
 
 

  فاضل الكبيسيشيماء .م.م
  المعمارية قسم الهندسة/ جامعة كوية

 لمدن القالع الحضريالتطوير استراتيجيات 
 مقارنة بين استراتيجية تطوير قلعة حلب وقلعة أربيل  دراسة

                                                                                                                      

  ملخص البحث
لتاريخية فـي التطـوير الحضـري لمراكـز المـدن وأهميتهـا فـي تشـكيل الهيئـة الحضـرية للمدينـة فـي محاولـة تناول البحث دراسة اثر القالع اي

مــدن (  المــدن التاريخيــة وبالــذات لمراكــز حضــريمكــن اعتمادهــا فــي التطــوير الات التطــوير الحضــري األمثــل المللوصــول إلــى اســتراتيجي
 .والمحلي  العالمي يينى المستو ي عللما تشكله هذه القالع من نوى جذب سياح,) القالع

فــي  كبيـرأسـهم بشــكل الـذي  ،حضــريالتـاريخي و العمـق اله مــن تحضـى بـلمــا هـذا البحــث وذلـك للدراســة فـي مدينـة اربيـل قلعــة تـم اختيـار 
ومركــزا  اقلــيم كردســتان العــراقباعتبارهــا عاصــمة  نهضــة عمرانيــةلمــا تشــهده هــذه المدينــة اليــوم مــن عبــر العصــور و تشــكيل مدينــة اربيــل 

لتطــوير الحضــري للمدينــة  اســتراتيجيات ت التــي تناولــت دراســة امــن مراجعــة الدراســا. ة فــي العــراقالتطيا للمنطقــة الشــماليحضــريا و ســياح
فـي نمـو مركـز مدينـة قلعـة اربيـل ودورهـا مثـل لاال الحضـريتطـوير العـدم وجـود تصـور واضـح عـن إسـتراتيجية ( ـتبلورت مشكلة البحـث بـ

ي المحــيط الحضــر تكامــل القلعــة مــع النســيج تــؤثر إســتراتيجية التطــوير الحضــري لقلعــة اربيــل علــى (  ـفرضــية البحــث بــ صــيغتو ) اربيــل 
يجية تطـوير تحليل اسـترات على لمدن القالع وضع مفردات إطار نظري حول إستراتيجية تطويراعتمد البحث في  .)وخصائصه التاريخية

 تتجسـدن قلعـة حلـب تعتبـر نموذجـا عالميـا قلعة حلب نظرا للجوانب الكثيرة المشتركة بين قلعة اربيـل وقلعـة حـاب عمرانيـا وحضـاريا، وال
مقارنة هذه المفردات مـع مفـردات اسـتراتيجية التطـوير المعتمـدة فـي  فيه كثير من الجوانب االيجابية في استراتيجية التطوير، ومن خالل 

البحث الى ان عزل قلعة مدينة اربيـل عـن دورهـا كعقـدة حضـرية وشـاخص وتحويلهـا الـى قلعة اربيل وتحديد ايجابياتها وسلبياتها، توصل 
 .شاخص فقط أدى إلى فقدان تكاملها الحضري كنواة رئيسية في تشكيل المدينة 

THE STRATEGY OF URBAN DEVELOPMENT OF THE CITATEL CITIES 
Comparative study between design strategy of the development of the citadel of Aleppo and 

the citadel of Erbil  
The research deals with the impact of historical citadel on urban development for city canters 
and their importance in shaping the urban areas of the city, as an attempt to define the best 
possible strategies for urban development  of historical cities and in particular (citadel cities), 
which represents a tourist attraction on both global and local levels. 
Erbil  city has been selected, as a case study for this research, since this fortress citadel 
having nowadays a comprehensive urban development, which creates an interactive effect 
for the urban fabric of the citadel and the urban fabric of the city of Erbil itself ,  significantly  
in shaping the city of Irbil through centuries  and  an additional importance for currently being 
a capital of Iraq's Kurdistan region and  also an urban center which has a tourist attraction 
for the northern region in Iraq. 
 Through reviewing related studies  the research problem defined as:(There is no clear 
perception of the strategic  development for  citadel of Erbil and its role in the growth of its 
urban center) And it has crystallized hypothesis (the urban  development  strategy of Erbil's 
citadel is affecting the integrity of the citadel with the surrounding and its historical 
characteristics).The research sets a vocabulary of a theoretical framework for creating a 
strategy of  development for cities of citadel through the analysis of strategic development of 
the Citadel of Aleppo and the surrounding fabric by the view of many common aspects 
between it and Erbil's citadel, and also because the Citadel of Aleppo is considered as a 
global model embodies the many positive aspects in the development strategy adopted in it. 
By comparing these words with vocabulary development strategy adopted in Erbil's citadel, 
the research declares that the isolation of fortress city of Erbil, from its role as an urban node 
and constructive mode landmark and turn it into constructive mode (landmark)only led to the 
loss of integration as an urban node in the formation of the city. 
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  - : المقدمة

  -:اهمها مختلفة نواحي من وناقشت الموضوع عدة مدن القالع ضمن محاور اولت الدراسات المعمارية تن

  .كما في قلعة حلب والقاهرة ايقونية  كعالمة تعرف به المدينة التاريخية  من ناحية كون القلعة احد المعالم -1
الموضوع كون القلعة احد مصادر الجذب السياحي للمدن و التي يجب ان يتم العناية بها  تم دراسةومن ناحية اخرى  -2

 الكثير من الموارد االقتصادية كما في قلعة الكرك مما يدرو  ته،قافوث تهطبيعي موجود في البلد يمثل حضار كمتحف 
 .ردنية الهاشميةفي المملكة اال

واجهة عسكرية للحماية ولعسكرة الجيش ومكان امن عن الموضوع من ناحية كون القلعة عبارة  تم مناقشةكذلك  -3
والتي كانت مقرا للحكومة أذ كانت تدعى بسراي  نو قلعة القشلة التي بناها العثمانيلاللتجاء في القرون السابقة كما في 

 .فةنطقة الرصافي بغداد في م الحكومة
كمؤثر رئيسي في نشوء المدن الحديثة ونموها و تطويرها اال انه لم يتم مناقشة الموضوع بشكل واضح من ناحية اثر القلعة 

نمو المدن التاريخية  ودور استراتيجيات التطوير الحضري لتلك المدن على  فيحضريا ولذا  تناول البحث دراسة اثر القالع 
يحافظ على اهمية القلعة كمؤثر رئيسي في نمو تلك المدن وعليه فقد تم اختيار مدينة  نمو وتطور المدينة بالشكل الذي

وهي عاصمة العراق الصيفية لما تمثله من اهمية كبيرة في موقعها   )كحالة دراسية( اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق
  .وفي قلعتها التاريخية التي تعتبر المعلم الرئيسي لمدينة اربيل

مثل لقلعة اربيل اال الحضريتطوير العدم وجود تصور واضح عن إستراتيجية (ـب ثحللب د تبلورت المشكلة البحثيةوبذلك ق
تؤثر إستراتيجية التطوير الحضري لقلعة (فرضية البحث بـ بذلك اصبحت و ) مركز مدينة اربيللنمو الحضري الودورها في 
  -:ما تقدم سيكون هدف البحث كما يأتي م) خصائصه التاريخيةي المحيط و الحضر تكامل القلعة مع النسيج اربيل على 

