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اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة واحلفاظ على الرتاث
يف عصر التحضر والتهمية
امللخص:
ملااا كاىااد الاادّل اليامٔاا٘ عاااىٕ مااً معااكأت كااجرلٗ ّعلاا ٙر شااَا زٓااا ٗ عاادا
الص ااكاٌ ّالين ااْ املتص ااارذ للن اادٌ ّ ل ااا ىتَادَ ااا شٔاش ااات التينٔ اا٘

صب ااا ت

اسبٔاٗ املختلفا٘ نىطأقاا ميَاا لتشئاا ادٍادامل املرداْٗ مجان التينٔا٘ ا قتؽاا ٓ٘
ّالعنراىٔ٘ ّالؽياعٔ٘ ّقطاذ اشبدمات بَدمل ذبئا الرفأٍ٘ لععْبَا .
ّٓتياّل البشح طابع العنارٗ الٔنئ٘ الذلاثٔ٘ ّالتيلٔدٓ٘ ّعنلٔ٘ اسبفاا علَٔاا
َاارت

ماع ن َاار الطااابع املنٔاس هلااا  . .كناا ٓتيااّل البشااح العناارٗ اسبدٓجاا٘ الا

باملاادٌ ّنمتاادا ا َا ّ ْشااعَا العنراىاإ ّكااقلا باملياااطا الياٜناا٘ ّالاات رل الااقٖ
سدخ ىتٔذ٘ شتخداو مْا بيا ٛددٓدٗ ّ َْر نشلْب معنارٖ سدٓح للعنارٗ .
الٔنً كيْز ثرٓا٘ ّ ارئا٘ ٍاما٘

ّٓياقغ البشح ٍنٔ٘ لا سٔح كنً

باان

صبااال العنااارٗ الذلاثٔاا٘ مجاان ثااار عاارػ بلياأض رااورب ّمصااذد ٍاان الكَا

ؼاادل بتعااس ّكااقلا مدٓياا٘ ااْ – ّالعنااارٗ الطٔئاا٘ املنٔااسٗ ردٓياا٘ ظااباو ّّا ٖ
سف اارمْت – ّك ااقلا املي اااطا التارئ اا٘ املختلف اا٘ ّ -ب اااب ال اأنً بالعاؼ اان٘
ؼيعا . . ٛنخل .
ّ ٌ التشف اار ّالتينٔ اا٘ تا ا ٌ ك ااٌْ عل اا ٙش ااض علنٔ اا٘ ّقْمٔ اا٘

معازب اا٘

املعكأت التينْٓ٘ ّ ما فٔناا ياؾ ينٔا٘ العناارٗ الٔنئا٘ فَاْ كٔفٔا٘ نشاتٔعابَا
ّ ْ ٔفَا ااا

ذبئا ااا ينٔا اا٘ ا قتؽا ااا اليا ااْمٕ

صبا ااال الصا اأاس٘ الدا لٔا اا٘

ّاشباردٔ٘ اؼ٘ ّالتينٔ٘ العنراىٔ٘ عام٘ .
ّٓص ااتعرل البش ااح م ااً ل ااا ٍ ااه اليت اااٜر ّالتْؼ اأات الأزم اا٘ للشف ااا عل ااٙ
الااذلاخ ّالطااابع املنٔااس للعنااارٗ الٔنئاا٘

عؽاار التينٔاا٘ ّالتطااْر ّملصااتيبن طٔ ا

مفعه بالرفأٍ٘ للعع الٔنين.
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Yemen Architecture style in between Modlnization
and keeping historical building and monumentsin
the age of workstation and development
A b s t r a ct :
The developing countries suffered many problems specially
in increasing the numbers of peoples and high extension of
areas of there towns . . because it take care with new
policies for development in the economical , Architecture ,
industry and services fields in the aim of realizing suitable
life for there citizens or peoples .
The research take care with the problem of the historical
and traditional buildings and how to keep it's significant
style . And in the same time study the new Architecture
buildings which appeared in the towns , cities and
extension inclusive the old zones studying the changing in
the style in the different zones .
The research study the importance of that direction
because Yemen cities have many value treasures in
historical building and monuments like monuments of
"ARCH BALKIS" in Maarib city , The mosque of "Family
cave" in the mountain of SABRE in Taize city , and the same
"the city of Samoud" . In the same time the mud
architecture in Hadhramout valley special old SHEBAM SITY
. And we could not forget the historical zone and BAB- ELYEMEN . . etc.
The urbanization and development should be done by
scientific and national strategies to resolve these problems
, and for developing Yemen Architecture it is very
important to know how to use it and develop it in the field
of the interior and exterior tourism , and urban
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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development in the aim of developing the national
economy .
In the end of that research we have the important results
and recommendations for Yemen Architecture and
preservation the historical building and zones in Yemen
cities for a happy future for Yemen Peoples .
امليدم٘ :
عاىٕ الدّل اليامٔ٘ العؽر اسباـر مً معاكأت عدٓادٗ ّ لاا ىتَادَاا شٔاشا٘
التينٔاا٘ ىااْاسٕ اسبٔاااٗ املختلفاا٘ ّ لااا اىطأقااا ميَااا لتشئااا ادٍاادامل املردااْٗ مجاان
التينٔا ا٘ ا قتؽ ااا ٓ٘ – ّالتينٔ اا٘ العنراىٔ اا٘ ّ ينٔ اا٘ قط اااذ اشب اادمات ّذبئ ااا الرفأٍ اا٘
لععْبَا املدٌ ّالير.. ٚ
ّكقلا عنن الدّل عل ٙن اال الؽاياعات املختلفا٘ لتشئاا ا ىتااز ّ اْفرل فارؿ
العناان لعاابابَا ّا ر يااا ٛبيتاااو التعلاأه ّالؽااش٘ ّا شااكاٌ مااع الصاانا باشااتخداو مااْا
ّطا اارن ا ى عا ااا ٛاسبدٓجا اا٘

