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املستخلص:
هيــدف هــذا البحــث إىل صيانــة وتأهيل 
الــراث العمــراين يف مدينــة الزبــر، 
ــة  ــى اصال ــا ع ــاهدا حي ــد ش ــذي يع ال
بالبيئــة  الوثيــق  وارتباطــه  العمــران 
ــة  ــد املتوارث ــادات والتقالي ــة والع املحلي
خاصــة يف الــدور الســكنية القديمــة 
والعمــراين  املعــاري  التصميــم  ذات 
ــراوي  ــاخ الصح ــروف املن ــم لظ املالئ
ــدول  ــر مــن ال احلــار، وقــد ســعت كث
اىل اعــادة احيــاء هــذا الــراث لقناعتهــا 
بانــه ال تقــاس هنضــة الشــعوب بــا 
تطــور عمــراين  مــن  اليــه  وصلــت 
وحضــاري فحســب ، وانــا تقــاس 
ايضــا يف احلفــاظ عليــه مــن تقــادم 

الزمــن مــن فرضيــة مبــدأ التجديــد 
احلــري الــذي يقــوم عــى التأثــر 
ــة  ــة والعالق ــزاء املدين ــن أج ــادل ب املتب
ــث  ــاول البح ــا حي ــا ، ك ــة بينه التكاملي
التجديــد  سياســات  إىل  التعــرف 
احلــري ودوافعــه وأســاليبه ، كإعــادة 
ــوروث  ــل للم ــادة التأهي ــر وإع التطوي
العمــراين، وتلخصــت مشــكلة البحــث 
ــن  ــح ع ــور واض ــود تص ــدم وج يف ع
ــد  ــال التجدي ــل يف جم ــات التدخ سياس
مــن  الدراســة  منطقــة  يف  احلــري 
خــالل تقييــم واقــع احلــال للــراث 

العمــراين.
املقدمة:

 تعــد قضيــة التخطيــط للمــدن القديمــة 
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واســاليب التجديــد احلــري لديمومة 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــراين م ــراث العم ال
هتــم هبــا دول العــامل املتقدمــة ، ملــا هلــذه 
ــة  ــن قيم ــع م ــة تنب ــن أمهي ــة م القضي
ــو  ــراين ه ــراث العم ــه، فال ــراث ذات ال
ــخ  ــظ تاري ــذي حيف ــد ال ــجل اخلال الس
ــح  ــل الواض األمــم والشــعوب، والدلي
ــد  ــارات، وان التجدي ــدم احلض ــى تق ع
ــاظ   ــي احلف ــذا االرث يعن ــري هل احل
ــا  ــة  ب ــدن التارخيي ــات امل ــى موروث ع
ــة  ــة وتارخيي ــم عمراني ــن قي ــه م تتضمن
ألي  التارخييــة  فاملناطــق   ، اصيلــة  
الثــروة  مــن  جــزءا  تعتــر  مدينــة 
الوطنيــة هلــذا البلــد، وخاصــة مــن 
ــتغالهلا  ــم اس ــة إذا ت ــة االقتصادي الناحي
ــى  ــا تأت ــن هن ــياحة. م ــراض الس ألغ
أمهيــة التجديــد احلــري للحفــاظ 
ورضورة  العمــراين،  املــوروث  عــى 
التــي  مشــاكله  حــل  عــى  العمــل 
هتــدده وتنــذر باندثــاره بســبب التطــور 
العمــراين حولــه، هلــذا هيــدف هــذا 
البحــث يف  إجيــاد احللــول املالئمــة مــن 
خــالل اســاليب التجديــد احلــري 
للحفــاظ عــى طابــع مدينــة الزبــر 

العمــراين- التارخيــي.

أمهية الدراسة
ــان  ــة يف بي ــذه الدراس ــة ه ــن أمهي تكم
ــد احلــري لديمومــة  اســاليب التجدي
الــراث العمــراين والتارخيــي لإلنســان 
ــث  ــا الباح ــام هب ــة ق ــاين دراس ــي ث وه
عــى  احلفــاظ  أمهيــة  دراســة  بعــد 
الزبــر  مدينــة  يف  العمــراين  الــراث 
ــب  ــان واملذاه ــددت األدي ــا تع )•(،فمه

ــراين   ــذا اإلرث العم ــام هب ــب االهت جي
ال نــه ليــس ألمــة أو لديــن معــن ، 

وانــا مــوروث لإلنســانية ككل.
مشكلة البحث 

ــة  ــاين تارخيي ــع و مب ــود مواق ــي وج ه
ــة وغــر مســتغلة وحالتهــا ســيئة  مهمل
للغايــة، ووجــود أماكــن مــن شــاهنا أن 
ــادي  ــتوى االقتص ــع املس ــاهم يف رف تس
ــتغالهلا  ــم اس ــايب أذا ت ــردود اجي ــا م وهل
بشــكل جيــد ، فضــاًل عــن رضورة 
النســيج  بــن  التداخــل  مــن  احلــد 

ــث . ــع احلدي ــم م ــري القدي احل
موقع منطقة الدراسة

تقــع منطقــة الدراســة يف اجلــزء اجلنــويب 
الغــريب مــن حمافظــة البــرة ، بــن 
دائــريت عــرض )27 30 ( شــاالً وبــن 
قــويس طــول )42 47 ( رشقــًا، أمــا 
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رشقــًا  فيحدهــا  اإلداريــة  حدودهــا 
الفــاو وقضــاء ايب اخلصيــب  قضــاء 
ــرة  ومــن الشــال الرشقــي قضــاء الب
ومــن ناحيــة الشــال قضــاء املدينــة 
وحمافظــة ذي قــار ومــن الغــرب حمافظــة 
املثنــى بينــا تشــكل حدودهــا اجلنوبيــة 
جــزء مــن احلــدود الدوليــة بــن العراق 

والكويــت ، خارطــة )1(.
هيكلية الدراسة:

قامــت هــذه الدراســة إىل حــد كبــر عى 
العمــل امليــداين ، ألمهيــة هــذه الدراســة 
يف حتقيــق اهلــدف، حيــث تــم مشــاهدة 