 .مدينةلاتحديد مفردات توضح تأثير القلعة على  -1
 .ات و السلبيات للممارسات المتبعةتقييم استراتيجيات التطوير الحالية وابراز االيجابي -2
 .ربيلعة بالتطوير الحضري لمدينة اربط القلح اهمية يتوضو  نظريال طاراألتحديد مفردات  -3
 .الحضري للمدينة  بالتطويراقتراح استراتيجية تطوير تربط القلعة  -4

  -:وسيكون منهج البحث كما يأتي
تناول نماذج من مدن عن مدن القالع من خالل تعريف القالع وعرض نبذة تاريخية  االطار النظري ويشملناء ب -:اوال

 .العلمدن الق الحضري استعراض بعض استراتيجيات التطويرو القالع 
من  التركيز على سياسة التطوير الحضري لمدينتي حلب واربيل وايجاد السلبيات وااليجابياتوتشمل الدراسة العملية  -:ثانيا

 .استخالص المفردات التي تم انتخابها من االستراتيجيات السابقةو المقارنة بين السياستين خالل 

  -: القالعتعريف  .1

الكبير على المناطق المرتفعة او على الجبل وكذلك تعرف القلعة بأنها تلك الحجارة تعرف القلعة في اللغة بأنها الحصن 
وكذلك عرفت القلعة بأنها المعقل او المكان المحصن الذي يستخدم لأللتجاء اليه ضد ، الكبيرة المقتطعة من الجبل

  .)2(االخطار

 يمرتفعة من االرض وذلك الن وظيفتها االساسية هتبنى دائما في اماكن ة عن مدينة مصغرة داخل المدينة و القلعة عبار و 
اذ تحتوي القالع على كل مقومات المدينة من مكان للحكم الذي يتمثل بقصر الحاكم وكذلك تحتوي على  ،والدفاعالحماية 



 
 

كما في  االسواق وباحة كبيرة وحمامات ووقطاعات للسكن واماكن للعبادة سواء كانت مساجد ام اديرة وقد تحتوي عليهما معا
يختلف موضع القلعة نسبة الى المدينة باختالف  .)8(الحمراء في غرناطة وغيرها من القالع االخرى قلعة حلب وقلعة

  .1الخصائص الطوبغرافية للمدن

  - : نبذة تاريخية عن مدن القالع .2

ولتحصن الجيش والناس  نةدخول للمديلكي تكون حامية منيعة تمنع االعداء من الع منذ اقدم العصور في المدن بنيت القال
وقد اشتهر تاريخنا العربي بكم هائل من القالع الموجودة على ارضه سواء كانت على المستوى المحلي او على ، يهاف

المستوى العربي ومن اشهر القالع الموجودة في الوطن العربي هي قلعة حلب و قلعة الحصن في حلب ايضا وقلعة صالح 
قلعة الكرك ع عمان وقالع معان في اليمن وقلعة اربيل وقلعة كركوك وقلعة القشلة في العراق و الدين االيوبي في مصر وقال

غيرها كثير وتعتبر سوريا من اكثر الدول التي احتوت على القالع أذ يعود قسما منها بتاريخه في المملكة العربية الهاشمية و 
ني وكانت القالع في ذلك الوقت اما مقرا للحكم او معقل للجيش العهد االشوري واالغريقي والروماني واالسالمي والعثماالى 

  -:العراقمشهورة في القالع من اهم ال،  )12(او مكان امن يلجأ اليه الناس وقت الحروب

   -: قلعة كركوك_ أ

تم الميالد و االلف الثاني قبل  على يد الكوتيين في تم بناءها، المعالم التاريخية في المدينةقلعة كركوك من اهم  تعتبر
قبل الميالد أي  الثاني تذكر لنا الكتابات التي عثر عليها في القلعة انها تعود الى االلف ،عدة فترات متالحقة تطويرها في

  .)8(و من ثم قد قام بتطويرها وعمارتها السومريون ايضا وتوالت عليها الحضارات حتى وقتنا الحالي الكوتيينفي عهد 

الى القرن الثاني قبل ه يعود تاريخ )كركوك(كان يدعى اربخا أي مة فوق معلم تاريخي اثري قديم تقوم مدينة كركوك القدي
اذ تقع قلعة ,اهم معالم المدينة القديمة هي قلعتها ومن  ،1923ثر عليها في القلعة عام ورد اسمه في االلواح التي عالميالد 

متر  )18( تفاع القلعة عن مستوى سطح االرض المجاورة نحوالكبير من المدينة شرق النهر ويبلغ ار  لجانبكركوك في ا
هي محلة الميدان وتقع في  شكلها العام دائري وتنقسم الى ثالثة اقسام رئيسية. )1(رقم  ، شكلتنحدر نحو االسفل تدريجياو 

 )650(تضم القلعة حتى اواخر الثمانينات كانت . محلة الحمام وتقع في الجنوبو  ،قع في الوسطمحلة القلعة وتو  ،الشمال
ام (وتحتوي القلعة على عدد من المعالم التاريخية المهمة وهي كاتدرائية  .اربعة االالف شخصحوالي ة سكنية يسكنها وحد

الذي يعود  )عريان(وبها بعض االسواق القديمة والدور التراثية وكذلك جامع  )دانيال(وجامع النبي  )أنا( وجامع  )االحزان
  . )4(هجرية 1142تاريخه للعام 

فيما عدا مشاريع الترميم ومن الجدير بالذكر ان قلعة كركوك لم تشهد عملية تطوير حضري يربطها بالمدينة وتحافظ عليها 
 كأنها تبدوال تزال  وك لذلكوللقلعة الذي اعلنت عنها دائرة االثار والتراث في كرك )دانيال(واعادة التأهيل لمرقد النبي 

جاءت على المستوى الجزئي وليست على التطوير مشاريع والن ، )2(رقم  شكل ا لم تمر من جانبهامفصولة عن المدينة م

                                           
ع الطبوغرافي وطبيعة هو المكان الذي تشغله المدينه فعال وتتركز فوقه انشطتها المختلفة بما يتالئم وخصائصه الطبيعية كالوض-:الموضع 1

  )24,23ص 6.(والوضع الهيدرولوجي والمناخ )التربة والصخور(االنحدار والتكوينات السطحية وتحت السطحية

 



 
 

كونها واقعة على ضفة نهر أي انها المستوى الحضري الذي يحاول ان يربط القلعة بالمدينة وكذلك قد تبدو منعزلة بسبب 
فعاليات حيوية فيها كل واضح بالمدينة وذلك لعدم ايجاد حافة وعلى الرغم من جفاف النهر المجاور لها اال انها لم ترتبط بش

بكال االتجاهين خطوط حركة رابطة بين المدينة والقلعة لذا نالحظ ان نمو مدينة كركوك جاء بالطرف االخر من النهر او 
يمكن االستفادة منها موجودة دون اهتمام واضح يعيد من تأهيلها ويجعلها من المعالم التي والتزال القلعة بعيدين عن القلعة 

وقد يعود ذلك الى الظروف السياسية المحيطة بالمدينة خصوصا ان  ونموها حضريا ويربطها اكثر بالمدينة في السياحة
اذ  وذلك بسبب اختالف الطوائف واالعراق والديانات التي تسكنها المدينة شهدت نزاعات كثيرة بين اكثر من عرق وطائفة

