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ملخ�ص
ي�اجه العامل حاليًا العديد من التحديات التي ت�اكب التنمية العمرانية املت�س���ارعة الناجمة عن التزايد ال�س���كاين وتط�ر حياة 
االن�س���ان املعا�س���ر، واملدينة مهما �س���غر حجمها البد ان تقدم ال�ظائف املختلفة)Functions( ل�سكانها واملناطق املحيطة 
بها، وتاخذ تلك ال�ظائف حّيزها املكاين على �سكل ا�ستعماالت تتقا�سم االر�ض املبنية من املدينة مع تخ�سي�ض اماكن خالية او 
 Future(م�ساحات خ�سراء او مزروعة �سمن احلدود البلدية او االدارية ملا ميكن اأن تت��ّسع عليه تلك االإ�ستعماالت يف امل�ستقبل
Expansion( يتم ت��سيحها والعالقات املكانية التي تربطها ب�ا�سطة املخطط اال�سا�ض للمدينة)Master Plan( اأو ماُيطِلق 
عليه خمطط� املدن ُه�ّية املدينة، املتغرية من مدينة الأخرى طبقًا للخ�س��س���ية املناخية واالإجتماعية واالإقت�س���ادية لكٍل منها.

وتهدف اآليات واأطر التح�الت العمرانية يف االآونة االأخرية اإىل االإجتاه �س����ب اال�س���تدامة يف تخطيط وتنمية املراكز احل�سرية 
واالإرتباط مبفاهيم التنمية العمرانية امل�س���تدامة و�سيا�سات االإدارة املحافظة واملر�سدة لتلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية 

من م�ارد البيئة الطبيعية والب�سرية والبنائية املتاحة. 

يتناول بحثنا �س���من املح�ر االأول للم�ؤمتر)العمران واال�س���تدامة( اإ�س���كالية اإ�ستيعاب الت��س���ع العمراين للمدن ومارافقها من 
اأخطاء وم�س���اكل متكررة يف العديد من دول العامل الثالث، ويحاول الت��س���ل اىل البدائل العلمية امل�س���تندة اىل مفه�م العمران 
امل�س���تدام الإ�س���تيعاب ذلك الت��سع مبا ي�س���احبه من عتبات )Thresholds( طبيعية وا�سطناعية باعتبار اأن االإ�ستدامة من 
احدث املفاهيم التي ت�ستاأثر باإهتمام املتخ�س�سني بالعمارة والعمران، وللتطبيق العملي مت اإختيار مدينة ده�ك )اإحدى مدن 
االإقليم اجلبلي( ذات االأهمية اال�س���رتاتيجية للعراق مبا متتلكه من اإمكانيات طبيعية وب�س���رية ميكن اأن ت�ستثمر خالل مراحل 
ت��سعها امل�ستقبلي، ويخل�ض البحث اإىل اأن حتقيق االأ�س�ض النظرية املن�س�دة للتنمية العمرانية امل�ستدامة اإمنا يعتمد على اإيجاد 
حل�ل جماعية ذات �س���بغة حملية على امل�س���ت�يني الر�سمي وال�سعبي تنا�س���ب امل�قع والنظام البيئي والعمراين اخلا�ض مبنطقة 
الدرا�س���ة ويطرح البحث ت��سياته حماواًل فتح االآفاق العلمية والعملية لدرا�ساٍت قادمة تعزز من اأهمية اإعتماد مفه�م العمران 

امل�ستدام يف دول العامل الثالث عم�مًا، والعراق ومدينة ده�ك خ�س��سًا.
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1. املقدمة:
اأدى التط����ر التكن�ل�جي املت�س���ارع اىل ظه�ر حاجات ومتطلبات ت�ؤثر يف طبيعة حياة االن�س���ان ومعي�س���ته، فربزت 
احلاج���ة اىل تغيري �س���كل املدينة، واالنظمة العمرانية، واالجتماعية، واالقت�س���ادية التي تتكام���ل خاللها ملّبيًة الطلب 
املتزايد احلا�س���ر وامل�س���تقبلي على ا�س���تعماالت االر�ض دون االلتفات اإىل الهدر الكبري يف امل�ارد الطبيعية والب�س���رية 
للمدن اثناء ت��س���عها العمراين خ�س��س���ًا يف دول العامل الثالث التي ف�سل من�ذجها للتنمية يف حتقيق الت�ازن والتكامل 
بني االقت�س���اد واحلفاظ عل���ى البيئة كما اأثبت علماء االقت�س���اد)Herman Dally  & John Cobb( “اأن عمليات 
التنمية يف القرن الع�سرين قد �ساعدت بدرجة كبرية على من� الفقر العاملي وفقدان امل�ارد بدول العامل الثالث وزيادة 

.)UNESCO، 2002(”الفج�ة االقت�سادية بني الدول، بل اأنها اأحاطت املدن بالع�س�ائيات واأمناط البناء الهزيلة
وهكذا �سهدت بع�ض مدن العراق ذات اخل�سائ�ض املتن�عة ومنها مدينة ده�ك )�سمايل العراق( من�ًا �سريعًا يف حجم 
�سكانها وتغريًا كبريًا يف خ�سائ�سها الدمي�غرافية ال�سيما خالل العق�د الثالثة االخرية يف ظل العديد من املتغريات ذات 
العالقة باالر�ض واالن�سان املتمثلة بع�امل التغري ال�سكاين من جهة واأبعادها االقت�سادية، واالجتماعية، وال�سيا�سية، والبيئية 
من جهه اخرى وعالقة ذلك كله بالت��سع العمراين للمدينة الذي يعك�سه املخطط االأ�سا�ض ليعطي ت�س�رًا وا�سحًا لهيئة 
املدينة امل�ستقبلية فكان اأهم امل�ا�سيع التي ت�سرتعي انتباه املتخ�س�سني بالعمران حاليًا لل�ق�ف عنده ومعاجلته، وعليه فاإن:

م�سكلـة البحث: 
عجز املخطط االأ�سا�ض ملدينة ده�ك عن ا�ستيعاب ت��سعها العمراين باأ�سل�ب مت�ازن مدرو�ض يحافظ على م�اردها 
من الهدر)وفق مفه�م اإ�ستدامة العمران( مما ادى اىل �سيادة النمط الع�س�ائي على ت��سعها احلايل م�سح�بًا بالكثري 

من امل�ساكل العمرانية.

