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 اعادة اعمار مدينت املوصل القدميت وفق مبادئ االستدامت

 دراست حتليليت ملؤشراث االستدامت ) الوظيفيت والشكليت والرمزيت (

 :الممخص

ان مفيوم االستدامة ال يعتبر مصطمحا جديدا او مبتكرا بل ىو مفيوم جسدتو العمارة التقميدية منذ القدم عبر 
االستغالل االمثل لمصادر البيئة الطبيعية, ومما الشك فيو ان مبادئ االستدامة تداخمت مع التنظيم 

وظيفيا وشكميا ورمزيا لتعطي مالمح االجتماعي والسموك االنساني لممجتمع وانعكست عمى النتاج العمراني 
العمارة التقميدية. ونظرا لما تممكو مدينة الموصل القديمة من موروث حضاري يعد أنموذجا لممدن التقميدية 
العريقة الممتدة عبر الزمان والمكان وبموجب التداعيات االخيرة التي اساءت كثيرا الى مدينة الموصل 

ؤرتيا القديمة وما اصابيا من دمار شامل, لذا اصبح من اىم متطمبات ىذه بييئاتيا الحضرية وتحديدا عند ب
المرحمة الوقوف عمى مبادئ االستدامة )الوظيفية والشكمية والرمزية( لممدينة القديمة والتي يمكن توظيفيا في 

 اعادة اعمار المدينة القديمة مع مراعاة خصوصية ىذا الموروث الحضاري. 

 التصميم الحضري المستدام -مدينة الموصل القديمة    -الستدامة  االكممات المفتاحية: 

Abstract:The concept of sustainability is not considered a new or innovative 
term. It is a concept embodied by traditional architecture from ancient times 
through the optimal exploitation of the source of the natural environment. The 
principles of sustainability have undoubtedly been intertwined with the social  
organization and  human  behavior  of the  society  and have been reflected   on 
the urban production functionally and symbolically to give  the  features of 
traditional  architecture. The ancient city  of Mosul is a cultural heritage is a 
model of the traditional cities of long time and  place and  according to the recent 
repercussions that have greatly harmed the city of Mosul with its urban bodies, 
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specifically at the old sites and the impact of the disaster, so it become one of the 
most important requirements of this stage to stand on the principles of 
sustainability (functional, formal, symbolic) of the old city, which can be employed 
in the reconstruction of the old city taking into account the specificity of this 
cultural heritage.  

Key Words: Sustainability  - Ancient Mosul City- Sustainable Urban Design 

 المقدمة:-1

ظيرت العديد من الطروحات النظرية واالدبيات العالمية التي سعت الى توضيح ظاىرة االستدامة في       
يرتبط بقطاع البناء والتشييد عمى المستوى  مختمف مجاالت وحقول المعرفة ومنيا مجال العمل المعماري وما

ىتمام عمى المستوى التطبيقي الحضري وصوال الى مقياس المدينة,اال ان دراسة االستدامة لم تحض باال
والمنظومات الحضرية نظرا لشمولية  بشكل فعال خاصة عندما كان االمر مرتبطا بالحجم الكبير لممدن

الموضوع والحاجة الى كوادر متخصصة ذات كفاءة ومينية الستيعاب المؤشرات ومن ثم تطبيقيا وتحميميا 
تطبيقات لتعالج مشاكل خاصة بل اندرجت ضمن وفق منيج يؤدي الغرض من التطبيق, ولم تكن تمك ال

اطار عام يتناول االعتبارات البيئية وعالقتيا بالتموث مرورا بالمنظومات االجتماعية والرمزية لممدن وعالقتيا 
بمفيوم االستدامة, اذ ظيرت تداعيات خطيرة أسيمت تحت ضغط ظروف معينة في تغيير الييئات الحضرية 

االعتبارات الخاصة بيذه الييئات وتراكيبيا حضريا وبنيويا,ولعل مااصاب مدينة  بشكل اثر سمبا عمى مجمل
الموصل ببؤرتيا التقميدية القديمة خير مثال عمى ذلك من خالل مالحق بيا من دمار كبير جراء االحداث 

ميا تمك ممايساىم في بناء المدينة وتشكميا ثم ديمو  األخيرة وما أفرزتو من تداعيات, من جانب آخر, فإن
العوامل المادية والمعنوية التي تترك آثارىا عبر الزمن لتظير ولو بعد حين وتمثل مجموعة من الحمول التي 
تأتي كخالصة لتراكمات زمنية تبرز بين الحين واآلخر كنتيجة لظروف معينة تمر بيا المدينة او الييئة 

زة نوعية ضمن مجال العمل )المعماري / الحضرية, ولما كانت الوسائل التكنولوجية المعاصرة تمثل قف
الحضري( خاصة فيما يتعمق بجال التشييد عمى مستوى األبنية ضمن الييئة الحضرية, وباعتبار ان ىذه 
التطبيقات ىي الركيزة األساس التي تبنى عمييا التوجيات الرامية لتطوير الييئات الحضرية في عصر 

المواكبة لروح العصر كان البد ليا من ان تظير في كثير من المعموماتية,فان التطبيقات التكنولوجية 
التجارب المستندة الى خبرات الماضي واالستفادة منيا ضمن توجو الحاضر ثم في التطمع صوب المستقبل 
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من خالل استمرارية وتواصمية الحمول او بمعنى اخر استدامتيا, ومن ىنا يأتي ىذا البحث ليتعرض الى 
مدينة الموصل القديمة بكل ماتحممو من تاريخ وحضارة وفق مبادئ االستدامة لموقوف  موضوع إعادة اعمار

عمى األطر االجتماعية والوظيفية والتنظيمية والشكمية والسياقية والرمزية التي تنيض بواقع حال المدينة 
 المتردي وتعيدىا الى سابق عيدىا ومكانتيا بين مثيالتيا من المدن العريقة. 

