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بسم هللا الرحمن الرحيم
(رب أوزعىن أن أشكر نعمتك الىت أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صاحلا ترضاه وادخلىن
برمحتك ىف عبادك الصاحلني )

صدق هللا العظيم
(سورة النمل – االيه )21

2

شكر وتقدير
نشكك ر هللا سككبحونع لىعككولم أككم مككو ص رونككو مككن صككبر لمعر كك مككن ككل
ل زيم لنسىريع إنشكو ذك ا المشكرلن لنشك ر كس مكن سكوذم معنكو كم ىصكحي
ذ ه المعألموت لي لن بولش س المرألب صل سو د أم الظهلر ذ ا المشكرلن إلكم
النلر  .صخص بول ر -:

د  /أمانى رفعت السيد .

مدرس بقسم السياحة.

د  /حميدة عبد السميع.

مدرس بقسم السياحة.

أ  /عبد الفتاح الشوالى.

معيد بقسم السياحة.

الرالب المشور لن
[ ]2محمد عبد الحليم عبد المجيد المسلمانى .
[ ]1محمد صفوت محمد عفيفى .
[ ]3محمد متولى محمود الفخرانى .
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مشكلة الدراسة
من اهم المشاكل التى تواجة مدينةة شية د اة ا ا ك ةتع دتاةدا اعلةاش اةى مةت الا ةوش
دصاوبة تضها فى اطاش دا د م ةل المتفةا الم ةتم دمةن اعاةلاا الهامةة ا هةا لةم
تفظى بد ايا ا ال ة كاف ة م ل المناطق الس ا ة اعختم كالقةاهتع داعاةدندشية دهة ا
اام الى اهمال المدينة د دم دجوا د ى لدم الس اح بها د دم تتاا السة اح ا هةا م ةل
المناطق الس ا ة اعختم.

أهداف الدراسة
 .1ا شاء متفا مفتوح فى مدينة شي د.
 .2تفويل مدينة شي د الى مدينةة اة ا ة مةن الدشجةة اعدلةى م ةل بةاىى المنةاطق
الس ا ة اعختم.
 .3الق ام بالد اية دالتتديج لمدينة شي د تى يةتم اشتقاههةا بة ن المنةاطق السة ا ة
اعختم.
 .4شفةةم مسةةتوم الةةو ى الل كةةى لاسةةداا دالةةو ى باعهم ةةة له ة ع المن قةةة اعلتيةةة
الهامة.
 .5ج ا ك ت من الس اح فى ه ع المن قة الجديدع دتوج ة النظت له ع المدينة.

أهمية الدراسة
مةا ااةالمى الةى المنةاطق

 .1ضم من قة ا ا ة جديدع من الدشجة اعدلةى اا
الس ا ة اعختم .
 .2ضم يتاهح جديدع من الس اح دشفم مسةتوم السة ا ة الدين ةة فةى هة ع المن قةة
خاصة دفى م ت امة.
 .3زيااع ا داا الس اح الوافدين الى ه ع المن قةة ديةىام الةل الةى شفةم مسةتوم
الدخل القومى فى المجتمم امة دبالنسلة لافتا اى المستوم الشخ ى.
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تساؤالت البحث
 .1هل من الممدن جمم اكلت ىدش من اعلاش الموجواع بها فى اطاش متنااق؟
 .2هل ا دوا هناك الد م الدافى له ع المدينة دالتتديج لها ب تيقة ايجاب ة؟
 .3هل ا ستقلل المجتمم المض ا المشتدع ب تيقة صف فة ام ع؟

منهجية الدراسة
 .1المنهج ة النظتية دهى التى تشمل اى اعاتاا ة بالمتاجم دالولاهق
دال فا دالمجال
 .2المنهج ة الم دا ة دهى التى تقوم اى ال هاا الى مداا المدينة داشااة
اعماكن الموجواع بها بشدل اى ق داشااة كل ما يتااق بها فى مجال الس ا ة.

محددات الدراسة
دتشمل الت اعااشع اعاتتات ج ة اى اتمام المشتد ا الادل تع دال غ تع
فى المدينة داللن ة التفت ة دالفوى ة فى المدينة
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الفصل األول
فكرة المشروع
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المقدمة
يرمتيقز ح
تتميززمحمفظة ززبحيرةفيزوعحمتوززت حمستمززظبحيرحز ظفبحمبززظحفيززنحتمثززوحةظرمويززوحمز حي ززظوححت ح
يرتظويث ززبحيربظمززبحتيرتز حتم ززاحمثترززدحيرمعززتوحمززوليحةمعززتوحمززظحقمززاحيرتززظوينحتير و تو ززبح ز حيريتوظو ززبح
تيروتمظو بحتيرمح ف بحموتب بحةظإلحالم بح .ح
يأل ززظوحير و تو ززبحم ززاحالح يرززتال حيأل ويززبحمومززيوح،حيرمفمتو ززبح،حاززت حفمززظوح،حييتززظ حيرةززظوتوح،ح
يروروجظب)ح .ح
ي ظوحيريتوظو زبحتيروحتمظو زبحم زاحالح يرزتال حيأل ويزبح،حموازمحيرزوروجظبح،حييتزظ حيرةزظوتوح،حفزت ح
ح ح،حوموبتوح،حيرمفمتو بح،حوميوح،حأمتحيرمطظميوح،حا وحيروتيوح)ح .ح
ي ظوحيرسةط بحم احالحأويوعحتيويحيروطوت ح ويزوحيرم يومزت،ح،حويزوحيألوةزظحةمزت ح،حويزوحيرحزويظ ح
،حويوحيألوةظحمسظويت،ح،حاو حبحمظوموق،حيروحت حموميوح،حاو حبحيرمالكحمثظئياحموموبتو) .ح
ي ززظوحيإلحززالم بحالحتتواززمحةز حمويوززبحومززيوحفيززنحاحتتجززوح ززووحمز حي ززظوحيإلحززالم بحيجتمز ح
ةز حماززظ حتيفززوحمبززة حيرن زوعحتيروت ززبحير وو ززبحةز حةز حيرممززظوعحيإلحززالم بحم رمززظحتتجززوحةز حمويوززبحومززيوح
عحتي ز حأ ظو ززظحمحززجوحيرعززظمبحتمحززجوح ر ز حيرمفر ز ح
فيززنحتمتمززوح ززظو حيرمززو حةمززوحمفظة ززبحيرسززظ و ح
تموم ح مظ حيغظحيألمعير حتموم ح رتي حتقرمبحقظيتةظ حتيرفو سبحيرمتف بحتطظم بحيرمموح .ح
تم ز ح ززةيحيرموط ز حاظوززبحير ا زوعحة ومززظلحمتفززدحم تززتححمتعززم حةويززوحةمفظة ززبحيرةفي زوعحر م ززاح
مفط ززبححز ز ظف بحجوي ززوعح رز ز حيرثويط ززبحيرحز ز ظف بحر

ز ز حيأل ززظوحيرمتةظيو ززبحةظرمفظة ززبحر ززو حيروم ززظ ح

يرح ظف حةظرموطسبحتقوح يو يوظحة حةركحيرمموت ح وعح تيماحأحظح بحت زتحأ حتتتيةز حأ زويلحيرممزوت ح
م حيأل ويلحيرح ظف بحيرستم بحم حم يو ظبحمموأحيرتتيعاحررميئبحيرطم م بحتيرمماح رز حتفسيز حأقعز ح
إمةظ حإقتعظو حمما ححتيلح ر حيرمحتت حيرثظصحأتحيرمظ ح .ح

مدينة زبيدة بنت البواب
El Bowab

Zobida Bent

ت حإثت ظوحإح حيرمتفدحةموظ بحت تح فمزاحواابحقت زبحأل زويلحيرممزوت ح.حفيزنحتز حيإلو زظ ح
ر حأ ح ات حيألح ح تحمويوبحمبيوعحموبحيرمزتي حرمزظحرمزظحيت زموسحيألحز حمز حواابحمةظمزوعحرومزظ ح
يرمموت ح .ح
امظحأ حيألح حمحتوةطحم حيرتوينحيرمزمم حرمويوزبحومزيوحفيزنحأ حمبيزوعحموزبحيرمزتي ح ز حموزبح
مويوبحوميوحتمتجبحيرسظئوحير ظرنحررفمربحير ووح بحةويوحتيحجظكحميوتحتيرة حأمبوحإحزالمسحةمزوحةرزكحتح
حم حو حسح موحيرر حميوتح .ح
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فينحاظوبحمبيوعحتيفوعحم حأجماحةت ظبحوميو،حتاظ حيرجوز يو حميوزتحمةمزتنحوزظمريت حمتوزظموبح
يتحززر حم تززظححمويوززبحومززيوحمز حاةززظوحأ ظوبززظحةز حيتريززتحمز ح ززظ ح8971ح.حاززظ حميوززتحيرم سززاحةظرززويت ح
يرت حتوابظحة حةظوي،ح فر حمتنتي حمجوحمثعز حرزسحةز حومزيوح امزاحةزسحفرز حيألممويطتويزبحير ووحز بح
يرت ز ح فر ز حمبززظحوززظمريت حوةي ز حووبززسح.حةفززوصحميوززتح ر ز حيفت ز يو حيإلحززال حتيإلفت ززظ حم ز حيرمحززرمي ح
ة

ظو حتموظحةظتب حفت حة حعت حوم ظ ح.حتوغ حمزظحازظ حرو زسحمز حجزتيو حمز حجوحز ظبحمثتر زبح

،حإاحأ حو حززسحتظقززبحإرز حمتجززسحمززوق بحتززدو،حتفوتززسحترنوززسحاززظ ح مرز حأ حأفززويحرز حيمتجززسحيموتززسحمز ح
وت حأ توظقززسحرالحززال ح.حة مززبوحإحززالمسحتحززم حو حززسحةظح ز ح م زوحهللا حتح ز ح ز حأجمززاحوحززظلحومززيوح
ة ثمو ح

حيموسحيرمينحيرجظو حأمظ حمحجوحيرمفر ح،حتمبيوعحيموسحمفمزوحيرمزتي حتزظجوحيألومحيرممزوتلح

ت ر ز حيرمززينحيرجززظو حموتي ززظحميوززتح،حة حززو حمتززمتي حيموتززسحم ز حأفززوحتالميززة ح،حيرززةي ح ثززةت ح وززسح ر ز ح
يرفوينحةر حيم حأمظ حميوتحإاحمبيوعحتعغو حموفتح03ح ظمظح ح
تقوحفا حيرتظوينح

حيةتتظ حميوتحممتجتسحيرموق بحيرمالمححفت حي حأجظم حموبظحأمتزوبحألن زوح

م حمبوي ح .ح

لماذا زبيدة بنت البواب

! Why Zobida Bent El Bowab

مبي ززوعحمو ززبحيرمز زتي حوسر ززسحف ززظويبحترمح ززبح سظة ززبحت ززوي

حأوألحوم ززيوحيرمميز زمعحير ظو ززبحر ز زظوح

يإلحالم بحةمعوحة حتقبحتمومحة سحيرفظجسحيرمرفبحإر حموامحأ و ح فا حتظوينحيرمفظة بحتيجحزو ح
ر م ززاحمرتس ز حح ز ظف حوتر ز حرت ز حيرمفظة ززبح ر ز حيرثويطززبحيرح ز ظف بحيألحظح ز بحرمعززوح،حإةحأوبززظح
و تسوحإر حم زاح زةيحيروزت حمز حيألومزطبحةظإل زظةبحإرز ح زوتوعحمتينم زبحيرومزتحيرحز ظف حيرفظعزاحةز ح
جم حمفظة ظبحيرجمبتويبح.ح

فكرة المشروع

Project Idea

اظوبحيرموي ظبحيألتر حر ازوعحيرممزوت ح ز حمالف زبحامزوحفجز حمفظة زبحيرةفيزوعحت زووححزاظوبظح
مسظووززبحمةززظق حمفظة ززظبحيرجمبتويززبحإ ززظةبحإرز حت ززموبظحرمززوعحمتيقز حأ ويززبحتمز يمويبححز ظف بحمتمززووعح
تمتيق ز حيثززو حتريززوعحتتوت ززوحوتو ززظحة ز حيرتوسي ز حتيرنمززدح.حامززظحتت ززم حتوززت حأ ززو حمززظحمززي حيأل ززظوح
يإلحالم بحإر حقةط بحتوج حإر حيرمعتوحيريتوظو بحتيروتمظو بح .ح
تم ز ح ززةيحيرموط ز حاظوززبحةا زوعحإومززظلحمتفززدحم تززتحح

ز حومززظة حررموم ز بحيأل ويززبحيرت ز حت ز ح

إنتمظةبظحةظرمفظة بحيرمتويم بحيألطويلح.حتيرت حتتميمحةظرتوت حيأل زو حيرتيحز حمزظحمزي حأ زظوحةو زبحإرز ح
أ ظوحقةط بحتيحالم بحثال حيرمعتوحيرمثتر بحيرت حموبحمبظحيرمفظة بح .ح
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تةززظرطة حح ز ات حماززظ حيرمتفززدحمافززو حمززو حمفظة ززبحيرةفي زوعحيرت ز حتت ززم حترززكحيرموم ز بح
ير ويززبحيرمتميزمعحتةمززوحو يوحززبحتي ززبحرمزو حيرمفظة ززبحتقز حيألثت ززظوح رز حمويوززبحومززيوحتةظرتفويززوحةممبززبح
يرمو حرموعحمميميبححتلحوتوظتربظحافسظح ...ح
ام ززظحفوع ززوظح رز ز حإقظم ززبحمطمز ز حم ززمم حرتس ززو حثوم ززبحيألغة ززبحتيرمم ززوتةظبحر ززمتيوحيرمتف ززدح
تةظميوحح ظف حرم حتيرمظو ظبحيرح ظف بح .ح
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اللوجو

Logo

ت حتعم حيررتجتحةمظحيتوظح حم حيإلح حتيرومزظ حفيزنحتز حت ز حفجزوحومزيوحألوزسح متمزوحأ ز ح
أ وح وح ر سحةموطسبحوميوحةبتحوممحررومظ حيأل و حيرة ححتلح مبو حيرمموت ح .ح
امظحفوعوظح ر حإحزتثوي ح وعزوحيومزمحررمويوزبحيرمثتعزبحررممزوت حمويوزبحيألرزدحوثرزبحت زتح
وثربحامظحأ حيررت حيألث وح ما،حيرطم مبحيرث ويلحتمميو حيروثياحيرمف طبحةمتق حيرمموت ح .ح
أمززظحةظروحززةبحرومززظ حيرممززوت حةيتم ززاحة ز حمتفززدحم تززتححامززظحةاووززظحأو ززظح

ز حأ ززظوحمفظة ززبح

يرةفيزوعحتيرتز ح غرز ح ر ززسحإمززظحيرطززظة حيإلحززالم حوحززةبحألغرز حأ ززظوحمويوززبحومززيوحتيمززظحيأل ززظوحيرسةط ززبح
وحةبحألغر حأ ظوحمويوبحتيو حيروطوت حتيرت حتوتموحمبظحيألويوعحتيرنوظئ،ح .ح
ترززةركحةتجززووظحأ حأوحز حيرومززتمحيرتز حتفززت حةرززكحيرم ززمت ح ززتحت ز حيربززال حمز حيرعززري ح
أ ر حيررتجتح .ح
تفوعوظح ووحتعم حيررتجتحت

حمثوةبحوةظت بحتماز،حيروظف زبحيرجمظر زبحتير و زبحتيرتز ححزتلح

موبظحيرمموت حتحتلحتمبو ظحيرموطسبحةموحإنتمظ حيرمموت ح .ح
ح
يت
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موقع المشروع
تس حيرموطسبحممظ حغو حمويوبحوميوحتيوبطبظحةمويوبحوميوحمو حوميوح ر حيرويزاح رز حةمزوح9ح
ايرتحمتوحمويوبحوميو .ح
رز حطويز حيرمفززتوحيرززوتر حيرززة حيوبطبززظحةمويوززبحومززيوحت رز حةمززوح1حاز حمز حيرطويز حيرززوتر ح
م ز حو ز حيرمتززوت حةموطسززبحأواززتحممززظحيجمربززظححززبربحيألتعززظ حةززظرطو حيرمويززبحيرويةطززبحمززي حمفظة ززظبح
يرحظفاح
مويوززبحومززيوح ز حإفززو حمززو حمفظة ززظبحيرةفي زوعحتتس ز ح ر ز حير ز بحيرغوب ززبحر ززو حومززيوح وززوح
موع حيروياحة حيرةفوحيألم ألحيروتتحطحت ر حةموحفتير ح56حايرتحمت يوحم حيألحاووويبح .ح
محظفبح8303حا  3ح
تمويوح )3388ح50733ح ح
وحةبحيألم بح–حةت ح86ححوب ح

قرى رشيد

قويبحيرجو ب ح
قويبحيرممظحمب ح
يرفمظو ح
مفربحيألميوح ح
مببحيرمويد ح
يوةيوظ ح
مو حوميو ح

مميزات الموقع

Advantages of place project

سز حيرممززوت حةمتقز حمتميززمحةمفظة ززبحيرةفيزوعحتةظرتفويززوحةمويوززبحومززيوحةممبززبحيرمززو ح وززوحإرتسززظلح
وبوحيروياحةظرةفوحيرمتتحطحت طاحيرمتق ح ر حيروياحمةظموعح .ح
تتت ززم حيرمفظة ززبح ززوعحممي زميبحتة مززظحير ز ححززتلحوتمززوألحأل ز حيرممي زميبحتيرمتيمززاحيرت ز ح
تمززج ح ر ز حيإلحززت مظوحيرحز ز ظف حةظرمفظة ززبح ر ز حتج ززسحيرتفويززوح ز حوتط ززو حررفززوينح ز حمميز زميبح
يرمويوبحةظرتفويوح .ح

العوامل التى تشجع على جذب األستثمار السياحى فى محافظة البحيرة :
11

Catalysiss of investment on elbahira governor :
)8حتوت حمجظابحيألحت مظوح .ح
)3حتجتوحمظط لحمطاح ر حيرةفوحيرمتتحطحةطت ح89حا حةمم حأن وحم ح8حا ح .ح
)0حتجتوحموظط حم يو ظبحيروثياحاثر بحررمظط لحممظح مط سحجمظاححظف يوح .ح
)0حتجتوحةو حيروياحمي حموظط حأوةيوظحتبتغظمحوميوحاحت مظو مظحة حويظ بحيألرمظ حيرمظئ بح .ح

)6حتجتوحيأل ظوحيرتظويث بحة حمثتردحيرمعتوح .ح
)5حموتوحيرطوي حيروتر حةموطسبحوميوحتيواتح .ح
)9حتتيةوحمجظ حربتيعحيرعيوحيرفيتيوظبحتيرطيتوحيرمبظجوعحةموطسبحتيو حيروطوت ح .ح
)1حتجتوحيرةفيويبحيرطم م بحتحطحيرموظط حيرعفويت بحمتيو حيروطوت ح .ح
)7حتتتوامحموظط حيألحت مظوحيرح ظف حة حااحم حالحوميوح،حيواتح،حقوظطوحيوةيوظح،حتتيو حيروطوت ح .ح

وميوح....حرمظةي ح
تتمززوحمويوززبحومززيوحتيرت ز حتمززوح ززظو حأنمززوحتجم ز حر ززظوحيإلحززالم بحةمعززوحةمززوحيرسززظ وعحتةمززوح
يرتطززتيوحيرززة ححتمززمرسحموززظلح رز حتتجيبززظبحيرس ززظوعحيرح ظحز بحتعززةححمتفززدحأ ززظوحم تززتحح.حتمز حأ ز ح
مميميتبظ .ح
)8حيرمتق حير ويوحمي حيروبوحتيرةفوحتيرطوي حيروتر حيرحظفر ح .ح
)3حيرطم مبحيرثالةبحتير بيوحيرم يو حيرممتوحتيرفويئ ح .ح
)0حيأل ظوحيرمتوت بح ويو بحتموو بحتتجظويبحتفوب ب) .ح
)0حيرعوظ ظبحيريوت بحتيرميئ بحيرمتوت بحتعوظ ظبحيريثتبحتيرموين ح .ح
)6حأمتويوحيرمتيط لحيرةفويبحتيروير بحةمظحيجظتمح03حا ح .ح
)5حمتق حمتميمحرحةظقظبحيرموين حيرم يو بحتيريثتبحيرةفويبحتيروير بح .ح
)9حيرجبززوحيرممززةت حفظر ززظحم ز حيرتفززوعحيرمفر ززبحررمويوززبحة ز حمفززظتابحجززظوعحأل بززظوحيرمويو زبحح
ةظرم بوحيرالئ ح .ح

مميزات موقع المشروع بالتحديد
س حيرمموت حةظرسو حمز حقرمزبحقظيتةزظ حتيرتز حتةمزوح وزسحمحزظةبح3حاز حةسزطحتيرتز حينتمزدحميبزظح
فجوحوميوحم تظححيرف ظوعحيرمعويبحيرسو مبحتتوبطحةطو حمتيعالبحمويبحتوبويبح .ح
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امززظحأ حيرمتق ز ح س ز حةظرتفويززوحةموطسززبحمززو حومززيوحيأل ززو حةززظرسو حم ز حطوي ز حيرمفززتوحيرززوتر ح
ت رز حةمززوح06حاز حمز حمطززظوحيروم ززبحتح06حمز حيرطويز حيرم يو ز حت رز حةمززوح0حاز حمز حثززطحيرحززابح
يرفويوحيألحاووويبحوميوحتم حمميميبحيرمتق حال ح
-

س ح ر حموع حيروياحر و حوميوحممظح حباحإقظمبحمظويوظحرريثتبحتيرح حيرح ظف بح .ح

-

تتز زتيةوحةظرموطس ززبحيرحز ز ظف بحيرتوةيب ززبحتحز ز ظفبحيرحز ز ظو حتيرحز ز ظفبحيرمالج ززبحرتج ززتوحيرومز ززظ ح
يرحتويلح.

-

تتزتيةوحيرم يوةز حتيرثززومظبحيألحظحز بحةززظرسو حمز حمتقز حيرممززوت حفيززنح ستززو حمتقز حيرممززوت ح
م حمفطبحممظرجبحيرعولحيرعف حرموازمحومزيوحتمفطزبحيرغزظمحيرطم مز حممزظح حزباحوثزت ح
يرغظمحررمموت حتيتجوحةظرمتق حثطحم ظ حةسط ح63حمتعبحتثزطحابوبزظلحةسزتعح88333حةترزبح
تيتجوحةظرموطسبححوت يو حتظة حرربيئبحيرستم بحرالتعظابحتوسطبحموطبح.