وتصويــر وتوقيــع املواقــع األثريــة عــى 
 )GPS(باســتخدام نظــام  )خارطة )2
ملحــق )1(، للوقــوف عــى حالتهــا 
التــي  األرضار  وتشــخيص  املعاريــة 
ــا  ــا وترميمه ــدم صيانته ــا  لع ــت هب حلق
املواقــع  وهــذه  الصحيــح  بالشــكل 
القديــم،  البــرة  ) موضــع  تشــمل 
،جامــع  )اخلطــوة(  البــرة  جامــع 
ــح  ــوام ،رضي ــن الع ــر ب ــح الزب ورضي
طلحــة بــن عبيــد اهلل ، رضيــح احلســن 

ــرين(. ــن س ــري و اب الب
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خارطة )1(
موقع منطقة الدراسة بالنسبة اىل حمافظة البرة

ــة ،  ــرة االداري ــة الب ــة حمافظ ــاحة ، خارط ــة للمس ــاة العام ــة ، اهلي ــوارد املائي ــدر: وزارة امل املص
ــداد ، 2007. ــاة ، بغ ــة اهلي ــيم ، مطبع ــم الرس ــم ،1: 500000، قس ــاس رس بمقي
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خارطة )2(
)GPS( املواقع األثرية يف مدينة الزبر باستخدام نظام

املصدر : اعتادًا عى :
1.مرئية فضائية ملدينة الزبر للقمر الصناعي الندسات ، التقطت بتاريخ 9 / 11 / 2009 . 

ــر ،  ــة الزب ــايس ملدين ــم األس ــة التصمي ــة ، خارط ــعبة الفني ــر ، الش ــاء الزب ــة قض ــة بلدي 2.مديري
ــم 1 / 20000 ، 2008 .   ــاس رســـ بمقي
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اوال- االطار النظري للدراسة 
-1مفهوم التجديد احلري

التجديــد احلــري هــو:  عمليــة ترميــم 
متطّلبــات  وفــق  وتكييفهــا  األبنيــة 
احليــاة املعــارصة ، وهــو سياســة ملرحلــة 
ــة  ــن مرحل ــة م ــة نوعي ــدة، ونقل جدي
ــاين  ــد املب ــى جتدي ــل ع ــة، إذ يعم قديم
املتهّرئــة حتــت تأثــر التغــّر االجتاعــي 
والتكنولوجــي املتســارع، وهــو أيضــا:  
ــة  ــق القديم ــامل للمناط ــم الش التهدي
جمموعــة  إزالــة  إىل  تــؤدي  بطريقــة 
ــكنية  ــدور الس ــة وال ــن األبني ــرة م كب
وتســمح بتخطيــط وبنــاء املبــاين احلديثة 
 ، املفتوحــة  والفضــاءات  والطــرق 
ــم  ــاملة تقّي ــط ش ــة ختطي ــل عملي ويمّث
ــة  ــة احلري ــات اهليئ ــع مكّون ــا مجي فيه
ــع  ــع م ــع واملوض ــات املوق ــق متطّلب وف
ــي ملراحــل تنفيذهــا  ــد ســقف زمن حتدي
يتعّلــق  برنامــج  كذلــك:  وهــو   ،)1(

ــي  ــة الت ــرات االجتاعي ــق التغ بتحقي
ــك  ــا، أو تل ــا حالي ــم هب ــيتم التحّك س
افراضــات مســتقبلية  القائمــة عــى 
يمكــن  التــي  التغــرات  حــول 
حتقيقهــا »، وهــو يف أحــد تعريفاتــه: 
ــة  ــة العمراني ــر يف الناحي ــداث تغي »إح
للمدينــة بأســلوب يمكــن بواســطته 

اســتبدال اهليــاكل واملرافــق القديمــة 
ــارض يف  ــات احل ــم متطّلب ــي ال تالئ الت
الوقــت الــذي تغــّرت فيــه املدينــة 
ــة  ــوط االقتصادي ــتجابة للضغ ككل اس
والعمرانيــة  الجتاعيــة  واملتغــرات 
»، والتجديــد احلــري يمّثــل تأثــر 
ــة مــن  حــازم لتداعيــات البيئــة احلري
خــالل تنظيــم خمّطــط عــى مقيــاس 
ــة  ــة احلالي ــق املدين ــر ملناط ــع وكب واس
ــات  ــارض وتوّقع ــات احل ــب متطّلب حس
مســتويات  حيــث  مــن  املســتقبل 
ــه  ــن كون ــال ع ــة، فض ــة احلري املعيش
ــة  ــراءات االجتاعي ــن اإلج ــة م جمموع
التــي  والعمرانيــة  واالقتصاديــة 
ــكل  ــن اهلي ــا تكوي ــرض منه ــون الغ يك
التخطيطــي املصّغــر للمدينــة أو املنطقــة 
ــروف  ــن الظ ــن أحس ــاس تأم ــى أس ع
املنطقــة  لســّكان  واحلريــة  البيئيــة 
)2(. امــا مفهــوم الــراث:  فهــو الــيء 

ــة  ــي كلم ــال وه ــر االجي ــوارث ع املت
واســعة املعنــى ولكنهــا تعطــي االمهيــة  
االجتاعيــة او احلضارية او السياســية او 
ــان  ــوارث , لذلــك ف ــة للــيء املت الديني
ــة  ــع لتجرب ــو تتاب ــراين ه ــراث العم ال
ودينيــة  واجتاعيــة  حضاريــة  وقيــم 
ــراث العمــراين هــو  ــال , فال ــن االجي ب
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ــة  ــة احلضاري ــس اهلوي ــي تعك ــرآة الت امل
ــدن  ــن م ــيده م ــا ش ــان يف كل م لإلنس
ــق ذات  ــاين وحدائ ــاء ومب ــرى وأحي وق
قيمــة أثريــة أو معاريــة أو عمرانيــة 
أو اقتصاديــة أو تارخييــة أو علميــة أو 

ثقافيــة أو وظيفيــة )3(. 
-2سياسات التجديد احلري

احلــري  التجديــد  عمليــة  تعــد 
إحــدى املارســات املهمــة يف سياســات 
التصميــم احلــري والتــي تتعامــل مــع 
املناطــق ذات الوضــع العمــراين البيئــي 
الــرديء، والــذي تصاحبــه أوضــاع 
واقتصاديــة  واجتاعيــة  عمرانيــة 
ــد  ــار مناطــق التجدي ــم اختي ســيئة، ويت
التلــف  مناطــق  وهــي  احلــري 
ختطيطيــة  معايــر  لعــدة  احلــري 
أمههــا:-  واجتاعيــة  وعمرانيــة 
للمدينــة  اهليــكيل  النمــط  معايــر 
ــي  ــكيل والوظيف ــط اهلي ــر الراب ومعاي
والتارخيــي للنســيج احلــري ومعايــر 
منظومــة احلركــة يف املدينــة ومعايــر 
احلالــة اإلنشــائية ومعايــر العوامــل 
الرغبــات  ومعايــر  الطبوغرافيــة 