 لبحث وىدفو والفرضية:مشكمة ا-2

اشارت االدبيات السابقة الى موضوع إعادة اعمار المدن ودور منيج االستدامة في انتاج بيئة متكاممة 
ومتوافقة مع متطمبات المرحمة,اذ طرحت العديد من المداخل الستيعاب ىذا المنيج وتطبيقاتو وفق مؤشرات 

بمية تراعي العصر وال تنبذ الماضي,تمثمت مشكمة خاصة وعكسو عمى شكل حمول ونتائج لمخروج برؤى مستق
الفجوة المعرفية المترتبة عن العالقة بين مبادئ االستدامة ومحددات المدن المنكوبة باعتماد البحث بـ " 

" ىذه المبادئ كستراتيجيات لمنيوض بواقع ىذه المدن خاصة اذا ماكانت ذات بعد حضاري وعمق تاريخي 
 , وييدف البحث الى:

 توضيح مشاكل المدن المنكوبة. -1
 الكشف عن ستراتيجيات إعادة االعمار وفق مبادئ االستدامة. -2
 دراسة مؤشرات االستدامة الممكنة لمتطبيق كحمول آنية تفتح الباب امام المستقبل المنشود. -3
 ابراز أىمية العمق الحضاري فضال عن المؤشرات الرمزية والشكمية والوظيفية لممواقع الحضرية قيد -4

 التطوير.

تباين األىمية بين المؤشرات الوظيفية والشكمية والرمزية وفق مبادئ االستدامة تمثمت فرضية البحث بـ " 
ضمن خطط إعادة االعمار بحسب متطمبات المرحمة وتداعيات الظروف من الناحيتين االجتماعية 

 ". واالقتصادية لجعل الحمول اكثر مالءمة لمواقع

 منيجية البحث:-3

 اطار نظري لمبادئ االستدامة من حيث عالقتيا بخطط إعادة االعمار لممدن. بناء -1
اعتماد نموذج واقعي محمي لمتحميل يمكن ادراجو ضمن مفيوم )عمارة الكارثة( قد اثرت فيو تداعيات  -2

الماضي القريب وىو بأمس الحاجة اليوم لمنيوض بو من واقعو المتردي ممثال بمدينة الموصل 
 القديمة.
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 واعداد مؤشرات تفصيمية لمتحميل والتطبيق. تييئة -3
 الوصول الى النتائج واالستنتاجات.  -4

 

 ماىي االستدامة ؟ -4

فكرة االستدامة ليست بالجديدة, اذ كان تطبيقيا بشكل عفوي منذ القدم سواء عند االنسان البسيط او 
ة المعاصرة من حيث الربط المجتمعات المتحضرة,لكن المفيوم حديث نسبيا في مجال التطبيقات العمراني

بأطر نظرية تفسره وتوضح تطبيقاتو,بشكل عام تفيد االستدامة في تكامل األنظمة الطبيعية مع األنماط 
(.ومفيوم االستدامة كغيره من Katz,1994,p.26االنشائية إلعطاء االستمرارية وتوفير البيئة المالئمة )

نة وتتنافر عند أخرى بحسب معطيات خاصة ضمن بنية المفاىيم تتأرجح افكاره لتتجاذب عند مفاصل معي
المفيوم عبر حقول المعرفة المختمفة لتنعكس بالنتيجة عمى االثار االنسانية عبر اشكال وامكانات ثقافية 
واجتماعية تنمو وتتطور اذا ماوجدت بيئة مناسبة لنموىا, ولقد ظيرت تطبيقات االستدامة فيما يتعمق 

حضري من خالل شواىد مميزة لتعكس رغبة االنسان في التواصل عبر الزمان رغم كل بالمستوى العمراني وال
ما يمر بو من ظروف صعبة وعقبات قد تحول دون تحقيقو ليدفو, من ىذا المنطمق فان الظواىر االنسانية 
في كميتيا اليمكن ان توجد خارج رغبة الكائن البشري في التعايش مع غيره بشكل مباشر او غير 

ر,فمجموع ماينتجو االنسان في حاضرتو عبر لغتو وآثاره ومعماره يندرج ضمن صيرورة تواصمية متعددة مباش
المظاىر والوجود الى الحد الذي يجعل من الثقافة والعمارة في كميتيا بنية مركبة دائمة تبقى متحركة ضمن 

اريخ والقيم واالعراف والتقاليد كينونة خاصة تحكميا ابعاد العقل والمنطق والمعرفة والحدود والمغة والت
والموروثات عبر ثنائيات مترابطة تظير وتتالشى بحسب الظروف, وكل تمك التناقضات او التوافقات تتكامل 
كميا او جزئيا تحت عنوان االستدامة, كذلك تعّرف االستدامة بانيا " استغالل الموارد الطبيعية المتعددة 

ة لألجيال القادمة بيدف حماية الخزين من الموارد الطبيعية القابمة بطريقة التقمل من فائدتيا المتجدد
 . WRID,1992,P.10)لالستيالك والنضوب ")

الذي  ( وىذا العمميوEcologyترتكز اىداف االستدامة وبخاصة ضمن التوجيات الحضرية عمى عمم البيئة )
يدرس عالقة الكائنات الحية بالبيئة الى جانب دمج المؤثرات االجتماعية والثقافية  لخدمة االنسان مع ترشيد 

 (.222,ص1983االستيالك)العربي واخرون ,

 ما ىو منيج اعادة االعمار؟-5
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كم ظروف العمارة تنمو وتتجدد من مجتمع آلخر عبر تواصمية زمنية قد تسودىا مراحل انقطاع وتبعثر بح
معينة لكنيا سرعان ماتستميم ماضييا وتستفيد من تجاربو الغنية لتعطي واقعا ممموسا لو ابعاد ونتاجاتو, 
فاإلنسان بوعي او بغير وعي يحس باألشياء,وضمن فطرتو التي فطرىاهلل تعالى عمييا يتحكم بالعقل والمنطق 

ر ذلك, وعمى ىذا االساس وباختالف المجتمعات عبر صيغ المعرفة وادواتيا ليأخذ منيا المفيد وينبذ ما غي
تنمو ثقافة الفرد ثم تتطور لتشمل لبنة االسرة فالمجتمع في سمسمة تواصمية تدرك االشياء وتتفاعل معيا, 
فالمجتمع ضمن إطاره المعروف )العفوي( ينظر الى االشياء والموجودات,لكنو اذا ما كان يمر بمرحمة انقطاع 

ي قد تعصف ببعض مابين ايديو من ثروات يبقى بحاجة الى محرك يعيد تنظيم االمور فكري او تأرجح تاريخ
المعطمة والمبعثرة, وىذا المحرك يعمل عند مفاصل رئيسة ومعّينة تمثل العمارة احد اىم مرتكزاتيا, فاألخيرة 

