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 المستخلص:
عوامز  التغيزر تعرضت المناطق التاريخية في مراكز  المزدا العربيزة ساميز مية سمندزا مدينزة بغزداد  الز  

المختلفة العمرانية ساالجتماعيزة ساالقتازادية سالتزي ايزتددفت كياندزا سأيزرء كجز ا  كهيزرة مندزا س يفزة 
ستكويناً  فأصهحت مشوشة المعالم نتيجة لفقزداا علز  عوامز  السزيعرة علز  عوامز  التغيزرم االيزتعما  

لهزاء الحيزاة المعاصزرة   ستعلعزاء التجاري( فض ً عن عزد  ييجزاد مواةنزة بزين الحيزاة التقليديزة سمتع
 الحياة المستقهلية.

سنتيجة ألهميةمحي الرشيد( مزن جدزة  سالتغيزر الحاصز  فزي نسزيك المركز   التزاريخي الترا زي  
االقتازادية  الدينيزة التزي تحمز   سعد  امدراك بأهمية االيتعماالءم الثقافيزة ساالجتماعيزة  السزياحية 

كهميزة هز ا الدرايزة لغزرح الحفزاي سكحيزا  مزا تهقز  مزن المزورس   يمة ترا ية  مزن جدزة  انيزة جزا ء
المعماري سالتاريخي للمنعقة  عن طريق التأهي  سالايانة سالترميم فض ً عن ييجاد ايتعماالء تفتقر لدا 

 المنعقة بما يؤمن ايتمراريتدا سكفا ة ايتخدامدا سايتثمارها ألأراح السياحة سالترفيه سالتسوق معاً.
Abstract: 

 As a result  of contemporary  civilized  development the historical  areas in 

the centre of Islamic Arabian cities Baghdad  exposed to different  change  factors 

(construction, social and economic) which aimed its existence ( being) .They also 

changed many parts of its function and structure . There fore  it  became districted 

sights  since lack  of control on these factors especially ( commercial usage ) as well 

as  lack of equivalent between traditional life and needs of modern  life and futuristic 

life  hopes. 

          Because of importance of Al- Rashid region from one side and the change  that 

happened in the text it of the  centre (heritage and historical) without realization  the 

importance of the heritage usage (cultural  , social , economical , tourist  and 

religions) from another side ,this  study was came to keep and renew the rest things of 

structure ( in heritage and historical) for the area .Also , finding a good, Realistic 

construction and renovation as well as finding usages which are not  find in this area 

before , for example , neighboring   which jeep its continuity and  its ability of using 

and investing it for tourism , entertainment and shopping together 
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 مشكلة البحث :
  -تتحدد مشكلة الهحث في جوانب عدة كهمدا:

 اني للشواخص الترا ية في الرصافة القديمةمحي الرشيد(. ره  يوجد بعد تأريخي سعم -1
ه  يوجد يدراك بأهميته الشواخص الترا ية من قهز  الجدزاء المسزؤسلة فزي اعزداد تازاميم -2 

ايايية حديثة تددف ال  كحيا  ستعزور المواقزا الترا يزة اقتازاديا ساجتماعيزاً سعمرانيزاً بمزا 
 يخد  اتجاهاء التنمية السياحية؟

متجزاري   يوجزد تزرابو س يفزي بزين الشزواخص الترا يزة سمزا يجاسرهزا مزن ايزتعماالءه  -3
 يكني  صناعي  خدمي(. 

 فريضة البحث هي:
 يوجد بعد تأريخي سترا ي لمنعقة الدرايةم الرصافة حي الرشيد(.  -1
ال توجد برامج تعورية ساضحة ضمن المخععاء األيايية لمدينة بغزداد تدزدف الز  تأهيز   -2

 ستعور منعقة الدراية. 
 ال يوجد ترابو س يفي بين ايتعماالء االرح المختلفة سالمواقا الترا ية. -3

 الهدف من البحث 
د احد ساهزم الهزؤر اا اعادة احيا  ستعور المراك  التاريخية سالترا ية اهمية كهرى كونه يع

التي قامت عليدا مدينة بغداد  فض ً عن امت كه الكثير من المعالم الترا ية التي ال ت ا  شاخازة 
ال  الوقت الحاضر  سالتي كاا لدا دسر كهير من التاريخ المعماري سالثقافي فزي مدينزة بغزداد كمزا 

ايززتمرار ستعززور الو ززا   كززاا لدززا دسر س يفززي م قززافي  اقتاززادي  ييايززي  دينززي ( سال ةا  ب
المختلفة في المدينة ل ا يجب الندوح بالواقا المعماري سالخدمي لد ا الشواخص ساالرتقا  بدزا 

 عل  الاعيدين الو يفي سالسياحي .

 حدود الدراسة 
تح  مرك  الرصافة في بغداد موقعاَ متويعاَ بين شما  سجنوب مدينة بغداد    الحدسد المكانية : - ك

ب الشرقي لندر دجلة  سحي الرشيد هو احد المعزالم الترا يزة فزي منعقزة الرصزافة سيقا في الجان
(  111   112  101  101   110  101سمن اهم المحز ء المشزمولة بالدرايزة محلزة م

 (. 1ينظر خريعة م
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 (1خريعةم
 الموقا الجغرافي لحي الرشيد في الرصافة القديمة من مدينة بغداد سالعراق 

 
كمانززة بغززداد   قسززم التاززميم األيايززي  شززعهة  نظززم المعلومززاء الجغرافيززة  بمقيززا  الماززدر: 

1/00000  2010. 
 
-2011م تتمث  الحدسد ال مانية بدراية ساقا حزا  االمزاكن الترا يزة لعزا   الحدسد ال مانية : -ب

( ما يععا  فكزرة تاريخيزة عزن اهميزة المنعقزة ألا التزرا  مرتكز اً للحاضزر سمنعلزق 2012
للمستقه  سفق آلية حديثزة تتنزاأم مزا متعلهزاء العازر ستقنياتزه  يك ال يمكزن فاز  الماضزي 

 بتاريخية سترا ه عن مراح  التعور في الوقت الحاضر. 
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 المقدمة
در لنشو  حضاراء متعددة   ساا الكثير من المزدا يعد العراق بلد كس تاريخ عريق سما

التاريخية سالترا ية التي ال ت ا  قا مة الز  الوقزت الحاضزر  سمندزا مالرصزافة( فزي مدينزة بغزداد   
سحا  ه ا المنعقة حا  المدا العربية التي تعاني من مشاك  حضرية عدة   ست داد ه ا المشاك  

يززاة الحضززرية كصززهحت ككثززر تعقيززداً سككثززر حاجززة الزز  فززي المنززاطق المرك يززة مززن المدينززة فالح
التخعيو بسهب النمو السريع للمدا مما يتعلب حلوالً متجددة سمتشعهة نتيجة التعور االقتاادي 
سالتكنلززوجي ساا هزز ا الحلززو  يجززب اا تكززوا ج ريززة سشززاملة ستتعلززب ايضززاً سضززا التاززاميم 

 ها بشك  معاصر ينسزجم مزا متعلهزاء الحاضزر األيايية الحضرية سيبراة األماكن الترا ية سيحيا
مبندزر  تاحة كالعناصر العهيعية المتمثلةسيحافظ عل  رسح الماضي . ستسخير كافة اممكانياء الم

دجلة( سالعناصر المعمارية المتمثلة باألبنية سالقازور سالمزدار  سالجوامزا سالمقزاهي سااليزواق 
االقتاادية لد ا المنعقة الحيوية سالو ا   التي  سالمتاح   فض ً عن العناصر الو يفة االنشعة

تؤديدا جا ء اهمية ه ا الدراية ألج  الحفاي سالتعوير سالندوح بكافة يه  التأهيز  سالحفزاي 
سالتعززور كتززوفير الخززدماء الترفيديززة ساالجتماعيززة سطززرق النقزز  سمحززاسر المشززاة لغززرح ايجززاد 

 ية سيياحية سترفيدية ساجتماعية ( . ع قاء س يفية بين االيتعماالءم تجارية س قاف
 :(1منه ة تاريخية عن نشأة مدينة بغداد -كسالً:

 جانب الكرخ -ا
 212/ زه110م تسارع نمو المدينة بعد اختيار الخليفة العهايي كي جعفر المناور عا  

  (   موضعدا عاصمة للدسلة العربية العهايية ستحولزت المدينزة المزدسرة اس مدينزة السز   خز   
فترة قايرة ال  مرك  للنشاط التجاري ساالداري سالسيايي سالعلمي   سقزد بنز  المنازور مقزراً لزه 

تسزعة اميزا   مقار الخلد( يك اا مدينة المناور انشأها في الجانب الغربي من ندر دجلة عل  بعد
شما  طيسفوا مالمدا ن( العاصمة السابقة للدسلة الفاريية السايانية التي يعلزق عليدزا بالم رعزة 

 ( .  2المهاركية ينظر خريعة م
 ب جانب الرصافة 

كدى التويا في جانب الكرخ ال   دزور توابزع للمدينزة سبنزا  مدينزة اخزرى فزي الجانزب 
   سربزو الجانزب الغربزي الكزرخ (2مأربزي مزن بغزداد الشرقي من ندر دجلة   كي جانزب شزرقي س

بجانب الرصافة بوايعة جسر يمي بالجسر الكهير ليكوا اس  جسر عل  دجلة في بغزداد فزي عدزد 
 . (3مالمناور
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 (2خريعةم
 موقا مدينة بغداد  في العار العهايي

 
بغداد  معهعة مديرية الخريعة من يعداد الهاحث باالعتماد عل : احمد يويه  كطلس المادر:    

 .1  ص1502المساحة  العامة   بغداد  
 

 أهمية األسوار في تطور مدينة بغداد: 
لهعت كيوار بغداد بجانهيدزا دسرا م دسجزا مزن اجز  حمايتدزا مزن االعزدا  سمزن اخعزار 
الفيضاناء  سلكن بتعور االيلحة فقدء االيزوار اهميتدزا الدفاعيزة ساقتازرء س يفتدزا بالنسزهة 

  (1مة عل  در  اخعار فيضاا ندري دجلة سالفراء للمدين
سبزاب المعظزم مالهزاب السزلعاني ( (0مساهم ه ا االبواب لسور بغداد هي باب العلسلم 

سالهاب الشرقي مباب كلوكا ( سالهاب الويزعاني مبزاب الظفريزة ( سهزو احزد الشزواخص اال ريزة 
 الهاقية عن السور قرب مقهرة السدر سردي 
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   التعور العمراني في مرك  مدينة بغداد مالرصافة( :مراح- انياً:
  ( 1000-  200المرحلة األسل  م
 ( 1500 -1000المرحلة الثانية م
 ( 1550 – 1500المرحلة الثالثة م

 م ( :0577 –م 057المرحلة األولى )
  قزد  المدزدي 211تعد ه ا المرحلة النواة االسل  للسكن في الجانب الشرقي ففي عا  

