خبيؼخ اندضٚشح انخبطخ
لغى انُٓذعخ انًؼًبسٚخ
يمشس :ربسٚخ انؼًبسح /3/
انًسبػشح انغبدعخ2018/11/12 :

القصور العباسيت
ثُٗ انؼجبع ٌٕٛانؼذٚذ يٍ انمظٕس ف ٙكم يٍ ثغذاد ٔعبيشاء ٔانشلخ ٔلظش األخٛؼش،
انز٘ ٚؼزجش يًٛضا ألَّ ثُٗ خبسج انًذٌ ف ٙانظسشاء.
قصورالرقت:
دنذ انزُمٛجبد األثشٚخ ف ٙيذُٚخ انشلخ ػهٗ ٔخٕد ثالثخ لظٕس ٔاعؼخٔ ،ػهٗ ثؼذ ثالثخ
كٛهٕ يزشاد شًبل ثبة ثغذاد ف ٙانشلخٕٚٔ .خذ لظشاٌ ٚؼٕداٌ نُفظ انفزشح أزذًْب لظش
انجُبد ،زٛث كبَذ يذُٚخ انشلخ انًظٛف ٔانؼبطًخ انظٛفٛخ نهخهفبء انؼجبع ،ٍٛٛانز ٍٚأسادٔا أٌ
ال رمم لظٕسْى ػظًخ ػٍ انمظٕس انفبسعٛخ انغبعبَٛخ.
نى رمذو انذساعبد انزبسٚخٛخ ٔاألثشٚخ دنٛال لبؽؼب العى انخهٛفخ انز٘ شٛذ ْزِ انمظٕس،
يًب خؼم يٍ انظؼت اؽالق أ٘ اعى ػهٓٛب ،ارا اططهر ػهٗ رغًٛزٓب ثبنمظش أ -ة -ج.
ٔعُزؼشف ػهٗ انمظش (ة) ،كَّٕ أكًم انمظٕس انًكزشفخ ف ٙانشلخ.
القصر ب:
ٚزؤنف انمظش يٍ أسثؼخ ألغبوٚ ،سٛؾ ثٓب عٕس انمظش انًجُ ٙيٍ انهجٍ رذػًّ أثشاج
َظف دائشٚخ يفشغخ يٍ انذاخمٔ ،انغٕس يذػى ف ٙكم يٍ صأٚز ّٛانششلٛخ ٔانغشثٛخ ثجشج
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دائش٘ٔ ،األثشاج َبفشح ػٍ خذساٌ انغٕسٚٔ ،جؼذ كم ثشج يٍ األثشاج َظف انًغزذٚشح ػٍ
اٜخش يغبفخ /11/يزشٔ ،ػهٗ األغهت أٌ عٕس انمظش كبٌ يذػًب ثضٔاٚبِ األسثؼخ ثؤثشاج دائشٚخ
َبفشح ػهٗ غشاس لظش األخٛؼش ف ٙانؼشاقٔ ،عٕس انمظش يجُ ٙيٍ انهجٍ ػهٗ أعبط زدش٘،
ٔلذ ثهغذ عًبكخ خذاس انغٕس  /155/عىٔ ،نهمظش ػذح يذاخم يذػًخ ثؤثشاج دفبػٛخ رهٓٛب
يًشاد يمججخ ٔغشف ٔإٚاَبد.
ٚؼى انمظش أسثؼخ ألغبو يؼًبسٚخ ْٔ:ٙ
 -1داس انؼٛبفخ.
 -2لغى انشئٌٔ انؼبيخ.
 -3انذٔس انخبطخ ٔرزشبثّ يٍ زٛث انزظًٛى ٔانجُبء.
 -4انسذائك.
