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 اءإحي
 مدينة بغداد التاريخية

 

اتيخ   تنموي  وع استر  مشر
 من اجل المستقبل 

 و

 من اجل بناء 
 

 العراق وتاريخهبعاصمة تليق 
 وموقعه اإلقليم  والعالم  

 من اجلو

 تعزيز
 اقتصاد المدينة 

 و

 بناها التحتية 
 و

 السلم المجتمع   صيانة
 و

 والحفاظ عل 

اث  يالتر  الحض 

 طنية والذاكرة الو
 





 

 

  

صورة حديثة توضح 

جانبا من المنطقة 

ي  
ز
وشارع الرشيد ف

الجزء الممتد من جرس 

 رار جنوبا. االح
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 1917 بغداد عام
ادموند كاندلر  لنا  عام    يصف  بغداد  مدينة  م  1917وضع 

كتابه    
 
ف دقيقة  بصورة    

يطان  الت  الجيش  دخلها  عندما 

 :  )الطريق الطويل اىل بغداد( حيث نقتبس منه ما يل 

  عن "
بالرغم من كل الدمار الذي حل ببغداد فان انطباعانر

ان عل هؤالء الذين هذه المدينة ه  صورة لجمال حزين.  

يق ي ان  المدينة  هذه  جهة نكرون سحر  من  النهر  عل  فوا 

لجبهة   الرشيق  االمتداد  ليشاهدوا  الغروب  وقت  الشمال 

تصطف المساجد والمنارات ذات االجر االزرق   حيثالنهر  

 لتمسك بخيوط الشمس المائلة.  

تجعل   ق  الشر جهة  من    
االنر الضوء  انعكاسات   ألوانان 

ال  من  من  االمواج  اليشى  من  النهر  جهة  تدريجيا  تتبدد 

تقاىل      الجهة    متقد،اىل لون قاتم  الت 
 
  حي   ترسم النخيل ف

 
ف

بمواجهة سماء صافية ذات لون رمادي   ظليهالغربية صورة  

 " . داكن 

ي كتابه  كاندلر  مذكرات ادموند من 
 فز

Chandler (E)  
The Long Road to Baghdad 

 

اكونالد  لوحة بريشة م

ماكسويل لبغداد  

التاريخية من عىل  

ي العقد  ضفاف دجلة
ز
ف

ين ي من القرن العرسر
  الثانز

تفاصيل روعة  تعتر عن

 المدينة والوانها 
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 اىل المستقبل  الطريقف

وع محددة عىل شكل أفكارا وخطوات  يضع المرسر

ي عليها  يمكن  توصيات وسياسات  خطط و 
أن نبنز

.  المدينة التاريخيةإحياء  عملية ي
 التاريخز

تشكيل  اىل اعادةمن ناحية المبدأ تهدف الرؤية 

مركزا   تصبحبحيث   ة ومركزها كز المدينة التاريخي مر 

قابال  ، وعمقه الحضاري العراقعاصمة ب الئقا 

ا  ز للحياة والنمو صالحا للعيش والعمل ومتمت 

ي المستدام.  ي وتراثه الحضز
 بجمال طابعه العمرانز
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ة اىل خلق    العقود األخت 
 
ي الشي    ع الذي شهدته مدينة بغداد ف ادى التوسع الحض 

التاريخية وخصوص مناطقها  هائلة عل  واقتصادية  اجتماعية  مركز  تحديات    
 
ف ا 

  الرصافة حيث تع
 
رض اىل تراكمات من التدهور والتحلل  المدينة الرئيس  الواقع ف

  كافة مفاصله ا
 
ية، االجف   لحض 

تماعية واالقتصادية والبيئية والعمرانية، ولم تفض 

ال قبيل صبغ  من  والحقا  الماضية  العقود    طرحت خالل 
التر الحلول     كافة 

مبان 

الرشي شارع    
 
ف بعضها  نتائج  وترميم  أي  اىل  التبليط  وإعادة  األرصفة  تغيت   او  د 

عربات  لة وتجوبه الوسة حيث ال يزال شارع الرشيد ساحة خلفية ألسواق الجم ملم

  تجرها الحيوانات او يدفعها الشباب العامل من اجل لقمة العيش. وبات مركز  
التر

  أمس ال
 
  اليوم ف

ل فوات  حاجة إىل عالج جذري شامل وعاجل قبالمدينة التاريخ 

 األوان. 

 

 

 

 ضفة نهر دجلة اليوم 

إمكانات هائلة غت  

مستغلة وتفتقر اىل  

ي من  الخدمات وتع
انز

صعوبة الوصول اليها  

وتعذر إمكانية 

ز   التواصل  ما بي 

 والنهر.   االنسان

 مقدمة
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 1920ل عام بغداد الوادعة كما صورها ماكسوي
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عاما فريدا الي مدينة    ومقصدا ا مهما  الواجهة النهرية عنض   تعتتر 

.  والتأكيد   عليه وتعزيزه يحدد شكل المدينة المستقبىلي

خلق   ي 
ز
ف يتمثل  النهرية  للضفة  الجديد  جديدة  الشكل  اساليب 

التنمية المطلوب لزيادة خيارات المشاة وتعزيز رب ط  تخدم نمط 

الضفة الحركة بصورة عامة    مناطق  النهرية من خالل تطوير بؤر 

ايع الممتدة عىل طول ضفبواس  ة  طة محطات النقل النهري والرسر

ي ترتبط بالفضاءات العامة بالمسارات وطرق المشاة. 
 النهر النر

 

 

 

 مسناية المستنضية  

فة بمسار ممسر     مسار الشر
حيث يلتقر

  ساحة تحيط بالمدرسة 
 
النهر ف

يعة للنقل النهري الم ستنضية وتضم شر

م  وساحة للتجمع واالستمتاع بالمعل

  والفعاليات المجاورة له. 
 التاريخ 

 

 

 الخالصة

 التنفيذية
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ساحة الباب 

  
ر
ف  الشر

تعتت  المدخل الرئيس  

من طرفها  للمنطقة المركزية

  والجنون   وتقدم 
ر
ف الشر

العديد  منهالزوارها والمارين 

فيهية  من الفعاليات التر

بط بساحة والفنية، كما وترت

يعة القولة عالوة  السينما وشر

عل ترابطها بالمناطق 

  
 
فيهية ف نواس وحديقة  أبوالتر

 االمة
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تحظز  هذه  لم  من    واحيائها كقريناتها  لحمايتها  المطلوب  باالهتمام  عقود  منذ  المدينة 

ها من المدن   ي ال يمكن المدن التاريخية كمدينة القاهرة ومدينة فاس وحلب وجدة وغت 
النر

ي 
فز بغداد  بمدينة  مقارنته  او  الحضاري  ها  وتأثت  عمقها  فيه  قياس  تتعرض  الذي  الوقت   

ي بعد  
م توالت معاول الهدم لتحصد الكثت  1886  ان هدم سورها عامالمدينة التاريخية النر

اثية تتعرض اىل ي والمعظم وال تزال مبانيها التر
فر  من معالمها التاريخية كالقلعة والباب الرسر

بخ للمدينة  ي  الحضز اث  التر يهدد  مما  ز  القواني  تطبيق  ي 
تراخز بسبب  الزوال الهدم  طر 

 واالندثار. 

 أهمية المدينة التاريخية 

ا الحضارية    نتبهتلقد  المناطق  هذه  أهمية  اىل  العالم  ي 
فز التاريخية  المدن  من  الكثت  

الخطط لحمايتها واالستف ز عىل وضع  كت 
بالتر ي  والسياحية واالقتصادية وبدأت 

ادة منها فز

التنمية االقتصادية واالجتماعية. ان عملية التخطيط  ي ان   عملية 
لمستقبل المدينة ينبغز

التاريخية بكاملها من خالل   ون هدفها الرئيسي تأخذ بنظر االعتبار ان يك تطوير المنطقة 

ز عىل   كت 
الذي شارع الرشيد  مناطق محددة كرؤية متكاملة وخطط بعيدة المدى بدال من التر

 جزء من كل ضمن حاضنة تجاوز عمرها االحد عرسر قرنا.  هو 

 دينة التاريخيةإعادة االعتبار للم

وع  اريخية من خالل مخطط شامل عتبار للمدينة التعىل مبدا إعادة اال   بنيت فكرة المرسر

ق ومن  ي الرصافة عىل نهر دجلة باتجاه الرسر
ي الواقع فز

يبدا تنفيذه من مركز بغداد التاريخز

ي وعىل مدى  
كل منها تستغرق  عاما ضمن خمسة مراحل   25ثم باتجاه مركز الكرخ التاريخز

وإعادة بالتدري    ج  المنطقة  خاللها اعمار هذه    يتم  ة نهر دجلةسنوات بداية من ضف  خمس

 بخطط محددة.  االعتبار للمدينة التاريخية من خالل العمل 

 

1 3 4 2 5 

 إحياء مدينة بغداد التاريخية 

اتيخ   بعيد المدى  وع استر  مشر

 مدينة بغداد التاريخية 

العراقصمعا  هي  بغداد وأهم  ة  اإلطالق مدنها وأكتر  اومن    عىل  تأكتر    لمدن 
ً
ثقافيا  

ً
نوعا

 
ً
 للميالد.  762منذ انشائها عىل يد الخليفة أبو جعفر المنصور عام  وحضاريا

حيث شهدت العديد من الحقب التاريخية المختلفة عىل مر العصور، وتوجد فيها العديد  

مت فأصبحت  والحديثة،  القديمة  المعالم  يضم  من   
ً
مفتوحا  

ً
االثار حفا من  العديد 

التاريخ وأطلق عىل  يةوالشواخص  مر   -بغداد  .  فهي    -العصور  عىل  األسماء،  العديد من 

خالل العض اإلسالمي أرفر فنون    بغداد . شهدت  المدورة والزوراء ومدينة السالممدينة  ال

ة تطور  وكان لبيت الحكمة فيها إنجازات علمية وادبية وفلسفية ساهمت  العمارة   ي مست 
فز

ي العالم.  
 العلوم واآلداب فز

 

 

ى اليومموقع   المدينة التاريخية ضمن بغداد الكت 

 

 الخالصة التنفيذية

 عاما 25التاريخية على مدى  مراحل تنفيذ مشروع إحياء المدينة
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االزقة والمناطق 

 السكنية
  يتم 

احدى المناطق السكنية التر

تجديدها وترميمها لتحافظ عل 

  للمنطقة وطابعها 
النسيج العمران 

  ولتع
ان  زز حيويتها االجتماعية التر

تصادية والبيئية. واالق  

  منطقة ديد حسمحلة ج
 
ن باشا ف

 الميدان مثال. 
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وع  جدوى المشر

وع القطاعات    متوسط فان من المتوقععىل المدى القصت  وال القتصادية ان يحفز المرسر

ها مما سيولد    والتطوير العقاريوالحرف اليدوية  السياحة  البناء و مثل  األخرى  الهامة   وغت 

ات   ةعرسر المباشر غت   الفرص  من  واضعافها  ة  المباشر الوظائف  من  أجوخل  اآلالف  يال ق 

الري المشاري    ع  من  تشجيعجديدة  اىل  إضافة  الع  ادية  المستثمرين  للسوق دخول  ز  الميي 

العراقية ودعم سوق األسهم. اما عىل المدى الطويل فان اهم ما يمكن ان تحققه الخطة 

وع  هي ان يتم   خلق الدولة عالوة عىل  دون استخدام موارد    وبناه التحتية منتنفيذ المرسر

وا للتعايش  وامركز  بالحضارة  البغدالحتفال  اث  االجتلتر والثقافة  ز  االصيلة ماعية  اديي 

الحياة  و   للمدينة نوعية  ز  المنطقة  تحسي  لألمل وستكون  ورمًزا  والفخر  للوحدة  مصدًرا 

ز ورف   والتجديد  ز  المجتمغي  الوعي    عوتعزيز الشعور باالنتماء لدى المواطني  بأهمية  للمواطني 

ز الذوق العلعمل عىل رفع و او لمشاري    ع العمرانية والمعمارية ا  . امتحسي 

ي الهام  يعتتر  سومن ناحية ثانية  
وع التاريخز ا حضارًيا ألي مسؤول تنفيذي أو هذا المرسر

ً
إرث

ي للعراق عموما وللمدينة   تطلقه وتقودهمؤسسة  ي حماية الموروث الحضز
بما سيساهم فز

ال مستقبل  ضمان  اجل  ومن  حضارته،  ومرآة  العراق  عاصمة  مدينة  خصوصا، كونها 

 االقتصادي واالجتماعي المستدام. 