عنا ااال البيا اااّ ٛربطا اأط املا اادٌ ّكا ااقلا ظا اابكات الطا اارن

ّالكَرباااّ ٛاملٔاااِ ّالؽاارمل الؽااشٕ ميعااف َا املختلفاا٘ ّ ..اهلاادمل ٍااْ ذبئااا اسبٔ اااٗ
الكرمي٘ لععْبَا.
املعكلّ٘ :ملاا كاىاد معاكل٘ الطاابع للعناارٗ الٔنئا٘ التيلٔدٓا٘ ّالذلاثٔا٘ ات ٍنٔا٘
بال ٘ عؽر التطْر ّال تينٔا٘ ّالتفاخه الصاكاىٕ فياد ّـاعد الأنً ـانً اٍتناما َاا
اسبفا عل ٙالذلاخ التاريٕ ّالطابع املنٔس للعنارٗ الٔنئ٘ التيلٔدٓ٘ ..باعتبارِ الصذن
املر ٕٜلتارٓخ العع الٔنين ّ ؼالتُ ليرٌّ طْٓل٘ عادل التاارٓخ ّ .مفخارٗ لاُ مجان مدٓيا٘
ظااباو التارئاا٘ ّمدٓياا٘ ؼاايعا ٛاليدمياا٘ ّاليؽااْر ّاملصااادد املنٔااسٗ مجاان قؽاار شاأٌْٝ
ّمص ااذد ارف ااار  ...اخل  .با ـ اااف٘ نا املب اااىٕ التيلٔدٓ اا٘ ات البي ااا ٛاملنٔ ااس ّالتع ااكٔن
الفرٓد مً ىْعُ القٖ شاعدت عل ٙكْٓياُ الطبٔعا٘ ازببلٔا٘ ّالعاا ات ّالتيالٔاد ادؼأل٘
للصكاٌ ..
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ّمع التطْر ّالتينٔ٘ سدثد اىعااٛات ددٓادٗ ّماا اسال قاد بعادت عاً العناارٗ الٔنئا٘

ات الطااابع املنٔااس ّادبَااد مااْ العنااارٗ اسبدٓجاا٘ كااجرل مااً امليعاافت العاماا٘ ّالصااكئ٘
ٍّيا حيدخ اشبْمل مً عدو التيصٔا بني ازبَات املعئ٘ ّحيادخ التعآُْ للعناارٗ ارلٔا٘
ّ عدو ّـع اليْاىني ّالتعرٓعات امليتن٘ للعنراٌ ّ عنال البيا ٛماع كٔفٔا٘ العنان علاٙ
اسبفا عل ٙالذلاخ اسبفارٖ التاريٕ ّاهلْٓ٘ الٔنئ٘ ..
اهلدملّٓ :ياقغ البشح التعرمل عل ٙالعنارٗ الٔنئ٘ ّطابعَا املنٔس ّالعنارٗ اسبدٓجا٘
امليعوٗ باملدٓي٘ اسبدٓج٘ ّ ثر لا علا ٙالعناارٗ ّالعناراٌ ماً نتابٔاات ّشالبٔات ّٓيتَإ
البشح بعرل لليتاٜر املصت خلؽ٘ ّ ٍه التْؼٔات ال

َدمل نا ذبئا ينٔا٘ عنراىٔا٘

ّمعنارٓ٘ ذبافظ عل ٙطابع العنارٗ الٔنئ٘ عؽر التطْر ّالتينٔ٘ ..
ميَذٔ٘ البشح:
تشدخ ميَذٔ٘ راش٘ البشح طبيا للبيْ اآل ٔ٘:
ّ  :العنارٗ الٔنئ٘ الذلاخ ّالطباذ.
ثاىٔا :الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ٘.
ثالجا :املياطا التارئ٘ ّمنْا املدٓي٘ العؽر اسباـر.
رابعا :التطْر ّالتينٔ٘ املعنارٓ٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّاسبفا عل ٙالذلاخ املعنارٖ.
امصا :اليتاٜر العام٘ ّالتْؼٔات.
أوالً :العمارة اليمهية الرتاث و الطابع:
ييصه العنارٗ الٔنئ٘ نا ادىْاذ التالٔ٘ :
العنارٗ الذلاثٔ٘ التارئ٘ ات الطابع املعنارٖ املنٔس.
العنارٗ التيلٔدٓ٘ ارلٔ٘ ات الطابع املعنارٖ املنٔس.
العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ الٔنئ٘.
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: 1 -1العنارٗ الذلاثٔ٘ التارئ٘ ات الطابع املعنارٖ املنٔس :

لي ااد ظ ااَدت العن ااارٗ بي ااْٗ ّعتن اا٘ املدٓي اا٘ التارئ اا٘ ظ ااباو ّالاا اعت اادلت م ااً
ا ىعفٛات ات الطاراز املعناارٖ املنٔاس ارئاا ّ ّل مبااىٕ عالٔا٘ بلاع كجار ماً
ععرًٓ مذلا ّبالبيا ٛالطٔين دكجر مً ثأ ا ٜ٘عاو ظكن رقه (.)1
ّمً اليؽْر التارئ٘ كنجال قؽر الصلطاٌ الكجرلٖ ردٓيا٘ شأّ ٌْٝقؽار ل
الكامل (ععا٘) ردٓيا٘ ارٓه ٍّيااع العدٓاد ميَاا ّكاقا فيادن اسبْطا٘ ّ

ٔعَاا

مبين بالبيا ٛالطٔين ظكن رقه (.)2
ّم ااً املي اااطا التارئ اا٘ اليدمي اا٘ اهلام اا٘ مدٓي اا٘ ؼ اايعا ٛاليدمي اا٘ ّب اااب ال اأنً
ّكااقلا املصااادد اليدمياا٘ اهلاماا٘ مجاان املصااذد الكاابرل ردٓياا٘ ؼاايعاّ ٛمصااذد
ارفار ردٓي٘ رٓه بْا ٖ سفرمْت ظكن رقه (.)3

شكل ( )1يىضح مباىٌ مدييُ شباو التارخيًُ

شكل ( )2يىضح قضر الشلطاٌ الكجريٍ الشَري كنجال علِ عراقُ وتاريخ احلضارَ الًنيًُ
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مشجد احملضار ( تريه)

باب الًنً ( صيعاْ القدميُ)

شكل ( )4مجال يىضح التجنعات الريفًُ اجلنًلُ أعلِ اجلبال حتاكٌ الطبًعُ
وتدل علِ روعُ البياْ البًئٌ
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 :2 -1العنارٗ التيلٔدٓ٘ ارلٔ٘ ات الطابع املعنارٖ املنٔس :
ليااد كاااٌ للتاارّمل الطبٔعٔاا٘ ّالطبْألرافٔاا٘ ل راـاإ الٔنئاا٘ وثرلٍااا الفعااال
عل ٙالعنارٗ ارلٔ٘ الٔنئ٘ ّقاد ظاكلد التكْٓياات الطبٔعٔا٘ للذباال ّاملر فعاات
ّالبيا ٛادشكاىٕ معا ياألنا فرٓدا مً ىْعُ
الرٓفٔ اا٘ ب ااالير ّ ٚعت اادل

