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  المستخلص

ات تتناول ھذه الدراس ة موض وع ھ دم الوح دات ال سكنیة القدیم ة م ن قب ل مالكیھ ا او الجھ                      
لى عمارات تجاریة ذات مردود مالي  إو تحویلھا   أ فتح الشوارع    ألجلالحكومیة في مدینة الموصل     

كبیر مما یؤدي الى تفاقم مشكلة السكن التي فاقت كل التوقعات خاص ة بع د تحدی د عم ل الجمعی ات        
صرف العقاري سكنیة والقیود التي یضعھا الم أراضٍٍٍٍٍٍ وقلة ما توزعھ الدولة من     لإلسكانالتعاونیة  
 منھا اإلسكان على قطاع أثرتالمستجدات المختلفة على الساحة العراقیة التي     فضالًُ عن   للتسلیف  

  .ھدم العدید من الوحدات السكنیة نتیجة للحروب وعملیات التھجیر المختلفة
ن سیاس  ات ع  غلبھ  ا نج  م أم  ل عدی  دة ش  جعت عل  ى عملی  ات الھ  دم  ن عواأوبین  ت الدراس  ة 

، دائرة الط رق والج سور   مؤسساتھا مثل المصرف العقاري، دوائر البلدیات  من قبل    الدولة المتبعة 
 توقع وه م ن ت وفر وس ائل الراح ة     ی ع ن توجھ ات ال سكان نح و البی وت الحدیث ة لم ا            فضالً ،)سابقًا(

ھمھ ا تفعی ل    أل ى ع دة مقترح ات       إ، وخلصت الدراسة    تلك المتوفرة في المساكن القدیمة     تفوق   التي
 ، القدیم ة ث ار آلبا م ا یتعل ق  الس یما    و 2002لسنة  ) 55(قانون رقم   وعلى رأسھا   بقة  القوانین السا 

منع ھدمھا واستثناءھا م ن ش رط   ی التي األثریة من المواقع  عدھا و خاصة تلك الصالحة لالستعمال   
 ف تح المج ال لم ساھمة القط اع الخ اص لتموی ل        فضًال ع ن  . قل من ذلك  أ إلى سنة   200القدم البالغ   
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Abstract 
 

Housing is an important basic need that is closely related to the process of change and 
development. The housing activity is complex and has important historical dimensions. As 
a process housing is not only concerned with the number of dwellings available, but in fact 
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is a part of the total social and political milieu of society. The housing unit itself is a 
complex commodity that has a different function to the many people involved; in its design, 
production, exchange, distribution and use. Housing also forms a large part of the urban 
activities .The study of housing embodies many of the urban complexities. The research is 
an attempt to reveal the problems that arose from destroying traditional buildings, 
especially those used for dwelling. In spite of the many regulations issued before the year 
2003, the problem is still aggravating either because the regulations were concerned only 
with the historical buildings or with traditional houses exceeding 200 years old, and a third 
reason might be the negligence to employ these regulations. The treatment of this problem 
will certainly help to cure present unemployment and also will help in developing more 
than (80) economical fields. The research is concluded with a number of relevant and quite 
applicable recommendations. 

  
  المقدمة

 من المناطق   اً كبير اًن جزء إ الغنية بتراثها الحضاري و    لالعراق من الدو  يعد  
 ومـن   ، الفنية المتبقيـة   وآثارهيمة في مدنه ما زال يتمتع بجمال المعمار القديم          القد

ن نشاهد الهدم والدمار قد حل بكثير من تلك المناطق التاريخية ذات القيمـة   أالمؤلم  
 ال تتمتـع    ،حيـان  ليحل محلها عمارة ذات طابع حديث في كثير مـن األ           ،الكبيرة

 ولحسن الحظ قـد بـدأت بعـض         ،حضاري من الجمال الهندسي وال     نفسها الدرجةب
، لكنها   والعربي اإلسالمي األثر المناطق القديمة ذات     إلحياءالتوجيهات هنا وهناك    

 الكاظم والكيالني ومـشروع     اإلمامينمثل المناطق حول مرقد     (لم تتعد مدينة بغداد     
ن تتعدى حدود بغـداد     أذ يجب   إ ،)تطوير شارع حيفا وتطوير وصيانة مبنى القشلة      

سها مدينة الموصل ذات الماضـي التـاريخي        أمل بقية المدن العراقية وعلى ر     لتش
  .العريق والطابع المعماري المتميز

من القوانين والتعليمات التي تتناول هذه المشكلة وخاصة        العديد  ومع صدور   
و أهمـال تطبيقهـا     إ عجز تلك القوانين و    إلىن الواقع يشير    أ الّإ ,2003قبل سنة   

ي أنه لـم يلمـس      أ عن    فضالً ،اطق التاريخية دون المناطق السكنية    اهتمامها بالمن 
بنيـة   بتـصميم األ   أوالسياسات السابقة سواء كانت خاصة بهدم المساكن        في  تغيير  
 تقدر دراسات عديـدة     إذ،   الجانب المهم  ، مما استوجب الوقوف لدراسة هذا     الحديثة
عموم في   سكنية    وحدة ألف 200  من يقرب إلى ما  بهذا الخصوص الحاجة     أجريت
  . الموصل والبصرةا مدينة بغداد بالمقدمة يتلوها مدينتتأتيالعراق 

  
  مشكلة البحث

َََعلـى  لى عمليات الهدم    وحدات السكنية التراثية القديمة إ    ض العديد من ال   تعر
همـال  إ، و عداد كبيرة من المساكن   بالحاجة أل وجود مشكلة كبيرة خاصة     الرغم من   

 لتـتم   ،ية صـلة  أمة ب يبنية حديثة ال تمت بحضارتنا القد     أاء  ، وبن ترميمها وصيانتها 
عمـى بحيـث   أنه استنـساخ   أالحضارة الغربية نقال خاطئا ك    بنقل  عملية البناء هذه    

 دون  منعريق ولكنه متهدم وحديث ولكنه من ماٍضاًَ صبحت مدينة الموصل خليطأ
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  مـن    خمسة عقود  كثر من ى تفاقم مشكلة السكن وامتدادها أل     ل، إضافة إ  قيمة تراثية 
  .لى حلول جذرية لحلهادون التوصل إ

  
  فرضية البحث

تفاقم مشكلة هدم البيوت التراثية الصالحة للسكن في االحيـاء القديمـة نتيجـة              . 1
ع الخـاص أو    ثير التشريعات الحكومية ومساهمة القطـا     ألعوامل عديدة منها ت   

  .صحاب تلك الدور نتيجة لما يتوقعوه من مردود مالي عاٍلأ
ى معالجات  حدة عليها بوصفها إ   و المحافظ االهتمام بصيانة البيوت القديمة أ    عدم  .2

  .زمة السكنأ
  

  همية البحثأ
في مدينة الموصل وتوجيه االنظـار      سكان  قلة البحوث التي تتناول مشكلة اإل     

