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 ةصالخال

عة  ييرهةا مة  ايبنيةة الخدميةة  المميةة  ح في المساجد القديمةةبشكل واض القديمة تمثل الهوية التراثية لمدينة الموصلت

الصةيانة مةع أعمةال مؤديةة إلةى التعةار  بكونها ذات وظيفة تتصف باالستمرارية والحاجة إلى التوسع مةع مةرور الةةم  

شةكل تهديةدا لتي تاالكثير م  ايخطاء والمتضمنة حاليا تعتبر م  أولويات خطط الحفاظ على التراث العمراني للمدينة التي 

أعمةال الحفةاظ المنةةة  علةى تقةويم  إلةى هةدف البحة ي حقيقيا قد يؤدي إلى فقدان جةء كبير م  خصائص المدينة القديمة.

نخبة م  الةوامع التراثية في مدينة الموصل القديمة ومدى تأثير الحاجة إلى التوسع في هذه المباني على عملية الحفةاظ. 

صيانة والحفاظ التي جرت على ايمثلةة المنتخبةة مة  خةالل الدراسةات الميدانيةة وعمةل مقةابالت تم دراسة مراحل أعمال ال

، والمقارنة مع الوثائق القديمة لغر  معرفةة مةدى التةةال الةهةات المنفةذ  بخطةط الحفةاظ، المسئولةشخصية مع الةهات 

الحفةاظ التةي جةرت علةى الحالةة الدراسةية تةم  إن معظم أعمالاستنتج البح   مستوى التدخل على هذه المباني.تقويم يجل 

 ،د لتةوفير مسةاحة اكبةرعلى حساب القيمة التراثية والمعمارية للمبنى خصوصا عند محاولة المنفةذ تحقيةق توسةيع المسةة

دون مراعةا   التوسةع ييةرا المعماريةة للمبنةى نتيةةة لمحةاوالت تةوفير الفضةاءات المطلوبةة يمةة أدت إلى تقةوي  القو

وجد أن خطط العمل وأساليب الحفاظ في كل منهةا . ومنة في اتفاقيات الحفاظ العالميةحديثة المتفق عليها والمتضايسس ال

كمةا دلةت النتةائج  .المشةرفة وررائةق أعمةال التنفيةذ أو الممولةةالف الةهةات المسةئولة أو المالكةة أو قد تباينت نتيةة الخت

ي بأهميةة االلتةةال بخطةط وسياسةات الحفةاظ المتعةارف عليهةا، وعةدل النهائية للبحة  علةى ييةاب الةوعي الشةعبي والرسةم

وجةةود الكةةوادر التنفيذيةةة المتخصصةةة بقطةةال التةةراث العمرانةةي، وعةةدل كفةةاء  اإلشةةراف المقةةدل مةة  قبةةل الةهةةات الرسةةمية 

 والمؤسسات الحكومية المباشر  إلعمال الصيانة والحفاظ.

 أعمال الحفاظ. تقويم التوسع البنائي،  الكلمات الدالة : الحفاظ، الةوامع التراثية،

 

An Assessment of the Impact of Extension on Preservation  

of The Heritage Mosques in Mosul Old City  
 

Dr. Hassan Mahmood Haj Kasim,                     Dr. Emad Hani Al-Allaf  

Architecture Department / university of Mosul  

 

Abstract  
Heritage mosques of Mosul Old City (MOC) are characterized from other public buildings that 
it has a permanent function and its need for the extension over time. This renewed and vital 
need may conflict with preservation of these properties which is a priority of the conservation 
plan of MOC, however, many of such activities has enveloped a lot of mistakes that led to lose its 
heritage value, which constitutes a real risk to MOC characteristics. The research aims to assess 
preservation work performed on elected traditional mosques in MOC, and to define the impact 
of the expansion need in these buildings. Its phases has been analyzed through personal 
interviews with those responsible for preservation activities, field studies, and comparison with 
archive documents, to recognize the level of performing the preservation plans that carried out 
by participants. We found that most interventions have been carried out with reducing the 
heritage value of the building, especially when the actor attempted to achieve the extension to 
provide more space, without considering the principles of conservation theories included in the 
international charters. Methods, action plans, and strategies have varied due to the variety of 
official bodies, owners, funders, supervisors and the implementation methods. The final results  
indicated  the absence of public and official awareness of the role of commitment to the standard 
preservation plans and policies, the lack of personnel experts sector of architectural heritage, 
and the inefficiency of the supervision provided by direct government authorities, official bodies 
and institutions to carry out the  preservation activities. 
Keywords: Preservation, Structural Extension, Preservation Assessment, Traditional Mosques 
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 (:التاريخيةالمساجد التراثية والحفاظ على  أهمية)مقدمة  .1
ما  تسيي,هاس  أجازا  تصا  لناس أيهاسكان  المباسي  الدييماو لالمناسال اليسيي, او   إلا غريزياس ينجذب معظم الناس               

اليا  تجارع عل هاس غسلباس ماس  اليأه ال لإعاسة اإلصاح  لاليارم م لاالسايبدس   أعماس  أ كمس لتشكل يلابط ملمنسو بسلمسض . 

ما  المهام الةظاس  فسيا   لباييه س االقيصسةيو ليمك  أ  تساهم فا  تجيياي المناسال الة.اريو. الثدسف و لتكن  فعسلو م  النسح و 

مةاني اليظك ار بشاأ  حسل س يمو عل  السنا  لصسلح المجيمعست الةسل و لاألج س  الدسةمو  لهذا المظهنم يعيبر عل  المبسي  الدي

 .]0202  اإلسحم ولليراث العمراي  ف  اليل   اليلل  األل تنص ست المؤتمر [ االسييامو الب ئ و.

الم,ازل  الداس م ما  المباسي   تأه ال لإعاسة ر  ليك    ف  الميينو الدييمو لمع مس تملك  م  يس ج تراث  هنسك حسجو مسيم     

علا  المباسي  اليراث او لفا  يظا   لاإلضسفوف  اسي عسب الةسجو إل  الينسعو  األهمليلب و الميطلبست الميغ ر . لييمثل اليةيي 

اليصاام م المسااييام   إةياج مبااسة  ل اليسيي, ااو لاصس صااهس الميم ااز  فاا  الميينااو الدييمااو   النقااا الةظااس  علاا  ق مااو الب ئااو 

 النصنل و العسمو. إمكسي ولشرلا السحمو ل

ت.م ميينو المنصل العييي م  المسسجي اليراث و ذات األهم او المعمسيياو الميم از   فاسليراث المعماسيي لمييناو المنصال       

رت علا  المييناو بعاي غازل يميي إل  الدر  الهجري األل    لقي فدي الكث ر م  ذلك اليراث بساب  الظارلا الصاعبو اليا  ما

لعسةت عمسي  الميينو إل  االزةهسي ف  العصر العثماسي   لاليا  تعانة معظام المساسجي     المغن  ف  الدر  السسبع الهجري 

 لالنس ج الة.ري ( للميينو إل  ذلك العصر.

الصح  الميم از بدبيا  لمةرابا  لكمثل بسق  المسسجي ف  البليا  اإلسحم و األارع  فس  مسسجي المنصل تيكن  م  ب ا      

المئذياو لالظناس  الاياال  لمرافال النضان   لأح سياس ت.ام غرفاس لليياساو لف.اس ات بسإلضسفو إلا  لمنبره لعدنةه الياال و  

ايم و أارع  كمس أيهس تيم ز بطسبعهاس ال,اسم ما  ح اط يماط الم,طاط لماناة البناس  لاإليهاس  لالنظاسم اإليشاس   لالعنسصار 

 [ .0890 لآارل ذين     1964اليينج  ليزي ن و الي  م زت اليراث المعمسيي ال,سم بسلميينو ]ياجعالزارف و لا

تيم ز المسسجي ع  باسق  العماس ر اليراث او بكنيهاس ذات ل  ظاو مسايمر   فسأليماسا البنس  او األاارع كسألسانا  لال,سياست        

س أل تنيظ  الةسجو إل  ل  ظيهس بيغ ار سالنك الناس  فا  اليعسمال ماع لاألسناي  لحي  اليلي السكن و( عسة  مس ييغ ر اسي,يامه

الظ.ااس ات ضاام  هااذه المبااسي   بعكاا  ل  ظااو المسااسجي المساايدر  لالدس مااو علاا  اجيمااسق النااس  للصااح  لمااس ييعلاال بهااس ماا  

م و لاليا  تسايلزم  فعسل ست أارع كسلطهسي  لاليياسو.  لم  هناس  فداي تم ازت المساسجي بسسايمرايييهس فا  المجيمعاست اإلساح

الص سيو لاليرم م المسيمر. كمس تيم ز المسسجي أي.اس بايلام الةسجاو لينساعيهس بساب  الزياسة  الساكسي و ليمان الماي  الطب عا   

لالذي ينيج عن  ازةيسة عية المصل    لقي كسيا هذه الظسهر  حسضر  منذ فجر اإلسحم لابرز مثس  لذلك الينساعست المنثداو 

أل للمسجي النبني ف  الميينو المنني  لكذلك الينسعست المشهني  لمسسجي الماي   ف  مكو المكرمو سجي الةراملالمعرلفو للم

 الكبرع كينسعست المسسجي لبغياة لقرابو لالدسهر .

  الايلل الماؤتمر أكايالةظاس  علا  الياراث لالمدار  ما  قبال م,يلا  الماؤتمرات العسلم او   ألعماس للمبسة  العسماو  إتبسعس     

   عل  عية ما  الينصا ست اليا 0202مسين  09-02دي بميينو الريسض ع  الذي اإلسحم ولليراث العمراي  ف  اليل   األل 

سلعمال علا  جعال ح ط ألص  ب  لثدسف س لتنم ي  اقيصسةيس اإلسحم وهم و الةظس  عل  اليراث العمراي  بسليل  يكزت عل  أ

تةيياي لتعريا   كمس حاط علا  .اإلسحم وكل الثدسف  لاالقيصسةي لالعمراي  لليل  م  اله  ييجزأال  ا  جز  اليراث العمراي 

 و لالثدسف و المةل و المشيركو ئبع   االعيبسي العنسصر الب  األاذ  مع العنسصر األسسس و لليراث العمراي  ف  العسلم اإلسحم 

لضاع  إلا  سلمباسةي ب لألصا  .الدسةماو تراثاس لجج اس    مس يبن   ال انم سا كن لترس خ مظهنم ا    العمراي  الي  تشكل الطسبع

يظارا للناقاع الميايي  لالةارج اإلساحم و  لاضةو لمشيركو لس سسست المةسفظو لتن    اليراث العمرايا  فا  الايل  ؤيوي

سا  "با  لف ماس ي,اا المساسجي لالةظاس  عل هاس اقار الماؤتمر  .اإلساحم و ف  اليل للكث ر م  مناقع لمبسي  اليراث العمراي  
 ت اليين و  لحمسييهس ضم  س سساست الي,طا ط العمرايا   لفارض اشايرااست تنظ اذلالمنشآ ضنابط ملزمو الحيرام المسسجي

الايلل   تمرماؤال] ".النصان  الل هاس ليبطهس بسلنس ج العمراي  المةا ط  ماع تساه ل  اإلسحم وصسيمو  لكنيهس شناهي للثدسفو 

لتطاني الماي   إيشاس للماس كسياا المساسجي اليسيي, او لاليراث او مركاز .[0202  سحم و اإلث العمراي  ف  اليل  لليرا األل 

الينساعو  أعماس تدانيم  إلا البةاط  هايا  لتمسشا س ماع مداريات الماؤتمر الايلل  [0222ب  ينيصر الةريدا   الدييمو ]فهي 

ا االيجسب او لالسالب و اليا  اكينظاا هاذه الي  حيثا لتةيث عل  المسسجي اليراث او فا  مييناو المنصال ليةيياي النداس لاإلضسفو

اسيعراض المظسه م العسماو للةظاس    إذ تمبهس لمعسلجو الدصني لالمشسكل المحزمو لهس.  األاذ  لتدييم تنص ست يمك  األعمس 

لالينساعو لالينسعو لجبن و اليراث و الي  أقرتهس المؤتمرات العسلم و المي,صصو ذات العحقاو  لما  ثام تدانيم أعماس  الةظاس  

  عل  عية م  مسسجي المنصل اليراث و لفل هذه المدريات لالمبسة . 