العنارٗ اسبفارٓ٘ باملادٌ ّالعناارٗ

ٍ ااقا التك اآًْ الرا ٜااع منْ د ااا رفٔع ااا لي ااْٗ ّعسمي اا٘

ا ىصاااٌ الاأنين ّاؼاارارِ علاا ٙبيااا ٛصبتنعااُ لٔتْافااا مااع استٔادا ااُ ّمتطلبااات
معٔعتُ ّسفا اا علا ٙالتيالٔاد ّالعاا ات ّ ..كنجاال علا ٙلاا  ..ىتار العاكن
رقه (. )4
 :3 -1العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ الٔنئ٘ -:
نطار عنلٔات التينٔ٘ ال اىتَذتَا اسبكْم٘ الٔنئ٘

طار ذبدٓح ّ طْٓر

املدٌ الٔنئ٘ ّنىعا ٛاملباىٕ ا ارٓ٘ ّالْ ٔفٔ٘ التخؽؽٔ٘ مجن املبااىٕ الؽاشٔ٘
ّالتعلٔنٔاا٘ ّالجيافٔاا٘ ّالرٓاـاأ٘ ّمباااىٕ اددَااسٗ اسبكْمٔاا٘ ّاملباااىٕ الصاأاسٔ٘
الفيدقٔاا٘ ّكااقلا املباااىٕ الصااكئ٘ ات التنٔااس اشباااؿ مجاان اليؽااْر ّالفاأأت
ّقد ا صند العنارٗ اسبدٓج٘ باآل ٕ-:
 سداث٘ ا ىعاَْ ّ ٛر مْا بيا ٛددٓدٗ مجن اليرمٔد ّالسداز امللٌْ ّ يفٔاق
املباىٕ باشبرشاى٘ املصلش٘ ّمْا البيا ٛادزليتٔ٘ ..ففأ عً ار فاذ البئاٌ
ستّ ٙؼن نا ععر طْابا ّ كجر.


رل ظكن الفتشات اشباردٔ٘ للعبابٔا بينط سدٓح مع ارل العاكن ماً
يلٔدٖ نا منطٕ ٍيدشٕ .

 نىعا ٛبْابات ردا ن املباىٕ اشباؼ٘ .
 اشتخداو بعض مفر ات العنارٗ الٔنئ٘ مجان الادلّزات ّالادراّٖ ّالينرٓا٘..
ّ ٍقا املفنار مل راذ املؤثرات البّٔ ٘ٔٝامليا ٔ٘ ّالطبْألرافٔ٘ عل ٙاملبااىٕ
اسبدٓجاا٘ مااع اشااتخداو املكٔفااات بعااكن عاااو ّاشاشاإ

ٍااقِ املباااىٕ  ..ىتاار

ظكن رقه (.)6( )5
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مباىٌ حديجُ مبدييُ عدٌ

مباىٌ حديجُ مبيطقُ حٌ املعال  -عدٌ

شكل رقه ( )5يىضح الطابع احلديح لإلسكاٌ مبدييُ عدٌ وفقداٌ
الطابع املنًز للعنارَ الًنيًُ
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مدييُ املكال والعنارَ احلديجُ ذات الطابع احلديح يف مىاجَُ شاطئ البحر العربٌ

كىرىًش خىر املكال والعنارات احلديجُ اليت أىشئت لتشاير العضر

شكل رقه ( )6ظَىر الينط املعنارٍ احلديح للعنارَ يف املباىٌ الشكيًُ
واإلداريُ مبدييُ املكال
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ثاىٔا  :الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ٘ -:
 :1 -2الذلاخ املعنارٖ ارلٕ -:
مما ظا فُٔ ٌ الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ٘ لُ متٔاسِ املعناارٖ ّلاُ اوثرلِ
اليفصٕ العنٔا رتْاِ الفين ّ عبرلِ عً ادؼال٘ ّقْٗ ا را ٗ

ذبئاا ّنىعااٛ

عاادل عااً سٔاااٗ العااع الاأنين

مدٓيتااُ ّبٔٝتااُ

املباااىٕ بوىْاعَااا املختلفاا٘ الا
املعنارٓ٘ ّالعنراىٔ٘ ..
ّىتاارا للتيااْذ الكاابرل
ّالفرٓد

العنااارٗ الذلاثٔاا٘ الٔنئاا٘ فيااد اربااقت الااينط املنٔااس هلااا

ىْعُ ّ عكٔلُ ّز ارفُ ّاليابع مً سٔاٗ الصاكاٌ ّعاا ا َه ّ يالٔادٍه

ّمً اليْاسٕ الطبٔعٔ٘ ّالبّٔ ٘ٔٝالطبْألرافٔا٘ ازببلٔا٘ ات اليناْ ز الفرٓاد ماً
م اادردات ّزراع ااات ّصبتنع ااات سف اارٓ٘ ّرٓفٔ اا٘ ع ااكلد ّمن ااد ّسيي ااد الط ااابع
املعنارٖ ّا ىصاىٕ سبٔاٗ شكاىَا ّال

فنيد اليْاسٕ البٔ( ٘ٔٝباشتخداو مْا

البيا ٛارلٔ٘) ّكقلا اليْاسٕ ا دتناعٔ٘ ّا قتؽا ٓ٘ ..ظكن رقه ()4
ّ ظا ٓفا ٌ ربطٔط املدٓيا٘ الٔنئا٘ قاد سياا مفانٌْ اسبٔااٗ ا دتناعٔا٘
لصكاىَا

عكٔن ميته للنباىٕ فرز ّعدل عاً رّ التفاامً ّادلفا٘ ّا ىتنااٛ

ّسيا ادماٌ العنراىٕ للصكاٌ ّكنجال عل ٙلا مدٓي٘ ؼايعا ٛاليدميا٘ ّبااب
الٔنً ..ظكن رقه (.)7
 : 2 -2الذلاخ املعنارٖ ا قلٔنٕ-:
تيااْذ العنااارٗ الذلاثٔاا٘

ربااْذ الاأنًّ ..ال ا هلااا ثرٍااا الفعااال

ااارٓخ الاأنً

ّ ؼالتُ ّالقٖ ٓعدل عً ارٓخ طْٓن عدل اددٔال ّالذلاخ ا ىصاىٕ الاقٖ ثار
سٔااٗ اليااط اارز الأنً ّ ارع ثااار هلاا قٔنتَاا املعنارٓا٘ ّالتارئا٘ للشفااارات
املختلف٘ بالٔنً مً ٍقِ اآلثار العتٔن٘ ما ٓلٕ -:
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 ثار عرػ بلئض رشافت٘ مورب-:
ٓؤك ااد علن ااا ٛاآلث ااار ّادداىا ا نٌ سف ااارٗ ال اأنً ب ااد ت م ااً م ااورب ّنٌ
سفااارٗ العاارب اىطليااد مااً الاأنً  ..فوثاافر عاارػ بلياأض ميجاان سفااارٗ
الٔنً