راق وهم االكراد والتركمان والعرب وبها عدة ديانات وطوائف ضمن نفس الديانه سواء كان عند يسكن مدينة كركوك عدة اع
   .يينالمسلمين ام عند المسيح

  

  

  

  

  

  

  

  

منظر من اعلى لمدينة كركوك واتجاه النمو الذي اليرتبط بالقلعة بل يبدأ من ) 2(رقم في الشكل الجوية صورة توضح ال
  .ويبدو ذلك واضحا جدا من خالل اتجاهات محاور الحركة  رالنهر ويتجهة الى الجهة االخ

  

  

  

  

 

  

  

  

 4 :المصدر/  تمثل الصورة اعاله واجهة قلعة كركوك: ) 1(رقم شكل  

 16: صدرالم/  منظر جوي يوضح عالقة قلعة كركوك بالمدينة): 2(رقم  شكل



 
 

 6: المصدر / الواجهة النهرية لبناية القشلة : )3(رقم شكل

 6:رالمصد/  جديد حسن باشا دار القشلة من جهة شارعتوضح ج  :)4(رقم  شكل

  -:قلعة القشلة في الرصافة بغداد -ب 

في عهد الوالي نامق باشا في على الضفة الشرقية لنهر دجلة كحامية عسكرية  1852- 1850قلعة القشلة بين العام  بنيت
عدم ارتفاع المنطقة التي شيدت فيها اال انها تعتبر من القالع  ، وبالرغم منفترة الحكم العثماني وهي بناية قديمة وعريق

وقد اكمل الوالي حكمت باشا بناءها بطابقين وشيد لها برجًا وضع عليه الساعة حتى تستخدم ، النها بيت كحامية عسكرية
من القرن المنصرم وفي  وقد اعيد ترميمها في فترة الثالثينات ،تدعى في ذلك الوقت بقشلة البيادراليقاض الجنود وكانت 

نهاية الثمانينات وقد شغلت البناية دوائر الحكومة اذ كانت تدعى بسراي الحكومة ومن الدوائر الحكومية التي شغلتها البناية 
في العهد العثماني كانت تمثل مقر الحكومة ومن ثم وزارة العدل والمحاكم ووزارة المعارف ثم اصبحت فيما بعد وزارة التربية 

كمتحف في فترة التسعينات تم استخدامه د وقد اني التراثية والتاريخية في بغدااصبحت البناية من المب 1989عام  وفي
 . )3(رقم  شكل، الحظ ال)10(م وهي االن تعتبر من المباني التراثية الحفاظية1991للموديالت للمباني التي دمرها غزو عام 

الرصافة ببغداد  الذي اخذ اسمه من وظيفة البناية ويقع متعامدا عليه شارع  تقع القشلة مجاورة لسوق السراي في مدينة
القرطاسية وكل ما له عالقة المتنبي الذي اشتهر ببيع الكتب القديمة والحديثة وان وظيفة المنطقة كلها هي بيع الكتب و 

مفتوحة تماما على النهر يتوسطها برج  ة والكتابة وهي تقع ايضا على ضفاف نهر دجلة من الجهة االخرى فلها واجهةاءبالقر 
يجاور القشلة بعض الدور التراثية ). 5(و  )4(رقم  ، الحظ الشكلينكبيرا يحمل ساعة القشلة متعامدا على محور الدخول

مثل دار الوالي العثماني والمحكمة القديمة ويوجد ايضا في نفس المنطقة جامع الوزير ودار الحكمة  والثانوية الشرقية 
 )10(لقصر العباسي الذي يعتبر من اهم معالم تلك المنطقة التاريخية واقدمهاوا

  

  

     

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 
 

رؤية مستقبلية الحياء (عن تطوير مبنى القشلة والمنطقة المحيطة به و الموسوم  وقد أشار الباحث هيثم خورشيد في بحثه
وان ذلك غير المقصود به االلتزام خية و معمارية الى اهمية احياء مبنى القشلة لما له من اهمية تاري) مبنى القشلة

باالساليب المتعارف عليها في الحفاظ فقط وانما اعادة احياء المبنى ومجاوراته بأعادة تأهيلة واستخدامه استخداما يتناسب 
  -:ويتم ذلك على النحو االتي مع اهميته التاريخية وامكانياته

  .ه التي تعبر عن اختالف الزمن عليهاتوتضاد هقاء على معالمه وتنوعمحاولة الحفاظ على المبنى و االب-:اوال 

ادخال نوع من التعبيرية الهادئة في التعامل من خالل المنهاج التصميمي المقترح وبشكل ال يسحق معه القيم  -:ثانياً 
  .الجمالية التي تركتها التغييرات التي سبقتها 

فمنهاج االشغال يمكن والمنطقة المحيطة بهت،  تطبيقية ألحياء مبنى القشلة خطوات نظرية وكذلك عملية اقترح الباحثوقد 
أن يكون ثقافيًا ترفيهيًا وبشكل ال يحدث تلوثًا للقيم التاريخية والقيم المعمارية التي أقيم عليها، علمًا أن المبنى بمساحته 

نه مفتوح تماما ية ربط المبنى بالواجهة النهرية كو لباحث في مقترحاته امكانكد اا ، كما)6(الواسعة يستوعب أكثر من فعالية
فة لتغلب على العزل الذي سببه المبنى والمباني المجاورة للمنطقة عن النهر أذ اصبح المبنى بمثابة حاامحاولة على النهر و 

ان هذه المنطقة وضع محطة نقل نهري تربط المنطقة ومحاورها الحركية مع النهر اذ عازلة للمنطقة عن النهر لذلك اقترح 
تعتبر مدينة اشباح تماما عند غروب الشمس وان محاولة تقوية محاور الحركة الرئيسية وايصالها للنهر ماهي اال محاولة 
لربط المدينة اكثر بالجهة االخرى من النهر وزيادة ساعات اشغال المنطقة وكذلك محاولة لالستفادة من المبنى بشكل 

  .او مركز ثقافي افي كأن يكون متحفسياحي وثق

في العراق رغم اهميتها التاريخية والحضرية تعاني من عدم وجود اي مشاريع حضرية او سياحية تقدم يتضح ان القالع مما 
ها واعطاءها قيمتها الحضرية والحضارية ، والجل تحديد كاملها مع النسيج الحضري المحيط بتهدف الى الى اعادة ت

، وقد تحقق ذلكت يتي تحقق ذلك، اعتمد البحث منهج التحليل الستراتيجيات التطوير االمثل التاستراتيجية التطوير االمثل ال
تم انتخاب مشروع التطوير الحضري لقلعة حلب كنموذج تبنته الدراسات كنموذج مثالي تم باشراف دولي من قبل المنظمات 

  . )15(لى منظمات اكاديمية اخرى، اضافة اGTZ)ومنظمة , منظمة اليونسكو العالمية (العالمية للحفاظ 

 -:مشاريع التطوير الحضري والسياحي لنماذج من مدن القالع .3

تحليــل اســتراتيجية تطــوير قلعــة حلــب نظــرا  علــى لمــدن القــالع وضــع مفــردات إطــار نظــري حــول إســتراتيجية تطــويراعتمــد البحــث فــي 
ريا، والن قلعـة حلـب تعتبـر نموذجـا عالميـا تجسـدت فيـه كثيـر مـن للجوانب الكثيرة المشتركة بـين قلعـة اربيـل وقلعـة حـاب عمرانيـا وحضـا