 

 المفاهيم العامة للتوسعة والحفاظ لألبنية التراثية: .2
 التوسعة ووظائفها في المباني التراثية: أهداف   . 2-1

البنااس  الدااس م علاا  اليك اا  لياانف ر  الينسااعو الجييااي  المكااس  المنسسا  لياانف ر الميطلبااست اليسل ااو باايال ماا  إلازامعاسة  مااس تكاان  

سسااي عسب الن ااس   الجييااي  لالمساايةيثو يي جااو لزيااسة  المسااي,يم   لالياا  تعيباار ماا  أهاام األهااياا ك الميطلبااست العصااريو

المديرحو عسة  ألعمس  اإلضسفو لالينسعو اصنصس ف  المسسجي؛ النصانل و إلا  المساينيست الم,يلظاو فا  المبنا  الداييم ما  

ما  ااح  البناس  الداس م؛  إل هاسعي لالسحلم لالمرتد ست؛ ال,ايمست الجيياي  اليا  قاي يكان  ما  الصاع  النصان  اح  المصس
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فعسل ست العز  الةرايي؛ منسفذ الهرلب م  الةريل؛ تجم ع م سه األمطاسي لالاي,لا منهاس؛ لتشا  ي األسا  المسايدلو اليا  ال 

 .تم  أس  البنس  الدس م

 

 :على المباني التراثية واإلضافةلتوسعة عامة لالمبادئ ال   . 2-2

هن الظهم الناضح للطاسبع لالسامست ال,سصاو باسلمبن  الياسيي,  لمعرفاو ماس هان  المسئن ال,طن  األلل  األسسس و للةظس   إ 

و علا  ةياسا "لاليس ك ايبداس  المبنا  مةيظظاس بد ميا .  ألجالمبري لمعدن  لالدسبل لليغ  ر  لماس ها  العمل است الناجا  تركهاس 
الظن ااو ماا  تنث اال بصااري لمسااسح  لمعمااسيي  اليياسااست   لإعااياة ه لاا لإعااسة  تأالةسلااو العسمااو للمبناا  قباال عمل ااو تاارم م 

للياراث العمرايا   األل ل  الماؤتمر الايل] ".  لالمعماسييالب ئاليدل يي بمة ط     ليبط االسي,يام المسيدبل  للمبن لإيشس  

لتصااسم م  أعمااس تكاان   حاا  نسااعو معظاام المسااسجي اليراث ااو بطريدااو مح مااو فدااط يمكاا  تل  [.0202  اإلسااحم وفاا  الاايل  

 :كسآلت  األعمس تظسص ل هذه  إيجسزيمك  ل الينسعو المديرحو مييلسو بطريدو حسسسو لةق دو.

 

أ  تايم ل؛  لتةيرما  ااسبع لمظهار المبنا علا  المباسي  اليراث او الينسعو  أعمس تةم   أ ينبغ   :ايصل احترال    . 2-2-1

  النساا ج اليااسيي,  ماا  أجاال الةظااس  علاا  الد مااو اليراث ااو لالمعمسييااو للمنشااأ ال تيجااسلز علاا بطاار  مهن ااو لمي,صصااو 

[ICOMOS, 1964]  .  إ  معظاام المسااسجي اليراث ااو تميلااك قااييا ماا  إمكسي ااو إضااسفو اليعااييحت أل الينسااعو المييلسااو

اسااي,يام لاماايحك مبناا  تااسيي,  فاا  اليغ اارات لاليااياحت جلاا  تااسييخ لييالسااي عسب الةسجااو الساايمراييو اسااي,يام المبناا . 

الميراكمو الي  لقعا عل    ليمكنهس أ  تشكل جسيبس م  العنسصر اليراث و للمبن  لكذلك اليعييحت لاإلضسفست الجييي  تشكل 

 جز ا م  هذا اليناصل ح نمس تكن  ذات جنة  عسل و اليصم م لميجسيسو مع اب عو المبن  .

 

تلع  ةليا ثسينياس    أ عل  اإلضسفو أل الينسعو   ج فتكن  تسبعو لثسينيو م  ح ط الةجم لالشكل    إ  : التبعية   . 2-2-2

أل منقاع تشا  يهس   ل أ  ال تغطا  الناجهاست  لبنس هاسلا  ال ته م  عل  المبن  األصل  يي جو لةجمهاس أل الماناة المساي,يمو 

 إ لماع هاذا   تداع الظهاس ألتكن  ذات ايتظسق اقل منهس  أ لينسعو ف  الناجهو الر  س و يج  لح ثمس يدير  تش  ي االر  س و. 

  .[ OMBC, 2003]  األصل و و صم ميالتعيبر مهية  للظكر   فإيهس األصل وتنسس  الناجهو  ألكسيا تنثر عل  تناز  

بةط ةق ل باليصم م  مصسحبولينبغ    العلنيو ألعل  الطنابل لالمسينيست الثسينيو  الينسعو ت.سا أ كمس يج  

لمي,صا لينق ع الينسعو لاليعييحت لاسي,يام المناة المنسسبو ل.مس  يس ج مينسغم بشكل يسجح مع المبن  الدييم 

الينسعو المظراو  المسي,يمو:ف  لجهو يظر ل .[Historic Scotland Inspectorate, 2009] ب  لالمنطدو المة طو 

ال تينسغم أل الجنة  اليعييحت الي  تسي,يم مناة يةيئو  أ قب ةو   كمس  أيهسعل   ألمبسلغ ف  ه منيهس  هسأيتظهم عل   أ يمك  

  . المنظر العسم لظ.س  الشسيق ألللمبن  اليراث  يمك  أ  تؤذي الد مو المعمسييو للمبن   األصل اليصم م  مع مناة

 

مصااممو بطريدااو ذات جاانة  عسل ااو المديرحااو  الينسااعوإلضااسفو أل ايجاا  أ  تكاان   : المةةواد المسةةتخدمةتوافةةق     .2-2-3

  .[,ICOMOS 0891]  بسسي,يام المناة المنسسبو

 

المبااسي  ت,يلاا   ح ااط أي.ااس المنقااعت,يلاا  معااسي ر الينسااعو تبعااس ل,صنصاا و  : خصوصةةية المحةةيط والموقةةع   . 2-2-4

 معظمهاس أ  إال اليراث او لالمعمسيياو  الد ماوم  ةل  اسسي   لاإلضسفو اسي عسب اليغ  ر إمكسي واليسيي, و ف  ميع لالمسسجي 

الينساعو عناي  ألعماس لضاع قناعاي صاسيمو لعسجلاو عاسة  يكان  ما  الصاع  يديم الظرصو المشجعو لليياحت اليصم م و. 

ل ما  حجام لشاكل كال الطب ع او عل  المجاسليات ل للمنقع ال,صس ا الذات و  عل ات,سذ الدرايات  أعمس تنق  الكث ر م  

ثسيياو لاليراث او لالي,ط ط او لالمعمسيياو احيارام الم ازات لال,صاس ا اآل ينبغا  البنس  الدس م لاإلضسفو أل الينساع المديار .

 [Historic Scotland Inspectorate, 2009] .جييي   إضسفو ألي, و ف  أي تنسعو للنس ج ال,سم بسلمي  اليسي

 

  إيشاس هسعصار  إلا العس اي   لاإلضاسفست اليعاييحتاليسيي, او تميلاك قسبل او تلدا   العييي م  المباسي  إ  المرونة:   . 2-2-5

كث ارا ما  إ   لتةيرم لتذع  إل  مس ش ي قبلهس  ليبمس يكن  هذا مبريا ليعم اسيمراي الةظس  لاالسيعمس  لمثال هكاذا مباسي .

هنييهااس  أل األصاال و ةل  المسااس  بطسبعهااس لالينسااعو الةسسساا لاإلضااسفوالمبااسي  اليسيي, ااو ييدباال ةيجااو مع نااو ماا  اليغ  اار 

تاااؤثر سااالبس علااا  ق ماااو هاااذه  أ إلصاااححست لاليعاااييحت غ ااار المح ماااو يمكااا  لفااا  بعاااال الةاااسالت إال أ    اليراث اااو

 [David Rowe, & Others, 2008]المميلكست.

 

منقعاو ببراعاو ضام  يسا ج المبنا  حجمهس  لال تأث رالمبسطو لالي  يمك  تدل ل  لاإلضسفو الينسعوإ   : البسارة   . 2-2-6

اسايكمس  اليظسصا ل لالماناة البنس  او للمبنا   ألغاراضالسلب  علا  اليكاني  المعماسيي العاسم لالمديرحاو  اليأث رةل   األصل 

 [The NSW Heritage Office, 2006] األصل  عسة  مس تكن  مدبنلو أي.س.
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لا  ال تشنه المشاهي العاسم للمبنا .  لاإلضسفو األصل ي ب   المبن  ينبغ  تةدل اليكسمل البصر البصري:التكامل     .2-2-7

الطر  المسي,يمو للةظس  علا  اليكسمال البصاري للمبنا  األصال  يمكا  ما  ااح  بناس  كيلاو لاائاو ما  ماناة اظ ظاو  إحيع

 ,The Heritage Unit of the Buildings Department] الداييم لالةاييط   الجاز با     تاربط  لالظانالذ كسلزجاسج 

2009] . 

 

 :التوسعة والتغيير أعمالالمحذورات والمشاكل في    . 2-3

ال  ل ال يمكاا  تعني.اا لمبااسي  اليسيي, ااو ماانية مةاايلة لمصاايي بشااكل لاضااح تعيباار ا: التةةدخالت ييةةر المناسةةبة .2-3-1

فا  كث ار ل  يراث او لالمعمسيياوتدلل م  ق ميهس الأ  لهذه العمل و   يمك  الةظس  عل هس أعمس  إجرا لحي  عنيمس ييم   اسيبيال 

 تآكل اسبعهاس األسسسا  أل تايم ر أل ال.اري و لالي  تعمل عل غ ر المنسسباح  اليياحت غ ر يجعو  م   م  م  األح س 

لما   .2000Tola [Sintayehu ,[   واسصا بأهم او لق ماو معمسيياو آل تراث اوالي  تةظ   لالعنسصر الم زات النستج عل 

 ألغ اار مشاامنلو بسليااياحت العمل ااو تكاان  تةااا تهييااي اقاال لاازلا  الد مااو اليراث ااو  ألأ  المبااسي  المهملااو المظسيقااست أح سيااس 

تشاكل مصاييا  أ اليا  ما  الممكا   األعماس بعاال  أةياسهترم مهاس.  ألالمعمسييو م  تلك الي  يةسل  المسلك الجييي ليجيييهس 

 [ OMBC, 2003] ن :كب را لل.ري عل  الطسبع اليراث  لالمعمسيي العسم للمب

    يلةال ال.اري الناضاح علا  الطاسبع المعماسيي  أ غ ار الةساس  لغ ار الايق ل للينساعو  أليمك  للمنقاع العشانا

  إل  ال,صس ا الميم ز  العس ي   ألالمظهر ال,سيج  ل  لا  يشكل تهيييا حد د س عل  المبن  اليراث   أللاليسيي,  

   مثل: اليراث  سلب  عل  المبن   تأث ريكن  لهس  أ تياح  األقل األعمس بعال  أ كمس 

   منسسبو غ ر  بأيناقالشبسب ك  أل األبناباسيبيا   

  غ ر ضرلييو أجزا بنس   إعسة   

    الةجريو  األعمس تزي    إعسة  ألتنظ 

  اليسد   بسسي,يام مناة غ ر مح مو إعسة    

 الرمزيو العنسصر  إزالو 

 ألسعل و للةصن  عل  ف.س ات الجييا  لاليدط عست الياا إزالو    

   أل األعمس  الجص و لالجبس و األيض ستاسيبيا  مناة يص    

 إزالو اليراك   لالعنسصر الياال و  

  ةا لواسيةياث عنسصر أل تظسص ل بنس  و. 