ٚشكم انمظش ثؤلغبيّ األسثؼخ يغزطٛال ُٚسشف لهٛال ف ٙاندٓخ انشًبنٛخ أثؼبدِ -168/
 /74يزشٔ ،رزمذو انسذٚمخ انشئٛغٛخ يجُٗ انمظش يٍ اندٓخ انشًبنٛخٔ ،راد شكم يغزطٛم أثؼبدِ
 /50-68.50/يزش .للحذيقت :ثالثخ أثٕاة فزر كم يُٓب فٔ ٙعؾ اندذساٌ انز ٙرسٛؾ ثٓب،
ٔانًذخم يذػى ثذػبيز ٍٛيٍ انهجٍْٔ ،زِ انذػبيبد ػهٗ شكم يشثغ ركٌٕ ثًثبثخ ػؼبئذ
اعزُبدٚخ ندٕاَت انًذخمٔ ،رئد٘ انًذاخم انثالثخ ػجش يًشاد يشطٕفخ انٗ ثبة انمظش
انشئٛغ.ٙ
أيب ثبنُغجخ لقسم الشؤون العامت :انز٘ ثُٗ ف ٙاندضء انغشث ٙيٍ انمظش فٕٓ ٚشزًم
ػهٗ داس كجٛشح نهؼٛبفخ ،يئنفخ يٍ أسٔلخ ٔلبػبد ٔيًشاد ٔثبزخ كجشٖ رسٛؾ ثٓب األسٔلخ،
ٚجهغ ػذد انمبػبد أسثؼخ ،رزظم ثالثخ يُٓب ػٍ ؽشٚك ثبة داخهٔ ،ٙاألخٛشح رزظم يغ
انًش زبع ثٕاعطخ ثبة داخهٔ ،ٙنٓب ثبة آخش ٚطم ػهٗ انشٔاق .دنذ انًكزشفبد األثشٚخ فٙ
ْزِ انذاس أَٓب كبَذ غبٚخ ف ٙانزُظٛى ٔاندًبل ٚخزهف ػٍ ثمٛخ ألغبو انمظش ،كًب دنذ كزنك ػهٗ
اعزخذاو انؼمٕد ٔانضخبسف اندظٛخ ف ٙصخشفخ انؼمٕد ٔانغشف.
أْى أخضاء ْزا انمغى ْٕ القاعت الكبرى راد انشكم انًغزطٛم  /7.50-12.50/و،
ٔٚغزذل يٍ انًكزشفبد أٌ خذساٌ ْزِ انمبػخ كبَذ يغطبح ثبألنٕاذ انضخبخٛخْٔ ،زا ٚؼط ٙدنٛم
ػهٗ يذٖ انغُٗ ٔانزشف ف ٙلظٕس انشلخ ،انز ٙاززهذ يكبَب يشيٕلب ف ٙانؼظش انؼجبع.ٙ
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ٔرسٛؾ ثدبَج ٙانمبػخ غشف صُٚذ خذسآَب ٔخٕاَت أثٕاة انغشف ،ثًخزهف انضخبسف انُجبرٛخ
ٔانُٓذعٛخ انجذٚؼخ انز ٙرذل ػهٗ انزٔق انفُ ٙانشفٛغ.
ٚشزًم انمغى األخٛش يٍ انمظش ػهٗ أربعت مه دور السكهٔ ،كم داس رزؤنف يٍ فغسخ
عًبٔٚخ ٚسٛؾ ثٓب ػذد يٍ انغشفٔ ،رزظم ْزِ انغشف يغ ثؼؼٓب ثٕاعطخ يًشاد داخهٛخٔ ،كم
داس يدٓضح ثسًبو ٔيشزبع ٔلغبؽم نهًٛبِ ٔفْٕبد نزظشٚفّٔ ،أسػٛخ انغشف يغطبح
ثًشثؼبد يٍ اٜخش يٕصػخ ثؤشكبل ُْذعٛخ يخزهفخٚٔ .مغى ْزِ انذٔس األسثؼخ يًش يكشٕف انٗ
لغً ٍٛيزُبظش ،ٍٚسطفذ أسػٛزّ ثًشثؼبد يٍ اٜخش .دنذ انكزبثخ انكٕفٛخ انًكزشفخ ف ٙأزذ
أخضاء انمظشٔ ،انُمٕد انز ٙػثش ػهٓٛب ،أٌ انمظش ٚؼٕد انٗ أٔاخش انمشٌ انثبَ ٙانٓدش٘ أ٘ انٗ
صيٍ انخهٛفزْ :ٍٛبسٌٔ انششٛذ ٔانًؼزظى.