مقارنــة هــذه المفــردات مــع مفــردات اســتراتيجية التطــوير المعتمــدة فــي قلعــة اربيــل وتحديــد فــي اســتراتيجية التطــوير، و الجوانــب االيجابيــة 
 .للتوصل الى استراتيجية التطوير الحضري االمثل لمدن القالع ايجابياتها وسلبياتها

  -:من االطالع على كال المدينتين تبين انهما تتشابهان في كثير من المقومات ومنها 
ان كال المدينتين تقعان في مركز اقليم سهلي يقع على تقاطع طرق حركة الطرق  -):الموضع(الخصائص الجغرافية -

  .التجارية القديمة 
  .حول تلك البؤرة  شكل تلقائي متمحورضري للمدينتين بالتي امتد منها النمو الح والبؤرة تشكل القلعة نقطة المركز -
  ان كال المدينتين تكونت قلعتها نتيجة تراكم عدة حضارات منذ العصر الروماني -
  .ان كال المدينتين كانت قلعتها تمثل المدينة بكاملها ومن ثم تم النزول للمجاورات بعد ان ضاقت على اهلها -
  ين فهي ان مدينة حلب اكبر من مدينة اربيل بكثير، كذلك هي اقدم من مدينة اربيل،  أما اوجه االختالف بين المدينت 



 
 

 :قلعة حلب التطوير الحضري ل 3-1

كانت حصنا تعاقب على  ،واحدة من اعظم القالع الموجودة في الوطن العربيفي مركز المدينة القديمة وهي قلعة حلب تقع 
العالم، وكانت تحتوي اقدم المستوطنات البشرية الموجودة في  نطيونز ان والبيأشغاله الحثيون واآلراميون والسلوقيون والروم

وادي الرافدين أذ كانت تعتبر من اهم المراكز المية القديمة والمهمة بين البحر المتوسط و طرق التجارة الع تربط كذلك
  .)1(التجارية في العالم القديم

تشرف على المدينة من جميع جهاتها، ومما ال شك فيه متر و  40الي ابية تعلوها قلعة ترتفع حو تحلق مدينة حلب حول ر  
 الرابية المرتفع األكثر أمنًا إلقامة المقر الحكومي المحّصن لمدينة أنها أقيمت على أنقاض قالع متتابعة قديمة، فلقد كانت

  .الطويل جداً  تاريخها حلب عبر

م، ولقد َهَدم كثيرًا من معالمها، بعد أن وعد بحمايتها إذا 1260/هـ658تعرضت قلعة حلب لغزو المغول بقيادة هوالكو سنة 
وقام الملك األشرف قالوون بترميم . ما استسلمت، وتحررت القلعة بعد انتصار العرب على المغول في موقعة عين جالوت

ثم بتحريرها وترميمها،  وقام المماليكم، فهدم المدينة والقلعة، 1400/هـ803ثم جاء تيمورلنك األعرج سنة . ما تهدم منها
، واستمرت 1831م وجاء إبراهيم باشا بن محمد علي باشا من مصر عام 1516/هـ923استولى عليها العثمانيون سنة 

تجري في  1950منذ عام  .وجعل القلعة مقرًا لجنوده ،العسكريةم وفيها أنشأ الثكنة 1840/هـ1257خاضعة له حتى عام 
، كما أجريت فيها حفريات أثرية للتعرف على تاريخ هذه السورية بل المديرية العامة لآلثارالقلعة ترميمات وتجديدات من ق

  . )12(القلعة قبل اإلسالم

سور القلعة مزدوج في أكثر أقسامه، ولقد خّرب في مناسبات كثيرة، ومازال في كثير من أجزائه أنقاضًا تنتظر يحيط بالقلعة 
وفي الجهة المقابلة إلى الجنوب برج المرتفع وبرج المدخل السابق للجسر، ما برجا المدخل أما األبراج فإن أبرزها هترميم، ال

، ثم جدده )جكم(ضخم ينهض على سفح جدار الخندق المكسو بالحجر، ولقد أنشأ هذا البرج الجميل األمير المملوكي 
  .)13(م، كما هو منقوش عليه1508/هـ916السلطان قانصوه الغوري سنة 

  

  

  

  

  

  

م، 1190د تاريخ بناء أهم أقسام القلعة إلى عصر الملك الظاهر غازي إبن صالح الدين األيوبي وكان واله عليها سنة يعو 
وكانت . فلقد حّصن مدخلها وبنى على سفحها جدارًا، وحفر حولها الخندق، وشيد في داخلها مسجدًا وعددًا من القصور

  .)13(أحد قصور القلعة، وفيها دفنت أوالً  ه ضيفه خاتون، التي صارت ملكة حلب، تعيش فيتزوج
  

 )13(المصدر / واجهة قلعة حلب ): 5(شكل رقم 



 
 

  حلب استراتيجية التطوير الحضري المعتمدة في تطوير قلعة 1- 3-1

كابلن (بالتعاون مع وزارة االثار والتراث وبالتعاون مع  قامت منظمة االغا خان الراعية للفنون والثقافة  1999في عام 
قلعة وتحويلها الى مدينة مشاة وذلك عن طريق اصالح بعض مشروع يهدف الى اعادة تأهيل الباعداد  )وويلسون كرانت

تغيير استعماله بما يتالم مع الوظائف السياحية لتكون نقطة جذب للسياح والسكان حتى يرتادوا القلعة و المباني الموجودة بها 
  -: )13(يأتييمكن تلخيص هذه الخطوات كما وحتى ترتبط اكثر بحياة المدينة و 

 .مصممة لجلوس الزوار في داخل القلعة تشجع الجلوس وتأمل معالم الماضيخلق فضاءات خارجية  -1
استخدام االسواق التراثية التي كانت موجودة في العصر الروماني والبيزنطي الى اسواق مفتوحة داخل القلعة لبيع  -2

  .منتوجات تراثية للسياح والزوار
له الى نقطة رصد وحماية للقلعة النه يطل على المدينة اعادة تأهيل وترميم السور الشرقي ذا الجدران اعريضة وتحوي -3

 .وعلى نهر الفرات من جهة اخرى 
 .امكانية استخدامه كمسجد مرة اخرىاعادة تأهيل بعض المساجد الموجودة مثل مسجد سيدنا ابراهيم و  -4
لبسيطة للترفيه عن اعادة ترميم وتأهيل المسرح الصيفي واستخدامه كمنبر العطاء المحاضرات للسياح وللمناسبات ا -5

 .الزوار 
منه أي  اعادة ترميم ثكنة ابراهيم باشا التي بناها المصريون في العهد العثماني وتحويله الى متحف وجزء االسفل -6

 .الطابق االول منه الى كافتريات للزوار 
واالقتصادية  في استراتيجية التطوير المقترحة بالثقافية واالجتماعية مستويات التدخل )3(وقد اشر الجميلي

 .والعمرانية

  -:النسيج المحيط بالقلعة استراتيجية التطوير الحضري المعتمدة في تطوير  2- 3-1

تعتمد استراتيجية التطوير الحضري للنسيج الحضري بقلعة حلب اعتبار القلعة مركزا تاريخيا للمدينة ومعلم اساسي من 
ة ككل ونقطة جذب سياحية وثقافية لسوريا، وضمن معالمها، ومحيطها منطقة ترفيهية لالحياء المجاورة والمدين