حيا وتواصميا عبر تنمو وتتطور في مجتمع ما ليتقبميا ويتفاعل معيا  ثم يحسن قراءتيا ليعطييا مبررات نجا
 (.7, ص2212مراحل زمنية مختمفة ) عبد الحافظ, 

وىكذا فان منيج اعادة االعمار يتطمب استميام الماضي والتواصل مع الحاضر ثم التطمع صوب المستقبل, 
ونحن ضمن ىذا المنيج البد ان نكون معبرين عن ىويتنا التي لطالما افتخرنا بيا فمشكمتنا اننا النفيم الواقع 
وان فيمنا النحسن الظن بو والتعامل معو حتى باتت مدننا بفضاءاتيا وكتميا المعمارية تظير كتراكمات 
ىرمة قد اصابتيا الشيخوخة واتعبتيا االيام, فنحن اليوم نفتقد الى ثقافة معمارية في نظرتنا لألمور, ونحن 

قدم من حولنا عبر وسائمو التكنموجية شئنا أم أبينا نعيش في جاىمية معمارية,وننظر الى عالم اليوم المت
والرقمية وامكاناتو المؤثرة في مجتمعات معينة في العالم تعيش مرحمة رقي عمراني وازدىار حضاري وىي 
التممك مقومات الحضارة التي بين ايدينا اال القميل لكنيا خرجت من مرحمة السبات الفكري الى نيضة واقعية 

ينا نحو اعادة االعمار لمدننا المنكوبة, نحن بحاجة الى نيضة حقيقية نحن بأمس الحاجة الييا في توج
تتالشى معيا جاىميتنا تجاه االمور لنحافظ من خالليا عمى عمارتنا االصيمة في مدننا بساحاتيا وازقتيا 
الضيقة وفق منظور معرفي بكينونة خالصة التحّدىا حدود بل تنمو وتجدد كل يوم,يتفاعل فييا المجتمع مع 
البيئة ليساىم في رقييا وازدىارىا, بل وحتى في استدامتيا, وان المشاكل المرتبطة بالمنظومة الحضرية 
التقميدية تبقى مطروحة عمى مستوى الوحدة المعمارية اوشموليا" عمى مستوى المنظومة ككل وىي بحاجة الى 

مار لممواقع الحضرية المتضررة جيود استثنائية لمتعامل معيا وصوال الى حّميا, وضمن منيج اعادة االع
بفعل ظروف طارئة مرت بيا المدن فان جممة المشاكل التي تظير ال تتحدد بنوع معّين من االبنية ضمن 
نظرة قاصرة بل تتعدى ذلك لتشمل كل ما يرتبط بالمبنى من مجاورات وطرق وشواخص وفضاءات, اذ 
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ا الى منظور التدمير الشامل ضمن تصور اليمكن التعامل مع ضرر محدود وصغير بل نقترب في وصفي
 (.  16, ص2212الكارثة التي يمكن أن تتعرض ليا المدينة ) المجمس األعمى لمتخطيط والتنمية, 

 مدينة الموصل القديمة:-6

لقد شيدت المدن في العصر الحديث نموا وتوّسعا كبيرا, فكان ال بد لممراكز القديمة في تمك المدن من أن 
خرى, إذ ظيرت أنماط ومعالجات مختمفة في مدن عديدة رّكزت عمى البؤر القديمة وكيفية تتطّور ىي األ

التعامل معيا وصيانتيا باعتبارىا مناطق مؤّثرة عمى قدر كبير من األىمية عمى كافة األصعدة والمستويات 
وتضميد جراحاتيا   والمقاييس, وقد ظيرت عمييا عالمات اليرم والشيخوخة, فكان ال بد من االلتفات إلييا 

 (.15, ص1988)مركز إحياء التراث العممي العربي, 

تعد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من المدن العراقية الميمة التي ليا امتداد حضاري موغل في      
 القدم, فقد مثمت عبر مراحل مختمفة عمى الضفة الشرقية لنير دجمة عاصمة اإلمبراطورية اآلشورية في مدينة
نينوى التي ال زالت آثارىا قائمة الى يومنا, ثم تحول مركزىا بعد اندثار نينوى اآلشورية الى الضفة الغربية 
من نير دجمة ضمن بؤرة تقميدية عضوية قامت وفق مبادئ المدن اإلسالمية العريقة وال زالت الى الوقت 

 الحاضر نابضة بالحياة.

 

 العشرينمدينة الموصل القديمة مطمع القرن 

 



مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية في تطوير المدن                                                        8102نيسان   

 

23 
 

 بانوراما الموصل القديمة الحالية بإطاللتيا عمى نير دجمة

لكن بفعل احداث أليمة ومتغيرات دخيمة تعرضت ىذه البؤرة التقميدية الى الدمار والتخريب األمر الذي انعكس 
ماعيا سمبا عمى ىيئاتيا الحضرية ومكوناتيا العمرانية, وسبب الكثير من اإلرباك عمى كافة المستويات اجت

 واقتصاديا وبيئيا وديموغرافيا مما يتطمب وقفة جادة لمتعامل معيا.  

 

 شواخص وشواىد من الموصل القديمة قبل التدمير

 

 صور بعد األحداث وما رافقيا من دمار

 

 اختفاء معالم الواجية النيرية القديمة لممدينة بعد تدمير مكوناتيا

 الدراسة العممية:-7
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سيتم التعامل مع الدراسة العممية والتطبيق عمى اساس  بعد استعراض االطار النظريمن خالل ماسبق, و 
افتراض ان واقع الحال لمدينة الموصل القديمة ىو ما كان عميو قبل االحداث لتأشير مواضع ميمة يمكن 

ة لتمك دراستيا واالستفادة منيا في خطة التطوير ثم بعد استعراض المفردات التي تم استخالصيا بالنسب
اصاب المدينة جراء االحداث االخيرة  المرحمة ستتم مقارنة كل مفردة مع ما آلت اليو االمور بعد التدمير وما

 لموقوف عمى حجم الدمار وتحديد مواطن الخمل ثم االستفادة من النتائج في طرح الحمول وفق منيج واضح.

يمة مأخوذ من احد المصادر الرصينة ولغرض توضيح التحميل سيتم اعتماد مخطط مدينة الموصل القد
( واعتباره كأساس لمتحميل, وباستخدام طريقة شبكة المربعات ضمن مقياس معين ستظير 1987)الجنابي ,

لنا المواقع الخاصة لكل مفردة من المفردات الخاصة بالتطبيق من حيث تقييم نسبة الدمار الذي لحق بيا 
ري والمعماري, اذ توفر طريقة التحميل ىذه اسموبا مناسبا لمقياس موضعيا وشموليا ضمن كال المقياسين الحض

 الوصفي الذي يمكن االستفادة منو في طرح الحمول المطموبة ضمن خطة التطوير.