-

تتمووحطو حيرمتيعالبحرمتق حيرمموت حفينح ما حيرتعت حم حثال حم اوتةظصحومزيوح–ح
يحاووويبح،حتوميوح–حوموبتوح،حتثطححابحفويوحوميوحإواتح.

-

تمتموحموطسبحومزيوحمز حأن زوحيرموزظط حتز نالحرمزتيطئبظحو ز يوحرمزوعحيرت زظويبحيرةفويزبحةظرموطسزبح
تيوت ظ حموحت حيرم ظ حةظرةفظوحممظحأو حإر حت ناحمحظفبحاميوعحموةح ظ ح8733ح
إرز ح2000حةموطسززبحثززطحمززظط حومزيوحتقززوحقظمززبحيربيئززبحيرمظمزبحرفمظ ززبحيرمزتي حماومززظلحود،ح

فمظ بحةموطسبحيرمتغظمحةظروظفيتي حيرموق بحتيرغوب بحممظحيجماحيرمموت حآم ح ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

خريطة توضح التآكل الذي تعرض له ساحل المدينة قبل إنشاء الحاجز البحري
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*حت حأثت ظوحمتق حيرمموت ح رز حيرويزاحمةظمزوعحممزظح مطز حمزاالحجمظر زظحثظعزظحررموطسزبحامزظح
أ حيرجبسحيرجوتب بحتيرغوب بحألوألحيرمموت ح ةظوعح

حمميو حوثياحمماح مط حتجبزسحجمظر زبحثظر زبح

ررمموت ح .ح
*حامظحأوسحت حيثت ظوحمتق حيرمموت ح ر حطوي حيرمفتوحمةظموعحرحبتربحيرتعت حإر سح .ح

أهداف المشروع :

Objectives of project

صذداف وم :
 )1خلق فرص جديدة للعمل من أبناء المحافظة وتوسيع قاعدة التوظيف .
 )2المساهمة في التنمية المحلية والعمرالنية نتيجة تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي .
 )3األهمية اإلجتماعية والثقافية المترتبة علي إنشاء متحق أثري بالمنطقة .

 )4تشجيع التبادل الثقافي والحضاري علي المستوي الداخلي والمستوى الدولي .

صذداف خوص :
 )1المحافظة علي تنمية النصيب السوقي للمحافظة بالنسبة لباقي المحافظات بالنسبة للنشاط
السياحي .

 )2خلق مكان للمحافظة علي الخريطة السياحية .
 )3عرض الطابع االصيل والمتميز به محافظة البحيرة وتقديمه للسائحين بصورة جذابه .
 )4تسليط الضوء علي اهم الثروات االثرية التي تتميز بها محافظة البحيرة .

 )5تنمية وتنشيط القطاعات اإلقتصادية األخرى بالمحافظة والتي تغذي قطاع النشاط السياحي.
 )6رفع الوعي السياحي ألبناء المنطقة .

 )7استخدام الموارد المحلية للمحافظة واإلمكانيات البشرية في التنمية السياحية .

صذداف إسىثموري :
 )1أال يزيد معدل إسترداد رأس المال عن  5سنوات .
 )2أال يقل العائد السنوى لإلستثمار عن . % 20

م لنوت المشرلن ....

project contains

 )1إقامة متحف مفتوح يقوم بعرض نماذج للم ازرات السياحية بمحافظة البحيرة .
 )2مطعم شعبي وكافتيريا لتقديم خدمة األغذية والمشروبات واستراحة للزوار  .كما
يتضمن المشروع .

)3متجز بازارات لبيع السلع والعاديات السياحية للسائحين .
 )4موقف إنتظار للسيارات .
14

 )5عمل برنامج وثائقي من خالل إستخدام مؤتمرات الصوت والضوء .
 )6أخي اًر حرصنا علي تنويع الموقع بغطاء نباتي متميز يضفى علي الموقع بهجة جمالية
.

وبناء علي رغبات العمالء التي ابدتها استالعات الرأى التي قمنا بها في دراسة السوق
ً

فسوف يتضمن المشروع أيضا ً العناصر اآلتية :
* خدمات لكبار السن والمعاقين .

* منطقة ترفيهية لألطفال علي أن تقدم خدمتها بشكل مجاني كنوع من الدعاية للمشروع .
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الفصل الثانى
تحليل الموقع
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مقدمة الفصل :

introduction

سوف نتطررق فري هرذا الفصرل إلري تحليرل موقرع المشرروع وذلرد مرن خرالل دراسرة اإلقلريم

ككل ( المحافظة ) ودراسة للموقع المحدد لألقامة المشروع علي وجه الخصوص .

وتقوم الدراسة علي جمع وتحليل المعلومرات المتعلقرة برالموقع مرن كافرة الجوانرب للتوصرل
إلرري الق ررار المناسررب بشررقن إقامررة المشررروع  .وفيهررا يلرري الجوانررب األساسررية الترري سرروف نقرروم
بدراستها :

الدراسات التي سوف نتعرض لها بهذا الفصل :
 )1الدراسة التاريخية ومقومات الجذب السياحي باإلقليم المتضمن للمشروع .
 )2تحليل الموقع

أ -وصف وتحديد الموقع .
ب -الدراسة الطبيعية للموقع .

ت -دراسة أثر الموقع علي المشروع من الناحية االقتصادية .
ث – الدراسة الفنية .
ج – الدراسة القانونية .
ح -الدراسة البيئية .

مدخل إلي المقومات السياحية بمحافظة البحيرة .

أوالً  :الدراسة التاريخية للموقع ...

History study for the location .
تعد محافظة البحيرة من اعرق محافظات مصر كانت البحيرة فري الماضري تسرمى مقاطعرة

بديت التي كانت عاصمة مملكة الشمال التي كانت تتكرون مرن عشررون مقاطعرة وقرد مرر برقرض
المقاطعة جميع األحقراب التاريخيرة ابترداء مرن عصرر مرا قبرل األسررت ومررو اًر بالعصرر الفرعروني
يليه العصر القبطي ثم الفتح اإلسالمي لمصرر وانتهراءاً بالعصرر الحرديث وقرد مرر بقرضرها معظرم
الفالسررفة ومؤرخررو وجغرافيررو اإلغريررق وتتلمررذ علرري أيرردى كهنتهررا حيررث كانررت المعابررد بمثابررة
الجامعات األولي التي اسرتقي منهرا هرؤالء اإلغريرق مبرادل العلروم والطرب والفلسرفة ولقرد حظيرت

البحيرة منذ أقدم العصور وحتي اليوم بزيارات الرحالرة والبحرارة والمرؤرخين والفالسرفة والسرالطين

والمملررود والرؤسرراء فوطئررت أرضررها أقرردام هيررررودوت واسررترابون وفرريالوس وبرراريس وهيالنرره
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واالسكندر وعمرو وقايتباى والغورى وصالح الدين اإليوبي والبحيررة إقلريم يقرف فري طليعرة أقراليم
مصر جميعها بقمجاده الضخمة في كل ميدان الثقافة والحضارة والكفاح.

يد البحير القلمي

عرام

Elbehira Nationl Day .
كان متحف رشيد القومي الذي افتتحه الرئيس الراحل جمرال عبرد الناصرر فري  19سربتمبر

 1959وهرو اليروم الرذي اختراره شرعب رشريد كعيرد قرومي فري ذكررى انتصرارهم علري حملرة

فريزرحين هب أبناء هذا الوطن يدفعون قوى البغي ويقادمون الغاصب المستعمر الغازى هو يروم
رحل فيره اإلنجليرز عرن مصرر بعرد هرزيمتهم علري ارض البحيررة فري رشريد  ..فري معركرة يحكيهرا

التاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة ألف وثمانمائه وسبع .

رشيد در البحير ...
Rosetta Gemstone of Elbehira
سميت رشيد نسبة إلي اصل الكلمة القبطية ( رشيد ) ولكن تاريخهرا يرجرع القردم مرن ذلرد
فقد وجدت في العصر الفرعوني وكان اسمها بولبتين واطلق علي فرع النيل الذي يمرر بهرا الفررع

البرررولبتيني وعنرررد فرررتح عمررررو برررن العررراص عرررام  641هجريرررة كانرررت تلرررد المدينرررة فررري العصرررر
االسالمية من منازل علي الطراز االسالمي ومسراجد بجانرب قلعرة السرلطان قايتبراى التري شريدت
عررام  1472ميالديررة وفرري العصررر العثمرراني شرريد الكثيررر مررن المسرراجد والحمامررات والط رواحين
والقالع والبوابات التي ما زالت باقية حتي االن وكانت محافظة المنوفية وكانرت محافظرة مسرتقلة

وكرررران هنرررراد حرررردث ترررراريخي هررررام باكتشرررراف حجررررر رشرررريد وعليرررره نقرررر

بررررالخط الهيروغليفرررري

والديمقراطيقي واليوناني القديم واستطاع شامبليون كشف اسرار اللغة المصرية وفري عرام 1807

هزمررت غررزوة االنجليررز االولررى ثررم أهملررت ط روال االحررتالل االنجليررزى لمصررر وكرران أهررم أسررباب
إهمالها هو قيام محمد علي باشا بتصفية مراكز القوة بمصدر لفرض سيطرته التامرة علري الربالد
ويعد هزيمرة االنجليرز سرنة  1807علري يرد أهرالي رشريد بقيرادة علري برد السرالنكلي خشرى مرن
ظهور مركز قوة جديد فامر بحفر ترعة المحموديرة لتحويرل مسرار التجرارة الدوليرة مرن رشريد إلري

االسرركندرية وفرري رشرريد  40ورشررة تصررنع  1000يخررت سررنوياً وتصرردرها للرردول العربيررة  .تشررتهر

رشريد ايضررا بصررناعة الفسرريخ رشرريد هرري مدينررة السررحر والجمررال  .مدينررة البحررر والنيررل مدينررة
أثرية من طراز خاص اطلق عليها االوروبيون اسم روزيت النيل أي وردة النيل العظيم .

وتحتررل مدينررة رشرريد المرتبررة الثانيررة بعررد مدينررة القرراهرة مررن حيررث كميررة األثررار االسررالمية
الموجرودة بهرا وطبقراً الخرر احصراءت تضرم  1150مبنري اثريرا بجانرب  33مسرجداً و  11زوايرة
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للصررلوات وح روالي  3300ومسرركن علرري الط رراز االسررالمي الفريررد بجانررب  3كنررائس وهنرراد بررؤرة

إهتمررام نحررو رشرريد لتصرربح متحررف اثرررى اسررالمي علرري شرركل مدينررة حيررث هنرراد توصررية مررن
المجالس القومية المتخصصرة ورغبرة عالميرة لتحويرل رشريدالي متحرف مفتروح علري غررار مدينرة
األقصر السياحية بصعيد مصر ثم تم االتفاق علي تنفيذ مشروعاً متكامال تحرت اشرراف المجلرس
االعلى لألثار علي اربعة مراحل بتكلفرة ( حروالي  500مليرون جنيره ) وهكرذا بردات مدينرة رشريد

تستعيد تاريخها وتتبوا مكانتها التاريخية ويكون لها مكاناً علي خريطة العالم السياحية .

أع

ويىبوى :

تقررع فرري الجهرره الشررمالية مررن مدينررة رشرريد بمسررافة سرربعة كيلررو مت ررات أنشررئت فرري عهررد
قايتباى سنة  901هر لصدر األخطار الخارجية المتمثلة في الحمرالت الصرليبية علري مصرر التري
كانت قائمة بالفعل في ذلد الوقت .

التصميم الداخلي للقلعة عبارة عرن بنراء مسرتطيل الشركل يتخللره أربعرة أبرراج مرن الجهرات
الرئيسرية األربررع يفصررل بررين هررذه األبرراج مجموعررة مررن المزاغررل الترري كانررت توضررع فيهررا المرردافع

وعددها  23مزغال أمرا االبرراج فهري البررج الجنروبي ومقسرم غلري ثرالث مزاغرل – البررج الشرمالي
الغربرري ومقسررم مررن الررداخل غلرري ثررالث مزاغررل – البرررج الشررمالي الشرررقييقع فرري الجهرره الشرررقية

المواجهه للنيل ومقسم إلي  4مزاغل – البرج الجنوبي ويحتوى علي  3مزاغل .

ومررن الجرردير بالررذكر أنرره عثررر بالقلعررة علرري حجررر رشرريد الررذي فررد رمرروزه العررالم الفرنسرري

شامبليون بعد دراسة دامت حوالي  23عاماً وحجرر رشريد موجرود االن برالمتحف البريطراني طبقراً

لمعاهده .1801
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نيس مور ص الرسلس :
تقع بشارع الجي

بها ثالث مرذابح وحجراب أثرري مطعرم بالصردف كقحجبرة مصرر القديمرة

وبهررا أيقونررات أثريررة وأهمهررا أيقونررة المررالد ميخائيررل نقلررت مررن كنيسررة مررارمرقص باألسرركندرية
الكنيسة المرقصرية باألسركندرية عنردما هردمها نرابليون عرام  1800وقرد ترم تجديرد الكنيسرة عردة

مرات بعد ذلد عام .1965
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مسجد ابل مندلر :
يقع تل أبو مندور علري بعرد  1.5كرم تقريبراً مرن الميردان الرئيسري لرشريد وذلرد مرن خرالل

الطريق النيلي  .ويقع علي شبة جزيرة ترل أبرو منردور مسرجد العرارف براا أبرو النضرر وهرو مرن

كربالء من نسل علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه  .والمسجد لره ثرالث أبرواب الشرمالي والشررقي
والغربرري والبرراب الشررمالي مزغرررف وكيررب فرري أعرراله عبررارات ترردل علرري أنرره جرردد عررام  1312هررر
ويرتفع السقف الخشبي علي أربعة أعمدة من الرخام األبيض المزخررف قاعدتره منقوشرة بنقرو

إسالمية و للمسجد  6شابيد وعلي شمال الرداخل مرن البراب البحرري نجرد حفررة بهرا قبرر صراحب
المسجد ويوجد بالمسجد صهريج لحفظ المياة علي هيئة نادرة المثال

منزس الميزلني :
يعررود ترراريخ بنائرره إلرري عررام  1740علرري يررد عبررد الرررحمن الب رواب الميزونرري جررد محمررد
الميزوني والد زبيردة البرواب زوجرة فراسروا جراد مينرو القائرد الثالرث للحملرة الفرنسرية علري مصرر

والرذي أشررهر إسرالمه بعررد ذلرد وسررمى نفسره عبرردهللا مينرو والمنررزل يتكرون مررن أربعررة أدوار

الدور االول للرجال وبه حجررات لهرا شرابيد مرن المصربعات ( التقطعرات ) الحديديرة امرا الردور
الثاني فهو مخصص للحريم وبه مشربيات بارزة من الخرط الميموني والردور الثالرث بره حجررات
لها شابيد من الخرط وحجرة األغاني وبها دواليرب خشربية ومرذور مربرع وبره كرذلد الحمرام الرذي

يشبه حمامات المنازل اآلخرى برشيد وعلي الواجهه القبلية للمنزل حجرة بالسطح بها المدخنة
التي تبدأ من الدور األول وتنتهي أعلي السطح .
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حموم زلز :

كان أول ظهرور للحمامرات فري العصرر الرومراني وأخرذها المصرريون عرن الرومران وكانرت

مخصصررة لعمررل حمامررات البخررار والترردليد ومعالجررة بعررض األم رراض مثررل الرومرراتيزم باسررتخدام

الملح وبخار الماء وكران الحمرام أيضراً فري ذلرد الوقرت بمثابرة ملتقرى إجتمراعي يتكرون الحمرام

من مجموعتين :

األولرري  :منطقررة اإلسررتقبال وتررؤدي إليهررا طرقررة مسررقوفة بمصرربات مخوصررة بهررا نقصررورة

خشرربية لجلرروس المعلررم تتوسررطها نررافورة وهرري عبررارة عررن فسرريقة مررن الرخررام وتتوسررطها نرراففورة

أخرى وحولها حجرات لألستحمام وجميع األسقف عبرارة عرن قبراب مفرغرة األجرزاء تتخلهرا أطبراق
زجاجية مختلفة األلوان لإلدخال الضوء .

وللحمام منزل صغير خصص لسكني صاحبه وموظفيه خلرف السراقية القديمرة التري كانرت
تمده بالمياه .
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ثونيو ً  :آثور إد ينو

صر المأك بإد ينو :

القصر األول بنى في عهد الخديوي اسماعيل كمنتج ترفيهي والثراني بنري فري عهرد الملرد
فؤاد وتم بناؤهما علري الطرراز االيطرالي الفريرد وترم جلرب االعمردة الرخاميرة خصيصراً مرن إيطاليرا
واسرررتخدمت االحجرررار واألعمررردة الجرانتيرررة المصررررية وبعرررض الكترررل األثريرررة الفرعونيرررة المميرررزة
وارضيات القصر مغطاه بالباركية االيطرالي واسرتخدمت قطرع مرن الرخرام مختلفرة االلروان منقرو

عليها العمليات الحسابية لمعرفة مواعيد النوات والفيضان واالمطار .

ثولثو ً  :صثور مدين دمنهلر
يقررررع بشررررارع زغلررررول برررردمنهور وينسررررب إلرررري صرررراحبه
الحبشرري والمسررجد مبنرري علرري الط رراز االسررالمي القررديم وهررو

تحفه رائعة ويعتبر من الطراز المعماري الفريد وسرقفه منقرو
بنقو

فنية ملونة مزخرفة واألعمدة بالرخام األبريض االيطرالي

 .كمرررا يحتررروى المسرررجد علررري النجرررف المصرررنوع مرررن النحررراس
االصفر والذي يعد تحف فنية .
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ضري صبل حصير :
تتفا حيروتييبحأ حأةظحفعيوعح تح مست حم حمحمتوحت تحيبتو حمغوب حتروحة ححوب1806
حتحززظةوحمز حيرمغززو حإرز حةرحززطي حرغظ ززبحيرف إرز حيألمززظن حيرتز حيززو

حيريبززتوحيوبززظحمسوحززبحرززويب )ح

،تجظلبحةمزوحةرزكحيألحزظطيوحفزت حترزكحيرمثعز بح،حتبزوأحيريبزتوحيوحزجت حيرسعزصح وبزظ،حتقيزاحإ ح
ح ز يوتسحغوقززبحقيززاحي حتعززاحإر ز حيأل يو ز حير رحززطو ب،حتغززو حم ز حممززسحإاحي -حطةسززظحر حززظطيوح
يريبتو بح–حةحطحفعيوتسح ر ححطححيرمظلحتحةححفت حتعاحإر ححزتويظحتموبزظحإرز حةرحزطي حفيزنح
أو حيرفز حتةمززوحأ حإوتبز حمز حيويلحطستحزب حقززووحيرمزتوعحإرز حيرمغزو ححززي يوح رز حيألقززوي حتبيومزظح ززتح
ة ز حيرطوي ز حم ز ح ال ززبحم ز حيتةظ ززس،حتاززظوتيحقززوحتعززرتيحإر ز حقويززبحوميتززت حيرمع زويبحمززظب،حتقززظرتيحإوززسح
يتع حت تح متبحة حيوة حة حمعوحتاةركحأتةظ زس،حةزوة حةز حير زويححيرزة حوحز حرزسح وزظكحامزظح
وة حأتةظ سحإر حجتيو  .ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

رابعو ً آثور لادى النررلن
دير االنبو بيشلى:
وينسررب هررذا الرردير إلررى األنبررا بيشرروى الررذى كرران تلميررذاً

للقديس ابو مقار ويعتبر هذا الردير مرن اكبرر االديررة الموجرودة
بالمنطقرررة واجملهرررا تخطيطررراً إذا تبلرررس مسررراحته نحرررو فررردانين
وبوابته من أحسن البوابات فى المنطقة ومنها يصل الزائرر إلرى

الحصن مباشرة وكنيسة الدير من واسع كنائس الوادى وتتكون
مررن ثررالث هياكررل ويضررمن كنيسررتين صررغيرتين وقصر اًر للضرريافة

وتررالل وحديقررة واسررعة  .وقررد تررم ترررميم هررذا الرردير عرردة م ررات

ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميالدى.
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ح

دير ل نيس السيد الع را مريم (السريون) :ح

يقع على بعد امتار من دير االنبا بيشروى ويعتبرر اصرغر االديررة إال أنره اكثرهرا شرهرة برين رجرال الردين

واألدب وترجع تسميته بهذا اإلسم إلى ان جماعة من الرهبان السريان كرانوا قرد اسرتوطنوه عرام  989ميالديرة

وترجع بداية هذا الردير إلرى القررن الرابرع المريالدى وهرو يحروى كنيسرة العرذراء الترى اقيمرت فرى القررن التاسرع

المرريالدى وتحترروى كنررائس الرردير علررى رسرروم رائعررة االل روان تخررتص بترراريخ حيرراة السرريدجة العررذراء  .واحجبررة
خشبية منقوشة برسوم برارزة دقيقرة وتعتبرر مرن اقردم اآلثرار الباقيرة فرى الردير كمرا تحتروى كنرائس الردير علرى
رسوم جصية رائعة االلوان تختص بتاريخ السريدة العرذراء كمرا يوجرد بالردير القاليرة االصرلية الترى كران يعتكرف

بها االنبا بيشوى وبجوارها شجرة التمر الهندى التى لها قصة رائعة.