بوتوكول برنامج مشروع احياء المدينة القديمة قام برنامج دعم المدن التاريخية لمؤسسة االغاخان للثقافة بالتعاون مع 
ما كمحيط بالقلعة ل، تم وضع استراتيجية التطوير الحضري للنسيج اGTZ(، 2003(الوكالة االلمانية للتعاون التقني 

  -:)1(يأتي
صالح البيوت التراثية وترميمها وكذلك القصور بما يتالم الحفاظ على النسيج الحضري المجيط بالقلعة من خالل اا -1

 .مع الحقب التاريخية التي تنتمي اليها وتحويلها الى كافتريات ومطاعم لخدمة السياح والزوار
زع الى انحاء المدينة وهو ليس للمشاة بل لسهولة عمل طريق دائري رئيسي حول القلعة تتقاطع معه الطرق وتتو  -2

  .17شكل رقم  الذي تقع عليه القلعة وصول السيارات الى المنطقة القريبة من التل
تحويل محور الحركة التي يربط القلعة بالسوق القديم للمنطقة التراثية التي تقع فيه الى محور مشاة تتوزع عليه  -3

 .عالقة بالتراث الخاص بالمدينةله المحالت التراثية لبيع كل ما 

، )7(و) 6(نالحظ مما تقدم ارتباط القلعة مع المدينه وتكاملها مع النسيج الحضري المحيط بها وكما موضح في الشكلين 
اذ تعتبر مركز مدينة حلب الحضري وبالنسبة لالجرآت التي تم اتخاذها من اجل تطوير القلعة كانت اجرأت صحيحة جدا 

ظة على البيئة التراثية وزيادة ربط القلعة بالمدينة اذ ان تحويل الممر الحركي بين السوق التراثي وبين من حيث المحاف



 
 

القلعة الى محور مشاة قد ادى الى المحافظة على بنية النسيج بعدم تهرؤها من دخول السيارات وكذلك اعطى فرصة اكبر 
  .تحمله من ارث حضاري للزائر من تأمل البضائع والسوق التراثية الموجودة لما

  
  
  
  
  
  
  

  -:نقد استراتيجية التطوير 3- 3-1

اما بالنسبة العادة ترميم وتأهيل المباني وتشيغيلها ككافتريات او مطاعم للسواح اعطت الفرصة للزوار بالجلوس والراحة 
كذلك وفرت  دينةثية ليس فقط على مستوى السواح بل حتى على مستوى الزائرين من اهل المواالستمتاع باالجواء الترا

وكذلك اعادة تأهيل المباني االخرى واستخدامها ,بعد ان كانت مباني مهملة مبالغ امكانية تشغيل للمباني القديمة وجعلتها تدر 
فيا مما يجذب كمتاحف واعادة تأهيل المسرح الصيفي ايضا وفر وظيفة اخرى تمكن من استخدامه استخداما ترفيهيا وثقا

  .الزوار اكثر للقلعة

  

  

  

  

  

  

  -: قلعة اربيلالتطوير الحضري ل 3-2

اهمية كبيرة في زيادة شأنها واهميتها االقتصادية باربيل الذي يتوسط سهل كبير يسمى سهل اربيل مدينة موقع يتميز 
ردستان العراق ديد من الطرق المهمة التي تربط كملتقى الع فيهذا السهل يقع والسياسية كونها عاصمة العراق الصيفية، اذ 

ه وجنوبه وعنها يتم الدخول الى اقليم كوردستان العراق التي تشكل اربيل بموقعها واهميتها السياسية قلبا نابضا بالحياة سطبو 
وحافظت على . لذلك االقليم، ونظرا لهذه الميزة اصبحت اربيل مركزا تجاريا لطريق القوافل عبر قرون طويلة من الزمن

ا سكانيا مهما في الوقت الذي اندثرت فيه الكثير من المدن القديمة الفتقارها لما اسمها ووجودها من االندثار كونها مركز 
  .)5(هذه المدينةتتحلى به 

 13: المصدر/  واجهة القلعة مع المجاوراتتكامل توضح ) 7(قم ر  شكل

وضح المنظر الحضري للقلعة ي :)6(رقم  شكل
/ ومجاوراتها والطريق الحلقي الذي يدور حول القلعة 

 16: المصدر



 
 

 ،2م 60000اذ تبلغ مساحة القلعة حوالي , اسية التي نمت حولها مدينة اربيلتعتبر قلعة اربيل بشكلها البيضوي النواة االس
حول القلعة على شكل حلقات مبتدئة من القلعة وتخترقها شوارع شعاعية مدينة الوقد نمت , متراً  35ويبلغ ارتفاعها حوالي 

ع استعماالت االرض تمتاز القلعة بتنو . تشكل المحاور المؤدية الى مركز المدينة ومنه الى ضواحيها والى المدن المجاورة
ية والتي ظهرت فيما بعد في اسفل القلعة السكنية واالبنية الحكومية التي كانت تستخدم كدوائر ومؤسسات رسم متمثلة بالدور

لعة والمتمثل بالباب مكونة نسيج مدينة اربيل الجديدة بعد ان كانت هذه االبنية تحتل المساحة الواقعة في المدخل الرئيس للق
واق وجامع هذه االبنية المركز المدني للقلعة فقد كانت قلعة اربيل شبه مدينة كاملة فيها اسويمكن اعتبار , الجنوبي لها

والبد ان نذكر ان استعماالت االرض التي , للمدينة يالقلعة المقر الرسم ة وقد كانتللصالة ومدرسة سميت بمدرسة القلع
مدينة ((على مر السنين ماهي اال نفس االستعماالت الرئيسة التي تألفت منها ابنية القلعة الحالية بدأت تكون مدينة اربيل 

  . )5())اربيل القديمة

  - :اربيل تراتيجية التطوير الحضري المعتمدة في تطوير قلعةاس 1- 3-2

للحفاظ واعتبرت القلعة ضمن مناطق الحفاظ ولقد تم اخالء ) اليونسكو(لقد تم ضم قلعة اربيل الى برنامج االمم المتحدة 
الحفاظ على (لموسومةوقد اشر حيدر كمونة في دراسته ا, القلعة من سكانها في انتظار خطة تطوير للقلعة مازال قيد العمل

ان الهدف "  -:اقترح فيها خطة للحفاظ مفادها، )كنموذج) قلعة اربيل(الموروثات المعمارية في مدن اقليم كردستان العراق 
االساسي للحفاظ على القلعة ينطلق من القيمة التاريخية واالثرية للقلعة فقد اكدت تقارير المختصين ضرورة الحفاظ الكلي 

نة العامة للقلعة كما اشار بعض المختصين الى ضرورة الحفاظ الجزئي عن طريق صيانة قسم من الدور عن طريق الصيا
السكنية وال بد من الحفاظ على هوية القلعة الهمية شكلها المعماري والتاريخي واهمية تعريف االجيال الالحقة بتراث 

التي ولهذا ال بد من صيانة المنطقة برمتها وخاصة الحالة  ن اقدم المواقع التاريخيةم باعتبارهاالمدينة ونسيجها الحضري 
  " . العمرانية رغم الكلف الباهظة الثمن وصعوبة التنفيذ