عَد ىيب اهلل شلٔناٌ  ..ظكن رقه (.)8

 مدٓي٘ ْ ّقدل الييب ؼاحل علُٔ الصأو-:
ّ لااا ٓفااال ٓاادل علاا ٌ ٙالاأنً كاااٌ رل لاادعْٗ الااييب ؼاااحل علٔااُ
الصأو ّكقلا مصذد ٍان الكَا ريطيا٘ دبان ؼادل بتعاس ٍّإ ماً
املاسارات الدٓئاا٘ ّالا

عتاادل ظااٍدا معاادلا عاً الااذلاخ اسبفاارٖ للاأنً

ّعنا اريَا ّسفار َا عدل العؽْر.
 املباىٕ الدٓئ٘ ّاملصادد التارئ٘-:
مج اان مص ااذد ارف ااار ردٓي اا٘ اارٓه ّاملص ااذد الك اابرل ردٓي اا٘ ؼ اايعاٛ
اليدمي٘ .
 مباىٕ اليؽْر-:
مجن قؽر الصالطاٌ الكاجرلٖ بصأّ – ٌْٝقؽار اسبْطا٘ ّقؽار الصالطاٌ
اليعٔطٕ  ..اخل.....
 مباىٕ اليأذ ّاسبؽٌْ-:
مجن قلع٘ الياٍرٗ ردٓي٘ عس .
 :3 -2الذلاخ املعنارٖ البٔ-:ٕٝ
قد سب ٙاهلل الٔنً رنٔسات طبٔعٔ٘ كجرل ّقد متٔست بطْل شاسلَا عل ٙالبشر
ادمحر ّحبر العرب ّ..كقلا باملر فعات ازببلٔ٘ ست ٌ ٙمدٓي٘ ؼيعا ٛر فاع
عااً شااطب البشاار رااا ٓيااارب عااً  2200مااذل ّ..متٔااست مدٓياا٘ عااس الا

يااع عيااد

شفب دبن ؼدل العامخ سارشَا ادمني القٖ ٓبلغ ار فاعُ ساْالٕ 3200ماذل فاْن
شطب البشار متْداا حبؽاً مئاع ٍاْ (قلعا٘ اليااٍرٗ) ّ عا لُ كاجرل ماً اليارٚ
ّالسراعااات املدرداا٘ ّ تشااْل الياار ٚنا آللاا ٞمفااا ٗٛلاأأ علاا ٙمر فعااات ازبباان
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سْل مدٓيا٘ عاس

باىْراماا راٜعا٘ ازبناال فرٓادٗ

م ااً املي اااطا ازببلٔ اا٘

كْٓيَاا ّ ..كاقلا الكاجرل

ارافت ااات الا ا ربتلا ا بتع ااكٔأت عنراىٔ اا٘ ضبلٔ اا٘

متنٔسٗ بالعنارٗ الٔنئ٘  ..ظكن رقه ()4

شكل رقه ( )7مباىٌ صيعاْ القدميُ بطابعَا

شكل رقه ( )8آثار عرش بلقًص (مبأرب)

الفريد واملنًز للعنارَ الًنيًُ الرتاثًُ

شكل رقه ( )9يىضح صَاريج عدٌ

شكل رقه ( )11قلعُ القاٍرَ حضً

الرتاثًُ حلفظ املًاه املتشاقطُ علِ جبال

ممًز جببل صرب مبدييُ تعز

ميطقُ كريرت

ّمً ادمجل٘ اهلام٘ ال


عدل عً الذلاخ املعنارٖ البٕٔٝ

الٔنً ما ٓلٕ-:

ؼَارٓر عدٌ ّالصدّ -:

ّال ٓردع ارٓخ بياَٜا نا الدّلا٘ الؽالٔشٔ٘ (ٍ532 -436اا) (1138 -1045و)
بياٍااا الصاالطاٌ ضبنااد عبااداهلل بااً ضبنااد املؽاالٔشٕ ٍّاإ مااً العنااارٗ البٔٔٝاا٘
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

138

اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة

د.زكريا عبدالرمحو بكري
واحلفاظ على الرتاث

ّال اىعٝد سبفظ مٔاِ ا مطار ّا شتفا ٗ ميَا

السراع٘ ّالعرب  ..مجن شاد

مورب ّؼَارٓر عدٌ ادثرٓ٘ اليدمي٘ ظكن رقه (. )9
اليأذ-:



ّالا ا كاى ااد مج ااا سٔا اا سبنآ اا٘ املي اااطا اآلٍل اا٘ بالص ااكاٌ م ااً أل ااارات ال ااساٗ
ّاملعتاادًٓ بعنااارٗ راثٔاا٘ ارئاا٘ عاادل عااً لااا العؽااْر للعااع الاأنين مجااال
قلع٘ الياٍرٗ ردٓي٘ عس ظكن رقه (.)10
ثالجا :املياطا التارئ٘ ّمنْ املدٓي٘

العؽر اسباـر-:

ٍ : 1 -3نٔ٘ املياطا التارئ٘ -:
عتدل املياطا التارئ٘ ات الذلاخ املعنارٖ ّالعنراىإ العرٓاا ّ ٍنٔا٘ كابرلٗ
سٔااح اٍتنااد بَااا الاادّل املتيدماا٘ ّ ؽْؼااا بعااد اسباارب العاملٔاا٘ الجاىٔاا٘ ال ا
صببد

ٍدو الكجرل مً ثارٍا التارئا٘ ّالا ارباقت ميَذاا اؼاا للشفاا

علَٔا كنا ٓلٕ :


ّـااعد هلااا اليااْاىني ّالتعاارٓعات للنشافتاا٘ علاا ٙمباىَٔااا الذلاثٔاا٘ اهلاماا٘
ّّؼفد العرّط شتخدامَا ّ ْ ٔفَا



العؽر اسباـر.

كنا ااا اٍتنا ااد بيتافا اا٘ ّ ا اارمٔه املبا اااىٕ ارٔطا اا٘ بَا ااا ّاملكْىا اا٘ للنيطيا اا٘
التارئ٘.