 

 الخطوة األوىل 

ي  إعاان  
ي كانت  ذه المدينة العريقة اإعادة االعتبار اىل هدة المنطقة اىل الحياة تعنز

يوما ما لنر

ي من ناحية وموقع العراق 
ة الدنيا ومركز الحضارة، سيكون سيدعم الشعور الوطنز حاضز

ناحية أخرى، عالوة عىل العالمية من  الخارطة  ي 
المفقود وتعزيز    الجديد فز إعادة التوازن 

الفالجاذبية الح ز عودة  ية لهذا الجزء من المدينة وتحفت  المختلفة الخدمات  عاليات و ضز

ي تشكل ال
ي العالم وعىل األخص التاريخية منها النر

ي بنية مراكز المدن فز
. كما  حجر األساس فز

 سيعزز ثقة المواطن والتصاقه بحضارته وشعوره بالفخر واالنتماء.  

 مشاري    ع طويلة المدى 

ان ه المهم اإلشارة اىل  العديد من ذه المشاري    ع هي مشاري    ع طوي من  المدى وتتطلب   لة 

ي من النواخي العمرانية واالجتماعية    طوير الدراسات وتتضمن خططا للت والتجديد الحضز

ة ومتوسطة وبعيدة تشارك فيها مختلف  واالقتصادية والبيئية وعىل عدة مستويات قصت 

 دى عقود قادمة. القطاعات وستؤدي لخلق مئات االالف من فرص العمل عىل م

وع إحياء مدينة القاه وع بدا العمل  وكمثال فان مرسر  2007الفعىلي فيه عام  رة التاريخية مرسر

 وال يزال العمل فيه جاريا حنر اليوم وقد أنجزت مراحل هامة منه. 

بمعزل عن خطة شاملة لن تؤدي اىل  توضع او تنفذ    خطط  ومن الجدير بالذكر أيضا ان اي

المدينة   المباحياء مركز  فقدان  او  التاريخية  المدينة  انحالل  اىل وقف  اثيةوال  التر ي 
بل    انز

ي قلب  يمكن ان تؤدي  
ي تقع فز

ي هذه المنطقة التاريخية الحساسة النر
اىل مزيد من الفوضز فز

 العاصمة العراقية. 

 

مخطط احياء 

المدينة التاريخية  

مخطط تنموي 

شامل يشمل 

النواخي العمرانية  

واالقتصادية  

واالجتماعية لتطوير  

وادامة البيئة  

ية والحفاظ  الحضز

عىل الموروث  

ي.    الحضز

وع   ي مرسر
وع يماثل من حيث السعة والعمق التاريخز إعادة إحياء القاهرة التاريخية مرسر

 بغداد التاريخية إحياء مدينة 



    
وع إحياء مدينة بغداد التاريخ    مشر

ز االقتصادي واالجتماعي  حات للتحفت 
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   للمشاة
 شارع تران 

المحاور  أحدشارع الرشيد يمثل 

  المدينة التاريخية
 
 الرئيسية ف

ويحمل ارثا عمرانيا وثقافيا وجانبا 

مهما من الذاكرة المدينية وتحفت   

وظائفه سيعزز ويعيد دور الشارع 

  حياة المدينة. 
 
 ف

ه إعادة احياء الشارع وتخصيص

ر عبور للمشاة والنقل العام كمم

هام من )ترانزيت مول( جزء 

. مخطط احياء المنطقة  



 

17 

وع إحي   مشر
  اء مدينة بغداد التاريخ 

ز االقتصادي واالجتماعي  حات للتحفت 
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وع   أهمية إطالق المشر

احياء هذه  ان  ي 
اليوم ال يعنز التاريخية  المدينة  إحياء  وع  ان اإلعالن عن إطالق مرسر

ز او انه سيتطلب رصد المليارات من اجل  المنطقة يمكن ان يتم خالل عام او اثني 

اتيجيا طويل المدى، اال ان تنفيذه،  وعا استر وع مرسر ذلك اإلعالن سيمثل لكون المرسر

ا الي حكومة او جهة تنفيذية تتصدى لموضوع المدينة التاريخية وتسغ إنجا زا كبت 

إلنقاذها وتوجيه كافة الجهود من اجل تحقيق هذا الهدف وبمشاركة المجتمع الدوىلي  

ي استعاد
ي ستقف مع العراق فز

 ة ارثه القومي والحفاظ عليه. ومنظماته النر

اإلعالن عن   أهمية  احياء  تنبع  وع  ورات إطالق مرسر اليوم من ضز التاريخية  المدينة 

 :  عدة وما يمكن حصده من نتائج فورية يمكن تلخيصها بما يىلي

التاريخية كحقيقة واقعة ضمن خارطة طريق  • وع احياء المدينة  فرض مرسر

ي المدينة. 
 التنمية فز

اث العمتعزيز عملية الحفا • يف المستمر ظ عىل التر ز ي ووقف التز
ي والثقافز

  رانز

اثية  ي التر
 وحمايتها. للمبانز

التوجها • جدية  الدولية    تبيان  المنظمات  وحث  لإلعمار  الحكومية 

وع.   ي المرسر
 كاليونسكو وااليكوموس واالغا خان للمساهمة فز

ي جذب  •
وع مما سيسهم فز تعاظم التغطية اإلعالمية المحلية والعالمية للمرسر

 اهتمام المستثمرين والمطورين لالهتمام بالمنطقة. 

 

المدينة   واقسأ

التاريخية  

امرة ع أسواق

 تفتقر اىل

التنظيم والبنز  

 التحتية 

وع قد تم استكمالها  من الجدير بالذكر ان ا لخطط والدراسات الشاملة األولية للمرسر

عىل   العمل  التنفيذية  وضعويمكن  المؤسسات  اىل  وتقديمها  التنفيذ  موضع  ها 

الدولية   الدراسوالمنظمات  مدة  تقليص  ي 
فز ة  مساهمة كبت  يسهم  الذي  ات  االمر 

ي يمكن
ي تهيئة مستلزمات التنفيذ النر

ة بالعمل الجدي الفوري فز ان تبدأ من   والمباشر

ي المطل عىل نهر دجلة ... فالتنمية تبدأ من المركز دائما. 
 مركز المدينة التاريخز
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  القرن 
 
بغداد ف

 التاسع عشر 

مدينة تتمت   بقببها ومنائرها 

ها بنهر دجلة العصب وارتباط

المواصالت الرئيس  للحياة و

 فيها

يظهر فيها فنار بغداد كما 
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 المدينة

 التاريخية
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 مقاه  منطقة الميدان والباب المعظم

 

ت المق    المنطقة ما بي   الباب اه  البغدادانتشر
 
  اغلب مناطق المدينة القديمة اال ان أشهرها توزعت ف

 
المعظم والميدان ية ف  

  
 
ع االحمدية منطقة الميدان قرب جام اللوحة تظهر المقاه  ف  
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 المدينة التاريخية والطرق الحديثة 

ي جانب الرصافة بصورة شبه عف
وية حيث طورت المدينة نفسها لقد جرى انشاء المدينة فز

ي للمدينة الذي كانت خالل عصور مختلفة عىل اس اس خاليا مكانية لتشكل النسيج الحضز

ت العصباالسواق  فيه  ، كما   شكل  اهمية   الرئيسي الدينية  والمواقع  للمزارات  فيها  كانت 

الحاجة وغالبا من دون خطط تنظم  المدينة حسب  خاصة. وعىل مدى قرون توسعت 

ت هذا التوسع. واندمجت مناطق السكن والبنايات الخاصة والمنفردة مع الهيكل  اتجاها

ي مهيئة مجموعة من االستعماالت المختلط . ة ضمن مقياس بالحضز ي صغت 
 ين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي العميق الذي سببه شق الطرق الحديثة ادى اىل تقطيع اوصال النسيج  
يانز ان القطع الرسر

واختالل القديمة  للمدينة  ي 
ي   العمرانز

التاريخز وطابعها  لهيبتها  وفقدانها  ية  الحضز وظائفها 

 . ي
انر  والتر

ي  
فز الرشيد  شارع  شق  كان  وقد 

ي  
يمثل اول مستهل القرن الماضز

الهدم ي   معاول  الحضز للنظام 

نة القديمة، والت ي استمرت  للمدي

القرن  من  االول  النصف  طوال 

أنه  الذي  بالشكل  ين  العرسر

للمدينة   ية  الحضز البنية  معالم 

 يمةالقد

 

ي 
 مدينة بغداد ومركزها التاريخز

القرن    التاريخية،  مدينة بغداد  ز  انشئت عىل ضفاف دجلة ما بي  ي 
النر القديمة  المدينة  او 

ى عىل جان ي قلب بغداد الكتر
ب الرصافة فيما يقع التاسع والعاشر الميالدي تقع اليوم فز

ي جانب الكرخ. هذه المدينة ال تزال تضم اهم أسواقها ومبانيها وشواخصها 
جزء اخر منها فز

ي 
ات    ثالثالعباسي تمتد عىل طول أكتر من  اىل العض    يرجع بعضها   التاريخية النر كيلومتر

ي ا
ز بوابنر ي جانب الرصافة ويتخللها شارع الرشيد الذي يربط ما بي 

لمدينة  عىل نهر دجلة فز

ي من الجنوب والباب المعظم من الشمال فيما يحدها نهر دجلة 
فر التاريخية، الباب الرسر

ق. اما ن الغرب وطريق محمد القاسم من م ي جانب الكالرسر
ي الصالحية  فز

رخ فتضم منطقنر

 والجعيفر. 

 

 التدريخ    القديمة ةاندثار المدين

ية ل ي للمدينة القديمة وتقطيع البنية الحضز خالل  عقود منها خالل سبعة كيفية تغت  الهيكل الحضز

ي المتشابك  شق الطرق الحديثة عتر نسيجها الحضز

1910 
 

1980 
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مدينة بغداد 

 التاريخية 

صورة جوية لمدينة 

ينات    عشر
 
بغداد ف

  تبي   
القرن الماض 

  جانبيها 
 
 الرصافةف

 والكرخ 

 

ضفة نهر دجلة  

ي 
بدايات القرن فز

ي الم
 اضز
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 حدود المدينة التاريخية 

ا التاريخية،  امدينة بغداد  ي 
النر القديمة  المدينة  القرن  و  ز  نشئت عىل ضفاف دجلة ما بي 

ى عىل جانب الرصافة فيم  ي قلب بغداد الكتر
ا يقع التاسع والعاشر الميالدي تقع اليوم فز

ي جانب الكرخ. هذه المدينة ال تزال تضم اهم أسواقها ومبانيها وشواخصها 
جزء اخر منها فز

ي 
ات    ثالثمن  عباسي تمتد عىل طول أكتر  يرجع بعضها اىل العض ال  التاريخية النر كيلومتر

ي المدينة  
ز بوابنر ي جانب الرصافة ويتخللها شارع الرشيد الذي يربط ما بي 

عىل نهر دجلة فز

ي من الجنوب والباب المعظم من الشمال فيما يحدها نهر دجلة التاري
فر خية، الباب الرسر

ي جانب الكرخمن من الغرب وطريق محمد القاسم 
ق. اما فز ي الصالحية   الرسر

فتضم منطقنر

 لجعيفر. وا

 

ة اىل خلق  ي العقود األخت 
ي الرسي    ع الذي شهدته مدينة بغداد فز كما ادى التوسع الحضز

ي هذا الجزء من المدينة حيث تعرض اىل تحديات اجتماعية واقتصادية هائلة خصوص
ا فز

ي كافة مفاصله الحضز 
ية، االجتماعية واالقتصادية والبيئية  تراكمات من التدهور والتحلل فز

ي أمس الحاجة إىل عالج جذري والع
 شامل وعاجل. مرانية وبات فز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى التحديث وقد تعرضت أجزاء ال يستهان من المدينة التاريخية اىل عمليات هدم بدعو 

العمر  الموروث  يهدد  مما  ي 
الماضز القرن  من  مختلفة  ات  فتر ي خالل  الحضز والطابع  ي 

انز

ي لمدينة القديمة. اال انه ولحسن الحظ فان ال
ي للمدينة التاريخية ال يزال فز  لنسيج الحضز

الهيكل   عىل  الحفاظ  ي 
فز يساعد  بما  التاريخية  والمسارات  االزقة  خالل  من  جيد  وضع 

ي للمدينة ي المستقبل.  الحضز
 فز

الجملة   الممتد عىل نهر دجلة فقد أدت هيمنة أسواق  المدينة  ي مركز 
ي  اما فز

ووجودها فز

والخد المساحة  المحدود  المدينة  تخطيطية  مركز  رؤية  وجود  عدم  إىل  باإلضافة  مات 

تراثه وانخفا  بات  ان  بعد  للمدينة  ي 
التاريخز المركز  تدهور  إىل  العام  الوعي  مستوى  ض 

ي يواجه خ  طرا حقيقيا اليوم. الحضز

 