.  )4( للســكان  املشــركة 

-3مقومات التجديد احلري
للتجديــد  مقومــات  عــدة  هنــاك 

-: هــي  امههــا  ومــن  احلــري 
هيــكل  عــى  التارخيــي  -1احلفــاظ 
ــالل  ــن خ ــام م ــا الع ــة ومظهره املدين
واحلديــث  القديــم  بــن  الرابــط 
مــن  بينهــا،  املتبادلــة  والعالقــة 
جتمــع  وسياســات  معايــر  خــالل 
ــري  ــكل احل ــى اهلي ــاظ ع ــن احلف ب
ــاين  ــن املب ــه وب ــتمرار يت ــي واس التارخي
احلديثــة مثــل: معايــر الروابــط املعارية 
العمرانيــة  اهليــاكل  بــن  والفضائيــة 
ــة  ــا واألبني ــاظ عليه ــي احلف ــي ينبغ الت
ــة  ــواص الفضائي ــر اخل ــة ومعاي احلديث
القائــم  للنســيج  التارخييــة  والقيمــة 
ومــدى إمكانيــة حتــوي النســيج ليالئــم 
املتطلبــات احلديثــة، ومعايــر اســتيعاب 
احلديثــة  واملرافــق  األبنيــة  تصاميــم 

والتغيــر التطويــر  إلمكانيــة 
مــع  احلــري  التجديــد  -2تعامــل 
ختطيــط املدينــة )التخطيــط املحــيل( 
خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط 
عالقــة املدينــة بمحيطهــا اإلقليمــي.
-3الشــمولية يف التوجــه مــن حيــث 
كاإلســكان  احلريــة  اجلوانــب 
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ــة  ــات البني ــي وخدم ــن الفراغ والتكوي
االجتاعيــة  واخلدمــات  التحتيــة 

واملعاريــة.
ــن  ــة م ــاركة اجلاهري ــق املش -4  حتقي
ــكان  ــة الس ــتوى معيش ــع مس ــل رف أج
ــم. ــام بآرائه ــم واالهت ــة متطلباهت وتلبي
األخــذ  خــالل  مــن  الواقعيــة   5-
ــة  ــة احلري ــص البيئ ــبان خصائ باحلس
واالقتصــادي  االجتاعــي  واهليــكل 
املاليــة  لإلمكانيــات  ومالءمتهــا 

للتنفيــذ. املتوافــرة 
التجديــد  وطــرق  أســاليب   4-

العمــراين للــراث  احلــري 
ــة  ــراين يف أي مدين ــوروث العم ــد امل يع
حضاريــة  قيمــة  متثــل  كبــرة  ثــروة 
البرشيــة،  احلضــارة  مســتوى  عــى 
وتعــد صيانــة ومحايــة هــذه الثــروة 
اهلامــة  والوســائل  اخلطــوات  مــن 
احلضاريــة. قيمتهــا  عــى  للحفــاظ 
األثريــة  املبــاين  محايــة  إىل  والدعــوة 
وترميمهــا  وإصالحهــا  والتارخييــة 
ــن  ــل ع ــن أن تنفص ــا ال يمك وجتديده
الدعــوة إىل االرتقــاء بالبيئــة التــي تقــع 
هبــا هــذه املبــاين حيــث أن االرتقــاء 
االجتاعــي  اجلانــب  ليشــمل  يتســع 
واالقتصــادي للســكان وأنشــطتهم ،إن 

طــرق التعامــل مــع املبــاين املوجــودة يف 
املناطــق التارخييــة ختتلــف نظــرا لوضــع 
املبنــى املــراد التعامــل معــه، ومــن ابــرز 

هــذه الطــرق هــي )5(:-
١-اإلزالــة وإعــادة البناء:يتــم يف حالــة 
ــل  ــه خل ــد ب ــيئا، ويوج ــى س ــون املبن ك
إصــالح  أن  أو  إصالحــه،  يمكــن  ال 
هــذا اخللــل ذي تكلفــة عاليــة، وبذلــك 
ــة،  تصبــح عمليــة اإلصــالح غــر جمدي
البنــاء  بإعــادة  الســاح  يتــم  لذلــك 
ــاة  ــاء ومراع ــوط البن ــراز خط ــى ط ع

ــة. ــة واجلالي ــي الفني النواح
٢-اإلصــالح : يتــم هــذا يف حالــة كــون 
املبنــى يف حالــة إنشــائية متوســطة حيث 
يمكــن إصالحــه بنصــف تكلفــة املبنــى 
ــيق  ــم وتنس ــم تصمي ــا يت ــيئ، وهن الس
املواقــع املحيطــة هبــذه املبــاين، وكذلــك 

ــة. ــن العام ــاحات وامليادي الس
ــذه  ــدف ه ــد :هت ــم والتجدي ٣-الرمي
ــع  ــاين إىل الطاب ــادة املب ــة إىل إع الطريق
املميــز والتارخيــي واألثــري، وذلــك 
ــك  ــائية، وكذل ــم اإلنش ــال الرمي بأع
أعــال التشــطيب الداخــيل واخلارجــي 
أعــال  أيضــا  وتشــمل  للواجهــات، 
ــة  ــة للمحافظ ــة الدائم ــة املطلوب الصيان

ــة. ــه األصلي ــى يف حالت ــى املبن ع
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٤-احلايــة :إن محايــة املبنــى التارخيي أو 
األثــري تعنــي محايــة الصــورة البريــة 
ــك  ــة، وكذل ــآت املحمي ــة للمنش العام
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــة البيئ محاي

املحيطــة بــه.
٥-احلفــاظ :وهــي احلفــاظ عــى املبــاين 
ــاص  ــاري اخل ــع املع ــيج والطاب والنس
باملنطقــة التارخييــة بوصفها رمــزا تارخييا 
وقيمــة أثريــة جيــب املحافظــة عليهــا يف 
ــاظ  ــمل احلف ــة، ويش ــا األصلي صورهت
عــى اهليــكل االجتاعــي واالقتصــادي 