كن ااا عنل ااد عل اا ٙذبص ااني ربط اأط ٍ ااقِ املي اااطا ّن َ ااار
ّعنراىَا ّال



ااال مباىَٔ ااا

ععر ا ىصاٌ بالراس٘ ّالطنوىٔي٘ اليفصٔ٘.

العن اان عل اا ٙوكٔ ااد اسبيب اا٘ التارئا اا٘ ىع ااا ٛاملدٓي اا٘ باعتب ااار امليطيا اا٘
التارئاا٘ ّاليدمياا٘ ٍاإ ىااْاٗ نىعااا ٛاملدٓياا٘ ّال ا ار بطااد بتااارٓخ الصااكاٌ
ّا ىصااٌ الااقٖ ىعاوٍا ّاسباااكه الاقٖ ٍااته بَاا ّالفااذلٗ التارئا٘ املعاادلٗ
عً ظعْبَا.
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ّكنجال عً املياطا التارئ٘ اليدمي٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّالعربٔ٘ مجان مدٓيا٘
الع ااشر ّامليطي اا٘ التارئ اا٘ اليدمي اا٘ بَ ااا ّمدٓي اا٘ د اادٗ اليدمي اا٘ باملنلك اا٘
العربٔاا٘ الصااعْ ٓ٘ ّمدٓياا٘ ؼاايعا ٛاليدمياا٘ ّباااب الاأنً ّال ا

عتاادل مجااا

سٔااا للتنٔااس للعنااارٗ البٔٔٝاا٘ الذلاثٔاا٘ ّال ا ه ارافتاا٘ علَٔااا ّا ٍتناااو
املصااتنر بَااا ّؼاأاىتَا ّٓااو ٕ الصااْا مااً اشبااارز لسٓار َااا ّ راشاا٘ عنار َااا
ّفيَا ادؼٔن املتنٔس.
 :2 -3التخط اأط العنراى اإ للندٓي اا٘ ّاسبف ااا عل اا ٙاملي اااطا اليدمي اا٘
ّالتارئ٘ بَا -:
لي ااد ظ ااَدت املدٓي اا٘ من ااْا عنراىٔ ااال متسآ اادا ااأل العي ااْ اشبنص اا٘ اد اارلٗ
بااليرٌ الععارًٓ كنااا ظاَدت ٓفاا طاْرا للفكار العنراىإ سٔااح ارباقت الاادّل
املتيدم٘ قرارات بفرّرٗ نعادا املخطاط العااو للنادٌ ماع اسبفاا علا ٙمياطيَاا
التارئ٘ ّالتخطٔط للتْشع العنراىٕ بَا.
ّ نطار لا فيد ا صعد رقعا٘ املادٌ

الابأ املتيدما٘ ّالابأ اليامٔا٘ ّزا

عد شاكاىَا ستا ٙاطلاا علاٍ ٙاقِ اسبالا٘ التفاخه العنراىإ للنادٌ ّكاقلا
التفخه الصكاىٕ بَا.
فيد بل د مصاس٘ املدٌ كجر مً مخص٘ ـعامل مصاستَا ال كاىد علَٔا
مااً الياارٌ الجااامً ععاار ّالتاشااع ععاار ّ ..ميجاان لااا العااكن رقااه ( )11ملدٓياا٘
الياٍرٗ ّمنٍْا ميق اشبنصٔيات باليرٌ الععرًٓ ّست ٙىَآتُّ ..كاقلا ظاكن
رقه (ٓ )12عدل عً مدٓي٘ العشر بالٔنً (سفرمْت) ّا صاعَا العنراىٕ باليصب٘
للنيطي٘ التارئ٘ بَا.
كنا ٓعدل العكن رقه ( )13عً مدٓي٘ ددٗ ّامليطيا٘ اليدميا٘ ّالتارئا٘ بَاا
ّال ه اعدا املخططات العنراىٔ٘ سبنآتَا ّارافتا٘ علَٔاا ّؼأاى٘ ّ ارمٔه
مباىَٔا الصكئ٘ اهلام٘.
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ّكقلا طبطط مدٓي٘ املكأ ّامليااطا اليدميا٘ ّالتارئا٘ بَاا ظاكن رقاه ()14
ّالقٖ ْٓـب التْشع العنراىإ الكابرل للندٓيا٘ عاؼان٘ ضبافتا٘ سفارمْت ّ
نطار لا ٓته سالٔا نعدا املخطط العاو للندٓي٘ ست ٙعاو 2025و.
رابعا :التطْر ّالتينٔ٘ املعنارٓ٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّاسبفا عل ٙالذلاخ املعنارٖ-:
ليااد ظااَدت املدٓياا٘ الٔنئاا٘ ااأل الْساادٗ املباركاا٘ ميااق  22مااآْ عاااو 1990و
يدما ّ طْرا ملشْ ا

ذبئا البئ٘ التشتٔ٘ للندٌ ّ طْرٍا

ربْذ الٔنً.

ّ اط ااار ل ااا امت ااد العن ااراٌ بامل اادٌ ّ َ اارت ياش اأه ادراـ اإ املخؽؽ اا٘
لأشكاٌ ّادراـٕ ال ه ربؽٔؽَا للخدماتَ ّ ..رت املبااىٕ العاما٘ ّمبااىٕ
اشبدمات ّاملباىٕ الصكئ٘ رْا البيا ٛاسبدٓج٘ مً اشبرشاى٘ املصلش٘ ّاشتخداو
مااْا بيااا ٛسدٓجاا٘ مجاان الر اااو ّاليرمٔااد ّ َااْر البْابااات ّادشااْار للنصاااكً
اشباؼَ٘ ّ ..ر التْشع العنراىٕ ّامتد بعكن كبرل

كجرل ماً املادٌ الٔنئا٘

مجن مدٓي٘ ؼيعا ٛالعاؼن٘ – مدٓي٘ املكأ عاؼان٘ ضبافتا٘ سفارمْت ّمدٓيا٘
ألٔن باّزٓر ّمدٓيا٘ العاشر ّ مدٓيا٘ املكاأ امتاد التْشاع العنراىإ ماً ادسٔااٛ
املكْى٘ هلا ٍّٕ العرز ّاملكأ ّالدٓض لتنتد عل ٙطْل الصاسن ألرباا ماْ مدٓيا٘
فِْ مارٗ ريطي٘ نمبٔخ٘ ّمصتنرٗ ست ٙميطي٘ فْٗ ابً شٔيا( ٛما ٓيارب مً 20
كٔلْمذل) ّكقلا امتد عناراٌ املدٓيا٘ ظارقا ستا ٙميطيا٘ فلاا ّالرٓااٌ ماارا
رياااطا شااكئ٘ ( ل ا ّدااْل مصااش٘ ّباآْغ ّرّك ا ) ّ لااا امتاادا عنراىاإ
دكجر مً ععرًٓ كٔلْمذلا.
ّ اطار لا ىعاٝد مبااىٕ شاكئ٘ ّمبااىٕ عاما٘ مجان مبيا ٙمركاس بلفئا٘
الجيااا ّفياادن ربااٌْ شاأ ّ ..عنااارات بلااغ ار فاااذ بعفااَا ععاارٗ طْابااا ّ كجاار
ا ن املدٓي٘ ادو ..ظكن رقه (ّ )6فيدن ٍْلٔداٖ نٌ ّقار ٚشأاسٔ٘ ّمبااىٕ عاما٘
ّن ارٓ٘ ّفيدقٔ٘ ّ علٔنٔ٘ ّؼشٔ٘