ي  
تتعرض المبانز

ي  
ز
اثية ف التر

المدينة  

التاريخية اىل  

الهدم بصورة 

مستمرة مما 

يجعل تراث  

المدينة مهددا  

 زوال واالندثار بال

المدينة التاريخية  

ى   وبغداد الكتر

تقع المدينة  

ي  
ز
التاريخية اليوم ف

قلب مدينة بغداد 

ى وتتوزع عىل    الكتر

ي الكرخ  
ز
جانبيها ف

 والرصافة 

ى  بغداد   الكت 

 اليوم   

جونز من  نسخة خارطة فيلكس 

 كتاب بغداد

خارطة فيلكس جونز 

 م1856عام 

خية  للمدينة التاريالموقع الحاىل  

 بموجب خارطة فيلكس جونز 
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 خارطة الحدود اإلدارية لمدينة بغداد 

1919كما كانت عام   

1 

2 

3 

5 

51 

6 

7 

23 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 

47 

48 

50 

49 

53 

54 

55 

52 

56 

65 

61 

57 

58 

59 

66 

60 
63 

64 

62 

9 

محالت بغداد  
بداية القرن 

ين   العشر
 

 الرصافة
 

 الميدان •

 قمر الدين •

 البارودية  •

 كسل •

 خان الالوند  •

 العزة •

 القرة تبة •

 القرغول •

 حمام المالح •

 السيد البداي  •

 عطوفية •

 جديد حسن باشا •

 الحيدرخانة •

 قمتر عىلي  •

 الست هدية •

 المهدية •

 حرون الويالت •

 قرة شعبسان  •

عرصات قرة   •
 شعبسان

 العاقولية  •

 كمنجو  •

 شعبان البو  •

 كهرين  •

 باب االغا  •

 تحت التكية  •

 فوز الصبخ  •

 الطاطران  •

 راس القرية  •

 الدهانة •

 سوق الغزل  •

 التوراة  •

 صبهان •

 فرج للا  •

 سبع ابكار •

 القاطرخانة •
 

 صبابيغ اآلل  .36
 القشل  .37
ي سعيد  .38

 بنز
ز  .39  هيتاويي 
 كوالت  .40
 المربعة .41
 الحاج فتخي  .42
 شيخ شاج الدين  .43
 راس الساقية .44
 السنك .45
  باب الشيخ وخي  .46

 االكراد 
قهوة شكر وخي   .47

االرمن 
ز   واالشوريي 

 

 الكرخ
 

 الجعيفر .48
 التكارتة  .49
 الشيخ عىلي  .50
 سوق حمادة .51
 ست نفيسة  .52
 خضز الياس .53
 المشاهدة  .54
 جامع عطا  .55
 ديدسوق الج .56
 الفحامة .57
 شيخ صندل  .58
 شيخ بشار  .59
 الفالحات  .60
 سوق العجمي  .61
 دنك  .62
ز  .63  الدوريي 
 السيف .64
 عالوي الحلة .65
 الشواكة  .66
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 إعادة االعتبار للمدينة التاريخية

االعتبار   إعادة  مبدا  عىل  الدراسة  هذه  خالل  بنيت  من  التاريخية  للمدينة 

ي الرصافة عىل نهر  تنفيذه من مركز بغداد  مخطط شامل يبدا  
ي الواقع فز

التاريخز

ق ومن ثم باتجاه مركز الكرخ    دجلة ي وعىل مدى  باتجاه الرسر
عاما    25التاريخز

ضمن خمسة مراحل يتم خاللها اعمار هذه المنطقة وإعادة االعتبار للمدينة  

 ل عىل: التاريخية من خالل العم

ي نهاية عم •
لية  اعالن المنطقة محمية تاريخية تمهيدا إلدراجها فز

اث العالمي   االحياء ضمن مواقع التر

تنمية  يا اح • خطة  ضمن  التاريخية  المدينة  ضمن  المناطق  ء 

 شاملة 

وإعادة   • اثية  والتر التاريخية  ي 
والمبانز المواقع  عىل  الحفاظ 

 استخدامها 

ي ذاكرة المدينة إعادة تجسيد الشواخص المندثرة والمحف •
ورة فز

ي 
فر  والباب المعظمكالباب الرسر

ز امكانياتها االقتصادية من  ربط العناض ا • ية وتحفت  خالل لحضز

ز األسواق والحرف التقليدي  ةربط وتحفت 

ي بالطرق  • ي نتجت عن شق النسيج الحضز
ار النر تخفيف االضز

 الحديثة

ي والمعماري للمدينة التاريخية   •  تعزيز عىل الطابع الحضز

ي انحاء المدينة  ويتق •
 ة ربط المنطقة ببافر

الحضاري   بدورها  تقوم  ال    
التر المنطقة  هذه  اليوم  تحتاج  لها  ض  المفتر

  تحتوي عل كل عنارص النجاح اىل عالج جذري ورؤية 
كمركز مدينة والتر

ية وتحفت   فعالياتها   الحض  مستقبلية إلصالحها عن طريق ربط عنارصها 

ها نقلة نوعية )وليست شكلية( لتطويرها  من اجل تنمية اقتصاداتها ونقل

ق ومصدر  اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لتكون مركزا تاريخيا الئقا بعاصمة العرا

از للعراقيي   عموما وللبغداديي   خصوصا   
 . فخر واعتر

 

 

 

 

ارقام المحالت  

البلدية  

ي  
ز
المشمولة ف

قاطع المدينة  

 التاريخية
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ي 
 اتالحاجقاضز

ز   جامع الخفافي 

 خان مرجان

 جامع الوزير

 جامع مرجان

 جامع الحيدرخانة
 مبنز 

 القشلة

ز كنيسة الالت  ي 

 المدرسة
 المستنضية

 جامع االصفية

 جامع االحمدية

 باب القلعة
 المعظم

 سوق الشورجة

 منارة
 سوق الغزل

 محلة التورات

 

ي من ينغب صور من الجو للجزء الشماىلي الغرنر ي بداية القرن العرسر
 داد الرصافة فز

 

 

  

استغالل 

الشواخص 

العمرانية  

اث  لالحتفاء بتر

المدينة وتعزيز 

 باالنتماء الشعور 

بدايات القرن 

ين  العشر

جانب من المدينة 

 التاريخية من الجو

لجزء الشماىل  صورة تبي   ا

  
 
الغرن   من بغداد الرصافة ف

ية   تغت  البنية الحضز

للمدينة خالل القرن  

ين كان نتيجة لشق  العرسر

الشوارع الحديثة عتر  

ي المتشابك   النسيج الحضز

 ية. للمدينة التاريخ
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 الرؤية

 اإلحياء مخططو
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إحياء المسارات 

القديمة وخلق 

 مسارات جديدة

تطوير واحياء االزقة الفرعية 

وتخصيصها للمشاة وتعزيز 

دماتها سيعزز حيوية المنطقة خ

  ربط 
 
يةويساهم ف العنارص الحض   

 .شارع حسان بن ثابت مثال
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 عالميا  حضاريا مركز ليكون  المدينة مركز  اعداد 

المهم اعد التاريخية فمن  المدينة  اعادة مكانة  ي ليكون واجهة  ضمن 
التاريخز المدينة  اد مركز 

ومر  بقاؤهوعاصمة  ولغرض  عالميا،  ات  القيم  لجوهر   وفيا   كزا حضاريا  ز ي   الفريدة  والممت 
ينبغز

 العمل عىل جعل مركز المدينة: 

ز   خالل  من  جاذبية  أكتر  • ية  األنشطة  تحفت  ية  الحضز الحضز الفضاءات  ة   وخلق   المثت 

  . وتعزيز دوره كمقصد رئيسي  لالهتمام

 المختلفة. عناضه وتقوية عن طريق ربط  قابليه للحياة تر أك •

 المتنوعة ببنز تحتية مستدامة تجعل  العمل  وفرص   النمو   عن طريق تعزيز   استدامةأكتر   •

 والعمل. يش للع مالءمة أكتر  المدينة مركز 

ية فيه. إل وذلك بتوفت  مجموعة واسعة من الخيارات  تنوعا  أكتر  •  ثراء التجربة الحضز

ا عن  •   االصيلة وقيمها  المدينة التاريخية اصالة وتمت   و  قعممعتر

 المبادئ 

االحياء  ا عملية  سياسات  عليها  ي ستؤسس 
النر المبادئ  عىلن  كز  اساسية   تتر محاور  خمسة 

ي جعل منطقة مركز 
ين الحادي بغداد القديمة منطقة نموذجية صالحة للقرن تتمثل فز والعرسر

االلفية   اعالن  مفاهيم  مع  ي وتتماسر 
االماقرته  النر احياء  ا  متطلبات  عىل  عالوة  المتحدة  م 

 المنطقة التاريخية نفسها. 

ي  
ي من سيطرة المركبات والتلوث ومشاكل  هذه المبادئ ستؤدي اىل نقلة نوعية للمنطقة النر

تعانز

خ التحديث   من  االستدامة  اىل  افتقارها  االلة واالندثار عالوة عىل  االنسان عىل  تفضيل  الل 

اء   ستشكل سياسات الحفاظ كما و   وتفعيل سياسات االستدامة البيئيةوزيادة المناطق الخضز

ية   البيئة الحضز ي    للمنطقةواعادة الذاكرة صمام االمان لمنع اندثار 
الثقافز والحفاظ عىل ارثها 

 . ي
 والعمرانز

 

 الرؤية المستقبلية

 إعادة االعتبار للمدينة التاريخية

إعادة االعتبار للمدين الدراسة عىل مبدا  التاريخية من خالل مخطط شامل بنيت هذه  ة 

ق  يبدا تنفيذه من مر  ي الرصافة عىل نهر دجلة باتجاه الرسر
ي الواقع فز

ومن كز بغداد التاريخز

ي وعىل مدى 
ا ضمن خمسة مراحل يتم خاللها اعمار عام 25ثم باتجاه مركز الكرخ التاريخز

 ادة االعتبار للمدينة التاريخية من خالل العمل عىل: هذه المنطقة وإع

االحياء ضمن   • نهاية عملية  ي 
تمهيدا إلدراجها فز تاريخية  المنطقة محمية  اعالن 

اث العالمي   . مواقع التر

   . المناطق ضمن المدينة التاريخية ضمن خطة تنمية شاملةاحياء  •

اثية وإعادة استخدامها عىل ا الحفاظ • ي التاريخية والتر
 . لمواقع والمبانز

والمحفورة • المندثرة  الشواخص  ي   إعادة تجسيد 
فر الرسر المدينة كالباب  ذاكرة  ي 

فز

 . المعظم والباب

خ • من  االقتصادية  امكانياتها  ز  وتحفت  ية  الحضز العناض  ز ربط  وتحفت  ربط  الل 

 . األسواق والحرف التقليدية

ي  •
ار النر ي بالطرق الحديثة نتجت عن شق النستخفيف االضز  . يج الحضز

ي والمعماري للمدينة التاريخية  •    . تعزيز عىل الطابع الحضز

ي انحاء المدينة. قت •
 وية ربط المنطقة ببافر

اإلحياءالرؤية ومخطط   

 داف هاال

ية قابلة للحياة والنمو وصالحا للعيش والعمل مكونة من نس يج متناغم من األحياء والفعاليات  انشاء مركز لمدينة بغداد يكون منطقة حض 

ة مستدامة تمثل تاري    خ ومستقبل  المزدهرةواألعمال  ية متمت     بيئة حض 
 
 تلت   تطلعات مواطنيها وتوفر لهم الراحة واالمان.  المدينة،ف

اء وتفعيل سياسات  حديث واالندثار عالوة عل افتقارها اىل االستدامة من خالل تفضيل االنسان عل االلة وزيادة المنالتكل اومشا  طق الخض 

 االستدامة البيئية. 

ية للمنطقة   والعمر  ستشكل سياسات الحفاظ واعادة الذاكرة صمام االمان لمنع اندثار البيئة الحض 
 
. والحفاظ عل ارثها الثقاف  

 ان 
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الشكل الجديد 

 للضفة النهرية

ائع محطات رئيسية  ستكون الشر

للنقل النهري ومدخال للمنطقة 

طا ما بي   ضفتيها التاريخية وراب

من جهة وما بي   مسارات المشاة 

 الرئيسية الممتدة من ضفة

 النهر. 