بغداد فأمر الخليفة المناور بإنشا  الرصافة بالقرب من قهر االما  ابي حنيفة النعماا المتزوفي ال  
( لتكوا مقاماً له سلجندا سلعزدد مزن كهزار رجزا  الدسلزة سعامزة 2( يراجا خريعةمزه 100ينةم 

النا . سمد المناور جسرين من ال سارق بين المدينة في الجانزب الغربزي سالرصزافة مزن الجانزب 
 . (1مالشرقي احدهما لل هاب ساالخر لإلياب

( 10سيز كر الخعيزب الهغزدادي اا مدينززة المنازور قهز  بنا دزا كانززت م رعزة تعزود لزززم
 .  (2مشخااً من الهغداديين فعوضدم تعويضاً ألرضاهم 

مزن االبنيزة مالمسزجد الجزاما ( الز ي عزرف فيمزا بعزد بجزاما  سكس  ما اختو المددي 
الرصافة سجاما المددي   سال  جانهه بن  قارا ال ي عزرف بقازر الرصزافة سقازر الخلزد   سمزد 
المناور جسراً من ال سارق بزين الجانزب الشزرقي مالرصزافة( سالغربزي مالكزرخ( سبز ل  انشزأء 

ا  العهيعة سبسزاتين سنخيز  سندزر دجلزة. سانتشزرء القاور الفخمة التي تغن  بدا الشعرا  من جم
األيواق سنمت التجارة سالاناعة سنشأء الحركزة الثقافيزة سالدينيزة سمزن كهزم المزدار  الثقافيزة 

 ( بنزا  1222المدرية المستنارية سالمدرية النظامية. سقد شرع الخليفة المستنازر باللزه عزا  م
 (   سهز ا المدريزة العظيمزة ال تز ا  قا مزة 1232المدرية المستنارية ستكامز  بناههزا عزا  م

المهاني شاخاة المغاني  سقد ايتمر تخرج التدريسيين ستخرج العلما  سالفقدزا  سالمدريزين مزن 
 المستنارية عدة قرسا. 

سفززي عدززد الج  ززري عثززر علزز  صززورة لمدينززة بغززداد   يشززاهد مززن الجانززب الشززرقي 
ح  الندزر سالجوامزا سالمنزا ر سالقهزاب مزن العزراة مالرصافة( من المدينة بعض االبزراج علز  يزا

سحافظزت المنعقزة علز  هيهتدزا تلز  لمزدة طويلزة  (1مالسلجوقي مث  قهة الشيخ عمر السزدرسردي
(   اك بزدك خرابدزا علز  ايزدي المغزو  1201حيث تهاطأ نمو النسزيك العمرانزي فيدزا منز  عزا  م

تشدد المدينزة كي نمزو عمرانزي بسزهب عزد   االليخانيين سب ل  انتدت فترة الحكم العهايي   سلم
سجود االيتقرار السيايي   سقد انشأء بعض االبنية التي ماةالزت باقيزة مثز  المدريزة المرجانيزة 

 .(5م  (1305(   سخاا مرجاا م1301م
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 (: 0077-0577المرحلة الثانية )
الخزرا و في ه ا المرحلة سجد كزو  خريعة لمدينة بغداد سفق االصو  المتهعة في سضزا 

    سقد  هزت فيدزا يزور المدينزة  1211التي سضعدا الرحالة العالم الدانماركي كارينن نيهور عا  
الشرقية مالرصافة(   سبين فيدا االبواب االربعة م باب المعظم  الهاب الويعاني  بزاب العلسزم   

القزادر الكي نزي  الهاب الشرقي( . سمن المواقا االخرى التي  هتدا في الخريعة مشدد الشيخ عهزد
(   سيز كر نيهزور اا 3سمنارة يوق الغ   سالمدرية المستنارية سالقلعزة سالسزراي ينظزر خريعزة م

( جامعاً سيوجد الكثير من المساجد الاغيرة سعزدد 20عدد الجواما كاء المنا ر الشاخاة بلغ م
 اخر من الحماماء العامة . 

 ( اقيمزت اقزد  1115  سفي عزا  م  ( احت  العثمانيوا مدينة بغداد1131سفي عا  م
دا رة في بغداد بايم بلدية بغداد سمجموعة ابنية القشلة  سحافظت المنعقة علز  هيتتدزا الحضزرية 
تل  سلمدة طويلة سلم تشدد تويعاً ي كر خارج حدسد ايوارها الحاينة   فتمزددء رقعزة المدينزة 

من الجداء الث   األخرى . سما هد  في نعاق يمتد بين ضفة الندر مدجلة أرباً( سبين ايوارها 
( لحمايزة المدينزة 1512(   من قه  مدحت باشا سينشا  السزدة عزا م 1115يور المدينة عا  م

 من الفيضاناء سكصهحت الرصافة مديأة للتويا العمراني . 
 بغداد  في القرا الثامن عشر (3خريعةم

 
  شزركة 2محمد مكيزة سآخزرسا   بغزداد  طالخريعة من اعداد الهاحث باالعتماد عل : المادر: 

 .11   ص2005دار الوراق  للنشر  المحدسدة   لندا  
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 (: 0007  -0077المرحلة الثالثة )
( . جهم ر زيس كركزاا الجزيل العثمزانيسفي كسا   القرا العشرين سضا السيد رشيد خو

الشيخ شداب الدين  (   سبين فيدا بعض المعالم االضافية مث  مشدد 1501خريعة لهغداد عا  م 
السدرسردي سجاما المرجاا سخاا األرطمة سشارع الرشيد الحالي في كساخر العدد العثماني  سعند 

(فتح شارع الرشيد ايتجابة للتويا العمراني  سقد كدى ه ا الشارع  الز   1512ينشا  السدة عا م
 ا الشزارع يزريعاً (   تحو  هز 1532 – 1512تج كء النسيك التقليدي الكثي   سفي المدة م 

ال  كهم محاسر الحركزة م حركزة المركهزاء (  سيمتزد هز ا الشزارع مزن بزاب المعظزم الز  الهزاب 
الشرقي سيعد ه ا الشارع اسل  محاسالء تقعيزع النسزيك العمرانزي لمركز  بغزداد ستويزعت بز ل  

خاازة مثز  الو يفة التجارية  سبدك الغ س التجاري باتجاا االحيا  السزكنية   س دزرء كيزواق مت
سيوق  (10ميوق الافارين سكيواق الخياطين سايواق الخفافين سمن كهم األيواق هو يوق هرج 

الغ   سيوق الافارين سيوق السراي سالمستنار سالمتنهي سقزد كزاا للخانزاء كهميزة كهيزرة فزي 
(  التجارة سالخ ا سايتخدامدا للسكن المؤقتمالفنادق( سنتيجة لد ا التويا كنشأم شارع الرشزيد

(   تعزورء مدينزة  1532(   سعند انتدا  االنتداب الهريعزاني عزا  م 1511ال ي اكتم  عا  م
بغداد بشك  ملفت للنظر نتيجة التأ ير الغربي عل  حياة المدينة سمخععدا من خز   الممثليزاء 

م الجنوبي االجنهية سالدبلومايية م االمريكية سااللمانية سالفرنسية سالهريعانية ( ستمرك ها في القس
من الرصافة عل  ندر دجلة   فض ً عن المتعلهاء العسكرية ساالدارية سالثقافية سالاحية سالدينية 

سنتيجزة لدز ا التويزا اعزد  (11مسالاناعية سا رها في ادخا  ابنية جديزدة كس تحسزين القزا م مندزا 
دزا مهاشزرة م (   اقترح فتح شوارع عريضة سسايعة  ستم فتح ا نزاا من1530مخعو كيا  عا  م

م جسزر  ضز ً عزن اقامزة جسزرين  زابتين همزا(  ف 1531شارع الكفاح   سالشيخ عمزر ( عزا م 
( فزتح شزارع عزريض اخزر سيزو 1510سفزي عزا م  (12مالشددا  سجسر االحزرار ( للعزا  نفسزه 

الرصافة سمواةي لشارع الرشيد يعرف بشارع م الخلفزا  (  ممزا كدى تج  زة الرصزافة الز  خمزس 
من الشما  ال  الجنوب تحار بيندا مح ء يكنية مفتته سمحورا يغ سها االيزتعما   قعا طويلة

كمزا تزم فقزداا  (13مهكتار ( مزن النسزيك القزديم  32التجاري سقد تسهب شارع الخلفا  بدد  م 
هكتار ( من المورس  القديم نتيجة  1000مساحة سايعة من االحيا  السكنية التقليدية تقدر بز م 

  (11مخرى كشارع الماارفمالهنوك( سشزارع السزراي سشزارع السزمؤا  سالمستنازرلشق شوارع ك
السزن   عن مقترباء الجسور م باب المعظم ( سأيرها من الشوارع الثانوية فض ً 1ينظر خريعةم

  الشددا  ( سنتيجزة لز ل  نشزعت الحركزة التجاريزة بشزك  يزريع   سقزد شزيدء علز  شزوارعدا 
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المتعددة العوابق حت  كصهحت سكأندا يتا ر كونكريتية تخفي خلفدزا  الر يسية الكثير في المهاني
 نسيجاً ترا ياً يعاني من االهما  سالتدهور سالتداعي فض ً عن مشاك  كخرى.

 (1خريعةم
 الشوارع الر يسة سالفرعية في الرصافة القديمة حي الرشيد

 
 الخريعة من اعداد الهاحث باالعتماد عل : كمانة بغداد  سحدة الهلدية الرصافة  شزعهة  المادر: 

Gis.  

 المشاكل الحضرية في مركز الرصافة ) حي الرشيد (:
 ضع  كفا ة الخدماء . -1
 انحسار االيتعما  السكني . -2
 تدهور الحالة االنشا ية للوحداء السكنية . -3
 االةدحا  المرسري . -1
 التلو  بأنواعه م بيتي   باري   هوا ي   في ياسي (  -0
 التداخ  بين ايتعماالء االرح. -1
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 األماكن التراثية أهميتها ووظائفها :
تمثزز  األهميززة التاريخيززة للتززرا  العراقززي مورس ززاً  قافيززاً سعلميززا   كمززا تمثزز  الدويززة 

العاور سكل  فزي خز    الحضارية للشعب سللترا  صلة مهاشرة في نشو  حضارته سارتقا دا عهر
بياا ع قة الترا  حاسياً لإلحدا  سالرموة سالقيم العليا للمجتما سكيفية ينعاش تل  االماكن اس 
المواقززا الترا يززة لتسززدم فززي عززادة تشززكي  المكززاا ساالرتقززا  بززه عمرانيززاً س قافيززا سيززياحياً ليززتم 

 ايتخدامه ستو يفه لألنشعة السياحية .