اأهـداف البحث: 
درا�س���ة اإجتاهات الت��سع العمراين ملدينة ده�ك وحتليل البدائل املحتملة الأ�ستيعابه باالإ�ستناد اىل مفه�م العمران 
امل�س���تدام )باعتباره ت�جهًا عامليًا جدي���دًا تتبناه الكثري من اجلهات واملنظمات العاملية يف ا�س���تثمار الرثوات الطبيعية 

والب�سرية(، ومن ثم طرح الت��سيات الالزمة والنظر يف اإمكانية تعميم النتائج على مدن مماثلة اأخرى.

اأهمّيـة البحث:
يكت�س���ب البحث اأهميته من اخل�س��س���ية التي يتمتع بها بتناوله لظاهرة الت��سع العمراين التي ت�سهدها اّية مدينة 
)ك�نها ت�سّبه بالكائن الع�س�ي(، واحلداثة التي ين�سدها بربطه بني تلك الظاهرة ومفه�م )االإ�ستدامة( ومن ثم عك�ض 
تل���ك املحاول���ة مكانيًا على بيئٍة متمتعة بخ�س���ائ�ض وم�ارد اإقت�س���ادية وطبيعية بحاجٍة ما�س���ٍة اىل احلفاظ عليها من 

الهدر واإيداعها باأمانة اىل االأجيال القادمة.

فر�سّيـة البحث: 
تفتقر عملية الت��سع العمراين ملدينة ده�ك اإىل الت�سّ�ر امل�ستقبلي املدرو�ض، ويرجع ذلك اإىل:

- �سح الك�ادر املتخ�س�سة وعدم كفاءة امل�ج�د منها، واالإعتماد املفرط على اخلربة االأجنبية.
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- اخللل ال�ا�سح يف تطبيق الق�انني والت�سريعات التخطيطية والعمرانية النافذة.
- �سعف ال�عي لدى اجلهات الر�سمية وال�سعبية، وعدم اإدراك مفه�م اإ�ستدامة العمران وتقنياتها.

منهجّيـة البحث: 
يّتبع البحث منهجًا و�سفيًا – حتليليًا متناواًل مدينة ده�ك من خالل املراحل امل�رف�ل�جية التي مّرت بها، واملتغريات 
الت���ي رافقته���ا، ويحاول البحث رب���ط تلك املتغريات مبفه�م العمران امل�س���تدام، وحتليل البدائل املطروحة الإ�س���تيعاب 
ت��ّسعها العمراين، ومن ثم ترجيح اأف�سل البدائل باإ�ستخدام اإحدى تقنيات التخطيط احل�سري واالقليمي - م�سف�فة 

.)Goal Achievement Matrix(حتقيق االأهداف

2. نبذة تاريخية:
مل ُت�س���ر امل�س���ادر التاريخية اإىل دوٍر وا�س���ٍح ملدينة ده�ك �س���من اإقليمها، بل اإكتفت بذكرها ق�س���بًة �سغريًة على 

الطريق امل�ؤدي اىل مدينة العمادية )ذات الدور املميز يف تاريخ �سمال العراق(.
مّرت مدينة ده�ك بع�س����ٍر خمتلفة من االإرتقاء والتاأخر ب�سبب تعّر�سها لغزوات اجلي��ض التي كانت متّر بها وهي 
يف طريقه���ا اىل العمادي���ة او قادمة منها حتى جاء منت�س���ف القرن الرابع امليالدي لت�س���تقر املدينة ولتزدهر عمرانيًا 
خا�سة عندما حكمها االمري)ئاخ �سه ندو( الذي كان يتقا�سى �ساعني او وزنتني من الغالل �سريبًة على الزرع والق�افل 
املارة بها، ومنها جاءت ت�س���مية ده�ك مبعنى ال�س���اعني او ال�زنتني)حمافظة ده�ك، 1979، �ض15(، كما ي�س���ار اىل 
ان ت�س���مية املدينة جاءت من )دوو( اي اثنني و)ه�ك( و)هيك( مبعنى البي�ض، حيث قيل اأنه �س����هد يف مكان ده�ك 
احلالية ويف ظل �س���خرة بي�س���تان غريبتا احلجم لطائٍر غري معروٍف لدى ال�س���كان، وهناك راأي اآخر يق�ل بان ده�ك 

تتك�ن من مقطعني)د ه�( مبعنى القرية و)وك( مبعنى ال�سغري اأي القرية ال�سغرية.
بعد �س���ق�ط الدولة العبا�س���ية يف بغداد عام 1258م كانت ده�ك تابعًة اداريًا الإمارة بهدينان العبا�س���ية بني عامي 
)1258–1842( ميالدية )املائي،1960، �ض11( بعد ذلك ا�ستحدثتها احلك�مة العثمانية ك�حدة اإدارية اأحُلقت بل�اء 
امل��سل، ويف �سنة 1873م)1290ه�( اأُ�ستحدثت قائممقامية ده�ك وعهدت ادارة الق�ساء يف زمن االحتالل الربيطاين 
مل�ظٍف عراقي يدعى )احمد عزاوي( قائد الدرك على اثر �سق�ط امل��سل حينذاك اإىل ان تا�س�ست احلك�مة العراقية 
يف 1921/8/23 فعّينت يف االول من ني�س���ان 1922 )فتاح بك( قائممقامًا عراقيًا ي�جهه م�س���اور بريطاين ملدة �س���نة 
لينفرد بعدها القائممقام باإدارة �س�ؤون الق�ساء)حمافظة ده�ك،1987، �ض48(، ويف 1969/5/27 �سدر قرار جمل�ض 
قي���ادة الث�رة املرقم 211 باحداث ل�اء ده�ك)حمافظة ده�ك فيما بعد( مركزه ق�س���بة ده�ك لتكت�س���ب املدينة بعد 