اٌ األعهٕة اإلَشبئ ٙانًزجغ ف ٙانمظٕس انثالثخ يزشبثّٔ ،اٌ اخزهفذ االردبْبد
ٔانًمبٛٚظٔ ،نكٍ يٍ انًئعف أَُب ال َغزطٛغ انزؼشف ػهٗ أعهٕة انزغمٛفٔ ،اٌ كبَذ
انؼُبطش انًؼًبسٚخ انًجؼثشح ف ٙأسخبء انمظش ٍٚرذل ػهٗ اعزخذاو انذػبيبد ٔاألػًذح
األخشٚخ ،ف ٙسفغ األعمف انخشجٛخ انز ٙرؼهْٕب ؽجمخ يٍ انطٔ ٍٛانمشيٛذٔ ،نكٍ ْزا ال ٚغُٙ
ػٍ اعزخذاو األزدبس انكهغٛخ ف ٙثُبء األعبعبد ٔاؽبساد األثٕاة انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ.
رًٛضد اندذساٌ انخبسخٛخ ثبنغًبكخ نزئيٍ انؼضل انسشاس٘ نهًجُٗ ،كًب أٌ اعزخذاو
انفُبء انذاخهٔ ٙيؼبندزّ زممذ َظشٚخ انزؼبد انؼؼٕ٘ ٔانجٛئٔ ،ٙاٌ اشزًم انمظش ػهٗ ألغبو
ٚمٕو كم يُٓب ثٕظٛفخ خبطخ ،اال أٌ رهك األلغبو يشرجطخ ػؼٕٚب يغ ثؼؼٓب انجؼغ ثسٛث
رشكم َغٛح يؼًبس٘ يزكبيم ٔظٛفٛب ٔخًبنٛب.
اٌ انًمبسَخ ث ٍٛانمظٕس انؼجبعٛخ ف ٙانشلخ ٔلظش٘ انسٛش انششلٔ ٙانغشث ٙانًشٛذاٌ
ف ٙانؼظش األيٕ٘ ،رٕػر اعزًشاس األعظ انز ٙلبيذ ػهٓٛب انؼًبسح انؼشثٛخ ف ٙثُبء انمظٕس،
ٔرئكذ اعزًشاس انؼًبسح انؼشثٛخ يزطٕسح يغ ػشٔساد انؼظش ،كًب رظٓش رهك انظٕس يذٖ
اعزفبدح انًؼًبس٘ يًب ٔفشرّ نّ انطجٛؼخ اندٕٛنٕخٛخ نهًُطمخ يٍ َبزٛخ يٕاد انجُبءٔ ،يذٖ
رالإيّ يغ انششٔؽ انًُبخٛخ انغبئذح ف ٙرهك انًُبؽك.