   س تأث رهاالينسعو تةا األيض أ  تساب  مشاسكل كب ار  علا  المباسي  اليسيي, او لاليراث او لذلاك بساب   ألعمس يمك  

[City Management Plan workshop briefing notes, 2009]: 

  علا  اسايدراي  المجسيي عل  تصري   األثريو عل  المبسي  لالمناقع  ال,.را  عل  األشجسي لالمسسحست

 للمبسي  المجسلي   عل  ال,يمست العسمو تةا األيض. اإليشس  اله كل 

  ساحلم  بهاس السادظ و المرتبطاو  اإلياسي لمة ط بساب  فيةاست يمك  أي.س أ  يكن  لهس أثر بصري سلب  عل  ا

 األسناي.  النجس  

  م  الينسعو. األيناقم  الممك  فديا  مسسحو ا.را  مسييامو جرا  تنظ ذ هذه 

    لفاا  كث اار ماا  األح ااس  يمكاا  أ  تيعااسيض الينسااعو المديرحااو ليةساا   معااسي ر الظ.ااس  للشااسغل   المةيملاا   لزيااسة

 [ David Rowe, & Others, 2008 ] و مع اليصم م الة.ري لالمعسي ر الب ئ و. المسسحو الياال

  

تةاا تهيياي فا  أجازا  ما  المناسال الياال او ما  المييناو تداع  العيياي ما  المباسي  اليسيي, او : إ المعاييرعدل دقة  .2-3-2

 Peter P. & Don] .لاإلصاح م م اليارالصا سيو ال,سصو بأعمس   معسي رال مح موإل  عيم  يعنةهذا لاإلزالو أل االييثسي  

T., 2002]   

 

 ال,سصاوتكان  النثاس ل   فا  مناسال أاارع حا  للظدار  أعاحه معكنساو المشاكلوماس تكان   عسة : الوثائقعدل دقة  .2-3-3

 [Bassetlaw District Council, 2010] .الةظس  غ ر ةق دو بأعمس 

 

 

يي جاو الت,اسذ قارايات غ ار  كظانؤ ألغ ار  اليغ  اريجيياي لالاليارم م ل : أعماس  ييةر المناسةب القةرار صةنععمليةة  .2-3-4

بكث ار ما  االييباسه  األعماس هاذا النانق ما   المي,صصاو تبسشارما  الجهاست  اكث ارإ   [May Cassar, 2006] . صاة ةو

 :اطو العمل المنظذ  عل  عسة  مس تشيمل  لجس لك  مجيه السسبل.  إل  إلعسةت ليرل  م  اح  المبن  اليراث  الظرصو 

  عاسة  ماس يجارة المبنا  ليازا  ل زا اي . ألغ ار مطلنباو  لفدارات أعمس ايجسز   أل اسائو لفدرات  أعمس جسز اي

 لالذي يعمل عل  فديا  الد مو اليراث و لالمعمسييو للمبن . األصل معظم يس ج  
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 :للتوسعةالتصميمية االتةاهات .      2-4

تةيارم  أ يجا    [ICOMOS, 1964] [ICOMOS, 1981] [Historic Scotland Inspectorate, 2009]لفداس لا 

النساخ   لاليارم م : االسايعسة اريداوالعنسصر اليراث و الدييمو ف  كل الةسالت   سانا  كاس  هاذا العمال علا  الجييي   األعمس 

 ب   كسليسل :  لكمس هن م  أل الينسع الند ال المه م األصل اإلضسفو اليكم ل و  الينسع الند ال المةيرم للمبن   الميمسثل 

 

 :  Restorationالترميم .2-4-1

. ةق داسمنثداو تنث داس علا  أ  تكان    األصال يظداي شاكل  مس ح نمس لمبن  تراث  سصر المظدنة  العن ترم ميمك  أ  يدير  إعسة  

ل  مظهار المبنا  األصايمكا  تةسا   ليا  الينساعو الححداو جز  اس أل كل اس.  مبن لالناجهو األصل و للم  الممك  أ  ت,يظ  

 لذلك بإزالو هذه اإلضسفو لاسيعسة  الناجهو اليراث و ذات الد مو المعمسييو الدييمو.

ينبغا  لالصاة ةو لالحزماو ألساس  العمال.  األةلاو تانفر شارااليارم م    أعماس تشج ع ه ئست الي,ط ط إل  غسلبس مس تسع  

ما  ش,صا و المبناا  بمارلي النقاا جااز ا  ةاأصاابأل  ذاتهاس االحيظاس  بسلينساعو فداط ح ثمااس كسياا مباري  معمسييااس فا  حاي 

 لق مي  اليراث و. 

 

 : Replicationالنسخ المتماثل  .2-4-2

الجييي  مصممو اص صس لينافل اصس ا المبن  األصال   فا  جم اع الناناح     األعمس النسخ الميمسثل يكن  ح ثمس تكن  

ينساعو عايم اليدل اي لاليشاب  بطارز لاصاس ا أل ال اإلضاسفويجا  عناي  لل   فدط ف  اسي,يام يظ  المناة لف  يظ  النمط.

 مبسة  الةظس  عل  المبسي  اليراث و. ابدس لت,ط الينسعو لهس اطس ةق دس  أ للمبن  للك  يج  الظير  األصل و 

 

 : Complementary additions  اإلضافات التكميلية .2-4-3

 اإلضاسفستيظا   أ فا  حا     العمل األصل  لمظهر اسبع اليأث ر سلبس عل لبعال المبسي  ةل   مع نويمك  إجرا  إضسفست 

إضاسفو لمبعثار. إ   تكاني  ميناسثر إلا تصام م غ ار مياناز  أل ياؤةي  إلا مبس  أارع م  شأي  أ  يؤةي  عل  إةياجهسعني 

 المبن  ف  مثل هذه الةسالت سايدلل جنهرياس ما  اثار مظهرهاسم   أصل تدرأ كجز   أ حييثو مصممو بعنسيو لالي  ال يمك  

 بن .عل  الم

 

 : Deferential contrast ايصليالتوسع النقي  المحترل للمبنى  .2-4-4

يا  لح  ثسيني لجسيب  عل  المبن  الدييم تأث رهن الذي يكن  عسة  ذل   األصل الينسع الند ال لالمةيرم ل,صس ا المبن  

ةصن  عل  هذا الننق ما  أياناق ليمك  ال  أ  تكن  مه منو لتسمو الينسقال إل   ال تسع  لن كسيا هذه الينسعو كب ر    فه

ف  لاجهست الجز  الجييي ل عك  الب ئو اليراث و المة طو ب  ليدلل تأث ر لجنة الجز   بسسي,يام الزجسج العسك  مثح الينسعو

 . الجييي عل هس

 

 : Assertive contrast التوسع النقي  التال .2-4-5

إلا  الجاز  اليراثا  الداييم. لعلا  المازيج  ييجاو مدسيباوالينسع الند ال اليسم عسة  يؤكاي علا  لجانة شاريك جيياي مساسلي ب

المكن  م  الجييي لالدييم معس أ  يكن  ذل ق مو أكبر م   المبن  اليراث  ف  لضع  الةسل . لهذا تاياحت ذات جانة  عسل او 

كار  لججازا  لمي,صصو أكثر ممس يمك  الةصن  عل   ف  بنس  مبن  جييي لمنظرة ممس ينلي أسبسب لاتجسهست تصام م و مبي

 الم.سفو.

 City Management Plan]  كمااس يلاا  اليظصاا ل المعمااسيي ألماا  ح ااط المنقااع  أيااناق الينسااعو  كمااس يمكاا  تدساا م 

workshop briefing notes, 2009]: 

  ؛الجسيب و للمبن  اليراث  ألال,لظ و  أل األمسم والينسعو الم.سفو عل  الناجهست 

  ث و؛ االير الينسعو عل  مسينع سدنا المبسي 

  الينسعو عل  مسينع تةا األيض؛ 

 الننافاااذ للاجهاااست المةاااحت  بناااس  البسحاااست لالماااييجست لترك ااا  اليجه ااازات  اسااايبيا  ال,سيج اااو مثااال اإلضاااسفست

تلةال  أ لاليعاييحت  اإلضاسفستالم كسي ك و  لمعايات االتصاسالت السالك و لالحسالك و لالمعايات األمن او. ليمكا  لمثال هاذه 

 مظهر المبسي  إذا لم ييم اليعسمل معهس بةسسس و.ضريا عل  

  

 :منهةية أعمال الحفاظ. 2-5
اليعييحت أل تنس ع مبن  تسيي,  ينبغ  أ  ينظاذ بدايي كب ار ما  العنسياو لالةسسسا و إذا  إضسفوس  ابدس لمس سبل يمك  الدن  ب

عني اليظك ر ف  معظام بشكل صة ح. للذلك  ألصل ااطط للةظس  عل  الم زات االسيثنس  و لالهسمو للبنس  لاسبعهس اليسيي,  

 :بنظر االعيبسي الندسا اليسل و األاذ  يراع  لنهس   الصس   قبل الينظ ذاالدراي  إل لللنصن  أعمس  الينسعو 
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   لما  شاأ  هاذه اليياساست لاليياسست لالمسانحست ثنأ  يجرع الكث ر م  البةم  المسيةس  ةا مس ف  المدسم األل  

 ؛سسسس سل مس لنضع اطو لليغ  رات المديرحو عل  المبن  لتبريرهس ف  الةصن  عل  المنافدست الرسم وأ  تنفر أ

   الظهم الصة ح لطسبع المبن  اليسيي,  لأيو م زات لاصس ا تةظ  بأهم و أل ق مو اسصو  فدي يكن  كل م  النسا ج

 ال,سيج  لالعنسصر الياال و ذل ق مو معمسييو لتسيي, و؛ 

 لم  قبل جم اع الي,صصاست ذات الصالو  لذلاك لصانع الداراي الصاة ح لالصاس      المشني  الصة ةوالةصن  عل

 ؛قبل بي  أعمس  الينظ ذ

   ةا مس بيأم   ايمست ذلي ال,بر  لالمي,صص    ليي.م  ذلك: ينص 

 سيي, ااو   المهناي  المعماسيي أل المصامم ذل المساينع العاس  ما  المهاسي  فا  اليصام م   اليعسمال ماع المباسي  الي

 النصن  إل  المشني  المي,صصو لال,بر  الحزمو ف  مجس  البنس  لتدن ست اليرم م.   لالذي يمكن

  لينبغاا  لهااذا أ  يسااسعي علاا  ضاامس  أ  ياايم ايجااسز المهمااو بشااكل صااة ح لماا  ثاام المةسفظااو علاا  اااسبع لق مااو

الجهست المسيظ ي  أل  األصنل وللمنافدست  سنا  الجهست المسيةو المميلكست اليراث و للمصلةو جم ع األاراا المعن و

   غ رهمأل المسلك أل 

 مداسللالأي.س أ  يكنينا ذلي قيي  عل  تدييم المشني  بشأ  الكسةي الظنا  أل  المي,صص  ينبغ  لمثل هؤال  ل   

  أعمس    لمثل هكذا المنسسب

 الجاز  ق اي  األقالعلا   مظصال للبناس  أل غسلبس مس يكن  م  المسيةس  أ  تبيأ معظم األعمس  البسا طو ماع إجارا  مساح

  قبل لأثنس  لبعي االييهس  م  أعمس  الرم م أل الص سيو. األعمس  المديرحو

   عناماال يجااس   كأحاايتاارم م لتنساعو المسااسجي اليراث ااو  أعمااس المعرفااو لالمشاسيكو المةل ااو فاا   أهم ااو إلاا يجا  الينباا

 .[Sintayehu Tola, 2000 ]لةيمنمو المبن   

 

 :ايصوليةالموافقات . 2-6

لعاسة  ماس   عل  الطسبع اليراث  لالمعمسيي للمبن  الياسيي,  تؤثرجييي   إضسفو أللاجبو عل  أي عمل  األصنل والمنافدست 

تيطل  كسفاو الملةداست لعمل است  ظ  حسلو المبسي  اليراث و المييجو  منافدو  فالسلطو المةل و بيةييي ميع الةسجو إل  ال تدنم

عل   السلطست المةل و ل منح منافدو بنس  م  اله ئست المي,صصو  ال,سيج و ألاليعييحت سنا  للعنسصر الياال و لالينسعو 

منافداو س سساو الةظاس  علا  المنطداو لاألذلياست األاارع. لإسيا  المشاني  بشاأ  اشايراا منافداو بناس  الينساعو المطلنباو   

الرسنم اليق دو لالي  تبا   كال ما  الةسلاو الدس ماو لالمديرحاو فا  سا س   تدييم ال  إل  السلطو المةل و يي.م  ذلك لييطل 

 أهامالمعلنمست اليدن و المظصلو لالصني الظنتنغراف او لاليا  تعيبار ما  ل اليظص ل و الم,ططست هسالعمل  لعسة  مس ترفل مع

 النثس ل المظ ي  لالمنضةو للمديرحست المطلنب اليصييل عل هس. 