جل المساهمة في تقليل الحاجـة       من أ  لى ضرورة احياء المساكن القديمة وترميمها     إ
عبـاء  أ على االقتصاد العراقي وعدم تحميله       سكنية حديثة حرصاً  لى بناء وحدات    إ

حياء التراث القديم بما ينـسجم مـع متطلبـات          إلى  إضافة  إ ،مادية غير ضرورية  
 فـي مدينـة      متميـزاً   بحيث يتناغم القديم والحديث ليشكل طرازاً      ،العصر الحديث 

  . الموصل يستحق البقاء للحفاظ على موروثنا الحضاري
  

  هدف البحث
 وتطبيق القرارات التي من     اتخاذلى  ع الجهات المعنية وخاصة الحكومية      حث

ظهار القيمـة   إنقاذ ما تبقى من المساكن القديمة التراثية من عمليات الهدم و          إنها  أش
الفنية والمعمارية للعمارة العراقية بما ينسجم مع التطورات الحديثة والمستجدات من     

سـواق  لطرق الواسعة اليصال الخدمات واأل    ارب السيارات و  آ كم ،متطلبات العصر 
التجارية والعيادات الطبية وغيرها بحيث يصبح لنا عمارة منسجمة مـع خـواص             

البلدان من  عن غيره  للبقاء ومتميزاً ولكن بشكل جديد يكون مستحقاً،العمارة القديمة
  .و غير االسالميةأوربية األ

  
  منهجية البحث

جراء المقابالت  إهدافه من خالل    أ تحقيق   سلوب الوصفي في  عتمد البحث األ  إ
  .تب والمنشورات المتعلقة بالموضوعلى الكإو الرجوع أ

  
  

   المبدئية المستعملة للمحافظة على التراث األصول -أوالً
ن النتيجـة  أفية المقبولة كمبدأ للمحافظة على التراث تؤكـد        س الفل األصول إن

 على شكل الـدار     ميناًأ  تكون معبراً  نأ يجب   إلصالحكمال الصيانة وا  إالنهائية بعد   
، بين الدار والمجتمع الذي يحيط به      للعالقة    واضحاً وعن طبيعة استعماله وانعكاساً   
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ن هذا ال إ. ثناؤهأساسي له والزمن الذي بني بحيث ال يخفي طابعه القديم والشكل األ   
التـي  ن القـوة  إ، متاحف بل بـالعكس  إلىيعني تحويل الدور المراد الحفاظ عليها      

ن فائدة  أحافظت عليها عبر الزمن تعبر عن االستمرارية في فائدتها، ولحسن الحظ            
غيـرات   تإجراءذ يمكن استعمال الكثير من الدور بعد       إ،  بديةأ شبه   اإلسالمية األبنية

مكـن  تخاذها حتى ي  إ الخطوات التي يمكن     إحدىرات هي   ي، هذه التغي  بسيطة عليها 
نسانية ال يمكـن نـسيانها      إولكن هناك احتياجات    ،  استعمال الدار في مجتمع حديث    

 الدور المبنية من الطين المغطى بطبقة من اللبن         ، فمثالً بقاء الدار بموجبها ال يمكن إ   
هذا العصر نتيجة   في   ليست مقبولة    *)البادكير(و الطابوق القديم والمبردة بواسطة      أ

  .ةحديثجهزة التبريد الألتطور 
ا مدينة ذات طابع عضوي غيـر  الموصل يجده مدينة  في   من يمعن النظر     إن
 مع بعضها لتـشكل     تتاخم، لكنها    عدم االنتظام  إلى تميل   وأزقتها، شوارعها   هندسي
زقـة  ن الـدور واأل   أذ  إ،  لسكنية المختلفـة  حسب المناطق ا  ب متغيرة باستمرار    أرقام

 تكون نتيجة لن، هذه الخواص    حتى االرتفاعات  أوالتقاطع  تختلف من حيث الحجم و    
 فـضالً عـن    آنـذاك، لصدفة بل هي تعبير وانعكاس للطبيعة االقتصادية السائدة         ا

العالقات االجتماعية المتعددة والمعقدة كعالقات العائلة والعـشيرة والقـيم الدينيـة            
)Harwis G, 1958, 16-128( ،االستمرارية  من نوعإلىذا كان هنالك حاجة ماسة فإ 

 أو المجتمعـات    لدينية للمجتمع العربي التقليدي   بين القيم االجتماعية واالقتصادية وا    
ستمراريه في الطابع المعماري الـذي يجـب أن          فالبد من وجود بعض اإل     الحديثة،

  يكون لنا دستور هندسي خـالق مبنـي علـى          بحيث ، متناهين ةيختار بدقة ومهار  
  .المذكورة آنفاًسس األ

، حيث شـكلت    دارربي التقليدي ركز على فناء ال     ، البيت الع  اإلسكانفي حقل   
قـواس كانـت    ، األ ظـالل ، ال  التشجير، الماء  ،نافورة الماء في الوسط مركز للنظر     

، فـي بعـض الـدور       اإلنـسان وسائط للسيطرة على قسوة المناخ وتحسين عيش        
 األحوال، في معظم    ك الهواء داخل الدار وتبريد الجو     استعملت القطات النسيم لتحري   

ميع جوانبها لغرض السيطرة علـى المنـاخ        كانت الفضاءات محاطة بالبناء من ج     
 فـي تـصميم     أهميتهخذ السطح    أ ، الفناء إلى باإلضافة،   عائلية واجتماعية  وألسباب

 يكون  أن استعمل السطح كفناء للمعيشة وللنوم وبهذا وجب         األحيان، في معظم    الدار
فاع كان ارت  ، ونتيجة لذلك  اإلمكان من نظر المارة والجيران قدر       اًهذا السطح محمي  

حد مظاهر العالقات االجتماعية بما تتـضمن مـن         أ االسطوح وعالقتها مع بعضه   
كذلك كان هناك    . وضوابط بحيث يكون للجميع حصص متساوية من الفضاء        أحكام

  جلياً  خارجياً  ويعبران تعبيراً  ،الموصلي القديم سمتان رئيستان تميزان البيت العربي      

                                        
جالـب أو   ) كيـر (هواء  ) باد(وهو إصطالح فارسي بمعنى جالب الهواء مركب من         : البادكير* 

 أو الطريق المجوف الذي يوضع في سـقف أو          هواء في الحائط أو في سقف المنزل،      مجرى ال 
  في وسط حائط الحجرة 
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الذي يحاط عادة بـالنقوش     والمدخل للدار    هما الشباك البارز     ،عن هوية تلك الدار   
 ،خـرى ، الشباك البارز يسمى في بغداد بالشناشيل وبعـض المـدن األ           والزخارف