ذلك اأهميتها وت�سبح مركزًا اإقت�ساديًا وثقافيًا واداريًا الأربعة اأق�سية كما يت�سح يف اجلدول)1(.
تقع املدينة عند الزاوية ال�سمالية ال�سرقية من �سهل)�سميل( عند خط ط�ل )43( �سرقًا، وخط عر�ض    )36.52( 
�س���مااًل يف مدخل م�س���يق جبل���ي يدعى )كلي ده�ك( حت�س���رها �سل�س���لتان جبليتان ط�يلتان �س���مالية تدعى �سل�س���لة 
بيخري)اجلبل االأبي�ض( بارتفاع يقارب )750(م ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر، وجن�بية تدعى �سل�س���لة زاوه داغ اأو جبال 
�س���ندوخا)اجلبل االأ�س����د( بارتفاع يقارب )900(م ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر. كما ان املدينة نف�س���ها ترتفع ح�ايل 
)450(مرتًا ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر وحتيط بها من جهاتها الغربية واجلن�بية ه�س���اب ا�س���به بال�س���ه�ل املتم�جة 
بارتفاع يرتاوح بني )300-600(م ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر، اما املناطق ال�س���رقية وال�سمالية فتتمثل بجبال �ساهقة 
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ممتدة عرب احلدود الرتكية ي�س���ل ارتفاعها يف بع�ض اجلهات اىل اكرث من )2280(مرتًا ف�ق م�س���ت�ى �س���طح البحر، 
ويجري يف املدينة نهران االأول )نهر ده�ك( املتجه من ال�سمال نح� اجلن�ب الغربي، والثاين )نهر �سكرو( وه� اق�سر 
من االول ويتجه نح� اجلن�ب الغربي اي�سًا ليلتقي مع االول، حتّدها تركيا �سمااًل و�س�ريا من اجلهة ال�سمالية الغربية، 
اأما من بع�ض جهاتها اجلن�بية الغربية فتحّدها حمافظة اأربيل، ومن جهاتها اجلن�بية وباقي االأجزاء اجلن�بية الغربية 
حتّدها حمافظة نين�ى، اأنظر ال�س���كلني)2،1( وكان ل�س���فات امل��س���ع املذك�رة اإيجابيات كثرية منها على �سبيل املثال 

املناخ املعتدل الذي ميكن ا�ستغالله يف التنمية الزراعية وال�سياحية.
ت�س���كل م�س���احة املدينة البالغة )13.93( كم2 ن�س���بة )2%( من جمم�ع م�س���احة العراق )دائرة اإح�س���اء ده�ك، 
2008، �ض9( وترتبط ب�س���بكة طرق ت�س���لها مبختلف املحافظات العراقية، وتركيا، و�س����ريا لتجعل منها مركزًا مهمًا 

لتجميع ال�سلع وت�زيعها �سمن اأطر اإقليمية وا�سعة. 
عدد القرىالن�احياالأق�سيةاملحافظة

�ك
ده

ده�ك
188زاويته

الدو�سكي

زاخ�
رزكاري

168 ال�سندي
الكلي

العمادية
�سر�سنك

301 برواري باال
نريوريكان

�سميل
مركز �سميل

165 فايدة
ال�سليفاين

اجلدول رقم )1( ال�حدات االإدارية ملحافظة ده�ك امل�سدر: الباحث.   

3. املراحل امل�رف�ل�جية لتط�ر مدينة ده�ك وت��ّسعها: 

3-1. املرحلة املورفولوجية الوىل)1873-1947(/ اإنعدام الروؤى نحو الإ�ستدامة:
تبداأ هذه املرحلة مع حتّ�ل املدينة من مركز ناحية تابعة لق�ساء املزوري اىل مركز ق�ساء تابع ل�الية امل��سل �سنة 
1873 )يحيى،2000، �ض50( لتتح�ل بعدها اإىل مركز جتاري مهم يخدم املنطقة املحيطة به، وتتاجر مع املدن 
االخرى البعيدة عنها)البعثة الدولية امل�ؤلفة يف 30 ايل�ل 1924(، �ساد الطابع الريفي على واقع املدينة �ساأنها يف 

ذلك �ساأن العديد من املدن العراقية امل�سابهة )الدليمي،1989، �ض58( وتبل�رت خالل هذه املرحلة مالمح ن�ساأتها االوىل، انظر اىل ال�سكل)3( 
الذي يبنّي العديد من اخل�سائ�ض ال�سكلية وال�ظيفية، اإذ ُتظِهر املدينة تكاماًل واإندماجًا وا�سحًا الإ�ستعماالت االر�ض ب�سكل ع�س�ي فال تبتعد اطراف 
املدينة عن مركزها اكرث من )300م(، كما ان جتاور اجلامع الكبري والكني�سة وبناية ال�سراي مع �س�ق املدينة، ومنط ال�س�ارع واالزقة غري املنتظمة 

وامللت�ية وال�سّيقة تباينت خالل هذه الفرتة ا�ستعماالت االر�ض احل�سرية يف ن�سبة امل�ساحة التي اأ�سغلها كل ا�ستعمال، 

انظر اجلدول رقم )2( الذي ي�سري اىل بل�غ اال�ستعمال ال�سكني ن�سبة )83.12%( من جمم�ع امل�ساحة املعم�رة 
)املبنية( للمدينة وهي حالة طبيعية يف معظم املدن خالل املراحل االوىل لن�ساأتها، بلغ عدد ال�حدات ال�سكنية عام 
1911م ح�ايل )399( وحدة متال�سقة مع بع�سها وذات طراز معماري تقليدي تعك�ض الظروف املناخية ال�سائدة يف 
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املدينة)ك�راين، 1996،
تذّكرنا بخ�سائ�ض املدينة اال�سالمية وتركيبها، انظر ال�سكل رقم )4(، )اجلنابي، 1980، �ض326(.

ال�سكل)1( :االأق�سية والن�احي التابعة للمحافظة امل�سدر: اجلنابي، 1985، �ض43 

ال�سكل)2(: منظر ف�سائي ملدينة ده�ك �سنة 2006م.