لتياحت غ ر مصار  بهاس علا  مبنا  ماييج فا  قس ماو الةظاس  لاليا   أعمس  آيو إجرا  إ اليكل زي ف "تبعس لدسين  اليراث ا
المةسكماو  ليجا   ألللمدسضاس   المسائن تسيي, و جنةو تعارض الشا,ا  ألتؤثر عل  اسبع  بنصظ  بنس  ذل ق مو معمسييو 

لح ثماس يي.ام  الا  تاياحت العمال  .[OMBC, 2003] ما  الجهاست ذات العحقاو  " بسألعماس اليأكي ةا مس قبل الشارلق 

يكان  قاسةيا علا  تبريار كسفاو تظسصا ل  أ المدير  تغ  ر جنهري أل إضسفو كب ر  ف  يس ج مبن  تراث   يج  علا  الميدايم 

. األصال و  تاؤثر علا  ااسبع المبنا  له ئيا  أالرغباو اليا  ما  شاأيهس  أل تنضا ح ضارلي  الساب  إلا المدير . كماس يةياسج 

األثار المةيمال للمديرحاست  تدانيم اله ئو ذات العحقو الم,ططست الكسملو مع معلنمست لاف او للايمك  ما   إل أ  يديم  لينبغ 

 اليسيي, و للمبن  لالب ئو المة طو ب .  ألعل  الد مو المعمسييو 

الرسم و لكذلك  الم,ططست لالمناصظست اليظص ل و اليق دو ضرلييو عل  حي سنا  للةصن  عل  المنافدستعسة  تكن  

بشكل عسم تكن  أكثر تظص ح لةقو م  تلك المطلنبو للمبسي  غ ر لهذه ال.رلي  ل.مس  س ر العمل مع مدسلل  البنس . 

تسيي, و. يج  أ  تديم تظسص ل ةق دو للينسعو مع تبريرات ال.رلي  لهس ح ثمس يدير  أي هيم أل إزالو كب ر  م  النس ج 

ل  سب ل المثس    ه كل السد  لاألبناب لالننافذ(  كمس يدي.  تدييم اليظسص ل الكسملو للمناة الجييا  ع اليسيي,  الدس م 

  لالي  أيناعهسلالمنةيحت بكسفو الصني الظنتنغراف و لالرسنمست  بيزليي كسفو المديرحو  لاليشط بست لأسسل   البنس  

تدييم اطط مظصلو بشكل كسا لةق ل  لكذلك "عيم  إ المسسعيات ف  تنض ح المديرحست.  أهمم  تعيبر جم عهس 
 لالمنافدو عل  المديرحست." اإلذ المناصظست لغ رهس م  المعلنمست الياعمو قي يؤةي إل  عيم قبن  ال  منح 

[OMBC, 2003]. 

 

 :الةوامع التراثية في الموصل - العملية الدراسة .3

 ل   لقب لياتهس لالينجهست اليصم م و لهسو لمبسة هس لمةذبعي االاحق عل  أهياا الينسعو لاإلضسفو ف  المبسي  اليسيي, 

أعمس  الةظس  لالينسعو الي   تدنيم لميينو المنصل الدييمو  يس ج م  المسسجي اليراث و ضم  م,يسي  يةل ل يمسذجالد سم ب

 تما عل هس  يسيلزم االاحق ألال عل  ك ظ و س ر هذه األعمس  لتةييي المسئنل   عنهس ف  العرا .
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 . مسؤولية أعمال الحفاظ والتوسع للةوامع التراثية في الموصل:3-1

إ  بنااس  الجنامااع ثاام صاا سييهس لترم مهااس لتنساا عهس مسااؤلل و المجيمااع اإلسااحم  الميمثاال فاا  األفااراة لالمؤسسااست   الةكااسم 

ةييط عسة  مس يكن  إمس أفاراة لاليللو  أل المؤسسست اليسبعو لليللو( لالمسئن  ع  المسسجي ف  ميينو المنصل ف  العصر ال

 مينل  الجسمع : ليةصل عسة  عل  تظنيال م  لاق  الجسمع لييم تسج ل ذلك ف  اليلا ر الم,يصو : األلقسا   البلييو( أل 

تشرا عل هس اليللو ميمثلو ف  مييرياو األلقاسا لالشاؤل  اليين او فا  ي نانع  ساسبدس كسياا تسبعاو لانزاي  األلقاسا لالشاؤل  

ةيانا  النقا  السان (.  0222  العسصمو بغياة ( لف  مييريو النق  السن  ف  ي ننع  لالي  تيبع حسل س بعي أحياث اليين و ف

أصبح لمييريو اآلثسي لاليراث الةل ف  المنافدو أل الرفال علا   0220لبعي صيلي قسين  اآلثسي لاليراث ف  العرا  لسنو 

 لص سيو لالةظس .  أعمس  ألجللتصن ظهس  ةييي تلك الجنامع اليراث وأي تعييل أل تغ  ر للجنامع اليراث و  لقي تم ت

ي  أثرت عل  عمل و تةييي ملك و المبسي  اليراث و لمسؤلل و للاليراث عية م  اليعييحت ا اآلثسيمييريو قسين  أجريا عل  

لمييريو اآلثسي لاليراث  0821قسين  ف   002البني  إضسفو اليعييحت هذهم  أهم لالجهو المنظذ  ألعمس  الةظس  لاليمنيل   

 أ ينا عل   2. ب نمس البني لاألش,سمم  قبل العسمو  لاليسيي, و اآلثسييولالذي ينا عل  منع ح سز  اللد  لالعنسصر 

تبد  تةا ملك و مسلك هس  أ  مثل المسسجي لالكنس  ( يج   لاألش,سمالمنشست لالمبسي  اليسيي, و المملنكو م  قبل العسمو 

مسؤلل يهم ع  ص سييهس لالةظس  عل هس  لاليعهي  إل  بسإلضسفو  األصل سني الملك و  إ هسيالذي  ييمكننا م   صل   األ

 إحسس [  حمسيو المنشأ ألغراضلمسل و امسسهمستهس لالمبسشر للمييريو  اإلشراابسسي,يامهس للغرض المنشأ م  اجل   مع 

عية م  البننة ذات  0220لسنو  55يراث المعمسيي لالة.ري المرقم الدسين  العراق  للت.م  كمس . ]0822فية    

لالمراقبو لالةظس  عل  المميلكست اليراث و  اإلةاي ا الجهست المسسهمو للمييريو ف  عمل و يعر  الذي  5-1العحقو لمنهس البني 

 .0220العراق  لليراث   ليين و  للمبسي  اليين و( للزاي  الياال و الدسين  الالشؤل   األلقساشسمح لزاي  

لميير شعبو اليراث لميير الشؤل  الدسيني و للمييريو   أكيلا جم عس  اآلثسيللبسحط مع ميير مييريو  ش,ص ولو ف  مدسبل

غ ر  اآل   لاي  عل  حسل  عل  المميلكست اليراث و الةمسيو لالةظس  ألغراضعل  يدا الدسين  الةسل  عل  عي  بننة مهمو 

لالغرامست عل  المسلك   الميجسلزي  عل  المميلكست    م ف  بعال الجناي  اصنصس ف مس ييعلل بسلجزا اتكظن  لغ ر مح

لةكنم و المشسيكو ف  اليعسل  ب   الجهست لالمؤسسست ا أعمس المني,بو كمميلكست تراث و  لالجناي  الميعلدو بينظ م 

 .]0229مدسبلو ش,ص و   [ لص سيو لالةظس ا لأعمس المسؤلل و 

لةظاس  علا  ا أعماس عا   لالمسائنلوالجهاست الداسةي   أهاملالشاؤل  اليين او تعيبار كناحاي ما   األلقاساه ئاو  أ لبسلرغم م  

ال تميلاك  فإيهاسلمباسي  اليين او  الحمسياو لصا سيو  لاإلشارااالمبسي  لالمميلكست اليراث و  اصنصس مسؤلل يهس ع  المراقباو 

منظاذ المنشاأ  ألمسلاك النقا   إ  إلا قسين  اله ئاو يي.ام  بنايا يشا ر  أ و المهمو   ح ط لمثل هذه العمل و الة ني كظن قسينيس 

م  االسي,يامست لعمل و ص سيي  لالةظس  عل   تداع علا  عستدا . لفا  أي لقاا  آارال يسي,يم  ف  أي ينق  أ اليين  يج  

يينسز  المسلك ع  المبن  لصسلح اله ئو  لمع هذا  أ عل   األعمس يظشل المسلك ف  الةظس  عل  ملك ي  تدنم ه ئو النق  بهذه 

  .] [E. Ismaeel, 2010 يكن  م  النسةي مح مي  ممس يسب  تغ رات هس لو لسلب و عل  المبن  اليراث فس  هذا البني 

فاإ   حسل اس مييرياو األلقاسا لمناذ عداي سابع نست الدار  المسضا   لبسلياسل فا  مييناو المنصال اليراث او  م المساسجيتيبع معظا

مسؤلل و ص سييهس لتنس عهس لترم مهس ه  م  مسؤلل و تلك اليا ر  الةكنم و  ليايم تمنيلهاس عاسة  ما  م زاي او الايا ر   اليا  

تميلاك الكث اار ماا  األلقاسا االساايثمسييو( أل ماا  قباال الميبارع   أفااراةا أل مؤسسااست  ليظياارض قسيني اس أ  يداانم اليباارق عاا  

 يسل  إجرا  اليرم مست الحزمو.اريل يظ  اليا ر  بسليمنيل لبسل

م  اح  اللدس ات لالمدسبحت الي  أجراهس الباسحثن  ماع المسائنل   فا  كال ما  مييرياو النقا  السان  فا  ي نانع لمييرياو  

 عسة  تكن  آل و العمل كسليسل  : ]0202مدسبحت     [اآلثسي لاليراث ف  ي ننع

  لجنة حسجو ألي إضسفو آل تغ  ر بنس   عل  المسجي اليراث . ييم تدييم ال  م  قبل إمسم أل مد م المسجي عني 

 مايع الةسجاو السيشاسي   تدانيم األلقسا بسلكشا  منقع اس ليدايير ميطلباست لتظسصا ل العمال  ليايم  يسن مييريويدنم مهن

 مييريو اآلثسي لاليراث ف  حسلو المسسجي اليراث و.

 ل  الهنيس و ف  ةينا  النق  السن    لزاي  األلقسا ساسبدس ( ترسل تظسص ل لتدسيير ميطلبست العمل إل  مييريو الشؤ

 ف  بغياة للمنافدست النهس  و عل  العمل.

   عني تديير اليياحت ف  العمل عل  المسينع العسل  ييم تكل   جهو هنيس و اسيشسييو لنضع تصسم م تظص ل و لتيطل

 منافدو كح م  مييريو األلقسا ل مييريو اآلثسي لاليراث.

 ن  اليمنيل م  م زاي و مييريو األلقسا أل تبرعاست األفاراة ليكان  أح سياس ما  ت,ص صاست الم زاي او الساننيو اليا  يك

 تصرا م  حصو المةسفظو.