 األهمية التاريخية : أواًل: 
يا المنعقة الممتدة في شارع الخلفا  حت  نداية شارع الرشيد تضم عدد مزن األبنيزة الترا يزة 
سالشواخص التاريخية المدمة التي تشك  موقعزاً ساحزداً منظزوراً فزي التخعزيو المكزاني  ستؤهز  

ومزة مترابعززة مزا مكوناتدززا المنعقزة لتكزوا مززورسداً يزياحياً  قافيززاً سدينيزاً   يك تعزد المنعقززة منظ
سالمجاسراء األخرى مث  القشلة سالمتح  سالمدرية المستنارية سأيرهزا فزي المظزاهر الترا يزة 
في المنعقة كاأليواق سالخاناء سالجواما سالكنا س فالترا  هو تراكم الخهرة سالمعرفزة سالزوعي 

نسانية مما يكش  عزن مهزرراء ال ي كنج ا المجتما تجاا كاته سالعالم ستجاا س يفته سريالته ام
  سقد كدء عوام  ييايية ساقتاادية ساجتماعية  ال   (10مسجود ه ا المجتما ساهميته التاريخية 

ر العامزة فزي حيزاة األمزة كا تشدد بغداد اهتماماً مت ايداً بالتزأريخ سبضزرسرة ادراك جز سر الظزواه
لزز  مختلزز  االنشززعة االقتاززادية   سمززدى تززأ ير هزز ا الجزز سر التاريخيززة ع (11ميززليماً ادراكززاً 

سالثقافية سالدينيزة ساالجتماعيزة  سكزاا هز ا اال زر التزاريخي ساضزحاً علز  مجمز  الحيزاة العامزة 
للمواطن الهغدادي باورة عامة   يك اا األزب المزواطنين يؤيزدسا اا الجز سر التأريخيزة للمنعقزة 

 ( . 1م ا رء عل  مجم  الحياة العامة ساألنشعة المختلفة ينظر جدس  
 ( 1جدس  م 

 نسب المواطنين ال ين يؤيدسا األهمية التاريخية للمنعقة
 % % ك  % نعم األهمية التاريخية للمنعقة ء
 100 11 01 ا ر التاريخ من الناحية االجتماعية 1
 100 11 15 ا ر التاريخ من الناحية االقتاادية 2
 100 11 11 ا ر التاريخ من الناحية الدينية 3
 100 10 10 ا ر التاريخ من الناحية الثقافية 1
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 . الهاحثة باالعتماد عل : ايتمارة االيتهيااالمادر:  
( ن حظ اا األب المواطنين يؤيدسا األهمية التاريخية للمنعقة  1م  سمن خ   جدس 

%( سعل  الناحية  15%( سعل  الناحية االقتاادية م 01سا رهما عل  الناحية االجتماعية بنسهة م
%( سه ا يد  عل  كا المنعقة كاء جز سر تاريخيزة  10%( سعل  الناحية الثقافية م 11الدينية م

 الحاضر .  عريقة تمتد ال  الوقت
سب ل  فاا الترا  العمراني ألي كمزة مزا هزو يال تو يزق لتزاريخ س قافزة سحضزارة األمزة  

 ينهغي الحفاي عليه سصيانته ساعادة احيا ه عند تعرضه لعوام  تؤدي ال  تدهورا .

 أهميتها المعمارية: ثانيًا :
العمرانزي للمدينزة سهزي منهزع تعد المعالم الترا ية داخ  المدا ج  اً ال يتج ك من النسيك 

االصالة الز ي يحفزظ للمدينزة شخازيتدا سكاتدزا مدمزا تعرضزت للمتغيزراء الفنيزة ساالقتازادية 
ساالجتماعيززة . يك كا كألززب المورس ززاء المعماريززة كبنيززة عامززة لو ززا   دينيززة س قافيززة ساداريززة 

  كمزا اا أالهيزة القزا م  ستجارية مث  الجاما سالسوق سالمدرية سالكنا س سالقاور ما يرتهو بدا
من ه ا األبنية كاء مواقا مرك ية   تفيد ه ا المورس اء في مسح ايتعماالء االرح في المدينة 

يسززد  ايززتيعاب التغيززراء الحاصززلة  العربيززة سمعرفززة االنمززاط السززا دة فززي تلزز  المرحلززة ممززا
 . (12مخ لدا

تحديزدا بالشزك    امزا  ل ا فزإا األبنيزة المعماريزة هزي مظدزر سجزوهر  فزالمظدر يمكزن
الجوهر فدو المضموا ال ي يعد الترجمة للفكر ال ي يجسزد ضزمن الوجزود المزادي سالمعمزاري 
برموة سمعاني تمتد رسحدزا مزن الحضزارة ستزرتهو فيدزا كفزراد سكفكزار تلز  الحضزارة فضز ً عزن 

ن قهز  المزواطن الو يفة التي تؤديدا ه ا األماكن  سمنعقة الدراية ال ت ا  تحظ  بأهمية كهرى مز
الهغدادي سالسياح ال ين يترددسا عل  المواقا الترا ية  مما يد  عل  كا الشواخص المعماريزة ال 

المتداخلززة فززي المنعقززة ينظززر تزز ا  تنززهض بالحيززاة فززي سيززو ال حززا  الدا زز  فززي االيززتعماالء 
 ( . 2جدس م

  

                                                           


  . 
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 ( 2جدس  م 
 األهمية المعمارية لمنعقة الدراية

 %100 ك  % نعم % المعماريةاألهمية  ء
 100 1 52 المدرية المستنارية 1
 100 12 13 القشلة سالسراي 2
 100 10 00 المتح  الهغدادي 3
 100 22 21 األيواق الترا ية 1
 100 02 11 الخاناء 0
 100 1 51 الجواما سالكنا س 1
  الهاحثة باالعتماد عل : ايتمارة االيتهياا.المادر : 

 
( بين األهمية المعمارية لألبنية الترا ية التي الةالت تج ب انظزار 2سمن خ   جدس  م

ال ا رين ب خارفدا سكبوابدا سكيوارها سنقوشدا التي تنفرد بدا عزن بزاقي منزاطق بغزداد سالتزي يفزوح 
 مندا ععر الماضي سيخالو عهق الحاضر . 

 ين يؤيدسا األهمية المعمارية للمدريزة ستهاين األهمية المعمارية لألبنية الترا ية نسهة ال
% (  00% ( سالمتحززز  الهغزززدادي م 13%( سالقشزززلة سالسزززراي م  52المستنازززرية بلغزززت م
%( سنتيجزة لدز ا  51% ( سالجواما سالكنزا س م 11% ( سالخاناء م  21ساأليواق الترا ية م 

م حزي منعقزة الرصزافةة فزي األهمية ينهغي التعرف عل  كهم الو ا   التي تؤديدا األماكن الترا يز
 الرشيد ( .

 وظائف األماكن التراثية وتوزيعها الجغرافي في) حي الرشيد(:
ال يوجد كي مهن  في مكاا دسا ايتعما  كس س يفة يؤديدا  حسب الغرح ال ي نشأ مزن 
كجلززه سالزز  الوقززت الحاضززر. يك كا معرفززة كهميززة سدسر األمززاكن الترا يززة ساأنززا  هزز ا الو ززا   
ستعويرها. ما هي يال محاسلة الربو بين الو ا   ستعميق ج سر الربو بين الماضي سالحاضر سمن 

 كهم االيتعماالء الترا ية :
 .المتمث  بالقاور الترا ية االيتعما  السكني .1
 االيتعما  التجاري المتمث  باأليواق سالخاناء سطرق النق  .2
 االيتعما  الديني المتمث  بالجواما سالكنا س  .3
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 تعما  الترفيدي المتمث  بالمقاهياالي .1
 االيتعما  الثقافي  المتمث  بالمدار  سالمتاح .  .0

سيا لد ا االيتعماالء س ا   تؤديدا سخدماء سمعرفة ه ا الو ا   تع ة من كهميتدزا 
سمزن كهززم   سزياحة لغزرح ايزتقعاب السززياح اليدزاسالندزوح ساالرتقزا  بدزا سمحاسلزة  ربعدززا بال

  الو يفة االقتاادية . -2   الو يفة الدينية .  -1 الو ا   :
 .الو يفة السيايية -0   الو يفة االجتماعية-1       الو يفة الثقافية . -3           

 الو يفة الدينية -1
يا العقيدة الدينية لدزا الزدسر األيايزي فزي تشزكي  الهنيزة االجتماعيزة سالسزلوكية للفزرد 

لعهزادة سهز ا ك زر بشزك  مهاشزر فزي عمزارة المدينزة العربيزة سانعكس باورة ايايية عل  كمزاكن ا
االي مية . كما يمث  المسجد الجاما مرك   قز  المدينزة سكزاا يتويزعدا جغرافيزاً ستنتشزر حولزه 
المهاني السكنية   سيؤمن المسجد الجاما للنا  مكاناً ألدا  نشاطاء رسحية كس دينيزة كس ييايزية  

الجوامزا الترا يزة  ستضم منعقة الدرايزة عزدداً مزن .(11مالمسجد عن طريق الفنا  المفتوح داخ  
 :( 1ينظر جدس م

 الجواما سالكنا س الترا ية في حي الرشيد (1م جدس 
 الكنا س الجواما المحلة
101 2 2 
101 - 1 
101 2 0 
110 1 - 
112 3 1 
111 5 - 
 5 21 مجموع

 .Gisالهاحثة باالعتماد عل   سحدة بلدية الرصافة  المادر:           
سمن كشدر ه ا الجواما هو جاما االةب  ال ي يعود ال  االما  قولي خاا كميزر االسةبز  

. سجزاما الحيزدر خانزة الز ي شزيدا الزوةير داسد باشزا  (15م(  1115ال ي توفي في بغداد عا  م 
ة  سيتفق علما  اال ار بأا جاما الحيزدر خانزة ( في عدد الدسلة العثماني 1115سالي بغداد ينة م 

 معاصززرة مززن حيززث التخعززيو سالعمززارة هززو كسيززا سكجمزز  سككمزز  جوامززا العززراق اال ريززة ال
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. فض  عن كربعة كنزا س ترا يزة ضزمن مشزرسع بغزداد عاصزمة الثقافزة  لكزن هز ا  (20مسال خرفة
 . (21مالمشرسع لم ينف  بسهب عد  م تقد  الشركاء للمناقاة (

سمن كهم الجواما مسزجد السزليمانية سمرقزد عثمزاا بزن يزعيد العمزري سجزاما السزراي  (1
 (.  111سجاما الوةير في محلة م 

جاما االصفية سمرقد محمد المسري سجاما الخفافين سمرقزد ابزو شزيهة سجزاما العادليزة  (2
 (. 110الكهير م

اق  الهغدادي جاما السيد يلعاا علي سمرقد الشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب بن ايح (3
 ( . 101م 

 الو يفة  االقتاادية : -2
يا الحراك في المدينة  اهرة مستمرة طالما هناك تغيراء اقتاادية ساجتماعية سييايية  
سللعام  االقتاادي دسراً مدماً في  ةيادة يكاا المدا من خ   ما توفرا في فرص عم  كثيزرة   