�ض136( فيما ُقّدر عدد �سكانها عام 1935 ح�ايل)4000( ن�سمة، تخرتقها ال�س�ارع واالزقة ال�سيقة بنمط ع�س�ائي 
ت�سل مركز املدينة بالطرق اخلارجية التي كانت تربطها باملناطق املحيطة بها، بيد اأن ذلك الميكن ان يعترب البداية االوىل 
لتحقيق اال�ستدامة العمرانية يف ده�ك ك�ن مفاهيم اال�ستدامة مل تكن نا�سجة تلك الفرتة ومل تكن م�ستاثرة باالهتمام 
الذي نلحظه الي�م خ�س��س���ًا مع تزايد بع�ض االثار ال�سلبية لعملية التنمية بج�انبها املتعددة ومنها التنمية العمرانية.
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ال�سكل)3(: مدينة ده�ك �سنة 1923 امل�سدر: اجلنابي،1985، �ض19.

اجلدول)2( :م�ساحات ون�سب اإ�ستعماالت االأر�ض يف مدينة

ا�ستعماالت االر�ض
امل�ساحة

)هكتار(
%

8.5283.12ال�سكن
0.201.95التجارة

0.010.09ال�سناعة
0.212.04اخلدمات

0.050.48ال�سياحة والرتفيه
0.646.24النقل
0.333.21املقابر
0.282.73الديني
10.25100املجم�ع

ده�ك نهاية املرحلة امل�رف�ل�جية االأوىل)1873-1947( امل�سدر: هروري، 2006، �ض60

3-2. املرحلة املورفولوجية الثانية)1947-1977(/ التوّجه الالواعي نحو ا�ستدامة العمران :
تعد من املراحل املهمة يف تاريخ تط�ر املدينة وا�ستعماالت االأر�ض احل�سرية فيها، حيث �سهدت بدايتها اأوىل مالمح 
التغيري والت��س���ع نح� االأطراف وبخا�س���ة خالل الع�س���ر �س���ن�ات االخرية من هذه املرحلة حني �سهدت املدينة تغريات 

اإدارية اإنعك�ست على تطّ�رها ال�ظيفي وتركيبها الداخلي، فظهرت تط�رات ملح�ظة يف كافة ال�ظائف واخلدمات.
اإزداد ع���دد �س���كان املدين���ة م���ن)5621( ن�س���مة �س���نة 1947 اىل)40191( ن�س���مة �س���نة 1977 )وزارة ال�س����ؤون 
االجتماعية،1954، �ض71( بن�سبة زيادة �سن�ية )6.7%(، وازدادت امل�ساحات املبنية فيها من)10.25( هكتارًا نهاية 
املرحل���ة امل�رف�ل�جي���ة االأوىل اىل نح�)224.58( هكتارًا م���ع نهاية هذه املرحلة بزيادة قدره���ا )214.33( هكتارًا، 

وبن�سبة زيادة �سن�ية بلغت )10.7%( )احلديثي، 1988، �ض219(.
حافظت املدينة بداية هذه املرحلة على الن�س���يج العمراين الع�س����ي لل�س����ارع واالأزقة والطرق الذي �س���اد فيها خالل 
املرحلة االوىل، انظر ال�س���كل)5( مع ا�س���تخدام م�اد بناء حملية ذات طابع �س���رقي، اأهم ما ميّيز �سبكة النقل يف هذه 
املرحلة ه� ظه�ر املالمح االوىل ل�سارع دا�سنيا )اجلمه�رية( الذي تفرعت منه �س�ارع عدة، اما اال�ستعماالت االخرى 
االدارية، والتعليمية، والدينية فبقيت حتتل جزءًا �سئياًل من احلّيز احل�سري للمدينة لتلبية متطلبات ال�سكان وظروفهم 
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االجتماعية واالقت�سادية، كما اأدخلت �س�ارع حديثة على املدينة القدمية ق�سرًا ك�سارع العدالة، و�سارع الربيد، فازدات 
اثر ذلك الكفاءة ال�ظيفية ملركز املدينة، وتغرّيت ا�س���تعماالت االأر�ض بدءًا من ج�سر العدالة اىل نقطة التقائه بتقاطع 
�س����الف، وا�س���بح التط�ر الع�س����ي واخللط ال�ظيفي �س���متان مميزتان لرتكيبه���ا الداخلي خ���الل العقدين اخلام�ض 
وال�س���اد�ض من القرن املا�س���ي، انظر اجلدول رقم )3( الذي يبنّي م�ساحات ون�سب ا�ستعماالت االر�ض احل�سرية نهاية 
هذه املرحلة وي�سري اىل التط�ر ال�سريع للرتكيب ال�ظيفي للمدينة قيا�سًا مبا كان عليه يف املرحلة امل�رف�ل�جية االأوىل.

www.duhokgov.org :ال�سكل رقم)4(:�س�رة قدمية ملدينة ده�ك عام 1923 امل�سدر

      ال�سكل رقم )5( املخطط االأ�سا�ض ملدينة ده�ك �سنة 1977   امل�سدر:)اجلنابي، 1985، �ض84( 