مياطا ا متدا العنراىٕ للندٓي٘.
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ّ اط ااار عنلٔ اا٘ التينٔ اا٘ ىْـ ااب مأم ااب ّ ؽ اااٜؾ العن ااارٗ اسبدٓجاا٘ ّالتط ااْر
اسبا خ بَا ّ ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً كنا ٓلٕ -:
 :1 -4ؽاٜؾ العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ-:
ٓأسظ مً الْادَات املعنارٓا٘ للنبااىٕ ازبدٓادٗ ّاملتطاْرٗ الا

ىعاٝد

املادٌ

الٔنئ٘ با ظكال الصابي٘ ّ ..بعض اشبؽاٜؾ املعنارٓ٘ هلا كنا ٓلٕ-:
 ه اشتخداو اشبرشاى٘ املصلش٘

نىعاَٜا.

 ه ا ر فاذ بَا نا ار فاعات بل د ست ٙععرٗ طْابا فوكجر.
 ه اشاتخداو مااْا بيااا ٛسدٓجاا٘ مجان الاادٍاىات اشباردٔاا٘ ّبااولٌْ طبتلفاا٘
مااع اشااتخداو السداااز امللااٌْ ٌّ اشااتخداو الينرٓاا٘ علاا ٙالعاابابٔا
كجرل مً املباىٕ.
 ه ؽنٔه فتشات العبابٔا بؽْرٗ ٍيدشٔ٘ ألارل يلٔدٓا٘ ( عتادل ظاكال
منطٔ٘ ٍيدشٔ٘) مع ّدْ فتشات اؼ٘ ددَسٗ التكٔٔ .
 ه اش ااتخداو اليرمٔ ااد املل ااٌْ لت طٔ اا٘ امل اادا ن ّالبْاب ااات ّ عل اا ٙفتش ااات
العبابٔا ّ مع ادشْار ّاسبْادس بالصطب.
 ه اشتخداو ادبْاب السدادٔ٘

كجرل مً املباىٕ العام٘ ّالفيا ن.

 ه اشتخداو بعض مفر ات العنارٗ الذلاثٔ٘

بعض املباىٕ اسبدٓج٘ ّلكاً

بعكن دبرٓدٖ.
الْادَات اشباردٔ٘ للنباىٕ-:
ليد زا ا ٍتناو بوعنال التعطٔبات اشباردٔ٘ للنباىٕ ازبدٓدٗ فيد اشتخدمد
لاْاٌ ّ ٍاىاات ددٓادٗ عاادل عاً رّ العؽار اسباادٓح ّاشاتخداو كيْلْدٔاا مااْا
البياٛ

ن َار العنارٗ اسبدٓج٘ ظكن رقه (.)6
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 : 2 -4ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً-:
ليد يْعد املبااىٕ التارئا٘ ّالذلاثٔا٘ للناْرّخ اسبفاارٖ باالٔنً فياد اظاتنلد علا ٙماا
ٓلٕ-:
 مباىٕ اليؽْر امللكٔ٘ (قؽر الصلطاٌ الكجرلٖ – قؽر اسبْط٘  ...نخل).
 املباااىٕ الصااكئ٘ اليدمياا٘ (ردٓياا٘ املكااأ – مدٓياا٘ ظااباو – ميطياا٘ ؼاايعاٛ
اليدمي٘).
 البْابااات (باااب الاأنً  -بْاباا٘ مدٓياا٘ املكااأ – بْاباا٘ مدٓياا٘ اارٓه – البْاباا٘
اليدمي٘ ملدٓي٘ العشر).
مفر ات ّ ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً-:
 البيا ٛبالطني-:
قْٗ البيا ٛالطأين ّار فااذ البياا ٛالطأين لعاد ماً الطْاباا بلاغ

مدٓيا٘ ظاباو

التارئ٘ ست ٙاىٔ٘ طْابا ست ٙاطلاا علَٔاا ىاطشاات الصاشاب الطٔئا٘) ماع
زلاكاا٘ كاابرلٗ للشااْاٜط ذبيااا متاىاا٘ البياااّ ٛالعااسل اسباارارٖ ازبٔااد

فؽاان

الؽٔ .
 الفتشات اشباؼ٘ بالعبابٔا ّالتَْٓ٘-:
متٔست الفتشات باليتاو ّازبنال ّالتيصٔا ّ دل عل ٙفكر معنارٖ متيادو ّألارل
مكرر ّ مجٔن لُ

بأ العامل.

ْد ااد فتش ااات ك اابرلٗ للع اابابٔا ّ عأٍ ااا فتش ااات ؼاا رلٗ لك اان ط ااابا ب اارل
التَْٓ٘ ّا ـا ٗٛاهلا ( ٜ٘مباىٕ مدٓي٘ ظباو التارئ٘).
ْدد فتشات مياشب٘ لل رمل باملباىٕ الصكئ٘ ّ عأٍا فتش٘ عيد بَا زداز ملاٌْ
( صن ٙالينرٓ٘)

مباىٕ مدٓي٘ ؼيعا ٛاليدمي٘.