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ىحأيس المل ع :ح
اوالً :وصف وتحديد الموقع
Location of the project land and specifications
ح

ملاصفوت المل ع
ح

حيرمحظفبح90×120حمتوح

ح2.6حةوي ح

حيرحموح30حجو سحررمتوح–حتيرموية حةحموح 70حررمتوح–حأ ح100حجو سحررمتوحمظماحيرموية ح
حيرمرن بالح يئبحيرتوم طحيرح ظف  .ح

حيرثومظبحياحظح بحيرمتتةوعالحاظةبحيرمو حيرتفت بح يرنبويظلحتيرمظلحتيرعولحيرعف حتيربظتد)حمتتةوعحة ح

يرموطسبحت ما حتمتيوحيرمموت حمبظ .ح

 -1الدخول إلى الموقع والربط الطرقى
حتسز حيرموطسززبح رز حيرويززاحمةظمزوعحمززمظ حغززو حمويوززبحومززيوحةمحززظةبح7از ح رز حطويز حيرمفززتوح
يرززوتر حيرززة حيوبطبززظحةمويوززبحومززيو.حت ر ز حةمززوح8ا ز حم ز حيرطوي ز حيرززوتر حم ز حو ز حيرمتززوت حةموطسززبح
إواتيحممظحيجمربظححبربحيإلتعظ حةظرطو حيرمويبحيرويةطبحمي حمفظة ظبحيرحظفا .ح

المل ع الجعرا م
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ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

حالجهة الشماليةالحةطت ح90حمتوحت ححتوحمسظ ححيو حموعتو.
الجهة الجنوبيةالحممو بحوثياحةطت ح90حمتو .ح
الجهة الغربيةالحطوي حيرمفتوحةطت ح120حمتو .ح

الجهة الشرقيةحالحوبوحيروياحةطت ح120حمتو .ح
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صلر لىلغرا ي لأمل
ح

ع :ح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

الملاصفوت الربيعي لأمل ع:
يوألحيرمموت حموطسبحويئمبحيرجمظ ،حتطاح ر حيرويزاحمةظمزوعحو

زبحمز حيرمرت زظبح

يرم ت بحتيرعزوظ بحتتتحزطحمزميو حيروثيزاحيرتز حتمطز حثر زبححزظفوعحألوألحيرممزوت ح.ح
يألوألحموةحطبحجوي،حتاحتفت حي حت ظوي .،ح

طم مززبحيألوألحطيو ززبحث ززب.ح طززاحيرمتق ز ح ر ز حمجززو حوبززوحيرويززاحم ز حيروظف ززبح

يرموق بحتيرة ح متموحممتو حيرحو ب .ح

حززتوحيرموطسززبحموززظلحممتززو ح ر ز حمززويوحيرمززظ حفيززنحتت زويتححووجززبحيرف ز يووعحمززظحمززي ح

/122/15/حووج ززبحمئت ززبحم ززتظلح/ح/35-22حووج ززبحمئت ززبحعز ز ظ.حتيروي ززظححيرح ززظئوعح ز ز ح
يرجوتب ززبحيرغوب ززبحتتتزويتححيرممززوابحيرمطويززبحةز حيرمززتظلحمززظحمززي /ح/1000-800حمرز حةز ح

يرحوبح.حأمظحمموابحيروطتةبحيروحم بحرربتيلحةب /ح/70%ححوت ظ .ح

ت ز حيثت ززظوحأوألحيرممززوت حويثززاحيرموطسززبحيرمفززووعحم ز حقمززاحت يموعحيرح ز ظفبحإلومززظلح
يرممززوت ظبحيرحز ظف بحممززظحيززتةوحررمحززت موححززبتربحيرفعززت ح رز حيإلجزويليبحتيرمتيةسززظبح
يرثظعبحةظرمموت حفينحأ حيرموطسبحمثططبحةظر ماحرالحت مظوحيرح ظف  .ح

حامززظحي حقززو حيرممززوت حم ز حمطززظوحيروم ززبح م ززاحقوززظعحإتعززظ حةظألح زتي حيألجوم ززبح
يألحظح بحيرمعووعحررحظئفي حفينح س حيرمموت ح احةموح45ا حم حمطوحيروم ب .ح
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حatural Study of location

ثونيوً :الدراس الربيعي لأمل ع ح
 -1مظاهر السطح

يتمي ززمحيرمتقز ز حيرمثت ززظوحررمم ززوت حماح ززتتيلحيرح ززطححمز ز حإوف ززويوحث ي ززدحمز ز حجب ززبح

يرممظ حيرغوب حإر حيرجوزت حفيزنحتتزويتححيرموظحزي حيرطم م زبحمزي ح10حإرز ح60ححز حةزت ح

حززطححيرةفززوحترززةركحيززدو حإحززتتيلعححززطفبحيرمتق ز حإر ز حجمرززسحموظحززةظححرممر ززظبحيرتوم ززبح
يرممويو ززبحفي ززنحتس ززاحأ م ززظ حيرف ززوحتير ززوو حتي م ززظ حيرتح ززت بحام ززظح مطز ز ح ززةيحيإلح ززتتيلح
ررمثطز ززطحيرفويز ززبحيرتظمز ززبحة ز ز حتثط ز ز طحيرفويز ززبحيرتظمز ززبحة ز ز حتثط ز ز طحيرمتق ز ز حوت حةز ززوألح
إتجظ زظبحمحززةسبح رز حمززااحيرتثطز طحتقززوحتمززبحممظرجززبحيرممزظناحيروظتجززبح ز حإوث ززظألح

محززتت حيرمتق ز ح ز حطوي ز حإومززظلحيرجحززوحير زتيق حغززو حيرمتق ز حةمززظح فززاحممززظناحغمززوح
يرمتق حةظرم ظ  .ح
 -2سفى الرمال

يتميززمحيرمتق ز حمت ززتحح ززظ وعحح ز حيرومززظ حترززةيحةيج ز حإقظمززبحمعززويبحمززجويبحطتيرززبح

رتممززاح رز حإ ظقززبحتسززو حيرومززاحيرمحز حترمززاحية ززاحيرتحززظئاحرت ميززبحيرن ةززظ حيرومر ززبحتيرومززظ ح

يرحززظة بحإحززتثوي حيروةظتززظبحيرطم م ززبحيرت ز حتمتمززوحة ز حويبززظح ر ز حيرم ززظعحيرت ز حتثتموبززظحيرن ةززظ ح
يرومر ززبحت ززة حيروةظتززظبحة ززالح ز حت

تبززظحة ز حت ميززبحيرومززظ حتمط ز حغطززظلحأث ززوحمجمززاح

ررموطسززبحتمز حي ز حيروةظتززظبحيرتز حوجفززبحةز حت ميززبحيرن ةززظ حيرومر ززبحرمسظتمتبززظحيرمظر ززبحررج ززظلح

تيرويظححفح حيرتوتي ح ينظح ظححظريوجظح–حيرثتلح–حيا اح–حيرمحايتظ) .ح

 -3الرتبة والمياة األرضية

تتميمحيرتوببحة حموطسبحوميوحم حفينحوم تبظحمامتويكحيرةفوحتيروبوحة حتنتيوبظحةفينح

ما ز حإ تةظو ززظحتوبززبحةفويززبحة

ز بحامززظحتتميززمحيرتوبززبحماوت ززظ حوحززةبحيرمرتفززبحارمززظحإقتوبوززظحم ز ح

حياو ز بحةز حمم ز حموززظط حومززيوح45000حجززملح/ح
ثرززي حأمز حقيززوحتتمرززلحووجززبحمرتفززبحيرم ززظ ح
يرمريززت حت ز حوحززةبحموت مززبحجززويحمز حيرةفززوحيرمتتحززطحتمعززظووحيرم ززظعحيألثززو حةمززظحيززد وحمززوتوعح
ر حيرمم يو حتتعةحح ظمالحمفوويحررتتح حيرممويو حيروأح  .ح

 -4المناخ
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تس حيرموطسبح م حيروطظ حيرممظر ح ر حيرةفوحيرمتتحطحتيرت حيوثربظحيرةظف ت حتجزظت يمح

ززم حموززظلحإقرزز حيرةفززوحيرمتتحززطحترنوبززظحتميززاحين ززوحإر ز حيرمو ززظلحم ززةسحيرج ززظلحفيززنحيمرززلح

متتحززطحام ززبحيرمطززوحيرحززوت حةظرموطسززبح194حمز حت ززةيح سززاح ز حيرمسززويوحيرم ززظر حررمطززوحيرززة ح
عي حإقر حيرةفوحيرمتتحطحيرموظث حمتجسح ظ حت تحين وحمز ح240مز .حتيةيحازظ حموزظلحومزيوح

يتززظ وحةع ز بح ظمززبحةمتقمززسحةظروحززةبحررةفززوحتيرززورتظحتيرعززفويلحةم ز حيرطم م ز حأ حيتوت ز ح ر ز ح

يرمتق ز حيرمتطززولحرومززيوحجبززبحيرمززمظ حتميززم حةموززظلحين ززوحتززظ يوحةززظرةفوحةظإل ززظةبحإر ز حتجززتوح
مد ويبحمفر بحتتم احة حمااحثطحيرحظفاحتاةركحيرمحطححيرمزظئ حةز حةفيزوعحإوازتحتيإلوت زظ ح

ةظروحةبحرمحتت حيرةفو .ح

نوصر المنوخ
ما حإجمظر حيرموظعوحيألحظح بحيرمد وعحة ح ووجبحيرف يووعحتيروطتةزبحيروحزم بحتيرغمزمظ ح

يرممح حتيرويظحححتيامطظوحتة مظحير ح وألحمتجمحرناحم ح ة حيرموظعو) ح

الحرار
بنو

أم معدالت الحرار بمنرق رشيد لالىمثيس البيونم لدرجوت الحرار يم ن إسىنىوج مو يأم:

-1حمبوحيوظيوح تحيقاحمبتوحيرحوبحف يووعحفينحيمرلحيرمتتحطحيريتم حررف يووعحةز ح زةيحيرمزبوح
 13حميوم ززظحتمر ززلحأقعز ز حووج ززبحفز ز يووعحر ززسحوب ززظ يوح 18.1حتأووز ز حووج ززبحةز ز ح ززةيحيرم ززبوح
 10.8ح .ح

-2حيمرلحيرمتتحطحيرحوت حرووجبحيرف يووعحيرم م ح26.6حتووجبحيرف يووعحيرعغو ح . 17ح

-3حتمرززلحووجززبحيرف ز يووعحفززو ظحياقعزز حة ز حيرمويوززبحة ز حمززبوحيغحززط،حفيززنحتع ززاحووج ززبح
يرف ز يووعحيرم م ز ح 30حتووجززبحيرف ز يووعحيرعززغو ح 23.4حميومززظحيمرززلحيرمتتحززطحة ز ح ززةيح

يرمبوح . 26.4ح

-4حوالفززاحي حيرمززد ويبحيرةفويززبحيرت ز حتتمت ز حمبززظحيرموطسززبحيرمززمظر بحم ز حمعززوحتموبززظحموطسززبح
وميوحإر حقربحيإلثتاللحمي حيرمو حير عر حتيريتم حة ح ة حيرموطسبح وسحة حيرزويثاح

تير حإ توي حيرف يووعحةحم حيرويظححيرممظر بحتيرممظر بحيرغوب بحممظحيجمزاحيرموطسزبحمتزظ وعح
وحم ظحةموظلحيرةفوحيرمتتحط .ح

ح
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جدول معدالت درجات الحرارة بمنطقة رشيد
يرمبتو ح يرممواب ح النهاية العظمى لدرجة الحرارة

النهاية الصغرى لدرجة الحرارة

يرمتتحطحيريتم ح

يوظيو ح

18.1

10.8

13

ةموييو ح

18.3

10.8

13.8

مظو ،ح

20.4

12.3

15.5

إمويا ح

23

14.4

18

مظيت ح

26

17.4

20.6

يتويت ح

28.4

20.9

24.3

يتريت ح

29.6

23

25.7

أغحط ،ح

30.4

23.4

26.3

حمتممو ح

29.6

22.2

24.2

أنتتبو ح

27.5

19.8

22.5

وتةميو ح

23.8

16.4

18.9

و حممو ح

20.1

12.5

15.2

يرمتتحطح

يرحوت ح ح

17

24.6

19.8

الررلب النسبي
يروطتةززبحيروحززم بح ز حيروحززةبحةز حيرمئززبحمززي حمسززويوحمثززظوحيرمززظلحيرمتجززتوحةمززالحةز حيرجززتح

تبززي حمسززويوحمثززظوحيرمززظلحيرززة ح ماز حي حيتجززوحة ززسحر مززة حيرجززتحتمظمززظحةز حووجززبحفز يووعحمميوززبح

تارم ززظحإوت م ززبحووج ززبحفز ز يووعحيربز زتيلحارم ززظحميوبحقظمريت ززسحررتم ززة حةظرمث ززظوحتبو ززظلح رز ز حمم ززوابح
يروطتةبحيروحم بحةموطسبحوميوحتيرتم ياحيرم ظو حرروطتةبحة سح .ح
ح
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معدالت الرطوبة النسبية  %بمنطقة رشيد
الشهور
المعدالت
ح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المىلسككككككككككككككر
السنلى

69

71

65

66

65

56

66

70

71

72

72

70

69

حتمرززلحيروطتةززبحيروحززم بحأقعززظ ظحةمويوززبحومززيوحة ز حأتيثززوحةعززاحيرثويززدحتيرمززتظلحفيززنح

تز زويتححيروح ززةبحم ززي ح%69حت%72حميوم ززظحتمر ززلحف ززو ظحيألووز ز حةز ز حةع ززاحيروب ز ز حفي ززنحتتز ز يوتيحح
يروحززم بحمززي حتمز حيرممززوتلحي حيإلوحززظ حاح حززتط حتفمززاحووجززبحيرفز يووعحيرمظر ززبحمز حيروطتةززبح

يرمظر بحأل حةركح فوحم حومظطظتسحيرمثتر ب .ح

اإلشعون الشمسم
بدراس معدالت سرلن الشمس لالىمثيس البيونم لإلشعون الشمسم يم ن إسىنىوج مو يأم:
معدالت سرلن الشمس بمنرق رشيد
الشهور

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المىلسر
السنلى

المعدالت 65.8 77.3 82.8 84.9 84.9 88.9 87.5 80.9 75.8 71.7 68.7 67.4

78

يمر ززلحيرمتتح ززطحيرح ززوت حرح ززطت حيرم زز،ح%78حمز ز حيرم ززظوعحيرتز ز ح ماز ز حي حتم ززو حةيب ززظحيرم زز،ح
ت متمززوحةعززاحيرمززتظلحأقززاحةعززت حيرحززوبححززطت ظحررمززم،حإةيحتززوتححوحززةبححززطت حيرمززم،حة ز ح ززةيح
ير عزاحمززي ح%65.8حت%67.7حمز ح ززووحيرحززظ ظبحيرتز ح ماز حي حتمززو حةيبززظحيرمززم،حتتززمويوح ززة ح
يروحةبحفت حتمرلحفو ظحياقع حة حةعاحيرعيدحفينحتعاحة حمبوحيغحط،ح .%89.9ح

الريوح
بناء على التمثيل البيانى لسرعة الرياح يمكن استنتاج ما يلى :
-8حتمتمززوحياتجظ ززظبحيرغظرةززبحررويززظححة ز حيرموطسززبحط زتي حيرمززظ ح ز حيرويززظححيرمززمظر بحيرغوب ززبح%32ح
يريبظحيرويظححيرغوب بح%19.5ح حيرويظححيرممظر بح%3.2حتتم اح زة حيإلتجظ زظبحير ال زبحمجتممزسح
%64.7حم حمجمت حيرويظحح ر حيرموطسب .ح
-3حيرويززظححيرمظر ززبحيرغوب ززبحتيرمززمظر بح ز حوي ززظححةفويززبحتمي ززاحإر ز حيرمززوتوعحيروح ززم بحت ز حةح ززو ظبح
متتحطبحمظحيتطر حيرحمظححربزة حياتجظ زظبحةزظثت يو حيرنترزبحيرممو زبحتتبت زبحير يوغزظبحيرمممظويزبح
ة قاح ظئ حمما حرتث يدحم حفوعحيرغجبظوحيرفويو ح ر حيرجح حيرةمو حة حةعاحيرعيد .ح
-0حتساحوحةبح مت حيرويظححة حياتجظ ظبحيات سح حيرمو ح/حيرجوتب حيرموق ح/حيرجوت ) ح
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-0حمو يوحززبحإتجظ ززظبحيرويززظححة ز حةعززت حيرحززوبحيألوبمززبحوجززوحيوززسحة ز حةعززاحيروب ز حتيرعززيدحتحززتوح
يرويظححيرممظر بحيرغوب بحتيرويظححيرغوب بحتيرويظححيرممظر بحت حويظححموغتةبحمرط زبحررفز يووعحاوبزظح
تظت حم حوظف بحيرةفو .ح
-6حة ز حةعززاحيرمززتظلحتحززتوحيرويززظححيرجوتب ززبحيرغوب ززبحيرةززظووعحغيززوحيرموغتةززبحتي حأنمززوحوحززةبحربمززت ح
يرويظحححتفونحة حمبوحمظيتحيريبظحمبوحمزظو،حتتمرزلحيرويزظححيقز حقتتبزظحةز حمزبوحمزظو،حفيزنح
تمرلحيرويظحح6.4ح سوعح/ححظ بحيريبزظحمزبوحإمويزاح5.9ح سزوع/ححزظ بحأمزظحيقزاحقزتعحتحزو بحررويزظحح
ة حمبوحينتتبوح3.7ح سوعح/ححظ ب .ح

األمرور
بنككو أككم معككدالت المرككر بمنرق ك رشككيد لالىمثيككس البيككونم ل مي ك المرككر لمعككدس البخككر لغرككو
السمو بولسحب يم ن إسىنىوج مو يأم:
معدالت المطر مم برشيد
الشهور
المعدالت

4

5

6

1

2

3

5.4 11.7 28.9 56.3

2.5

صثر

7
-

8

9

0.2

0.6

10

11

12

50 26.6 111.7

المىلسر
السنلى

194

-8حةعززاحيرمطززوحةموطسززبحومززيوحيمززوأحم ز حمززبوحينتززتبوحتيوتب ز حة ز حمززبوحمززظو،حيمززظحةززظق حيرمززبتوح
ة ات حةيبظحيرمطوحقر الحيتحوظو يوحامظح تحتي ححة حمبو حيتويتحتيتريزتحفيزنحاحتحزسطحةيبمزظح
ي سحيمطظوحتيمرلحمجمت حيرمطوحيرحوت ح195م  .ح
-3حتتوظح ز حام ززبحيرمطززوحيرت ز حتحززسطح ر ز حيرموطسززبح ر ز حتوظحززةظحطوو ززظحم ز ح ززووحيأل ززظ حيرممط زوعح
ةظرمالفاحي حين وحيرمبتوحمط يوح

حأ

زظحأن و زظحمز حفيزنح زووحيأل زظ حيرممطزوعحتيوجز حةرزكح

إر ز حطم مززبحيامطززظوحيرت ز حتحززسطح ر ز حمعززوحتيرت ز حتززظت ح س ز حيإلوث ظ ززظبحيرجت ززبحتاززةركح
ر حيرمتيعدحيرو و بحيرت حتحم ح طت حيألمطظو .ح

الىلصيوت المنوخي
-1حيج حتتةيوحير ويغظبحيروئ حز بحةفيزنحتتمظمزوح رز حيرمفزتوحيرمزمظر حيرمزوق ح–حيرجوزتب حيرغوبز ح
تي حتمتززوحةممز حاميززوحةظرنترززبحرالحززت ظوعحمز حتز يوحيرويززظححيرمززمظر بحيرغوب ززبحيرمرطزدحةز حةعززاح

يرعززيدحامززظحيج ز حي حتنززت حير حيوغززظبحاظة ززبحتةرززكحررحززمظححرالمززمظ حيرممح ز حمتثرربززظحأ وززظلح
ةتويبحيرمتظل.
-3حيج ز حي حتمتززوحير يوغززظبحير ظوت ززبحةمفززظةيعحيرمفززتوحيرمززمظر حيرمززوق ح–حيرجوززتب حيرغوب ز حرتفسي ز ح
يرتتج سحيام احةظروحةبحرالممظ حيرممح حررتفويبحيرموظئ ب .ح
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-0حيجز حتززتةيوحيأل ززال حةز حير يوغززظبحيرمظمززبحةم يو ززظعحيرتتج ززسحيألة ززاحررنترززبحيرممويو ززبحتيرمرتاززظبح
فت ح ما حيرتث يدحم حتط عحةتويبحيإلجبظوحيرفويو حيرميئوحم حمبوحيتويت-ححمتممو .ح
-0حيج حتتةيوحيرفمظ بحم حيامطظوحتممظرجتبظحمو ظ حيرعولحيرموظح  .ح
-6حيجز حتزتةيوحيرفمظ زبحمز حيرويزظححيرجوتب زبحيرغوب زبحةز حةتزويبحيرمزتظلحتةرزكحةمزو حتتج زسحير يوغزظبح
ةمفظةيعح ةيحيرمفتوحتت يوحح ظ حم حمعويبحيرويظححم حيرغو حتيرجوت  .ح
-5حيرم زتيو حيروئ ح ز بحتير يوغززظبحيرممويو ززبحيج ز حي حتطيززاحة ز حإتجززظ حم زتيمحإلتجززظ حيرويززظححيرمززمظر بح
يرغوب ززبحرززةيحيجز حي حتمتززوحمززةابحيرطززو حيروئ حز بحماتجززظ حيرمززمظ حيرغوبز حإلحززت ظوعحمز حيرتز يوح
يرمرطززدحررويززظححيرحززظئوعحةز حةتزويبحيإلجبززظوحيرفزويو حير يمئززوحتم يو ززظعحةرززكح وززوحتعززم حيرمفز طح
يرثظوج حررطتربحيرممويو ب .ح
-9حيج حياحت ظوعحم حيرطظقبحيرممح بحتيرويظححة حيرتطم سظبحيرممر بحيرمثتر ب .ح
ح
ح
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الفصل الثالث
السياحة في رشيد
-

وصف لمعالم المدينة.

-

تل أبو مندور .

-

قناطر أدفينا منطقة سياحية .

-

مصيف رشيد .

-

رشيد كما وصفها الرحالة .

-

تنمية رشيد.