3-3. املرحلة املورفولوجية الثالثة )1977-2001( /ال�ستدامة...اإ�ستجابًة ل�سغوط الع�سر:
فاقت التط�رات التي حدثت يف البنية الهيكلية وال�ظائف اال�سا�سية للمدينة خالل هذه املرحلة يف حجمها و�سرعتها 
ما�س���هدته خالل املرحلتني ال�سابقتني وذلك ا�ستجابًة ملتطلبات ال�س���كان املتزايدة، وان�سجامًا مع التط�رات والتغريات 
احل�س���ارية للمدين���ة نهاية هذه الف���رتة فتغريت على اإثرها الكثري م���ن املفاهيم والعادات االجتماعية حلياة ال�س���كان 
ا�س���افة لتحّ�لها اىل نقطة رئي�سة لتجارة العب�ر)الرتانزيت( ف�ساًل عن الظروف الذاتية التي مرت بها املنطقة واأدت 
اىل تعرية الريف املجاور من م�ارده الب�سرية، وهجرة اأعداد �سخمة من ال�سكان ونزوحهم اىل املراكز احل�سرية حيث 
ازداد عدد �س���كان املدينة خالل )30( �س���نة من )40191( ن�سمة �س���نة 1977 اىل نح� )300000( ن�سمة �سنة 2007، 
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كم���ا ازدادت امل�س���احة )املعم�رة( املبني���ة للمدينة من )224.58( هكتارًا �س���نة 1977 اىل نح� )971.43( هكتارًا 
�سنة 2001  بن�سبة زيادة �سن�ية )6.2%( مل�اكبة متطلبات التخطيط احل�سري يف ظل الظروف امل�سار اليها اآنفًا، كما 
اأفتتحت العديد من ال�س����ارع املح�رية مثل �س���ارع 11 اذار )برو�سكي( ، و�سارع بارزان )الطريق املئ�ي( الذي يخرتق 
االجزاء اجلن�بية من املدينة باجتاه �س���رقي– غربي لي�س���كل حم�رًا رئي�س���ًا لتفرعات ال�س����ارع نح� املحالت ال�سكنية 
املتاخمة لها، ونح� اجلهة ال�س���مالية من املدينة ب�ا�س���طة جمم�عة من اجل�س����ر التي بنيت حديثًا مثل ج�س���ر اآزادي، 
وج�سر ك�الن، وج�سر �سندوخا وج�سر دا�سنيا، ف�ساًل عن التط�رات التي ح�سلت على ط�ل �سارع كاوه واجلهة الغربية 
م���ن املدين���ة )هروري،2006،�ض81(. اإن فتح تلك ال�س����ارع حقق ان�س���يابية حركة املرور م���ن واىل املنطقة التجارية 
املركزية)CBD(، واأدى اىل تغيري النظام الع�س����ي لل�س����ارع و�ساد بدله النظام ال�س���بكي، وكان العامل االكرث اهمية 
خالل هذه املرحلة ه� التح�سن الكبري يف خدمات النقل فكان العامل الرئي�سي الذي ي�ؤدي اىل زيادة االرتباط والتفاعل 
بني املنطقة التجارية املركزية)CBD( واملناطق االخرى من املدينة )ح�س���ن،1981، �ض99( واجتذبت ال�س����ارع التي 
تخرج من مركز املدينة العديد من امل�ؤ�س�س���ات التجارية املالئمة وظيفيًا ومكانيًا مع خ�سائ�س���ها، اأنظر ال�س���كل رقم 
)6( اأما اال�س���تعماالت االأخرى كال�سناعة، وال�سياحة، والرتفيه، فقد �س���هدت زيادة مت�ا�سعة يف امل�ساحات قيا�سًا مع 

اال�ستعماالت ال�سابقة، انظر اجلدول رقم)4(، وال�سكل رقم)7(.
اجلدول)4(

م�ساحات ون�سب ا�ستعماالت االأر�ض يف ده�ك 
نهاية املرحلة امل�رف�ل�جية الثالثة)2001-1977(

اجلدول)3( 
م�ساحات ون�سب ا�ستعماالت االأر�ض يف ده�ك

نهاية املرحلة امل�رف�ل�جية الثانية)1977-1947(

%امل�ساحة)هكتار(ا�ستعماالت االر�ض
548.5356.47ال�سكن
27.032.78التجارة

15.431.59ال�سناعة
204.3321.04اخلدمات
34.303.53الرتفيه
135.6113.96النقل
6.110.63املقابر
971.43100املجم�ع

امل�سدرال�سابق ذاته، �ض80. 

%امل�ساحة)هكتار(ا�ستعماالت االر�ض
156.2369.56ال�سكن
2.561.14التجارة

0.230.10ال�سناعة
15.486.89اخلدمات
0.80.35الرتفيه
44.2919.72النقل
4.992.22املقابر
224.58100املجم�ع   

امل�سدر: هروري، 2006، �ض  75.
          

ال�سكل رقم)6(: ال�سكل العام ملدينة ده�ك نهاية املرحلة امل�رف�ل�جية الثالثة 2001   امل�سدر: هروري،2006، �ض82.
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ال�سكل رقم)7(: مراحل اإ�ستحداث اأجزاء املدينة بني عامي)1920- 2008( امل�سدر: الباحث.

4. ع�امل ت��ّسع مدينة دهــ�ك: 
تعترب مدينة ده�ك من املدن ذات االهمية وخا�سة من الناحيتني التاريخية واجلغرافية، فاالآثار واملنح�تات املكت�سفة 
يف تالله���ا وكه�فها تدل على اهميتها ف�س���اًل عن م�قعها اجلغرايف املتميز على حدود دولتني، ومرور خط م�ا�س���الت 
 )AutoBan( دويل ا�س���رتاتيجي فيه���ا يربطها برتكيا والعامل اخلارج���ي،اإىل جانب وج�د مقرتح خل���ط دويل جديد
يرب���ط ب���ني تركيا ومدينة اأربيل مارًا قرب حدودها اجلن�ية ومرور خط انب�ب النفط من كرك�ك اإىل تركيا يف زاويتها 

ال�سمالية الغربية.
اكت�س���بت املدينة اأهمية متزايدة خالل �س���ن�ات احل�س���ار الذي ُفر�َض على العراق عقب حرب اخلليج الثانية حيث 
كانت نقطتها احلدودية )اإبراهيم اخلليل( معربًا اقت�س���اديًا حي�يًا اإىل تركيا وكانت ال�س���رائب على الب�ساعة ال�اردة 

امل�سدر الرئي�ض الإقت�ساد اإقليم كرد�ستان العراق.
مما تقدم اأعاله.. يتبنّي اأن مل��س���ع مدينة ده�ك املح�س����رة بني �سل�سلتني جبليتني تاأثري كبري يف ت��سعها العمراين 
وف���ق النمط اخلط���ي)Linear( باجتاه اجلن�ب وال�س���مال، كم���ا ان م�قع املدين���ة ووج�د الطرق الت���ي تربطها ببقية 
املحافظات واالأق�س���ية والن�احي �ساعد يف ت��ّس���ع املدينة وتغيري تركيبها ال�ظيفي، وهياأتها، لذا جند ان للمدينة م�قع 
جيد و�س���بكة من الطرق الربية التي تخدم كافة االغرا�ض وخا�س���ة االقت�س���ادية وال�س���ياحية، كما ان وق�عها �س���مال 