اعادة التأهيل  سياسةمن الممكن اعتماد  الحفاظ ضمن شروط الحد االعلى لكنبالرغم من ان اهمية كما اشر كمونة انه 
اعادة التأهيل، حيث ان للمواقع االثرية واالبنية و نطقة لتحديد شكل الحفاظ للمدراسات شاملة  ةتتهيالى جانب الحفاظ بعد 

التراثية تأثير اقل نسبيًا على المواقع التي توجد فيها ولهذا فال بد من خلق تناسق وتآلف بين المواقع االثرية واالبنية التراثية 
ة اخرى وان استخدام احدث واحسن المفاهيم المستعملة من جهة وبين االبنية الحديثة التي تشيد وفق مفاهيم معمارية من جه

في تخطيط المدن والهندسة المعمارية في الصيانة والحفاظ على تلك المواقع والتي يجب ان تنسجم مع واقع المدن التي تقع 
ية لصيانة هذه فيها هذه المواقع واالبنية ووصفها االقتصادي واالجتماعي والضوابط المعمول بها من قبل المؤسسات المعن

  .المواقع من التدهور وتعمل بكفاءة

  -):8(الحظ الشكل  )10(تتلخص استراتيجية التطوير للقلعة الجوانب االتية
 %)31(الحفاظ واعادة تاهيل بعض الدور السكنية ذات الطابع المعماري التراثي والبالغة نسبتها  -1
 .اعم والمقاهيتوفير مناطق تجارية بسيطة لخدمة السياحة اضافة الى المط -2
 تاهيل المباني التراثية مثل الحمام واعادة استخدامها كمتحف -3
 .اعادة تشكيل منظومة الحركة للوصول الى كافة المرافق السياحية داخل القلعة بسهولة -4
  . اعادة تاهيل الجامع  -5

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 -:اربيل استراتيجية التطوير الحضري المعتمدة في تطوير قلعة 2- 3-2
 اتيجية التطوير الحضري ومناقشتها البد اوال من توضيح اثر القلعة في النمو الحضري لمدينة اربيللغرض توضيح استر 

  - : اثر القلعة في نمو النسيج الحضري المحيط 1- 2- 3-2

ذلك التأثير في المنطقة المحصورة  يتضح, )مركز المدينة(المحيط بها في المركز توزيع استعماالت  فيللقلعة تأثير كبير 
بين الطريقين  ة البناء حول القلعة وانخفاضهافاكث) 9(، حيث يتضح في الشكل )سوران(القلعة والطريق الخلفي االول بين 

االول والثاني التي تميزت باالستعمال المختلط بما فيها االستعماالت االدارية والتجارية والصناعية ) الهاللي(الحلقي 
ن والشكل الحلقي لالستعماالت المختلفة ضمن المركز القديم للمدينة والمناطق وتشير الكثافة العالية للسكا(والترفيهية 

شكل من اشكال االعتماد على القلعة باعتبارها مركز االنشطة الرئيسة للمدينة على تشير الى المجاورة لها الى بقايا رمزية 
ادها على التراكمات الحلقية االولى القديمة عكس التراكمات االخرى فقد ال نجد بالضرورة اعتمادها على القلعة بقدر اعتم

  -: )5(وهكذا يتالشى تأثيرها كلما ابتعدت عن القلعة ويمكن دراسة اهم استعماالت االرض من خالل ما يأتي، ) للقلعة

  المنطقة التجارية -:أوالً 

نة اربيل والتي ال تزال قائمة تجارية في مديالمنطقة الظهور القلعة وعند باب الجنوبي بداية  انشاء السوق في اسفلكان 
اربيل  مدينةفي  التجاريللمركز كنواة  كان نشوئها التيحتى اليوم و المحلية سواق كمركز تجاري يضم المنتجات التراثية واال

و كما يعتبر نشوء وتطور المنطقة التجارية في اسفل القلعة بداية لنم, منافسًا قويًا للمنطقة التجارية بالقلعة اعتبر ذيوا
   .وتطور مدينة اربيل بعد ان استنفذت القلعة كل امكانيات التوسع

   المنطقة السكنية  -:ثانياً 

بنية  تكونو  تي ظهرت في اسفل القلعةن للقلعة تأثيرا اخر على مدينة اربيل من حيث نمط واشكال المناطق السكنية ال
التشكيل القلعة نواة  كانت ،اه وتعجيل وسعدوناوهثالث مناطق سكنية جديدة هي خانق تر ظه ، اذ مدينة اربيل الجديدة

  لقية تحيط بها الواحدة بعد االخراستدارة القلعة بالتدريج بعد ان بدأت الشوارع الح الحضري فيها اذ اخذت

 

 

 132ص, 11: المصدر/مخطط استعماالت االرض المقترحة في داخل القلعة:  8شكل رقم   



 
 

  المركز المدني - :ثالثاً 

عه المدخل الرئيس والذي كان موق" السراي"لقد كان لقلعة اربيل مركز مدني يضم مجموعة من الدوائر الحكومية يسمى 
امورها االدارية والسياسية  ديالمدينة وتعق توسع، مع حتى بداية القرن) مدينة اربيل(للقلعة وقد خدم المركز المدني للقلعة 

يحل محل ل عن حدودها متر) 200(ة ال يبعد سوى غرب القلعسفل االفي  اجة الى انشاء مركز مدني جديدظهرت الح
  .المركز القديم

   شبكة الطرق -:رابعاً 
شكل شبكة الطرق في مدينة اربيل وعلى االخص شوارعها الرئيسة بهيكل القلعة فمنذ بداية القرن الحالي بدأت المنطقة تأثر 

مترًا  15التجارية بالنمو والتوسع كما ان ظهور المناطق السكنية الجديدة حول القلعة ادى الى فتح شارع حلقي بعرض 
  . آخذًا شكلها البيضوي كم يحيط بالقلعة 1.5وبطول 

لقد حدد هذا الشارع اساس شبكة الطرق لمدينة اربيل ومنه بدأت مجموعة من الشوارع الحلقية ومجموعات اخرى من الشوارع 
  . الشعاعية تخترق اجزاء المدينة لتربطها بالمدن والقصبات المجاورة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:استراتيجية التطوير الحضري  2- 2- 3-2

 الحكومة المحلية القليم كردستان فيقام مكتب دار الهندسة االستشاري وبناء على طلب وزارة البلدية  2007في اذار 
، وبالرغم من الجوانب الكثيرة في التقرير التي اكدت الحفاظ على  )9(بوضع تقرير التصميم االساس لمركز مدينة اربيل

  -: تياالولكن  تحليل المراحل المنفذة من التصميم تظهر , )11ص, الفصل الثاني(القيمة التاريخية للمدينة وهويتها 

منطقة (تحويل الجزء الشمالي تغيير الطراز المعماري لالجزاء المحيطة بالقلعة من التقليدي الى الحديث من خالل  -1
وبرا اضافة يتضمن العدد من المباني الثقافية مثل مركز للفنون ودار لالالى مركز ثقافي ترفيهي )السكنية  المستوفي

 جنوب ) نيشتيمال(بناء مجمع تسوقي حديث وضخم جدا يدعى بسوق ، و بظرز معمارية معاصرة الى مكتبة عامة

 االساسي التصميم/ منظر جوي للقلعة والمناطق المحيطة بها واسماءها كما وردت عن دائرة بلدية اربيل:  )9(شكل رقم 
 



 
 