 .يكن  اإلشراا عل  الينظ ذ م  مسؤلل و مهنيس  مييريو األلقسا  

تيانزق مساؤلل و العمال لات,اسذ الداراي  ممس تديم يي.ح ف  اريدو العمل هذه لجنة عي  صعنبست يمكا  إيجسزهاس لكسلياسل  :

ب   مييريي    األلقسا  اآلثسي لاليراث( لالليس  ل   لهمس صاحح ست ات,اسذ الدارايات النهس  او لإيماس تليازم بدارايات اله ئاو 

ص صاهس اليسبعو لهس ف  بغياة. كمس أ  مةسفظو ي ننع تميلك أح سيس حال اليايال فا  ات,اسذ الداراي لأعماس  الينظ اذ فا  حسلاو ت,

لجمانا  لهااذا مماس يعدااي سا ر العماال ليساب  ااان  فيار  ات,ااسذ الداراي لالااذي قاي يااؤثر سالبس علاا  بعاال الةااسالت الملةااو أل 

 الطسي و.
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لكأحي ييس ج هذه العمل و  فإ  كث را م  الميبرع   يدنمن  لبةس  ي و بينظ ذ تياحت عمل علا  المنشاأ قاي تبايل لهام بسا طو 

و لينظ اذهس  ليظارا للظارلا اليا  مار بهاس العارا  أثناس  الةصاسي االقيصاسةي فا  تساع نست الدار  ةل  إتبسق الطر  الدسيني ا

المسض  لم  ثم االحيح  األمريك  لضع  سلطو اليلا ر الةكنم و فدي كثرت مثل تلك اليياحت غ ر األصانل و  لبياراكم 

 م  المعسلم اليراث و. تلك اليياحت غ ر المييلسو لغ ر المنسسبو أةت إل  ام  لفديا  الكث ر

لبعي اليةس  االقيصسةي النسب  لتةن  صحح ست تمنيل المشسييع إل  األقسل م  االبيعسة ع  المركزيو ( تم  0225بعي عسم 

تع    محك جييي م  المهنيس   لالم,يص   ف  كل م  مييريي  األلقسا لاآلثسي لاليراث  لتيم حسل س ميسبعو األعمس  

ط ميطلبست األصنل و الدسيني و  كمس أ  هنسك يغبو م  مييريو النق  السن  ف  ي ننع ليطني أعمسلهس بصني  أف.ل م  ح 

لاصنصس ف مس ييعلل بص سيو الجنامع لاألبن و اليراث و اليسبعو لهس لقي تمثلا تلك الرغبو ف  م,سابو مييريو النق  السن  

. ]0222مييريو النق  السن   [يو األبن و اليين و اليراث و  لمكي  الس ي المةسفظ ف  ضرلي  تشك ل ةا ر  م,يصو بص س

لتبرز الةسجو فعح لينح ي مسؤلل و لصحح ست ميسبعو ص سيو المسسجي اليراث و ف  ةا ر  لاحي  مسيدلو ذات س لهس قيي  ات,سذ 

 الدرايات لاسيشسي  الجهست الم,يصو ةل  الرجنق إل  مرجع ستهس ف  بغياة.

 

 دراسية :الحاالت ال. 3-2

قاي لةظاس  لالينساعو المنجاز  عل هاس  لأعمس  ا تدنيم تةل ل ل ألجلتم ايي,سب سبعو مسسجي تراث و م  ميينو المنصل كنمسذج 

 لإمكسي ااست لبأسااسل  م,يلظااو  لصاا سيو لتنسااعو إضااسفو أعمااس المسااسجي الياا  شااهيت النمااسذج ماا  ايي,ااسب هااذه فاا  يلعاا  

لقي  [.0890  ذين  لآارل   1964  لتطني للص  هذه المسسجي ياجع اليينج ] ألجل اإلاحق عل  تسييخ بنس .ميننعو

سايمسيات فا  إلالصاني اليا  تنضاةهس ت لالينسعست لكل منهس مع عرض مجمنعو ما  الم,ططاس اإلضسفست تم عرض أهم

المعلنماست  زإليجاس 0-جايل ال لالينساعو ثام يظام اإلضاسفويةل ل معلنماست ( ل2-م -ج إل  0-م - ج ف  جيال  ملةدو اسصو

 لقي شملا اسيمسي  اليةل ل الظدرات اليسل و: .الناية  ف  الجيال  الملةدو

 معلنمست عسمو ع  المسجي تشمل اسم  لتسييخ تش  يه لتسييخ اليرم م لالةظس  الر  س . .0

 معلنمست ع  عمل و الةظس  لالينسعو م  ح ط تعري  المشرا لالمصمم لالممن . .0

 معلنمست ع  ب ا الصح   إذ صنظا عنسصره األسسس و لالميأثر  بأعمس  الينسعو. .2

 معلنمست ع  الرلا  الر  س  لعنسصره. .1

 معلنمست ع  فنس  المسجي لعنسصره. .5

( لكال ما  الظدارات 0تم إعطس  األلزا  ليدنيم عمل و الةظس  لفال المعاسي ر اليا  تام اسيعراضاهس فا  اإلااسي النظاري  فدار  

لغ اار ال,سائااو  لجعمااس  أعط ااا 2الد مااو  أ  إذ ( 0   0   2ياارال  باا    تلكاال حداال  لزا لقااي كسيااا األ عااحه.أ 5 1 2

المنافدو ليلاك المعاسي ر  لجعمس ه   0لالد مو   (  0لالناية  ف  الظدر  المعسي ر لالمبسة  الي  تم اسيعراضهس  المينافدو مع 

لكال ما   لاإلضاسفوالينساعو  أعماس  يدانيم ل 0تام تنظا م الجايل    . ف ماسلنساطاللةاسالت  يدانيم ك 0لتعط  الد مو  لالمبسة 

 .(0 الظدر ف    يةانالل  لاإلضسفولفدس للمبسة  العسمو المةية  للينسعو  أعحهالمسسجي السبعو 

عماس  الةظاس  أ تدانيم لقي تننعا معسلجست زيسة  مسسحو الصح  ف  الجنامع السابعو اليا  تام تةل لهاس كةسلاو ةياسا و بهايا 

 :(2-م -إل  ج 0-م -جراجع المححل ي  األعل  كسليسل يدنيم األقل إل  ال يدنيم لالينسع ف هس  لكسيا م  ال

 للمةيلةياو مساسحو المنقاع إعسة  بنس   ةل  الةظس  عل  أيو عنسصر أصال ول : تم هيم  بسلكسمل  جامع سوق الحنطة  

اد  الظناس   و الصح  ببناس  سارةاب كسمال تةاا ب اا الصاح  الر  سا .م مع المة ط ال,سيج  تما تنسعو مسسحللليحؤ ثام سق

 الصغ ر مؤارا  بسد ظو معيي و لزيسة  مسسحو الصح  المغطس .

 

 لتاام تنسااعو مسااسحو بسلكنيكريااا المساالح فاا  امساا نست الداار  المسضاا  بعااي تصاايعهس  : أع ااي بنااس  الدبااو جةةامع الباشةةا

 بمناة لأشكس  حييثو.لال,سيج  بمسسحو أكبر بإعسة  بنس  الرلا  المغطس  الصح  

 

 إعةاد  توجيةا المبنةى لتصةحيح اتةةاه   ماع بماناة إيشاس  و حييثاو : تما إعسة  بنس  ب ا الصاح  بسلكسمالجامع الةيواني

 لبمسسحو بنس  أكبر  لتم إعسة  تثب ا المةراب لالمنبر لإاسيات الظيةست األصل و . القبلة

 

 لزياسة   س  حظس  منسسبو لب ا الصح   للزياسة  مساسحو الصاح  تام غلال الارلا  ال,اسيج : تما أعمالةامع المةاهدي

 .ال,سيج  بسد ظو معيي و لزيسة  مسسحو الصح  المغطس تسد   الظنس  تم ل مسسحو الصح  المغلدو 

 

 ذات الم,طاط ساو: تما أعمس  حظس  منسسبو لب ا الصح   للينسعو مسسحو الصح  تم فيح ف.س  المييجامع اييوات 

يلا  جاسيب  للظناس  بماناة لأشاكس  مشاسبهو  لتام إغاح  الارلا  ال,اسيج   لبقنا  المحصدو لييصل مع ب ا الصح  الثقمسي  

 .بسد ظو معيي و مع سد  قرم ييللمبن  األصل   لتم تسد   الظنس  
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 ف  أيبع ناست الدار  المسضا  مجسلي: تعرض ليدل ل مسسحو ب ا الصح  عني افييس  الشسيق الةييط الجامع النعمانية  

تاا   أعمااس  حظااس  منسساابو تم اازت بإضااسفو أعمااس  اااط لزارفااو ميدنااو لمينسساابو مااع اليااراث إلاا  لاجهسقباال عداايي  تمااا ل

 ال,سيج و الي  ايكشظا للشسيق  لسقد   الظنس  بشكل جز   لزيسة  مسسحو الصح  المغطس .

 

 إذ يلع اا معظام مباسة  الةظاس  الميعاسيا عل هاس ما   فا  المنصال  أعمس  الةظاس  اليا  تماا أف.ل :جامع الرابعية

 قاي ح ط إسيعمس  مناة بنس  و أصل و لمةل و  لقسم بسألعمس  عمس  مةل ن  ييدنن  أسسل   البناس  اليراث او لبسلنساس ل الدييماو 

ليانف ر مساسحو صاح     لذلاكليسايعمل للصاح  ألقاست الجمعاو ليم.اس  ف.س ات لغرا المييساو الملةداو بسلجاسمعهق  ئا 

 .إضسف و مع الةظس  عل  ف.س ات المبن  األصل و كمس ه 

 

ف  كل م  تلك المسسجي  لتم  تم  ز مسسحست الصاح  المبن او   (  اسيعراض للمسسحست األصل و لالم.سفو0لف  جيل  يقم  

غلال عا  المساسحست  زت المساسحست المق.اسفو لفال المظينحاو ما  بعاال أل كال الجنايا   كماس مق  ا المسادنفوكظ.س  ةاالا  مق

 ف  األبن و اليسيي, و   إعسة  تأه ل  إعسة  إيشس   بنس  جييي( : أسسل   األعمس  المعرلفو الميبعو

 

 

 

 المساحة ايصلية بالمتر المربع المساحات المضافة بالمتر المربع

 المسةد بيت الصال  الرواق إعاد  تأهيل إعاد  إنشاء بناء جديد

 المةاهدي 251  98  غلل الرلا  98     حييييو سد ظو 122 

 الرلا  الغرب  82 

 
     

52 

 

 المييسو الدييمو

 اييوات 082  58  
 58     سد ظو حييييو لقرم ي 92 

 

 الرلا 

 
 الباشا 101  103     الرلا  الجييي 012    

 الرابعية 248  102  تأه ل الصظنا 022       

    ح ب ا الص 462    
 الةيواني 291  147 

    الرلا  029    

 النعمانية 025  22        سد ظو حييييو 22 

       ب ا الصح  022 

 

غ ر 

منثل ال 

 معرلا

 
غ ر منثل 

 ال معرلا
 سوق الحنطة

       سرةاب 022 

 الرلا  50 

 
      

       سد ظو حييييو 52 

  مغلل ف.س           

 ف.س  مسد  مظين            

 

 

 

 

 :والمناقشة نتائجال. 3-3

جي اليراث او المنجاز  علا  المساس لاإلضاسفستالينساعو  أعماس لالي  ل,صاا  ( 2-م -إل  ج 0-م - ج بيةل ل الجيال  الملةدو

و لكال هتام جماع الدا م الميشاسب  كماس  لعمل و الةظس  علا  كال مساجيالمئنيو  تم حسسب النسبو (0جيل    لييس جهس المجملو ف 

 الةظس  المنجز . أعمس لغرض المدسييو ب        المئنيوبعنصر ف  الجنامع لحسسب يس

   مس يل :ييب    ( 0جيل   لبيةل ل   

 ها  األقالالدا م  إلا  األعلا كسيا   ما  الدا م  األعمس  أف.ل أ الةظس  لالينسعو؛ ييب    ألعمس  اإلجمسل  يدنيم عني ال )

% 10%   جسمع الزيناي  11%   جسمع المجسهيي 59 األغنات%   جسمع 29%   جسمع النعمسي و 99سمع الرابع و ف  : ج

حييثاو لذات  إيشاس  وبناس ه بماناة  لإعاسة  بأكملا % لذلاك بساب  هايم الجاسمع 2%   لجسمع سن  الةنطاو 20  جسمع البسشس 

 عنسصر معمسييو غريبو. 