قصر الجوسق الخاقاوي:
ثؼذ أٌ اعزٕنٗ انًؼزظى ػهٗ انسكى ثًغبػذح انغالخمخ ،أخزٔا ثبنزذخم ف ٙشئٌٔ انجالد يًب أدٖ
انٗ َفٕس عكبٌ يذُٚخ ثغذاد انؼشة يُٓىٔ ،يًب دفغ ثبنخهٛفخ انًؼزظى انٗ ارخبر ػبطًخ خذٚذح
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نّ ف ٙعبيشاءٔ ،ثُٗ فْ ٙزِ انًذُٚخ لظشا ٔاعغ األسخبء اعًّ اندٕعك انخبلبَٚٔ ،ٙؼزجش ْزا
انمظش يٍ أْى انمظٕس انؼجبعٛخ انز ٙيب صانذ ألغبو يُٓب لبئًخ ززٗ ا.ٌٜ
رى ثُبء انمظش ػبو ْ221/ـ 836 -و /ػهٗ يشرفغ ٚششف ػهٗ انؼفخ انٛغشٖ نُٓش دخهخ،
ٔرٕز ٙدساعخ يخطؾ انمظش ٔأعهٕة انجُبء ثؤٌ انمظش لذ شٛذ ثظٕسح اسردبنٛخ َٕػب يب ،يٍ
زٛث انخهؾ ثًٕاد انجُبء ٔاألثؼبد ٔانمٛبعبد انكجٛشح انًغزخذيخ ،فبنمغى األٔعؾ يُّ ٚمٕو ػهٗ
عبزخ يشثؼخ ؽٕل ػهؼٓب  /220/وٚٔ ،زمذيّ دسج ٔاعغ يٍ انشخبو ٚئد٘ انٗ ثبة إٚاٌ
ػ خىٚ ،غزخذو نؼمذ االخزًبػبد انؼبيخ ٔرمبو ف ّٛزفالد االعزمجبل انكجشٖٚ ،جهغ ؽٕل اإلٕٚاٌ
 /17/و ٔاسرفبع لجزّ  /11/وٚٔ ،ه ٙاإلٕٚاٌ انشئٛغ ٙػذد يٍ انغشف ٔانجبزبد ،رؤر ٙثؼذْب لبػخ
انؼشػ راد انشكم انًشثغ ٔرؼهْٕب لجخ كشٔٚخٔ ،رهزم ٙيؼٓب أسثغ غشف يغزطٛهخ انشكمُٚ ،زٓٙ
كم يُٓب ثدذاس يزٕعؾ يؼزشع ٚشكم يؼٓب يخططب ػهٗ شكم طهٛت.
ٔٚؼى انمظش ثبإلػبفخ ان ٗ ْزِ األلغبو أخضاء أخشٖ ،يُٓب يب ْٕ يخظض نهؼٕٛف ٔيُٓب
نهسشٚىٚٔ ،سزٕ٘ ػهٗ ثبزبد ٔاعؼخ ٔعشادٚت رسذ األسع ًٚكٍ انهدٕء انٓٛب أٚبو انسش،
ٔكبَذ رغزخذو أٚؼب نزخض ٍٚانًٕاد انغزائٛخ نشؽٕثزٓبْ ،زا ثبإلػبفخ انٗ يٛذاٌ يخظض نغجبق
انخٛم ٔثؼغ األنؼبة انشٚبػٛخ.
قصر األخيضر:
ٚمغ لظش األخٛؼش ػهٗ ثؼذ  /180/كى خُٕث ٙثغذادٔ ،لذ ثُ ٙػبو ْ/161/ـ778 -و/
ُٔٚغت ثُبإِ انٗ ػٛغٗ ثٍ يٕعٗ (أزذ انٕالح انؼجبعٚٔ ،)ٍٛٛؼزجش ْزا انمظش يغ لظٕس انشلخ
يٍ انمظٕس انسظُٛخ ٔانفشٚذحٔ ،لذ اخزهف انًئسخٌٕ ٔانجبزثٌٕ فَ ٙغجزّ انٗ انؼظش انؼجبعٙ
نكَّٕ ثُ ٙف ٙانظسشاءٔ ،انًؼشٔف ػٍ انؼجبع ٍٛٛػذو رفؼهٓٛى عكٍ انظسشاء يثم األيٕ.ٍٛٚ
ٚسٛؾ ثبنمظش عٕس خبسخ ٙيغزطٛم انشكم أثؼبدِ 169 -175/وٕٚٔ ،/خذ يذخم فٙ
ٔعؾ كم ػهغ يٍ األػالعٔ ،عٕس انمظش يذػى ثبألثشاج َظف انًغزذٚشحٔ ،أثشاج دائشٚخ
انشكم ف ٙصٔاٚب انغٕسٚٔ .هزظك ثُبء انمظش ثبنؼهغ انشًبن ٙيٍ انغٕسٔ ،رجهغ يغبززّ
 /9184/يزش يشثغ.