العراق اأك�سبها مناخًا مالئمًا ي�ساعد على من�ها وت��ّسعها امل�ستقبلي ليزيد من اأهميتها االإقت�سادية واالإجتماعية.
اجلدول)6(  م�ساحات ون�سب اإ�ستعماالت االر�ض التقريبية

لبع�ض االن�سطة للمدينة عام 2008
     اجلدول)5( اأعداد �سكان مدينة ده�ك  

خالل �سن�ات خمتلفة

%امل�ساحة )هكتار( ا�ستعماالت االر�ض
10.320.44ال�سكن

13.626.98ابنية ادارية
6.312.51ان�سطة اجتماعية

10.821.42جتارية
9.418.65طرق

50.4100املجم�ع

عددال�سكان )ن�سمة( ال�سنة
197780000
1987125000
1996151187
2000179248
2004225246
2006255965

امل�سدر: الباحث. امل�سدر: دائرة اح�ساء ده�ك،2008.  
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5. حتليل البدائل املحتملة الإجتاهات الت��سع امل�ستقبلي للمدينة:
بعد ان جرى ت��س���يح املراحل امل�رف�ل�جية الثالث التي �س���كلت �س�رة املدينة بهياأتها و�سكلها الراهن، ومبالحظة 
اجلدول)5( الذي ي��سح تزايد اعداد �سكان مدينة ده�ك حلد �سنة 2006، ومع عدم ت�فر االإح�سائيات الدقيقة لعدد 
ال�س���كان احلايل)ف���رتة اإجناز هذا البحث عام 2009(، وم���ع االأخذ باالإعتبار الظروف االإ�س���تثنائية التي مرت بالبلد 
بع���د اإحتالل���ه عام 2003 من اإنفالت اأمني يف اأجزاء عدة منه، واإ�س���طرار �س���كان تلك االأج���زاء اىل الهجرة، وحتّمل 
مدينة ده�ك الأعداد منهم..يجدر بنا ان نت�قع تزايد الطلب على اخلدمات، و�س���غطًا على ا�س���تعماالت االر�ض، اأنظر 
اجل���دول)6(. تتج���ه مدينة ده�ك )وبحكم طبيعة م�قعها اىل الت��س���ع �س���ريطيًا( يف حماولٍة لالإ�س���تجابة للمتطلبات 
االجتماعية والعمرانية واالإقت�س���ادية ل�س���كانها حاليًا وم�ستقباًل.. ون�ستعر�ض يف اأدناه البدائل املحتملة الإجتاهات هذا 

الت��سع بناءًا على معطيات املراحل امل�رف�ل�جية الثالث التي ذكرناها.

5-1. البديل الأول: التو�سع باإجتاه �ساحية دهوك اجلديدة:
تقع �س���احية ده�ك اجلديدة على ي�سار الطريق الرئي�ض القادم من امل��سل واملتجه عرب معرب ابراهيم اخلليل اىل 
تركيا، يف م�قع جممع دوميز ال�سكني الذي �سّيد �سابقًا ل�سباط اجلي�ض واملراتب، والزالت عائديته القان�نية تتبع دائرة 
عقارات الدولة ملحافظة نين�ى، بعد اإحتالل العراق يف 2003 واالإنفالت االأمني يف مدينة امل��سل جلاأ بع�ض ال�سكان اىل 
هذا امل�قع االآمن وه� ما �س���بب ارتفاع اأ�س���عار �س�ق ال�سكن ب�س���كل ملح�ظ، ويف فرتة الحقة طالبت احلك�مة االإقليمية 
لكرد�س���تان الع���راق احلك�مة املركزية يف بغداد ب�س���م هذا امل�قع اإىل اأرا�س���ي االإقليم)خالف �سيا�س���ي ح�ل احلدود 
االإدارية(، وقامت بتق�س���يم مقاطعة )كري باين( املجاورة ملجمع دوميز اإىل قطع اأرا�س���ي �س���كنية مب�س���احات 300م2، 
و250م2 وت�زيعها على امل�ظفني، ووعدتهم بت�فري اخلدمات فيها، وجند ان انب�ساط امل�قع، و�سه�لة ال��س�ل، والقرب 
من مدينة ده��ك وق�ساء فايدة كلها امكانات جيدة تزيد من فر�ض جناح امل�قع يف اإ�ستيعاب الت��سع العمراين بعد ت�فري 

اخلدمات املختلفة وحل االإ�سكال االإداري القائم، واإتباع ا�ساليب مدرو�سة يف اإعادة تخطيطها، اأنظ�ر ال�سكل)8(.

 ال�سكل رقم)8(: البديل االأول للت��سع باجتاه �ساحية ده�ك اجلديدة)دوميز(

امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.

5-2. البديل الثاين: التو�سع باجتاه حمور دهوك- �سميل:

لهذا املح�ر اإمكانات عدة تتمثل يف انب�ساط االأر�ض، ووق�عها على الطريق الرئي�ض القادم من امل��سل باجتاه تركيا، 
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وقربها من مركز ق�ساء �سميل، ومدينة ده�ك، وت�فر بع�ض اخلدمات، وحاليًا با�سرت احدى ال�سركات االجنبية بتنفيذ 
قرية )اأفرو �سيتي Avro City( ال�سكنية هناك، كما قامت احلك�مة االقليمية بت�فري قطع اأرا�سي �سكنية وت�زيعها على 
االأكراد املهاجرين من دول اجل�ار)ايران، �س����ريا، تركيا( يف املقاطعة املعروفة ب�)تناهي( ، اأنظر ال�س���كل رقم)9(.
اال اننا جند يف ذات ال�قت العديد من املحددات لعل يف مقدمتها ال�س���كل ال�س���ريطي الذي �س���يطغى على املخطط 
االأ�سا�ض للمدينة يف حالة ت��سعها بهذا االجتاه وما يرتتب عليه من ُبعد املناطق املت��سعة عن اخلدمات يف مركز املدينة، 
وت�ليد كثافة مرورية ف�س���اًل عن اجل�انب االإجتماعية، اإذ يتح�س����ض �سكان مدينة ده�ك من الت�جه لالأ�ستقرار يف هذه 
املنطقة ب�س���بب اختالف عاداته���م وتقاليدهم االجتماعية ع���ن تقاليد ه�ؤالء املهاجرين اإىل جانب امل�س���اكل القان�نية 
 )Soil Bearing Capacity( بعدم ج�از ا�ستمالك االر�ض يف هذه املقاطعة، وامل�ساكل االن�سائية ب�سعف حتمل الرتبة

.)Swelling( وتعر�سها لظاهرة االأنتفاخ

                   
ال�سكل رقم )9( البديل الثاين للت��سع باجتاه حم�ر ده�ك- �سميل

امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.