كانـت  ) الشباك والباب الـرئيس   ( ولكن في كالهما     ،ويسمى بالكوشك في الموصل   
يعـد انطباعـاً    و حتى على الطابوق     أمهارة النحات سواء على الخشب او المرمر        

، ولكن مع كل جتماعية ومكانته في ذلك المجتمعة صاحب الدار اال عن درجخارجياً
، كذلك كانت األعراف االجتماعية السائدة هو       ساس التماثل وليس التغاير هو األ     هذا

 وذو المنزلة االجتماعية العالية      مع غنياً  بعضهم فقيراً  ن سكان المدينة يتعايشوا مع    أ
مكسو بالخشب المزخرف   ) الكوشك(ز  وكان الشباك البار   ،والواطئة كأخوة وجيران  

 ،طول لصاحب الدار عن الزقاق الذي يمر من تحته         أ لكي يلتقط النسيم ويعطي بعداً    
لحارقة ومن المطـر فـي موسـم    شعة الشمس اولكي يحمي المارة أو السابلة من أ    

 بغير  ، وبهذا يختلف المصمم القديم عن المصمم الحديث الذي ال يفكر مطلقاً           الشتاء
سـيجة المنخفـضة تـؤطر       الحدائق في المساكن الحديثة واأل     ذ تحيط ، إ ارهل الد أ

زقـة فـي   نا بالتخلف وعدم الرؤيا البعيدة أمـا األ جدادع كل هذا يتهم أ    ومالشوارع  
  أطر يتخللها و حوالفي معظم األ  دون زخارف   من  الموصل القديمة فكانت بسيطة و    

هـا  اتوجد االكـشاك ببروز   على الجدران ت  أ وفي   ،مداخل البيوت المتميزة بنقوشها   ل
  . والمغطى بصفائح معدنية لحمايتهاوجمالها وصناعتها من الخشب المزخرف

 والحمامات والمـدارس الدينيـة كانـت كـذلك          كاألسواق األخرى األبنيةو
يرانيـة مـن الناحيـة      مارة التركيـة واإل   ، العمارة في العراق ليست كالع     فةضمتوا

عقيد والتكثيـف مـن   تلى الإنها لم تمل إ) Lapidus.I.M, 1967, 123-137(الزخرفية 
تميـزت  . خـرى التشابه بينهم في النواحي األ    بالرغم من   حيث الزخارف والنقوش    

العمارة العربية في العراق والموصل بالذات بالذوق البسيط السليم وبدقة معالجـة            
لذا  ،بواب الرئيسة والشبابيك  كثر الزخارف على األ   أفتحات التهوية والتبريد ووجود     

 شوارع   هناك  ولم يكن  ،مام الدور والمباني   يكن هناك فضاءات مفتوحة وواسعة أ      لم
ن من فتح شوارع عريضة لـن       ن ما جرى ويجري اآل    إ. و ساحات كبيرة  عريضة أ 

  .و فلسفتهايكون من طابع المدينة العربية اإلسالمية أ
ط جنيـة لتخطـي   ما قامت به الشركات األ    تجدر اإلشارة إلى    وفي هذا الصدد    

التي اعتمدت التخطيط الشبكي الذي يهـتم       ) دوكسيادكس(المدن في العراق كشركة     
ن تطور  أوك) 2007،  ةكمون( ويهمل الجوانب البيئية واالجتماعية      ،بحركة العجالت 

غض النظر عن ما يحتاجه      وب ،جهزة التبريد فقط  أتي من السيارة ومن     أالتكنولوجيا ي 
ن الزيادة في عرض الشوارع وانشاء      إ... ثناء سيرهم في الشارع   ظالل أ الناس من   

 الشمس ألشعةة ض المعرحالساحات الكبيرة للتجمعات وللمدارس سيزيد نسبة السطو  
نها فـي   يها درجة الحرارة فتصبح بيوتنا كأ     شهر السنة ترتفع ف   أغلب  أن  أخصوصا  

الـصحارى   مـن    لى العواصف الرمليـة   إلى تعرضها   إضافة  إوسط بركان ساخن    
، عكـس مـا كـان    كثرة الفراغات التي تتخلل البيوتشجار وقلة األلالمحيطة بنا و 

ن مـا   إ .يام الـسنة  أ طيلة    رائعاً  مناخياً  حالً  توفر ذ كانت المباني متراصفة   إ ،سابقاً
ورثناه من تراث حضاري وقيم خاصة بطراز العمارة العراقية بشكل عام اثبتـت             
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أن نحترم قواعدها ونعمل بها نا  ، لذا علي  روفنا المناخية القاسية  ظمتها ل ءصحتها ومال 
 مع البناء الحـديث لتـشكل خـصوصية         م بحيث تنسج  ،دخال تعديالت بسيطة  مع إ 

ن عملية االستنساخ مرفوضـة سـواء       إ،  نواعهاأمنا بجيمع   منفردة تالئم مناخنا وقي   
  .م من غيرنا من الدولأكانت من تراثنا القديم أ

  
  متعمد لى عملية الهدم ال األسباب المؤدية إ-ثانياً

،  لتدهور المناطق ذات القيمة التراثية      واحداً ن هناك سبباً  أ االعتقاد   الخطأمن  
 عـن    واضحاً  نعطي تصوراً  ،سباب المؤدية لذلك لكي   هم األ أولكننا سنحاول شرح    

  :المشكلةسباب هذه تداعيات وأ
  
   همال عمليات التصليح والصيانةإ. 1

ثير المناخ وسوء االسـتعمال     أاء وت ن تقدم عمر البن   أ إذ،   رئيساً يعد هذا سبباً  
، ولكن الصيانة المـستمرة والـصحيحة       لى سرعة تدهور حالة البناء    إ يؤدي   حياناًأ

يوجد في العراق قانون ينص  سف الشديد ال تساعد على تخفيف حدة هذا العامل ولأل      
  .دامة وحماية البيوت القديمة ذات القيمة التراثيةإعلى 

  
  اريع الضخمة فتح الشوارع وبناء المش. 2

سـيس الـسكك    أن بناء المشاريع الحكومية الضخمة كبنـاء المطـارات وت         إ
هـدم  بحيان كومية الضخمة تسبب في كثير من األبنية الح نشاء األ إ وكذلك   ،الحديدية

، فقسم كبير من     في مدينة الموصل   العامل واضح جداً  هذا  . ماكن القديمة وتدمير األ 
منطقة : ثية تهدمت ومازالت تهدم باستمرار    الترامناطق الموصل القديمة ذات القيمة      

مثلـة  أ، الميدان وغيرهـا     دةس الجا أباب الطوب، السرجخانة، شارع الكورنيش، ر     
  .واضحة للهدم المتعمد للتراث 

  
  بنية القديمة على جانبي الشارع الجديد هدم الدور واأل. 3

، ب تجارية سباغلب فجائي وغير مبرر وأل    هذا النوع من الهدم يكون على األ      
 وكمثال  ،فعندما يفتح شارع جديد يتلوه هدم االبنية على جانبيه لالستفادة من الموقع           