(ىحليس مدين رشيد إلم مىحف إسالمم مفىلح)
يرمثططحتفتياحمويوبحوميوحإر حمتفدحإحالم حم تتححيرمثططحةظمحمجظئمعحيرمزو ح
تيرمتيعز حيإلحزالم بحررتثطز طحررمزظ حيرفزظر ح8003ح جويزب-ح3383حم الو زبحتيرتز حمز ح
يرمسووحأ حتتحرمبظح يئبحيرتثط طحيرممويو حيرتظةمبحرت يموعحيإلحزاظ حثزال حأ زظ حةز حمزدتموح
مسوحةظروتفبح .ح
37

تأقززوحيرمجرزز،حيأل ر ز حررتثط ز طحمززدث يوحتةرززكحة ز حإطززظوحتتجيبززظبحير زوئ ،حمةززظوكح
ررفاتم ززبحماف ززوينحيرتوم ززبحيرممويو ززبحةظرم ززو حةيبحيرط ززظة حيرث ززظصحم ززاحم ززويوت حوم ززيوح
تيألقعو .ح

ت ست حيرمثططح ر حياحت ظوعحم حي ظوحيإلحالم بحة حيرمويوبحت

ح80حمحزجويح

تح33موززماحأ ويززظحتقرمززبحتبتيةززبحتظويثززبحتفمظمززظحتظويثززظحتطظفتوززسحقو مززبحفيززنحتوتمززوح ززة ح
ي ظوحة حموطسبحتحطحيرمويوبحتيت حوبطبظح

حطوي حمفظتوحتطو ح ما حأ حتم زاحقرةزظح

ح ظف ظحأ ويظحة حموطسبحتحطحيرمويوبحت مماحيرتثط طحت مر بحتوم بحيرمويوبحت ز حثطزبح
رالحززت ظوعحم ز حتيجززبحيرةفززوحيرممتززوعحم ز حموطسززبحومززيوحةفيززنحيززت حإومززظلحموطسززبحح ز ظف بح
تمززماحمستوفززظبحموبززظحإومززظلحميوززظلحرريثززتبحتةوززظو حتموززظط حتوةيب ززبحةفيززنح ما ز حأ ح

تنت حموظط حجة حح ظف ح .ح
امظح ست حيرمثططحأ

زظح رز حياحزت ظوعحمز حيرجظوز حيروي ز حتيرم يو ز حفيزنح ماز ح

ياحت ظوعحم حموطسبحيرمريزت حوثرزبحتيرميئزبحيرمتميزمعحمبزظحتيرمزااحيروي ز حررموطسزبحيرمف طزبح
ةظرمويوبحفينحتمرلحيرتنر بحيرتسويويبحرتو يةحيرمثططحمر ظو حجو ب .ح

ت ست حيرواتتوحمعط حيرمزومتر حوئز ،حيربيئزبحيرمظمزبحررتثطز طحيرمم يووز حأوزسحمز ح
يرمسووحياوتبظلحثال ح3388حم حجم حأ مظ حتوم حتتطتيوحيرمزتيو حتيرموزظط حيأل ويزبح
ريت حةمو ظحإ ال حمويوبحوميوحمتف زظحإحزالم ظحم تتفزظحمز حفيزنحيزت حتو يزةحاظمزاحيرمثطزطح

ة واظوسحيألوبمبحثال ح6ححوتيب .ح

ىرلير العشلائيوت

تأت ززححيرمززومتر حأوززسححززيت حثززال حيرمثطززطحتطززتيوحيرمم زتيئ ظبحتتفميمبززظحتي ززظوعح

تثط طحيرموظط حيرممتيئ بحةمظحيتمظمز حمز حيرمزااحيرجويزوحررمويوزبحمز حيا تمزظ حةزظرموية ح

تيرث ززومظبحيألحظحز ز بحرتط ززتيوحف ززظعحح ززاظ حوم ززيوحةظرتم ززظت حمز ز حمفظة ززبحيرةفيز زوعحمم ززيويح
متمظت حيررتيلحمفموحممويت حمفظةاحيرةفيوعحة ح ةيحيإلطظو .ح
امز ززظح مز ززماحيرمثطز ززطحيرز ززة حأ ز ززو حيرز ززواتتوح حز ززو ح ز ز يم حأحز ززتظةحيرممز ززظوعحمجظممز ززبح

ياحززاووويبحتيرمحتمززظوحيرمممززظو حرززت يموعحيإلحززاظ حإومززظلحمويوززبحررفززوةيي حتمويوززبحومززيوح
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يرجويززوعحاحززت مظ حيرميززظوعحيرحززاظو بحفت ز ح ززظ ح3339حتززتةيوحةززوصح مززاحررحززاظ حفت ز ح
حوبحيربول .ح
ت سز ززت حيرمثطز ززطح ر ز ز ح0حمفز ززظتوحيألت ح ز ززتحإ ز ززويوحيرمثطز ززطحياحز ززتويتيج حيرمز ززظ ح

تيرمثط ززطحيرت ع ززير حرتوم ززبحيرمويو ززبحتير ززظو ح ززتحإوم ززظلحمويو ززبحيرف ززوةيي حتمويو ززبحوم ززيوح
يرجويوعحتير ظرنح تحتو

حيرتوم بحيرح ظف بح ر ح

ظلحيروياححتبتغظمحوميوحتيروية ح زتح

يرف ظظح ر حيرمةظو حيرت يو بحتيإلحالم بحة حيرمويوب .ح

الزيود الس وني
تيبولحيرمثطزطحياحزتويتيج حرمويوزبحتموازمحومزيوحإرز حتفسيز ح زوعحأ زويلحأ مبزظح

يحت مظ حيرميظوعحيرحاظو بحفت ح زظ ح3339حتيرتز حمز حيرمتتقز حأ حتعزاحإرز ح889حأرزدح
وحمبح،حت تحيألموحيرة حيتطرز حتفويزوحيرممزوت ظبحةيبحيألترت زبحيرتز حتممزاح رز حوةز ح
ا ززظلعحيرتوم ززبحيرممويو ززبحرموا ززمحتمويو ززبحوم ززيوحتتتميز ز حيح ززتممظابحيرمويو ززبحتتميم ززظحجي ززويح
رمحظفبحيرنتربحيرممويو بحررمويوبحتيرت حتمرلح53029حأردحةوي حةفينحيت حيحتموي حيرموظم ح

يرمتجتوعحثال حيرزح33ححوبحيرمسمربحةمحظن حتتويتححيوت ظ ظتبظحمي ح6الح5حأوتيوح .ح
ت فززووحيرمثطززطحيتجظ ززظبحتمفززظتوحيامت زويوحيرمم يوو ز حيرمحززتسماحررمويوززبحيرتظويث ززبح

م ز حثززال حيحززت مظ ح%86حم ز حيرميززظوعحيرحززاظو بحيرمحززتسمر بحتيرت ز حتسززووحم ززح0725حأرززدح
وحمبحة حيرمتثرالبحم حتتةيوحيمتويوحأةس حاحت مظ ح%16حم حيرميظوعحيرمتتقمزبحةا ظةزبح
863حوحززمبحة ز حير ززوي حممززظحيتج ز حتززتةيوح300حةززويوظحموبززظحف زتير ح86حالح33ح%حغززو ح
يرمويوبحيرتظويث بحتفتير ح%56حةمويوبحيرفوةيي حتوميوحيرجويوع .ح

ت مززماحيرمثطززطحإفززوينحتوم ززبحح ز ظف بح ر ز ح ز ظلحيرويززاحةطززت ح1حايرززتمتويبح
فيززنحيززت حوسززاحمعززظو حيرطززت حيرمرت ززبحررميئززبح حترززتنح زتيلحتم ززظعحيرويززاح حت ززوو ظح33ح

معزومظحإرز حمويوزبحيرفزوةيي حتومزيوحيرجويزوعحتيحزتغال حيأل يو ز حيرتز ححزيت حإثالد زظحةز ح
ومززظطظبححز ز ظف بحتتوةيب ززبحةطززت ح1حايرززتحمتززويبحمسززو يوحمحززظفبحيأل يو ز حيرت ز ح ما ز ح
يحت مظو ظحم ح803حالح333حةوي حتبتنر بحتسويويبحررمموت حفتير ح63حمريت حجو بحتم زاح
يرمو بحيألحظح بحتيرثومظبحتيرطو حةمظحيتمظم حم حيرو وعحيرمحتسمر بحررموطسب .ح
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زظحيوا ززمحيرمثط ززطح رز ز حت ززو
امز ح

حيروم ززظ حياقتع ززظو حمتمز ز الحةز ز حتوم ززبحع ززوظ بح

م يون ز حيرعززيوحتيريثززتبحيرح ز ظف بح ز حطوي ز حتثط ز طحموطسززبحرموززظلحيرم يون ز حتتززو مبظح
ةظرث ززومظبحيرالمم ززبحمتنر ززبحتسويوي ززبح0حمالي ززي حجو ززبحفي ززنحح ززيت حإوم ززظلحمظويو ززظحرريث ززتبح
تيرويظ ظبحيرمظئ بحمجظتوعحرموطسبحموظلحموين حيرعزيوحتيريثزتبحتزو مظحررتوم زبحيرحز ظف بح
حمظويوظح–حاظميوت ظبحتمطظ حتثومظبح–حمو بحأحظح ب حمتنر بحتسويويبح9حماليي حجو ب .ح

لرنيش النيس

امززظححززيت حمز حثززال حيرمثطززطحيحززتنمظ حتطززتيوحاززتوو

حيرويززاحمومززيوحتوبززطحير يوةززوح

يروتر حةظرمويوبحمتنر بحتسويويبح33حمريت حجو زبحتازةركحتطزتيوحمزةاظبحيرمو زبحيألحظحز بح ح

ابوب ززظلح–حع ززولحع ززف -حم ززظعحم ززو ح–حط ززو حفي ززنحح ززيت حإوم ززظلحمفط ززظبحابوب ززظلح
تمفطبحعولحعف حتعولحعف حةظرسويبحمتنر بحإجمظر بحوفتح363حمريت حجو ب؟ ح
تيت م حيرمثططحت

حيحتويتيج بحةميوعحيرمزو روسزاحيرفزوةيي حتيألومزطبحيرمرت زبح

ررميئبحم حوميوحيرتظويث زبحماومزظلحمويوزبحيرفزوةيي حتمويوزبحومزيوحيرجويزوعحفيزنحتمرزلحتنر زبح
يرمفتوحيألت حوفتح863حمريت حجو بحتيوتب حيرمثططحموبظ بح3388ح .ح

مدين الحر يين

تة مززظحيتمرز حةززظرمفتوحير ززظو حتيرثززظصحماومززظلحمويوززبحيرفززوةيي حتومززيوحيرجويززوعحةسززوح

ت ز حيرر زتيلحمفمززوحمززمويت حمفززظةاحيرةفي زوعحثطززبحمززظمربحتحززتبولحوسززاحجم ز حيألومززطبح
يرت ز حتم ززاحمعززظووحترززتنحررميئززبحةمويوززبحومززيوحيرتظويث ززبح،حتم ز حأ ز ح ززة حيألومززطبحيرت ز ح

حيت حوسربظحمعظو حيرطت حتيرتاظابحتمتيقدحيرح ظوبحتيرتو حتيرفوةيي حتبوظلح ر زسحتز ح
ت ز حيحززتويتيج بحوسززاح ززة حيألومززطبحةز حموطسززبحتةمززوح0حايرززتمتويبح ز حومززيوحيرتظويث ززبح

تتمرلحيرتنر بحيرتسويويبحررمو بحيألحظح بحةظرمويوبحيرجويوعح803حمريت حجو ب .ح

تحيت حة حيرمويوبحيرجويوعحإومظلح0190حتفزوعححزاو بحاحزتمظ ح8526حأرزدحوحزمبح

فيززنححززيت حتثع ز صح853حةززويوظحرالحززاظ حيرمتميززمحتيرموتجمززظبح حة ز الب حتح10حةززويوظح
رالح ز ززاظ حة ز ززت حيرمتتح ز ززطحتح800حة ز ززويوظحرالح ز ززاظ حيرمتتح ز ززطحتح831حأةوو ز ززبحرالح ز ززاظ ح
ياقتعظو حتتثع صح60حةويوظحإلقظمبحموطسبحثومظب .ح
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حيرتوم ززبحيرحز ز ظف بح رز ز ح ز ز ظلحيروي ززاحةب ززتح

أم ززظحيرمف ززتوحير ظر ززنحتيرث ززظصحمت ززو

متغز ززظمحومز ززيوحفيز ززنححز ززيت حتز ززتةيوح333حةز ززوي حربز ززةيحيرغز ززوألحتتز ززتةيوحيرمو ز ززبحيألحظح ز ز بح
تيرث ززومظبحرب ززظحرج ززة حياح ززت مظويبحةز ز حف ززي حح ززيت حتثعز ز صح030حة ززويوظححأث ززو حةز ز ح

مموت حتوم بحم رنحيرمتغظمحرتفتيربظحإر حوسطبحجة حررح ظفبحيرتوةيب ب .ح

أمظحيرمفتوحيروية حتيرثظصحةظرف زظظح رز حيرمةزظو حيرت يو زبحتيإلحزالم بحمومزيوحفيزنح
تمتمززوح ززظو حيرمززو حةمززوحيرسززظ وعحم ز حفيززنح ززووحي ززظوحيإلحززالم بحة ز حمعززوحتيمرززلح ززووح

يرمو ززظم حيإلح ززالم بح33حمو ززماحتيرمح ززظجوح83حمح ززجويحتفمظم ززظحتيف ززويح ززتحفم ززظ ح ززمتمح
تطظفتوبحتيفوعح

حطظفتوبحأمتحمظ ي حتقرمبحتيفوعح

حقرمبحقظيتةظ حتبتيةبحتيفوعح

ح

متيةبحأمتحيروي  .ح
ح

السيوح

ومززيوحمرززوحجميززاح س ز ح ر ز حمرتس ز حيرويززاحةززظرةفوحيرمتتحززط.حيتمززظو ح وززو حيرةف ز يو ح

ةتنت حآ بحهللاحيرثظروعح حت تحيرة حمو حيرةفوي ح ةيح ة حير ويبحت ةيحمرححأجزظ حتجمزاح
ميوبمظحمومثظحتفج يوحمفجت يو ح .ح

ت حطم مبحيرموظلح ظوئبحتمبوحيألو ظو .ح
تتتميززمحومززيوحةمعز بظحتموظطسبززظحيرحز ظف بحيرموتمزوعحفيززنحت ززوحيألةزتي ح رز حمززويوح

يرمززظ حرميززظوعحموظطسبززظحيرمززبيوعحتيروم ززسحيروير ززبحتتززموف حيرمويوززبحثظعززبحأ ززظ حيرمطزالبحتةز ح

يأل ظوح–حتوةكحوم حموظط حيألع ظلحتيرح ظفبحمظحير ال ح

ىس صبل مندلر:

تتوطر حير سحيألةتي حة حوم بحوير بحفينحأوت حموظ وحمةسحيرجميوع .ح

منرق القنورر:

ة وةيوظحت ر ح

تيبظحتوتموحيرفويئ حة حتوظح حويئ  .ح

القأع :

تقوحيمويوبحأ م بحقرمبحقظيتةظ حة نتمظلحفجوحوميو .ح

اآلثور:
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تمتموحوميوحمتف ظحامي يوحررممزظوعحيإلحزالم بحيرتز حيوجز حتزظوينحمم مبزظحإرز حيرمعزوح
يرم مظو ح

المىحف:

ت فت حومظة حتعتوحرمموابحأ ظر حوميوح وحيإلوجريمح ظ ح 8139ح .ح

المصيف:

أومز ز لحأت حمعز ززيدحة ز ز حومز ززيوح ز ززظ ح 8707حتيتمي ززمحةظربز ززوتلحتيرج ز ززظلحتتز ززتةوح

يرثومظب .ح

تيتج ز ززوحةظرمويو ز ززبحفظر ز ززظحويوحررح ز ززيومظحتيرمح ز ززوححتفو س ز ززبحمتف ز ززبحةظإل ز ززظةبحإرز ز ز ح

يرنظميوت ززظبحيرت ز حتطززاح ر ز حيرويززاحمةظم زوع.حة ززالح ز حيرممززوت ظبحيرنمي زوعحيرت ز حتمززبح
ثال حير مظويوزظبحامزظحتمزماحيرثطزبحممزوت ظبحررحزوتيبحيرمسمرزبحت زةيحمزظححزيووحت عزيرب.ح

ت ة حيرمموت ظبححتفس حيمو ظ يوحررح ظفبحموميو .ح

ت ر حموحيرتظوينحاظوبحومزيوحتجزة حي تمزظ حيرحز ظححتيروفظرزبحتوزتووحتعزدحةمزألح
يروفظربحروميوحالحتقوحتع بظحيرمسويم حةسترسالح

وبظحم مظو بح موحم الحت ح غوحجرياح  .)8ح

ح ر ح ز بحيرويزاح،حتيرةفزوحيرمزظرححيةمزوح

تتووبحة حاتظ حيرمحظركحام حفتقاح–حة وبزظحمويوزبح رز حيرويزاحقويةزبحمز حمعزةسح
ةز ز حيرةف ززوحيرم ززظرححمز ز حةت ززبحتم ززولحةظام ززتت حت ز ز حيرم ززوثاحمز ز حيرةف ززوحتبب ززظحأحز زتي ح
تفمظمظبحتوثياحا يوع .ح
ح

تق ززوحأث ززةبحمويو ززبحوم ززيوحةز ز حيرتس ززو حتيأل م ززبحتميوح مويوب ززظحرن ز زوعحتز زتيووحيرمت ززظجوح

يألجوم بحتيرمعويبحيريبظحفت حمرغزبحةز ححزوبح 999ززحأ

ز حووجزبحتيتحزمبحةازظ حطتربزظح

حت و ززبظحوب ز حةوحززنح8حامززظحةاززوحةرززكحيروفظرززبحير ووح ز ح
ر ز حم زتيط لحيرةفززوحةوحززثظ ح
حتيو ح-حة حوفرتسحإر حمعو .ح

تة حاتظ حوم بحيروظ وي حأ حيرتميوح ر حةظمظحمتتر حمعوححوبح 765زحجزووحةز ح

وميوح مظوعحا يوعحتفتيويب .ح
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اةركحتووحة حاتظ حير تلحيرالم حيرحثظت .حأ حةيوتمحيروتم حيرمويم حوحةبحإرز ح
ثريززاحمز ح ز يو حتيرز حيإلحززاووويبح مززوحو ز يوحطززت الحتأومز حموجززظحم غززوحومززيوحتتقززدح ريبززظح
تق ززظح،حت رززبحمويوززبحومززيوحةز حيامو ززظوحفتز حعززظوبحتمززتماح رز حوفززتحأر ززي حت ال مظئززبح
محا حامظحيةاوحعزظف حيرثطزطحيرتتة س زبح أ حةز حمموزس)ح ..)3حتعزظوبحأمويتبزظحغظ زبح

يرمتظوبحتيروقبحتيإلفاظ حةيبحميوبحتمثوةبحم ح ظ و زظحتةظطوبزظحتةيبحوتوحتيحزمبحةحز فبح
تقعتوحمميوعحتةمألحقعتو ظح مولح ر حيروياحأتح ر حيألوألحيرم يو ب .ح

تاززظ حيتجززوحةمويوززبحومززيوحأح زتي حةيبحفتيويززبحفحززوبحيرت ز حتعززاح ززوو ظحإر ز ح

)533ححززتمظئبحفززظوتبحممززفتوبحةظرمتززظجوح–حتاززظ حيتجززوحمبززظحأ
)03ح ال ي حةووقظ..حتثم،حفمظمظبحتمسظ

ززظحةوززظو حتميززوح ر ز ح

حةا وعحتأوزتي حروحز حير زظ حيرسطو زبحت ال زبح

مزوعحممعزوعحتطظفتوززبحمثظويززبحت مززوحمثززظممحتمزتيووحر ثمززظ حتتومززبحوثززظ حتمعززو ح

رمماحيرتو حتتومبح ابحيرمتح س حتتو حرفر حيرسط  .ح
موةحيمو وبحياحاووويبح،حت حأنموححت حر ومحة حمعوحاربظ .ح
ادفينا (: )1

قويززبحقو مززبحيحززمبظحيألعززر حيت يوززسح،حتيوطسبززظحيرمظمززبحوةيوززسح،حاظوززبحتظةمززبحرمواززمح

يرمطدحتيرفسبحةموامحوميوحرسوببظحموس .ح

نورر – منرق سيوحي :

تم ززبوح ززظ ح8707حموي ززبحيومز ززظلحيرسو ززظطوحتتز ز حيةتتظفبز ززظحةز ز حيو ززظيوح8768حتتسز ز ح

يرسوظطوح ر حةموح موي حايرتمتوح،حجوتب حمويوبحوميوحتتم زاحمتقز ححز ظف حتمز يم يوحمز ح
فيززنحيرموززظ وحيرثالةززبحتيرفززويئ حير ح ز فبح سعززو حيرززمتيوحم ز حأوفززظلحيرجمبتويززبحثظعززبحح
يروفالبحيرطالم بحت ر حمسوببحموبظحمويوبحمطتة،حتقويبحيم ظوسحيرت حتروحمبظحيرم ححموح

مغرت حفينحتوتموحمبظحم يو ظبحير ظنببحتيرفمت  .ح
تتوجز حةازوعحموززظلحيرسوززظطوحةظوةيوززظحإرز حأوززسحقمززاحمززولحة

ززظ حوبززوحيرويززاحيرززة ح ززظوعح

مززظ ات حة ز حمززبوحأغحززط،حم ز حاززاح ززظ ح حتحززم حاةت زوعحيرحززظةسبح ر ز حير
يرتفظوي )حفينحيبةطحمحتت حمظلحوبوحيروياح
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ززظ حة ززظ ح

حمحتت حمظلحيرةفوحيرمتتحطحيرزة حيةمزوح

ز حقوززظطوحيوةيوززظحةف زتير حثمحززبحت ال ززت حايرززتمتوحيرتس ز حيرةف زوي ح.حتببززةيح طغ ز حمززظلح
يرمرحح ر حمظلحيروياحت طظووحفت ح عاحةسحإر حقوظطوحمفموح ر ح.حتببةيح سوحيأل ظر ح
معززووحم ززظعحيرمززو حتت سززوحيألوألحيرم يو ززبحمعززووحيرثيززوحتيرف ززظعح،حتقمززاحموززظلحيرسوززظطوح

اظ حيت حيقظمبح ححوحتويم ح)حةز حمجزو حيرويزاح سز حةز حمتيجبزبحقويزبح ح*ح)حيتزتر حيقظمتزسح
آالحم ز حيرممززظ حفيززنحيززت حيرسززظلحيرت ز يو حمززي حف زتيجمحثمززم بحم متززسحة ز حقززظ حيروبززوح.ح
ت عةححيرحوحفظجمحمي حمظلحيروياحتمظلحيرةفوح .ح
فت حإةيحيمتوحة

ظ حيروياحة حمبوحأغحط،حفووحيتمظحرف احيةتتظححيرحوحيرتويم ح

تةز ح زةيحيرف زاحتنزت حقززتعحإوزوةظ حة

زظ حمزظلحيرويزاحمرغززبحةوتتبزظحةتجزولحيرحزوحيرت يومز ح

تمززظحة ززسحمز حمززد حتأثمززظ حةتسززةلحةززسحأ مززظ حيرةفززوحيرمتتحززطحت اززت ح ززةيحإيززةيئظحةمتحز ح

يرثيوح .ح

ترمظحاظ حم حير وتو حيقظمبحيرحوحيرتويم حااح ظ حممظح ارزدحيروترزبحأمزتياحطظئرزبح
تززة

حم ز حمززظلحير

ززظ حةززالحجززوت ح–حربززةيحةاوت ز حيروترززبحة ز حموززظلحقوززظطوح ظمتززبح–حتقززوح

يحززتثو حة ز حموززظلحيرسوززظطوحفجززوحيرجويويززبحيألفمززوحيرززة حجبززمحة ز حأح زتي حتيرسوززظطوحمبززظح
متيةظبحا يوعحتتفا حة حموحزت حمزظلحيرويزاحيرزة حيوت ز حثر بزظح–حتةز حيرجبزبحيرغوب زبحمز ح
مموز ز حيرسو ززظطوح ززت )،حر ح ززمححةم ززوتوحيرم يونز ز حمز ز حيرموح ززت حيرم ززظر حإرز ز حموح ززت ح