 أسموب التطبيق:-8

سيتم التطبيق باالعتماد عمى ماتم الحصول عميو من معمومات متوفرة عن مدينة الموصل القديمة من خالل 
تم استخالصيا من االطار النظري ترتبط بمؤشرات وظيفية وشكمية ورمزية ضمن مقياسين  مفردات رئيسية

يكمل احدىما االخر, اذ يتناول المقياس االول المنظومة الحضرية كوحدة متماسكة معبرة عن المقياس 
 الشمولي االكبر تتضح عنده تفاصيل دقيقة تمثل ركائز اساسية ضمن عممية التطوير, في حين يرتبط
المقياس الثاني بمستوى المبنى المنفرد ) معماريا ( كتفصيل جزئي يمثل حالة يمكن من خالل تكرارىا 
الحصول عمى صورة واضحة لممنظومة ككل, وقد تم تحديد المفردات الرئيسة ضمن كال المقياسين من خالل 

 مايمي مع توضيح القيم الممكنة لكل مفردة:

 (: X1بالمقياس الحضري ) المفردات الرئيسية المرتبطة -8-1

 المفردة الرئيسية االولى )اسموب التخطيط(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 

 أسموب التخطيط
 استخدام النظام الشبكي المتضام ككتمة نسيجية عضوية في معظم االجزاء .1
تغير وانتقال تدريجي عمى مستوى النسيج مرتبط بطبيعة الفعاليات  .2

 والمساحات التي تشغميا 
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 المفردة الرئيسية الثانية )منظومة الحركة(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 
 

 منظومة الحركة
 

 تدرج واضح من العام الى شبو العام وصوال الى شبو الخاص فالخاص  .1
استخدام مختمط بين المشاة والسيارات عند المحاور الرئيسة الواسعة مع  .2

 استخدام محور لممشاة فقط عند االزقة الضيقة 
 وجود محاور حركية مقفمة ذات نيايات مسدودة  .3

 المفردة الرئيسية الثالثة )الشواخص وخط السماء(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 

 السماء وخط الشواخص
 عدد من الشواخص ذات العمق الحضاري والبعد التاريخيوجود  .1
وضوح خط السماء االفقي مع وجود امتدادات عمودية قميمة االرتفاع مميزة  .2

 كالقباب والمآذن 
 

 المفردة الرئيسية الرابعة)الفضاءات والكتل ()السالب والموجب(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 
 

 والكتل الفضاءات

 ىيمنة واضحة لمكتل المتضامة المترابطة   .1
االشكال اليندسية المنتظمة او شبو المنتظمة لمفضاءات المقفمة والمحاطة  .2

 بالكتل من جميع الجيات 
االمتداد الطولي لمفضاءات الحركية بشكل محوري مع تدرج نسبي  .3

 لتناسباتيا طوال وعرضا 
 

 (: X2المفردات الرئيسية المرتبطة بمستوى المبنى المنفرد معماريا ) -8-2

 المفردة الرئيسية االولى)مواد البناء وتفاصيل الواجيات(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 
 

 الواجيات تفاصيل و البناء مواد

استخدام مواد البناء المحمية)التقميدية( بنسبة عالية مثل الجص  .1
 والمرمر الموصمي 

 اعتماد الطرق التقميدية في االنشاء عمى مستوى الييكل  .2
ظيور تفاصيل معمارية تقميدية في اغمب الواجيات مع عناصر  .3

 تراثية اصيمة  
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 المفردة الرئيسية الثانية )االرتفاعات وعدد الطوابق(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية
 
 

 الطوابق وعدد االرتفاعات

االرتفاع المنخفض ألغمب المباني بطابق واحد او طابقين في   .1
بعض االحيان مع وجود نسبة قميمة جدا من المباني الحديثة 

 يزيد عن خمسة طوابق  متعددة الطوابق بما ال
 النظام العفوي والمدروس لتدرج ارتفاعات االبنية وفق نسق متوازن  .2

 المفردة الرئيسية الثالثة )استعماالت االرض(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية

 

 االرض استعماالت

 تركز استعماالت االرض في مواقع واضحة وبنسبة عالية   .1
تعدد وتنوع االستعماالت التي تدرج بين السكني والتجاري والخدمي مع وجود  .2

 دوائر ومؤسسات حكومية 
 المفردة الرئيسية الرابعة )توزيع السكان حسب نوع المبنى وطبيعة الفضاء(:

 القيم الممكنة المفردة الرئيسية

 حسب السكان توزيع
 وطبيعة المبنى نوع

 الفضاء

وجود مباني ذات استخدام دائم كالسكن واخر ذات استخدام جزئي كالتجاري   .1
 واخرى تتغير كثافة المستخدمين فييا كمحاور الحركة .

تمركز عالي بنسب مرتفعة لممستخدمين من سكان المدينة االصميين في  .2
المناطق السكنية مع نسب متفاوتة لالستعماالت االخرى حسب طبيعة 

 اتيم وانتماءاتيم.المستخدمين ومستوي
وبعد عرض المفردات الرئيسية سننتقل الى التطبيق عمى المخطط المعتمد لمدينة الموصل القديمة باستخدام 
شبكة المربعات وفق اسموب ممنيج لمتحميل فيما يخص كل مفردة رئيسية بعد تحديد واستعراض المفردات 

الرئيسية  الخاصة بكل من المقاييس المعتمدتين  الخاصة بالتطبيق سيتم اعتماد جدول يوضح ربط المفردات
لمتحميل مع القيم الممكنة لكل مفردة بالمشاكل المترتبة عمى االحداث االخيرة ومااصاب المدينة من دمار 

 ىائل بغية الوقوف عمى جوانب الخمل وتحديد مواطن الحمول المقترحة لخطة التطوير وفق ما يمي:

ميا الممكنة بحسب رموزىا بالمشاكل المترتبة عمى االحداث االخيرة لمدينة عالقة المفردات الرئيسية وقي
 الموصل القديمة
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 ) الباحثون (

 رمزىا  المشاكل  رمزىا القيم الممكنة المفردة الرئيسية 
ضري

المقياس الح
X1

 