ــراين. ــكل العم ــب اهلي بجان
هــذه  :هتتــم  االســتعال  ٦-إعــادة 
املبــاين  توظيــف  إعــادة  بسياســة 
التارخييــة يف اســتعاالت جديــدة تالئــم 
التطــور، وحتافــظ عــى األثــر وتضمــن 
ــه  ــة علي ــه واملحافظ ــتمرارية صيانت اس

علميــة. بصــورة 
باملبــاين  :هتتــم  التأهيــل  ٧-إعــادة 
ــك  ــراين، وذل ــا العم ــة وحميطه التارخيي
املنطقــة  مســتوى  رفــع  خــالل  مــن 

واالجتاعــي. االقتصــادي 
٨-الصيانــة :تتعامــل مــع التغــر يف 
واالجتاعيــة،  العمرانيــة،  املجــاالت 
ــان  ــة لض ــة، والتكنولوجي واالقتصادي
اســتدامة واســتمرار تكيــف املنطقــة 

ــا،  ــتمر فيه ــع واملس ــر الرسي ــع التغ م
اإلحســاس  اســتمرارية  إىل  وهتــدف 
عــى  والتأكيــد  التارخييــة،  بالقيمــة 
شــخصية املــكان واملجتمــع املحــيل.
ــامل  ــن دول الع ــر م ــت الكث ــد توصل لق
القناعــات  مــن  معــن  مســتوى  إىل 
ــق  ــن املناط ــل م ــن أن جتع ــي يمك والت
وحيويــة  مســتدامة  مناطــق  الراثيــة 
وباإلمــكان اإلبقــاء عليهــا وإخضاعهــا 
العمــراين  التخطيــط  مبــادئ  إىل 
ــد  ــرت العدي ــد ابتك ــذا فق ــث ، ل احلدي
مــن الطــرق يف التعامــل مــع املــوروث 

العمــراين يف املــدن مــن أبرزهــا )6(:
ــامل  ــح ش ــراء مس ــة األوىل : أج الطريق

ــا . ــة وتوثيقه ــق الراثي ــع املناط جلمي
تصنيــف  أجــراء   : الثانيــة  الطريقــة 
تارخيــي جلميــع هــذه املناطــق والوقوف 
عــى األبعــاد الزمنيــة التــي تعــود أليهــا 

ــن . ــذه األماك ه
ــض  ــاظ ببع ــة : االحتف ــة الثالث الطريق
املتهــرئ  وإزالــة  الراثيــة  املناطــق 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــا . ك ــك منه واملتهال
الواليــات املتحــدة بعــد احلــرب العاملية 
القديــم  العمــران  فأزالــت  الثانيــة 
وناطحــات  األبــراج  حملــة  وحلــت 

الســحاب. 
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بعــض  أجــراء   : الرابعــة   الطريقــة 
التعديــالت وأعــال الصيانــة عليهــا 
دون املســاس بشــخصيتها العمرانيــة 
وعنارصهــا املعاريــة كــا هــو احلــال يف 

بــروت .
مبــدأ  اعتــاد   : اخلامســة  الطريقــة 
التجديــد احلــري للمــوروث والــذي 
يقــوم مبــدأ أعــادة التأهيــل للمبــاين 
ــا اىل  ــك ورفعه ــن هتال ــاين م ــي تع الت
مســتوى القبــول احلــري مــن جانــب 
، ورفــع كفــاءة املتبقــي منهــا إىل درجــة 
ــال  ــراء إع ــد أج ــث بع ــران احلدي العم
الصيانــة والرميــم بمــواد وهندســة 
تناغــي واقعهــا العمــراين دون املســاس 
ــو  ــا ه ــة .ك ــا العام ــر يف هيئته والتغي

ــا.  ــا وفين ــال يف روم احل

ثانيا – االطار العميل للدراسة
ــة  ــة ملدين ــة والتارخيي ــع األثري -1املواق

ــر الزب
أ-موضع البرة القديم

ــذي  ــة وال ــة الدراس ــال منطق ــع ش  يق
 ،)1( صــورة  باقيــة  آثــاره  الزالــت 
الراشــدية  البــرة  مدينــة  تأسســت 
ســنة 14 هـ املوافق 635 م حتت إرشاف 
عتبــة بن غــزوان املــازين وكان تأسيســها 

نابعــا مــن التطــورات العســكرية أثنــاء 
الفتوحــات اإلســالمية )7(، ومــن خــالل 
الدراســة امليدانيــة تبــن بــان هــذا املوقع 
املهــم مل حيظــى بــأي اهتــام للمحافظــة 
ــي  ــاكل الت ــم املش ــن أه ــه، وان م علي
ــي  ــم ه ــرة القدي ــع الب ــه موض تواج
ــاء  ــة بإنش ــاوزات املتمثل ــكلة التج مش
معامــل احلــى واجلــص وبنــاء الــدور 
الســكنية بشــكل عشــوائي وخــارج 
ضوابــط التخطيــط العمــراين، وممــا 
ــدم  ــو ع ــكلة ه ــم املش ــاعد يف تفاق س
اختــاذ إجــراء رادع قانــوين هلــا مــن قبــل 
ــة الدراســة  ــة يف منطق ــلطات املحلي الس
ــود  ــدم وج ــورة ع ــح الص ــا توض ، وك
ســياج حلفــظ هــذا املوقــع األثــري 
ــا للنفايــات ورمــي  املهــم وأصبــح مكب

ــاض. األنق
ب-جامع ومسجد البرة ) اخلطوة(

مســجد  جامــع   )2( الصــورة  متثــل 
ــع   ــن ناف ــة ب ــيده عقب ــذي ش ــرة ال الب
ــه  ــق علي ــرة )8(،  ويطل ــنة 14 للهج س
خطــوة اإلمــام عــيل )ع( ، ويعــد اليــوم 
مــن أفضــل املواقــع التارخييــة الدينيــة يف 
منطقــة الدراســة حيــث يؤمــه املســلمن 
ــيد  ــد ش ــة ، وق ــبات الديني يف كل املناس
ــر  ــجدًا أخ ــم مس ــجد القدي ــول املس ح
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بســياج  وأحيــط  1990م  عــام  يف 
كبــر، أال انــه مل يكــن هنــاك اي اهتــام 
ــاح  ــل الري ــث تفع ــة حي ــارة القديم باملن
ــقط  ــا فتس ــار فعله ــة واألمط والرطوب
ــى ال  ــا بمعن ــن أجزائه ــر م ــا الكث منه
ــم  ــرح العظي ــذا ال ــام هل ــد اهت يوج