 تماماً ليحـل     من الدور على جانبيه قد دمرت      اًن كثير أذ  إ،  ع نينوى على ذلك شار  
مار القديم،   مع المع  غلبها تفتقد الجمالية وغير مرتبطة تماماً     محلها عمارات حديثة أ   

  . ما لم تتدخل الدولة لمنع ذلكيباً سيتم هدمه قر، حتماًقليل الالّولم يبق إ
  
  غربيةبنية القديمة نتيجة المحاوالت الستنساخ العمارة الفقدان األ. 4

وسع مـن    ضررها أ  يعد هذا العامل من العوامل غير المباشرة التي قد يكون         
ة الغربيـة   ين محاولة استنساخ المفاهيم الحضار    ، ويمكننا القول أ   العوامل المباشرة 

   فيما لى سن الكثير من القوانين والتعليمات التي سنتناول شرحهابشكل مطلق أدى إ
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فاظ على القيمة التراثيـة     في الغرب كان هناك يقظة حضارية ورغبة في الح        . بعد
اً كفـوءاً    جاء هذا الشعور بأن المجتمعات الصناعية الحديثة تنتج معمـار          للمباني،

بنيـة   األاستحسانبالوقت نفسه صاحب هذا الشعور تزايد في  ولكنه متطابقاً وممالً، 
 بأهمية   بدأ العالم العربي ومخططوه ومؤرخوه يشعرون      القديمة والتقليدية في مدنه،   

 العالمية وما يمكن أن تقدمه مـن        المدينة العربية اإلسالمية وتأثيرها على الحضارة     
  ).Raouf, 1985, 368-382 (دروس للمهندسين والمخططين الجدد

إن عدم وجود أجهزة حكومية وقانونية لحماية الدور القديمة بشكل متكامـل            
سـكنة   التـي يبـديها      ، والالمباالة ن داخل المجتمع  وعدم وجود ضغط اجتماعي م    
البلدية وساخ وجريان المياه اآلسنة مع تواطؤ موظفي        المناطق التراثية من رمي األ    

عد عمليات الهـدم للمـساكن      ت وتسا  كلها عوامل ساعد   وعدم محاسبتهم للمخالفين،  
سكان الحديثة والتي تقـدر     عمار واإل وإن الدراسات التي أعدتها وزارة اإل     . القديمة

 لف وحدة سكنية في كل     أ 200 مليون وحدة سكنية وبمعدل      7-3حاجة العراق الى    
ته لـى مـا يمكـن صـياغ        إ  لم تتطرق بتاتاً   ،)الموصل(المحافظات ومنها نينوى    

، مما قد يسهم في تقليل حدة هذه المشكلة وبكلفة          ات سكنية قديمة  صالحه من وحد  وإ
 وبهذا الـصدد    ،)2007عناد،  ( سكنية جديدة    لى كلف بناء وحدات    نسبة إ  قليلة جداً 

عالم تشجع المواطنين للتعاطف مع      برامج تثقيفية عن طريق وسائل اإل      نقترح تقديم 
  .هذه الفكرة

  
  على فضاء الدور ذات القيمة التراثيةالفقدان نتيجة التدخل غير المرغوب . 5

الذات الفقرة الخامسة  وب2002لسنة ) 55(على الرغم من صدور القانون رقم 
التي تحدد شروط   ) 2002 لسنة   55أنظر في القانون    (ثار غير المنقولة    الخاصة باآل 

االرتفاع لألبنية المجاورة للمناطق االثرية ووجوب استحصالها موافقة دائرة اآلثار          
لناظر إلى أفق مدينة الموصل يرى       أن هذا القانون لم يفعل في مدينة الموصل وا         الّإ

يمة التي تكون   بنية القد ة تسيطر بارتفاعها على الدور واأل     بنية الحديثة المرتفع  أن األ 
، فوضع فندق حـديث      بحيث يكون المنظر غير متناسق تماماً      ارتفاعاتها منخفضة، 

ونعد هدم الدور المحيطـة     قيمة الجامع التراثية كذلك،     االً ل قرب جامع قديم نعده إهم    
بمـزار  بالجامع النوري الكبير في مدينة الموصل أو هدم الدور والمباني المحيطة            

همال لهذين الموقعين التراثيين وتغيـر غيـر مناسـب         اإلمام يحيى بن القاسم هو إ     
 المنطقة المحيطـة    عادة ترميم ، لذا نقترح إ   ا الطبيعي وعالقتها بالمدينة ككل    لموقعه

  أن مزار اإلمام يحيى بن القاسم قد بنى في القرن الثالث عشر علماًبهذين الموقعين،
 وإن المحافظة عليه تعد واجباً وطنياً مقدسـاً         ،)51،  1974الحديثي، عبد الخالق،    (

  .لدى جميع سكان مدينة الموصل
  
   يئة المحيطة بهاو البي للبناية أالصيانة والتصليح المؤذ الفقدان نتيجة. 6
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بنية القديمة عبروا عـن     اد الذين يهتمون بصيانة وبقاء األ     فر من األ  راًن كثي إ
بنية القديمة غير صحيحة بحيـث تكـون   و التصليح لأل أمخاوفهم من كون الصيانة     

ـ ـن م أ وكذلك الخوف مـن      ،ل معالم البناية وتغيير استعمالها    يالنتيجة تبد  ة ـديري
االهتمام بمعالجة موقع من دون تهتم بمعالجة البناية المنفردة   للمنطقة الشمالية    اآلثار

و الدور التراثيـة    ، أو اختيار مجموعة من األبنية أ      البناية ضمن بيئتها داخل المدينة    
فى ، وكمثال علـى ذلـك دار الحـاج مـصط          لى المنطقة برمتها  إدون النظر   من  

، لذا نقترح   ا بمفرده اًج دار  لبرنامج يعال  ذ يعد مثاالً  التوتونجي في محلة السرجخانة إ    
 يغطـي جميـع     ل شامالً ان يكون برنامج المحافظة على التراث في مدينة الموص        

، ما عدا تلك التـي تحـتم        بنية متفرقة م لمدينة حية وليس أل    مصوي،  مناطق المدينة 
  .الضرورة معالجتها بصورة فردية

  
  الفقدان نتيجة للسرقة والتخريب. 7

 فـي   إذ نجد ،  خصفي المواقع األثرية على األ    ب  ي من التخر  يكون هذا النوع  
 تعود   التي  من القطع  اًكثير) ثاث المستعملة في باب جديد    خاصة سوق األ  (سواق  األ
 زيادة عمليات    هذا سيساعد على   ،بواببنية والمساكن القديمة كالشبابيك واأل    لى األ إ

توضع في مواقع   لكي  ساسية  ة القديمة وسلبها من مقوماتها األ     بنيالهدم للمساكن واأل  
  .حديثة ال تتناسب معها