المفردة الرئيسية 
 االولى 

1-x1 
 اسموب التخطيط 

استخدام النظام 
 الشبكي

1-1-X1  اختفاء معالم النظام الشبكي
 في كثير من المناطق 

1-1-Y1 

تدرج النسيج المتضام 
 والكتل 

2-1-X1  تدمير النسيج المتضام
كوحدة متماسكة وبعثرة 

 اجزائو 

2-1-1Y 

 الرئيسية المفردة
 االولى

2-x1 
 منظومة الحركة 

وضوح العام وشبو 
العام والخاص وشبو 

 الخاص 

X1-2-1  غياب معالم التدرج من العام
 وصوال الى الخاص 

Y1-2-1 

استخدام لممشاة 
 والسيارات 

X1-2-2  فوضى وعدم وضوح
لممحاور بعد استحداث جديدة 

 وتداخل ماىو موجود منيا 

Y1-2-2 

ضياع ىذه الميزة بعد  X1-2-3 وجود النيايات المغمقة
 استحداث منافذ عديدة 

Y1-2-3 

المفردة الرئيسية 
 الثالثة 
X1-3 

الشواخص وخط 
 السماء 

وجود الشواخص 
 التاريخية 

X1-3-1  فقدان الكثير من الكنوز
 التاريخية لممدينة 

Y1-3-1 

فضال عن كسر خط السماء  X1-3-2 خط السماء االفقي 
االفقي بارتفاعات عشوائية 

 غير مدروسة فإن
خط السماء نفسو تعرض 

 لمدمار 

Y1-3-2 

المفردة الرئيسية 
 الرابعة
X1-4 

 الفضاءات والكتل 
 )سالب وموجب(

 Y1-4-1 تفكك الترابط الجمعي لمكتل  X1-4-1 الكتل المترابطة 
االشكال اليندسية 

 المنتظمة
X1-4-2  ظيور مبدأ الفوضى او

 الالنظام المرافق لمتدمير 
Y1-4-2 

فضاءات الحركة 
 بنسبيا الطولية  

X1-4-3  انقطاع وفقدان العديد من
الفضاءات الميمة حركيا 

 ومركزيا 

Y1-4-3 

مقياس 
المبنى 
المنفرد) 
( معماريا 

X2
المفردة الرئيسية  

 االولى
استخدام المواد 

 التقميدية 
X2-1-1  غياب المواد التقميدية عن

 االبنية والمنشآت الحديثة 
Y2-1-1 
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X2-1 
مواد البناء 

وتفاصيل 
 الواجيات

طرق االنشاء  اعتماد
 التقميدية

X2-1-2  اختفاء طرق االنشاء التقميدية
واستحداث اخرى بعيدة عن 

 تراث المدينة 

Y2-1-2 

ظيور تفاصيل 
 وعناصر تراثية  

X2-1-3  فقدان الكثير من العناصر
التراثية بسبب استخدام مواد 

 واساليب غير مناسبة 

Y2-1-3 

المفردة الرئيسية 
 الثانية 
X2-2 

االرتفاعات وعدد 
 الطوابق 

االرتفاع بطابق واحد 
 او طابقين

X2-2-1  اختفت ميزة االرتفاع في
كثير من المواقع وىي ان 
وجدت فقد تعرضت لدمار 

 كبير 

Y2-2-1 

تدرج االرتفاعات وفق 
 نسق متوازن 

X2-2-2  غياب معالم التدرج والتوازن
في االرتفاع مع االضرار 

 التي اصابت الكتل

Y2-2-2 

المفردة الرئيسية  
 الثالثة 
X2-3 

تمركز االستعمال 
 السكني 

X2-3-1  ظيور الصحاري الحضرية
السكنية التي اصبحت خالية 
من السكان بعدما كانت 
مكتظة جراء االحداث 

 االخيرة 

Y2-3-1 

تنوع وتعدد 
 االستعماالت 

X2-3-2  غياب وانتقال الكثير من
االستعماالت من مواقعيا 
بسبب االضرار التي اصابت 

 ابنييا 

Y2-3-2 

المفردة الرئيسية 
 الرابعة 
X2-4 

توزيع السكان 
 حسب نوع المبنى 

استخدام المباني بشكل 
دائمي او جزئي او 

 متغير 

X2-4-1  اصبح االستخدام االن يرتبط
بالحاجة ) أي عدم وجود 

 البديل (

Y2-4-1 

كثافة السكان في 
مناطق السكن مع قمة 
في االستعماالت 
االخرى بحسب 

 المتغيرات 

X2-4-2 الوجودلكثافةالسكانبحسباالس
تعماالتفمعغيابتنوعاالستخدام

 غابالمستخدمون

Y2-4-2 
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وبعد عرض المفردات الرئيسة ضمن كال المقياسين الحضري والخاص بالمبنى المنفرد)معماريا( ثم ربط       
القيم الممكنة لتمك المفردات بالمشاكل المترتبة عمى واقع الحال المتردي الذي آلت اليو المدينة جراء االحداث 

ل لممخطط المعتمد والخاص بمدينة الموصل االخيرة وما اصابيا من دمار كبير, سننتقل الى طريقة التحمي
القديمة باستخدام شبكة المربعات وفق أسموب ممنيج فيما يخص كل مفردة رئيسة ضمن كال المقياسين,اذ 
يمثل كل مخطط خاص بكل مفردة رئيسة مجموعة من المربعات الظاىرة والمعبرة عن قيم لكل مفردة ثم حجم 

 االخيرة وكما يظير في ممحق البحث. الضرر المتترتب عمييا جراء االحداث

 برنامج التحميل:-9

لمحاكاة المخططات حاسوبيا والتعامل معيا كصور رقمية لغرض  1( Image – jتم تطبيق برنامج )   
التحميل ويمثل ىذا البرنامج أسموبا تكنولوجيا متقدما لمتعامل مع البيانات, إذ يظير من خالل المخططات في 

ام ألوان مختمفة ضمن مستويات محددة بإمكان البرنامج فيميا والتعامل معيا, وقد ممحق البحث استخد
أظيرت النتائج النسب المئوية في كل مخطط حيث تم استخدام المونين األحمر واألزرق لمتعبير عن المفردات 

الخاصة بكل المرتبطة بالمقياس الحضري, ويمثل المون األحمر المناطق المتضررة جراء األحداث األخيرة و 
مفردة, في حين يعبر المون األزرق عن المناطق غير المتضررة والخاصة بنفس المفردة, أما بالنسبة لممقياس 
المعماري الخاص بالمبنى المنفرد, فقد استخدم المونين األخضر واألصفر لمتعبير عن المفردات الخاصة بيذا 

األحداث األخيرة والخاصة بكل مفردة, في حين  المقياس, ويمثل المون األخضر المناطق المتضررة جراء
 يعبر المون األصفر عن المناطق غير المتضررة والخاصة بنفس المفردة.