ــورة. ــر يف الص ــا يظه ك
ج-جامع ورضيح الزبر بن العوام 

بــن  الزبــر  وجامــع  رضيــح  يعــد   
ــواة  ــد، الن ــن أس ــد ب ــن خويل ــوام ب الع
ــد  ــر صــورة )3( ،ول ــة الزب األوىل ملدين
يف  وقتــل   ، اهلجــرة  قبــل   28 ســنة 
ــنة  ــباع س ــل يف وادي الس ــة اجلم معرك
مســاجد  ســبعة  وهنــاك   ، 658م)9( 
ــة  ــالة اجلمع ــا ص ــام فيه ــة  تق يف املدين
ومنهــا جامــع الزبــر بــن العــوام الــذي 
يقــع وســط املدينــة رشق حملــة الكــوت 
وحيتضــن قــر الصحــايب اجلليــل الزبــر 
ــجد  ــو أول مس ــوام )رض( وه ــن الع ب
ان  بعــد  األتــراك  شــيده  املدينــة  يف 
احتلــوا البــرة ســنة 953 للهجــرة 
وقــد تــم تأسيســه 979 للهجــرة)10( 
، وتعلــو رضيــح الزبــر قبــة كبــرة 
ــه مــن جهــة الــرشق قــر  وبالقــرب من
مدينــة  غــزوان مؤســس  بــن  عتبــة 
مالحظــة  ومــن  القديمــة،  البــرة 

نالحــظ  الداخليــة  للقبــة  الصــورة 
ــة. ــر الرطوب ــن اث ــع م ــرؤ والبق الته

د-رضيح طلحة بن عبيد اهلل
 يقــع الريــح يف اجلــزء الرشقــي ملدينــة 
ــر  ــن الزب ــن ب ــاء الكائ ــر يف الفض الزب
ــليم  ــلطان س ــام الس ــد ق ــرة ،وق والب
الريــح  فــوق  القبــة  ببنــاء  الثــاين 
ســنة 979 للهجــرة املوافــق 1031م 
ــام  ــنة 1293 هـــ - 1878م ق ، ويف س
الســلطان عبــد احلميــد الثــاين بتصميــم 
املرقــد)11(. ثــم تــم بنائــه مــن جديــد يف 
مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض 
، ولكــن بعــد االحتــالل األمريكــي 
عــام  يف  للتفجــر  تعــرض  للعــراق 
ــورة   ــن والص ــل جمهول ــن قب 2006 م
التــي حلقــت  )4(، توضــح االرضار 
ــر مــن  ــذ أكث هبــذا الــراث املعــاري من
10 ســنوات ومل يتــم تعمــره حلــد االن.

ه-رضيح اإلمام احلسن البري 
ولــد اإلمــام احلســن البــري ســنة 
21 هـــ يف املدينــة املنــورة ويف ســنة 37 
هـــ انتقــل اىل البــرة فكانــت مرحلــة 
احلســن  تــويف   . والتعليــم  التلقــي 
ــس يف أول  ــوم اخلمي ــية ي ــري عش الب
ــن يف  ــنة 110 هـــ)12( ، ودف ــب س رج
املوضــع احلــايل ملدينــة الزبــر وقــد 
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ســميت املقــرة باســمه )مقــرة احلســن 
ــة  البــري (، صــورة )5( توضــح القب
ــن  ــواره اب ــك بج ــا وكذل ــون فيه املدف
ســرين وهــو أبــو بكــر حممــد بــن 
ســرين البــري التابعــي الكبــر ، 
ولــد ابــن ســرين يف خالفــة عثــان 
ــا  ــر الرؤي ــتهر يف تفس ــان ، اش ــن عف ب
ــنة 110  ــويف س ــه وت ــث والفق واحلدي
البــري  احلســن  بعــد   ، هـــ14)13( 
ــن،  ــًا وثان ــرة نيف ــوم وكان عم ــة ي بائ
ويالحــظ مــن الصــورة البقــع املوجودة 
عــى القبــاب بســبب العوامــل اجلويــة.

و-قر ال زهر
ــيخ  ــر أول ش ــي ال زه ــر حي ــو ق وه
يتــوىل عــى مدينــة الزبــر ويف عهــده تــم 
ــق  ــنة 1211 هـــ  املواف ــور س ــاء الس بن
ــن  ــر ب ــايض الزب ــأرشاف ق 1798م ب
جديــد وقــد اســتمرت مشــيخته اىل 
ســنة 1213 هـــ املوافــق 1798م ويعتر 
مؤســس حملــة الزهريــة ، ويالحــظ 
مــن الصــورة )6( بقايــا القــر والــذي 
يدعــو اىل االهتــام واملحافظــة عــى 

ــاري. ــوروث املع ــذا امل ــة ه بقي
البيوت األثرية يف مدينة الزبر .  2-

   تتميــز البيــوت التقليديــة التارخييــة 
مــن  بكثــر  الدراســة  منطقــة  يف 

ــي تعــر عــن فــن العــارة  ــارص الت العن
املنكــرس  املدخــل  مثــل  اإلســالمية 
ــل  ــب أه ــة وحج ــق اخلصوصي لتحقي
البيــت وخاصــة مــن النســاء عــن أعــن 
ــل  ــك الفص ــت ، وكذل ــن للبي الداخل
والنســاء  الرجــال  أماكــن  بــن  مــا 
ــوش (  ــيل ) احل ــاء الداخ ــود الفن ووج
ــة  ــات للبيئ ــد املعاجل ــد اح ــذي يع وال
هبــا  اشــتهرت  التــي  الصحراويــة 
العــارة يف املــدن العربيــة اإلســالمية 
ــر  ــى توف ــاء ع ــذا الفن ــل ه ــث يعم حي
فــراغ خــاص لســاكني املنــزل لالتصــال 
مــن  وتصــل  اخلارجيــة  بالبيئــة 
خاللــه اإلضــاءة والتهويــة املطلوبــة 
للفراغــات املحيطــة بــه فضــاًل عــن 
ــرات( ــة )باكدي وجــود املمــرات اهلوائي
ــرف  ــل الغ ــن داخ ــدأ م ــي تب )••( والت

ــدران  ــة للج ــى موازي ــع اىل االع وترتف
لتنتهــي عنــد اعــى جــدار الســطح 
بشــكل مقســم اىل فتحــة واحــدة او 
ــد  ــبه بالتري ــون أش ــات ليك ــع  فتح أرب
املركــزي خــالل فصــل الصيــف احلــار 