رمغ انجٕاثخ انشئٛغٛخ فٔ ٙعؾ انؼهغ انشًبن ٙنهغٕس ٔيذػًخ ثؤثشاج نهذفبعٚٔ ،ه ٙانجٕاثخ
يًش يمجت ٔخهفّ زدشح رؼهْٕب لجخٔ ،انٗ انٔ ًٍٛٛانٛغبس دْهٛض ؽٕٚم يغطٗ ثمجٕ عشٚش٘،
ٔٚه ّٛانجٕٓ انكجٛش انًغطٗ ثمجٕ يشرفغٔ ،ػهٗ انٔ ًٍٛٛانٛغبس غشف رغزؼًم كًخبصٌٚٔ ،مغ
انًغدذ خهف انغشف انٚٔ ،ًُٗٛمغ خهف انغشف انٛغشٖ زدشاد يغمٕفخ ثؤلجٛخٔ ،فَٓ ٙبٚخ
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انمجخ انكجٛش دْهٛض ٚذٔس زٕل انفُبء األٔعؾ ٔلبػخ انؼشػ ،ثسٛث ٚفظم ْزِ انًدًٕػخ ػٍ
عبئش أخضاء انمظشٔ ،يٍ ْزا انذْهٛض ٔػهٗ يسٕس انجبة انشئٛغَ ٙذخم انٗ عبزخ االَزظبس أٔ
لغى انشئٌٔ انؼبيخٚٔ ،هْ ٙزا انمغى لبػخ انؼشػ انز ٙرسٛؾ ثٓب يدًٕػخ يٍ انغشف ،كًب ٚؼى
انمظش انٗ خبَت انًغدذ ٔلبػخ انؼشػ ٔلغى انشئٌٔ انؼبيخ ،أسثغ يدًٕػبد يٍ انذٔس
انًشرجطخ ثبنمظش.
َٔدذ فْ ٙزا انمظش ألذو يثبل ػهٗ اعزخذاو انًمشَظبدٔ ،لذ ظٓش ْزا االعزخذاو فٙ
ثُبء يغدذ انمظش.
ثُٗ انمظش يٍ انهجٍ ٔانمشيٛذ ػهٗ أعبط يٍ األزدبس انكهغٛخ انًُزظًخ انشكمٚٔ ،ؼزمذ
أٌ اسرفبع خذساٌ انمظش ٚجهغ /19/و ،رُزٓ ٙيٍ األػهٗ ثضخبسف يؼًبسٚخ ػهٗ شكم ألٕاط
رشجّ زذٔح انفشط.
اٌ أعهٕة ثُبء ْزا انمظش يزفك رًبيب يغ أعهٕة ثُبء فظٕس انشلخٔ ،ال عًٛب يٍ زٛث
يبدح انجُبءٔ ،األلغبو انزٚ ٙؼًٓبٔ ،انًالزع ف ٙانمظٕس انؼجبعٛخ اػطبء األًْٛخ نمبػخ انؼشػ
ػهٗ ػكظ انمظٕس األيٕٚخ ،زٛث أساد انخهفبء انؼجبع ٌٕٛرشج ّٛلظٕسْى ثبنمظٕس انغبعبَٛخ
انفبسعٛخ ،انز ٙاشزٓشد ثبززٕائٓب ػهٗ لبػبد ػخًخ نهؼشػ رغًٗ (انطبق) ٔيٍ أيثهزٓب ؽبق
كغشٖ ف ٙانًذائٍ.
أيب عجت ٔخٕد أسثؼخ ثٕٛد (يُبصل) ف ٙكم لظش يٍ انمظٕس األيٕٚخ انؼجبعٛخ ٚؼٕد
ػهٗ األغهت نضٔخبد انخهٛفخ أٔ األيٛش األسثؼخ .رزغى ْزِ انذٔس ثؤعهٕة ٔازذ ف ٙانزظًٛى
ٔانجُبءٚٔ ،كبد كم يُٓب ٚغزمم ػٍ اٜخش .كًب أٌ رظًًٛبد انمظٕس يزؤثشح ثبنؼبيم انذ ،ُٙٚار
كبٌ ٚشاػٗ فٓٛب رخظٛض أخضاء يُٓب كمبػبد ٔزدشاد نُغبء ٔأْم انجٛذ نسدجٓى ػٍ أَظبس
انغشثبء يٍ صٔاس انمظشٔ ،كبٌ نهشخبل لبػبد يمفهخ رغزؼًم أٚبو انشزبءٔ ،نٓى إٚاَبد فٙ
انظٛف ثٓب يظبؽت نهدهٕطٔ ،اإلٕٚاَبد يفزٕزخ ػهٗ انجٕٓ انغًبٔ٘ انًكشٕف نزؤخز ػٍ
ؽشٚمّ انشؽٕثخ ٔانٕٓاء انُم ٙانؼهٛم طٛفب.