 النتائج:-11

من خالل ما يظير في ممحق البحث, أبرزت نتائج التحميل المرتبطة بالمفردالرئيسية األولى ضمن المقياس 
% في حين كانت المناطق 53طق المتضررة بنسبة / أسموب التخطيط ( ظيور المنا X1-1الحضري ) 

% مع تدمير النسيج المتضام واختفاء معالم النظام الشبكي في التخطيط ضمن 47غير المتضررة بنسبة 
/  X1-2كثير من المناطق, وأبرزت النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثانية ضمن المقياس الحضري ) 

% في حين كانت المناطق غير المتضررة ضمن 49المتضررة بنسبة منظومة الحركة ( ظيور المناطق 

                                                           
4
( من البرامج الحديثة في معالجة الصور، إذ يمكنه  عرض وتحليل وتحرير وتصنيف ومعالجة وحفظ وطباعة الصور   Image – Jيعتبر برنامج )  .

 ( وهو برنامج متعدد العمليات.  BMP, JPEG, GIF, TIFFالمختلفة، كما يمكنه قراءة العديد من صيغ الصور المختلفة  بما في ذلك ) 
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% مع ضياع كثير من المحاور وتداخميا جراء انفتاح 51العينة المختارة لمتعبير عن منظومة الحركة بنسبة 
الفضاءات عمى بعضيا, كذلك أبرزت النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثالثة ضمن المقياس الحضري ) 

X1-3  في حين كانت المناطق غير 68/ الشواخص وخط السماء ( ظيور المناطق المتضررة بنسبة %
% مع فقدان الكثير من الشواخص وتدمير وبعثرة خط سماء المدينة, وأبرزت النتائج 32المتضررة بنسبة 

سالب  –ءات والكتل / الفضا X1-4المرتبطة بالمفردة الرئيــــــــــــــسية الرابعة ضمن المــقياس الحضري ) 
% ضمن عينة التحميل ي حين كانت المناطق غير المتضررة 35وموجب ( ظيور المناطق المتضررة بنسبة 

% مع ظيور مبدأ الفوضى والالنظام المرافق لمتدمير, أما بالنسبة لمقياس المبنى فقد أبرزت النتائج 65بنسبة 
/ مواد البناء وتفاصيل الواجيات ( ظيور  X2-1) الخاصة بالمفردة الرئيسية االولى ضمن ىذا المقياس 

% مع عدم االىتمام النسبي 73% في كانت المناطق غير المتضررة بنسبة 27المناطق المتضررة بنسبة 
بطرق التشييد التقميدية والتفاصيل المعمارية األصيمة, كذلك أبرزت النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثانية 

% في 31/ االرتفاعات وعدد الطوابق ( ظيور المناطق المتضررة بنسبة  X2-2)  ضمن مقياس المبنى
% مع اختفاء ميزة االرتفاع وغياب معالم التدرج, أما 69حين ظيرت المناطق غير المتضررة بنسبة 

/ استعماالت األرض ( فقد أبرزت النتائج  X2-3بخصوص المفردة الرئيسية الثالثة ضمن مقياس المبنى ) 
% لممناطق غير المتضررة, األمر الذي يؤشر غياب الكثير 31% مع نسبة 69اطق المتضررة بنسبة المن

من االستعماالت واندثارىا واختفاء معالميا, وأبرزت النتائج الخاصة بالمفردة الرئيـــــــــسية الرابعة ضمن مقياس 
% والمناطق غير 46تضررة بنسبة / توزيع السكان حسب نوع المبنى ( ظيور المناطق الم X2-4المبنى ) 

 % بعد أن ىجر كثير من السكان مناطقيم54المتضررة بنسبة 

 

 :االستنتاجات-11

 أفرز البحث جممة من االستنتاجات يمكن اجماليا بما يمي:      

فيما يتعمق بأسموب التخطيط, فإن صفة االحساس بالمكان تبقى تمثل صفة اساسية يعيشيا ويممسيا  -1
المستخدم لمييئة الحضرية التقميدية, وفي مدينة الموصل القديمة تحديدا تظير لنا صورة المتمقي أو 

واضحة لنظام عضوي متماسك تحكمو كتل متضامة تعكس رقي حضارة استمرت عبر مراحل 
تاريخية متعاقبة وأثبتت نجاحيا من خالل فضاءاتيا وأبنيتيا, وما كان ىذا النجاح ليتحقق دون وجود 

لمتخطيط وفق منيج أو قانون واضح أساسو مبادئ وتعاليم الدين االسالمي الحنيف  أسموب مميز
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دونما تجاوز عمى حقوق اآلخرين, فالمجتمع المتماسك ىو الذي أنتج ىذه البيئة المتماسكة, واليوم 
عندما تفكك المجتمع في ىيئاتنا الحضرية الحديثة تفككت معو المنظومات الحضرية, فالمجتمع ينتج 

ضاء واالنسان ىو المحرك االساسي ليذا الفضاء, واليوم عندما تخمى االنسان عن الكثير من الف
التزاماتو االجتماعية أو حتى ) االخالقية (  تخمى معو الفضاء عن تمك االلتزامات حتى أضحت 

 فضاءاتنا الجديدة مكشوفة ومخترقة عكس ما كانت عميو مصانة ومحترمة في مدننا التقميدية.
 –خاصة إذا ما كانت تحمل السمة التقميدية  –لميم في توجيات االعمار لممدن المنكوبة من ا -2

االىتمام بمنظومة الحركة عبر مستوياتيا المختمفة, وىذا االىتمام سيقودنا بالضرورة إلى سبر عالقة 
 جديدة بين االنسان والبيئة, إذ ال تقتصر اكتشافات المستخدم الحضري عمى التجول واالطالع
نما تتعداه لتشمل مقارباتو العديدة التي ترتبط بمدى  البصري بين كتل األبنية والفضاءات فحسب, وا 
استيعابو وخمفيتو الفكرية واالجتماعية, فالمدينة المصممة بشكل مميز تحتاج الى مستخدمين مميزين 