يف منطقــة الدراســة.
األثريــة  الســكنية  البيــوت  تتعــرض 
اىل أخطــار حمدقــة  الزبــر  يف مدينــة 
ــايض  ــة بامل ــع الصل ــا وقط ــدد بفنائه هت
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وطمــس معــامل حضاريــة حلقبــة مهمــة 
ــة  ــخ اإلســالمي وهــي احلقب مــن التاري
اخلطــر  حجــم  ويــزداد  العثانيــة، 
عليهــا يف ظــل غيــاب الترشيــع الــرادع 
ــي  ــة الوع ــن قل ــاًل ع ــوين ، فض والقان
عليهــا  احلفــاظ  بــرورة  لســاكنيها 
، وتتمثــل هــذه األخطــار التــي تــم 
الوقــوف عليهــا مــن خــالل املســح 
ــى  ــي ع ــار ه ــذه األخط ــداين ، وه املي

-: نوعــن 
اوالً : اهلدم

ــة  ــة يف منطق ــاكن التارخيي ــه املس    تواج
ــاغليها  ــل ش ــن قب ــدم م ــة لله الدراس
بشــكل مســتمر وذلــك يف ظــل غيــاب 
الرقابــة القانونيــة واملتابعــة مــن اجلهات 
اآلثــار  دائــرة  ذلــك  عــن  املســئولة 
ــرض  ــن املف ــي م ــر، والت ــة الزب وبلدي
ان يكــون هلــا دور فاعــل هلــذا التعــدي 
ــة  ــة واملتابع ــادة الرقاب ــالل زي ــن خ م
ــا  ــاكنيها هبدمه ــام س ــدم قي ــان ع لض
ــذا  ــئولة وه ــات املس ــن اجله ــزل ع بمع
مــا حيــدث فعــاًل ويتــم هدمها ألســباب 

ــا :- ــة منه خمتلف
يف  اســتثارها  يف  ســاكنيها  -1رغبــة 
ومشــاريع  جتاريــة  حمــالت  عمــل 
ــة  ــاًل خاص ــم دخ ــدر عليه ــتثارية ت اس

ــط  ــة وس ــع معظم ــاين يق ــك املب وان تل
املدينــة بالقــرب مــن مركزهــا التجــاري 
حيــث أســعار األرض أعــى مــا يكــون، 

ــك . ــح ذل ــورة ) 7( توض ص
-2احلاجــة اىل توســع بعــض الشــوارع 
بعــض  التحتيــة يف  البنيــة  او تطويــر 
ــا  ــذا م ــة وه ــة يف املدين ــق القديم املناط
يســتدعي بعــض األحيــان هــدم بعــض 
ــع  ــا ويرج ــزء منه ــة او ج ــاين األثري املب
هــذا القصــور يف خمططــات التطويــر 

ــة ــا الدول ــوم هب ــي تق ــري الت احل
األمطــار  مثــل  البيئيــة  -3العوامــل 
ــارش  ــكل مب ــر بش ــي تؤث ــاح الت والري
عــى املبــاين األثريــة وتســبب هــدم 

أجــزاء منهــا.

ثانيًا : اهلجرة
   ترجــع مجيــع املبــاين الســكنية يف منطقة 
الدراســة اىل جنســيات خليجيــة خاصــة 
أهــايل نجــد يف الســعودية وهــم أول 
مــن ســكن مدينــة الزبــر وقــد هجرهــا 
ــرب  ــالل احل ــا خ ــن أصحاهب ــر م الكث
 1980 عــام  يف  اإليرانيــة  العراقيــة 
وكذلــك بعــد حــرب اخلليــج عــام 
1990, وأخــر )23( عائلــة هاجــرت 
ــخ 4 / 9  ــراق بتاري ــالل الع ــد احت بع
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البيــوت  هــذه  2003)•••(وســكن   /
ــن  ــر م ــة الزب ــايل مدين ــن أه ــن م آخري
قبــل وكالء ألصحــاب هــذه الــدور 
هبــدف   , رمزيــة  وبأجــور  الســكنية 
احلفــاظ عليهــا مــن التخريــب ، وان 
ــن  ــد م ــا العدي ــج عنه ــرة نت ــذه اهلج ه
األرضار التــي تفاقمــت مــع الزمــن 
األرضار  تلــك  تلخيــص  ويمكــن 

بــااليت:-
ــت  ــاء بالبي ــة واالعتن ــدم الصيان -1ع
ممــا يــؤدي اىل الكثــر مــن األرضار 
مثــل نمــو النباتــات عــى اجلــدران 
واألســقف واألرضيــات والتــي تــؤدي 
اىل حــدوث التشــققات التــي تــزداد مــع 

ــت . الوق
ــك  ــر تل ــة غ ــتخدامها يف وظيف -2 اس
ــث ان  ــا حي ــن اجله ــت م ــي صمم الت
ــم  ــد ت ــكنية ق ــاين الس ــن املب ــر م الكث
ــازن  ــة او خم ــالت جتاري ــا اىل حم حتويله
ــر  ــة للتحوي ــرر نتيج ــا لل ــا يعرضه مم
يف املبنــى او إضافــة مــواد بنــاء جديــدة 

ــى . ــة املبن ــع طبيع ــب م ال تتناس
-3 أتبــاع طــرق خاطئــة يف الرميــم 
مــواد  واســتخدام  املبنــى  وإصــالح 
ــرر  ــؤدي بال ــا ت ــبة مم ــر مناس ــاء غ بن
ــن  ــد تب ــع ، لق ــن النف ــر م ــى أكث باملبن

ــاكني  ــام س ــاالت قي ــن احل ــر م يف كث
ــة  ــة ورغب ــن ني ــوت وبحس ــك البي تل
ــواد  ــتخدام م ــا باس ــم يف إصالحه منه
مثــل االســمنت يف أكســاء جدراهنــا 
للمحافظــة عليهــا جهــاًل  الداخليــة 
ــوط  ــن املخل ــادة الط ــة م ــم بطبيع منه
ــاء  ــادة البن ــكل م ــذي يش ــل وال بالرم
ــه  ــا حتتاج ــوت م ــذه البي ــية هل األساس
مــن  للتخلــص  مســتمرة  هتويــة  اىل 
ــوم  ــا يق ــم مل ــدم معرفته ــة, وع الرطوب
ــة  بــه االســمنت مــن منــع تلــك التهوي
ــا  ــدران مم ــل اجل ــة داخ ــز الرطوب وحج
يســبب تآكلــه, ناهيــك عــن إخفــاء 
ــه  ــاع معامل ــري وضي ــى األث ــكل املبن ش
التقليديــة ليصبــح وكأنــه مبنــى حديــث 