مززوث ألحتةززظرما،حمتيحززطبحمتيةززظبح ززثمبحتتفززوكحآر ززظحتتسز حةز حيرجظوز حيرغوبز حمةززظو ح
تمومآبحمثععبحررسظئمي حةظإلمويلح ر حإويوعحيرسوظطو.حتقوحأق مبح زة حيرمةزظو ح رز ح
محظفبحاميوعحيتتحطبظحمحجوحتمرم حتااحيإلماظوظبح.ح ح

تيجززو حفظر ززظحيرتثط ز طحإل ززويوحموطسززبحيرسوززظطوحإفززو حيرموززظط حيرح ز ظف بحيربظمززبح

رز حإفززوينحطزويمحمز حتززتةيوحيإلماظوززظبحمز حم يوةز حتثززومظبحتحتمززبوحيرحززوتيبحيرسظومززبح
ةظرت نيوحت رسظحامي يوحربة حيرموطسبحيرت حتم احجة حح ظف ح ظ  .ح

مصيف رشيد :
مبوح ظ ح8707حيةتتظححمعيدحوميوحيت حيألفوحيرمتية ح3حيتريزتحتازظ حممزويحمز ح

فينحيرمظريبظبحتحتقظحتجظويظح ح ظوبحير اوعح زظ ح8705حتتتقزدحرحزوتيبح–حتةز ح زظ ح
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8757حأقظ حمجر،حيرموويوبحيرمظريبظبحمتم بح ر حيروياحتمظط لحيرةفوحتحزتقظحتجظويزبح
تأق مززبحيرممحززاويبحتأقمززاح ر ززسحيرمعززطظةت حم ز حجم ز حيرمفظة ززظبحرمززظحيتميززمحةززسحم ز ح
ج ززظلحت ززوتلحم ززاحمعززيدح ززظئالبحتت ززتةوحة ززسحيرحززر حيرتمتيو ززبحةظإل ززظةبحإرز ز حح ززبتربح

يرمتيعززالبحتتجززتوحيرم يوة ز حتة ز ح ززظ ح8790حأوم ز حةوززوقظحح ز ظف ظحةظإل ززظةبحإر ز حتززتةوح
يرم ظعحتيإلوظوعحتمحجوح ر حيروياحتاظميوت ظبحتاظةتويظ .ح
تو يوحرت وحيرمعيدحةظروفوحيرة حأو حإر حيرتآناحةظرمظط لحةسوحمزوأح زظ ح8715ح

مموت حفمظ بحيرمظط لحم حيرتآناحيرة حتتتا حيربيئبحيرمظمبحرفمظ بحيرمتيط لحامزظح زظوح
ومظ حيرمعيدحتت حت

حيألح،حرمعيدحوميوحيرجويوحيرة حح سظ ح ر حمحظفبحتتويتحح

مي ح633ح،ح8333حةوي حمز حيرمسزووحطزاللحةمزألحموزظط حيإلعزط ظلحةز رتي ح ظمتزبحمز ح

م يو بحجم حيرطوقظبحتيرمتيو حيروئ ح بحةظروثياحتمم ظحم حيرميئب .ح

ت ز حومززيوحةز حأثةززظوحيرفززوت حتيرممظ ززويبحيرتز حاظوززبحتززت حمززي حيرززوت حيإلحززالم بح
تغيو ظحم حيروت حتتتق حة ح غوحوميوح.حتأ

ة حتوا ظحتتتظةمبحأثةظوحوميوحة

ظحة حير ومظوزظبحيرتز حازظ ح عزوو ظحيرزتير ح

احم حوةلحةيبظحم حوجزظ حيرمرزت حتير وزت ح،حإةيحاظوزبح

وميوحموا يمحتجظويظحامي يوحةيحعالبحةظرمظ حتتوا ظحتيألقطظوحيرموب زبحممزظحجمزاحيرتجزظوعحمبزظح
ممو وعحتم حأجاح ةيحأومز حيرمرزكحير زظ وحميمزو،حةوزظ يوح رز حازت حةفزو حومزيو )3حرمويقةزبح

يرح حيرسظومبحم حأوفظلحيرمظر ح،حتم حأجاح زةيحأ

زظحأومزئبحةز حومزيوح زوعحةوزظوعحاميزوعح

م حأ مبظحةوظو ح حتاظربحيرسوعا ح–ح حتاظربحيرةظمظ حتغيو ظح ..ح
ة حيرفوابحيرتجظويبحة حعتوعح ححاو ظبح حم يو بحاميزوعحاظوزبحتوحزتحأمزظ حجمزوكح

وميوحتةيبظحا يوحم حيرة ظئ حيرمثتر بحأ مبظحير تينبحم احيرمو حيألمميو حتيرومظ حتميبح
يرميتت ح–حتاظ حيرتجظوحتيرةفظوعحيرست حيألو ظو )0حإلثزتاللحأميزظئب حترغزتب حتأرزتوب حتمز ح
وظحأقظ حة حومزيوحا يزوحمز حأموزظلحيرجظر زظبحيإلحزالم بحمز حتوا زظحتير ظةزظ حتيرمزظ حت ظمزتيح

ةيبظحتوةوتيحمبظحتات يم حا يوحم ح ظئالبحوميوحتفماح زة حيألحزمظلحتومزيوحربزظحمجزوحقزو ح
ةب حأقو حير غتوحيإلحالم بحيرت ح وةبحموةحيرسو حيألت حيربجو  .ح
( )2عباس السيسى ،رشيد المدينة الباسلة  ، 2161 ،ص 26
( )1على الجارم  ،غادةرشيد  ،دار المعارف  ، 2161 ،ص 8
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تةززت حتززاحأمززتحموززوتوحمحززفبحوبظو ززبحم ز حمحززفظبحير ز حتيرجمززظ ح ززةيحيإلمززوي حة ز ح
توظحززسبحتتوت ززبح–حتيرمو ززوحير يوئز حفيززنحتت يوئز حرروززظ وحمز حأ رز حيرتززاحأوت حموززظ وحمززةسح
يرجميوعحيرت ح احزت ظححزوو،حأث زوحتيومزو حفتربزظحيرويزاحموزوةمظحإرز حقظ زوعححأمزتحموزوتوح
ر حتس حة حطويسبحإر حمعةسحفينحمو حيرةفوي  .ح

مريززت حوثرززبححززظمسبحجززةت بظحوفززتحيرحززمظلح،ح..حفمرز ح..حةززظرمرححيألث ززوحتيألفمززوح
تيألعز وح..حتآالحمز حيألةووززسحيرث زويلح.حاحتمثززاحمثيويتبززظحمز حفمززت حتةتينززسحت مززظوح
..حتا ةززظ حتحززبت حمز حيرومززظ حيرعز ويلحتيرومززظ حيرحززتويلح..حتوبززوحتيحز ح زويألحتمتززم ح

م ظ سحةظألث وحتيألمو .ح حةفوحمت يو حإر حآةظ حاحتووابظحيرمي  .ح
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ىنمي مدين رشيد
تمززبحة ز حيرحززوتيبحيألثي زوعح ززوعحممززوت ظبحرتفسي ز حيرثززومظبحيرتمتيو ززبحتيرح ز ظف بح

تيإل تمظ حةآ ظوحوميوحتتجمياحيرمويوبحتوت فبظحة مظحير حال ح

-)8حت ز حإةتتززظححمجممززظبحيحززتبالن بحةمويوززبحومززيوحتيرسززو حيرتظةمززبحرمواززمحومززيوحتززو مظح
ررثومظبحيرتمتحوحبحتيرمحظ مبحة حيرت حيوح ر حيرمعطظةي حتيرحزظئفي حمتزتةيوح

يرح ز ززر حة وحز ز ز حيألح ز ززمظو.حتأج ز ززتوحيألع ز ززوظلحفوع ز ززظحمز ز ز حم ز ززوابحيإلح ز ززاووويبح
ررمجممظبحيإلحتبالن بحرتسو حيرثومبحاظمرب .ح
-)3حممززوت حمعززو حيأل ززاللحتتسززت حمتو يززة حمززوابحم ززظو حومززيوحفيززنحيززت حيحززتغال ح
مثر ززظبحم ززظو حيألومح يرح ززو)،حةز ز حإوت ززظ حيأل ززاللحيرجظة ززبحررمح ززظ مبحةز ز ح

مموت ظبحيألم حيرغةيئ حتتتةيوحيررفتم حررمفظة بح .ح
-)0حإومظلحمعو حيرطت حيألحموبحةطظقبح326حمريت حطتةبححوت ظح .ح

-)0ححمموت حفمظ بححظفاحوميوحفينحقظمبحيربيئبحيرمعويبحيرمظمبحرفمظ بحيرمتيط لح
ةظإلمززتويكحم ز حأفززوحيرماظت ز حيإلحززت مظويبحيتعززم حيومززظلحفززظجمحتي حةطززت ح63ح
ا حةظحتثوي حأفجظوحيرةظمربحتاتاحيروترت،حمتنظريدحقوو ظح6026حمريت حجو ب .ح

-)6حإوم ززظلحيرح ززوت يو حي رز ز حرز زوبطحيرمويو ززبحمجم ز ز حأوف ززظلحيرجمبتوي ززبحمز ز حإوث ززظ حو ززظ ح
يرترن .،ح
ح -)5حأةتتفبحت يموعحير سظةبحميبحرر سظةبحتحيومظ .ح

-)9ححتتحز ز ززمظبحمز ز ززوابحقبز ز ززظحتيوثز ز ززظ حثطز ز ززت حجويز ز ززوعحإلوتز ز ززظ حيرمعز ز ززظئوحتيرموا ز ز زميبح
تيرث وتيب .ح
-)1ححإةتتظححويوحررممرمي حتيرمووحبحيإلمتويئ بحيرمرفسبحمبزظحتمووحزتي حإ زويو حتمووحزبح
ظوت حررموظب .ح

-)7ححمموت ظبحرتجمياحيرمويوبح ميوي حيرجمبتويبحيروئ ح حم احإومظلحيرفو سزبحيرمظمزبح
تتززوم حي ززظوحتتجميززاحتوعززدحيرم زتيو حتتثع ز صحمتقززدح مززتم حررح ز ظويبح

ةظرمويوبحتيومظلحممو حمجر،حيرمويوبحيرجويو .ح
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-)83ححتحييوحيألتتب حظبحيروبويبحرتوم طحيرح ظفبح .ح
-)88ححتو

حمةابحيرنبوبظلحرتفسي حتيوت ظ حيرت ظوحيرنبوبظئ حتتغة بحمموت ظبحيألم ح

يرغةيئ حتيرمموت ظبحيرعوظ بحيألثو حةظرمويوب .ح

-)83ححإقظم ززبحتف ززويبحح ززاو بحتمظتو ززبح )13حتف ززوعحإح ززاظ حتيقتع ززظو بح )803حتف ززوعح
إحاظ ح .ح
-)80ححتحززييوحيرمةززظوعحيروير ززبحيرت ز حتعززاحمززي حمززظط لحيرويززاحتمفززظة ت حيرةفي زوعحتا ززوح
يرمين .ح

-)80ححمز حيرممززوت ظبحةز حيرثطززبحإقظمززبحقويززبحأمززتحموززوتوحيرحز ظف بح رز حمحززظةبح03ح
ةوي ح .ح

-)86حح تز ز حتجبي ززمحمو ززم ح ظم ززبحاممب ززوحررف ززولحي وي ززبحموم ززيوح،حتةر ززكحرت ززووي حجي ززاح
متثعززصحةز حإف ززظلحيرفززولحيرسو مززبحيرتز حيوززو وبح،حة ززالح ز حتززتر حمحززئتر بح
يرف ظظح ر حيرموظعوحيأل ويبحيرسو مبحةآ ظوحيرمويوبحتيرتجسحيرةفو  .ح

-)85ححتم ززبحإ يمر ززبحيرمثر ززظبحتيألتوب ززبحمز ز حي ززظوح.حتق ززوحيح ززتثومبحيألوألحير

ززظلح

يرمج ززظتوعحرمو ززم ح ززو حارز ز حرم ززوألحةم ززألحيرسطز ز حي وي ززبحتيرتز ز حتم ززاحمز زتي وح
ت وظعززوحوثظم ززبحتوج ز حإر ز حيرمعززوحيرم مززظو حتاظوززبحمف ت ززبحويثززاحطظفتوززبح

أمتحمظ ي  .ح

-)89ححقظمززبح يئززبحي ززظوحةظ ززظوعحتثط ز طحتتو ز حتتجميززاحيرفو سززبحيرمتيجبززبحرمتفززدح
وم ززيوح فو س ززبحمتف ززب)حتم ززوألحةم ززألحيرسطز ز حي وي ززبحةيبحيرط ززظة حيإلح ززالم ح

يرثززظصحمبززة حيرمويوززبح.حتإل ز ظلحيرطززظة حيرجمززظر حتمززبحإ ززظئتبظحر ز الحة حززرت ح
يمومحمستو ظتبظحةمااحجميا .ح
-)81ححت ز حتجبي زمحيرززوتوحيألوألحرموززم ح ززو حار ز ح متفززدحومززيو)حاحززتثويمسحاميززبح
يربوي ظحم حتمتيو حمومظة حمحتوحثسحم حأعت ح ظمتسحم حموتجزظبحممبزوحيرفزولح

ي ويز ززبح،حا مز ززظ حيروجز ززظوعحيرموب ز ززبح،حتيرجز ززصحتيرمجز ززظ حيرممم ز ز حتيرممز ززغتابح
يروفظح بحتيرعول.ح ح
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امززظحتز حتجبيززمحإفززو حيرسظ ززظبحيرنمززو حةظرززوتوحيألو ز حةموززم حيامعززير حةظأل ززظنح
تيرم وتمظبح ر حيرطويمحيرسو حيرة حيتوظح حمز حطم مزبحتطزويمحيأل زوحتةرزكحاحزتثويمبح
اظحتويفبحررمتيو .ح
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اآلثور
توج ز حآ ززظوحومززيوحإر ز حيرمعززوحير و ززتو حتيرمززظ وح ر ز حةرززكحا زوعحيرةسظ ززظحير و تو ززبح

يرت حتجوبح ووحيرموطسبحيرسظئ حمبظحي

حمحجوح حأمتحمووتوح حجوزت حمويوزبحومزيوح–حةسزوح

ززوح رز حقطز حعززثويبحتأ مززوعحرنززاحمز حيرمرززكحةحززمظت كحيألت حتير ززظو حتجمز يو حررمرززكح
و اظتح.حاماح وح ر حأ موعحويئمزبحمز حيرجويويزبحموةتوزبحةز حيرومزظ حمجزتيوحفعز حأمزتح

مووتوح–حة الح

حيأل موعحيروثظم زبحيرمتوت زبحيألمزاظ حتيرمحزتثومبحةز حموزظلحيرمحزظجوح

يرسو مبحتيرموظم حي ويبح–حامظحتجوبحوست حةو تو بحةظرموظم حي ويبحموميوح .ح
تتتميمحمويوبحوميوحمتظوينحيرتطو حتت يو بظحيرمممظو حتيرمثوة حير ويوح،حتيرت حتمتموحح

متف ظحامي يوحم تتفظحررممظوعحيإلحالم بح،حتةركحيتجر حة حمةظويبظحيرمويوبحتيرويو بحتيرفوب زبح
،حم حموظم حتمحظجوحت ة حيرمجمت بحيأل ويبحير و بحاحتتجوحة حمويوبحأثو حغيوحيرسظ وعح
تيرت حيوج حتظوينحمم حمةظويبظحإر حيرمعوحيرم مظو حأةظ حيرسووي حير زظم ح مزوحتيرتظحز ح
مزوحة مززظح ززويحقرمتبزظحيرمززبيوعحتةسظ ززظحيرحزتوحةبز حتوجز حإرز حيرمعززوحيرممرززتا حتيمويوبح

يرموظ بحمومزيوحةمزوحةزتححيرم مزظويي حرمعزوححزوبح 703زز/ح 8689ححتأعزةفبححأ ز حير غزتوح
تتع ززربحإرز ز حأت حيمو ظو زززظحيرمم يووز ز حة مز ززظحم ززيوحةيبز ززظحمز ز حمحز ززظجوحتمو ززظم حتفمظمز ززظبح

تطتيفي حتقال حتبتيةظبحاميربحةظق بحةيبظحموةحةركحيرفي حفت حي

ح .ح

تقوحوظربحوميوحمبوعحاميوعحأ ظ حيرفمربحير ووح بح ر حمعوحةموحيرم توح ر حفجوح
وميوح،حويثاحقرمبحقظيتةظ ح .ح

حجر رشيد
ة ز حأغحززط،ححززوبح8977حميومززظحاززظ ح متمززظو)حأفززوحجوززتوحجوززتوحيرفمرززبحير ووح ز بح

مار ظحةظرمماحة حقرمبحةممظ حوميوح،ح وح رز حفجزوحمموز حةز حجزويوحقزو ح،حازظ حامزوح
م ز ح ومززسحرت ز حأحززظ،ح قرمززبححززظ حجتر ززظ )ح،حتحززو ظ حمززظح رزز حقوعززاحيإلحززاووويبح

يرمحتوح ظوي،حأ حيرجو يو ح ميوت)حقزوحأمزوحةظحتف زظو حإرز حمومرزسحةظاحزاووويبح،حةمزوحأ ح
و ززت حتي توززتحةززسحا ز حاح عززيةسحأ حثززو ح،حت ر ز حيرززواتتوح ييززو )حت ززتحيرززة حقززظ حأ ح
يرفجززوح–حاززظ حمسظمززظحةمممززوح تززت )حأتح تتمززت)،حأتح يرمززم،حيرغظوبززب)حتةرززكحة ز ح بززوح
51

وسطظو ز حة ز حيروعززدحيألت حم ز حيرسززو حير يوة ز حقمززاحيرم ز الوح،حتوسززاحيرفجززوحإر ز حيرسززظ وعح،ح
تأرس ح ر زسحوزظمريت حو زوعحإ جزظ ح،حتحزو ظ حمزظحةي حثمزو حةز حيرمزظر ح،ح ز حوسزاحإرز حروزو ح
ةز حةم يويززوححززوبح8133ح،حتبززوأح رمززظلحي ززظوحةز حيرمززظر حارززسح حززوت حوستمززسح،حتمز ح مززبح
ولحةظح ح فجوحوميو)ح .ح

طترسح886ح حت و زبح90حز حتحزماسح31ححز ح،حتقمتزسحيرمر زظحتمتي زظ حمز حير مزي ح
إر حيرممظ حتم حأح احاربظح ظ بح،حتيوجز ح رمزظلحي زظوحأوزسحازظ حمحزتوي يوحةز حأ زال ح
ر حوفتحمظح تحمموتلح

ح فجوحاظوت )حة ح عوحيرةطظرمبح .ح

ت سززظ حأوززسحاززظ ح م ززاحقززوصحيرمززم،حيرمجززوححومززمح ززتوي،حتم ز حتفتززسحي وتززظ حم ز ح
يألةززظ

ح،حإفززوي مظحمتتجززسحمتززظ حيرتجززسحيرسمرز حتياثززو حمتززظ حيرتجززسحيرةفززو حتيألوجززححأ ح

يوت ظ ززسحاززظ حة ز حيألعززاحمززظحمززي حثمحززبحأتححززتبحأقززوي ح،حتأوززسحاززظ حقظئمززظح ر ز حقظ ززو ح

موت مسحقويةظحم حتم ظ حيرمركحة حيرب اا .ح
ترمززظحينتمززدحيررتفززبحيرممظ رززبحرفجززوحومززيوحةمممززوحةيرززسحأما ز حإحززتنمظ حيروززظقص.ح

تيرتقتلح ر حيروصحيرنظماح

حطوي حيرمسظووبحميوبمظ .ح

ززةيحيرفجززوحمز حيرةظمرززبحيألحززتوحيرعززر حماتززت حمز النحرغززظبح ز حمز حأ رز حإرز ح
أحز احالحيربيوتغر ززبحتيرو متط س ززبحتيريتوظو ززبح،حتيوج ز حتظويثززسحإر ز حمززظح سظمززاح39حمززظو،ح

875ح ح.حة حأ ظ حيرمركحةطر مت،حيرثظم،حييم ظو،حيرة حفا حمعوحة مظحمي ح330حتح
818ح  .ح .ح
زوحتفطمت زظح،حت زظوحابوزبحيرزوورتظح
تيرمموتلحأ حيرمعزويي حةز ح زتوتب حثوبزتيحيرممظم ح

ر حةطر مت،حةيرتةظتتوح،حتتتيربحير تويبح،حممظحمزاحفوازبحيرةطظرمزبحةز حيرةفزوحت طزاح
فوا ززبحيرتجزززظوعحتميوبحير زززتوعحإمزززتمظاحة ز ز ح ب ززوحةطر م ززت،حيرث ززظم،حييةسزززظو،ح،حتيوبز ززم ح
يرةطظرمززبحة ز ح ةززظويت )حترمززظحأويوحت ز حفززوحربززة حيرسالقززاح ززظح ز حيرمع زويي حتيرجوززتوح،ح

تمزوفب حيرممظمززوحتأرغز حير زويئ ح،حتتوززظم ح ز حويززت حيرفاتمززبحرززو حيأل ززظر حتأةززو ح ز ح
يرمحظجي حتووحإر حير تيوحممترنظتب حيرمعظووع .ح
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م حأجاح ة حيأل مظ حيرجريربحمبوحممموحمتظححتأمز ،حةمم ز ،حإجتمظ زظح ز حابوزبح
معززوحمززمظربظحتجوتببززظحة ز حيرمززظ حيرتظح ز حم ز حفا ز حةطر مززت،حيرثززظم،حرتمجيززوحأ مظرززسح،ح
حظئري حهللاحرسحيرستعحتيروعوحتيرف زظعحتيرعزفبح،حتقزووتيحأ ح حزجرتيحرفزظم حمعزوحأة زظرسح
ززة حةظقظمززبحتم ززظ حرززسحيت ز حم ز حاززاحيرززسحمفر ز حة ز حاززاحمممززوح،حتأ حتسززظ حرززسحيرعززرتيبح

ززالنحمزويبحةز حيريززت ح،حت فت ززاحةميززوحمز الو حت يززوحجرتحززسحاززاحمززبوح،حتأت سزتيح رز حأ ح
يززوس ح ززةيحيرسزويوحةظررغززظبحيرز النح رز حفجززوحمز حيرةظمرززبحتتممززاحرززسحعززتوعح رز حفجززوح
عر حتممسحعتوعحيرمركحة حااحيرممظموحيرت حم حيرووجبحيألتر حفت حير ظر بح .ح