ة كانت فيدا من  عشراء القرسا   سكانزت كيزواق سمدينة بغداد مشدورة بأيواقدا فالحركة التجاري
بغداد مرك اً دسلياً للتجارة   سكاا دجلة هو الشرياا الحيوي  للتجارة آن اك فضز ً عزن مزا ياز  

 محمزد  دلي  عل  كل  قو  الريو  الكريم . سخير  (22معهر الاحرا  من بضاعة ال  العاصمة 
سقاح عاد    سندزر جزار   سيزوق قزا م ( سلعز  مدينزة " ال تستوطنوا بلدةً يال فيدا طهيب ماهر   

  قارنة ما نظيراتدا في بلداا كخرىبغداد ايتوفت من االيواق التي ملتت بأنواع الهضا ا سالسلا م
سقد عرح ه ا الواقا الرحالة االجانب ال ين ةارسا بغداد في فتزراء مختلفزة سمزن كهزم األيزواق 
الترا ية المعلة عل  شارع الرشيد هو يوق الشزورجة  سيزوق الهز اةين  سيزوق الازفافير  سيزوق 

 ( يوقاً ينظزر جزدس  21هرج سيوق الميداا  سقد بلغ عدد األيواق الترا ية في منعقة الدراية م 
 ( . 0م 

 ( 0جدس  م 
 األيواق الترا ية في حي الرشيد

 األيواق الترا ية المحلة
101 - 
101 - 
101 2 
110 21 
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112 - 
111 3 

 21 المجموع 
 الهاحثة باالعتماد عل  الديتة العامة لآل ار سالترا    شعهة التحرياء الترا ية .المادر : 

الحياة االقتاادية ساالجتماعية للمدينة سأالهاً مزا كزاا سقد لعهت األيواق دسراً كهيراً في 
محور السوق مرتهعاً بالمسجد الجزاما فزي مركز  المدينزة ليعهزر عزن صزفة التفاعز  بزين الجزانهين 

 21م ( ككهزر عزدد مزن األيزواق الترا يزة110الرسحي سالمادي في حياة السكاا ستحتز  محلزة م
  مزا يزد  علز  كهميزة المحلزة مزن الناحيزة التجاريزة يوق( ترا ي نظراً لقدمدا في هز ا االيزتعما

 ساالقتاادية .
 الو يفة الثقافية:  -3

 كاء طزززابع ترا زززي  توجزززد فزززي منعقزززة الدرايزززة العديزززد مزززن األمزززاكن الثقافيزززة
 ( .1ينظر جدس م 

 (1جدس  م
 الو يفة 

 مقاهي ترا ية مدرا  ترا ية المحلة
101 - - 
101 - - 
101 2 - 
110 1 0 
112 2 - 
111 2 1 

 1 2 المجموع
 الهاحثة باالعتماد عل  الديتة العامة ل  ار سالترا    شعهة التحرياء الترا ية.المادر : 
سمن كهم المزدار  الترا يزة هزي المدريزة المستنازرية سالمدريزة المرجانيزة سالمدريزة  

ستدر  فيزه العلزو  العقليزة سالفقديزة  الداسدية التي شيدها الوالي داسسد باشا في جاما الحيدرخانه
  سيوق السراي ال ي يعد  (23مسفيدا مكتهة فيدا مجموعاء قيمة من كتب كع   األمة سمشايخدا 

من المحاسر التاريخية الترا ية المدمة في بغداد  سيمتاة السوق بأهميته المعمارية ستخازص هز ا 
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سيعد شارع المتنهي كشزدر سكقزد  الشزوارع فزي  السوق بهيع المواد المكتهية سالدنديية سالقرطايية.
بغداد   لما له من كهمية تاريخية ستتفرع من جانهه األةقة الضيقة التي تشغلدا المكتهاء سالمعابع 
بعد اا هجرها يكاندا القدام    سيمي ه ا الشارع بايم الشاعر المتنهي  سيعزد يزو  الجمعزة هزو 

متزاء مزن المزواطنين القتنزا  الكتزب  سيحتزوي الشزارع عيد الثقافة االيهوعي حيث يأتي يليزه ال
كيضززاً علزز  العديززد مززن المحزز ء ساألمززاكن الترا يززة التززي يعززود الززهعض مندززا الزز  ندايززة حكززم 

 . (21مالعثمانيين
سكززاا للمقززاهي دسر كهيززر فززي نشززر المهززادل امنسززانية التحرريززة سيتهلززور الززوعي الثقززافي 

لشززعرا  ساألدبززا   سالسيايززيين سالفنززانين فتحولززت بعززض سالززوطني ساالجتمززاعي  يك كززاا يؤمدززا ا
لمقززاهي مقدزز م حسززن العجمززي( المقززاهي الزز  منتززدياء ادبيززة سملتقيززاء  قافيززة سمززن هزز ا ا

 معارف اأا ( سمقد م ال هاسي ( سمقد مالهراةيلية ( .سمقد 
 الو يفة االجتماعية :  -1

معن  المدينة سفزي خلزق  قافزة لعب  االنساا عل  مر العاور  دسراً ايتراتيجياً في صنا  
حضرية تت    سالمتعلهزاء المتغيزرة سالمت ايزدة كزالمتغيراء السيايزية ساالقتازادية سالثقافيزة   
بمعن  اا االنساا هو صانا الحضزارة . سيزرى ابزنم خلزدسا( اا االجتمزاع ضزرسري للهشزر سهزو 

اا يتحدد سيتموضا في مكزاا  يععي معن  العمراا   يك اا كي اجتماع كس تعاسا للهشر البد له من
جغرافي محدد سمنظم سفزق عناصزر التزرابو سالتواصز  الهشزري الز ي يتجسزد علميزاً فزي اشزكا  

 .(20مالسكن سالعمارة
ستتحززد األهميززة االجتماعيززة مززن خزز   االطزز ع سالتعززرف علزز  العززاداء سالتقاليززد 
ساالعراف سانماط السلوك االجتماعي سمظاهر الهنزا  سع قزاء السزكاا سهز ا يسزاعد علز  فدزم 

 .(21مطهيعة الع قاء السا دة آن اك سمن  م اأنا  المجتما  قافياً سحضارياً ساجتماعياً 
فزي مدينزة بغزداد دليز  علز  كلز  يك كا هز ا المحز ء كانزت ستعد المح ء السكنية 

تعكس طهيعة االنتما اء القهليزة سكزاا لدزا طريقزة بنزا  تعكزس طهيعزة هز ا االنتدزا  فضز ً عزن 
 كيواقدا سجوامعدا سحماماتدا .

( التزي الةالزت شاخازة الز    2سمن األبنية الترا ية السكنية في المحلزة ينظزر جزدس  م 
 ( سحدة يكنية . 210د بلغ عددا م الوقت الحاضر سق

يا نمو التجما سالتكت  المعماري المكاني للمجاميع السكنية ال  مح ء متهاينة تتأ ر 
بجملة من العوام  مندا عنار األماا سطهيعة العا لة سالمستوى االقتاادي سالثقافي   فضز ً عزن 

خ سالثقافة سالمواد امنشا ية المتزوفرة  الناحية المعمارية للوحدة السكنية ال ي يعكس الهيتة سالمنا
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. ستتوةع  الوحداء السكنية المتمثلة بمساكن الشناشي  الترا يزة  (22مسالحياة االجتماعية لأليرة 
في كافة المح ء المدرسية  سالتي الةالزت شاخازة فزي الوقزت الحاضزر سيعزود هز ا المزورس  

 (.2مالحضاري ال  العارين العهايي سالعثماني. ينظر جدس 
 (2جدس  م 

 الوحداء السكنية الترا ية في حي الرشيد 
 الوحداء السكنية الترا ية محلة         

101 111 
101 11 
101 201 
110 112 
112 10 
111 112 

 210 المجموع
 الهاحثة باالعتماد عل  الديتة العامة ل  ار سالترا   شعهة التحرياء الترا ية.المادر: 

 
 الو يفة السيايية   -0

تمتاة منعقة الدراية بأهميتدا الثقافية سالتاريخية ألندا تضم معالم ترا ية سكبنية معهرة عن 
فتراء تاريخية مختلفة مكونة ب ل  طابع عمرانزي ترا زي حضزاري للمنعقزة  فضز ً عزن األهميزة 

داد  يك اجتمزا فيزه السيايية فمث ً كاا جاما الحيدرخانة ال ي شدد صفحاء مشرقة مزن ايزا  بغز
اعياا بغداد سانعلقت منه  ورة العشرين  كما شدد شارع الرشيد احدا اً ييايية ساجتماعية سادارية 

( سكقزا  فزي يزاحتدا يزاعة  1111يك اا يراي بغداد سالقشلة التي بناها الوالي نامق باشزا عزا  م 
 . (21ملتدريب العسكري كهيرة  سالغرح في سجود ه ا الساعة هو ايقاي الجنود ال  اسقاء ا

( كما السراي فقد  1512ساتخ ء القشلة مسكن للضهاط االنكلي  بعد االحت   عا  م 
كاا دار للحكم سيجناً للمعتقلين السياييين سدا رة الشرطة   كما اتخ  السراي ب طاً ملكياً حيث 

لزوي مقزراً  لزوةارة ( فالقشلة كتخز  طابقدزا الع1521توج المل  فيا  األس  ملكاً للعراق عا م 
المالية بينما شغ  العابق األرضزي مزن قهز  مديريزة االشزغا  العامزة   امزا الجدزة الجنوبيزة لمهنز  

 . (25مالقشلة فقد شغ  العابق العلوي لمجلس الوةرا  سااليف  لمديرية العابو العا  
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فزة سال سه ا يعني اا منعقة الدراية شددء احدا اً ييايية مرتهعة بقاور تاريخيزة مختل
ةالت تحظ  بد ا األهمية من خ   المقاهي التي كاا لدا دسر كهير في سعي سنضوج الزركي العزا  
العراقي   يك كاا يؤمدا الشعرا  ساألدبا  سالسياييين   فما من مظاهراء خرجت في شوارع بغزداد 

هزز ا المقززاهي يال سكززاا شززارع الرشززيد بدايززة انع قدززا كس معهززراً لدززا  شززاعراً كس كديززب. سالتزز ا  
سالتجمعاء يوا  في شارع المتنهي كس القشلة كس ياحة التحرير كس الميداا مرك  لدزا دسر كهيزر فزي 

 طرح األسضاع السيايية سكحوا  المواطنين سالمثقفين سمنظماء المجتما المدني .
 :(30مالتشريعاء الخاصة بالحفاي عل  اال ار سالترا  العراقي 

العراقي األس  لآل ار يك اا ه ا القانوا منا تدديم الدياك   تم تشريع القانوا 1521عا   -1
 الترا ية كس تغير ارتفاع المهاني المجاسرة لدا .