يعة الميدان الواقعة عل  شر

العباس  محور ساحة القض 

 مثال. 
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 الرؤية 

قابلة للتطبيق   او توجه وانما تعتر عن رؤية متكاملة  ال تمثل مبادرة "إحياء" مجرد فكرة 

ي ذلك اىل مجموعة من الكتب والدراسات لصاحب المبادرة لمست
قبل المدينة وتستند فز

ي بحثها ومحتوياتها  المعمار/المخطط  
ز تضمنت فز ي كتابي 

تغلب الوائىلي الذي نرسر دراساته فز

المدتح لتاري    خ  األهداف ليال  من  لسلسلة  ا 
ً
تعريف وضع  كما  الحاضز  ووضعها  ينة 

الم الرئيسية إلصالح  اتيجيات  تنمية شاملة مستدامة واالرتقاء بها واالستر نطقة وتنميتها 

حات وأدوات لتنفيذ هذ ه الرؤية مما قد يمثل خارطة طريق أساسية  إضافة اىل وضع مقتر

 لهذه المبادرة.  

المنطل هذا  صانغي ق  من  ز  بي  الوعي  تعزيز  عىل  المبادرة  تركز  الرؤية  هذه  وباستلهام 

تأهيل و  إعادة  العمل عىل  ورة  التاريخية عن طريق  السياسات بضز المدينة  إحياء مناطق 

ي   اعتماد التخطيط الشامل
 فز
ً
 أساسيا

ً
ان هذا المنظور سيجعل من "قلب المدينة" عنضا

ي استدامة تطورها.  يةالتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصاد
 لها بما يساهم فز

ز وأجانب امثا ز عراقيي  ز معماريي  اء وأكاديميي  ل د ستيفانو بيانكا،  وقد أشاد بهذه الرؤية ختر

التاريخية لدى منظمة المدن  الحفاظ عىل  ي 
الذي   الخبت  فز اغا خان،  اليونسكو ومنظمة 

ة لبغداد" داعيا الم  21وصف رؤية بغداد   ز الغتنامها قبل فوات  سؤ بانها "الفرصة األخت  ولي 

 األوان 

  المنهجية 

ي ان تحقيق الغاية يتم من خالل رؤية مبنية عىل االبعاد الثالثة   المكونة للمحيط الحضز

الثالثة  الرئيسية  المحاور  المورفولوجية )المكان(    والمتكونة من  ات  التأثت  ي تشكل من 
النر

( ي 
التاريخز والبعد  )الفعاليات(  الوظيفية  ات  فيما  الوالتأثت  التكامل  عىل  واالعتماد  ذاكرة( 

 .بينهما

 رؤية ثالثية االبعاد

من خالل رؤية  ان تحقيق الغاية يتم  

المكونة  عىل    مبنية الثالثة  االبعاد 

من والمتكونة  ي  الحضز   للمحيط 

الثالثة  الرئيسية  تشكل    المحاور  ي 
النر

ات  من ات المورفولوجية    التأثت   والتأثت 

و  ي 
التاريخز والبعد  عتماد اال الوظيفية 

 . التكامل فيما بينهما عىل 

 

 توافق األهداف والجهات التنفيذية 

ي 
ينبغز التاريخية،  المنطقة  ي 

فز التنفيذية  الجهات  ومهام  مسؤوليات  وتتقاطع  تتشابك  اذ 

ا هداف كل من هذه الجهات ومدى تطابقها مع توجهات واهداف مخطط التعرف عىل 

 االحياء. 

ي تتوىل مهام مختل
ي الجهات الرئيسية النر

: فة فز  المنطقة هي

 مجلس محافظة بغداد:  •

ي   اتيخر االستر التخطيط  المهام: 

 والتنمية المكانية 

 وزارة الثقافة:  •

اث   هيئة االثار والتر

الحفا المناطق    ظالمهام:  عىل 

اثية والمواقع  ي التر
 والمبانز

 هيئة السياحة 

 المهام: التنمية والتنشيط السياخي 

 امانة بغداد  •

المخطط   تنفيذ  سي األساالمهام: 

ي الشامل وا
 لمخطط اإلنمان 

 

ي  
وع تدور فز األهداف العامة للمرسر

السياحة نطاق التنمية والحفاظ و   

  الشامل لمدينة بغداد 
 2030المخطط اإلنمان 

وع احياء المدينة التاريخية مع  اتيجيات مرسر تتطابق استر

ي الشامل لم
دينة بغداد والمعد توجهات المخطط اإلنمان 

ي من قبل االستشاري خطيب وعلمي لصالح امانة بغداد 
فز

ية التاريخي ة وتوضيح الحفاظ عىل االنسجة الحضز

فاظ عليها وابرازها أهميتها كأصول تاريخية يجب الح

. كجزء من هوية  ي
 المدينة والمشهد الثقافز

اتيجية الحفاظ عىل االحياء  ي استر
حيث ركز التقرير فز

اعتمد التقرير عىل ارع الرشيد واألسواق والسكنية وش

ي صورات بعض الت
وبعض  21خطة بغداد الموجودة فز

 تفاصيلها. 

الرؤية ثالثية  

االبعاد ذات 

المحاور  

 الثالث. 

 لرؤية الدولة العراقية من خالل مؤسساتها المختلفةاألهداف  مدى تحقيق
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احياء االسواق  

 المندثرة 

  يعود  
سوق الثالثاء التاريخ 

فد   اىل الحياة مجددا لت 

المنطقة بعبق التاري    خ وتنوع  

البضائع وليوفر خيارات  

  جديدة وفرصا واعدة للعمل

 والتجارة  

 

 

استغالل 

الشواخص 

العمرانية  

اث  لالحتفاء بتر

المدينة وتعزيز 

 نتماء الشعور باال 
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 اعادة الذاكرة المدينية 

 مخزون المدينة من التاري    خ 

وكانت  لقرون،  امتدت  مثلت عصورا  ومعالم معمارية عديدة  اثارا  القديمة  المدينة  تضم 

ات   فتر والمنحوتات  شاهدا عىل  الجدران  تلك  وتركت بصماتها عىل  مختلفة مرت عليها 

ها،   والمسكوكات وغت 

 ادية احياء واعادة الذاكرة الم •

 احياء واعادة الذاكرة المنقولة •

 الذاكرة غت  المادية

ا القدم.  تحوي  ي 
اركانها قصة وحكاية وتراثا اصيال ضاربا فز ي كل ركن من 

لمدينة فز

ي فحكايا ألف ليلة وليلة وقص
النر الشعراء ماثلة ما دامت تتغنز بهذه المدينة  ائد 

 ضمت العلماء والشعراء من كل حدب وصوب. 

اثال •  ري فكال تر

اثلا •  جتماعي اال  تر

 احياء الذاكرة غت  المادية 

ابراز   ناحية يساعد  من  ي 
المدينز االنتماء  تعزيز  عىل  واالجتماعي  الفكري  اث  التر

اخرى.  ناحية  من  المنطقة  اقتصاديات  ز  اقامة    وتحفت  طريق  عن  ذلك  ويتم 

حمالت   اقامة  وكذلك  والمناسبات  باألحداث  لالحتفاء  السنوية  المهرجانات 

وي    ج وا ي محكم يوافق ما ب لحالتر
ز  مالت االعالمية المختلفة، ضمن جدول زمنز ي 

 . ز ز المناسبات ومتطلبات المناطق المختلفة للتحفت   الزمان والمكان اي ما بي 

اث والذاكرة   التر

اإل  المهم  امن  اىل  يتعلق  شارة  ال  اليها  االعتبار  وإعادة  التاريخية  المدينة  عىل  الحفاظ  ن 

اثية   التر ي 
المبانز عىل  أيضا بالحفاظ  يتعلق  وانما  فحسب  استدامتها  وضمان  والتاريخية 

ي وتعزيزه وحفظ الذاكرة المدينية بكافة اشكالها وتنمينها   بالحفاظ عىل الموروث الحضز

 ا. بالشكل الذي يضمن استدامته

ميم إضافة اىل برامج أخرى للتدريب  يتضمن ذلك العمل عىل برامج للعمل والحفاظ والتر

اث الفكري واالجتماعي من خاللواحياء الحرف والصناعا خطط   ت الشعبية وتعزيز التر

ك فيها العديد من الجهات المحلية الرسمية   متداخلة إعالمية واحتفالية وترويجية تشتر

 ع المنظمات العالمية. والمجتمعية بالتعاون م

 

  
 اعادة التشكيل المكان 

عن   ابطة  ومتر متجانسة  ية  حضز بيئة  خلق  اىل  ي 
المكانز التشكيل  اعادة  طريق  تهدف 

ية وتغيت  نمط استخدام بعض الفضاءات   االخرى، ومن استحداث بعض الفضاءات الحضز

الفضاء ز هذه  بي  ما  التنقل  للمشاة  يتيح  مما  باألخرى،  الواحدة  العمل عىل ربطها  ات  ثم 

 المتعددة الفعاليات والوظائف  

ية التالية: ذلك   سيتم من خالل تطوير العناض الحضز

ية االخرى ضفة نهر دجلة وربطها با •  لعناض الحضز

 استعماالت الساحات والمناطق المفتوحة •

ية االخرى  •  احياء شارع الرشيد وربطه بالعناض الحضز

 إعادة تنظيم منظومة األسواق  •

 ة وتطوير خدماتها تجديد االحياء واالزق  •

 لمبتورة من األسواق والمسارات التاريخيةإعادة ربط المناطق ا •

   
 اعادة التوازن الوظيق 

اجل اعا  تهدف المنطقة من  ية اىل تنشيط  الحضز العناض  ي لفعاليات 
الوظيفز التوازن  دة 

طريق   عن  والضعيفة  الهشة  المناطق  ز  بتحفت  وذلك  االقتصادية،  استدامتها  ضمان 

بعض الفض  استحداث  استخدام  نمط  تغيت   او  عىل  الفعاليات  ز  كت 
والتر االخرى  اءات 

 .االستخدامات المتعددة الفعاليات

  ق وتخفيف الضغط عنهازن األسواإعادة توا •

ز فعالياتها •  تنشيط مناطق األطراف وتحفت 

ية  • ز العناض الحضز  تعزيز دور االزقة عتر تنشيط الحركة فيها كوسيط بي 

الخالية   • المناطق  ز  المهجتحفت  االحياء  خلوالمهمشة  طريق  عن  ق ورة 

 الفعاليات المناسبة 

تطوير ضفة نهر 

 دجلة  

ضمن 

السياسات 

الرئيسية  

 خطط االحياءلم
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 السبع  
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اتيجيات  التحويلية  االستر

 السبع  
 

  

 

ي ت السبعالتوجهات  تشكل هذه
ي والنر

م تحديدها من اجل االرتقاء العمرانز

ي 
ي تطور  اعدةوالمسبمركز المدينة التاريخز

االقتصادي واالجتماعي المنطقة  فز

ي خدمة مدينة بغداد 
ات وساكنيها، عالوة عىل ما لذلك من تبما يصب فز أثت 

 نة. تتخظ حدود المنطقة والمدي

اتيجيات مبنية عىل أساس شمولية تنمية كافة قطاعات المنطقة   هذه االستر

 :  والمكونة من التاىلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اتيجيات بمج الصورة المستقبلية لمركز سوف تشكل  موعها هذه االستر

  وتقدم تصورا لما يمكن ان تكون عليه المدينة 
 عند المدينة التاريخ 

 .تحقيق الرؤية المستقبلية لها 

 

 المنهجية 

ي تتم فيها ترجمة الرؤى اىل افكار تخطيطية ضمن مخطط شامل موضحة  
ان المنهجية النر

الصفحة المقابلة. تعتمد هذه المنهجية عىل معطيات الفصل السابق الذي تم فيه    عىل

ا القيم  تحديد  بناء عىل  ي لغايات 
والنر المستقبلية واهدافها،  والتوجيهية للرؤية  والمبادئ 

ي الفصل تشكل القاعدة االساسي
ي حددت فز

ي استخلصت منها السياسات الشاملة النر
ة النر

حي  الكتاب،  هذا  من  اجل الثالث  من  للمنطقة  ية  الحضز العناض  عىل  تطبيقها  يتم  ث 

اتيجيات التحول ا ي الثالثية االبعاد الوصول اىل استر  ، المكانية والوظيفية والزمنية. لحضز

ي ان ترافقه    المخطط الهيكىلي للتطوير سيكون المخرج والنتاج 
الرئيسي للعملية والذي ينبغز