ــم ــراز قدي بط
ــة  ــى لتلبي ــات املبن ــع يف فراغ -4 التوس
امــا  احتياجــات ســاكنيه  الزيــادة يف 
بإضافــة غــرف ملحقــة باملبنــى ممــا 
ــاري  ــه املع ــويه تصميم ــؤدي اىل تش ي

القديــم .
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  اخلالصة والتوصيات:
واملبــاين  الراثيــة  املواقــع  تشــكل 
مــن  هبــا  البــأس  نســبة  الســكنية 
 ، الزبــر  مدينــة  يف  معــاري  تــراث 
وهــي تعكــس بتصميمهــا املعــاري 
حقبــة  طبيعــة  املختلفــة  وعنارصهــا 
تارخييــة مــن تاريــخ املدينــة ومتثــل 
جانــب حضــاري مهــم جيــدر االهتــام 
بــه واملحافظــة عليــه ، ومــع ذلــك 
ــاين جمموعــة  تواجــه تلــك املواقــع واملب
والتــي  واملهــددات  االخطــار  مــن 
ــر  ــزء كب ــد ج ــتمرت بفق ــو اس ــذر ل تن
ــاري  ــراث مع ــن ت ــه م ــا متثل ــا وم منه
ــب  ــا يتطل ــو م ــة, وه ــاري يف املدين حض
عنــد  كل  الوقــوف  اجلميــع  مــن 
مســؤوليته والعمــل اجلــاد للحفــاظ 
عليهــا ويف هــذا االطــار فــان الدراســة 
جتمــل بعــض التوصيــات واملقرحــات 
للتغلــب عــى تلــك املعوقــات وتســهم 
يف احلفــاظ وختفيــف مــا تعانيــه املواقــع 
ــن  ــر م ــة الزب ــة يف مدين ــاين االثري واملب
اســاءة وامهــال وذلــك مــن خــالل 

العمــل عــى حتقيــق التــايل :-
توثيــق الــراث العمــراين وخاصــة   1-
املبــاين الســكنية وتوفــر قاعــدة بيانــات 
ــع  ــامهة يف وض ــا للمس ــة حوهل متكامل

للحفــاظ  املناســبة  التدخــل  آليــات 
ــا . عليه

والترشيعــات  القوانــن  تفعيــل   2-
املتعلقــة باحلفــاظ عــى املواقــع الراثيــة 
ووضــع االليــات التــي تضمــن تنفيذها 

ــل . ــه االكم ــى الوج ع
وضــع خطــة تنفيذيــة متكاملــة   3-
للحفــاظ عــى املواقــع واملبــاين الســكنية 
واالثريــة يشــرك يف اعدادهــا مجيــع 

اجلهــات املختصــة واملعنيــة .
توفــر التمويــل الــالزم للقيــام   4-
عــى  واحلفــاظ  الرميــم  بمشــاريع 

. املعــاري  الــراث 
مــن  حمليــة  كفــاءات  تدريــب   5-
عــى  وعــال  ومرشفــن  مهندســن 
القيــام بمشــاريع احلفــاظ والرميــم 
اســتحداث  خــالل  مــن  املعــاري 
ــة  ــة باإلضاف ــية متخصص ــج دراس برام
تدريســية  ودروس  دورات  عقــد  اىل 
هــذا  يف  العمليــة  املهــارات  لتنميــة 

. املجــال 
الوعــي لــدى اصحــاب  زيــادة   6-
واجلهــات  املؤسســات  يف  القــرار 
املســئولة باإلضافــة اىل رشائــح املجتمــع 
املختلفــة بأمهيــة ورضورة املحافظــة عى 
ــالل  ــن خ ــك م ــاري وذل ــراث املع ال
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تنظيــم محــالت اعالميــة وحمــارضات توعيــة ومنشــورات تعريفيــة .
ــدور  ــفلت وال ــى واالس ــص واحل ــل اجل ــة بمعام ــاوزات املتمثل ــع التج رف  7-
ــات ــاض والنفاي ــي االنق ــن برم ــبة القائم ــابقًا وحماس ــا س ــار اليه ــكنية املش الس

حتديد املواقع االثرية بأسيجة واقية مزودة بلوحات داللة واضحة املعامل  8-
تعن احلراس املدنين وبأعداد تتناسب وامهية املواقع االثرية  9-

ــام  ــم القي ــنى هل ــرة ليتس ــار الب ــية اث ــي ملفتش ــكادر االداري والعلم ــز ال -10تعزي
ــل. ــه االكم ــى الوج ــا ع بواجبه

صورة ) 1( موضع مدينة البرة القديم

   املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

   صورة ) 2( مسجد البرة القديم ) اخلطوة(

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  
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صورة )3( قبة رضيح الزبر بن العوام 

 املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016                    

صورة ) 4( توضح الدمار يف قبة ورضيح طلحة بن عبيد اهلل

 املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

صورة )5( قباب رضحيا احلسن البري وابن سرين

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  
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صورة )6( باب قر آل زهر

املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  

صورة )7( املحالت التجارية يف البيوت العمرانية

                        املصدر: الدراسة امليدانية، صورت بتاريخ 10/20/ 2016  
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ملحق )1(
احداثيات مواقع الراث العمراين يف مدينة الزبر

-1  موضع البرة
N 30°24ʼ22.1ʼʼ

E 047°41ʼ53.0ʼʼ

-2  رضيح طلحة بن عبيد اهلل
N 30°23ʼ56.8ʼʼ

E 047°44ʼ23.5ʼʼ

-3  مسجد البرة )اخلطوة(
N 30°23ʼ59.3ʼʼ

E 047°43ʼ58.4ʼʼ
-4  قر ال زهر

N 30°23ʼ31.7ʼʼ
E 047°42ʼ45.2ʼʼ

-5  رضيح احلسن البري وابن سرين
N 30°23ʼ02.9ʼʼ

E 047°41ʼ56.0ʼʼ
رضيج وجامع الزبر بن العوام  6-

N 30°23ʼ20.5ʼʼ
E 047°42ʼ19.6ʼʼ
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اهلوامش:
ــداين ،  ــن العي ــد احلس ــاس عب ــر ، عب )•( ينظ