تزم ايزتهدا  القزانوا األس  بدز ا القزانوا   ساعتهزر كز  بنزا  يحمز  اهميزة  1513عا   -2
متمثلة   ا راً  ابتاً أير منقو    ما اععا  السلعاء الحكومية ال 1200تاريخية من  قه  

 بدا رة اال ار حق تو يق االبنية القديمة سالمواقا التاريخية سايتم كدا .
الز ي عزد األبنيزة كاء  1521( لسنة  120صدر قانوا اال ار المعد  رقم م  1521عا   -3

عزا    مزن اال زار أيزر  200األهمية التاريخية اس الدينية التزي يعزود انشزا دا الز  مزا قهز  
 رة اال ار حق تو يقدا سايتم كدا .المنقولة ما اععا  دا 

للوحزداء المعماريزة كاء القيمزة  صدر قانوا أيزر مازعلح ا زار الز  تزرا  1525عا   -1
عزا  ( سحزو   200التاريخية اس الدينية اس الفنية الثقافية التي يعود انشا ها ال  كق  من م 
و يزق االبنيزة القديمزة دا رة اال ار ال  مؤيسة عامة لآل ار سالترا . سيدزدف القزانوا الز  ت

التاريخيزززة كس الدينيزززة كس الثقافيزززة مزززا تثهيزززت خاا ازززدا سحالتدزززا المعماريزززة سطهيعزززة 
ايززتعماالتدا. ساعتهارهمززا  ززرساء سطنيززة ستسززميتدا بمنززاطق الحفززاي مززا اعززداد خززرا و 

 تفايلية خاصة بدا .
فزي تشزرين مهزادرة امانزة بغزداد  1525( لعزا   1سكاا من نتا ج تشريع القزانوا رقزم م 

( باعداد دراية حو  الحفاي ساعزادة JCP  بتكلي  الشركة االيتثمارية اليابانية م 1512الثاني 
 . (31متأهي  ستعوير الرصافة القديمة( 

 الدراسات المعتمدة في تطوير  حي الرشيد حسب التصميم االساس:
الز  التفكيزر يا نمو ستويا مدينة بغداد س دور اةمة السكن سنمو السكن العشزوا ي دفزا 

ففزي  بإعداد تاميم كيايي يساعد عل  تعور المدينة سفق كيس مخععزة سمعتمزدة فزي التعزوير 
التي اقترحزت شزق شزارع بمزواةاة شزارع  (32معدد ال  شركة بريكس سبرسنو االلمانية 1531عا  
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  الرشيد ستوييع حدسد الهلدية  فض  عن تخعو الشوارع بسهب ةيادة سيا   النق   سلم يشزر الز
 األهمية الترا ية لمرك  بغداد سيه  الحفاي عليه ستعويرا .

كهم  الجانب التزاريخي للمنعقزة سلزم يز كر  1500شركة دسكيساد  اليونانية عا   – 2
 كهمية مرك  بغداد .

: ككزد هز ا التازميم علز  ضزرسرة تخعزيو  1523التاميم االنما ي الشام  لعا   – 3
تفقزد شخازيتدا سمكانتدزا الترا يزة مزن خز   الحفزاي علز   مدينة بغداد كمدينة تاريخية كزي ال

الترا  التاريخي سصيانة االبنية الترا ية لتهق  شواهد عل  مركز  بغزداد االصزلي. سقزد كععز  هز ا 
التاميم كهمية ممي ة لشارع الرشيد عن بقية شوارع بغداد لخاوصزية الشزارع مزن حيزث س يفزة 

 سمقايه سعناصرا المعمارية .
لتاميم المفاهيم سالمازعلحاء التزي تقزو  عليدزا كيزس الحفزاي سالتعزوير سقد حدد ا

كالتحديد سالتعوير سالتأهي . سماةا  ه ا التقييم هو المعمو  عليه في عملية التعوير الز  الوقزت 
 الحاضر رأم الهعد ال مني سالتغير المستمر في ايتعماالء األرح . 

 ي عملية التعوير .يال كا امانة بغداد تعتمد عليه بشك  كهير ف

 المشاريع المعتمدة لتطوير حي الرشيد:
  JCP   1511مشرسع تعوير الرصافة   ل يتشاري الياباني  – 1

تناسلت الدراية للجانب التخعيعي لتعوير منعقة الرصافة القديمة سفزق الدزدف المتمثز  بحمايزة 
طهيعزة لكونزه المازدر الر يسزي ستع ي  المرك  التاريخي لهغداد ساعتهزار ندزر دجلزة السزمة األكثزر 

للعديد من الفعالياء سالمعالم الترا ية التزي احتضزنتدا الحافزة الندريزة كالقشزلة سالسزراي سالقلعزة 
ساأليواق سالجواما سالمدار  الدينية سالخاناء   من خ   محاسر الحركة القديمزة لهغزداد يك اا 

نحزو الهوابزاء الر يسزية األربعزة فزي  كألب  ه ا المحزاسر مالسزابلة( تهزدك مزن الندزر  زم تتشزعب
الرصافة  ستعرقت الدراية ال  بحث ستعوير ه ا المحاسر كمفتاح ر يسي لمعالم خعة الحفزاي   
سبالتالي تقد  امكانية يعادة ربو المناطق التاريخية التي جز كء بعزرق المركهزاء القديمزة لتتزي  

المدينزة القديمزة  سربزو هز ا المحزاسر  كفض  يه  التن ا لل سار سالسواح في التعرف علز  معزالم
 . (33مة كالمترسالقديمة بمحاسر الحركة الحديث

 : 2010مشرسع تعوير شارع الرشيد   امانة بغداد    – 2
حدد ه ا المشرسع المنعقة الممتدة بين شارع الرشيد شرقاً سبزين ندزر دجلزة أربزاً سبزاب 

لجمدوريزة سيزاحة التحريزر جنوبزاً   ستهلزغ المعظم سمهنز  سةارة الزدفاع القزديم شزماالً   سجسزر ا
(     سكززاا فززي كهززداف المشززرسع كا تكززوا التاززاميم  502000مسززاحة المشززرسع الكليززة م 
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حضارية منسجمة ما المورس  الثقافي  سالترا ي  سالتزاريخي مزن جدزة ستعزوير المنعقزة سجعلدزا 
 قافيزة   ترفيديزة ( سفزتح  قهلة لل ا رين من جدة كخرى  بايتحدا  س ا  م يزياحية   تجاريزة  

مناف  عل  ندر دجلة لتفعي  مسارا ضمن المنعقة سربعه بمساراء مستحد ةم خضرا  ( ما األخ  
بنظر االعتهار المعالجاء المرسرية للمنعقة  سيبزراة حركزة السزابلة. سمزن كهزداف المشزرسع ايضزا 

ا منعقة ترا  سا ار سةيزادة العم  عل  تكام  المنعقة بنسيجدا الحضري المتمي  سحمايتدا بكوند
الوعي الجماهيري بالمعالم سالشزواخص الر يسزية فزي الشزارع سكهميزة الواجدزة الندريزة للمشزرسع 

 ستشجيع الفعالياء المختلفة من عودة نظا  المشاة في اطار منعقة صديقة للهيتة.

 
 التجديد الحضري والحفاظ في مركز بغداد ) الرصافة ( .  خطط

التجديد الحضري تددف ال  معالجة مشاك  التحضر السريع ساكتظاي المزدا يا يياية 
ستدهور بيتتدا   الييما فزي المنزاطق المرك يزة التاريخيزة سيعزرف التجديزد الحضزري بأنزه اعزادة 
التخعيو الشام  اليتعماالء االرح الحضرية الييما المناطق القديمة سالمتضررة كاء األهمية 

لقيمة الفنية  سكلز  سفزق مهزادل الحفزاي ساعزادة التأهيز  سالتعزوير  حسزب التاريخية سالدينية سا
 . (31مكسلوياء الحاضر سمتعلهاء المستقه 

ستعرف األمم المتحدة التحديد الحضري بأنه : عمليزة سايزعة النعزاق تدزدف الز  اةالزة 
ن منزاطق الوحداء المعمارية المتدر ة سأير الاحية في المح ء القديمة   في اج  اعادة تكزوي

 . (30محضرية متكاملة سمترابعة عل  ايا  خعو شاملة متنايقة
كما الحفاي فيعرف بأنه صيانة المهاني القديمزة التزي تتمتزا بواقزا عمرانزي جيزد سربعدزا 
علمياً ما ايتعماالء االرح بمزا يزؤمن كفزا ة ايزتغ لدا سايزتمراريتدا الو يفزة سيصز ح سيةالزة 

ك  سالتدره   . (31مع ماء التآ
سقد تم صياأة األب المسزاجد سالجوامزا الترا يزة ستزم تعزوير سصزيانة القشزلة سالسزراي 
سالمدرية المستنارية   ستم ايضا صيانة ستأهيز  المتحز  الهغزدادي سخزاا مرجزاا الز ي اعيزد 
تأهيله سترميمه ليؤدي س يفة جديدةم مععم يياحي(   كما شم  التعور يوق الافارين ستهليعزه 

لمح ء سبنا  باب سمدخ  للضيوف حفا اً عل  طابعة الترا زي المميز  بتهضزا سترميم ساجداء ا
 ستجارة السلا النحايية التقليدية.

كما خضا يزوق شزارع المستنازرم الندزر( لعمليزة تعزوير سصزيانة مزن حيزث االهتمزا  
بواجداء المح ء التجارية ستهليو السوق ساعادة تسزقيفه ستزم ينشزا  يزوق الرصزافي الحزديث 
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ية كاء خمسة طوابق كما انج  مشرسع تعوير شارع الرشيد من حيزث اعزادة التهلزيو ست سيزدا بأبن
بالخدماء األيايية   سك ل  الحا  بالنسهة لسوق الغز   الز ي اعيزد تأهيلزه ستحسزين ساجدزاء 
المح ء فض ً عن ألق شارع المستنارم الندر( عن حركة المركهزاء سخازص لحركزة السزابلة 

سمقاسمزة يد يلعاا علي سبمواد بنزا  حديثزة كما تم هد  سيعادة بنا  جاما ي (1551فقو عا  م 
 . (32م

سمن خ   المشاريع المنج ة في عملية التعزوير سالحفزاي ساعزادة التأهيز  يال كا هنزاك 
نقص ساضح فزي مسزتوى الخزدماء سالزربو بزين مختلز  االيزتعماالء سعزد  سجزود مزؤه ء 

ة للوصو  ال  المعالم الترا يزة لغزرح الندزوح سالوصزو  الز  ترفيدية سيياحية سخعة نق  متكامل
 تنمية حقيقة شاملة سج رية سايتغ   ه ا الثرسة للتنمية السياحية .

 يعادة كحيا  ستعوير الشواخص الترا ية في حي الرشيد
يا شارع الرشيد مج ك ال  خمسة  مناطق مورفولوجية ساا هز ا المنزاطق لزم تنشزأ نتيجزة 

يزة معينزة   لكندزا نشزأء مزا انشزا  الجسزور الرابعزة بزين الكزرخ سالرصزافة سهزي قراراء تخعيع
 مالشددا  ساألحرار  الجمدورية   السن  ( فض ً عن الواجدة الندرية المحاكية لندر دجلة .