فيي  –القديمة  ومنيا بؤرة الموصل –كي يحسنوا استخداميا وفيميا, وىكذا حال المدن التقميدية 
مصممة ومركبة بشكل عفوي نابع من المجتمع المتماسك الذي تفاعل معيا فأنتجيا ووفر مؤىالت 

عبر معالجات فضاءاتيا الحركية  -نجاحيا بل استدامتيا وديمومتيا, ولئن عّبرت ىذه المدينة 
جات التماسك عن أقصى در –المتدرجة من العام فشبو العام مرورا بشبو الخاص وانتياء بالخاص 

والخصوصية فإنيا تعكس مستويات راقية من االلتزام عبر منافذىا الحركية ذات النيايات المغمقة, 
واألخرى المتخصصة بحسب الحاجة بحسب الحاجة حول بؤرة المسجد الجامع لتخترق االحياء 

ة االىتمام السكنية, وصوال الى السوق وما يرتبط بو من استخدامات, كل ىذه االمور توثق لضرور 
بمنظومة الحركة ضمن خطة التطوير المستدام لممدينة مع ضرورة مواكبة العصر وايجاد سبل 

 متقدمة لمعزل بن المشاة والسيارات واالستفادة من تجارب عالمية مميزة في ىذا المجال.
ضرىا ان مدينة عريقة ليا امتدادىا الحضاري كمدينة الموصل حري بيا ان تستميم ماضييا لتدعم حا -3

وتييء لمستقبميا, ومن ىنا فان من واجب الجيات المعنية ) رسمية كانت ا و غير رسمية ( أن 
تولي ىذه البؤرة التقميدية االىتمام المطموب خاصة عندما يتعمق االمر بالحفاظ عمى شواىد تاريخية 

 لطالما بقيت عبر أجيال وأجيال تروي قصة الحضارة المتأصمة في ىذه الرض.
التداعيات التكنولوجية المعاصرة وما رافقيا من ثورة رقمية ميّدت لمكثير من التطبيقات  وفي خضم -4

الحديثة التي من الممكن استثمارىا والتعامل معيا عمى المستوى الحضري وتخطيط المدن, فإن من 
ة الميم االطالع عمى التجارب العالمية التي نيضت بواقع حال كثير من الييئات الحضرية المماثم
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التي كانت تعاني من مشاكل متفاقمة واصبحت اليوم عاكسة لرقي الحضارة وثورة المعمومات من 
 خالل حواضرىا العمرانية وما تحتاجو من دعم وامكانات.

لعل المنطق الحديث القائل بأن المدن االفقية تفقد الكثير من مؤىالت نجاحيا في عصر المعموماتية  -5
دية القديمة التي سمة االمتداد الفقي عبر خط سمائيا بما ال يشوه من يبقى قاصرا أمام البؤر التقمي

امتدادىا المتناسق والمتوازن, فيذا المنطق في طروحاتو انما ينساق الى تمك الييئات الحضرية 
االفقية المتردية في المدن الحديثة, وال ينطبق عمى المدن التقميدية التي تنحمل موروثا حضاريا 

فان االىتمام بتشكيل البيئة العمرانية التقميدية وفق منظور معاصر ال بد لو من أن  مميزا, ومن ىنا
يراعي المستخدمين الذين قد ال يروق ليم التعامل مع مقياس ضخم من االبنية العمودية الغريبة التي 
 تدمر خط سماء المدينة, فاحترام المستخدمين من واجب القائمين عمى خطة االعمار حتى وان كان
ىذا االحترام منصبا عمى مستوى توقع واستقراء طبيعة المستخدمين وآرائيم, ومن ىنا يأتي دور 
وأىمية اختيار االشخاص المؤثرين في خطة إعادة االعمار من ذوي االختصاص والكفاءة ممن ليم 
اد عالقة بيذه الييئة الحضرية بمعنى أنيم قد عايشوىا وتفاعموا معيا لمدة طويمة دونما استير 
 لتطبيقات دخيمة قد يضعيا اشخاص من الخارج لتنعكس سمبا عمى المستخدمين في مراحل الحقة.

وعمى مستوى الفضاء والكتمة بين السالب والموجب يبقى التـــــــــــــــــــوازن مطموبا بين الفضاءات  -6
المســــــــتقرة ) األفنية و الساحات ( واالخرى المتحركة ) محاور الحركة ( ألن ىذا التوازن ىو الذي 

ام لمييئة الحضرية قد يتسم في سيقود الى توفير بيئة حضرية مستقرة بكتميا وفضاءاتيا, فالشكل الع
الوقت الحاضر بقدر كبير من االرباك والتشويش, وبفعل التداعيات االخيرة ضاعت حتى الميزة 
اليندسية لكثير من الفضاءات, األمر الذي يتطمب اعادة احيائيا باستميام مفيوم ) عمارة التوسعة ( 

اك وعدم الوضوح ) دونما مساس بيويتيا الذي يقضي بانفتاح الفضاءات التي تتسم ىيئاتيا باإلرب
العضوية المتماسكة ( كونيا تعيش حالة من الالتوازن القسري بفعل ظروف ومتغيرات فرضت عمييا, 
فمحاكاة الواقع واستميام العصر مع استثمار التكنولوجيا تمثل ادوات لمنيوض بواقع حال ىذه 

 المناطق حضريا ومعماريا.
اس المبنى, فان البيئة التقميدية المتوفرة في كثير من مدننا القديمة ومنيا وبالنسبة لمتعامل ضمن مقي -7

مدينة الموصل توفر لنا اشكاال معمارية مميزة وتراكيب بنائية متقنة الى حد كبير, وكمما اكتشفنا سرا 
 من أسرار جوىرىا نتضاءل أمام رفعتيا معجبين بنسقيا كنظام بيئي وفيزياوي فريد, وىذا بالضبط ىو
ما يجب التركيز عميو عند التعامل مع تفاصيل االبنية ضمن خطة التطوير واعادة االعمار, فال 
استنساخ أعمى لمكتل والواجيات والتفاصيل بما يقمد الماضي دون أن يعيش مرحمتو, بل استميام 