  إشارااتةاا  أجريااالةظاس  ف هاس قاي  أعماس   الرابع او لالنعمسي او( كسياا  األعلا م الجنامع الي  حسزت الدا  أ يححظ 

لتراث ي نانع   آثسيةا ر   إشرااالةظس  ف   تةا  أعمس  أجريالالذي  األغناتمهني  معمسيي م,يا   ثم تحهس جسمع 

   كث ر منهس غ ر منثل.ص سيو عشنا  و لعل  فيرات ميعية أعمس لهس  أجريابسق  المسسجي كسيا قي  أ ف  ح   

  الداا م كسيااا  أعلاا  أ عنصاار معمااسيي( علاا  حاايا فاا  جم اع المسااسجي؛ يححااظ  ألالةظااس  لكاال فدار    أعمااس بيةل ال قاا م

 % 52للدباو  الدا م المينساطو لتاأت  اقال.% بنسابو 91لالشابسب ك  % 91 المنسبرثم تليهس  % 20المةسيي   % 28للمياال 

 : مدسييو ب   المسسحست األصل و لالمسسحست الم.سفو لأيناعهس ف  الةسلو اليياس و   إعياة: البسحثس (0-جيل  يقم
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المييي او  لكسيا الد م%. 52لعدنة ب ا الصح   لأعمي  % 52 األيلقوف.س   لايظيسح   % 52ال,سيج و  األيلقولسدنا 

 الظناس  ف.اس   لايظيسح ا  ال,سيج او  األيلقاولعدانة  أعماي  الصح  جييا  ب ا  الصح  م  سد  ب ا  % لكل12لبييجو 

ب اا الصاح   أيضا ست% لكال ما  00 تايي س األكثارلكسياا الدا م  %.29لبد مو اقل كسيا الساطن  ال,سيج او لب اا الصاح  

 الظنس  لمسسحو الظنس . لأيض ستال,سيج و  األيلقو لأيض ست

 

 عل هس الةظس  أعمس  لتدنيم المنصل لميينو اليراث و بسلمسسجي ال,سصو المعلنمست اسيمسي  -0 يقم جيل 

 (البسحثس : إعياة 
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شس
البس
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النعمسي و
 

س
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ج
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ح 
ص

ا ال
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 57 8        الدبو

 50 7        األعمي  لالعدنة

 43 6        السد 

 43 6        الجييا 

 21 3        األيض ست

 64 9        المنبر

 71 10        المةراب

 79 11        الميال

 64 9        الشبسب ك

 36 5        السطن  ال,سيج و

   0 18 8 18 5 12 13  المجمنق

100% 65 60 25 90 40 90 0   

 
س

ر  
  ال

رلا
ال

 57 8        اليسد   

 43 6        األعمي  لالعدنة

 21 3        األيض ست

 57 8        الظ.س ات ب   األعمي 

   0 7 3 7 0 4 2 المجمنق

100% 25 50 0 88 38 88 0   

الظنس 
 

 21 3        لمسسحوا

 29 4        األيض ست

 43 6        اليسد  

   0 1 2 5 4 1 0 المجمنق

100% 0 17 67 83 33 17 0   

 

   0 26 14 30 11 19 15 المجمنق الكل 

 

100% 44 56 32 88 41 76 0   

 

 

 
0   1   2  

 

 

  األهم او إلا لذلاك يعانة  لالشابسب ك؛ل لالمةسييا  لالمناسبر ص سيو ها  الماياا األف.لالعنسصر  أ تب    أعحهالد م  إ 

مبن و م  ماسة  الرااسم المنصال   فإيهسلف  يظ  النقا  إيشس  و هذه العنسصر ل سا عنسصر  أ كمس  العنسصر الرمزيو لهذه 

 الي  تيص  بسلييمنمو المنسسبو.

لعدنة ب ا  أعمي ف.س اتهس  تليهس  لايظيسح  ل,سيج و ا واأليلقسدنا د م المينسطو فه  للدبو الر  س و للاالعنسصر ذات  أمس

ي  سا و فا  مبنا  المساجي لا  سان    إيشس  و( ه  عنسصر األيلقوف.س ات  ايظيسح  هذه العنسصر  عيا  أ الصح ؛ يححظ 

 .0 أل 2هذه العنسصر ه  الد م المنظرة  ل أ   كمس يححظ األبن وزلالهس يعن  تغ  ر المعسلم المعمسييو لمهمو ليلك  ألص سييهس 

 إذل,سيج او؛  األيلقاولعدانة  لأعماي فها  ساد  ب اا الصاح  لجييايا  لساطنح  ال,سيج او  األقالالعنسصار ذات الدا م  أمس

تغل   تلك العنسصر بشكل غ ر مييل  لغ ر منسس   لفا  كال  أللذلك م  جرا  اح   0ل 0الد م تيرال  ب    أ يححظ 
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الظنس  الياال  فدي فدي ق ميا  المعمسيياو يي جاو تساد   كث ار  ايظيسح   أمس. األصل شكلهس  إل  سةتهسلإعيمك  معسلجيهس  األحنا 

 إزاليهاس  ه كل حيياي( يمكا   قي يظذت بمناة اظ ظو األح س ؛ له  ف  كث ر م  للصح  إضسف وتنف ر مسسحو  ألجل األفن وم  

  لب ئ و المةيملو.ا رايهسأض  لضريهس يكم  ف  تشني  المظهر المعمسيي للمبن  مع 

لذلاك بساب  تعرضاهس لصا سيو  األةيا لكل م  ب ا الصح  لالرلا  ال,اسيج  لالظناس  لالةسصالو علا  الدا م  األيض ست أمس

 غ ر منسسبو لبمناة غ ر مح مو للعيم مراعس  المنسس   النستجو م  عمل و اليغل   الميعية ف  فيرات م,يلظو.

الظعسل ست المجسلي  للمبن    لذلاك يعانة لعايم لجانة  أليعرض ةا مس لليجسلز عني تنس ع الشنايق مسسحو الظنس   فكسيا ت أمس

لاليراث العراق  بيعييحت  المييسل و ؛ فسيا   اآلثسيليسيي, و لحي  عني تشريع قسين   لاألبن وو تراع  المنسال  قناي   ت,ط ط

  عحقو لهس بسلس س  الة.ري المة ط.كك ننيست منظصلو ال األبن وبد  ييعسمل بشكل منظرة مع 

 ست لجم ع عنسصر كل جز  م  أجزا  المبن   ب ا الصح   الرلا  ال,سيج   الظنس ( علا  يدنيمعني مححظو مجمنق ال

األف.ل بشكل عسم كس  ييييج م  العنسيو بب ا الصح   ثم الرلا  ال,اسيج   اييهاس    يدنيم حي  ليسبهس المئنيو؛ يقححظ أ   ال

معكنساو  لذلاك بساب  إعاسة  بناس  قبيا   يدانيم يياس ج ال سلظناس  كأقال تدايير.  لقاي شاذ عا  ذلاك جاسمع البسشاس الاذي كسياا ف ا ب

األصال و  لذلاك لنقنعا  لساط أزقاو السان  الدييماو  لتنسسابسي لالرلا  ال,سيج   ف  ح   بد  الظنس  مةسفظس  عل  مساسحي  

يب   المظهنم ال,سائ ليع عسمو النس  لليع بعال المسئنل   فا  الايلا ر المعن او  تديم لبعيه ع  الشنايق الةييثو(... إ  مس

الكيلاو  ماس با  ف  اعيبسي األهم و اليراث و للمبن  المغلل لإغظس  أهم و الد مو اليسيي, او للظ.اس ات المظينحاو لأهم او اليكسمال 

 لالظ.س  المظين  الياال  للمبن  أل الظ.س  الة.ري المة ط ب .

 اليا  لام  لجعماس  (2  حاا با   الالةيجست ترا لبأيبعو مبسة الينسعو شسمح سبعو  أعمس لالذي ق ما ف    0يل  ج أمس

المبسة  الي   تدنيم ليححظ عني  0ل 0عني الينافل مع المبيأ  لقييت الةسالت ب نهس ب    األعل ( 2الد مو   إل تراع  المبيأ 

%(   85تسلساال الجنامااع كااس  كسليااسل : الرابع ااو    أ مع علاا  حاايا يححااظ الةظااس  لالينسااعو لكاال جااس أعمااس تنافدااا مااع 

 %( .22جسمع سن  الةنطو   لأا را%( 29%(   البسشس  50%(   المجسهيي  92  األغنات%(   92النعمسي و  

 

اليراث و لميينو المنصل  الي  أجريا عل  المسسجي بتقييم أعمال الحفاظ والتوسعة ييس ج اسيمسي  المعلنمست ال,سصو  2 -جيل  يقم

  إعياة: البسحثس (
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 احيرام األصل        8 43

 اليبع و        02 62

 المناة المسي,يمو        9 38

 اصنص و المة ط لالمنقع        00 57

 المرليو        02 62

 البسساو        02 62

 اليكسمل البصري        9 38

 المجمنق 00 01 9 02 0 01 2  

  33 67 09 95 38 67 52 100% 
 

 2   0   0   2 

 

 

 

فدرات الةظس  للعنسصر المعمسييو لكل جاسمع  يراجاع  تدنيم المبسة  لهذه الجنامع قي تطسبل مع  تدنيم تسلسل  أ كمس يححظ 

 لالميسبعو م  قبل المي,صص  . اإلشراا أهم ويعك  ( لهذا مس 2الجيل  

 المرلياو 90( يححاظ أ  الدا م األعلا  كسياا لمبايأ اليبع او  2لكال مبايأ علا  حايا  جايل   يدانيم عني تةل ل يياس ج ال  )%

%(  لهذا يعك  أ  الماناة المساي,يمو فا  اإلضاسفو لالينساعو كسياا بسا طو يساب س لبطار  معسلجاو 90%(  البسساو  90 

%(  لكسياا 12بس طو تبةط ع  الةلن  العمل و ليمك  إعسة  إصح  أضرايهس. ثام تحهاس مبايأ احيارام األصال بنسابو اقال 

لد م األكثر تيي س مبي   تنافل المناة المسي,يمو لاليكسمل البصري له  م  المبسة  المسينجبو إلشراا لجهست لمي,صصاو 

 راث و المهمو.عل  أعمس  الةظس  الي  تجري عل  األبن و الي
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 االستنتاجات .4
 االستنتاجات العامة : 1.4

   الةظااس  علاا  المبااسي  اليسيي, ااو أصاابح مطلبااس  ثدسف ااس  لاجيمسع ااس  لذا ماارةلة اقيصااسةي  لماا  أهاام جناياا  الةظااس  علاا

فال الميطلباست المبسي  هن ك ظ و صا سيو أشاكسلهس لاصس صاهس المعمسيياو األصال و بسإلضاسفو لحسايمراي بسساي,يامهس ل  ظ اس  ل

 المعسصر  لمس قي تسيلزم  م  تنسعو لإضسفو.

  المسسجي اليسيي, او ما  األبن او ذات االساي,يام الميناصال لاليا  ال تيغ ار ل  ظيهاس  لهناسك حسجاو بسسايمراي لينساعيهس

لينساعو مساسحو بسب  ازةيسة عية المصل  ؛ لهنس تبرز المشكلو ب   الةظس  عل  المبن  األصل  قيي المسيطسق لب   الةسجاو 

 الصح .

   هنسك تنجهست ميعية  لنضع اسيرات ج ست م,يلظاو للةظاس ؛ مثال الةظاس  النقاس    الةظاس  الميكسمال  اليارم م لغ رهاس

ديت لدس ات ةلل و عييي  لحتظس  عل  ص غ مع نو لذلك .  لاالايحا الجنهري يكم  ف  لضع األللنيست  لقي عق

  علا  المباسي  اليسيي, او ها : احيارام األصال  اليبع او  مح ماو الماناة المساي,يمو  المبسة  المهماو للينساعو لاإلضاسفو

 احيرام اصنص و المنقع لالمة ط  المرليو  البسساو  اليكسمل البصري.