                   
ال�سكل رقم )10( البديل الثالث للت��سع باجتاه قرية )اإيت�ت(  

        امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.

5-3. البديل الثالث: التو�سع باجتاه املحور اجلنوبي ال�سرقي للمدينة)باإجتاه قرية اإيتوت(:
اأو�س���ت بع�ض الدرا�س���ات املتخ�س�س���ة يف مراحل مبكرة من الت��س���ع الع�س����ائي للمدينة )ومنها درا�سة د.ها�سم 
خ�سري اجلنابي مدينة ده�ك..درا�سة يف جغرافية املدن عام 1985( باالإمتداد نح� اجلهة اجلن�بية ال�سرقية للمدينة 
يف م�قع قرية اإيت�ت.. ااّل ان الطبيعة ال�عرة لط�ب�غرافية املنطقة املحددة ب�ادي )اأفريكي( ، ووق�عها خلف املنطقة 
ال�سناعية، والتزايد الكبري يف اعداد ال�سكان، وظروف الهجرة املفاجئة التي اأ�سرنا اليها جعلت هذه امل�ساحات مبنية 

فعليًا يف ي�منا هذا وغري قادرة على اإ�ستيعاب املزيد من الت��سع، اأنظر ال�سكل رقم)10(.
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5-4. البديل الرابع: التو�سع باإجتاه منطقة �ساريا عرب نفق نافذ من اجلبل الأ�سود:
ينط�ي هذا البديل على حل ُمكِلف اإقت�س���اديًا يتمثل ب�س���ق نفق يف جبل �س���ندوخا)اجلبل االأ�س�د( املحيط باملدينة 
جن�ب���ًا لي����ؤدي اىل منطقة �س���اريا املتاخمة له واملتميزة بانب�س���اط �س���طحها، وقربها من مدينة ده����ك مع ت�فر بع�ض 

اخلدمات االأ�سا�سية، ومرور اخلط الدويل املقرتح عرب املنطقة، اأنظر ال�سكل رقم)11(.
مت ط���رح مث���ل ه���ذا احلل)االأنفاق( يف مدينتي ال�س���ليمانية وك�يه �س���من نف����ض االإقليم )كرد�س���تان العراق( قبل 
مايزيد عن ثالث �سن�ات ااّل انها مل تنفذ الأ�سباب كثرية م�قعية، واإقت�سادية، وال يت�قع ان تنفذ يف ده�ك اأي�سًا لنف�ض 
االأ�سباب، كما اأن العامل االإجتماعي املتمثل باإ�ستقرار اأبناء الطائفة اليزيدية )املنط�ية على نف�سها( يف منطقة �ساريا 
قد يعيق تاأقلم اأبناء الط�ائف واملذاهب االأخرى مع عاداتهم وتقاليدهم، هذا اىل جانب العزل الب�س���ري الناجم عن 

وج�د اجلبل كمحدد طبيعي.

5-5. البديل اخلام�ض: التو�سع باجتاه املحور ال�سرقي للمدينة)باإجتاه قرية بي�سري(:
اإن ما حّد من تطبيق هذا البديل ه� وادي بي�س���ري ال�س���يق الذي يقطع الرتابط الب�سري ويقطع املح�ر امل�ؤدي اإىل 

م�سيف زاويتة، اأنظر ال�سكل رقم)12(.

5-6. البديل ال�ساد�ض: التو�سع باجتاه املحور ال�سمايل للمدينة)باإجتاه �سد دهـوك(:
�ُس���ّيد �س���د ده�ك عام 1981 على مقربة من مركز املدينة، وج�به هذا البديل لدى طرحه باملعار�سة ال�سديدة من 
قبل امل�ؤ�س�س���ات ال�سياحية والبيئية الأن منطقة ال�سد �سياحية وتغذي مدينة ده�ك مباء ال�سرب، ورغم ذلك نالحظ اأّن 

هناك ت��سعًا ع�س�ائيًا حمدودًا يف هذا االجتاه، انظر ال�سكل رقم )13(.

                
ال�سكل رقم )11( البديل الرابع للت��سع باجتاه �ساريا عرب نفق نافذ من اجلبل االأ�س�د، 

امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.

                   
ال�سكل رقم )12( البديل اخلام�ض للت��سع باجتاه حم�ر )ده�ك- بي�سري( 

امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.
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ال�سكل رقم )13( البديل ال�ساد�ض للت��سع باجتاه )�سد ده�ك(  

   امل�سدر: الباحث اإعتمادًا على ال�س�ر الف�سائية.

م���ن اال�س���تعرا�ض ال�س���ابق للبدائل ال�س���تة، واإىل جانب �س���ع�بة حتقي���ق التنمي���ة العمرانية يف مناط���ق املرتفعات 
اجلبلية)كمحدد طبيعي(، جند ان هناك حمددات اإجتماعية واإقت�سادية، و�سيا�سية للمدينة، كما اأن بع�ض املحددات 
تعيق اإمكانية حتقيق بع�ض تلك البدائل لدرجة يك�ن من املنطق اإ�س���تبعادها من عملية تق�مي البدائل التي �س���نجريها، 

والبدائل امل�ستبعدة هي:
-البديل الرابع )حم�ر �س���اريا( ل�ج�د اجلبل االأ�س����د امل��س���ح يف ال�س���كل رقم )14( كمحدد طبيعي، اإىل جانب 

املحدد االإجتماعي الذي ذكرناه �سابقًا املتعلق بالتعاي�ض بني الط�ائف.
البديل اخلام�ض ل�ج�د وادي بي�سري امل��سح يف ال�سكلني )15 و16( كمحدد طبيعي.  -

البديل ال�ساد�ض ل�ج�د �سد ده�ك امل��سح يف ال�سكل رقم )17(.  -

      
ال�سكل رقم)14( ي��سح اجلبل االأ�س�د كمحدد طبيعي                                                    ال�سكل رقم)15( وادي بي�سري كمحدد طبيعي

  امل�سدر: الباحث.                                                                                                          امل�سدر: الباحث.