تاظ حة حممظموحيرتجبي حيرةفو حتيرسمر حوحنح ويوعحم ح ةيحيرسويوح،حترن حر حيم ح
إاح فجززوحومززيو)حأتح حيرنتظةززبحيرومززيو ب)ح،حامززظحتجززوبحوحززثبحأثززو حرززسح وززوح يرومي زوع)ح
تيززو ح مززو )حأ حيرنبوززسحينت زتيحموحززنحعززتوعحموززسحة ز حمززو حيرززورتظحيرسويةززبحم ز حياحززاووويبح
ظعمبحيرةطظرمبح،حتموبظحمويوبح مترمتي )حيرتز حيوزو وبحتقظمزبح ومزيو)ح رز حأوسظ زبظح،ح
توبمظح ات ح ةيحيرفجوحة حتقبحمظحقوحوساحمز حمممزوحةز ح زة حيرمويوزبحإرز حيرمازظ حيرزة ح

ة سح وح ر سح متمظو)حتاح مظحممموحاريتةظتوي .ح

ت اةيحف بحوميوح ةيحيرفجوحيرموي ح،حيرة حامزدح ز حفسزظئ حرز حتنز حمموتةزبح
م ز ز حقمز ززاحت ز ز حيررغز ززظبحيرمع ز زويبحيرسو مز ززبحةمسظووتبز ززظحةظررغز ززبحيريتوظو ز ززبح،حتاز ززةركحأ ط ز ز ح

يرمدوثي ح وتعحةظرفعت ح ر حممرتمظبح

حثظم،حمرتكحيرةطظرمزبحةز حمعزوحةمزوحأو ح

توجمبحرسحقظ حمبظح موتا )ححمبح8101ح .ح
أوالً المنازل األثرية :

 -8منزس رب أم 21ذـ 21 /م :ح ح
م حأمبوحموظم حوميوحتأنمو ظح،ح ولحةظح حمومئسح زو حارز حيرزة حازظ حمفظة زظح

روميوحة حةركحيرتقبح .ح
تأ ز ز حم ززظح ح ززتو

حيرو ززوحأ حأح ززرت حموظئ ززسح م ززوحمز ز حأوقز ز حيألح ززظري حيرمممظوي ززبح

يرمحتثومبحة حتعم حموظم ح ة حيرمويوبح .ح
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ت متماح ةيحيرموم ح ر حأوبمبحأوتويح،حيةح فتت حيرطظم حيألو

حموسح رز حمزظووح

مززيوححززس سح ر ز ح يئززبحأقم ززسحمتسظطمززبح،حة ز حفززي حأ حفج زوعحيرعززبوي حيرمجززظتوعحرززسحمو ز ح
حززس بظحم ز حيرثم ز ح.حترن ز حأ ز حمززظح ميززمحفج زويبحيرززوتوحير ززظو حأ حربمززظحمززةظم كحةيبح

بحتمرت ظحةتفظبحإوظوعحمعوت بحم حيرثو حيرممسر ح .ح
ح
معةمظبحفويو

تأ ز حمززظح الفززاحةز حيرزوتوحير ظرززنحأوززسح فتززت ح رز حمبززتحةتححززسدحثمززم حتتتحززطسح
مثم ززيثبحم مو ززسحيأل ززال ح حةز ز حوقمتب ززظحمجمت ززبحمز ز حيروتية ززةحررتبت ززبحتيإلو ززظوعح،حتق ززوح

يحتثو ح زةيحيرطزويمحمز حيرتحزسيدحر مطز حي مزظلحةظاتحزظ حتمز حيرمالفزاحأ ح زةيحيرحزسدح
قوحفر حةسط حم حثمز حيرثزو حيرعزبويج حتنزت حأمزاظ حثتووسزظبحتب يومز حت ز ح ةزظوعح
حقط حثمم بحمثوتطبحاظوبحتت
تممززظح ميززمح ززةيحيرززوتوحأ

حوأح ظحتأةس ظحرتمط حيرمااحير و حيرمطرت  .ح

ززظحأوززسحأفتززت ح ر ز حفمززظ حمحززستلحةسةززبح ززفربحأح ز ربظح

فتألحوثظم حتثو حموسح ر حمموحةسحواسحرالحتوثظلحيتةمسحةظ حفجوعحيروت ح .ح
أمظحيروتوحيروية حةسوحعممسحيرمممظو ح ر حأ ح ازت حمسز يوحعز ظحرعزظفةسحةزظفتت ح

ةسزطح رز حفجزوعحعززغيوعحتوتو حم زظ حةز حفزي حتززوكحةزظق حمحززظفبحيرزوتوحمززوت حموزظلحرميززظوعح
يرتبت بح .ح

 -2منزس المنوديأم 21ذـ 21 /م
ح

يتنزت حمز ح ال ززبحطتيمز ح،حيألو ز ح ةززظوعح ز حمززظووح فتززت ح رز حمثززظم حأحززس بظح

ةززظوعح ز حأقم ززسحمتسظطمززبحتبززويثربظحفج زوعحيرعززبوي حامززظح ززتحيرمززظئ حة ز حمم ز حموززظم ح
وميوح .ح
يمتظمحيرزوتوحير زظو حةمميزميبحةو زبحاحتتزتيةوحةز حغيزو حفيزنحتتجزوحفجزوعحاميزوعحميز ح

حززس بظحممثززظولح وب ززبح أويم حززك)حتعززظربحممسززتوعحةمثتعززظبح،حأمززظحيرفج زوعحيرثر ززبحةسززوح
وح ح ر ححس بظحموظ وحموين حتمحظجوحغر ح ريبظحيررت حيألفموح .ح
امززظحأ حفج زويبحيرززوتوحير ظرززنحربززظحمززةظم كحموبمززبحيرمززااح ةززظوعح زز حةظمرززبحمزز ح

يرثو  .ح
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أم ززظحير ززوتوحير يوةز ز حتيألثي ززوحة ززظ حفج يوت ززسحةيبحم ززةظم كحث ززو حتمرت ززظحةتف ززظبحيو ززظوعح
تيجظتو ظحفمظ ح ر حيرطويمحيرتوا حةتححسدحةوغبحأجميلحموسحة مزاظ ح ووحز بحتغطيزبح
ةسط ز حم ز حيرمجززظ حرالوززظوعح.حتقززوحتجززوحةززسحامززظح ززتحيرممتززظوحعززوظميوحةززت حوحززبحوفززظ،ح

رتحثي حيرم ظع .ح

 -3منزس ثوبت 21ذـ21/م:
●ح فتززت ح ر ز ح ال ززبحطتيم ز ح،حيألوألح ةززظوعح ز حمززظووحمحززستلح*حمتسظطمززبح

امظحوجوحأ حفجويبحيروتوحير ظو حةيبحمةظم كحمعوت بحمز حمعزةمظبحفويو زبحتمرت زظح

ةتفظبحإوظوعحم حثم حيرثو  .ح

تتغطز حجززو يو حقظ ززظبحيرززوتوحير ظرززنحيرمطرززبح رز حيرمززظو حممزوب ظبحمز حيرثززو ح

يرجميا .ح

 -4منزس صبلذم 22ذـ21/م:

حةسحمثم حتفت حتير ظو حةسحفجوتظ حتمةظم كح

يتنت حم ح ال بحأوتيوح،حيألو

م ز حيرثززو حيرعززبويج حةظرتيجبززبح،حتير ظرززنحةززسحفج زويبحةيبحمم زوب ظبحتمرت ززظحموززظتوح

ثو حممسر ح،حتةسحفجوعحتعظربحتوابحثمم ب .ح

 -5منزس جالس 21ذـ21/م :

ت ززتحمالع ز حرموززم حيرميمتو ز حتمرف ز حةززس،حتط زويم ح مززةسحإر ز حفززوحاميززوحةززظق ح

موززظم حومززيوحيرمظو ززبحة ز حةرززكحيرتق ززبحتيتنززت حم ز حأوبم ززبحأوتيوح،حيألو ز حةززسحم ززظووح
تيرززوتوحير ززظو حتمتززظمحتيجبززظبحفج يوتززسحيرمطرززبح ر ز حيرمززظو حمتجززتوحمززةظم كحمعززوت بح
ر ح يئبحيرمعزةمظبحيرفويو زبحةز حفزي حمتوبحفجزويبحيرزوتوحير ظرزنحةممزوب ظبحةيبح

ثو حمثوة  .ح

أمظحيروتوحيروية حتيألثيوحةسوحعم حر ات حع ظح ح
 )0ح

 -6منزس رمضون 21ذـ21/م:
● اظ ح س حةسح مظ حثجظحفظن حوميوحأ ظ حفمربحةويموحتموسحموأبحيرمموابح وحيإلوجريم .ح
 * 4راجع آثار رشيد  ،هيئة اآلثار المنصرية عام  ، 2186ص 25
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تيرموززم ح مززماح–حأوبمززبحأوتيوح،ح فتززت حيرززوتوحيألو ز حموززسح ر ز حمززظووحرززسحةززظ ح ر ز حمززظو ح
و ري ززمحيرمر ززكحمويثر ززسحثمح ززبحفتيع ززاح ث يمو ززظب)حتر ززسحح ززسدحموز ز ح رز ز ح يئ ززبحيألقم ززبح

يرمتسظطمززبح معززرةظب)حت سززتوحم ز حيرطززت حيرموجززتو،حتج زتيوحيرمززظووحعززبوي حرتتعززياح

يرم ظ حإر حةظق حأوتيوحيرموم  .ح

أمظحيروتوحير ظو حةيتجوحةسحفجوعحيألغظو حتربظحةظ حيدو حإر حمموح حووي )ح س حمي حيرزوتوي ح
يألو

حتير ظو  .ح

تفجويبحيروتوحير ظو حربزظحمزةظم كحجز يووعحمز حثمز حيرثزو حيرعزبويج حتمرت زظحةتفزظبح

إوززظوعح موززظتو)حعززومبحمز حيرثززو حيرممسرز حتطزويمحيرثززو ح ززة حاظوززبحعززبويج حأتحممسرز ح،ح

جممبحمي حير حتيرجمظ حتيتسظ حيرعومب .ح

ةظإل ظةبحإر حقظ بحاميوعحيتعوو ظحييتي حتفز طحةزسحوازكحرتنزت حمجرحزظحرزمتيوحعزظف ح

يرويو .ح

أمزظحيرزوتوحير ظرزنحةزا حمزةظم كحفج يوتزسحعزومبحمز حيرثزو حأمزظحيرممزوب ظبحةبز حموبمزبح

يرمااحم حيرثو حيرم متو  .ح

حتمرت زظحةتفزظبحإوزظوعح،حتيرفز حمبزةيح
ح
أمظحيروتوحيروية حةمةظم كحفجويتسحم حيرثزو حيرزوقي

يرززوتوحفمززظ حةززسحفززتألحتوحززبحرتحززثي حيرم ززظ حتماززظ حررعززوظميوحتبوز ححززس سح رز حمززااحقةززبح
فربحتتثررسحأجميلحم وغبحمرئبحةسط حم حيرمجظ حرالوظوعحيرطم م ب .ح

ثونيو ًال-حالعمور الديني :

موززةحيرسززو حيألت حيربجززو حا ززوبحمومززيوحيرمحززظجوحتاززظ حمبززظحمحززجوحمغرززت حيرززة ح

تميوحمحظفتسح ر حمحظفبحيرجظم حيألم و .ح

المميزات الفني لالزخر ي لأمسوجد

)6ال ح

-8حتم ززووحيرم ززويثاحيرتز ز ح ز ز ح ة ززظوعح ز ز حة ززظ ح سز ز حويث ززاحمح ززتطياحة ززظومح مر ززت ح س ززوح ال ز ز ح
موييو حيتتحطح سو حيألتحطحويئوعحممي بحةظرمثظولحيروةظت بحتيربووح ب .ح

-3حتفتززت ح ززة حيرمحززظجوح ر ز حأوتقززبحتةظئاززظبحمفمترززبح ر ز حأ مززوعحوثظم ززبحتأنتززظلحتفمززاح
أحس ظحثمم بحأتحقةظ حامظح تحمتجتوحة حمحجوحيرمميوحةظروتو .ح

( )2آثار رشيد  ،هيئة اآلثار عام  2186ص25
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-0حي توظلحير وظ حةظأل وفبحتيرمسظعيوحةمثولحتيجبظبحةم بظحةظرطت حيروميو حيرموجتو .ح

-0حيحززتثوي حيرسظمززظو حة ز حمثوةززبحيرجززو يو حتة ز حيرمززآة حامززظحة ز حمحززجوحوتمسح ز ،حتاززةيحة ز ح
تغط بحيرمفظوي  .ح

-6حيحتثوي حيرمثزظولحيرممزمبحةز حيرمفظويز حتةز حيرسةزظ حتةز حيرسمزتيبح يرطزتيق )حيرتز حتمرزتح
ةمألحيرمويثا .ح

ل يمو يأم ذ ه

المسوجدح

)5ال ح

-8حمحجوحيرمميوحةظروتوح  8891ز) 8950/حت زتحمحزجوحعزغيوحمفمزت ححزس سحيرمموز ح رز ح
يئبحيرسةظ حةت ححةمبحأ موعح،حأمظحمئةوتسحةب ح ظر بحت ر حطويمحمآة حيرتجسحيرةفو ح

ة حيرمعوحيرم مظو  .ح

-3حمحززجوح ر ز حيرمفر ز ح ) 8938/ 8800الحيوح ز ح ززةيحيرمحززجوحإر ز حيرحززيوح ر ز حيرمفر ز ح
يرززة حتززتة حمومززيوحتوة ز حمبززظح ززظ ح  738زز.) 8076/حت س ز حة ز حتحززطحيرمويوززبحتحززس سح

يرثمززم حيرمحززطححمفمززت ح ر ز ح )77ح مززتويحمثتر ززبحيألمززاظ حتيتنززت حم ز حمحززتتيي ح
مر زتحأفززو مظحي ثززوح،حيرمرززت حموبززظحةتحع ز بحموظئ ززبحتفمززاحيرموززظلح،حتيتنززت حم ز حاتززاح

ثمم بح ثمبح،حة حفي حأ حيرح ر حةسحمثظولحمتمظ حةظرزة

يثتردحااحموبظح

حتررمحزجوححزتبحمزويثاح

حي ثوحتتمي حتيجبظتبظحجم مظحمثظولحةظرطت حيرموجتو.حتيتتحزطح

يرمحجوحعف حمحظفتسحفتير ح ) 5253×1حتتس حيرم
م ربحموةت بح ر حي و ح موح متوي .ح

عحة حيروظف بحيرغوب بحموزسحربزظح

تا ززظ حمس ززظ حيرم ززينح رز ز حيرمفر ز ز ح رز ز حم ززمظ حيرمفز ز يو حأع ززالح ز ز حوسر ززسح م ززوعحوم ززيوححز ززوبح
 8155/8010حإر حماظوبحيرفظر حتحطحيرمحجوحتأوم حرسحمسعتوعحات ح ر حةظمبظح اح
إرززسحإاحهللاحمفمززوحوحززت حهللا حوعززوحم ز حهللاحتةززتححقوي ز ح5حمززمةظ ححززوبح 8310ززحتقززوح
يمتو ح موعحوميوحأ

ظحتاظرتي حممظر حيرمحجوح مبحأفزوي مظحإر زسحةز حفزي حفترزبح

يألثو حإر حفو سبحتس حثر س .ح

 -3زالي الشيخ نديس23 :ذـ21/م:

ززتحمح ززجوحع ززغيوحة ززسح ز زويححتق ززوحج ززووحةز ز ح ززظ ح8763حترز ز حيمز ز حمو ززسحإاحيرتيجب ززبح

يرفجويبحيرت حتمرتحيرموثا .ح
( )1المرجع السابق ص11-26
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 -4المسجد العرابم2121 :ذـ2184/م:

س ز ح ززةيحيرمحززجوحفظر ززظح ر ز حوأ،حمززظو حو ريززمحيرمرززكحت ززتحأنمززوحم زتيو حومززيوحتاززظ ح

متقمسح ر حمتيةبحيرمويوبحتاظوبحتس ح ر حجظوم سحمحظن حيألتويكحتيرممظر زكحةز ح عزوحمفمزوح
رز حتررمحززجوحمززوثال حأفززو مظحغوبز حتي ثززوحمززمظر ح ر ززسحرتفززبحثمززم بحاتز ح ريبززظحأوم ز ح

يرفظ حثرياحم حيرفظ حإم يو ح ظ ح 8387زح،حتم حيرمالفاحأ حأو بحيرمحجوحتوث ألح

يرمظو حيرممتم حةفتير حوعدحمتو .ح

ح

تيوت ز ححززس سح ر ز ح )80ح مززتويحت س ز ح ر ز حمززمظ حيرمف ز يو حقمززوحمومززئسحة ز حفج زوعحمحززتسربح،ح
تيرمئةوبحمظحتمةسحمئةوبحمحجوحيرمميوحةظروتو .ح

 -5مسجد زغألس 115ذـ2511/م(:)1

تحأنمزوحمحزظجوحومزيوحيتنزت ح زةيحيرمحزجوحمز حجزظممي حمتعزري حمةم زبمظح،حيروعزدح

يرموق حت مولحةظح حيرويتيو ،حتيروعدحيرغوب حيرة حأححسحمغرزت حممرزتكحيرحزيوح زظوت حأفزوح

يألمويلحيرةي ح ظمتيحة حيرسو ح 89ح،حتبويثاحيرمحجوحمسموعحموةت حةيبظحيرحيوحيرممرتك .ح

تقززوحجززظلحيرجززظم حغيززوحموززت حيرت ز حت فتززت ح رز حأوبز حقززةالبحمجتةززبحتتمرززلحمحززظفبح

يرمحجوح73حمت يوحطتاحة ح01حمت يوح و ظح،حت فتت ح ر حفساحم حيأل موعح،حإةحيمرلح وو ظح
)300حتفمززاححززس ظح ر ز حمززااحقةززظ حعززغيوعح ر ز حيرط زويمحيرم مززظو .حت ززة حيا مززوعحمتمززووعح

يألماظ حتيرمسظ،حةم بظحم حفجوحيرعتي حتيرةمألحم حيروثظ حتيرزةمألحي ثزوحموفزتبحمز ح

يرفجوحيرجيو .حامظحتتجوحاةركحينتظلحممو بحم حيرطت ح،حتقوحيحتمماحأفزوحعزفو حيرجزظم ح
افو سبحمغوت،حمبظحيروثيا.حتررمحجوحمئةوتظ ح،حيرةفويزبحيرمزوق بحةفظرزبحجيزوعح،حتير ظو زبح يمرزبح

أوتيو ظحيرمر ظ.حتيرمحجوحممو حم حيرطت حيرمام حةظرم ظألح،حتمم حيرمحجوحغيزوحمزمرطحي
ويحأجميلحةح طبحة حإيتي حيرسمربح،حامظحيتجوحةظرمحجوحةسظ ظحوابحيرممرزلحةيبحيرحزسدحيرمزة

ح
ح

تةمألحيرنتظةظبحيرت حتت ححتظوينحت ح ،حيرمحجوحتاةيحةمألحيرمسووعظبحيرثمزم بحيرجميرزبح

يرعو  .ح

تيرجويويبحتيروثظ حيرت حتفمزاححزس سحيرمازت حمز ح زوعحقةزظ ح–حت رز ح مزي حيرزويثاحمز ح

يرة ززظ حيرم ززمظر حررمح ززجوحةسظ ززظحمئةو ززبح ززثمبحت ز ز حيرتز ز حيوت ز ز ح ريب ززظحيرمرز ز حيرمع ززو حح ززوبح

 8333ز 8139/حإيةيوظحممولحمموابحوميوح وحيرفمربحيإلوجريميب .ح
( )2سعاد ماهر ،المرجع السابق ص242
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تقززوححززسطبحم ز حج زويلحترززكحيرممواززبحمم ز حقةززظ ح ززةيحيرمحززجوحتقززوحتمززبحإ ززظوعحموززظلح

وعدحيرمحجوحتت حوساحيرموموحيرسو حتوابحيرممرلحإر حيرجملحيرجويو .ح

 -6مسجدالعبوسم :

2114ذـ2181/مالح سممر حمظط لحيرويزاحجوزت حومزيوح،حتقزوح

أوم ز حمفمززوحةززكحطمززتميو ح،حت مززوحم ز حأجمززاحمحززظجوحيرمويوززبحتميوززبحتيجبظتززسحةززظرطت ح

يرموجتوحت حتمةسحة ح ةيحتيجبظبحيرموظم حيأل ويبحةظرمويوبح،حتيتنزت حموثرزسحمز ح سزوح
ال ز ح مززتماح ر ز ح ززالنحةتفززظب.حممسززتوعحمومةززبحتوتنززمحأنتظةبززظح ر ز ح ت ز حثمززم ح،ح

تيرةززظ حيرمززدو حإرزز حعززف حيرمحززجوحتمر ززت حوظةززةعحمحززتطيربح ريب ززظحمث ززظولحم ز حثمز ز ح

يرثززو حيرززوقي ح،حت ر ز ح مززي حيرززويثاحررمحززجوحيتجززوحمززوثاحةو ز حت ززتح مززةسحيرمززوثاح
يروئ ح ز حررمحززجوحت متززظمحة ز حيرجززملحيرمرززت حموززسحممثززظولحجميرززبحمعززوت بحم ز حيرطززت ح
يرموجززتوحأمززظحجتيوةززسحةمغ ززظ حةظرسظمززظو حيرممثززولح،حت متمززوحتعززم ح ززةيحيرمززوثاحومتةجززظح
رمويثاحيرمحظجوحة حيرسووي حيرحظة ح موحتير ظم ح موحيرمز الوي حترزسحقةزبحم زرمبحمز ح

يرثظو حتموحم حأجماحقةظ حوميو .ح

 -1مسجد صبل الريش – 23ذـ21/م:

فتير ح )66حمتز يوحتتوت ز حأو زيتسح ز ححزطححيرمزظو حةفزتير حمتزو،حتررمحزجوحةزظ حتيفزوحيمزومح
قر الح

حيرجو يو ح،حتبويثرسح زويححمومزئسحيرتز حتمرزت حقةزبح زثمبحم زرمبحمز حيرثزظو ح

تيجظتو حت ر حمسوببحم حيرةظ حيرممظوحإر سحتتجوحةسظ زظحعزتوحومزيوحت زويححيرمزينح مزوح

يرمظ حت ويححيرمينحفمظ حت مظح ويفظ حةح طظ ح مرتحااحموبمظحقةبحم رمب .ح

 -1زالي البوشو – 23ذـ21/م:

أومز ظحمفمززوح رز حةظمززظحتاظوززبحتسز حةز حةرززكحيرتقززبحتحززطحم ززظو حيألومحر حززظ وحمبززظح رز ح
إقظمبحيرعالعحررمظمري حةظرم ظو  .ح

 -1مسجد الشيخ ىقو21 :ذـ21/م:
تحمحجوحعزغيوحأ

زظح رز حةظةزسحتتجزوحرتفزبحاتز ح ريبزظحيحز حيرمزينح رز حتسزظح

حززوبح 8830زز 8908/حةظإل ززظةبحإر ز حرتفززبحأثززو حأ ر ز حيرمززةظكح ريبززظحيح ز حيرفززظ ح
مظ حتحوبح 8807ز .ح