  اإلضسفو لالينسعو للمبن  الياسيي,  ينبغا  أ  تنظاذ بدايي كب ار ما  العنسياو لالةسسسا و  لذلاك يسايلزم: إجارا  البةانث

لظهم الصة ح للمبن   لاألهم هن الةصن  عل  المشني  الصة ةو ما  قبال جم اع الي,صصاست ذات الصالو  لاليياسست  لا

 لإسنسة تنظ ذ العمل لاإلشراا عل   إل  ذلي الي,صا لال,بر .

  أهم و تشريع السلطو المةل و لدناي   لاضةو للةظس   لإ  أي تنساعو للمبنا  الياسيي,  يجا  أ  تسيةصال المنافداست

 م  تلك السلطو. بسإلضسفو إل  أهم و النع  الجمسه ري للةظس . األصنل و

   أهم ااو تنح ااي المسااؤلل و فاا  ماانح المنافدااست ثاام اإلشااراا لميسبعااو أعمااس  الةظااس  لالينسااعو  لعاايم تشااي يهس باا   عااي

 جهست.

 

 االستنتاجات الخاصة: 2.4

 ي  هاني ماناة البناس  الةييثاو؛ لترالحاا معظم جنامع المنصل اليراث و تعرضا لمةسلالت ص سيو لتنسعو ميعية  بع

تلك األعمس  مس ب   العشنا  و لالمييلسو  تبعس  للظير  الي  تما ف هس  لتبعس  الليزامهس بسلدناي    لتبعس  للمسائنل   ل المشارف   

 منهس. عل هس. كمس أ  كث راَ م  أعمس  الص سيو تم عبر فيرات ميعية  لم ينثل الكث ر

 كسيا منظذ  لبإشراا م,يص    معمسيين  لآثسيين ( -يدنيم حس  ال -الينسعو األف.ل إ  أعمس  الةظس  ل 

  ما  اليدانيم  كسياا تننعا معسلجاست زياسة  مساسحو الصاح    ف  الةسلو اليياس و للهيا تدنيم  أعمس  الينسع ف هس فدي

عسة  بنس   ةل  الةظس  عل  أيو عنسصر أصال و  تم هيم  بسلكسمل لإ فديبي ا م  جسمع سن  الةنطو  (األقل إل  اليدنيم األعل 

للمةيلةيو مسسحو المنقع للليح م مع المة ط ال,سيج  تما تنسعو مساسحو الصاح  ببناس  سارةاب كسمال تةاا ب اا الصاح  

كبار الر  س . ف  ح   ا  ف  جسمع البسشس أع ي بنس  الدبو لتم تنسعو مساسحو الصاح  بإعاسة  بناس  الارلا  ال,اسيج  بمساسحو أ

بمناة لأشكس  حييثو. ف  جسمع الزيناي  تما إعسة  بنس  ب ا الصح  بسلكسمل  ماع إعاسة  تنج ا  المبنا  ليصاة ح اتجاسه الدبلاو 

لبمسسحو بنس  أكبر  لتم إعسة  تثب ا المةراب لالمنبر لإااسيات الظيةاست األصال و . اماس الجاسمع المجسهايي فداي تماا أعماس  

زيسة  مسسحو الصح  تم غلل الرلا  ال,سيج  لتسد   الظنس  بمناة حييثو لاظ ظاو. لفا  جاسمع حظس  منسسبو لب ا الصح   لل

األغنات تما أعمس  حظس  منسسبو لب ا الصح   للينسعو مسسحو الصح  تم فيح ف.س  المييساو المحصادو لييصال ماع ب اا 

شاكس  مشاسبهو للمبنا  األصال   لتام تساد   الظناس  الصح   لتم إغح  الرلا  ال,سيج   لبناس  يلا  جاسيب  للظناس  بماناة لأ

بمناة حييثو لاظ ظو. لتعرض جسمع النعمسي و ليدل ل مسسحو ب ا الصاح  عناي افيياس  الشاسيق الةاييط المجاسلي  تماا أعماس  

سيق. حظس  منسسبو تم زت بإضسفو أعمس  اط لزارفو ميدنو لمينسسبو مع الياراث إلا  لاجهستا   ال,سيج او اليا  ايكشاظا للشا

امس أف.ل أعمس  الةظس  الي  تما عل  مسسجي المنصل الدييمو فكسيا ف  جسمع الرابع و   للينس ع مسسحو الصاح  تقسايعمل 

 (. 1-ف.س ات لغرا المييسو الملةدو بسلجسمع   ايظر جيل  يقم

 ة اظ ظاو  أل ف هاس قايي ما  إ  الكث ر م  الظدرات ال,سائو ف  أعمس  الص سيو الي  تما يمك  معسلجيهس أليهاس بن اا بمانا

 المرليو أل يمك  إزاليهس.

  إ  أعمااس  الةظااس  ال يجاا  أ  تاايم للمبناا  بمظاارةه  لإيمااس تساايلزم تكسماال تلااك األعمااس  مااع النساا ج لالظ.ااس  الة.ااري

 المة ط . كمس يج  أاذ الة طو عني إجرا  أيو أعمس  إيشس  و قرب األبن و اليسيي, و.
 

 التوصيات .5
 الشعب  بأهم و الةظس  عل  المبسي  اليسيي, و لبسلذات الجنامع  لأهم و اييشسي مظهنم ترم م  تنع و الرأي العسم

الجنامع اليسيي, و بأيهس ت,.ع ل.نابط علم و مهن و ت,صص و لل سا عمل و ترم م اعي سةيو لإ  كس  كث ر م  الميبرع   

 يظرضن  شرلاهم بةس  ي و.
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  النق  السن  لاآلثسي لاليراث ف  ي ننع حن  ار  الص سيو لاليرم م  أهم و تييي  الكناةي الهنيس و لمييريي

 .األعمس عل  مثل هذه  لاإلشراالالينسعو للجنامع اليراث و م  أجل ميسبعو 

 يدا الدسين  الةسل  ف  بعال الجناي  اصنصس ف مس معسلجو تطنير فدرات قسين  اآلثسي ف  العرا  ف  مس ييعلل ب

ست عل  المسلك   الميجسلزي  عل  المميلكست المني,بو كمميلكست تراث و  لالجناي  الميعلدو بينظ م ييعلل بسلجزا ات لالغرام

 .أعمس  اليعسل  ب   الجهست لالمؤسسست الةكنم و المشسيكو ف  المسؤلل و لأعمس  الص سيو لالةظس  

  ت الدسةي  لالمسئنلو ع  أعمس  م  أهم الجهس كنيهستشريع قسين  الةظس  ال,سم به ئو األلقسا لالشؤل  اليين و

 .الةظس  عل  المبسي  لالمميلكست اليراث و  اصنصس مسؤلل يهس ع  المراقبو لاإلشراا لحمسيو لص سيو المبسي  اليين و

  تشك ل ةا ر  مي,صصو بأعمس  ص سيو لترم م لتنسعو الجنامع لالمبسي  اليين و اليسيي, و ف  مةسفظو ي ننع لهس

البنس  لميسبعيهس لاإلشراا عل هس لمعسقبو المس ئ   ف  مثل هذه األعمس .لأهم و أ  يكن  لليا ر  ياا  إصيايصحح ست 

 الدراي ةل  الرجنق إل  مراجع عل س ف  العسصمو أل تشي يهس ب   عي  جهست. ات,سذاسيدحل و ف  

 و  لإجرا  اليياسست المنسسبو اليأي  ف  أي عمل و ات,سذ قراي ف  مس ييعلل بص سيو لترم م لتنس ع الجنامع اليسيي ,

 قبل ذلك م  قبل المي,صص  .

   ميسبعو أعمسلهم لفل اليياسست لاليصسم م  لأهم وإسنسة األعمس  الي  تدر بعي اليياسو الميأي و إل  منظذي  ذلي ابر

 المنضنعو.

  اليعسمل مع المناة اإليشس  و  الةسجو ليييي  كناةي حرف و ف  مس ييعلل بينظ ذ لص سيو المبسي  اليسيي, و ذات ابر  ف

 اليدل ييو لاليعسمل مع العنسصر المعمسييو اليراث و.

 

 المصادر: .6
للمحافظةة علةى  خاررةة رريةق وضةع توصةيات المةؤتمر الةدولي :سحم و  إالل لليراث العمراي  ف  اليل   األل اليلل   تمرؤالم .0

 .0202الريسض  التراث العمراني في العالم اإلسالمي،

 .0892  مطبعو شظ ل  بغياة   جوامع الموصل في مختلف العصورينج   سع ي الي .0

فهي ب  ينيصر الةريد    إح س  ةلي المساجي فا  تشاك ل النسا ج العمرايا  ل تأك اي هنياو المييناو اإلساحم و المعسصار    جسمعاو  .2

 design/-planning/urban-http://www.araburban.net/urban 0222اليمسم  –الملك ف صل 

 .0222\1\05صسةي م  مييريو النق  السن  ف  ي ننع بيسييخ  \ 553 \التراث،ري كتاب عدد : إدا .1

 .0225  بغياة  0220لسنو  55المرقم  ، القانون العراقي للتراث المعماري والحضري مييريو اآلثسي لاليراث .5

 .0202  وتراث نينوى آثارلة شخصية مع مدير قسم التراث في مديرية مقاب .9

 .0202  مقابلة شخصية مع مدير قسم الهندسة في مديرية الوقف السني في نينوى .2

 .2008  وتراث نينوى آثارمقابلة شخصية مع مدير قسم التراث في مديرية  .9

  مييريااو اآلثااسي الهنيساا   المنصاال العاارا  اإليشااس ات    مكيااالعمةةائر الموصةةلية ، المبةةاني الدينيةةة  لآااارل ينساا  ذياان   .8

 .0890 لاليراث 
10. Bassetlaw District Council, A Guide to Heritage Impact Assessments, Bassetlaw District Council 

Planning Services, 2010. 

11. City Management Plan workshop briefing notes, Extensions and Alterations, City of Westminster, 

Development Planning Services, Westminster City Council, 12th Floor, City Hall, 64 Victoria Street, London, 

U.K. 2009. 

12. David Rowe, Joanne Day, Jim Gard’ner, Paula Judson, Stuart McLennan, Heritage Buildings and Energy 

Efficiency Regulations, Authentic Heritage Services, Pty Ltd, the Technical Advisory Committee of the 

Heritage Council of Victoria 2008. 

13. Emad, Ismaeel, Meta modelling for the Conservation of the Cultural Heritage, unpublished Ph.D. 

Dissertation, Politecnico di Milano, Milan, Italy, 2010. 

14. Historic Scotland Inspectorate, Consultation draft, Extensions, Managing Change in the Historic 

Environment, U.K. 2009.   Web Link: www.historic-scotland.gov.uk/managing-change-consultation-

extensions.pdf 

15. ICOMOS, Historic Gardens (The Florence Charter), The ICOMOS-IFLA International Committee for 

Historic Gardens1981. 

16. ICOMOS ، 1664وثيقة فينيسيا  ) )  The Venice Charter, International Charter For The Conservation And 

Restoration Of Monuments And Sites, 2
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 International Congress Of Architects And Technicians Of Historic 

Monuments, Venice, 1964. Web Site: http://www.icomos.org/venice_charter.html, 

17. Ihsan Fathi, Urban Conservation in Iraq, PhD Thesis, University of Sheffield, England, 1977. 

18. May Cassar, Evaluating The Benefits Of Cultural Heritage Preservation: An Overview Of International 

Initiatives, Centre for Sustainable Heritage, UK, 2006. 