شٓذ انؼظش انؼجبع ٙثشكم ػبو اثزكبساد يؼًبسٚخ ٔصخشفٛخ أغُذ انؼًبسح انؼشثٛخ
اإلعاليٛخٔ ،ػهٗ انشغى يٍ االَذثبس انز٘ أطبة يؼظى انًجبَ ٙانز ٙشٛذد فْ ٙزِ انفزشح ،فبٌ
رخطٛطٓب ٔأعهٕة اَشبئٓ ب ٕٚػسبٌ يذٖ انزطٕس انز٘ ٔطهذ ان ّٛانؼًبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ
ف ٙانؼظٕس انٕعطٗ.
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المميزاث والسماث العامت للعمارة العباسيت:
أدٖ عمٕؽ انذٔنخ األيٕٚخ ف ٙديشك انٗ ثذاٚخ ػٓذ انذٔنخ انؼجبعٛخ انز ٙزكًذ انجالد يٍ
ثغذادٔ ،ازذح يٍ أكثش انًذٌ اإلعاليٛخ ثشاء ٔ.رؤثش سخبء انؼجبع ٍٛٛثجغبؽخ اإلعالو ٔأعهٕة
األيٕ ٍٛٚف ٙانؼًبسحٔ ،زؼبساد يب ث ٍٛانُٓشٔ ٍٚانسؼبسح انفبسعٛخ.
كًب أٌ ؽجٛؼخ انًُطمخ اندٕٛنٕخٛخ ٔانًُبخٛخ ،فشػذ أعهٕة يؼًبس٘ خبص عبػذد
ػهٗ خهمّ ؽجٛؼخ يبدح انجُبء انًغزؼًهخ ْٔ ٙانهجٍ ٔانمشيٛذ.
عبد ف ٙانؼًبسح انؼجبعٛخ اعزخذاو األكزبف ثذال يٍ األػًذح كؼُظش زبيم نهغمف،
ٔاعزخذاو انضخبسف اندظٛخ ثذال يٍ انضخبسف انسدشٚخ انز ٙكبَذ عبئذح ف ٙانؼظش األيٕ٘،
ٔأغهت يغبلؾ انًجبَ ٙكبَذ يغزطٛهخ ثذال يٍ انًغبلؾ انًشثؼخ.
ٔارغًذ انًغبخذ ثبالرغبع انشبعغٔ ،اخزفبء انؼمٕد يٍ انًجبَ ،ٙفبنغمف ٚشرفغ يجبششح
فٕق األكزبفٔ .ثذأ ظٕٓس انمجبة فٕق انسشاة ف ٙثؼغ انًغبخذٔ ،اعزًش ثُبء انًآرٌ يشثؼخ
انشكم ػهٗ غشاس انًآرٌ انًشٛذح ف ٙانؼظش األيٕ٘ٔ ،نكُٓى ثُٕا ػذدا يٍ انًآرٌ انفشٚذح يثم
يئزَخ خبيغ عبيشاء ٔأث ٙدنف ْٙٔ ،يزؤثشح انٗ زذ يب ف ٙثُبء انضٚمٕسا انًشٕٓسح ف ٙثالد
انشافذ.ٍٚ
أيب ثبنُغجخ نهمظٕس ،فمذ رؤثش انؼجبع ٌٕٛثُظبو انجالؽ انفبسع ٙزٛث انؼظًخ ٔاألثٓخ،
ػهٗ ػكظ انمظٕس األيٕٚخ انز ٙارغًذ انٗ زذ يب ثبنجغبؽخ ٔانزٕاػغ ،فمذ ػًذ انمظٕس
انؼجبعٛخ لبػخ نهؼشػ يغطبح ثمجخ يغجٕلخ ثبٕٚاٌ يخظض نهضٔاس انؼبدٔ ،ٍٛٚارخزد لبػخ
انؼشػ أًْٛخ كجشٖ ف ٙانمظٕس انؼجبعٛخ.
