠خ١تتز رثس ل١ّتتز 

ى٩س ث١ٌٙى١ٍز ثٌضٟ صذاغ ثٌغٍطجس ثٌّق١ٍز ِشصفؼز، ِٚؼجٌؾز ثٌّؾ

٧ٌفتذثس لتتشثسثس إصثٌتتز ٌٍّذتتجٟٔ ثٌضجس٠خ١تتز دؼتتذِج صظٙتتش ػ١ٍٙتتج 

  ػ٩ِجس ثٌضذ٘ٛس ثٌخط١شر.

  إػطجء أ١ّ٘ز ِضغج٠ٚز ٌٍّذٕٝ ث٤عشٞ ٚثٌٕغ١ؼ ثٌؼّشثٔتٟ ثٌّقت١و

 ِٓ خ٩ي ثٌضؾش٠ؼجس ٚثٌمٛث١ٔٓ.  

 ٚثٌضتتذخً  صفؼ١تتً دٚس ثٌشلجدتتز ػٍتتٝ ثٌّٕتتجهك ثٌضشثع١تتز. ٚثٌشفتتذ

 ثٌفٛسٞ اٟ فج٨س ثٌّخجٌفجس ٚثٌضؼذ٠جس ػٍٝ ثٌّذجٟٔ ثٌضجس٠خ١ز.

  إٔؾــتتـجء ؽٙــتتـز إدثس٠تتز ٚثفــتتـذر صختتضـ دجٌقفتتجظ ػٍتتٝ ثٌمتتج٘شر

ثٌضجس٠خ١ز وتفذ ِٛثلغ ثٌضشثط ثٌؼجٌّٟ، ٦دثسر ثٌض٠ّٛتً ٚثٌضٕغت١ك 

د١ٓ ث١ٌٙتجس ثٌّخضٍفز ثٌّٕٛهز دضٕف١ز ِؾجس٠غ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌمج٘شر 

ز، ٚرٌه ٌٍمنجء ػٍٝ ِؾـــىٍز صؼـــذد ثٌؾٙجس ث٦دثس٠ـــز ثٌضجس٠خ١

 ٚصنجسح لشثسثصٙج. 

  إػجدر صٛف١ش ثٌم١ّز ث٨عضغٕجة١ز ٌٍمج٘شر ثٌضجس٠خ١ز وّٛلغ صتشثط

ػجٌّٟ ٌضؾًّ ثٌم١ُ ثٌضشثع١ز ثٌضتٟ صضختش دٙتج ثٌمتج٘شر اتٟ ِخضٍتش 

 ِٕجهمٙج، ٚخجفز ثٌم١ُ ثٌّؼجفشر ثٌضٟ ٌٙج صمذ٠ش ِقٍٟ.
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