القلعة وهو سوق ضخم جدا في حيث المساحة اذ تبلغ مساحته بقدر المساحة البنائية للقلعة تقريبا وبأرتفاع ست 
حت االرض كسرداب وهو اليحمل أي طابع تراثي له عالقة طوابق عن سطح االرض هذا ما عدا الطابقين التي تقع ت

 .)13-10(االشكال رقم  بالقلعة ال من حيث المواد وال التفاصيل

الخاص بالصعود  المنحدرهوير المناطق المحيطة بالقلعة وهدم المحال التجارية التراثية التي تجاور القلعة من جهة ت -2
يد واالستمرار في عملية تفريغ االراضي التي حول القلعة وتحويل للزوار ونقل اصحاب المحالت الى السوق الجد

 ).14(اصحاب المحالت الى السوق الجديد للعمل فيه شكل رقم 

بناء محطة نقل عامة للسكان في الطابق السفلي للسرداب داخل السوق الجديد وايجاد عقدة حركة تربط الطرق السفلي  -3
  .قل العامللسوق الجديد وتحويلها كعقدة لحركة الن

 .تحويل المناطق المفتوحة الى مناطق جلوس خارجي للزوار والسواح  -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

مكان الجلوس                التجاريالمجمع   موقع
  16: المصدر/ موضع المركز التجاري والترفيهي حول القلعة   ): 10(شكل رقم  

 المستوفي منطقة

مقترح تصميمي ): 11(شكل رقم 
للمركز الثقافي في منطقة المستوفي 

  /  شمال القلعة 

مكتب دار الهندسة : المصدر 
  االستشاري

 



 
 

  /  ساحات الجلوس بعد ان تم انجازها): 12(شكل رقم 

  مكتب دار الهندسة االستشاري: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذه الصورة مأخوذة من سوق نيشتيمال : 11شكل رقم 
توضح المساحة المفتوحة التي بجانب المنحدر وكانت 

/  محالت ويتم تهيأتها لجعلها اماكن جلوس للزوار
  االستشاري دار الهندسة: المصدر

 

نحدر الذي يتم الصعود للقلعة من الم: 140شكل رقم 
طة التراثية المحية المحالت تم ازالحيث خالله 

 الباحثتان: المصدر/  مساحات مفتوحة يلها الىوتحو 

غطى على منظر الذي ق الجديد منظر السو ): 13(شكل 
مكتب دار : المصدر  .بينهما القلعة من خالل التنافس القوي
 االستشاري الهنسة



 
 

  - :نقد استراتيجية التطوير 3- 3-2
ومة من يتضح ان استراتيجية التطوير الحضري المقترحة والمنفذة تقوم على فكرة ابراز القلعة كشاخص ضمن منظ ممما تقد

اعطاء طابع  وتفريغ الفضاء المحيط بالقلعة من الحياة اليوميةوعزلها عن النسيج الحضري للمدينة الفضاءات المفتوحة 
  -:، ويتضج ذلك من خالل الجوانب االتيةمن جهة ومن جهة ثانية  المعاصرة للمباني المحيطة بالقلعة

اضافة الى المركز الثقافي تاريخية ذات نسيج حضري مميز  في منطقةان بناء مجمع تجاري كبير مثل سوق نيشتيمال  -
ادى الى تغيير خصائص النسيج الحضري المحيط بالقلعة من نسيج متماسك تبرز فيه القلعة الترفيهي شمال القلعة 
 .الى نسيج مفكك متعدد الشواخص, بخصائصها المختلفة

المنسوجات اليدوية التي اشتهرت بها المشهورة بالتراثية  اقباالسو فقدان النسيج الحضري خصائصه التراثية والمتمثلة  -
افقد النسيج الحضري حول القلعة طابعه التراثي ، الذي التاريخي والحضاري للقلعة التي تتوافق مع العمقمدينة اربيل 

 .والذي يعتبر من العوامل االساسية لحذب السياحة العالمية
بشكل عقدة لتقاطع الطرق وسحب الحركة  هالى جعلى ادجاري الجديد ايجاد محطة النقل العام في المجمع التان  -

 .من عقدة وشاخص الى شاخص فقط  القلعة تحولو  القلعة الى المجمع الجديدو  من المركز القديمتدريجي 
فعند النظر الى المخطط الحضري من  تعدد االنوية الحضرية في موقع القلعة وفقدان القلعة مركزيتها الحضرية،  -

المجمع التجاري  بيننافس في حين يظهر التا ،سية واحدة متمركزة حولها المدينةهولة جدا تمييز عقدة ونقطة رئيالس
 .شكل مركز المدينةفي نمو و الجديد الذي اصبح مشروع نواة اخرى سوف تؤثر 

دينة لالطراف الممن مركز  كذلك ان خطة التطوير لمدينة اربيل اتخذت اسلوب القرى الحضرية وذلك لسحب الزخم -
ويتلخص ذلك االسلوب ببناء مجمعات سكنية كاملة الخدمات في اطراف المدينة وربطها بالمدينة عن طريق شبكة طرق 

 .سريعة وبذلك فأن ذلك سيؤدي الى تقليل من اهمية العقدة الرئيسية والتي هي القلعة التي نمت المدينة على اساسها 

  -:تطوير قلعة اربيللب واستراتيجية استراتيجية تطوير قلعة حمقارنة بين  3-3

  -:االختالف في الجوانب االتيةالحظ يمكن مالتطوير  جيةستراتياما بالنسبة ال

وتعزيز الربط بينهما وتاكيد استمرارية في تطوير قلعة حلب اعتماد استراتيجية التكامل الحضري بين القلعة والمدينة تم  -
 دورهاد على المحيط بها والذي يؤكطريق دائري لسياحة وذلك من خالل الالحياة الحضرية في القلعة حتى دون موسم ا

 .تنمو تلقائيا بسبب وجود القلعةمدينة اربيل  في بدت تلك الحلقاتبينما ، حضرية اساسية في نمو المدينة عقدةك

، في )الكل-جزء ال(لى جميع المستويات ع القلعةب مدينة حلب واالجزاء الحضرية المحيطتاكيد التطوير الحضري في  -
حين ان خطة التطوير في مدينة اربيل تعمل على تطوير االجزاء الحضرية المحيطة بالقلعة دون االعالن عن 

 .استراتيجية التطوير المقترحة للقلعة وتجري عملية التطوير لكل جزء على حدة
نون بمنع بناء أي بناية عالية حول المحافظة على النسيج العمراني القديم التراثي حول قلعة حلب واصدار قا تاكيد  -

تطوير المنطقة في السياسة المتبعة عكس ،  على على هيمنة القلعة من ناحية االرتفاع والحجم القلعة للمحافظة
حيث تم ازالة جزء كبير من النسيج العمراني الذي حول القلعة بل وبناء مجمع تجاري ضخم جدا المحيطة بقلعة اربيل 

 .لم يكن اعلى قليال وبحجمها تقريبا بارتفاع القلعة ان
مرافق كلها اليات السياحية وتشغيتناسب مع الفعلتاعادة تأهيلها و قلعة الفي داخل الدور التراثية و المباني المحافظة على  -

 .من المباني التراثية % 30فقط على في قلعة اربيل لتاهيل الحفاظ واعادة اسياسة  اشتملتبينما  سياحية وترفيهية



 
 