 برّزات ات ظكن ممٔس ل شْار عل ٙشطب املباىٕ.
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شكل رقه ( )11مدييُ القاٍرَ (اقلًه الطفرَ الكربّ التىسع الكبري عاو 2111و)

شكل رقه ( )12مدييُ الشحر امليطقُ القدميُ بَا والتىسع الكبري يف عاو 2115و
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شكل رقه ( )13يىضح امليطقُ القدميُ ملدييُ جدَ والتىسع العنراىٌ الكبري بَا عاو 1991و
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ستىٌ كًلىمرتاً

شكل رقه () 14خريطُ املخطط العاو ملدييُ املكال عاصنُ حمافظُ حضرمىت حتِ بلغ التىسع شرقاً وغرباً إىل أكجر مً
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امصا :اليتاٜر العام٘ ّالتْؼٔات -:

ىصتخلؾ مً الدراشاات الصاابي٘ صبنْعا٘ ماً اليتااٜر اهلاما٘

نطاار التطاْر

املعنارٖ للنباىٕ ّ عنلٔ٘ اسبفاا علا ٙالاذلاخ ّالطاابع املعناارٖ املنٔاس باملادٌ
الٔنئ٘ ّ لا كنا ٓلٕ:


نٌ العنااارٗ الٔنئاا٘ ات الااذلاخ التاااريٕ قااد متٔااست بوظااكاهلا املعنارٓاا٘
مباىَٔااا ّز ارفَااا الطبٔعٔاا٘ رااْا البيااا ٛالتيلٔدٓاا٘ – متنجلاا٘ برّعاا٘ الفااً
املعنارٖ ّالطراز الفرٓد



امليطي٘ اليدمي٘ بؽيعاّ ٛباب الٔنً.

نٌ العنارٗ الذلاثٔ٘ قد متٔست

مباىٕ مدٓي٘ ظاباو التارئا٘ ّالعنأقا٘

فً البياّ ٛالتعٔٔد بالطْب الطٔينّ ..كاقلا بازبناال ّالطاراز املعناارٖ
املنٔس القٖ مجٔن لُ.


مباااىٕ اليؽااْر ّ

ااال الطااراز املعنااارٖ ّالفااين هلااا ّالااقٖ متجاان

قؽاار

الصلطاٌ الكجرلٖ بصٔ ٌْٝبْا ٖ سفارمْت ففاأ عاً مجٔأ اُ ماً اليؽاْر
باملدٌ الٔنئ٘.


نٌ التينٔا اا٘ اسبفا اارٓ٘ ازبدٓا اادٗ ا صا ااند بالتْشا ااع الكا اابرل

اشا ااتعنا ت

ادراـٕ ٌّ ربطٔط دعن الينْ العنراىٕ ألرل ميته ّكاقلا ا ىعااٛات
املعنارٓ اا٘ اسبدٓج اا٘ مل ذبي ااا بؽ ااف٘ عام اا٘ اسبف ااا عل اا ٙالط ااابع املعن ااارٖ
للٔنً ّ شلْب اشتخداو مفر ات العنارٗ الٔنئ٘ الذلاثّٔ٘ ..ادبُ العناراٌ
للبيا ٛاسبدٓح.


ىتٔذ٘ لاقلا فا ٌ املصاتخلؾ ٍاْ ـاع الرقابا٘ الفئا٘ علا ٙنىعاا ٛاملبااىٕ
ّعدو ّـع نشذلا ٔذٔ٘ للشفا عل ٙالذلاخ.



عاادو ّـااع ظاارّط ىعااا ٛاملباااىٕ اسبدٓجاا٘ مااع دااْ ٗ التؽاانٔنات املعنارٓاا٘
ال ا ذبيااا اسبفااا علاا ٙالطااابع الذلاثاإ

العؽاار اسباـاار ّبالتااالٕ

املصتيبن.
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التْؼٔات-:
 نٌ عنلٔ٘ اسبفا عل ٙاملباىٕ الذلاثٔ٘

نطار عنلٔات التينٔ٘ اسبفرٓ٘ ال

يتَذَا الدّل٘ صتْد ّـع ط٘ قْمٔ٘ ذبتْٖ عل ٙاراّر اآل ٔ٘-:
 oسؽر املباىٕ التارئ٘
 oص ااذٔن املب اااىٕ

مدٌ ّربْذ الٔنً مع ّؼ طبتؽر لكن ميَا.

ش ااذن اااؿ ب ااْزارٗ الجياف اا٘ ّاهلٔ ٝاا٘ العام اا٘ ل ث ااار

ّالذلاخ.
ّ oـااع طاا٘ لذلماأه ّذبصااني سالاا٘ ٍااقِ املباااىٕ التارئاا٘ ّّـااع برىااامر
زمين خبطط مرسلٔ٘ ّمتْٓن اؿ لكن ميَا.
 ٌ يْو ازبَات الفئ٘ بارافتات بتشدٓد املَااو ّ عناال اسبؽار ّالتصاذٔن
ّنظ ااراع ازبامع ااات ّاملتخؽؽ ااني

ل ااا باعتب ااار ٌ اسبف ااا عل اا ٙال ااذلاخ

ٍدمل قْمٕ.
 ٓ ٌ ااته ذبدٓ ااد ّسؽ اار املي اااطا اليدمي اا٘ ّالتارئ اا٘ بامل اادٌ للشف ااا علَٔ ااا
ّذبصٔيَا سفرٓا ّدعلَا مسارا شٔاسٔا قلٔنٔا ّقْمٔا.
 ٌ عن اان ارافت ااات عل ااّ ٙـ ااع ال اادلامر الص اأاسٔ٘ بَ ااا ّّ ..ـ ااع اشبرٓط اا٘
الصٔاسٔ٘ لسّارٍا .
 ٌ يااْو الااالض ارلٔاا٘ ّارافتااات بتعرٓ ا

بياَٜااا ّطااأب املاادراط علااٙ

راثَا ارلٕ ّادقلٔنٕ ّاليْمٕ  ..لتشئا ا ىتنا ٛالْطين ّالععيب للٔنً
الصعٔد.
 ٓ ٌ ااته اادرٓض ّّـ ااع مي ااررات متخؽؽ اا٘ للش ااافظ عل اا ٙال ااذلاخ املعن ااارٖ
ّالعنراى اإ بكلٔ ااات اهليدش اا٘ ّاآل اب ّالذلبٔ اا٘ م ااع ـ اارّرٗ رش اأخ املف ااأٍه
الذلاثٔ٘ ّالصٔاسٔ٘ لد ٚاليغ ٛباملدارط

التعلٔه قبن ازبامعٕ..

 ٓ ٌ ااته ّـ ااع الي ااْاىني ّالتع اارٓعات امليتن اا٘ للعن ااارٗ ّالعن ااراٌ الذلاث اإ
كٔفٔاا٘ اسبفااا علٔااُ ّعاادو نداارآ ٛاا٘ عاادٓأت سدٓجاا٘ صااب
ندرا ٛالؽٔاى٘ الداٜن٘..