: ستهدك من ياحة باب المعظم سينتدي فزي الميزداا سيوجزد الجوامزا  منعقة الميداا – 1
الترا ية كمرقزد عثمزاا بزن يزعيد العمزري سجزاما الزوةير سجزاما السزراي فضز ً عزن سالمتحز  

 الهغدادي كما توجد القلعة سالسراي سالقشلة .
د ه ا : تهدك من ياحة الميداا ستنتدي عند ياحة الرصافي   ستع منعقة الحيدر خانة – 2

المنعقة من كقد  مناطق شزارع الرشزيد سكا الكثيزر مزن كبنيتدزا تعزود الز  فتزرة مهكزرة مزن القزرا 
الماضي  سيميت ه ا المنعقة ايمدا من جاما الحيدر خانة الواقا فيدزا   سالز ي يعزد مزن كشزدر 

 الشواخص المعمارية من شارع الرشيد سجاما المرادية .
الرصافي ال  ياحة الو هة   سيوجد فيه ككهر األيواق : تمتد من ياحة  منعقة السوق – 3

الترا ية كسزوق الازفارين سكيزواق الم بزس سيزوق الز هب سالسزوق العربزي سكيزواق الشزورجة 
سشارع المستنار فض ً عن خاا مرجاا سالمدرية المستنارية فضز ً عزن  ز   كنزا س ترا يزة 

نمزا يظدزر تمثزا  الرصزافي بشزك  كما تتمي  بوجود فضا  حضري سايزا أيزر معزرف بوضزوح سا
مفاجئ  عندم موق  يياراء سكيواق الرصافي(   رأم اا المكاا أيزر م  زم يك اا هز ا المعلزم 

 التاريخي للشاعر عهدالغني الرصافي مختفياً في خضم حركة المركهاء سالسياراء ساالةدحا  .
ستمتزد مزن منعقزة : سه ا المنعقة معرفة بجسري االحزرار سالسزن    منعقة المربعة – 1

حافظ القاضي ال  نداية جسر السن    ستتم ه ا المنعقة بتنظيمدا النسهي لكونه يحتضن فعالياء 
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تجارية مدمة سكثيفة سيوجد تأ يراً ساضحاً لمهن  الهريزد ساالتازاالء المرك يزة للمعمزاري رفعزت 
 ة .  ( سيمث  معلماً اياييا لد ا المنعق 12  بارتفاع م 1522الجادرجي عا  

: سهززي المنعقززة المحاززورة بزين جسززري السززن  سالجمدوريززة سهززو  منعقزة السززن  – 0
كحد  مناطق شارع الرشيد ساقربدا ال   ندر دجلة سينتدي بنداية التعري  اللفظزيم الهزاب الشزرقي 

 ( ستضم كبنية يكنية أير متجانسة بين الحديثة سالقديمة سالمتداعية . 
 ترا ية في حي الرشيد حسب ايتعماالء االرح يعادة تأهي  ستعوير الشواخص ال

 االيتعما  السكني:  – 1
لم يحظ  االيتعما  السكني في حي الرشيد بأهمية كهيرة ضمن المخععاء سالتازاميم 

 االيايية   يك كا ه ا االيتعما  في تراجا مستمر سأليهاب عدة مندا :
بسززهب آليززة التفاعزز  فززي  التهززد  الززو يفيم الج  ززي( يززمة كيايززية مززن يززماء المززدا  –ك 

ايتعماالء األرح كنتيجة ل يادة السزكاا سةيزادة العلزب علز  االيزتعما  التجزاري 
  ممزا كدى الز  كدى ال  فقداا الخاوصية السكنية فض ً عن مردسدا االقتاادي مما

 ترك كصحاب ه ا المساكن ساالنتقا  ال  مناطق يكنية خارج المرك  .
 مركزز  التجززاري  يك سصزز  يززعر المتززر المربززع الواحززد مززن ارتفززاع يززعر األرح فززي ال –ب 

( مليوا   فمن أير المجدي اقتاادياً تجميزد مهزالغ ماليزة كهيزرة مزن كجز   1 – 2م 
االحتفاي بوحدة يكنية في المرك  التجاري ما امكانية الحازو  علز  سحزدة يزكنية 

 سبأيعار كخفض في مناطق كخرى .
ادى ال   دور مشاك  حضرية كقلة الخزدماء سالتلزو   نتيجة للتغير الو يفي فإا كل  –ج 

سالفوض    ستحو  الساحاء سالشوارع ال  الهاعة المتجزولين سالضوضزا  ساالصزواء 
العالية فض ً عن تحوير الوحداء السكنية الز  مخزاةا جملزة سمفزرد   ممزا كدى الز  

 . (31مفقداا المنعقة هويتدا السكنية 
للوحداء السكنية بسهب قد  ه ا الوحداء سعد  سجزود صزيانة تدهور الحالة االنشا ية  –د 

مستمرة للتداعي السكني ما اضعر الكثيزر مزن يزكاندا الز  االنتقزا  الز  سحزداء 
 يكنية كاء حالة انشا ية جيدة .

سحزدة يزكنية ( 35م(  210ستضم منعقة الدراية سحزداء يزكنية ترا يزة بلزغ عزددها م 
دية اس ايزتعما  مخزتلو بلزغ نية كس سحداء يكنية تقليفض ً عن سحداء يكنية بشك  شقق يك

 . (10م( سحدة يكنية 2010م عددها 
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ساألب الوحداء التقليدية بشك  ردل ستفتقر ال  الخدماء العامزة م المزا  سالمجزاري 
م جيزدة ة حسزب اهميتدزا الز   ز   مسزتوياء سالكدربا  ( .. سقزد  تزدرجت الوحزداء الترا يز

 سمتويعة سرديتة(.
 كهم التوصياء ال ةمة لغرح تعوير الواقا السكني :سمن 

ايززتم ك الززدسر كاء المسززتوى الترا ززي األس م الجيززدة( مززن قهزز  الدسلززة سصززيانتدا  – 1
(  سحزدة يزكنية 210باعتهارها نموكج لترا  المنعقة سترا  المدينة  سقد تم تحديزدم

 ترا ية في منعقة الدراية.
لدسر األق  كهمية مزن الزدسر السابقةمالمتويزعة( لغزرح اععا  قيماً مالية   ألصحاب ا – 2

ترميمدا سصزيانتدا  امزا يكا كانزت تابعزة لزوةارة الماليزة كس كمانزة بغزداد فينهغزي صزيانتدا 
سمتابعة االشراف عليدا من قه  الجداء المسزؤسلة عندزا اك توجزد عزدداً مزن الوحزداء 

 ياء الترميم سالايانة .السكنية العا دة ال  امانة بغداد  سهي بحاجة ال  عمل
السززماح ألصززحاب الوحززداء السززكنية التززي لززيس لدززا قيمززة ترا يززةم الرديتززة(   لكززن  – 3

سجودهزا مدزم جزداً مكمزا  النسزيك العزا  للمنعقزة   بتدزديمدا ساعزادة بنا دزا مزن قهزز  
 الجداء المسؤسلة عند التعوير .

ا في ايتعما  بعضدا ال  خاناء عند ايتم ك الوحداء المعمارية يمكن االيتفادة مند – 1
سمقاهي لل سار بما يكسب المنعقة حياة سنشاطاً بعد انتدا  فترة التسزوق سالتجزارة ينظزر 

 ( .  1جدس  م 
 ( 1جدس  م 

 نسب الراأهين بتعوير الوحداء السكنية الترا ية حسب االشغا  الو يفي
 % الغرح من التعوير سالايانة

 10 لغرح السكن – 1
 11 معارح سمكتهاء – 2
 13 متاح  – 3
 0 (م الترا    الفنانين   المعمارينالجمعياء  – 1
 15 المقاهي – 0

 100 المجموع
 الهاحثة باالعتماد عل  ايتمارة االيتهياا .المادر: 

 



 |  م  د  صفاقس قاسم هادي 

 العدد السادس عشر |  513

 ( تهزززين اا نسزززهة الزززراأهين بااليزززتعما  السزززكني بلغزززت1سمزززن خززز   جزززدس  م
% ( بسهب انحسار االيتعما  السكني نتيجة للتويا التجاري سهناك رأهة من تأهي  ه ا  10م  

% ( بسزهب  15الوحداء الترا ية لغرح السكن  م االيتعما  الترفيدي المتمث  بالمقاهي بلغتم
%(  13م%( سالمتزاح   11معزارح سالمكتهزاءمحاجة المنعقة ل يتعما  الترفيدي سيقامزة ال

 %(.0لجمعياء عل  اخت ف كنواعدا بنسهةمسكخيراً ا
( 5( دار م  110  ( في محلة م  300سقد تم ايتم ك سحدة يكنية ترا ية بمساحة م 

فض ً عن صيانة سترميم  (11ملغرح تعويرا سصيانته ستحويله ال  متح  ال عيم عهدالكريم قايم 
 . (12مسحدتين يكنيتين ترا يتين سشغلت من قه  مفتشية ك ار بغداد 

هد  الوحداء السكنية الرديتة النوعية سيعادة بنا دا بشك  حديث لغرح الحفاي علز   – 0
تواةا األنشزعة سااليزتعماالء  سيفضز  الهنزا  العزامودي ل يزتفادة مزن اصزغر سحزدة 

 مساحية ممكنة . 

 النقل والمواصالت :
تعد منظومة النق  كحد كهم األمور المدمة فزي تنظزيم ستزوفير االتازاالء سالتزرابو بزين 
االيتعماالء سالمواقا المختلفة في الهيتة الحضزرية سبزدسا هز ا المنظومزة تفقزد تلز  الو زا   

 . (13مسااليتعماالء كهميتدا 
دزا سمنعقة الدراية ساحدة فزي المنزاطق التزي نمزت ستويزعت بشزك  يزريع ستويزعت مع

الو ا   المختلفة مالسكنية  التجارية  الاناعية  الثقافيزة ( يتويزا شزهكة النقز  سالمواصز ء  
 الشوارع سالجسور.