  
  فقدان نتيجة القوانين والتعليماتال. 8

 بل   قد يكون مقصوداً   همالإو تعليمات البلديات بعضها تسبب      القوانين العامة أ  
 العقاري يسلف بفائدة مقدارها     ، فالبنك  صيانتها و عدم هدم المساكن القديمة أ   وشجع  

 ،لى المسكن القديم  افة وحدة سكنية جديدة إ    ضإلبناء وحدة سكنية حديثة أو      % 2اآلن  
صحاب المساكن القديمة من    أو الترميم وبذلك حرم     أ ،غراض الصيانة وال يسلف أل  

، )2008،  نظر في تعليمات المصرف العقـاري     أ(س المال الذي يكونون بحاجته      أر
تصل ) رض في مقدمة المسكن   أ(عطاء استقامة   إكذلك تقتضي تعليمات دائرة البلدية      

لى امتناع الكثير   إدى ذلك   فأ،  جازة البناء ن عند التقديم لطلب إ    م عرضاً اآل  2.5 لىإ
 من فقـدان    ن صيانة دورهم خوفاً   عصحاب الدور القديمة ذات القيمة التراثية       من أ 

كـذلك تمنـع    . عطاءها للدولة كاستقامة  المساحة الكلية للدار والتي يجب إ     جزء من   
وتصر ) لقديمةبنية اكما في األ(على الشوارع طلة تعليمات البلدية بناء الكوشكات الم

يمية  المحاوالت التـصم    السبيل عن  ، وبذلك تساعد على قطع    رف المفتوحة على الشُ 
 لـسنة   44نظر في قانون نظام الطرق والجسور رقـم         أ(التي تربط الحديث بالقديم     

  ). المعدل1935
ـ   اًيجار القديم فكان يعطي حقوق    ما قانون اإل  أ زيـد قـسط     ال ي  نأ للمستأجر ب

 على  ذا طلب المالك ذلك ونتيجة للطلب المتزايد      اإليجار وال يخرج من العقار فيما إ      
يجـار ال    العديد من عقـود اإل     تصبحأيجار الجديدة   السكن وازدياد قيمة عقود اإل    
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لـى   عرج الكثير من أصحاب الـدور إ       تتناسب مع قيمة العقار الحقيقية لهذا السبب      
تمكن المالك من رفع قيمة     تقديم طلبات هدم البناء القديم واستبداله ببناء جديد لكي ي         

بنيـة  خر ساعد على هدم الكثير من األ      آ يجار عامالً ، وبهذا يكون قانون اإل    يجاراإل
 يجد  2003 أحداث ما صدر منها قبل      ال سيما  الدارس للقوانين و   إن .والدور التراثية 

 فـي    سـلبياً  تأثيراً أثرت ولكنها   و سياسية أ و اجتماعية أدسية  سباب هن  أل ا سن غلبهأ
ن التطبيق الصحيح للقوانين والتعليمات بعـد       إ،   على المباني التراثية   األحوال غلبأ

 مشكلة السكن    إما . آنفاً دراستها ودراسة نتائجها قد يتفادى النواحي السلبية المذكورة       
 غير مكتملة ومن قبل جهات متعددة       غلبهاوبدراسات أ تأتي عرضاً   فكانت معالجتها   

ثار والتراث لوجدنا المادة  الخاص باآل2002لسنة ) 55(ون رقم لى القانإا نولو نظر
 الحفـاظ علـى اآلثـار والتـراث         :والًأهداف القانون تنص    أولى منه الخاصة ب   األ

ثار والتراث وتعريـف     الكشف عن اآل   :ثانياًهم الثروات الوطنية و   باعتبارهما من أ  
 ولم يتطرق   ، للدور المتميز لحضارة العراق    برازاًإواطنين والمجتمع الدولي بهما     الم

  .زمة السكنأحد معالجات ألى الحفاظ على المناطق التراثية كالقانون المذكور إ
  

  ن؟ن نتحرك اآلألماذا يجب  -ثالثاً
ة ومنها المساكن في    بنية القديم  سبق خطورة الموقف الذي يواجه األ      فيماظهر  

 السائدة خذنا بنظر االعتبار الظروفولكن ماذا يمكن فعله اآلن إذا أ     . ة الموصل مدين
  : اآلتيةسبابن ولأل، نعتقد أن من الواجب التحرك اآلفي البالد ومنها الموصل

ي الوضع االمني   ، ترد لتزايد السكاني الطلب المتزايد على الدور السكنية نتيجة ا      . 1
وقـف الجمعيـات   ، تة من عراقي الخـارج عداد كبير أعودة  والهجرة الداخلية،   
ـ       ، تردي إ  التعاونية عن عملها   سبب العقوبـات   نتاج مواد البناء من قبل الدولة ب

ة البناء الجديـد وارتفـاع      لى محدودي إدت  أ، هذه العوامل    االقتصادية والحروب 
 مليـون دينـار     150 بما يقرب    2م200كلفة بناء بيت بمساحة     ذ تقدر   إ،  تكاليفه

  .)2007عناد ، (
% 60ن  أ نجـد    ،األساسية اإلنسانية من الضروريات     السكن واحداً  ديعفي حين   

 العديـد مـن     أن، كمـا    )2007الفـضلي،    (سر العراقية ال تملك سكناً    من األ 
 المدن  أطراف العراقيين يعيشون في مساكن من الطين والصفيح في          نالمواطني

ن الوحدات السكنية   وجود العديد م  مع  ،   ومنها مدينة الموصل   أيضاًوفي داخلها   
  .القديمة التي يمكن ترميمها بكلف بسيطة

حياء التـراث العراقـي فـي       لتجارب السابقة في مدينة بغداد إل     االستفادة من ا  . 2
 ومـشروع التطـوير فـي      ،الكيالنيالمناطق المحيطة بمرقد الشيخ عبد القادر       

ء مشاريع حيافضالً عن إ وكذلك تطوير وصيانة القشلة ومجاوراتها ،شارع حيفا
، كذلك تشجيع الشعور المتزايد لدى المجتمع في الموصـل    قلعة اربيل وكركوك  

و ثالث  أن الموصل تعد ثاني أ    ال سيما   ،  رة المحافظة على البيئة التراثية    بضرو



  ]266[                                                              ...عن هدم الدور التراثية يف مدينة املوصلدراسة 
 

خذ حصتها من االهتمام مـن      أن ت أيجب  من هنا   ،  من العراق من حيث الحج    دم
  .لدن الدولة

 تقنيـات البنـاء      أن ، فالكل يعلم  ات في البناء القديم   نقاذه من خبر  إنقاذ ما يمكن إ   . 3
دون مـن   القديم كانت بسيطة ومختلفة عن التقنيات الحالية فالـسقوف تبنـى            