ــاظ  ــة احلف ــدي ،امهي ــد اخلال ــر عب ــم مط قاس
عــى املــوروث احلضــاري ملدينــة الزبــر ، جملــة 

ــدد 11،  2011. ــرة ،الع ــات الب دراس
)1( خروفــة، عمــر حــازم ، سياســات التجديــد 

ــم  ــتدامة، تقوي ــج االس ــق مناه ــري وف احل
ــة  ــا ، جمل ــل أنموذج ــة املوص ــدن التقليدي للم
 ،  7 ،املجلــد  اهلندســية  للعلــوم  القادســية 

.108 2014 ، ص   ، 3 العــدد 
)2( احليــدري ،عبــد الباقــي عبــد اجلبــار أمــن 

ــة  ــل، د راس ــة أربي ــري لقلع ــد احل ، التجدي
مكتبــة   ، وعمرانيــة  واقتصاديــة  اجتاعيــة 

احلدبــاء، املوصــل 1985 ،ص 16.
)3( كمونــه حيــدر عبــد الــرزاق ، توظيــف 

ــدات  ــاء الوح ــة يف انش ــة املحلي ــوارد البيئ م
ــن  ــري ضم ــيج احل ــة للنس ــكنية املكون الس
اطــار احلفــاظ عــى الــراث العمــراين ،جتربــة 
املخطــط  ،جملــة  انموذجــا  فتحــي  حســن 

،ص3.  2010  ،22 العــدد   ، والتنميــة 
واخــرون  طايــع  ،ســالمة  العساســفة    )4(

ملعاجلــة  كأســلوب  احلــري  التجديــد   ،
ــرك  ــة الك ــة مدين ــدن، حال ــز امل ــاكل مراك مش
األردن، جملــة جامعــة دمشــق  القديمــة يف 
للعلــوم اهلندســية ،املجلــد 23 ،العــدد 2 ، 

242 ص   ،  2007
ــد اجلليــل ضــاري و ســهام  )5( الســعدون، عب

ــة  ــارات التخطيطي ــوي ، االعتب ــم املوس كاظ

القديمــة  التارخييــة  للمــدن  والتصميميــة 
العربيــة ،حالــة دراســية ) مدينة كربــالء (، جملة 
كليــة الربيــة ، جامعــة واســط ، العــدد العارش 
http://www.iasj. . 316 2011 ، ص ،
 net/iasj?func=search&query=au

ــخ الدخــول للموقــع 27/ 10/ 2016 تاري
ــيل ، ريــاض كاظــم ســلان، مفهــوم  )6(  اجلمي

املــوروث العمــراين وأمهيتــه ، جامعــة كربــالء 
http:// ، كليــة الربيــة للعلــوم اإلنســانية /
cohe.uokerbala.edu.iq/2015-
الدخــول  تاريــخ   05-10-09-25-43

للموقــع 2/ 11/ 2016
ــورات  ــا ، منش ــر ياث ــد ، ب ــر ، حمم )7(  خض

ــداد ،1993 ، ص90. ــد ، بغ األم
)8( الرقــراق،  حممــد بــن ســعيد ، ملحــات مــن 

مــايض الزبــر ، مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ، 
ــاض ، 1994 ، ص12. الري

http://www.marefa.org/index.  )9(

php تاريــخ الدخــول للموقــع 14/ 11/ 
2016

املــدن   ، مــارا  توســالف   ، ســونيينج    )10(

التارخييــة ســبل احلفــاظ عليهــا واحيائهــا 
، ترمجــة عرفــان ســعيد ، املركــز االقليمــي 
لصيانــة املمتلــكات الثقافيــة يف الــدول العربيــة 

ص46.  ،  1985  ، بغــداد   ،
ــة  ــة ، التحف ــن خليف ــد ب ــاين ، حمم )11(  النبه

 ، العربيــة  اجلزيــرة  تأريــخ  يف  النبهانيــة 
ــريب ، ط، 1980 ، ص  ــج الع ــات اخللي دراس
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.1 2
)12( (  بيومــي ، مصلــح ، احلســن البــري 

كليــة  حوليــة   ، باحلــكام  وصلتــه  ،حياتــه 
الرشيعــة والدراســات االســالمية ، العــدد 
http://  . ،1980،ص133  االول 
qspace.qu.edu.qa/bitstream/
handle/10576/9454/038001-
 0006-fulltext.pdf?sequence=10
2017  /1  /2 للموقــع  الدخــول  تاريــخ 

)13( ابــن منظــور ، خمتــر تاريــخ دمشــق 

http:// ،ص19.  الســابع  املجلــد   ،
a l -h a k a w a t i .n e t /a r a b i c /
تاريــخ   civilizations/224a7.pdf

2017  /1  /2 للموقــع  الدخــول 

)••(الباكديــرات كلمــة فارســية اصلهــا بادگــر 

)ممــر اهلــواء ( ولكــن ســكان املدينــة حرفوهــا 
اىل كلمــة باگديــر .

)•••(مقابلــة مــع بعــض مشــايخ الزهريــة 

2016  /  11  /  4 بتاريــخ 

املصادر املعتمدة:
-1 ابــن منظــور , خمتــر تاريــخ دمشــق , 

. الســابع  املجلــد 
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Methods of urban renewal of the Architectural Heritage
Urban legacies case study in the town of Zubair

MD Qassim Matar Abd Al-Khalidy
Basra / College of Education / University of Basrah

Abstract

This research aims to maintain and rehabilitate 

the urban heritage in the town of Zubair, 

who is a living witness to the authenticity 

of Urbanism and close association with the 

local environment, customs and traditions 

inherited especially in architectural and urban 

design appropriate to the desert climate warm 

to the conditions of the old homes, and many 

states have sought to revive this heritage of 

the conviction that he is not measured by the 

renaissance of peoples, including up to him 

from the urban and cultural evolution only, 

but also measured in the preservation of the 

limitations of time from the premise of the 

principle of urban renewal which is based on 

the mutual influence between the parts of the 

city and the relationship of complementarity 

between them, as research is trying to identify 

the urban renewal policies the motives and 

methods, such as the return of development 

and rehabilitation of the urban heritage, and 

summarized the research problem in the 

absence of a clear idea about the intervention 

in the field of urban renewal policies in the 

study area by assessing the reality of the 

Architectural heritage    .                                       
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