ج الكثير وتأصيل وتحميل ثم إعادة إنتاج وفق سمة تكنولوجية معاصرة تخدم انساننا الحالي الذي يحتا
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من متطمبات المرحمة دون أن يشعر بالغرابة في ىيئتو الحضرية الجديدة المطموب منا انتاجيا 
وتوفيرىا لو, فنحن أصحاب المسؤولية وعمى عاتقنا أمانة كبيرة قد نعاني من تداعيات اىماليا في 

ذه الفرصة تحتاج المستقبل القريب, فالفرصة سانحة إلنتاج ىيئة حضرية تقميدية بنكية معاصرة, وى
الى كثير من العمل الواقع عمى عاتق ذوي االختصاص والقائمين عمى خطط اعادة االعمار 

 والتطوير سعيا وراء تحقيق النتائج المرجوة.
ونحن ننظر الى ما آلت اليو مدن دول العالم المتقدم وىي تواكب التكنولوجيا وترقى ضمن ركب  -8

والمنكوبة منيا  –ريق أمل الى واقع حال مدننا المتيرئة الحضارة, ونتطمع بحسرة ال تخمو من ب
ال يمكن لنا اال أن نقول ) لم يعد أمامنا إال كل شيء ( فكل شيء مطموب منا, ومن ىنا  –تحديدا 

فإن نظرة سريعة الى ما أصاب بؤرة الموصل القديمة جّراء األحداث األخيرة تعطي تقييما أوليا بأن 
ل ىذا البحث ظيرت لنا جوانب عديدة يمكن استثمارىا في خطة التطوير امامنا عمل كثير, ومن خال

سواء عمى مستوى الفضاءات والكتل أو حتى ضمن مستوى التفاصيل واألبنية, وفيما يتعمق 
بارتفاعات األبنية وطوابقيا فإن السمة السائدة في الموصل القديمة تحديدا ىي االبنية ذات الطابق 

ثناءات خاصة لبعض الشواخص, ولما كانت ىذه السمة قد اندثرت وتالشت والطابقين مع وجود است
بعدة األحداث االخيرة فال شيء سوى الركام والدمار, فإن من الميم اجراء دراسات معمقة لتحقيق 
التوازن المطموب فيما يتعمق بإعادة تكوين ىذه الييئات الحضرية المندثرة والتي قد يكون من الصعب 

إعادتيا الى ما كانت عميو كمدينة عامرة تنبض بالحياة , وىذا يتطمب –المستحيل  ولكن ليس من –
ن استغرق ىذا األمر مدة زمنية  تظافر الجيود عمى كافة المستويات لتحقيق االىداف المرجوة حتى وا 

 طويمة نسبيا.
حداث, فإن ومع تنوع االستعماالت وتعددىا في بؤرة الموصل التقميدية ضمن ما كانت عميو قبل اال -9

القرارات التصميمية والتخطيطية الصغيرة قد تنتج أحداثا وعواقب جسيمة إذا لم يتم التعامل معيا 
بنجاح, وعميو فإن كثير من االستعماالت قد تختفي لتحل محميا أخرى, وىذا األمر لو تعاممو 

منظومة ككل الخاص ألن اندثار وتالشي استعمال معين من منظومة حضرية قد يؤثر سمبا عمى ال
كونيا تعمل كوحدة مترابطة موضعيا وشموليا, وىنا يأتي دور المستخدم الحضري الذي سيستفيد من 
خطة التطوير, أذ وّفرت البيئة التقميدية القديمة لممستخدم امكانية االستفادة القصوى منيا بتشكيمو 

رة عن بيئتو, في حين فقدت لمفضاءات والكتل وتشغيميا بحسب حاجتو باعتباره مسؤوال مسؤولية مباش
ىذه الميزة في ضمن ىيئاتنا المعاصرة التي اصبحت تفرض عمى المستخدم الحضري فضاءات وكتل 
مبعثرة قد ال ينسجم معيا وال يتفاعل تحت أي ظرف من الظروف, بل قد ينبذىا  ألنو سيشعر 

رؤىا حضريا, فمطموب منا عدم بالغرابة منيا مما يؤدي الى فقدانيا ألىميتيا وبالتالي اضمحالليا وتي
 إىمال المستخدم وجعمو متغيرا رئيسا ضمن ىذه المعادلة. 

إن الواقع االجتماعي والخدمي المتردي الذي تعيشو كثير من ىيئاتنا الحضرية التقميدية  -12
ومنيا بؤرة الموصل القديمة يتطمب سياسات ممنيجة لمنيوض بيذا الواقع والوصول بو الى المستوى 

, ولعل ما أصاب مدينة الموصل خالل الفترة القريبة الماضية قد زاد في تعقيد األمور وجعل المقبول
من الكثير من مواقعيا غير صالح لالستخدام, إذ فقدت تمك المواقع أىميتيا لمحياة,  ولكن رغم كل 

ريخ قد ذلك, فإن بيئة تحمل كل ىذا الموروث واالمتداد الحضاري والفكري وىي تتأصل في جذور التا
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ن عصفت بيا األحداث األليمة قد تمرض حينا لكنيا  تتعطل حينا لكنيا ال تموت, فاألمم العريقة وا 
سرعان ما تستعيد عافيتيا لتنيض من جديد وتمحق بركب الحضارة, ومن ىنا فإن مبدأ استيعابية أو 

روف والمتغيرات التي قد حيوية أو تكيفية البيئة المبنية وتغيرىا مع األحداث يبقى قائما الحتواء الظ
تؤثر في ىذه البيئة, وعميو فإن اإلحياء أو التجديد ليذه المنظومة المتيالكة يحتاج عودة الى الجذور 
واألصول التي قامت عمييا, فإزاحة وظيفة ما عن مبنى بفعل متغير قسري واستبداليا بأخرى تتالءم 

ن مع الظرف قد تشكل مدخال من مداخل تحقيق النجاح, كذل ك الحال بالنسبة لباقي التفاصيل, وا 
حيوية البيئة التقميدية قد ال تقتضي بالضرورة وضع طرق متعرجة وضيقة بقدر ما تحتاج إليو من 
رجوع الى الثوابت التي قامت عمييا ىذه الطرق والمسالك واستمياميا في التصميم الجديد, وضمن 

كل ما من شأنو االرتقاء بالوضع الحالي تدريجيا واقع مدينة الموصل القديمة فإننا نبقى ساعين ال 
سعيا وراء تحقيق اليدف األكبر وىو إعادة تأىيل المدينة كمنظومة متكاممة شموليا أو بمعنى آخر 

 استدامتيا.  
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