19. Moreland Council Assistance, Guidelines for Alterations and Additions to Detached Houses in 

Heritage Areas, Helen Lardner Conservation & Design Pty Ltd, 2000. 
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  البسحثس ( اليياس و:معلنمست الع نو  (2-م -إل  ج 0-م -جيال   جملةل 

   Table A1 Al-Mujahdi اسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس:  1-ل -ج

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

  الةامع المةاهدي )جامع الخضر( اسم المسجي

 م0209 –م 0028 تسييخ اإليشس 

 تسع ن ست الدر  العشري    س تسييخ اليرم م الر

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 مجهن  المصمم

 مجهن  المشرا

 تبرعست االفراة الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  0 اصل و الدبو

  0 تم تيع مهس بسضسفو اقنا  حييييو تم تغل ظهس بسقنا  ياسم مةل  األعمي  لالعدنة 

  0 هن مجمنعو قبسب صغ ر  تم اعسة  تب .هس م  الياال ممس افدي بعال الندنشاالصل  ل السد 

  0 م بسلراسم المةل  لاعسة  تب  ال الجز  العلني 0.0تم اكسس هس بسيتظسق  الجييا 

  2 اعسة  يصظهس ببحاست كنيكريي و منزاي ك حييط األيض ست

  0 هربس  و امسم  لالي  اثرت سلبس عل  مظهرهاالصل    مع اضسفو الكث ر م  اليسس سست الك المنبر

  0 االصل  المةراب

  0 االصل  الميال

  0 ااسيات الشبسب ك الراسم و اصل و الشبسب ك

  0 اعسة  تغل ظهس بسلةجر الكلس  المةل   الةح ( السطن  ال,سيج و

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  0 اصل  اليسد  

  2 ,سيج بسلةجر الكلس  المةل  له   سهر  م  الياالتم امسهس م  ال األعمي  لالعدنة

  2 اعسة  يص  ببحاست كنيكريا منزاي ك حييط األيض ست

  2 تم اغحق  بجز  م  الةجر الكلس  مع اضسفو مشبكست حجريو مكس  العدنة الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  2 نيي ش المجسليتم اليجسلز عل هس لاالاذ منهس عني ايشس  شسيق الك المسسحو

  2 اعسة  يصظهس ببحاست كنيكريي و حييثو األيض ست

  2 مير ع  كيلو الجسمع 5تم اضسفو سد ظو معيي و تسيني ال  ه كل حيييي ببعي  اليسد  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

         Table A2 - Al-Aghwatاسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس: 2-ل -ج

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

 جامع اييوات اسم المسجي

  م0222 تسييخ اإليشس 

 م 0229 -0229 تسييخ اليرم م الر  س 

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 مجهن  المصمم

 مييريو اثسي ي ننع المشرا

 مييريو النق  السن  ف  ي ننع الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  0 االصل و تم ترم مهس بعي ا  اص با ببعال اليشددست لدبوا

  0 االصل و لتم تيع معس بسضسفو ه كل حيييي ثم تغل ظهس براسم مةل  األعمي  لالعدنة 

االصل  ميكن  م  مجمنعو قبسب صغ ر  لتم اعسة  تب  .  ممس افدي يعال الندنش  السد 

 لالمدريصست

0  

  0 تب  ال االجزا  الجص و لجل  االجزا  الراسم واالصل و مع اعسة   الجييا 

تم اعسة  تبل طهس عي  مرات لتم ازاليهس ف  اعمس  اليرم م االا ر  لالنصن  ال  المسينع  األيض ست

 االصل 

0  

  0 االصل  مطل  بطح  ةهن  سسبدس لتم جل   مع فديا  بعال اليظسص ل المنبر

  ةهن  سسبدس لتم جل هس لاليسث ر عل  ةقو العمل ف هس مع فديا  مةسيي  اصل و مطل  بطح 2 المةراب

 بعال اليظسص ل

0  

  0 مياال اصل و 2 الميال

  0 اصل و الشبسب ك

  2 اعسة  تغل ظهس بةجر الكل  الةح  اش  الملم  السطن  ال,سيج و

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  0 االصل  لهن مكن  م  مجمنعو قبسب صغ ر  اليسد  

  0 تم اعسة  تغل ظهس بسلراسم المةل    اسي,يام يظ  المسة  االصل و( مي  لالعدنةاألع

  0 اعسة  يصظهس بسلراسم المةل     اسي,يام يظ  المسة  االصل و( األيض ست

  2 اغلدا بمسطةست شبسب ك زجسج و ذات ه كل حيييي الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  2 يشس  شسيق الكنيي ش المجسليتم اليجسلز عل هس عني ا المسسحو

  0 اعسة  يصظهس بسلراسم المةل  األيض ست

  2 تم تسد   الظنس  به كل حيييي لقرم ي لبشكل محصل لكيلو المسجي اليسد  
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   Table A3 - Al-Pashaاسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس:  3-ل -ج

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

  جامع الباشا اسم المسجي

 م0258 تسييخ اإليشس 

 م0855 تسييخ اليرم م الر  س 

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 مجهن  المصمم

 مجهن  المشرا

 مينل  الجسمع الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  2 لمسلةوتم اعسة  بنس هس م  جييي بسسي,يام ال,رسسيو ا الدبو

  0 االصل و لكنهس مطل و بطح  ةهن  األعمي  لالعدنة 

تم اعسة  بنس   كسد  مسيني بسسي,يام ال,رسسيو المسلةو مسينيا عل  االعمي  لالجييا   السد 

 االصل و

2  

  2 الجياي المحصل للرلا  مبن  م  جييي لتم تغل ظهس جم عس بسلنا  بحسيك الجييا 

  2 ة  يصظهس ببحاست كنيكريي و لعل  عي   فيرات لبطبدست مييسل واعس األيض ست

  0 االصل  مطل  بطح  ةهن  المنبر

  0 مةسيي  اصل و مطل و بطح  ةهن  2 المةراب

  0 مياال تم اعسة  ترك بهس مع الجياي الجييي 2 الميال

  2 جييي  ذات شكل مسيط ل لةا ل الشبسب ك

  0 عسة  تغل ظهس  لبخ( بسلسمناا السطن  ال,سيج و

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  2 صبو ارسسيو مسلةو اليسد  

  2 اعمي  كنيكريي و بيل  عدنة األعمي  لالعدنة

  2 اعسة  يص  ببحاست كنيكريا منزاي ك حييط األيض ست

  0 بح الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  0 جهي   الشمسل و لالشرق وتم بنس  مرافل صة و لمنسال لضن  ف  ال المسسحو

  0 اعسة  يصظهس ببحاست كنيكريي و حييثو األيض ست

  0 بح اليسد  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

      Table A4 -  Al-Rabiahاسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس:  4-ل -ج

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

  ابعيةجامع الر اسم المسجي

 م0295 تسييخ اإليشس 

 م0885 تسييخ اليرم م الر  س 

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 جسمعو المنصل -ة. عبيهللا الط   المصمم

 جسمعو المنصل -ة. عبيهللا الط   المشرا

 تبرعست االفراة -منةو م  ي سسو الجمهنييو الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  0 االصل و تم اعسة  تغل ظهس بسلس رام ك الدسشسي  م  ال,سيج الدبو

  0 االصل و   األعمي  لالعدنة 

االصل  ميكن  م  مجمنعو قبسب صغ ر   عيا جز  م  الجنس  غرب الدبو المركزيو تم اعسة   السد 

 تسد ظهس بسسي,يام الكنيكريا المسلح

0  

  0   الجص و لجل  االجزا  الراسم واالصل و مع اعسة  تب  ال االجزا الجييا 

  0 تم اعسة  تبل طهس   األيض ست

  0 االصل    المنبر

  0 االصل    المةراب

  0 االصل    الميال

  0 االصل و الشبسب ك

  0 اعسة  تغل ظهس بةجر الكل  الةح  المةل  السطن  ال,سيج و

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  0 مجمنعو قبسب صغ ر االصل  لهن مكن  م   اليسد  

  0 االصل و األعمي  لالعدنة

  0 اعسة  يصظهس بسلراسم المةل     اسي,يام يظ  المسة  االصل و( األيض ست

  0 مظينحو عل  االصل الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  0 االصل و المسسحو

  0 لياال واعسة  يصظهس بسلراسم المةل  لاعسة  االهيمسم بسلةييدو ا األيض ست

  0 بح اليسد  
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  Table A5 - Al-Ziouani  اسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس:  5-ل -ج

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

  جامع الةيواني اسم المسجي

 م0222 تسييخ اإليشس 

 سبع ن ست الدر  العشري  تسييخ اليرم م الر  س 

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 مجهن  المصمم

 مييريو اثسي ي ننع المشرا

 مييريو القسا ي ننع الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  2 تم بنس  قبو جييي  بسسي,يام الكنيكريا الدبو

  2  و بيل  عدنةاعمي  كنيكريي األعمي  لالعدنة 

  2 كنيكريي  مسيني السد 

  2 كنيكريي و الجييا 

  2 تغل   بسسي,يام البحاست الكنيكريي و األيض ست

  0 االصل  المنبر

  0 االصل  المةراب

  0 االصل  الميال

  0 جييي  بسسي,يام الراسم المةل  بسشكس  اقنا  حيل  الظر  الشبسب ك

  0 تغل   بسسي,يام الةجر الكلس  المةل  لالراسم المةل  والسطن  ال,سيج 

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  2 سد  كنيكريي  مسيني اليسد  

االعمي  م  حجر الكلس  المةل  مع عدنة كنيكريي و مغلظو بسلراسم المةل  ذات قن  حيل   األعمي  لالعدنة

 الظر 

0  

  2 بحاست كنيكرييو األيض ست

  0 مظين  عمي الظ.س ات ب   األ

س 
ظن

ال
 

  2 تغ  ر شكل  االصل  مع اعسة  بنس  المسجي المسسحو

  2 بحاست كنيكريي و  األيض ست

  0 بح اليسد  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Table A6 Al-Numaniyaاسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس : 6-ل -ج

مع
مو

عس
ت 

مس
لن

 

  جامع النعمانية )جامع القطاني ( اسم المسجي

 م0289 تسييخ اإليشس 

 م0889 تسييخ اليرم م الر  س 

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 جسمعو المنصل -ة. عبيهللا الط   المصمم

 جسمعو المنصل -ة. عبيهللا الط   المشرا

 راةتبرعست االف الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

  0 االصل و   الدبو

  0 االصل و   األعمي  لالعدنة 

  0 االصل  ميكن  م  مجمنعو قبسب صغ ر   السد 

  0 االصل و مع اعسة  تب  ال االجزا  الجص و لجل  االجزا  الراسم و الجييا 

  0 تغل   بسسي,يام البحاست الكنيكريي و األيض ست

  0 االصل    المنبر

  0 االصل    المةراب

  0 االصل    الميال

  0 االصل و الشبسب ك

ثم تغل ظو بسلةجر  تم كش  جياي الدبلو ال  الشسيق الجييي عني ازالو المةحت اليجسييو المجسلي  السطن  ال,سيج و

 الةح  الكلس  المةل  لاضسفو يدنش لاطنا جييي 

0  

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  0 ن مكن  م  مجمنعو قبسب صغ ر االصل  له اليسد  

  0 االصل و األعمي  لالعدنة

  0 تغل   بسسي,يام البحاست الكنيكريي و األيض ست

  0 مظينحو عل  االصل الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  2 تم تصغ رهس عني اعسة  بنس  مجمنعو صة و جييي  غرب الجسمع المسسحو

  0 حاست الكنيكريي وتغل   بسسي,يام الب األيض ست

  2 م محصل لب ا الصح 2تسد   بعرض  اليسد  
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  Table A7- Swq Al-Hentaاسيمسي  معلنمست اسصو بسلمسسجي اليراث و لميينو المنصل لأعمس  الةظس  عل هس:  7-ل -ج

 

مو
عس

ت 
مس

لن
مع

 

  جامع سوق الحنطة اسم المسجي

 م0912 تسييخ اإليشس 

 تسع ن ست الدر  العشري  يرم م الر  س تسييخ ال

 ال تينفر لثس ل اليياحت غ ر المنثدو

 ذ
نظ

الي
 

 مجهن  المصمم

 مجهن  المشرا

 مجهن  الممن 

ح 
ص

 ال
ا

ب 
 

تم اعسة  بنس  الجسمع بسلكسمل بسسي,يام ال,رسسيو مع تغل   بسلةجر الكلس  المةل  لفديت جم ع  الدبو

 العنسصر اليراث و

2  

  2 األعمي  لالعدنة 

  2 السد 

  2 الجييا 

  2 األيض ست

  2 المنبر

  2 المةراب

  2 الميال

  2 الشبسب ك

  2 السطن  ال,سيج و

 
س

  
ر

 ال
 

لا
ر

ال
 

  2 اليسد  

  2 األعمي  لالعدنة

  2 األيض ست

  2 الظ.س ات ب   األعمي 

س 
ظن

ال
 

  2 المسسحو

  2 األيض ست

  2 اليسد  

  

 