ستعاني شهكة النق  من مشاك  عزدة كاالةدحزا  المزرسري سالتلزو  الهيتزي سالضوضزا ي 
رباء سعد  سعد  سجود مساراء محددة للسابلة فض ً عن اخت ط طرق السابلة ما المركهاء سالع

سجزود شزوارع سايزواق تجاريززة محزددة لكزن بشززك  فوضزوي. كمزا يوجززد تزداخ  فزي األيززواق 
سالمح ء سحت  األرصفة التي ايتغلت للعرح كس للهاعة المتجزولين كس التجزاسة علز  محرمزاء 

 الشارع .
سقززد ك ززرء األيززواق سالشززوارع التجاريززة علزز  التمتززا برهيززة األمززاكن الترا يززة سصززعوبة 

اليدا بسهب عد  سجود ممراء كس شوارع خاصة للسابلة فضز ً عزن عزد  كفزا ة األمزاكن  الوصو 
المخااة لوقوف السياراء سعد  سجود تنظيم مزرسري فزي المنعقزة   اليزيما اا المنعقزة فيدزا 
مقترباء الجسور م كجسر الشددا   سجسر االحرار سالسن  سالجمدورية ( . سبالتزالي فزاا منعقزة 

 . (11ممن ةخم مرسري كثي  الييما في كرسة الاهاح سقت  الدسا  الريمي الدراية تعاني 
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كما ساا عد  سجود التدرج سالتخاص الو يفي في مسزتوى الخزدماء الفرعيزة  األمزر 
الزز ي كدى الزز  حززدس  اربززاك فززي حركززة المززرسر سكثززرة الحززواد  سهزز ا نتيجززة لسززو  تنظززيم 

 . (10مايتعماالء األرح في المدينة 
ايجاد المحزاسر سالممزراء فزي المراكز  التاريخيزة القديمزة مازدراً كيايزياً ستعد عملية 

 .(11ملج ب السياح ال  المواقا األ رية 
 : اعادة تأهي  المحاسر التاريخية القديمة – 1

يا عملية يعادة المحاسر التاريخية ستعويرها تعد المفتاح الر يسي لمعالم خعة الحفاي   
بالتجزانس سااليزتمرارية بزين مختلز  اجز ا  المدينزة القديمزة  سالتي تساهم في بعزث امحسزا 

ساعادة ربو المناطق التاريخية كاء الشواخص الترا ية بعزد اا جز كء بعزرق المركهزاء الحديثزة 
ستتي  كفض  ن هة للمواطن سالسواح الراأهين في اكتشاف ترا  سكصزالة سأنز  المدينزة القديمزة  

 قة بين المركز  الترا زي القزديم مزن المدينزة م بغزداد ( سندزر فض ً عن كا ه ا المحاسر تعيد الع
 : (12مدجلة ستساعد عل  انفتاح االج ا  الخلفية عل  الندر سمن كهم ه ا المحاسر 

 القار العهايي م نعاق الميداا ( . –القلعة  –الهاب الويعاني  -1
 خاا مرجاا . –الشورجة  –الشيخ عمر  –الهاب الويعاني  -2
 السن  ( . –م المربعة  –الكي ني  -باب العلسم  -3
 الكي ني م نعاق السوق ( . –الميداا  -1
 (.0السراي   مواةي لندر دجلة   ينظر خريعة م –الميداا  -0
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 (0خريعةم
 المحاسر التاريخية في الرصافة القديمة

 
الخريعة مزن كعزداد الهاحزث باالعتمزاد علز : كمانزة  العاصزمة   درايزة حفزظ ستعزوير المادر: 

 .10  ص JCP  1511 –صافة القديمة  تقرير  الشركة  االيتشارية اليابانية الر

 ومن أهم مقترحات التطوير
 تحوي  المحاسر اع ا ال  مناطق مشاة للسابلة ستديتة مناطق الجلو  . -1
 . 110رفا التجاسة بكافة انواعه المجاسر للهاب الويعاني في محلة  -2
ساقامة المخيماء السياحية اس مراك  االيوا  اس الفنزادق كعادة صيانة ستأهي  الهاب الويعاني  -3

. 
عند ربو باب العلسم ال  المربعة سالسن  مالمحور الثالث( يجب سضا رم  تز كاري ترا زي  -1

يرم  ال  مالهاب( فض ً عن ايجاد رموة ترا ية يمكن االيتعاضة بدزا عزن االجز ا  المنزد رة 
اد المسزاراء سالمماشزي المضزللة الخضزرا  التزي كالخنادق سالسواقي ساالندار الفرعية سييج

توحي ال  الحياة ستعيد الفضا  الترا ي ال  حجمه العهيعي بما يحقق تكزوين فضزا ي يتميز  
 . (11مبالوحدة ما التنويع ساال ارة الحسية سالهارية سالمناخية 
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الهحث  الكي ني ( يفض  سجود النفق في ه ا المنعقة سيقترح –عند ربو محور م الميداا  -0
اعادة ه ا المحاسر سجعلدا مماشي للسابلة ألنه ه ا المنعقة مج كة بشزوارع تجاريزةم تجزارة 

 جملة سمفرد فض ً عن االيتعما  الاناعي ( .
المستنار المزواةي لندزر دجلزة سمحاسلزة ربعزة بزأج ا  ندزر دجلزة بمحزاسر  -محور الميداا  -1

غ   جع  منه مساراً للمركهاء لوقزوف خضرا  سحدا ق جعله ممراً للمشاة   لكن يو  االيت
السياراء سب ل  فقد الندر كهميته في  تعوير المنعقة يزياحياً سترا يزاً فضز ً عزن كا األبنيزة 
الترا ية تشك  حواج  تغلق الواجدة الندرية   ل ا يجب  اعادة فتح ه ا المسار المدزم سربعزه 

ياراء   فض ً عن رفا النفايزاء التزي بالمحورين م األس  سالثاني ( سمحاسلة منا ايقاف الس
جعلززت مززن هزز ا المسززار مكززاا للززتخلص مززن النفايززاء   ممززا ادى الزز  تشززويه منظززر الندززر 

 سالشواخص الترا ية معاً.
المستنار ( بمحور مواةي لندزر دجلزة فزي القشزلة سالسزراي  –محاسلة ربو محور م الميداا  -2

جسر الجمدورية سربو ه ا المحزور بشزارع سالمستنارية سنعاق المربعة سالسن  سصوالً ال  
( لياززه  شززارع كس ممززر ترفيدززي بعززد اةالززة كافززة التجززاسةاء  101كبزي نززؤا  فززي محلززة م 

التجارية عن ه ا المحور سجعله محوراً ترفيدياً للسزابلة اس للمشزاة سالزدراجاء . فضز ً عزن 
 االيتفادة من مناطق تحت الجسور .
المنعقة مزن شزارع الخلفزا  الز  جسزر االحزرار سربزو  سيتم انشا  نفق للسياراء تخترق

نداية شارع المستنار بالجدة الثانية خلز  جسزر المشزاة عهزر مقتربزاء جسزر االحزرار  سبالنسزهة 
لمنعقة خاا مرجاا سالمدرية المستنارية سالقار العهايزي  يك يمكزن فزتح المنعقزة التزي تضزم  

لز  الندزر مزا تعزوير الواجدزة االماميزة للمدريزة الشورجة سالسوق العربي سشارع الهنوك سفتحدا ع
 المستنارية.

 النقل النهري :
من ممي اء منعقة الدراية سقوعدا عل  ندر دجلة سهز ا الموقزا جعلدزا مديتزة اليزتقها  
ال ا رين ال  المنعقة الترا ية عن طريق الندر  ستم كل  عن طريق خعة شاملة سمتكاملة اليزتغ   

ق   سالكثير من المواطنين يفضلوا النق  الندري  لما له من كهمية ترفيدية ضفتي الندر  لغرح الن
 ( . 5ساقتاادية ينظر جدس  م 
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 ( 5جدس  م 
 نسهة الراأهين بتفضي  النق  الندري عل  مستوى مدينة بغداد

 % سيا و النق 
 30 ( النق  الندري 1
 12 ( النق  بسياراء النق  الخاص 2
 21 النق  العا ( النق  بوايعة  3
 20 النق  بوايعة الدراجاء (1

 %100 المجموع
 الهاحثة باعتماد عل  : ايتمارة االيتهياا .المادر : 

من خ   الجزدس  السزابق ن حزظ نسزهة الزراأهين بالنقز  الندزري لغزرح الوصزو  الز  
الغيزر مفعلزة التزي تزربو شزما  بغزداد  % ( ستوجد العديد من المرايي 30المنعقة الترا ية بلغ م 

بجنوبه سيفض  ايتخدا  مالكفة( كوييلة نق  ترا ية جاكبة للسواح. سبلغت نسهة الزراأهين بالنقز  
% ( في حين بلغزت  20% ( في حين بلغت نسهة الراأهين بوايعة الدراجاء م  21النق  العا م 

 %(.12نسهة الراأهين بوايعة النق  الخاص م

 االستعمال الترفيهي 
تعاني منعقة الدراية من انعدا  المناطق الخضرا  سنقص الفعالياء الترفيديزة كالمقزاهي 
سالمعاعم   سيفض  ايزتعما  صزنوف مزن األشزجار لتحديزد ستوحيزد الممزراء   بحيزث يكزوا 

توحزة التشجير متقععاً ليع ة من فكرة الشارع العهايي المج     كما توفر عزدة فضزا اء عامزة مف
بامتداد الندر المواةية ما االبنية الترا ية الثقافية الكهيرة فض ً عن ايجاد متن ا كس كورنيل توجزد 

التزي يكزوا لدزا تزأ ير ساضزح علز  المشزدد الحضزري سالترفيدزي سلزه  فيه مجموعة منم العقد (
لميزة التزي مكانته في الج ب السياحي كناب المتنهي مزث ً   سهنزاك العديزد مزن الدرايزاء العا

تتشابه سحالة منعقة الدراية كما هو الحا  في تعوير مدينة ديترسيت التاريخية  بما يحقق محاسلة 
تحقيق الربو ما مرك  المدينة التاريخية من خ   التعام  ما العرق الهرية الر يسة بتكوين محاسر 

االنفتاح عل  الندر خضرا  بمشدد حضري ممي    كما عالجت ه ا الدراية الجوانب التخعيعية ب
بارياً سحركياً من خ   ايجاد عقد ر يسة تقا عند ندايزة محزاسر الحركزة المقترحزة . فضز ً عزن 
ايجاد متن ا كهيرة متاح لعامة النا   سيد  الوصو  للتعويض عن نقزص االيزتعماالء الترفيديزة 

  فضز ً عزن تحقيزق  في المرك  التاريخي الترا ي من جدة  ساالنفتاح عل  الندزر مزن جدزة كخزرى
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التنمية االقتاادية للمدينة  سقزد اقتزرح المشزرسع ايضزا ايجزاد مهزاني عزدة   ساعزدة تأهيز  قاعزة 
 المدينزززززة ستو يفدزززززا كمركززززز   قزززززافي كهيزززززر لل ا زززززرين لغزززززرح الحفزززززاي علززززز  تزززززاريخ 

 (1.ينظر شك م  (15مالمدينة 
 (1شك م

ما مرك  المدينة سالتنمية  ساجدة ندر ديترسيت سمقترحاء التعوير لتحقيق كهداف الربو
 االقتاادية

 
 

  Ann Arbor ,West River Front Detroit Design Charities ,University of 

Michigan's A. Alfred Taubman  College  of Architecture and Urban Planning 

United States,2004,P.P19-24 . 