ي تجعل ا
ية والنر  لمخطط الهيكىلي ممكن التنفيذ. عمليات تهيئة القاعدة الحضز

 السياسات التخطيطية العامة  

اتيجية عىل سياسات تخطيطية عام ة تؤدي بمجملها اىل الوصول اىل  يعتمد تنفيذ االستر

ي 
ي الغاية المنشودة فز

 السياسات العامة التالية   إطار  احياء المنطقة بكاملها فز

 جذابة و  حيويةتنشيط مركز المدينة وخلق أماكن  •

ية  البيئةتفعيل  •  من خالل االستخدام االمثل   الحضز

 تطوير وتحقيق بنز تحتية مناسبة ومستدامة •

ي مناطق  •
 الجذب تكثيف التنمية ذات الجدوى العالية فز

 تشجيع التنمية المستدامةاقامة المشاري    ع و  •

 ةهوية المركز التاريخي تعزيز  •

ي  • اث الحضز  توظيف االستخدام االمثل إلدامة واحياء التر

ية  الفعالتنسيق  •  يات الحضز

ي المناطق التجارية •
 توفت  مساحات اضافية فز

ي المنطقة •
 وتنوي    ع استعماالت األرض  تشجيع السكن فز

اتيجيات التحويلية   االستر

اتيجيات التحويلية   السياسات الشاملة  ه  رؤية  االستر للرؤية المستقبلية مبنية عل 

المطلوبة ات  التغيت  عل  الضوء  تسلط    
يال  اءسو   ،والتر مجيةفت   الت  أو  منها   ، ائية 

 . ابلة للتنفيذ المطلوبة للتمهيد لتحويل الرؤية المستقبلية اىل مخططات ق

 

 الذاكرة المدينية

ي ليختر المستقبل
 إعادة الماضز

 البت  التحتية

منافع لخدمة النسان 

 والبيئة

 المحالت واالزقة

اء وسط المدي  نةقرية خضز

 

 أسواق المدينة

ة ز  تجربة تسوق ممت 

 

 الساحات والميادين

ة للقاء والفرح ز  أماكن ممت 

 

 ضفة النهر

 مدينةهر اىل الإعادة الن

 

 شارع الرشيد

تعزيز محور المنطقة 

 الرئيسي 
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فيهية   ضفة النهر التر

يعة القولة  وشر

  
 
 أيتعتت  الواجهة النهرية ف

مدينة عنضا هاما ومقصدا فريدا 

  
عليه واستغالل  التأكيدينبع 

ة.   امكانياته الكبت 

   اإلمكانياتاستغالل هذه 
 
ف

التحفت   االقتصادي للمنطقة 

وتعزيز حيويتها االستثمارية 

فيهية احد  احياء  أدواتوالتر

  قلب المدينة المهملة قة المنط
 
ف

 التاريخية. 

 

 



 

37 

وع إحي   مشر
  اء مدينة بغداد التاريخ 

ز االقتصادي واالجتماعي  حات للتحفت 
ي مقتر

ز
ي ف

ز
ي  مدينة والثقاف

 بغداد ومركزها التاريخز

 

  

 التحديات
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 التحديات الرئيسية 
 وسبل تذليلها 



 

39 

وع إحي   مشر
  اء مدينة بغداد التاريخ 

ز االقتصادي واالجتماعي  حات للتحفت 
ي مقتر

ز
ي ف

ز
ي  مدينة والثقاف

 بغداد ومركزها التاريخز

 

 

 

 

 

 

 

  

يعية: قصور وتعارض األنظمة والقواني   . 3  تشر

ي يستند 
ز القاعدة القانونية النر وع اعادة االحياء وتمويل  ان العمل عىل تامي  ه اليها تنفيذ مرسر

هذه  والتنفيذية.  يعية  الترسر الجهات  مع  عليها  العمل  ي 
ينبغز ي 

النر الخطوات  اهم  من  هو 

يعات التالية:   الخطوات تتعلق بالترسر

  المنطقة التاريخيةتحديد حدود  •

ز وأنظمة خاصة •  اعالن المنطقة محمية تراثية تخضع لقواني 

 شئون المنطقة انشاء هيئة خاصة إلدارة •

 تطويرانشاء المؤسسة العقارية لل •

ز  •  تعديالت عىل القواني 

 تشكيل اللجنة التنسيقية  •

التاريخية   المدينة  احياء  ي لعملية 
القانونز الغطاء  ز  القواني  الحزمة من  سيوفر اصدار هذه 

ي المشاري    ع المتعلقة بها.  
 ويتيح العمل الفوري فز

 وضعف الرقابة  إدارية: تداخل المسؤوليات والصالحيات. 4

ز قطاعات الدولة المختلفة التنف يتطلب تنفيذ مثل هذا المرسر  يذية  وع تظافر الجهود ما بي 

الدول  مع  والتنسيق  الدعم  لضمان  جهود  من  يتطلبه  ما  اىل  باإلضافة  يعية  والترسر

 والمنظمات للحصول عىل مختلف أنواع الدعم والمساعدات المطلوبة. 

ي هيئة إحياء مركز بغداد التاري
 خز

ي وقت الحق  كل ذلك يستدعي  
ة خاصة لتوىلي هذه المهام برئاسة  تشكيل هيئفز

ا ي 
فز هرم  اعىل  اف  نجاح واشر لضمان  جوهريا  امرا  يعتتر  ذلك  ان  حيث  لسلطة 

وع الهادف اىل إحياء المنطقة واستدامتها.   المبادرة وضمان التنفيذ السليم للمرسر

موازي كفوء يقوم بمهام البلدية ان نجاح التجارب العالمية يرجع اىل تكوين جهاز  

التجارب  اال   يتوىل مثل هذه  ونجد  ومتابعته  وتنفيذه  وع  للمرسر ي  عداد 
فز الناجحة 

تتوىل   هيئات  أسست  ي 
النر وجدة  والقاهرة  وت  وبت  ي  دنر مثل  ى  مدن كتر تجارب 

 إدارة المنطقة وتوكل اليه كافة الصالحيات البلدية واالدارية. و تنفيذ المشاري    ع 

السياساتتكون مهمة هذا   العمل عىل تحديد  المؤسسي  اف عىل   الجهاز  واالشر

لق بشئون تنفيذ خطة االحياء وادارة شئون االعمال التنفيذية والرقابة وكل ما يتع

وع.   المنطقة المختلفة بكافة مراحلها وتذليل أي عقبات يمكن ان يواجها المرسر

 

 تذليل التحديات: 

ية: هيمنة  .1  ملة اسواق الجحض 

اسواق  بوجود  والمتمثلة  الرئيسية  الخلل  اماكن  بمعالجة  االحياء  عملية  تبدأ  ان  يجب 

احياء  إلعادة  الطريق  لتمهيد  المنطقة  عىل  المدمرة  اثارها  من  للتخلص  وذلك  الجملة 

ز نشاطاتها  ي لفعالياتها تحفت   . المنطقة إلعادة التوازن الحضز

ز وجود  ي مركز المدينةتقني 
 اسواق الجملة فز

محدودية مساحة المنطقة تمثل العقبة الرئيسية امام اصالح االوضاع وتطوير اسواق   نا

المستحيل  الجم من  يجعل  الذي  االمر  والتحميل  والخزن  للتوسع  احتياجاتها  وتلبية  لة 

يبدو  المنطقة  خارج  اىل  انتقالها  فان  وبالتاىلي  المدينة  مركز  داخل  الوضع  أفضل   اصالح 

 البدائل المتاحة. 

 خصيصات الحكومية شحة التمالية:  .2

ي اماكن اخرى من الع
ي لقد اظهرت عمليات التطوير لمراكز المدن فز

الم بان اإلطار المؤسسانر

ز  ي اهميته اهمية مفاهيم التخطيط وآليات التحفت 
الذي يشكل لتنفيذ هذه االعمال يوازي فز

ي وتوفت  االموال الالزمة لوالتطوير ذاتها وبالتاىلي فان اإلطار المؤ 
لتطوير يكاد يكون سسانر

ي يمكن ان تجعل من المخطط حقيقة واقعة وتنقل االفكااهم االدوات ا
ر والخطط من لنر

ي يعيشه ويتفاعل معه مواطنو المدينة.   كونها مجرد امنيات اىل واقع ايجانر

ي تطوير المدن وطرق تمويلها
 التجارب العالمية فز

م عىل  العمل  المهم  ناحية  من  من  العالم  ي 
فز المشابهة  ية  الحضز النماذج  عرفة 

اتبعت  التمويل وال ي 
النر الطرق واالساليب  ي تمويل  حجم مما يمكننا من معرفة 

فز

 وانجاز هذه المشاري    ع العمالقة بنجاح يشهد له. 

 

 

 

 

 

 

 التحديات والعوائق
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 :التمويل

وع من االعمدة الثالثة التالية  :ستتشكل القاعدة المالية للمرسر

ز القطاع العام والخاص • اكة ما بي   لرسر

 مساهمات المستثمرين والمطورين  •

  لمنح والمساعدات الدولية •

ز ا اكة ما بي   والخاصالقطاع العام  لرسر

اكة تتكون عىل شكل مؤسسة عقارية رأسمالها مكون من  الهيكلية المالية لمثل هذه الرسر

ي ونقدي
ز عينز   .جزئي 

 القيمة العينية  •

 القيمة النقدية  •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكة  ايجابيات الشر

اكة ما بي   القطاع العام والخاص  حلوال ناجعة لمشكلة تشعب وتعدد  ستتيح الشر

لموضوع تعدد المرجعيات العقارية: اذ ستكون المؤسسة ه  وكذلك حال الملكيات 

  الواقعة 
وع التطوير وتكون مسؤولة عن المبان    ستدير مشر

المرجعية الرئيسية التر

  وذلك بالتنسيق مع الجهة البلدية او الهيئة المعنية. 
 ضمن مركز بغداد التاريخ 

 

 األداة التنفيذية للهيئة 

 المؤسسة العقارية للتطوير

اع نظرةان  يشكل    
التاريخ  بغداد  مركز  احياء  تخطيطية    ادة 

الرؤية مرتبط بتوفت  هيكل اال ان تحقيق هذه  .  وتصميمية شاملة

الذي   النظام  عية هو  الشر واساس هذه  مناسب    
ومؤسسانر ع  

شر

يوفر االدوات المناسبة ويعالج االشكاليات والعوائق لتسهيل العمل 

الساس  للمنطقة. ويالحظ من اجل تطوير المنطقة وفقا للتصميم ا

العال النماذج    
 
وجود  ف ى  الكت  ي  الحض  التطوير  لمشاري    ع  مية 

اليها مؤس تناط  وع  المشر إلدارة  مستقلة  متخصصة  مقتدرة  سة 

وع ومن ثم ادارته.   المسؤولية لتطوير وتنفيذ المشر

ان أفضل السبل لتنفيذ ذلك هو تشكيل جهاز مؤسس  خاص يعت   

 عن ادارة شؤون هذه المنطقة وتنفيذ  بهذه العملية ويكون مسؤوال 

واالتص العامة  المؤسسات  مع  بالتنسيق  االساس   لقطاع ميم 

العقارات   ألصحاب  مملوكا  يكون  ان    
ينبع  الجهاز  هذا  الخاص. 

خالل   من  تمويله  ويؤمن  والخاص  العام  القطاعي    من  والمصالح 

 اليات السوق.  

ان يتم عن طري الجهاز وتأمينه يجب  انشاء هذا  المؤسسات ان  ق 

  الدولة وان ينظم
 
يعية ف   عل    التشر

ذلك بقانون اال ان ذلك ال يعت 

    االطالق
 
ان يكون جهازا حكوميا الن نجاح هذه المؤسسة يكمن ف

ك ولديها انظمتها الخاصة     تضمن لها  كونها تابعة للقطاع المشتر
التر

وع ضمن خطة محددة وان    حرية التحرك والعمل عل تنفيذ المشر

 الحكوم  من جهة وال تكلف الدال ترت
ولة أعباء مادية بط بالروتي  

وضمن نظام اداري ذو شفافية عاىل    أخرىوإدارية اضافية من جهة  

 يؤمن سالمة اإلجراءات وخلوها من إمكانية الفساد والتجاوزات. 

بغداد  مركز  إحياء  هيئة  اف  اشر اتحت  ستعمل  المؤسسة  ان  اال 

  وه  هيئة مستقلة مرتبطة 
برئاسة الوزراء يتكون اعضائها    التاريخ 

الجهات تذليل  من  مهمتها  وتكون  المنطقة  بتطوير   المعنية 

التنفيذ  العالقة لضمان  المصاعب والتنسيق ما بي   االطراف ذات 

وع من جهة والرقابة الدورية عل نشاطات المؤسسة   الناجح للمشر

 العقارية من جهة اخرى. 

 

وعا  لقاعدة المالية للمشر

  ر التمويل االساسيةي    ع مصادتنوتعتمد 

 

 رأسمال المؤسسة العقارية

ز القطاع العام والخاص  المشاركة ما بي 

 

مصادر التمويل 

األساسية 

وع   للمشر
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ز قطاعات الدوليتطلب تنفيذ م وع تظافر الجهود ما بي  ة المختلفة التنفيذية  ثل هذا المرسر

باإلضاف  يعية  الدول والترسر مع  والتنسيق  الدعم  لضمان  جهود  من  يتطلبه  ما  اىل  ة 

 والمنظمات للحصول عىل مختلف أنواع الدعم والمساعدات المطلوبة. 