، وكذلك كان يستخدم المرمر المحلي الحاطة فتحات الـشبابيك          استخدام الحديد 
 مواد بناء تنسجم مع المناخ الذي يمتاز        وهي .بواب وعمل القناطر وغيرها   واأل

نشائية جديدة  إما في الوقت الحاضر فظهرت مواد       ، أ  وحره صيفاً  برودته شتاء ب
تراثنا بصلة كالقرميد المستعمل في الـسطوح       إلى  وتصاميم مستنسخة ال تمت     

 مـدن الـدول     ىحدإن الموصل هي    أالمائلة والواجهات الزجاجية الضخمة وك    
  .االسكندنافية

ن التوظيف والعمل لدى    أن الكل يعلم    أ ذإ: لب المتزايد على المحال التجارية    الط. 4
 ،رلى العمل الح  عهم إ وساط الشباب مما دف   أبين  الحكومة قد تناقص بشكل كبير      

لـى ارتفـاع    ، هـذا أدى إ    ستئجار الدكاكين والمحال الـصغيرة    ومن ثم طلب ا   
بنيـة   مما يشجع تحويـل البيـوت واأل       ،االيجارات نتيجة الرتفاع الطلب عليها    

ة نبنية حديثة متـضم   ألى  إ) تقع منها على الشوارع العامة     خاصة التي (القديمة  
 ما حل بشارع نينوى مثال حي لمـا  نوإ، عدة دكاكين ذات مردود تجاري عالٍ 

، تحولـت  اثية معظمها كان سـكنياً بنية التقليدية ذات القيمة التر حدث بمعظم األ  
ـ     يتصمو ،غلبها تجارية اآلن إلى أبنية حديثة أ     لتـصميم  ن ا مها بعيد كل البعد ع
  .التراثي لمدينة الموصل

  لـسنة  )55(ن تسارع الدولة بتفعيل قانون رقم       أيجعلنا نقترح   آنفاً  ن ما ذكر    إ
ذ جاء فـي المـادة      إ ،موال التراثية غير المنقولة    وبالذات المادة الخاصة باأل    2002

  :منه ما ياتي) 23(
  

 ق التراثيـة اسـتكماالً    بنية والمناط توثيق األ بإستثمار  ثارية  تلتزم السلطة اآل   -اوالً
 للواجبات المنوطة بها في حماية التراث الحضاري في     لمنهجها العلمي وتنفيذاً  

  .العراق
  

حيـاء   تسجل فيه األبنيـة التراثيـة واأل        خاصاً  تمسك الجهة المشاركة سجالً    -ثانياً
و أو التراثيـة    أهميتهـا التاريخيـة     ة ذات الطابع المعماري التراثي أل     السكني

  .ثارية وتعلن عنه تحريراًعمارية حسبما تراه السلطة اآلالممميزاتها 
ـ         ن  أمما سبق يتبين لنا      ها دالقانون المذكور قد شمل معظم النواحي التـي نع

نه اعتبر ما    المناطق السكنية التراثية ولكن أهم ما يؤخذ عليه أ         ساسية للحفاظ على  أ
ال إذا  إ ، تراثياً د فال يع  ،من ذلك قل   ما كان عمره أ    ماأ ،سنة يعد تراثياً  ) 200(عمره  

 قانونيا للتالعب في عمر المسكن      عطى مبرراً أ، وبهذا قد    ثر ذلك الوزير المختص   آ
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سالمي فـي   ة ذات الطابع التراثي العربي واإل      فكثير من المساكن القديم    اني،و المب أ

  .مدينة الموصل قد بنيت بعد هذا التاريخ
طيط للعمل وبين تنفيذ العمل   التخ جل من قوانين أل   نن نفرق بين ما س    أوعلينا  

ن يتبعها  أ، ولكن يجب    ولىن كان سن القوانين هو الخطوة المهمة األ       إ، حتى و  نفسه
فـي الموصـل    و .جله القانون ن من أ  جل تحقيق الهدف الذي سَ    أخطوات فعلية من    

ن مشاريع  أ ، علماً خيرأ أي ت  من دون  و تراثيةن تمنع عمليات هدم المنازل ال     أيجب  
 في عمليات حصر وتوثيق المناطق التراثية في الموصـل منهـا             أسهمت دعديدة ق 

المشروع الذي قامت به شركة دار العمارة والمشروع الذي قامـت بـه الـشركة               
مسحت و) Levfebvre. H, 1972 , 14-66(من القرن الماضي الستينات في الفرنسية 

قطعـة  ) 1364(ت  د، وج  هكتار )33( من   ببه المنطقة شمال شارع نينوى لما يقر      
 تمتاز بميزات تراثية عالية تستحق البنـاء         داراً 38 وجد الفرنسيون    اً دار 956منها  

ـ  إهذا   . عدد من الجوامع والكنائس    فضالً عن  ن هـذه المـساكن      الحـال أ   تن كان
ن يعاد البناء بتلك المناطق مـع       أقترح  فنن كانت قد هدمت     إما  أ ،والبنايات موجودة 

 لألبنيـة ، الشكل العام    حجام البيوت، قياساتها  أ،  ات القطع خذ بنظر االعتبار مساح   ألا
هذا العمل سيساعد على استمرار الصلة      و،  التقليدية ومنها البيوت، طبيعة االستعمال    

عمـال  أ،  زيادة الخدمات العامة كالكهرباء يكون من المفيديضاًأبين القديم والجديد،    
عد كل البعد عن االسـتعمال      ت نب  يجب أن  ننا قبل كل شيء   على أ . التنظيف وغيرها 

لحاح على الماضي في المعالجات     عناصر التراثية في بناء المساكن أو اإل      المفرط لل 
ـ        أالتصميمية    عليـه الحـال فـي     تو توظيف تلك العناصر في غيرمحلها كما كان

  ).2007، السلطاني(ق عليه كثير من النقاد حسبما اتفب الرئاسية القصور
  

  لى عمليات الترميم والمعالجة ي تحتاج إالتهم المناطق  أ-رابعاً
  موقع منطقة باب الطوب. 1

 ويحتـل   ،وسعهاأهم المواقع و  أموقع محلة باب الطوب في الموصل من        يعد  
 كان  ، وقد خرى كالدواسة والسرجخانة  واقع األ قلب الموصل وتقاطعات مركزها بالم    

، ولكـن   )1989،  العبيدي( المنطقة نفسها    في" الطوب"سور الموصل القديم وبوابة     
 هذا الموقع في القدم بيوت سـكنية         ويشترك مع   البوابة والسور   من ندثر كالً اآلن إ 

 ل طابعاً موقاف الحديثة تح  ، إن عمارات األ   تة مع حمامات عامة واسواق وخانات     بح
 ميم التي بنيت سابقاًأ ولكن عمارة الت مع الطابع التراثي القديم تقريباً    متطابقاً معمارياً