 -28مسجد الجندى – 2233ذـ2112/م:
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ززتح ظرززنحمحززظجوحيتحززظ ظح،حأوم ز حيألميززوحيرجوززو ححززوبح 8800زز 8938/حترززسح

ح ززسدحما ززت حمز ز حقة ززظ حموي ززبحة ززظرطت حيألفم ززوحمفمتر ززبح رز ز ح )07ح م ززتويحمثتر ززبح
يألماظ حتوالفاحتجتوحمميتربح ر حجويو حيرجوتب .حتررمحجوح ال بحأمزتي حمز حيرثمز ح
ةيبحفمتيبحمممسبحت تحح ر حجبظتسحيرممظر بحتيرموق بحتيرغوب بح،حأمظحيرموموحةبزتحمز ح

تفززويبحيرثم ز حيرمجممززبحات ز ح ر ززسحأوم ز ح ززةيحيرمومززوحيرفززظ ححززر مظ حأمززتح رززتعححززوبح

 8006ز .ح

 -22مسجد دلمقسيس (المعأق) – 2226ذـ2124/م:

أومز ز حع ززظرححأغ ززظحوتمسحز ز ،حت م ززولح ةظرمح ززجوحيرممرز ز حألو ززسح س ززت ح رز ز حوتوح

أو ز حمز حيرمةززظو حيرمت سززبحيرمحززتممربحي

حامثززظم حتمفززالبحراليجززظوح،حتقززوحمثوةززبح

تيجبتززسحيرةفويززبحةظحززتممظ حيرطززت حة ز حأت ززظ ح ووح ز بحجميرززبح–حامززظح ززتحيرفززظ حة ز ح
مززظئوحومززيوحاربززظحيرتز حتوجز حإرز حيرمعززوحيرم مززظو ح -)1حتةز حموتعززدح ززة حيرتيجبززبح

تتجزوحيرمئةوززبحتيتنزت حوتي حيرسمرززبحمز حعز ي حمز حيأل مززوعح سحزمظ حيرمحززجوحإرز ح ززالنح
متيئززك.حتيأل مززوعحمتحززظت بحيألط زتي حتموت مززبحتتتجززسحم ز حيرمززو حإر ز حيرغززو .حتجززو يو ح

يرمحزجوحمز حيرززويثاحماحززتعحمةالطززظبحيرسظمززظو ح،حتاززةيحيرسمرززبح.حتتتجززوحةمززألحيرنتظةززظبح

يأل ويززبحيرتز حتوجز حإرز حتززظوينحإومززظلحيرمحززجو.حامززظحيتجززوحةظرمحززجوحمومززوحثمززم ح متمززوح
مزز حأج ززتوحيرمو ززظموحتم ززاحيرمعززوحيرم م ززظو حأع ززو حتم ي ززا.حتيرمئةوززبحممو ززبحا ززةركحمز ز ح

يرطززت حيرماحز ز حةظرم ززظألحترنز ز حقتيرز ز حيرطززت حت ززمبحةز ز حمتي ززظحتأت ززظ حثظع ززبح
ةجظلبحمثظوةبظحغظ بحة حيإلموي حماحأوسحر ،حربظحم ياحة حمثظولحيرم ة حيرممظمبب .ح

تررمحجوح ال بح موحمةظنظحامي يوحت ال بحأمتي حة حجبت سحيرممظر بحتيرموق بحيرت ح

تتميمحمتجتوحم ربحمحستةبحةظرثم حتمامتةبحيرجتيو  .ح

تتوت حأ ر ح ةيحيرمحجوحمئةوبح ظر بحويئمبحمبظحمويم حم حيرسظمظو حيرجميا .ح

 -21مسجد ل ب الصومت – 2214ذـ2168/م:

م ززيو حيرف ززظ حمفم ززوح مز زوحير ززوفم حجو ززت حوم ززيوحتوج ززوح ز زويححيرم ززينح م ززوحهللاح

يرعظمب.حتيدو حإر سحموثاح ر ح حظو حفجوعحعزغيوعحاظوزبحتحزتثو حرتف ز احيرسزوآ ح،ح
أمظحيرمحجوحم حيرويثاحةيتتحطسحعف حمحزستلحيوت ز ححزس سح رز حتحزمبحأ مزوعحت رز ح
( )2سعاد ماهر  ،المرجع السابق  ،ص242
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مززي حيرمفز يو حةززظ حيززدو حإرز حفجزوعحمبززظح زويححمومززئبحأمززظح رز ح حززظوحيرمومززوحةوج زوح

فجوعحأثو حمبظحموة حيرمظر حيرمجظ وحيرمينحفح حاويب .ح

اد ينـــــــو:
بعض اآلثور بود ينو لديبم.
 -2جومع الحأبم:

يوجز حتزظوينح زةيحيرمحزجوحإرز حيرمعزوحيرم مزظو ح،حيرزة حيمتزظمبح مزظئو حتثظعززبح

يرويو بحموبزظح،حمموزظلححزستةبظح رز حمزااحقةزظ حعزغيوعح زفربح،حتقزوحازظ ححزسدحمحزجوح

يرفرمز ح ةززظوعح ز حأوعززظلحقةزظ ح ز حيحزتموربحةظرسةززظ ح سزتو.حتبجظوز حيرمحزجوح زويحح
تمرت حقةبح،حمثولحةظةسحةظرطت حيرموجتوحةظألحرت حيرة حتجزوحةا زوعحةز حمويوزبحومزيوح،ح
تات ح ر سحيح حعظومسالح ماحيرممر ح ط بحيروميو حيرمموتلحةظم حيتحدحيرموظ.حامظح

مثولحمف يو حير زويححمةالطزظبحمز حيرسظمزظو حعزوظ بحاتتظ زسح،حتاتز ح ر زسالح مزاح

يرممر ححر مظ حيرموسحياوةيو ححوبح 8396زح  .) 8169ح

تقوح وبح يئبحي ظوحة ح ةيحيرمحجوح ر حوبمبحم حيرسزوآ حيرنزوي حمتقتةزبحمز ح

يرمززينحوززتوحيرززوي حير ومززظو ح ر ز حيرجززظم حيرمتي ز حيرممززوتلحةظح ز حأتاوحمززجظ حموظف ززبح

أوةيوسحةظرمميفمتي ح،حمدوثبححوبح 778ز .ح

تيتجززوحمززويثاحيرمحززجوحمئةوززبحت زويححآثززوحتمرززت حقةززبحعززغيوعحتمززولحةظح ز حقةززبح

يألوعز ز ززظو ح،حتم ز ز ز ح ز ز ززة حيرمجمت ز ز ززبحتتنز ز ززت حيرتيجبز ز ززبحيرسمر ز ز ززبحررمحز ز ززجو.حت الع ز ز ز ح
محززجويرفرم حمز حيرجبززبحيرةفويززبحقةززبحتززظ حيرززوي حتتوجز حإرز حوبظ ززبحيرسززو حير ززظو ح مززوح

يربجو .حامظحيتجوح ر حمظط لحيروياحمةظموعحقةبححيو حمفموحأمتحيرمت  .ح
ديبـــم )7حال ح

ديبــــمالحقويبحقو مزبحيحزمبظح Dbحأتح)Dbiحتموبزظحيحزمبظحيرفزظر ح،حةاو زظحيمز حممزظت حةظحز ح
ويةززسحم ز حأ مززظ حقززتعحتيرم زميفمتي ح،حتة ز حتززظوينححززوبح 8331ززحأعززةفبحتظةمززبحرمواززمحومززيوح
ةمفظة ززبحيرةفي زوعح.حتقززوحجززظلحةاززوحوظف ززبحويم ز حمتا ززبحيرةفي زوعحة ز حتق ززبحرمم زوحيرززوفم حاتثززويح
مدوثبح مظو بح موحوب حيألت ححوبحأوب حتحةمي حتمظئزبحتأرزدح،حإلو زظ حوبمبزظح رز حيرمحزظجوح

تأ مظ حيرموحتيإلفحظ .حتببة حيرسويبحمجمت بحاحة ،حمبظحم حيرمحظجوحيأل ويبحأ مبظال ح
( )2سعاد ماهر  ،المرجع السابق ص243
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جومع الشيخ ومر:

م ز حيرموج ز حأ ح اززت حموم ز لح ززةيحيرجززظم ح ززتحيرحززرطظ حيألمززولحمززمةظ حم ز ح

فحي حم حيروظعوحمفموحم حقالتت حامظحيزو ح رز حةرزكحيرموحزت حيرماتزت ح رز حيررزتحح
يروثظ حيرم مبح ر حأفوح سو حةظ حيرتيجببحيرغوب بحت ةيحوعسالحيرفموحهللحيرة حموممتزسح
تززت حيرعززظرفظبحتعززر حهللاح ز حيرعززفظةبحأجممززي ح،حةطززاحمازز،حويمز حمجمرتززسح،حةم ز ح

أفو ززسحةمززوحةرززكحةمر ززسحيررموززبحإرز حيززت حيرزوي ح،حمتززظوينحمززبوحوجز ححززوبحإفززو حتحززةمي ح
تح ززةممظئبحيرفم ززوحهلل.حتارم ززبحيرما زز،حيرتز ز حتوتبحةز ز حير ززوصح ز ز حو ززت حمز ز حير ز زويئ ح

يربالر ززسح )83ح.حأمززظح مززظوعحيرمحززجوحيرفظر ززبحةتمززةسحةز حأحززرتببظحيرطزويمحيرمحززم ح ةطزويمح
يرورتظ)حة حيرتيجبظبحيرممثوةبحةظرطت حيرموجتوحيرة حيوتموحة حيرمعوحيرم مظو  .ح

العمور م مدين رشيد بين األصول لالمعوصر

متموحة حيرممظوعحموآعحعظوقبحتما،حجتيو حمتمووعحم حف زظويبحيرمزمت حت سظةزظتب حح

يرت ح بزوبح رز حمزوحيرمعزتوحتطزت حيرتزظوينحعز فظتبظ.حترنز ح رزبحيرمةزظو حيرسو مزبحةم ظةزبح

متي وح ر حتركحيرمعتوحتتعاحيرمظ

حةظرفظ وحم حثال حتتيجو ظ .ح

حتتتفز ززووحمثع ز ز بحيرمز ززو حم ز ز حيرطز ززظة حأتحيرطتية ز ز حيرمممظويز ززبحيرت ز ز حت ز ززمبظحيرمويوز ززبح

ةتنحمبظحع بحيرتميمحوتيجبحإلثتاللحطتيةمبظحيرمممظويبح ز حيرمزو حيألثزو حأتحتمطيبزظحعز بح

يإلمتويكحم حيرةمألحي ثوحة حيرع ظبحيرمممظويبحرمةظويبظ .ح

أمززظحير ةززظبحتيرتغيززوحة ز حيرطتية ز حيرمممظويززبحررمويوززبحيرتيف زوعحمززظ تحإاحيوماززظ،حرتغر ز ح

يرموظعززوحير ظمتززبحأتحيرمتغي زوعحإفززوي مظح ر ز حيألثززو ح،حتيرمسعززتوح وززظحةززظرمتغيويبحأتحيرموظعززوح
يرمتغيوعحيروزتيف حيإلجتمظ زبحتيإلقتعزظو بحتير سظة زبحتيرتنوترتج زبحتيرمزظويبحتيرتسظريزوحتيإلفحزظ،ح

ير و حتيرةت حيرمظ ح،حتت بوح ة حيرموظعوحيرمتغيوعحة حااحيرمجتممظبحترن حمووجظبحمت ظتتزبح
.حميومززظحيرسعززتوحةظر تيمززبحأتحيرموظعززوحير ظمتززبح ز حيألم ز ظلحيرحززظم بحيرت ز حتمرززتح ز حإماظو ززبح

يرتغييوح،حإاحة حفظابحوظووعح،حم احيرتمظر حتيرمويئ حيرويو ب .ح

ةززاةيححززرموظحةز ح ير ز حيرمممززظو حمززظ تحإاحتجحززيوحتيقمز حتمرمززت،حرمتطرةززظبحيإلوحززظ ح

يرمتغيوعحويئمظح )88حةا ح ةيحير حت ةيحيرتوينحيرمممظو حاموحرسحم حيرتطتوحرن ح حتتة حف ظتوظح
( )1سعاد ماهر  ،المرجع السابق  ،ص243
( ) 2عبددد ب بخددارى :اسددتمرارية التددراث المعمددارى المحلددى فددى ارتجاهددات المعماريددة المعاصددرة  ،بحددث مقدددم لحلقددة "الامةةتاا
دالل كة" المناقدع فى كا ة الاماشع دالتخ ا  /جاماة المال ااوا 1446/6/4-5/22
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يرممظعز زوعحةظرطويس ززبحيرتز ز حتوظحز ز حمتطرة ززظبح ززة حيرف ززظعحيرمتغيز زوعحتتتج ززظت حمز ز حرفت ظجظتب ززظح

ت وتويتبظحوت حيرمحظ،حةظر تيمبحأ حةظرتمظر حتيرمويئ حيرويو ب .ح

تيوززظق ح ززةيحيرةفززنحةظرو يوحززبحتيرتفريززاح مززظوعحمويوززبحومززيو حامفظترززبحررتقززتلح ر ز ح
حم التبظحةظرموطسب .ح

يرع ظبحيرمممظويبحيرت حميمبحتركحيرمويوبح

تأوززسحرمز حيرمر ززبحررو ززوحأ حيألةفززظنحيرتز حتمو ززبحمز حقمززاحرممززظوعحومززيوحرز حتتوززظت ح

حت حجظو حتيفوحموبظحت ح مظوعحيرسووي ح81ح،ح 87ح يرممظوعحيرم مظو ب حتيرت حاحيتمو ح ووح
مةظويبظح33حموم حأتح30حموزماح رز حأقعز حتسزويوحةزظروغ حمز حتتيجزوحأن زوحمز حطزظة حمممزظو ح

ة حتركحيرمويوب .ح

رززةركحةززا حيربززولحمز ح ززة حيرو يوحززبح ززتحتفويززوحيرطتيةز حيرمممظويززبحيرتز حت ززمبظحيرمويوززبح

تيرسززظلحير ززتلح ر ز حتالة ز حيألعززظربحتيرممظع زوعحيرمم رززبحة ز حيرممززظوتي حيرسو مززبحتيرفوي ززبحة ز ح

مويوبحتيفوع .ح

تمويوززبحومززيوح–حمز وبظحيرمززو حيرسو مززبح–حتوسحز حمز حيروظف ززبحيرمممظويززبحإرز ح ززوعحطتيةز ح

مممظويززبحأتح–حإةيحمززئوظح–حإر ز حطززظةمي حي وززي حوئ حززيي حأفززو مظح ززتحيرطززظة حيرمفر ز ،حتيرززة ح
ما زز،حةع ززتوعحأتحةز ز ثو ح م ززظوعحيرسز زووي ح81ح،ح 87ح،حتيرتز ز حتم ززااحف ززوتوحيرمويو ززبحيرسو م ززبح

تيوفعظو ظحة حموطسبحةميوبظ.ح حيرطظة حيرممظعوحيرة حأمتموحمووجبحمرفت بح
يمتمظو حتثط ط ظح

حقر حيرمويوبحيرسو مبحة حيتجظ ظبحمميوب  .)83ح

حيرسو حم اح

ةظإل ززظةبحإرز ز حةر ززكح ماوو ززظحتميي ززمحط ززظةمي حآثز زوي ح،حأتربمزززظحرز ز حترت ززبحإر ززسحأو ززظوح

يرمممظويي حتيرةظف ي حيرمبتمي حةمويوبحوميو-حةظروغ حم حأ م بحمةظو حتركحيرموطسبح–حةظ تةزظو ح

مظ ويح ر حيرمعوحيألثيوحرروتي حيرتجظو حرمويوبحوميوحتتتيجوحجظر ظبحأجوم بحةظرمويوب.حةتركح
يرموظم حيرمفعتوعحة حيرموطسبحيرتيقمزبحةزظرسو حمز حجزظم حومسحز ،حأتحيرجزظم حيرممرز ح،حت ز ح

يرموطسبحيرت ح فو ظحمظو حوممبحهللاحممظاحتمظو حومسح ،حجوتةظحتاتوو

حيروياحموقظحتمظو ح

يرتفوي ززوحغوب ززظح،حتفم ززاحمةظويب ززظحةم ززألحعز ز ظبحتمالم ززحح م ززظوعح ع ززوحيروب ززبحةموظع ززو ظح

يرمممظويززبحتمثظوةبززظحيرتي ززفبحةظرتيجبززظبحيرثظوج ززبحتيرت ز ححززوست حمو يوحززبحةمززألحيألم رززبحة ز ح

يرع فظبحيرسظومب .ح

( )2اتجاهات العمران حاليا ً تأخذ ارتجاه الشمالى وشمال غرب وجنوب غرب.
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أمظحيرطظة حي ثوحت تحمظح ما حأ حوطر ح ر سح يرممظوعحيرمثترطب ح،حت ز حيرتز حتفزظت ح

أ حتثرززطحيألمززاظ حيرمممظويززبحيرغوب ززبحمززةمألحم ززوويبحيرممززظوعحيرمفر ززبح،حاززةركح ز ح ةززظوعح ز ح

ةمززألحيرمفززظتابحيرتز حتبززولحإرز حإف ززظلحيرتزوينحيرمممززظو حيرمفرز ح،حت ز حيرمم رززبحةز حجززظم ح
أمتحةاوحيرعوي حتممو حمحتم حوميوحيرسويمي حم حمظط لحيرنتوو

حةممظ حيرمويوب .ح

م ح ةيحيرموطر حةا ح ة حيروويحبحتوتنمح ر حمفتوي حأحظحي ح مظال ح

)8حإرسظلحير تلح ر ح مظوعحيرجظر ظبحيألجوم بح مظوعحموي بحيرسو حيرمموي ) .ح
أ)حتمويدحموطسبحيروويحب

 )80ح

إ حيروويحبحيرميويو بحيرت حقموظحمبظحة حيرموطسبحيرممظوحتيرت حتجزظتوحمحزجوحومسحز ،ح،ح

تةمسظووتبززظحةظألف ززظلحيألثززو حيرماتوززبحرمويوززبحومززيوحتجززوحأ ح ززة حيرموطسززبحتو ززووحمتجززتوحمةززظو ح
تفمززاحطززظة حمثترززدح ز حيرطززظة حيرمززظ حررمويوززبح،حت ززتحيرطززظة حيرززة حوطرز ح ر ززسحيحز ح يرممززظوعح

يرمثترطبحح )80 . Ecectique style.ح

تبتفري ززاحيرم ززااحوقز ز ح )88حوج ززوحأ حإجم ززظر ح ززووحيرمو ززظم حةموطس ززبحيرو يوح ززبحيمر ززلح71ح

موما،حموبظح68حموماح فماحطظةمظحغوب ظحمثترطظح،حأتح ر حيألقاح فتت حيرمةظو ح رز حةمزألح
يرموظع ززوحيرمممظوي ززبحةيبحط ززظة حغوبز ز ح،حم ززاحأمز زتي حيرمم ززظويبحتيروتية ززةحأتحةم ززألحيرمث ززظولح
تيروس ززت حيرتز ز ححز ز ت حم ززوفبظحة م ززظحةم ززوح،حأ حموح ززةبحتع ززاحإرز ز حفز زتير ح%63حمز ز حمجم ززت ح

يرموظم  .ح

امزظحيمزي حروزظحيرمزااحوقز ح )83حأ حأغرز ح زة حيرموزظم حتتنزت حمز حوتوحأو ز حتوتويز ح

رز ززتيي ح ف ز زتير ح)%6027ح،حأتحموز ززظم حوتوحأو ز ز حتأت ح رز ززت ح ف ز زتير ح)%0620ح،حأمز ززظح

يأل يو ز حير

ززظلحتيرمةززظو حةيبحيرززوتوحيألو ز حةسززطحاحتم ززاححززت ح%627حتسويةززظح،حميومززظحاح

تم ز ززاحيرمو ز ززظم حةيبحير ال ز ززبحأوتيوح رت ز ززبحح ز ززت حح%027حمز ز ز حمجم ز ززت حيرمو ز ززظم حةيبحيرط ز ززظة ح

يرمثترط

 )86ح

 -2قام الباحدث بمسدش شدامل لاحيداء المختلفدة بالمديندة ،وذلدك لوضدع حددود منطقدة الدراسدة وحصدر المندازل التدى تحمدل الطدابع
الغربى المختلط.
ً
ً
 -1ال يوجد فى مدينة رشيد آية مبانى تحمل طابعا مختلطا إال فى هذه المنطقة المشار إليها باستثناء عمارة واحدة ملك عائلة عرفدة
 ،والواقعة شمال المدينة بجوار المستشفى المركزى والمجمع الدينى لمسجد أبو بكر الصديق.
 -1من المالحظ فى تلك المنطقة أن أغلب المبانى المقامة حديثا ً ال تتعددى ثالثدة أدوار (حدوالى  ، )%8654بينمدا التتعددى المبدانى
التى ترتفع إلى أربعة وستة أدوار  %154-%2151على التوالى.
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اززةركحةززا حيرمززااحيرتفرير ز حوق ز ح )80حتمززي حأ حف زتير ح%0928حم ز ح ززة حيرموززظم حة ز ح

فظرز ززبحمتتحز ززطبح،حأمز ززظحيرموز ززظم حي يرز ززبحررحز ززست حأتحوت حيرمتتحز ززطحةتمرز ززلحوحز ززمتبظح %3825ح،ح
%3920ح ر حيرتوتيز )حميومزظحاحتوتسز حيرمةزظو حيرسظئمزبحتةز حفظرزبحجيزوعحأتحةزت حيرمتتحزطحإاح

إر حفتير ح%027حت حموت حمكحوحةبح م بحجوي .ح
)حيرمحظقطحيألةس بال ح

متفريززاحيرمحززظقطحيألةس ززبحرمم ز حموززظم حموطسززبحيرو يوحززبح الفززاحأ حيرززوتوحيألو ز حقززوح

ثع ززصحإلح ززتممظابحغي ززوحح ززاو بحمتم ر ززبحةز ز حمث ززظم حتمف ززالبحتةم ززألحير ززتو ح،حتةعز ز بح

ثظعززبحتو حعززوظ بحيرززةال حأتحيرثززومظبحيرمظمززبح،حم ززاحيرمحتتعززدحيرتيقز حةظرززوتوحيألو ز ح
رمو ززم ح ززظئرت ح و ززظو حتيرنح ززظوح،حةظح ززت وظلحةم ززألحيألم ر ززبحيرسظمر ززبحيرتز ز ح ح ززتثو حةيب ززظحير ززوتوح