ا وحيث  المطلوب  ي 
المؤسسانر العمل  وتعدد  لتشعب  وبالنظر  ي  لذلك 

المعنز وع  المرسر ن 

المن بتنمية  يتعلق  تخطيظي  وع  فحسب  مرسر عمرانيا  وعا  مرسر وليس  التاريخية  بل طقة 

يتضمن جوانبا اجتماعية واقتصادية وبيئية ال يمكن ان يضطلع بها أي جهاز حكومي بمفرده 

ي يلزمها جهاز 
ابطة النر وعا اعتياديا بل مجموعة متشابكة من المشاري    ع المتر كونه ليس مرسر

ايته واتخاذ القرارات بشأنه الجهات ل كفوء للمتابعة والتنفيذ مما يستلزم ان تتوىل رعمستق

ي الدولة. العلي
 ا للسلطة فز

 دور االعالم 

ي عملية االحياء من خالل 
اك اصحاب االمالك فز ي واشر ان العمل عىل رفع الوعي الجماهت 

وي    ج اإلعالمي  خطة اعالمية  
التر ي 

 أحد يعتتر  موجهة ومعدة من قبل جهات متخصصة فز

االحي خطة  إلنجاح  الرئيسية  شر اء  الوسائل  لدى  المجتمغي  الوعي  رفع  عىل  ائح والعمل 

المر االعالم  طريق  عن  والورش المجتمع  الندوات  عقد  طريق  وعن  والمسموع  ي 
ن 

المؤسسة   ضمن  يعمل  متخصص  جهاز  الخطة  هذه  تنفيذ  عىل  ف  ويرسر واالجتماعات 

 العقارية.  

 

وع والفقنية: الحاجة اىل الكفاءات اإلدارية ت. 5  نية للمشر

وعلينا   التاريخية  المدينة  احياء  وع  مرسر بحجم  طموحا  وعا  مرسر بغداد  مدينة  تشهد  لم 

ات اإلدارية او الفنية الالزمة لضمان نجاح مثل  ات سواء الختر اف باننا نفتقد الختر االعتر

ي العمل ع
ي وبالتاىلي ينبغز اتيخر وع االستر ات واالمكانيات عن طريهذا المرسر  ق: ىل تعزيز الختر

ة ا •  للجوء اىل المكاتب االستشارية العالمية ذات الختر

ها   • اء معتمدين لدى اليونسكو وغت  تطعيم هيئة إدارة المدينة التاريخية بختر

 من المنظمات

تشكيل إدارة خاصة لتدريب وتهيئة االطقم اإلدارية والهندسية العاملة عىل   •

وع  المرسر

ي تقديم المنح  مات  ة من الدور الذي يمكن ان تلعبه المنظاالستفاد  •
الدولية فز

 إلقامة الدورات التدريبية

المدينة   • احياء  مجال  ي 
فز ة  الختر ذات  والهيئات  المؤسسات  مع  التعاون 

 التاريخية 

وع . 6  مجتمعية: ضعف الوع  الحكوم  والمجتمع  بأهمية المشر

ي ي   تستهدف المبادرة لغرض تحقيق أهدافها التحاور 
مكن واقناع األطراف ذات العالقة والنر

ي تحقيق التنمية المنشودة للمنطقة وإحياءها. هذه األطراف:  
 ان تسهم بفعالية فز

 السلطات المحلية من اجل اتخاذ وصنع القرارات   •

ي   المحافل الدولية  •
 من اجل الحصول عىل الدعم الماىلي والتقنز

وع االحياء وضمان  أصحاب المصلحة بهدف الحصول عىل موافقتهم لمرسر  •

 مشاركتهم 

وع والحصول عىل الدعم المجتمغي  الجمهور بهدف •
 التوعية بأهمية المرسر

اعدادها  يتم  خاصة  ومتطلبات  موجها  منفردا  حوارا  تستدعي  الفئات  هذه  من  فئة  كل 

والحصو  واقناعهم  انتباههم  لجذب  وتصمم خصيصا  وتأييدهم وتبويبها  دعمهم  ل عىل 

يحة ائح لحساسية    تجار الجملة والباعة المتجاوزين أحد اهم  للمبادرة.  وتشكل شر هذه الرسر

سبيل   ي 
فز ومكثفة  مدروسة  وحمالت  حوارات  يتطلب  الذي  االمر  لمشاكلهم  التصدي 

ي سيجنونها من وراء ذلك.  
 اقناعهم بجدوى إحياء المنطقة والعوائد النر
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ساحات للقاء 

االجتماع  والتمتع 

 بالمدينة

الساحات العامة والشواخص 

تحمل امكانات هائلة  اريخيةالت

ض بشكل افضل  هااستغالل يفتر

من اجل التحفت   االجتماع  

 .  
 
 واالقتصادي والثقاف

أبرز المناطق أحد تمثل القشلة 

والمطلة الثقافية ذات الجاذبية 

 . ةعل نهر دجلة مباشر 

 

 

استغالل 

الشواخص 

العمرانية  

اث  لالحتفاء بتر

ز المدينة وتعزي

 الشعور باالنتماء 
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 مستلزمات

 التنفيذ
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 فيذالسياقات المطلوبة للتن

التأريخي المدينة  احياء  وع  ي بحجم مرسر اتيخر استر وع  تنفيذ مرسر نجاح  عىل    ة يعتمد 

 توفت  مستلزمات التنفيذ ومتطلباته المتعددة والمتشابكة. 

ز   بي  ما  يعتمد عىل عالقة  المشاري    ع كونه ال  ي 
بافر ليختلف عن  وع  المرسر فمثل هذا 

ي تو فذ بل ان له عددا  المصمم والمن
ي ينبغز

ها والعمل بموجبها  من المساقات النر فت 

 من اجل ضمان التنفيذ السليم. 

 وهذه المساقات تتضمن العمليات الستة التالية: 

 التهيئة: وتتضمن الخطوات التمهيدية المطلوبة إلطالق عملية االحياء •

الضز  • ز  والقواني  يعات  الترسر وإصدار  تسهيل  عىل  العمل  يعات:  ورية الترسر

ي    ع عملي  ة االحياءلترسر

ي عملية االحياءالتنفيذ: اتخاذ  •
 الخطوات التنفيذية الالزمة للبدء فز

 اإلدارة: توكيل المهام اإلدارية لجهاز إدارة العملية  •

ي  •
 الحفاظ: اتخاذ خطوات من اجل الحفاظ عىل الموروث العمرانز

 التوعية: تفعيل عمليات التوعية المجتمعية عىل مختلف المستويات •
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 التنفيذيات آل

ي المدينة   يتطلب تعزيز امكانية تنفيذ 
وع من اجل ان يصبح حقيقة واقعة ملموسة فز المرسر

والفنية   واالدارية  والمالية  يعية  الترسر مفاصله  بكافة  وع  للمرسر الكاملة  الهيكلية  ز  تامي 

البيئة   تهيئة  عىل  العمل  عىل  عالوة  واستدامته  نجاحه  ضمان  اجل  من  والمجتمعية 

ية  للتنفيذ.  الحضز

 االليات التخطيطية

وعا متكامل األركان يتضمن مخططا شامال 21من خالل خطة "بغداد  تقدم المبادرة   " مرسر

االقتصادية  امكانياتها  ز  وتحفت  التاريخية  المدينة  إلحياء  الهادف  والتنمية  للتطوير 

محددة   اتيجيات  استر لتنفيذ  مختلفة  بمساقات  خطط  صياغة  خالل  من  واالجتماعية 

ي. بمرت  طة بخطط للحفاظ عىل الموروث الحضز

وع وخطط تنفيذ عملية ضمن خارطة طريق  كما و  تقدم الخطة اليات واقعية لتمويل المرسر

 بمساقات متعددة تتضمن تنفيذا لمشاري    ع تمهيدية ذات جدوى استثمارية عالية. 

 

خارطة طريق 

محددة لمتطلبات  

وع   المرسر

التخطيطية  

 والعملياتية  

سياقات 

محددة  

ومتداخلة  

تضمن توفت  

األدوات  

  الالزمة لتنفيذ 

وع    المرسر

 مستلزمات التنفيذ
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 إعادة االعتبار للمدينة التاريخية

اتيخ   بعيد المدى  وع تنموي استر  مشر

وع عل مبدا إعادة االعتبار للمدينة التاريخية من خالل مخطط شامل يبدا تنفيذه   بنيت فكرة المشر

  الرصافة عل نه
 
  الواقع ف

ق ومن ثم باتجاه مركز الكمن مركز بغداد التاريخ  رخ ر دجلة باتجاه الشر

  وعل مدى 
كل منها تستغرق خمس سنوات بداية من ضفة نهر  عاما ضمن خمسة مراحل   25التاريخ 

وإعادة االعتبار للمدينة التاريخية من خالل العمل بالتدري    ج خاللها اعمار هذه المنطقة  يتم دجلة

 بخطط محددة. 

 

 

 

 

الخطة تتضمن  

حل  خمسة مرا

متتالية ومتداخلة  

ضمن مخطط 

طويل المدى  

 25تغرق تنفيذه يس

 عاما 
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   مركز بغداد  المخطط الشامل إلحياء
 التاريخ 

 دجلة(  المنطقة المحاذية لنهر )

 

ا انظرا لخصوصية  قلب  بديناميكيتها كونها  ز  تتمت  ي 
النر واإلداري  لمنطقة  التجاري  لمدينة 

البدء بمشاري    ع تطويرية ضخمة بهذا الحجم فيها قد يؤدي إىل تعطل وتلكؤ  والماىلي فإن  

ي مركز 
هذه الفعاليات مما يضيف عبئا اضافيا عالوة عىل ما يسببه ذلك من ازمات مرورية فز

ضل من الختيار االف  دراسات وإجراء مفاضلة تحليلية  المدينة. حيث يتطلب األمر إعداد 

اثار  واالقل  والرسعة  الكلفة  وضع  حيث  يتم  االرض كي  بملكية  يتعلق  فيما  لإلشكاالت  ة 

وع عىل مراحل متعددة.  ي لتنفيذ المرسر
 برنامج زمنز

( منطقة تختلف من حيث المساحة والحالة العمرانية اضافة 11تم تقسيم المنطقة اىل )

يدها بحيث ال يتوقف النشاط النشاط التجاري وبموجب معايت  معينة تم تحد  اىل نوعية

ي 
 المنطقة.   التجاري فز

 

  
 مركز بغداد التاريخ 

 المرحلة األوىل من خطة االحياء

هذا   المدينة  ويركز  مركز  بإحياء  والمتعلقة  االحياء  لمخطط  األوىل  المرحلة  عىل  التقرير 

اكتر من ثالثة كيلومتر  الرصافة والممتد عىل طول  ي جانب 
ات عىل ضفة نهر  التاريخية فز

 دجلة. 

ي وينتهي بالباب المعظم شماال ومن نهر هذه الجزء من المركز  
فر الذي يبدا من الباب الرسر

الرشيد  شارع  حنر  المدينة    دجلة  من  أهمية  اثية  والتر التاريخية  المواقع  اكتر  يضم  قا  شر

 تصاد المدينة. التاريخية كما يضم أسواقها التاريخية الرئيسية وكان دوما المحرك الرئيسي الق 

ىل الرؤية المستقبلية لخطة االحياء والسبل الكفيلة بتحقيق  ويتطرق هذا التقرير باختصار ا

المه الجزء  هذا  ي 
فز التاريخيالتنمية  المدينة  من  حات حول   ة م  المقتر وضع  اىل  باإلضافة 

 . ي اتيخر وع االستر  إمكانيات تمويل وتنفيذ وإدارة هذا المرسر

 

صورة جوية 
للمنطقة قبل  
 االحياء  

تطوير  لالنتيجة النهائية 

ية   العناض الحضز

ها   ز وربطها وتحفت 

احياء    للوصول اىل

المنطقة التاريخية  

المركزية المحاذية لنهر  

دجلة كمرحلة اوىل  

إلحياء المدينة  

 التاريخية. 
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 مركز بغداد التاريخي

 تنفيذ المرحلة االولى قطاعات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ي المنطقة واالنتهاء بالمركز الذي 
كز عىل االبتداء بطرفز ان الفكرة الرئيسية لهذا التقسيم تتر

 :تقع فيه اسواق الجملة بالنظر للعوامل واالسباب التالية

ي  •
  االطرافسهولة العمل نسبيا فز

  ديناميكية المنطقة االقتصادية •

ي وسط المنطقةد منطقة اسواق وجو  •
  الجملة فز

ي العمل عىل  
كل مرحلة اىل مراحل متعددة بموجب برنامج عمل خاص يأخذ   تجزأهكما ينبغز

ة طويلة ي االعتبار التنفيذ وتحويل المرور وضمان عدم تعطيل المصالح التجارية لفتر
  .فز

 :احل التنفيذالمدد المتوقعة لمر 

المختلفة تعتمد عىل عدة عوامل اهمها توفر السيولة  احله  ان المدد المتوقعة للتنفيذ بمر 

ي وامكانيات التنفيذ االدارية وتوفر الكفاءات 
المالية المتاحة للتنفيذ عالوة عىل الوضع االمنز

المالي االمكانيات  توفر كافة  اض  بافتر ز  ومقاولي  ز  فنيي  من  التنفيذية  واالدارية والكوادر  ة 

 وقعة للتنفيذ هي بموجب الجداول والبيانات التالية: المت والتنفيذية فان المدد التقديرية

 

 

المرحلة
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المشاريع التمهيدية

مراحل المشروع 

األخرى
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االحتفاء بذاكرة المدينة 

 وإعادة تجسيدها

اث  لم يعد الحفاظ عل التر

واالحتفاء بذاكرة المدينة قارصا 

عل الجوانب العمرانية 

والتخطيطية بل تعداها اىل احياء 

المظاهر االجتماعية والثقافية 

ت السياسية التب افرزوحتر 

  ذاكرة المدينة. 
 