نساخ غير مناسب للعمـارة     نها تبدو كاست  إ،  بنيةمتناسقة مع ماحولها من أ    ر  غيتبدو  
 مـع    المدن العربية سـائداً    ىحدإن يكون طابع الموصل القديم ك     أنقترح   ،جنبيةاأل

بنيـة  نب الذي يقع خلف األ     في االستخدام على الجا     نفسه بقاء التنوع إالحرص على   
، ومنطقة باب لكـش   تلك المنطقة   ي  ف، مع صيانة وترميم ما تبقى من بيوت         الحديثة

تقاربة والتي تـرتبط    بنية المتداخلة مع بعضها والم    لكي نعيد النسيج المتكون من األ     
ي كانـت تقـي     زقة الضيقة في الماض   ن األ إ ،زقة والفسح الصغيرة  مع بعضها باأل  
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مـا  أ، بنية تحميهم من المطـر البيوت واأل ، والبروزات في    شعة الشمس المارة من أ  
 تراعى ن، هذه المعالم يجب أنت تستخدم للتجمعات في المناسبات    لمتسعة فكا زقة ا األ

 ومنهـا   .خذ بنظر االعتبار التغيرات الحياتية الجديـدة      في التخطيط الهندسي مع األ    
ن هذه المنطقة تجمـع  ، لذا يجب مراعاة بناء ساحات للسيارات ألاستخدام السيارات 

  .مباني التجارية والوحدات السكنيةبين ال
  
  
  
  موقع منطقة السرجخانة. 2

شة في الموصل القديمـة ويحاذيـه مـن         مقشهر سوق لأل  أيحوي هذا الموقع    
 مـا أ،   غربه تقع محلة الساعة    ، وفي مالية شارع نينوى التجاري الشهير    الناحية الش 

ن تعاد خدمة صيانة الدور الواقعـة خلـف         ، نقترح أ   سوق جنوبه فيضم محلة شهر   
تمام بالخدمات العامة التي تعطى لهـا والحفـاظ علـى           العمارات التجارية مع االه   

التركيبة التراثية للدور من حيث القياس والحجم والمواد المستعملة في البناء وطبيعة 
قة التي تفصل بين الدور     زقة الضي  وكذلك األ  ،استعمال البناء ووجود الفناء المفتوح    

صميم بحيث يعطـى    ، ويراعى كذلك خصوصية السوق القديم من حيث الت        والمباني
  .ثناء التسوق متميزة للنساء أةحرم

  
  موقع منطقة الميدان. 3

لة من المنطقة الـشرقية     جقع هذا الموقع شمال شارع نينوى ويحاذي نهر د        ي
 ة مهم اً سوق يضاً المنطقة تضم أ   ه، هذ ات من المنطقة الشمالية والغربية    ومحلة القليع 

سكنية يطل قسم كبير من الوحدات العدد فضالً عن ، خشاب بالنجارة وبيع األةخاص
 نقترح بناء سـاحات للـسيارات       ،، كما في منطقة باب الطوب     منها على نهر دجلة   

رضي ليستخدم كما كان فـي      ألن تكون تحت االرض حتى يتحرر الطابق ا       أيفضل  
، مـع  ساسية لمنطقة القليعات القريبة   أل، ولكي تسهل عمليات تقديم الخدمات ا      السابق

  .األخشاب على محالت النجارة وبيع التركيز الخاص
  

  منطقة يحيى بن القاسم. 4
 يحيى بن القاسم ويحتوي كـذلك علـى          اإلمام زاريحتوي هذا الموقع على م    

 بقايا مدرسـة   عن فضالً ، سور المدينة المطل على نهر دجلة      بقاياقلعة باش طابيا و   
لدين أرسالن شاه في وهي المدرسة النورية التي نهض ببنائها األتابك نور ا    سالمية  إ

  ).17، 1940الصوفي،  () ھـ607-589(الفترة 
يحوي نه  هميته المدنية أل  فضالً عن أ  همية تراثية   أن لهذا الموقع    أمن الواضح   

، وموقعـه   نه يضم كنيسة الطاهرة التاريخية    أ كما   ، البيوت القديمة الجميلة    من عدداً
مر لذا استوجب األ  تحته  تجري من   ) عين كبريت ( مياه   المطل على نهر دجلة جعل    

ولى علـى   ية التخطيط العمراني لكي تعمل األ     ثار وبين مدير  التنسيق بين مديرية اآل   
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ثارها بينما تقوم الثانية بالتصاميم التي تراعي التنـسيق بـين           ضمان الحفاظ على آ   
ربما يتطلب هذا الموقع انشاء مصح طبي وفندق صغير و المناطق القديمة والحديثة،  

، في جميع االحوال نقترح المحافظة على الدور        همفي) ين كبريت ع(ود  سواق لوج أو
 مراعاة التصاميم التراثيـة فـي       ترميم ما تبقى منها، فضالً عن     القديمة فيه والقيام ب   

  . جديدةو مباٍنأنشاء بيوت إحالة 
همية هذا الموقع تعطي فرصة ذهبية لتالحم الموارد الطبيعية في عـين            أن  إ

والبناء الجديد المتعاطف مع القديم     ها من جهة،    رية القديمة مفي  ثاقع األ كبريت والمو 
 ذات الطـابع     من مدينة الموصل القديمـة     ءاًبحيث يكون الكل جز   . خرىأمن جهة   

ن أ و ، عزل بين مختلف الفعاليات     هناك ن ال يكون  ، إنه من المهم أ    سالميالعربي اإل 
  .معزل عن بعضهات ب، المحافظة أو البلدياثار والسياحةال تعمل دوائر اآل

  
  االستنتاجات والتوصيات

   االستنتاجات -والًأ
موضوع العمارة العراقية القديمة    هناك عدد من القوانين والتعليمات التي تتناول        . 1

 ولكنها لـم تفعـل ولـم تتنـاول          ،2003و تعالج مشكلة السكن قبل وبعد عام        أ
لتي تخفـف مـشكلة   جراءات احد اإلأموضوع صيانة وتجديد المساكن القديمة ك     

ن ال يقل عمر العقار     أ الذي يشترط    2002لسنة  ) 55(السكن ، مثل القانون رقم      
) 11(، وكذلك القـانون رقـم       نة لكي يمكن ترميمه والحفاظ عليه     س) 200(عن  
  .سكانسيس صندوق لإلأ الخاص بت2004لسنة 

معيات راضي الموزعة من قبل الج    لة واأل توفر العمالة الرخيصة والقروض السه    . 2
 للسكن في المناطق التراثية القديمة وجه المجتمع لبناء مـساكن   مناوئاًخلق فكراً 

ساعد هذا  سالمي و ا وتصميمها عن التراث العربي واإل     عصرية بعيدة في شكله   
 ممـا ضـاعف     ،فقي للمدن العراقية ومن ضمنها مدينة الموصل      في التوسع األ  