 
سه ا التجربة يمكن تعهيقدا في تعوير منعقة الدراية بإيجاد الكورنيل سالعقزد اك يهزدك 

تموة ( ال  مساحاء خضرا  حزرة جنوبزاً   12التاميم الدنديي للحدا ق شماالً ابتدك من جسرم 
ستندرج الحافة القريهة من جسزر الجمدوريزة باتجزاا الندزر مزا مراعزاة كمزاكن الجلزو  سالمعزاعم 

ة كس القا مة فض ً عزن مريز  الز سارق سبز ل  تشزك  نموكجزاً حزدا ياً متكزام ً بأحزد  التقليدي
 سيا   االنارة سالنافوراء سالناب الت كارية .

 (  10م لمناطق م الترا ية ( ينظر جدس سنظراً ألهمية االيتعما  الترفيدي في مث  ه ا ا
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 (  10جدس  م 
 المناطق الترا ية نسهة الراأهين بإيجاد ايتعما  ترفيدي في

 ك  % نعم % نسهة الراأهين بإيجاد ايتعما  ترفيدي في المناطق الترا ية ء
 1 55 ايجاد حدا ق سمناطق مفتوحة م كورنيل (  1
 23 21 ايجاد رموة سناب ت كارية 2
 - 100 ايجاد النافواراء سامكن الجلو   3
خضزززرا  مجدززز ة بالمعزززاعم سالنزززوادي  ايجزززاد محزززاسر سمماشزززي 1

 سالخاناء
100 - 

 - 100 تفعي  دسر المقاهي الهغدادية سالمتاح  سالمعارح 0
 الهاحثة باالعتماد عل  ايتمارة االيتهياا.المادر: 

( ن حظ اا المواطن الهغدادي سالسياح من خارج حزدسد مدينزة 10سمن خ   جدس  م
% (  100%( سنسهة المحزاسر الخضزرا  سالمماشزي م  55بغداد يفضلوا ييجاد الحدا ق بنسهةم 

% ( فض ً عزن ييجزاد النزافوراء  100سبلغت نسهة المقاهي سالمعاعم سالمتاح  سالمعارح م 
 % (. 21%(  سايجاد الناب سالرموة الت كارية بلغت نسهتدا م 100سكماكن الجلو  بنسهة م

 االستعمال التجاري
لعب االيتعما  التجاري دسراً كهيراً في نشو  سنمزو ستويزا الرصزافة القديمزة   ستتكزوا 
المنعقة من األيواق التقليديزة فزي مراحز  متقدمزة مزن تزأريخ تعزور مركز  بغزداد   ستتميز  هز ا 
األيواق باغر مساحتدا ستقاربدا   مما كدى كل  ال  معاناة المترددين عليدا مزن شزدة االةدحزا   

لسززير  فضزز ً عززن تززوةع الهاعززة المتجززولين الزز ي يفترشززوا كرضززدا مثزز  السززوق العربززي سيززو  ا
سالشورجة سالرشيد   فض ً عن سجود بعض األيواق بحالة ينشا ية متردية مما يسزتوجب التزدخ  
السريع من كج  صيانتدا سانقاك ما تهق  مندا ساالهتمزا  بواجداتدزا ساعزادة تنسزيقدا ستهليعدزا بمزا 

تدا المعمارية الترا ية سبمواد مشابدة لحالة الهنا  كالعزابوق مزث ً   يك اا األزب المزواد يليق سكهم
 التي تستعم  حالياً م اله يتي  (   يكوا مادراً المتااص اشعة الشمس .

اما الشوارع التجاريزة فيجزب تزوفير ارتزداد امزامي بث  زة كمتزار مزن الشزارع الجزانهي كس 
الخلفي اليتخدامه كمواق  للسياراء سلحركة السابلة سقد صدرء قوانين مما لة حو  نظا  الهنا  

 . (00مفي مدينة دمشق من كج  حماية مرك ها التقليدي ضمن حدسد السور 
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ملية تعوير كونه يعد من كقد  األيواق في مرك  بغداد   سقد خضا يوق المستنار ال  ع
ساختص بهيع الم بس الجاه ة سالمسوأاء ال ههيزة سالفضزية سالكماليزاء مزا سجزود تخازص 
داخ  االيواق الاغيرة اس االةقة الضيقة التي تتفرع من السوق   سقد كعيد بتهليو الشارع ستعوير 

ا حركزة المركهزاء ممزا فسزح المجزا  لحركزة السزابلة الواجداء االمامية للمح ء فض ً عن منز
 بحرية تامة .

كما كنشأء عدة كيزواق حديثزة م مسزقفه سمكشزوفة ( فضز ً عزن كيزواق ضزمن انفزاق 
العهور. ستتضمن ه ا االيواق بالحدا ة مث  السوق العربزي الز ي كنشزأ فزي الثمانيزاء مزن القزرا 

معلزا التسزعينياء ستمتزاة بمزواد حديثزة الرشزيد سالرصزافي الز ي كنشزتت فزي  -الماضي  سيزوق
طوابق(   كما شقت  10سمكيفة بكافة الخدماء سيمتاة بتعدد العوابق التي تا  ال  ككثر من م 

االنفاق لتخفي  ال خم المرسري سلعهور السابلة كما في شزارع الجمدوريزة سالعريزق المزؤدي الز  
ن المح ء الحديثة المختاة بهيع جسر االحرار سنفق الرصافي  سضمت ه ا األنفاق مجموعة م

الم بس الرجالية سالساعاء سالقرطايية سأيرها من الكمالياء المتنوعزة. كمزا ضزم مركز  بغزداد 
مجموعة من الماارف في الوحداء المعمارية الضخمة فزي م شزارع المازارف ( مقابز  جزاما 

 مرجاا نتيجة التكام  الو يفي سالتجاري .
ا يززة يجززب كبعززاد بعززض الاززناعاء الملو ززة فززي يززوق سلغززرح تعززوير األيززواق التر

 المستنازززرم الندزززر( مثززز  كزززور صزززدر الرصزززاص سسرش أيزززر نظاميزززة سأيزززر مؤهلزززة للعززز   
م الحلي الكاكبة ( العا زدة الز  القعزاع الخزاص يك اا األزب المخلفزاء الازلهة سالسزا لة ترمز  

 (01مفاء معدنية اخزرى بشك  مهاشر عل  ضفاف ندر دجلة ستحتوي عل  اكاييد الرصاص سمخل
 ل ا يجب ابعاد ه ا النوع من الاناعاء ال  مناطق صناعة اخرى .

 
  



 |  م  د  صفاقس قاسم هادي 

 العدد السادس عشر |  521

 االستنتاجات :
 من خ   ما تم مناقشته في الهحث تم التوص  ال  ايتنتاجاء عدة من كهمدا :

يا لز م حي الرشزيد( كهميزة تاريخيزة سمعماريزة بمزا يحتويزه مزن شزواخص ترا يزة متنوعزة م  -1
 ة   متاح    جواما سكنا س   سمقاهي سمدار  ( .كيواق تقليدي

يا التغيززراء االقتاززادية ساالجتماعيززة كدء الزز  تغيززر فززي ايززتعماالء األرح اليززيما  -2
االيتعما  التجاري ال ي يدزدف الز  تحقيزق كقاز  حزاالء االيزتغ   المكزاني لتحقيزق 

فضز ً عزن عزد  مردسد اقتاادي كهير مما ك ر علز  نقزص الرصزيد السزكاني فزي المنعقزة   
 التفكير الجدي  بأحيا  ستعوير الشواخص الترا ية .

تعاني منعقة الدراية من التداخ  في االيتعماالء م التجاري سالسكني سالاناعي سالترا زي  -3
 سالثقافي ( . مما كدى ال  التردي الهيتي سالهاري سمشاك  بيتية كخرى .

مواقزا الترا يزة مزن قهز  هيتزة اال زار عد  سجود تعزاسا مشزترك ل هتمزا  بأحيزا  ستعزوير ال -1
 سالترا  سسةارة السياحة سامانة بغداد سأيرها من الجداء المختاة .

توجد مؤه ءم طهيعية سبشرية ( أير مستغلة لغرح التعزوير كايزتخدا  ندزر دجلزة للترفيزه  -0
 سالنق  فض ً عن اا النشاط السياحي يعم  عل  ايجاد فرص عم  جديدة في المنعقة .

 التوصيات :
االهتمززا  بالشززواخص المعماريززة للمهززاني الترا يززة فززي المنعقززة م كمهنزز  السززراي سالقشززلة  -1

سالمدرية المستنارية سخاا مرجاا سالجواما سالكنا س سالمقزاهي ( سالشزواخص األخزرى 
سااليتلدا  من طابعدا المعماري فزي تازميم مهزاني جديزدة فزي المنعقزة كالمهزاني التجاريزة 

 سالسكنية .
توجيه االيتثماراء في الرصافة القديمةيلم حزي الرشزيد ( فزي الجانزب السزياحي ستع يز   -2

التوجه نحو ايجاد مشاريع تنميزة شزاملة للمنعقزة   كزوا اا االيزتعماالء الحاليزة هزي نتزاج 
ترابو االنشعة سالمكاا سبناية الشزاخص الترا زي   لز ا يجزب ايجزاد نزوع مزن التزرابو بزين 

لتكميلية عل  امتداد المنعقة المحيعة بالشزواخص الترا يزة كزالممراء االنشعة سالخدماء ا
 الترفيدية سالمقاهي سالمعاعم سالحدا ق .

تخايص ج   من مي انية الدسلة لغرح االحيا  سالتعوير سييجاد ع قاء عم  مشتركة بزين  -3
 الجداء المعنية
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مدا سصيانتدا سالعم  عل  الحفاي عل  االيتعما  السكني عن طريق االهتما  باألبنية سترمي  -1
 ديمومتدا لتحقيق االيتمرارية في االيتعماالء لي ً سنداراً

االهتما  بالنشاط التجاري ستحديزد مناطقزه ستعويرهزا ستزوفير كافزة الخزدماء الضزرسرية م  -0
الما   الكدربا   المجاري  تهليو الشوارع ... الخ ( الز  األيزواق التقليديزة لمزا لدزا كهميزة 

 حقيق االيتثماراء .كهيرة في ت
ين األنظمة سالقوانين بحركزة المزرسر سالسزابلة فضز ً عزن رفزا كافزة حزاالء التجزاسة علز   -1

 األرصفة سطرق المرسر سايجاد طرق خاصة للمركهاء سطرق للمشاة .
ايتغ   ندر دجلة  للترفيه  سالنق  سايتخدا  سيا   النق  التقليديةم الكفزة سالزهلم( للتمتزا  -2

   مسار مدينة بغداد سصوالً ال  المواقا الترا ية.بندر دجلة عل
يعادة احيا  العرباء القديمزة التزي تجرهزا الخيزو  سسضزا لدزا مسزار خزاص داخز  سخزارج  -1

 الموقا اال ري سالقيا  بنق  السياح كج   من تنشيو الحركة السياحية.
الترا  العالمي ب   الجدود من كج  اضافة الشواخص الترا ية في م حي الرشيد ( ال  ال حة  -5

ستعري  الركي العالمي ساالع مي بأهمية المناطق الترا ية سمحاسلة تعويرهزا باالعتمزاد علز  
 بعض الدراياء العالمية المشابدة .
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