 أهمية المكان ف

  وتحقيق تجسيد الب
ر
ف اب الشر

  ساحة التحرير 
 
ين ف نصب تشر

 مثال

ي 
ر
ف ي  الباب الرسر

ز
تم هدمه ف

م اال ان ذكراه  1946عام 

ي قلوب  
ز
ظلت ماثلة ف

ز كرمز ش  اخص العراقيي 

 للمدينة التاريخية
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 جدوى
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تنظيم االسواق 

ئة  المهتر

يد من االسواق سيشهد العد

عمليات صيانة وتجديد 

لبناها التحتية وتسقيفها 

مجددا لتتالءم مع 

المتطلبات العضية 

. لألسواق  

  منطقة 
 
سوق الهرج ف

 الميدان مثال

. 
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3,000,000 

 2م 000,0003,

 مليون متر مرب  ع من المساحات 3حياء ما يقارب إ

 المشيدة ضمن المنطقة

 2م 00,0008

 تطوير وتحديث شامل لمساحة تقرب من

 القديم مركز المدينةهيكتار من  80

 2م 0,00012

 ألف متر مرب  ع من المساحات 120اضافة ما يقارب 

فيهية الجديدة عىل ضفة النهر  التر

 مط 3,000

 كيلومتر من الواجهة النهرية 3 ياغة ما يقارباعادة ص

 وتحويلها اىل مساحات استثمارية

 مط 2,800

 متر من االزقة 2.800احياء ما طوله 

 التاريخية والمسارات

 مبت   1329

ي شارع الرشيد 389صيانة وترميم 
 مبنز فز

ي عموم المنطقةمبنز  1329وصيانة 
 فز

 مبت   242

 مبنز ذو قيمة تراثية 242ترميم 

 هااعادة استخدامو

 ساحة 30

 ساحة 30اعادة صياغة واستحداث وربط ما مجموعه 

 وميدان ومركز للقاء واالحتفاء والنقل

 سوق 17

 سوقا تاريخيا واعادة 17واحياء صيانة 

ي لألسواق
ي التاريخز

 الطابع الحرفز
 

 

 إحياء

 اعادة الحياة اىل مركز مدينة بغداد التاريخية كرمز خي 

ز وقلب نابض لكل ال  عراقيي 

 حفاظ

اثية   الحفاظ عىل المواقع األثرية والتاريخية والتر

 واعادة استخدامها بالفعاليات المناسبة

 تنشيط

 تنشيط المركز بفعاليات متعددة كالتسوق 

خاء واللقاء واالحتفال والعبادة  واالستر

 إعادة الذاكرة

 اعادة استكشاف المدينة التاريخية 

 ذاكرة المدينة عن طريق احياء

 توازن

ز اعادة ت  وازن المنطقة من خالل تحفت 

 المناطق الهشة والضعيفة فيها

 تطوير

 لتكون متنفساتطوير منطقة ضفة النهر 

 هاىلي ومرتادي المنطقةأل

 المشاة أوال

 تخصيص المنطقة للمشاة وتوفت  

ورية لهم  الخدمات العضية الضز

 ذوق

 استعادة نشاط ورشاقة 

 وذوق وسط المدينة

 استدامة

 للمنطقة يس بنز تحتية تأس

 وفق أحدث األساليب

 

يا
 

ض
ح

 

ية المتوقعة  التنمية الحض 
انوعيا وكمي  

 )المرحلة األوىل(

 

يا
ران
عم

 

 

 كميا نوعيا كميا نوعيا
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ساحات للقاء 

االجتماع  والتمتع 

 بالمدينة

تحمل امكانات  الساحات العامة

هائلة يمكن استغاللها من اجل 

االنسان بدال من األلة ومن اجل 

 نظافة البيئة بدال من التلوث

  الذي تسببها 
والفوض  التر

 المركبات. 

أبرز  تمثلساحة السنك مثال فه  

ذات الجاذبية ضمن  المناطق

شارع الرشيد والمطلة عل نهر 

 . ةدجلة مباشر 

 

 

والساحات العامة  تأسيساعادة        الميادين 
 
ف

  
 مركز بغداد التاريخ 

عظم   امكانيات  الميادين  منظومة  تحمل 

وميادين  المشاة كساحاتالستعمالها من قبل 

فيه.  والتر وااللتقاء  يحمل كل    حيث  للتجمع 

م معمارية  منها  محددة  عالم  تاريخية  وذاكرة 

   
التاريخ  الطابع  ا  للمدينةتؤكد  ىل  وتضيف 

معالمه الكثت  مما يتيح تشكيل هوية محددة 

 لكل منها. 

 

من  عددا  حاليا  المنطقة  تحتضن 

ي  
ي يقع العديد منها فز

الساحات والميادين العامة النر

اعادة  سيتم  ي 
والنر للشوارع  الرئيسية  المحاور 

مواقع للمشاة لكي  ن تخصص هذه الا تاسيسها بعد

ي  
النر الرئيسية  المقاصد  احد  فيها تكون  تزدهر 

 الحياة االجتماعية للمدينة. 
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3,000,000 

 مول ذاتيام

وع بأكمله   التحتية  وبناهتنفيذ المرسر

 دولة الدون استخدام موارد من 

 ءفخر وانتما

 سوف تكون إعادة إحياء المركز مصدًرا للوحدة 

 واالنتماء والفخر ورمًزا لألمل والتجديد

 قتصادقيادة اال

 قيادة القطاعات االقتصادية الهامة مثل 

 السياحة والتطوير العقاري

 خدمات نوعية

ز نوعية الحياة   والبيئة تحسي 

ز   وتقديم الخدمات للمواطني 

 تعايش اجتماع  

اث خلق مركز للتعاي  ش واالحتفال بالحضارة والتر

ز والثقافة االجتماعية   للمدينةاالصيلة البغداديي 

يوع    حض 

 رفع الوعي بالمشاري    ع العمرانية والمعمارية 

ز الذوق العام ز وتحسي   للمواطني 

 للقيادة انجاز

ا حضاريً 
ً
 ا هاًما ألي مسؤول تنفيذي يعتتر إرث

وع  أو مؤسسة تقود المرسر
 

 

 فرص عمل

ة واضعافهاات عرسر خلق   اآلالف من الوظائف المباشر

ة  من الفرص غت  المباشر

 عائدات وفوائد

 زيادة قيمة عقارات المنطقة باإلضافة إىل توليد

ز ا  لمزيد من العائدات للمالكي 

 استثمار

 للمستثمرين ة شيعومنافسة دخول مباشر 

ز ا ز الرئيسيي   لعالميي 

 تغطية اعالمية

ي والفوري لل  تغطية اإلعالمية لاالرتفاع اإليجانر

 إحياء المنطقة عىل المستوى العالمي 

 القطاع الخاص

كة  سيدعم ز لقطاعمن اانشاء مؤسسة عقارية مشتر  سوق ي 

 خطوة مهمة لتطوير القطاع الخاصيعتتر األسهم و

 تحفت   اقتصادي

 يعتتر محفز رئيسي لتنمية وتنشيط الحركة االقتصادية

ي المدينة والدولة
 فز

 ي    ع رياديةمشار

ةًزا حاف  للشباب إلنشاء مشاري    ع ريادية صغت 

 وخلق أجيال جديدة من المستثمرين الشباب
 

 

 عل المدى القصت  

ات االجتماعية واالقتصادية التأثت   

 عل المدى الطويل
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ساحات للقاء 

االجتماع  والتمتع 

 بالمدينة

 تحمل امكانات الساحات العامة

هائلة يمكن استغاللها من اجل 

االنسان بدال من األلة ومن اجل 

 نظافة البيئة بدال من التلوث

  الذي تسببها
 والفوض  التر

 المركبات. 

تمثل أبرز ساحة السنك مثال فه  

المناطق ذات الجاذبية ضمن 

شارع الرشيد والمطلة عل نهر 

 . ةدجلة مباشر 
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الخالصة 

 الخالصة والتوصيات

 ياتوالتوص



    
وع إحياء مدينة بغداد التاريخ    مشر

ز االقتصادي واالجتماعي  حات للتحفت 
ي مقتر

ز
ي ف

ز
ي  والثقاف

 مدينة بغداد ومركزها التاريخز

 

58 

مقاه  باب 

 المعظم

فة    مسار الشر
حيث يلتقر

  ساحة 
 
بمسار ممسر النهر ف

تحيط بالمدرسة 

يعة  المستنضية وتضم شر

قل النهري وساحة للن

للتجمع واالستمتاع بالمعلم 

  والفعاليات 
التاريخ 

 المجاورة له. 

. 
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  يعود اىل المستقبل 
 الماض 

ومركزها   القديمة  بغداد  مدينة  تملك  من اذ  مجموعة  ي 
التاريخز

ي تمتاز بقيمتها االثرية  
ية والنر ائح والعناض الحضز اثية اال الرسر   والتر

ي مفردة سواء كانت    ان هذه العناض 
ضمن قطاعات محددة او كمبانز

تفقد رصيدها وشخصيتها مع الزمن حيث تركت لقدرها من دون 

ي ضعيف  
ي ظل نظام عمرانز

وفز اليها هويتها  مخطط توجيهي يعيد 

ي هذه المنطقة الحيوية  غت  ق 
ادر عىل مواكبة التطورات المتسارعة فز

تماعي  تدهور االجعالوة عىل ال  إلنقاذها،ومن دون مبادرة حقيقية  

 . ي
ي المرافق للتدهور العمرانز

 والثقافز

هذا   واقغي    التقرير يطرح  وع 
مرسر اىل  ترجم  وحال  خاللفكرا   من 

السبعة   اتيجيات  تقدم  االستر ي 
تدعمالنر ي    مبادرة عملية 

فز االسهام 

عملية انقاذ المدينة التاريخية من خالل تجربة جديدة تساعد عىل 

العم المدينة  احياء نسيج  المهتر اعادة  ي 
ايجابية  رانز نتائج  وتقدم  ئ 

.  عىل الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ي
 والبين 

شامال   مفهوما  تشكل  االرتقاء    إلحياءالخطة  يتضمن  المنطقة 

تصادية والثقافية وكذلك البيئة العمرانية  االجتماعية واالق   باألبعاد 

ية لها وستشكل اعادة الذاكرة المفصل الرئيسي الذي    فيها   والحضز

ز بط ست   ي  ما بي 
ق.  بمستقبلالعريق  المدينة  ماضز    زاهر مرسر

 

 

 

  
 البناء عل اطالل الماض 

ي المت بالمدينة القديمة اال ان المدينة ال  
مع التدمت  والكوارث النر

تحتفظ   علينا  تزال  تب  ويتر اسواقها  وديناميكية  ي 
العمرانز بنسيجها 

جديد   من  تاري    خ وإعادة  احيائها  عن  ة  المعتر الحقيقية  صورتها 

ي القدم.  واصالة
 هذه المدينة الموغل فز

 اعادة االعتبار لنسيج المدينة 

ا ي   تأخذ تيجيات محددة  عتر استر
ية فز ي االعتبار ان العناض الحضز

فز

الق المدينة  من  الجزء  لملمه  هذا  اعادة  ي 
وينبغز متكامل  ديمة كل 

اجزائه   وجمع  ئ  المهتر المدينة  نسيج  وتقوية  ومفرداته  عناضه 

قي  عن  البحث  عىل  لمعالم  عالوة  بمكونات  ودعمها  مضافة  م 

ا مهما من الذاكرة ز المدينية او بعناض    وشواخص مندثرة تشكل حت 

ية للمنطقة وتعزز تكاملها.  تتالءمجديدة   مع المكونات الحضز

  
 مشاركة المجتمع المديت 

تخطيطية شاملة   رؤية  هو  الشامل  المخطط  المنطقة    إلحياءانن 

وت االندثار  من  وانقاذها  ي  التاريخية 
المدينز المجتمع  مشاركة  عتتر 

ي تعتمد عىل افكار    اركان نجاح المبادرة  أحد وتفاعله مع المخطط  
النر

اجل من  ز  والمهندسي  ز  المعماريي  من  الجديدة  االجيال   وطاقات 

 التجربة الحضارية الجديدة.  إلغناءوضع التفاصيل 
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مدخل سوق 

الشورجة وجامع 

 مرجان

 أسواقن ع الضغطتخفيف 

الجملة ونقل خدماتها 

سيضمن عودة شارع الرشيد 

اىل كونه مقصدا تسويقيا 

المدينة  ألهاىل  ترفيهيا وثقافيا 

 وزوارها
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 المنجزالعمل  

  أمكنتراث بالعمل طوال السنوات السابقة عل استكمال ما  مؤسسةقامت 

للتنفيذ  الالزمة  الخطط  ووضع  الدراسات  حلم ،  من  يتحقق  ان    
 
ف امال 

التار  فعاال    ،يخيةالمدينة  اسهاما  سيسهم  الذي  تقليص  وايجابيا  االمر    
 
ف

  يمكن  
  تقليص النفقات واختصار الجهود التر

 
ان تستغرق  المدد الزمنية وف

 سنوات للوصول اىل ما تم التوصل اليه اليوم. 