ـ تلبية حاجة السكان من الخـدمات األ      الضغط ل  سـها المـاء    أية وعلـى ر   ساس
  .والكهرباء

 لـسنة  44القوانين القديمة والسارية المفعول ومنها قانون الطرق والجسور رقم        . 3
، وتعليمـات   سافة بين البناء والسياج الخـارجي      الذي ينص على ترك م     1935

، ساعدت فـي     تسمح باعطاء السلف لغرض الصيانة     المصرف العقاري التي ال   
دور القديمة كذلك قانون االيجار القديم الـذي ال يـسمح           زيادة عمليات الهدم لل   

على ) سابقاً( ساعد   ئهعادة بنا  بعد هدم الدار وإ    الّإن يرفع قسط االيجار     أللمؤجر  
  .هدم الدور القديمة لغرض رفع قيمة االيجار

، مع ابتعاد الدولة عن ثة بانواعها وضيق االزقة القديمةظهور وسائط النقل الحدي. 4
ن تلـك    على تـرك الـسكا     يضاًت وفيرة لوقوف السيارات ساعد أ     اتوفير ساح 

  .طراف المدينةالمناطق وتوجههم للسكن في أ
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مكانية إو تبدي   أ،   لسكنة المناطق التراثية القديمة    لم تقدم الدولة معالجات حقيقية    . 5

 ،و تقدم الخدمات االساسية التي تملي الحاجة لها       ألشراء الوحدات المتميزة فيها     
 الفردية ت القوانين تفرض لتحقيق سياسات عامة ربما تتنافى مع المصلحةبل كان

  .فراد في تلك المناطقلأل
  

   التوصيات -ثانياً
لـسنة  ) 55(تفعيل القوانين الخاصة باعمار المناطق التراثية وخاصة القـانون          . 1

  تستوجبه مماقل  أ مع اجراء تعديل عليه فيما يخص عمر البناء وجعله           2002
 الخـاص   2004 لـسنة    11، وكذلك القانون رقم     غراض السكن ون أل انذلك الق 

  .سراع في تنفيذهسكان واإلسيس صندوق اإلأبت
جراء عمليات الصيانة والتجديد الحـضري      إاالهتمام بالمدينة العربية التقليدية و    . 2

  .عادة ترميمهامتهرئة فيها وذلك بإواستغالل المناطق ال
ساسية للمدن واعتبـار    عند وضع المخططات األ   ة  االهتمام بالعوامل االجتماعي  . 3

لية توزيـع اسـتعماالت     آالتصاميم وفي    لطبيعة هذه     مهماً ساساًأهذه العوامل   
  .رصفةاأل

ـ    ةنشاء مصانع جديد  إ. 4 ة الخاصـة بـصناعة الـسمنت        وتوسيع المصانع القديم
سـعار الـسمنت   أهم معوقات البناء الحالية شحة وغالء أن من ، إذ أ والطابوق

  .لطابوقوا
لـى  بما يساعد على زيادة القـرض ليـصل إ  زيادة رأسمال المصرف العقاري     . 5

، وزيادة رقعة المستفيدين من القروض ليـشمل        جمالي تكلفة البناء  إمن  % 50
  .لذين يرومون صيانة دورهم القديمةالمواطنين ا

اء ببنـاء المجمعـات   وفي قطاع السكن ستحفيز القطاع الخاص على االستثمار  . 6
  .نشائية المستخدمة في البناءية الكاملة أو تشييد معامل للمواد اإللسكنا

 ضـامنة  تشجيع الدولة لشركات ومكاتب االستثمار العقاري ومنحهـا قروضـاً    . 7
رباحها لصالح الدولة   أ من   راضي وبنائها واستثمارها واستقطاع جزءٍ    لشراء األ 

  .وتقديم التسهيالت التشجيعية لذلك
و تشكيل هيئات مشابهة للقيام بمهـام       أسكان  ات التعاونية لإل  يمععادة عمل الج  إ. 8

استمالك االراضي وتوزيعها باعداد كبيرة ووقت قـصير للمـواطنين وفـق            
  .ضوابط محددة

يات الطـرق والجـسور   عمال مديريات البلديات ومـدير  أالتنسيق المستمر بين    . 9
بعد هدم الـدور    ، تست يث الكل يعمل تحت لواء خطة موحدة      ، بح ثارودوائر اآل 

 يشكل البنـاء بمطابقـة الخريطـة        ، وتتابع بناء الدور الحديثة بحيث     ةالصالح
، بما يحافظ علـى     جازة البناء  األولي للحصول على إ    صلية الخاصة بالتقديم  األ

  .مدينة وينسجم مع تاريخها وتراثهاالبنية الصحية للعمران السكني في ال
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 تند على التوزيع االمثـل لحجـوم المـدن   قليمي المسياسة التخطيط اإل تباع س إ. 10
بموجب مقررات وتـشريعات    . لى المدينة ومعالجة مشكلة الهجرة من الريف إ     

  .تخص ذلك
بنية ذات القيمة التراثيـة والتاريخيـة    خوذة من األ  أنشاء مخزن لقطع معينة م    إ. 11

عـادة  إ القطع لشرحها وتصويرها لغـرض       بحيث يمكن وضع قائمة عن هذه     
  .مصدر تاريخي للمستقبلو كأتصميمها 

لى بناء وحدات سكنية جـاهزة لكـي        سلوب البناء العمودي واللجوء إ    أاعتماد  . 12
ساسـية  ، ويقلص كلف الخدمات األ    رضفضل لمساحات األ  الستخدام األ تؤمن ا 

  .ن بيئة المدن معمارياًسويح
، وفـتح دورات تدريبيـة       القديمة والمواد المستعملة فيهـا     دراسة طرق البناء  . 13

، وذلك بعد ثبـوت     خدام هذه الطرق في البناء الجديد      است إعادةللشباب لتشجيع   
  . العراقيةبيئية الواألحوالمتها مع المناخ ءنجاحها ومال

عداد خرائط بناء مناسبة ذات كلف واطئة وعرضها على المواطنين، لغرض           إ. 14
  .اعتمادها في بناء الوحدات السكنية الجديدة

نشاء لمختلفة وتبادل الخبرات من خالل إ      بين البالد العربية ا    المتابعة والتنسيق . 15
على شبكة عربية من الخبراء والعاملين في كافة المجاالت المتعلقة بالمحافظة           

  .التراث وصيانته وتخطيطه وإدارته
سس الراحة فيها أ، وضوابط والخاص بتصميم الدورو الذوق العام رفع مستوى. 16

لدور كفـستان فـاخر     لفخامة التي جعلت من بعض ا     واالبتعاد عن الزركشة وا   
مام الدار حق فـي الرؤيـا       أن للمارين   أ، مع زيادة التوعية ب    ولكنه غير مريح  

  . في شكله الخارجيقالمريحة وليس لصاحب الدار حق مطل
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