أزبؽ انؼجبع ٌٕٛيذَٓى ثؼذد يٍ األعٕاس انًذػًخ ثبألثشاج انذائشٚخ َٔظف انذائشٚخ،
ٔخؼهٕا نهًذُٚخ ػذح أثٕاة يسظُخ راد يذاخم يُكغشح نهزًٕٔ ّٚايكبَٛخ انذفبع ػُٓب ثغٕٓنخ.
كًب شٓذ انؼظش انؼجبع ٙاثزكبس ًَؾ خذٚذ يٍ انؼمٕد ْٙٔ ،انؼمٕد انًذثجخ راد األسثؼخ يشاكض،
ٔكبٌ أٔل ظٕٓس نٓب ف ٙانشلخ ػبو  /772/و ،كًب اعزخذيٕا انسُٛبد (انطبلبد) انشكُٛخ نزسٕٚم
انشكم انًشثغ انٗ دائش٘ يٍ أخم ايكبَٛخ ثُبء انمجت.
أيب انضخبسف فَٓ ٙفظ انؼُبطش انضخشفٛخ انز ٙكبَذ عبئذح ف ٙانؼظش األيٕ٘ ،اال أٌ
انكثٛش يٍ انزدذٚذاد ٔانزؼذٚالد أدخم ػهٗ ْزِ انضخبسفٔ .عبػذ ػهٗ رطٕٚش انضخبسف
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اعزخذاو اندض ف ٙانضخشفخ ثذال يٍ انُسذ ػهٗ انسدبسح ،كًب كثش اعزؼًبل انخضف ٔانُمٕػ
انخشجٛخ.
ًٔٚكٍ اخزظبس السماث العامت للعمارة العباسيت ثبنُمبؽ انزبنٛخ:
 -1اعزؼًهذ انؼًبسح انؼجبعٛخ انهجٍ ف ٙثُبء اندذسأٌ ،انمشيٛذ انًشٕ٘ ف ٙانؼمٕد ٔانمجبة
ٔكغٕح اندذساٌ.
 -2اَزشش اعزخذاو اإلٕٚاٌ ر٘ انؼمذ ،كًب اَزششد األعمف انًؼمٕدح ٔانًغطبح ثبنمجبة.
 -3اعزؼًم انؼمذ انًذثت انًشعٕو يٍ أسثؼخ يشاكض.
 -4اعزخذو ف ٙثُبء انًغبخذ انًخططبد انًغزطٛهخ ف ٙانؼشاق ،ثًُٛب اعزؼًم انًشثغ فٙ
يظش.
 -5اعزؼًهذ األسٔلخ انًضدٔخخ ٔانًسٛطخ ثظسٌٕ انًغبخذ ،كًب ظٓشد انًآرٌ انًهٕٚخ.
 -6ثُٛذ انًغبخذ ٔكؤَٓب زظٌٕ ،فكبَذ نٓب خذساٌ ػبنٛخ انًذػًخ ثبألثشاج.
 -7اعزؼًهذ انُمٕػ اندظٛخ راد انًٕاػٛغ انًخزهفخ َجبرٛخ ُْٔذعٛخ ٔزٕٛاَٛخ ،كًب شبع
اعزخذاو انخضف انًهٌٕ ف ٙكغٕح اندذساٌ.
 -8ظٓشد انغمٕف انخشجٛخ انًهَٕخٔ ،رؼذدد ًَبرج انًجبَ ٙثغجت ايزذاد انذٔنخ اإلعاليٛخ.

د .ػجٛش شذٔد
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