 فيما يل  نلخص ما تم إنجازه: 

 رؤية مستقبلية إلحياء المنطقة التاريخية •

 إلحياء مركز المدينة التاريخية وىل  مخطط شامل للمرحلة األتحقيق   •

 خارطة طريق متعددة المساقات لضمان تنفيذ سليم وضع  •

 يذ المرحلة األوىل ليات محددة لمراحل تنف برمجة آ •

اح آ  • وع اقتر  ليات مالية متعددة المصادر لضمان تمويل المشر

 للتنفيذ الفوري  حزمة من المشاري    ع التمهيديةتحديد  •

العمل عل   هو 
المتبقر وبمراحلها  كمال تفاصيل هذه المشاري    ع   استالعمل 

 حال موافقة الجهات التنفيذية. الزمنية 

 العمل المطلوب 

لعمل المنجز واهميته اال انه ال يمكن تحقيق هذه  عل الرغم من ضخامة ا

الدولة     
 
ف المستويات  اعل  من  المباشر  الرسم   الدعم  دون  من  المبادرة 

با   هذه  لمؤسسالعراقية باإلضافة اىل االستعانة 
 
الدولية المتخصصة ف ات 

العالمية   والتنفيذية  االستشارية  والجهات  الدوىل   البنك  مثل  المجاالت 

قب  من  وله  المعتمدة  المطلوب  العمل  انجاز    
 
ف معها  كافة والتعاون    

 
ف

 المجاالت.  

 

 
 

 
 

وع  .1  إطالق المشر

وع  التاريخية" كمشر بغداد  مدينة  إحياء  وع  "مشر إطالق  عن  اإلعالن 

  تنموي طويل المدى من الدرجة األوىل. 
اتيخ   وطت   استر

 حديد حدود المنطقة التاريخية ت .2

خارطة بواسطة  والموثقة  المعتمدة  المخططات  فيلكس "  بموجب 

  نهاية القرن جونز"
 
 . التاسع عشر الميالدي الموضوعة ف

 استحداث بلدية المدينة التاريخية  .3

إعادة تشكيل الخارطة البلدية وضم المنطقة التاريخية اىل بلدية جديدة  

الصالحيات اليها كافة  وهيئة   توكل  بغداد  امانة  قبل  من  وتدار  البلدية 

اث لحي   تشكيل هيئة المدينة 
 التاريخية التر

 اعالن المنطقة "منطقة حفاظ"  .4

وذلك عن   2001لسنة    55)ثانيا( من قانون االثار رقم    23جب المادة  بمو 

  لمشاركة "ا لجهة ا طريق ا
  وزارنر

 
اثية ف   التر

لمناط بها ادارة وصيانة المبان 

 بغداد" الوقاف والشؤون الدينية وامانة الداخلية وا

  التاري إ .5
اثية يقاف التجاوزات عل المبان   خية والتر

قاف تنفيذ الصادر منها وتشديد العقوبات  تجميد اصدار رخص الهدم واي 

  
 
األخص ف وبشكل عاجل وعل  بغداد  مناطق    سائر 

 
ف  ، المخالفي   عل 

يعات واألنظمة المت    وتعزيز التشر
 علقة بذلك. مركز ها التاريخ 

  البدء بالعمل الفوري  .6
 
 تنفيذ  ال إجراءات   ف

التنفي بدء  عل  المحاور  ذ  العمل    
 
المدينة    التمهيديةف جب بمو لمركز 

ح وعل األخص منها     المقتر
نامج الزمت  المشاري    ع ذات الجدوى العالية  الت 

  محدد. و  بموجب معايت  محددة 
 وفق جدول زمت 

 اعتماد المخطط الشامل كخارطة طريق  .7

     عتماد ا
مرحلة كخارطة طريق تمثل المخطط إحياء مركز بغداد التاريخ 

   . حياء المدينة التاريخيةمن مراحل إأوىل 

 

 

 إجراءات فورية وعاجلة 

وع من اجل  تحقيق المشر  

 الخالصة والتوصيات 
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 سور القلعة

 والباب المعظم

الواقعة عل محور ساحة 

الطوب والقريبة من القض 

ن محطة العباس  ستكو

رئيسية للنقل النهري ومدخال 

  تضم اهم 
للمنطقة التر

الشواخص التاريخية لمدينة 

. بغداد القديمة  
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 التمهيدية والطويلة االمد اإلجراءات  

 21دعم المبادرة وخطة بغداد 

ي مختلف األوساط واشهار  دعم  
بغداد فز ي لمدينة 

التاريخز احياء المركز  مبادرة 

 بموجب مخطط التطوير الش
ٌ
امل لما له من نتائج ايجابية لبغداد المبادرة رسميا

 بشكل خاص ولعموم العراق بشكل عام  

 مجموعة عمل 

تشكيل مجموعة عمل مرتبطة برئاسة الوزراء تتوىل توجيه واستكمال ومتابعة  

هذه  لتحض ا وتتألف  المبادرة  اهداف  لتحقيق  المطلوبة  واإلجراءات  ات  ت 

الت  قطاعات  ي 
فز ة  والختر االختصاص  ذوي  من  والعمارة  المجموعة  خطيط 

مستشار  يدعمها  والخاص  العام  ز  القطاعي  ومن  والقانون  واالقتصاد  اث 
والتر

ي احياء المدن التاريخية. خبت  عالمي 
 متخصص فز

 إجراءات الحماية  

عالن منطقة مدينة بغداد التاريخية منطقة تراثية محمية إ ات  خطو   استكمال

يعات خاصة وخضوعها إلدارة هيئة خاصة تدير شئونها بموجب أنظمة  . وترسر

 لتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ا

تحقيق   اىل  الهادفة  الجهود  ي 
فز للمشاركة  الدولية  والمنظمات  الدول  مفاتحة 

. القروض وا االهداف من خالل توفت   ي
ي والمعرفز

 لمنح وتقديم الدعم الفنز

 

يعية  اإلجراءات التشر

ي والترسر التنفيذية  للمؤسسات  المناسبة  الظروف  تسهيل تهيئة  اجل  من  عية 

يتعلق   فيما  تنفيذ مراحلها وخاصة  بما يضمن سهولة  الالزمة  ز  القواني  اصدار 

عملية   لتحقيق  والتنفيذية  اإلدارية  الهيكلية  ما  بتشكيل  ومنها  يتعلق  االحياء 

 . ي
اثية وقانون تشكيل هيئة إحياء مركز بغداد التاريخز  بقانون المحمية التر

اكة ما بي   القطاع ا   لعام والخاص تحقيق الشر

العام والخاص وتأسيس المؤسسة  ز القطاع  اكة ما بي  العمل عىل تحقيق الرسر

ي وتوفت  المستلز 
ية مات المالية االولالعقارية لتطوير وإحياء مركز بغداد التاريخز

وع.  ي ستتوىل الضف عىل فعاليات المرسر
 خالل مراحل تأسيس المؤسسة النر

اكات    دعم الشر

اك مبادرات مؤسسات ال وع االحياء اشر ي وتوحيد الجهود مع مرسر
مجتمع المدنز

المنظمات   مع  بالتعاون  االخرى  ي 
العمرانز الموروث  عىل  الحفاظ  ومشاري    ع 

ي راط منظمات المجتمالدولية المتخصصة وتشجيع انخ
 فيها.  ع المدنز

 التوعية المجتمعية

ائح المجتمع  إطالق ودعم حمالت التوعية المجتمعية ألصحاب المصلحة وشر

ي مختلف وسائل االعالم ومن خالل إقامة الورش والندوات ومن خالل   األخرى
فز

 .  أدوات منصات التواصل االجتماعي

 

 

اث   قانون اآلثار والتر
2001( لسنة  55رقم )  

تتيح المادة 23 وبالتحديد الفقرة )ثانيا( و )ثالثا( منها تحديد  

 مناطق الحفاظ واعالنها وحمايتها

 واتخاذ اإلجراءات الفورية 

بموجب ذلك.    
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 ساحات وميادين

ة ز  ممت 
 

 ضفة نهر

 حيوية

 

ي 
 شارع ترانر

 للمشاة
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 ما ه  الصورة النهائية؟ 

تنموي   وع    ه  مشر
التاريخ  بغداد  مدينة  مركز  إحياء  عملية 

األ الدرجة  المدينة من  اقتصاد    
 
ف نوعية  نقلة  سيشكل  وىل 

البيئة وتقديمه   اىل  ما سيقدمه  اىل  إضافة  لمجتمعها  وترقية 

المشاري    ع   من  والمئات  العمل  فرص  من  االالف  ات  عشر

 الريادية.  

يا فسيكون مركز المدينة   القديم مركزا حيويا  اما عمرانيا وحض 

ال ية  الحض  بالفعاليات  ومليئا  للمشاة  جنة  مختلفة جذابا، 

قضاء   من  ويجعل  والزوار  للساكني    متعددة  خيارات  ويوفر 

تراثها  عل  والتعرف  الفعاليات  المتعددة  مناطقها    
 
ف اليوم 

 الفريد، يوما بهيجا ذا نكهة خاصة ال تنس. 

 : ي
ي يعنز

 إحياء مركز بغداد التاريخز

 هر حيويةضفة ن •

 ساحات لقاء واحتفاء •

ي زاخر بحركة المشاة  •
 شارع ترانر

 طة ومتنوعةأسواق نش •

 محالت ومسارات تاريخية •

 بنز تحتية كفؤة ونظام نقل متكامل  •

ةمدينة ذات ذاكرة حية وهوية  • ز  ممت 

ات االالف من فرص العمل والمشاري    ع الريادي •  ةعرسر

متكاملة   ى  عضية كتر مراكز  الجملة:  الخدمات وألسواق 

 تخدم التاجر وتعزز اقتصاد المدينة

  

 اسواق تاريخية

 زاهرة

 

 محالت وازقة

 عامرة
 

84%  

67%  

80%  

99%  
93%  

70%  

84%  83%  

71%  

87%  

57%  
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 هذا البحث

سنوات من قبل مؤلف كتاب بغداد  هذا التقرير هو نتيجة بحث مكثف أجري عىل مدى ثالث

ي تم جمعها حول األداء 
ي بغداد. واستعرض البحث البيانات النر

ين وفريقه فز القرن الحادي والعرسر

ي 
 .العام لمركز المدينة التاريخز

ي ا
ي المدينة. كما تم أيضا لوقت نفسه، تم جمع البيانات والمقابالت من مختلف وفز

السلطات فز

ي تم تنفيذها مؤخرا دراسة مشاري    ع مختلفة لتطوي
ي المنطقة، والنر

ي العالم وفز
ر مراكز المدن فز

 .بنجاح

ي كتاب. )بغداد 
ي تم جمعها فز

ن القر 21يعتمد التقرير بشكل كبت  عىل البيانات والمعلومات النر

ي "المدينة التاريخية"( باللغة العربية للمؤلف وا
صفحة معززة بالبيانات  588لواقع فز

 والمخططات. 

ي ع
 بد الهادي الوائىلي تغلب تفر

taghlib@gmail.com 
+1(514) 649 1577 

 تراث
TURATH 
Canada 

 
 ء مكتب رئيس الوزرا نسخة مقدمة اىل 

 جمهورية العراق 
 2020أيلول 

 
 

 

 كافة الحقوق محفوظة 
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