يألو

حاتفويبححاو بحم احموم ح ظئربح وةبحةممظ حوميو .ح

ةظروحةبحر وتيوحيرمرت بحةتتزويتحح زووحيرتفزويبحيرحزاو بحمزظحمزي حتفزوعححزاو بحتيفزوعحإرز ح

ال بحتفويبححزاو بح رز حيألن زوح،حإاحأ حغظرم زبحيألم رزبحتوفعزوحةز حتفزوتي ححزاويتي حةازاح

وتو .ح

ة مززظحيثززتصحمتتمي ز حيرموظعززوحيرويثر ززبحيرماتوززبحررتفززويبحيرحززاو بحة ز الفاحأ حيرع ز بح

يرغظرة ززبح ز ز حتج ززتوحيرع ززظربحةز ز حتح ززطحيرتف ززوعحيرح ززاو بح،حتيو ت ززظححغظرم ززبح–حإ حرز ز حتنز ز حا ززاح

يرفجويبح–ح رز حترزكحيرعزظربح،ححزتيلحاظوزبحغزولحيحزتسةظ حأتحغزولحوزت ح.حمز حةرزكحوحزتوت ح
أ حتعم حيرتفوعحيرحاو بحة حترزكحيرموزظم حةيبحيرطزظة حيرغوبز حيرمثزترطحتثترزدح ز حيرموزظم ح

ةيبحيرطززظة حيإلحززالم حةز حوسطززبحجت ويززبح ز حيرثعتعز بحتير عززاحمززي حجوززظححيروززت حتجوززظحح

يإلحتسةظ ح يرفومركحتيرحالمرك)ح،حفينحتو تححغولحيروزت ح رز حيرعزظربح،حت زتحمزظحيتوزظة حمز ح
تع ززم حيرموززظم حيرسو مززبحموم ززيو،حتاززةركحمزز ح ززظويبحتتسظري ززوحأ ززاحيرمويوززبحتيرمززو حيإلح ززالم بح

ةمعو .ح

تتوامحثومظبحيرتفزوعحيرحزاو بحمز حمطزظمنحتفمظمزظبحةز حمازظ حتيفزوحمز ح زو حير عزاح

ميوبمظح،حةفينحيت حيروثت حررفمظ ح

حطوي حيرمطزمن،حمز حمالف زبحيو عزظ حوتوعحيرم زظ ح ز ح

ماظ حيإلحتفمظ ح،حت حم حيرع ظبحيرمرفت بحة حتعم حتركحيرموظم  .ح
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يثت ززظلحيرفززت حيرززويثر ح يرموززتو)حة ز حيرموززظم حةيبحيرطززظة حيرغوب ز حيرمثززترطح،حت ززو ح

يحززتممظ حموززتوحثومززبحأتحموززتوححززاو حتيو تززظححيرمطززظمنحتيرفمظمززظبحمةظم زوعحررثززظو ،حتاززةركح

غ ززولحيرو ززت ح،حت ززتحم ززظحيتو ززظة حمز ز حمم ززوأحيرثعتعز ز بحيرمو ززت ح وب ززظحح ززظةسظح،حتمم ززظحي ززةاوحأ ح

يرمثم ززيثبحيح ززتثومبحاموع ززوحوئ حز ز حةز ز حإو ززظوعح وع ززوحيإلتع ززظ حير أوحز ز حتيرمتع ززاحإرز ز ح

يرتفويبحيرحاو بحةظألوتيوحيرمثتر ب .ح

)حيرتيجبظبحيرثظوج بال ح

امظحةاووظحم حقماحأ حموظم حموطسبحيروويحبحاحتفماحاربظحيرطظة حيرغوبز حيرمثزترطحةز ح

اززاح وظعززو ظح،حرن ز حوبمززظحيوفعززوحةرززكحة ز حةمززألحيرموظعززوحيرمت وقززب.حترن ز حتفريروززظحيرتززظر ح
ررتيجبظبحيرثظوج بحيبت حةظرمةظو حيرت حت بوحمبظح وظعوحيرتيجبظبحيرثظوج بحةعتوعحمتنظمربح

،حتةرززكحمومززظحررثرززطحأتحت ظو ززظحإلفتمززظابحيحززتثوي ح وظعززوحمممظويززبحرموززظم حقو مززبحتبززومبح،ح

م احأمتي حيرممظويبحة حموظم حأن وحفوي ب .ح

ج -1-دراسة الكتل البنائية والبروزات الخارجية:

متفريروظحيرثظوج بحم حفينحيرنتاحيرموظئ بحتيرموتميبحوحتثرصحيروسظ حي ت بال ح

الفاحأ حةمألحيرتيجبظبحيرثظوج زبحرمزووحاميزوحمز حيرموزظم حتتجزسحإرز حيرتمظ زاحيرتزظ ح،ح

م حفينحيرنتاحيرموظئ بحتير تفظبحم احتيجبظبحموم حأمتحيرحمظويبحتيرموم حيرمطاح رز حفزظوعح
وممززبحهللاحيرسمر ززبحموززم ح ظئرززبحةززال ح،حأتحتمظ ززاحمززةسحتززظ حم ززاحيرتيجبززبحيرمززمظر بحرموززم ح ظئرززبح
وةب .ح

م حيرحمظبحيألثو حوجوحتوت حمحتموحة حيرنتاحيرموظئ بحررتيجببحيرتيفوع،حتيثزتاللحازاح

وتوح ز ز حي ث ززوحةز ز حيرممظرج ززبحيرمممظوي ززبحررم ززوتميبح،حم رم ززظحوز ز يو حةز ز حمو ززم ح ززظئرت ح و ززظو ح
تيرنحظوح،حتةرزكحةظحزتثوي حأمز يو ح أوحز بحمحزتموعحت بزتوحمزوتميبح ت يو زظب)حةز حأوتيوح رت زبحاح
وجو ظحة حيألوتيوحيرح ر بح.حاةركح الفاحا وعحيحتثوي حيرموتميبحير أوحز بحتيرمم رزبحةز حيألمز يو ح

تيرم ززامظبح،حتأ

ززظحيرم ززوتميبحيألةس ززبح ت يوح ززظبحمح ززتموع)حةز ز حيرتيجب ززظبحيرثظوج ززبحمز ز حو ززووعح

يرموظم حيرت حتثرتحم حتركحيرموتميبح،حم حمالف بحيحتثوي حيرنتيمياحةعتوعح ظ وعحةز حفمزاح
ة حيرموتميب .ح
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ةوج ززوحمز ز الحمو ززظم حةيبحمتي ززظحقظئم ززبح،حتب ززوتميبحةيبحمتي ززظحموفو ززسحأتحمح ززتويوعحم ززاح

تيجبززظبحموززم ح ظئرززبح وةززبح،حأتحأم ز يو حيحززطظو بحم رمززظحو يو ززظحة ز حتيجب ززظبحموززم ح ظئرززبحأمززتح

يرح ززمظويب )85حح،حا ززةركحوج ززوحأ حتر ززكحيألمز ز يو حأم ززظحم وغ ززبحةع ززتوعحموت م ززبحةز ز حع ززتوعح س ززتوح
مفمتربح ر حأ موعحأتحم وغبحجمئ ظ .ح

( ) 2منزل عائلة أبو السعادات يظهر تأثره فى مظهره العام ومن حيث الكتل البنائية بارضافة إلى انتشار النوافذ الضديقة فدى جسدم
ارسطوانة متشبها ً فى ذلك بالمراحل فى المبانى الحربية.
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وميوحيرسو حيرتظح ح موحة ح يت حيروفظربحيألجظو ح

قظ حيروفظربحDe Vaujanyحيرة حميوحمعوحيرح ر حتيرمر ظحة حوبظ بحيرسو ح 87ح

،حةمسوحمسظووبحمي حوميوحتيإلحاووويب .ح

 ن اإلس ندري :ح ووحقوت حيرفمربحير ووح بحاظ حم بو ظحةسيوح،حاظوبحمةظويبظحوويئبحيرتمزييوحت تسزوحإرز ح

يرو ززظ ح،حتمزتيو بظحغيززوحمحز رتسح،حتقززوحقززووح ززووححززاظوبظحم مظو ززبحآالححززظن حةظإل ززظةبحإرز ح

يرفظم بحيرتوا بح.حت ر حيروغ حم حاتوبظحمويوبحتجظويبح–حموظةحبحمةركحوم ظ حتوميوحيرتيقمتي ح
وززوحيرتسززظلحيرويززاحةززظرةفو،حةسززوحاظوززبحتتميززمح ز ح ززظتي حيرمززويوتي حمتجززتوحموظو ززظحير ويززوح ر ز ح

يرةفوحيرتفيزوح رز حطزت ح زةيحيرحزظفاحيألتحزط .حتةمزوح6ححزوتيبحمز حوفيزاحيرفمرزبحيوث زألح
ووححاظ حيإلحاووويبحإر ح6حآالححظن  .ح

 ن رشيدوتميبح–حةظرموب بحوميوح–حتتجوحة حوبظ بحثطحيرحابحيرفويوحيرة ح عربظحةظإلحاووويبح

،حت ز حتفتززاحو زز،حيرمتق ز حيرززة حتفترززسحوم ززظ ح–حأ ح وززوحيرتسززظلحيرويززاحةززظرةفوح ر ز حير ز بح

يرغوب بحربةيحيألثيوح–ح ر حةو حوميو  .ح

زيوحتأجموتبززظح رز حيإلوتسززظ ح
حتةز حةتزوعحاحوحززتط حأ حوفززوو ظحموقززبحيفتظجززبحيرومززظ حومز ح

م ز حيرجوززت حررمززمظ ح،حت رززبحجتيم ز حير زتير حيرمةظح ز حتأمززتحموززوتوحة ز حأمززظنوب ح وززوحمتق ز ح

يرمويوبحيرسو مب  .ح

تموةحفتير حقو حاظ حميوظلحوميوحأن وحفيت بحتأن وحومظطظحم حميوظلحيإلحاووويب،حتقوح

قززووح ززووححززاظوبظحمز ززح032333ححززظن ح،ح ززةطحي

حإر ز ح87633ح،حتاظوززبحتجظوتبززظحويئجززبح،ح

أعظمبظحيرتو توحوتيجبحرعمتوحغويمتبظح،حت ر حيروغ حم ح ةيحيرتو توحة حوميوحتمتمزوحأنمزوح

مو حيألومحة حمعوح،حةم ظو حيألومحيرمظحمبحتست حما زويو حامزظحأ حتترسز حة الربزظحيرزتيةوعح
ط زتي حيرمززظ ،حوجززوحأو زتي حاتفع ز حم ز حيرم ززتوحتيروةظتززظبحيوةمززنحموبززظح طززوحمززة .ح حت ززة ح

يرفززويئ حمظ يمر ززبحمتج ززتوعحجمئ ززظحفتز ز حيتمو ززظح ززةيح،حإاحأ حي ززوحيإل م ززظ حيمت ززوبحإريب ززظحة س ززوبح
وتوسبظحتر حتموحإر حمظحاظوبح ر سحموةح موعحأ تي  .ح

68

حتيرمويوززبحتفتطبززظحأح زتيوحقو مززبح،حإاحأ حترززكحيألح زتيوحةسززوبحت

تبززظحيروةظ ززبح حأمززظح

أوع بحيرميوظلحةاوبظحتوسعبظحيألرتي حيرمفر زبح،حرنز حيرمزتيو حتتميزمحةطزظة حةويزوح،حةظرممزوب ظبح

يرويئمبحيرت حتمي حتيجبظبحيرموظم حةيبحطظة حموق حي يوحيإل جظ  .ح

رسززوحتجززووظحة ز حومززيوحيرن يززوحم ز حيرموظعززوحيرمممظويززبحيرسو مززبحيرت ز حأ يززوحيحززتممظربظحة ز ح

يرموززظم حيرسظئمززبح،حةززالحيثرززتحجوززظححأتحموززم حمز حيأل مززوعحيروثظم ززبحأتحيرجويويت ززبحيرسو مززبحةيبح

يرت

ززبحيإلومز ززظئ بح،حإاحأ حترز ززكحيأل مز ززوعحت ز ززمبحةمز ززااح ز ززت ح،حتأف ظوز ززظحتنز ززت حتيجظوبز ززظح

مسرتةب  .ح

رسوحاظ حرجظم حمغرت حيرة ح فتاحيرموطسبحيرمواميبحررمويوبحو ز،حأ م زبحيرجزظم حيألم زوح

ة حيرسظ وعحتجزظم ححزيو حيرمزوت حةز حطوطزظح،حإاحأوزسح جزوحرعزظرححجزظم حيرمفرز حيرنزظئ حةز ح

يرممظ حمجتيوحيرحابحيرفويوح،حت ةيحيرجظم حتوج حأ ميتسحرنتوسح فتت ح ر حوةظبحيرمينح ر ح
يرمفرز ز ح،حير ززة حيتمتز ز حةماظو ززسح ظر ززبح و ززوحيرمح ززرمي ح،حفي ززنح فج ززت حإر ززسحرير ززبحيرممز ز يو ح،ح
تيرموعوحيرمممظو حيرمميمحة ح ةيحيرجزظم ح ز حيرم

زظلعح،حةوحز ح زةيحيرمموز حت زت حيرمزظوع.ح

تةز حتحززطحيرمويوززبحتتجززوحمئةوززبححززيو حيرجوززو حيرتز حتم ززاحمززدوعحةعزويبح ظمززبحتت يززوحيإلوتةززظ .ح
ت وزظكحأ

ززظحجظممزظ حآثز يو ح مززظحجزظم حيرمةظحز حتجزظم حيرمزتي حتقززوحتوازظحرمعززيو مظح،حت مززظح

امال حقظئمبحجتيم حوميوحيرت حتحتف حيرميظوع  .ح

ت رز حةمززوح ال ززبحايرززتحمتزويبحمز حيرمويوززبحوجززوحقرمززبحمجظوز حجززظم حأمززتحموززوحتوح،حت ززةيح

يرماززظ حيوتززظو ححززاظ حيرمويوززبحرروم ززبحثظعززبحيززتم حيرثم ز ،حتيرجممززبح،حتاززاح ززظ ح سززظ حمترززوح

يوتظو حفتير ح02333حمثعظ  .ح

أمظحفجوحوميوحيرمبيوح–حيرة حأتظححةكحومتمحيررغبحيرمعويبحيرسو مبح–حةسزوحتز حيرم زتوح

ر ززسح ززظ ح8971حمتيحززطبحمبووح ز حيرفمرززبح وززومظحاززظوتيح ستمززت حةظرتوسي ز حة ز حقرمززبحقظيتةززظ ح
ر حةموح026حا حممظ حيرمويوب  .ح

أمززظحBrecoia Evaristoحة مززيوحإرز حيفت ززظظحومززيوحةماظوتبززظحيإلقتعززظو بح رز حيرززوغ ح

م ز حاززظ حمتق ز حيرمويوززبحيرسو مززبحجوززت حومززيوحيرفظر ززبحةطززت حيرويززاحتفت ز حجززظم حأمززتحموززوتوح،ح

ت سززووح ززووححززاظ حومززيوحفظر ززظحمززح862333ححززظن حمم مبز حمعزويي ح،حت ززة حيرمويوززبحتمطيوززظح
ةاوعحجيوعح

حمظحاظوبحتم رسحة حيرمظ

حالحمويوبحموق بح ربحةممم ح ز حيرف زظوعحرمعزوح
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،ح ةيح ر حيروغ حم حعفتعحيإلحاووويبحة حموي بح ةيحيرسو ح–حت ر حيروغ حموتو تو ظح–حةا ح
وميوحمظميربحموا يمحرتجظوعحممو وعحة حعمتوحمحتموحة

احتطتو ظحيرم يو

.ح

تمتيو حومزيوح ز سبحترنوبزظحتمزت حةظرف زظعحتيرفوازبح،حامزظحإ حموظمربزظحيرممزيوعحةزظرطت ح

يألفمززوحتيألحززتوحت يززوحيإل جززظ حمتوززت حموظ و ززظح،حتيروفظرززبححززتلحيوتنز حثطز حاميز يوحإةيحفززو ح
م ح ة حيرموظ وح،حتتنت ح ة حيرموزظم حةز حيرغظرز حمز حثمحزبحطتيمز حتتعزطدح رز حجزظوم ح

م زتيو حطتيرززبحت ز سبح،حت ز حمززويوعحيرتوززت حةفيززنحاتتجززوحي وتززظ حمتمززظمبتظ ح،حامززظحإ ح ززةيح
يرتوت حيوطم ح ر حتيجببحااحموم ح ر حفوع .ح حة ف ظوظحتتثط حيألوتيوحأةس ظحيروتوحيألو

ح

موتن زمعح ر ز حيأل مززوعحيرسو مززبح،حتأف ظوززظح ر ز حاززظمتر حمعززم حة ز حوة ز ح،حأمززظح*حيرثمززم بح–ح

يرمموب ظبح–حةب حةيبحتوت حاميو  .ح
حتيرحزت حةز حومززيوح مززت حأ

ززظحةظرةمززوحتم يززوحرر

ززت حةظرعززوظ ظبحيرموتةطززبحةحززمدح

يروثياح ر حووجبح ظر بحم حيرتطتوح،حمبظوعحيرفوةيي حتأحظريمب حتحتف حير وجبحتيإل جظ  .ح

حإر حجظو حيرحت حتيرموظم ح وظكحجظم حمغرت حيرة حيتميمحةظرمووحيربظئاحمز حيأل مزوعح

حيوت ز ح ز حيألوألحةمسززويوحمت زوي ح،حتجززظم حيرمةززظوحة حيرةززظ ح
،حتجززظم حمفمززوحيرتززتاو حيرززة ح
تيرسةبحير ويوتظ حتيرمآة حيرمظمثب  .ح

حتيةيحعموحيإلوحظ حإر حقمبحتاحأمتحيرموتوح حةاوسح حتط حممظ وعحموظ وحتثر حيرر ح

–حةبتحيزو حيرويزاح رز حيتحزظ سحفتز حيرتسظئزسحةزظرةفوحمزمظاح،حأمزظحغوبزظحترزتححرزسحيإلحزاووويبح،ح

تة حيرجوت حيرعزفويلح،حتةز حيرمزو حيرحزباحيرموةحزطح،حةزظرفست حيرمموت زبحتيرفزويئ حتنمزدح
ررم ظ حمو ح ويلحيرثعتةب  .ح

تة حيروبظ بحيوج حB.M.Forsterحيمو ظوحوميوحإر حيرمعظومبحيرتظويث بح،حفينحومبح

ة ح عوحيوفطظ حيرمرت حيإلوحظو بحة حيرمو ال ح

يإلح ززاووويبحتوم ززيوحغويمت ززظ ،ح و ززومظحتع ززموحتيف ززوعحتت ززو توحيألث ززو ح وم ززيو حيرميو ززظلح

يروبززو ح–حرز ح از ح–حترز ح از حمز حيرمماز حأ ح اززت حربززظحميوززظلحةفززو ح،حتةرززكحأل حيرمززظط لح
ةز ح ززة حيرةسمززبح ورتززظت حةوبززوحيرويززاحيرززة حثرز حميوززظلحيإلحززاووويبحرز ح امززاحممزتيو حمزوقظحةمززوح
أمز حقيزوح،حتقزوحيفتظجزبح يإلحزاووويب حأ حتزو حمز حثزال حيرمرزت حيإلوحزظو بح،حت وزومظحتز حةرزكح

أعةفبحاحتسظت  .ح
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أمظحوميوحةسوحأعةفبحمويوبحةيبحأ م بحة ح عوحي مفربحة سحيرمرت  .ح

ةمززوحأ ح مط ز حةتوحززتوحومززة ح ز حوم ز عحومززيوحتأحززالةبظح

ززيدحي ت ز الح رسززوحأ يززوحموززظلح

وميوحة حيرسو حيرحظة ح موحأتحير ظم ح موح،حةااحيرجتيم حتيرموظم حتوجز حإرز حترزكحير تزوع ح ح
تقززوح رززبحومززيوحمويوززبحممو زوعحفت ز حموي ززبحيرسززو حيرتظح ز ح مززوح،حفيززنحاززظ ح ززووححززاظوبظح
062333حوحمبحميومظحر حيتموححزاظ حيإلحزاووويبحثمحزبحآال .ح تةز ح زظ ح8971ح،حيحزتتربح

قتيبحوظمريت ح ر حوميوح،حتة ح ظ ح8138حيحتوجمبظحيإلوجريم .ح فظت حيإلوجريمحيحتوجظ بظح

ترنوب حر حيوجفتيحفينحعوبحوميوحفمربحةويمو  .ح

ت متموح ةيحيرفظونح–حيرسرياحيأل م بحة حفوحةيتسح–حموي زبحرنظو زبحاحوجمزبحةيبزظح–حأاح

ت حإ ظوعحإف زظلحيإلحزاووويبحطةسزظحرمزوب ح رمز ح رز حيزوحمفمزوح رز ح،حةةمزوحأ حأ زظوحيرف زظعح

إرز حيرميوززظلحتوبززطحيإلحززاووويبحمزوعحأثززو حةظرو ززظ حيرمززظئ حمز حثززال حتو ززبحيرمفمتو ززبح،حمززوأبح
وميوحة حيرتو توح–حتمظمظحامظحفظ حمترمتي حموةح وي حقووظحم ب.حتقوحت ظل ح ووحيرحاظ ح

ر عززاحإر ز ح802333حوحززمبحمسظمززاح0332333حةظروحززةبحرالحززاووويبح ززظ ح.8701حتيرممززظ وح
ررمويوبحرزن حيبترزسحتزو توحفظرزبحيرتازظابحتيرجتيمز حيرممو زبحرالوب زظوح،حأمزظحمحزظن حيرتجزظوح

ةمعيو ظحاح فحوح ر سح،حامظحيجتظفبحيرومظ حيرت ح مبحم حيرجوت حتيرغو حتتوينمبح ر ح
مويوحيرحوي حغظةظبحيروثياحتفت حيرمتيو  .ح

يمززويحيرمززظو حيروئ حز حرومززيوحمز حمفطززبحيرحززابحيرفويززوحمززمظاحت متززوحمتيميززظحرروبززوحوفززتح

يرجوت ح،حتةظرتظر حةا حيرمولح حتط حأ حيتمولح ر حإتجظ سحةحبتربح،حة ح ةيحيرمظو حيتجوح
ير وو حيرتفيوحت مرنسحيتوظو .حترر وو حفو سبحجميربحتطاح ريبظحموظوعحجظم ح،حتيتجزوحةز ح زةيح

يرمظو حجظم ح رز حيرمفرز حيرزة حمزيوح زظ ح 8908حتةزسح زويححيرمزينحيرزة حتزتة حةز حيرسزو ح

يرحظو،ح مو  .ح
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