خارج  فقد تم تصميمهااما في اربيل في مدينة حلب، داخل القلعة  يد وجود الفضاءات المفتوحة ومناطق الجلوستاك -
من الخارج وهذا ما تؤكد عليه سياسة التطوير بمثابة شاخص ينظر له القلعة وحولها وهذا ما يؤكد على جعل قلعة اربيل 

 .لتجعل الناس ترتبط اكثر بالقلعة القلعة وعكس ذلك تماما في حلب أذ ان اماكن الجلوس تقع داخل

 -:قلعة اربيلتطوير االمثل للألستراتيجية ال االطار النظري المستخلص 3-4

  )1(في الجدول رقم الستراتيجية التطوير الحضري لمدن القالع يمكن مالحظة االطار النظري المستخلص 

  المالحظات  تفاصيلها  المفردات   
  

على مستوى 
  القلعة

 ثيةالتراالمباني  تاهيل -  تبار القلعة قيمة تاريخية وثقافيةاع-  ثقافية -
  تاريخ القلعةتروي  رضكمعا

احياء البنية االجتماعية للقلعة من -  اجتماعية -
خالل ايجاد فرص عمل لتحقيق 

 استمرارية اشغال
 

التنمية االقتصادية وتاهيل المباني -  اقتصادية -
 لجذب السياحة المحلية والعالمية

 

 االرتقاء بالخدمات والبنى التحتية-1  عمرانية -
 اعادة بناء ما تهرء من النسيج -2
صيانة الجوامع و اعادة تاهيل المباني  -3

والمباني التراثية والتاريخية اوالمباني 
 العامة

اعادة تنظيم منظومة الحركة لربط  -4
 المعالم العمرانية والبؤر الحضرية

التاكيد على حركة المشاة لحماية  -5
 ال السياحيالمباني ودعم االشغ

كما حصل في حلب وتحول  -
تلك الدور الى كافتريات 

 تراثية
او يستفاد منها كأسواق تراثية  -

وبزارات تعرض السلع 
 والصناعات 

باالمكان االستفادة من تلك  -
المباني كمتاحف او كأماكن 

 للتجمعات الثقافي

  
  
  

على مستوى 
نسيج ال

المحيط 
  بالقلعة

الثقافية وعدم اعتبار المدينة من المدن -1  ثقافية
  التغيير من معالمها الثقافية

االرتقاء بالمستوى الثقافي للمدينة  -2
وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على 

  المعالم الثقافية في المدينة
الحفاظ على الموروث الثقافي  -3

 والصناعات والحرف التراثية
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ت طبيعتها ساهم, لعة اربيلقكما في قلعة حلب و  كشاخصتعتبر القالع احد المعالم التاريخية الذي  تعرف به المدن   .1
  .امتحف طبيعي تحكي المباني التي تحتويها تاريخ حضارتهوجودها ك الدفاعية وصالبة هيكلها االنشائي في استمرار

فاذا كانت مركزية الموقع مثل قلعة اربيل ينمو  ،على المدينة هافي تأثير نسبة الى المدينة وموقعها يساهم موضع القلعة  .2
ة اذا كان متطرفينة، و النسيج الحضري للمدينة وحسب االمكانات الطوبغرافية حول القلعة وتصبح المركز الحضري للمد

كما في قلعة القشلة وقلعة كركوك، يصبح تاثيرها في نمو المدينة اقل وقد تعاني من  اوعلى حافة نهر او وادي الموقع
   .نامج تطوير حضري العادة تاهيلها وتشغيلهااالهمال والعزلة، اذا لم تضم الى بر 

واستمرارية المدينة ب ارتباط القلعة منظومة الحركة، اذ قد يعززفي النمو الطبيعي ليوثر موضع القلعة نسبة الى المدينة  .3
 .التطوير اشغالها كما في قلعة اربيل، التي استمرت الحياة فيها واالستعمال السكني لغاية قرار االخالءالغراض

العمراني من  تتضمن استراتيجية التطوير الحضري التطوير االجتماعي واالقتصادي والثقافي والعمراني ، يعتبر فيها  .4
 .للتغييرات االخرى ر الخصائص الحضرية للمدينة ومحتوىاكثر العوامل تدخال في تغيي

تتطلب استراتيجية التطوير رؤية شاملة للقيم الحضرية والتاريخية اضافة الى واقع الحال ومتطلبات العصر، ويمكن  .5
عدة جهات مختصة االكاديمية منها والمهنية  انجاز ذلك من خالل االستفادة من تجارب االخرين والمختصين واشتراك

 . اضافة الى الجهات المسؤولة
ستفادة من المباني التراثية الموجودة تعتمد استراتيجية التطوير الحضري على مستوى القلعة الحفاظ واعادة التاهيل واال .6

وعلى .التاريخية والتراثية للمبنىفي القلعة واعادة تأهيلها واستخدامها و تشغيلها بأستعمال أخر يتناسب مع الحالة 
 .مستوى النسيج المحيط اعادة التكامل مع القلعة وابراز دورها في تشكيله

تؤثر استراتيجية التطوير الحضري على مستوى القلعة او النسيج الحضري المحيط في تغير من الخصائص  .7
المحيط تغيير خصائص النسيج الحضري  حيث المرفولوجية للمدينة والتي تعكس القيم الحضرية والحضارية للمدينة من

ومقياسه فالتكوين الطبيعي للنسيج الحالي هو بروز القلعة من حيث المقياس وهيمنتها ضمن نسيج متضام بالقلعة 
مقابل الحضري حول القلعة يضعف من اهميتها كبؤرة مركزية  تفريغ النسيج وان  صغير المقياس واطيء االرتفاع،

رابطة مع النسيج ها بؤرة واضحة مميزة ومرتيجعل الذيالذي يحمل نفس الصفات  ءةتهر مالجزاء االمالء الحضري لال
 .المحيط بالقلعةالحضري 

 - :التوصيات  5

  -:الجوانب االتية عند وضع استراتيجية التطوير الحضري لمدن القالع  يجب مراعات

تأثيرها على دور القلعة و  :هي ةن ناحيتين رئيسمالحضري التطوير استراتيجية دور القالع في االخذ بنظر االعتبار  .1
دور القلعة وتطويرها كجزء من تلك المدينة أذ ان عملية التأثير هنا متبادلة بين االثر العريق و  مستوى المدينة ككل
  .لذي حول القلعة ا)المدينة(والتجمع الحضري 

 .ومحاور المشاةالحركة  مةمنظو من خالل تكامل  المجاورتاكيد تكامل القلعة مع النسيج الحضري  .2
اضافة الى الفعاليات السياحية فعاليات لها عالقة بحياة الناس اليومية ضرورة استمرارية اشغال القلعة من خالل ايجاد  .3

 .والترفيهية



 
 

حجم لوارتفاعه حجم النسيج عدم منافسة  االموربالقالع ومراعاة  ةحيطمدروسة المالغير غات االمالء الحضري للفرا .4
 .ةالقلع

 لدعم التجانس البصري بين القلعة ومحيطهاالمفردات المعمارية للسياق الحضري للقلعة في النسيج المحيط  اةراعم .5
  .المتماسكة ها بنيتيه تشو  لتجنب بالقلعة طالمحيسياق ال الى  غريبةر عناصحام اق بعدم وااللتزام

للقلعة تراثية يعزز القيمة التاريخية والدة على المدينة و استخدامها بشكل يدر فائو المباني التراثية واعادة تاهيل صيانة  .1
  .متاحفوالكاالسواق التراثية  والمدينة
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