عاآَُْ مااع

نٔع ارافتات.
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ٓ ٌ ااته مراقباا٘ ّ ؽاانٔه ّ يفٔااق املعاارّعات املعنارٓاا٘ اسبدٓجاا٘ لتكااٌْ بالعااكن
ااْار ّ س ااْل املي اااطا التارئ اا٘ اليدمي اا٘

ّاسبذ ااه املياشاا عي ااد يفٔ ااقٍا
باملدٌ ّذبيا التياأله املأٜه معَا.

 عي ااد ٍ اادو ٖ مبي اا ٙمت ااداع ٙباملي اااطا اليدمي اا٘ ٓفف اان ٌ ذب ااْل ادراـ اإ
اشباؼ٘ بَا نا مصاسات فراّ ٛطرن معاِ ّ ..بيا ٛمبيا ٙادمٕ ذبتاداُ
امليطي٘ ّبالعكن املياش .
 ت ا ٍتنااو رياع ّ يلٔان سركا٘ املارّر اآللإ ا ان امليااطا اليدميا٘ ّ
ـٔا اسبدّ ستٓ ٙتصب

لا

لْخ ٍقِ املياطا ّ التوثرل الفٔسٓاإٜ

عل ٙمباىَٔا.
 نٌ ؽاانٔه املباااىٕ اسبدٓجاا٘ باملدٓياا٘ بااد ٌ ٓعاادل عااً املااْرّخ اسبفااارٖ ّ ٌ
ٓتشي ااا ل ااا

ظ ااكن التؽا اانٔه املعن ااارٖ للْادَ ااات باش ااتخداو مفا اار ات

العنارٗ الذلاثٔ٘ بالعكن الؽشٔب ّ لا للشفا عل ٙطابع العنارٗ الٔنئ٘.
ٓ ٌ ته اربا اليرارات ارلٔ٘ ّادقلٔنٔ٘ ّاليْمٔ٘ بتْ ٔ ّاشتخداو املبااىٕ
الذلاثٔ اا٘ ّالتارئ اا٘

ّ ااا ٜش اأاسٔ٘ مج اان املكتب ااات اليْمٔا ا٘ ّاملت اااس

الذلاثٔ٘ ّاملعارل الصٔاسٔ٘ ..كقلا فٔذ

ٌ ٓته اشتخداو بعض اليؽْر

لتكٌْ مجا منْ دٔا شكاٌ عؽر مً العؽْر التارئ٘ بالٔنً.
 كقلا ٓففن اشتخداو بعض املباىٕ العام٘ لتكٌْ مسارا ارئا ٍاما شاْاٛ
كاٌ ٓئا مجن قدل الييب ؼاحل بجنْ ّ ارئ٘ مجن عرػ بليأض راورب
ّ مااسارا معنارٓااا مجاان مصااذد ارفااار ذبفاا٘ املعنااار الطاأين ..با ـاااف٘ نا
اشااتخداو بعااض اليؽااْر لتكااٌْ فياادقا شاأاسٔا ممٔااسا (مجاان قؽاار اسبْطاا٘
بْا ٖ سفرمْت).
 ت

ٌ ٓكٌْ ا عأو

دم٘ عرٓ العاع الأنين بوٍنٔا٘ الاذلاخ ّعارل

برىاصبااا اؼااا عااً الصاأاس٘

ضبافتااات الاأنً ّ ٌ ٓيعاار لااا

ّشاااٜن

ا عأو املختلف٘ املرّ ٜ٘ٔاملصنْع٘ ّامليرّ.. ٗٛ
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اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة

د.زكريا عبدالرمحو بكري
واحلفاظ على الرتاث

قاٜن٘ املرادع العلنٔ٘ -:
 -1الدلٔن الصٔاسٕ للذنَْرٓ٘ الٔنئ٘ – صبلض الذلّٓر الصٔاسٕ – ؼيعا– ٛ
ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘ .
 -2ميعْرات شأاسٔ٘ – مصاذد ارفاار ردٓيا٘ ارٓه ّا ٖ سفارمْت – مدرشا٘
ّدامع٘ العامرٓ٘ التاريٕ ردٓي٘ ر اذ – قلع٘ الياٍرٗ ردٓيا٘ عاس – طبٔعا٘
أب٘ ّششر

ا دبنعات شكئ٘ رٓفٔ٘ عل ٙدبن ؼدل سْل مدٓي٘ عس .

 -3ملٔك٘ السماٌ ؼيعا – ٛاهلٔ ٘ٝالعام٘ للتينٔ٘ ّالصٔاس٘ .
 -4مْاى ٞسدٓج٘ ّ ْر مدٓي٘ املكأ (ؼْر فْ ْألرافٔ٘) -الباسح2005 -و .
-5

لٔن الصاٜب

عدٌ – اهلٔ ٘ٝالعام٘ للصٔاس٘ – عدٌ .

 -6الدلٔن الصٔاسٕ رافت٘ عس – مكت الصٔاس٘ ّالبٔ ٘ٝضبافتا٘ عاس – ّزارٗ
الصٔاس٘ ّالبٔ – ٘ٝازبنعْرٓ٘ الٔنئ٘ .
 -7طأب املصتْ ٚالرابع ٍيدش٘ معنارٓ٘ ب ظرامل  . .كامن عبدالياؼار محاد
 .طارن بازرع٘ -نعدا طبططات مدٓي٘ العشر الْـع الراًٍ2006 -و .
 -8و .ضبند ؼدق٘ عجناٌ شايدٖ – راشا٘ ذبلٔلٔا٘ للنيطيا٘ اليدمئا٘ ردٓيا٘
ددٗ بَدمل اسبفا عل ٙالطابع العنراىٕ بَا – رشال٘ مادصترل ألارل ميعاْرٗ
– كلٔ٘ اهليدش٘ دامع٘ شْٔط –

َْرٓ٘ مؽر العربٔ٘ 1992و .

 -9دَاااز مدٓياا٘ الياااٍرٗ ازبدٓاادٗ – كتااالْز مدٓياا٘ الياااٍرٗ ازبدٓاادٗ – ٍٔٝاا٘
التنعااات العنراىٔاا٘ ازبدٓاادٗ – ّزارٗ ا شااكاٌ ّاملرافااا ّالتعااات العنراىٔاا٘
ازبدٓدٗ2002 -و .
-10

ار اهليدش اا٘ – املخط ااط الت ااْدَٕٔ الع اااو اليَ ااا ٕٜملدٓي اا٘ املك ااأ – مرادع اا٘
ّذباادٓح املخطااط التااْدَٕٔ العاااو ملاادٓي املكااأ ازبدٓاادٗ ّاملكااأ اليدمياا٘
( )2025شبتندل 2007و – برىامر طْٓر مدٌ املْاى – ٞازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘ .
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