- ُطرحت البدائل واملقرتحات ال�س���ابقة من قبل الدوائر املعنية بغياب اإ�سرتاتيجية وا�سحة للت��سع امل�ستقبلي لهذه 
 )Vossing( املدينة، وعدم حتديث اأو مراجعة املخطط االأ�س���ا�ض ب�س���كل دوري، ليتم اإحالة امل��س����ع اإىل �س���ركة
االأملانية التي اإ�س���تكملت درا�س���تها م�ؤخرًا ومل تن�س���ره )حتى فرتة اعداد هذا البحث ع���ام 2009( وطرحت مقرتحات 

لثالثة بدائل م��سحة يف ال�سكل رقم )19( وهي:
1- الت��س���ع ط�ليًا باجتاه حم�ر ده�ك - �س���ميل)ليك�ن �سكل املدينة �سريطيًا( وب�س����رة م�سابهة للبديل  الرابع الذي 

اإ�ستبعدناه.
2- الت��سع باإجتاه منطقة �ساريا عرب نفق نافذ من جبل �سندوخا )البديل رقم 3 الذي اأو�سحناه �سابقًا(.
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3- الت��س���ع العمراين لعم�م املحافظة ولي�ض منطقة الدرا�س���ة )مدينة ده�ك ح�س���رًا(، بت��سع املراكز احل�سرية 
الثالث )ده�ك، و�س���ميل، وزاخ�( كل �س���من نطاقه وبجميع االإجتاهات املتاحة)فيك�ن الرتابط �سعيفًا بينها، ويك�ن 

ت��سع مدينة ده�ك غري مكافئ لنم� اأعداد ال�سكان فيها(.

 
ال�سكل رقم)17( �سد ده�ك �سمال املدينة.                                  ال�سكل رقم)16( وادي بي�سري كمحدد طبيعي

امل�سدر: الباحث.                                                             امل�سدر: الباحث.

ال�سكل رقم)18(: �س�رة حديثة ملدينة ده�ك ملتقطة من ف�ق اجلبل االأ�س�د، 2009، امل�سدر: الباحث.

ال�سكل رقم)19(: اإجتاهات الت��سع العمراين ملدينة ده�ك بح�سب مقرتحات ال�سركة االأملانية.
امل�سدر: الباحث.

 6. مفه�م اإطار العمل للتنمية العمرانية امل�ستدامة:

يذك���ر كيفن لينج )Kevin Lynch( يف كتاب���ه )A theory of good city form( ان اهم مامييز العمران عن 
باقي الفعاليات االن�س���انية ه� امتالكه ل�سخ�س���ية م�ستقلة وحياة م�ستمرة خا�س���ة به، فقيمته احلقيقية التقت�سر على 
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عالقته املبا�س���رة بالظروف االجتماعية او التقنية التي اوجدته اأ�س���اًل، بل ان تاأثريه ميتد ويت�ا�س���ل حتى بعد ان تتغري 
مالمح بيئته اال�س���لية، او بعد ان تزول متاما تلك اال�س���باب التي ادت اىل ن�س����ئه، فالعم���ران ميتد خارج حدود مكان 

.)Lynch,1981,p.37(وزمان والدته او الطبقة االجتماعية امل�س�ؤولة عن ظه�ره او الطراز الذي ينتمي اليه
تخ�سع اله�ية العمرانية للمدينة اىل تغيريات بفعل ما ي�ستجد من معطيات )عرب الزمن( وبفعل التداخل واالحتكاك 
مع الثقافات االخرى، اال ان هذا اليعني ان تطال التغيريات اال�س�ض العامة او ماي�سمى بالث�ابت مبا يهدد ن�اة اله�ية، 
هذه ال�س�رة من اله�ية يعرب عنها )Paul Knox( يف ا�سارة �سمنية اىل كال الن�عني من الع�امل )الثابتة واملتغرية( 
فيق����ل "م���ن خالل تط�ر الدرا�س���ات الثقافية تبني ان ه�ياتنا تت�س���كل من عدة ع�امل مثل الطبق���ة الق�مية، االنتماء 
الديني، م�طن اال�سل، ويحيط بهذه الع�امل مناق�سات متن�عة ح�ل م��س�ع ال�سفات والقابليات والتي تدعى امل�اقف 

.)Knox،2000،p.56( "الذاتية التي ت�ؤثر على الطريقة التي نت�سرف بها
وي�ؤك���د د. م�س���اري بن عبد اهلل النعيم يف درا�س���ته عن حت����الت اله�ية العمراني���ة للمدينة الثبات الن�س���بي للبنية 

الثقافية لهذه اله�ية وتغري ال��سط ال�سكلي املعرب عن هذه البنية)النعيم،2001،�ض84(.
وطبقًا للتعريف العاملي االآتي االأكرث �سم�اًل وتكاماًل للتنمية امل�ستدامة:

Sustainable development is”Development which meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”

جن���د اأن���ه جرى التاأكيد عل���ى تلبية احتياجات اجليل احلا�س���ر دون االإ�س���رار بقدرة اأجيال امل�س���تقبل على ال�فاء 
باحتياجاتها اخلا�س���ة وهي تفرت�ض حفظ االأ�س����ل الطبيعية الأغرا�ض النم� والتنمية م�س���تقباًل، وهذا ي�س���ري اىل ان 

التنمية امل�ستدامة تتيح اإ�سافة بعدين جديدين للتنمية:
- البعد الن�عي ملفه�م التنمية لي�س���مل الن�عية البيئية )Environmental Quality(  وعالقتها بن�عية  احلياة 

.)Quality of Life(
لالأ�س���ا�ض  ا�س���تن�ادًا  القادم���ة(  )االأجي���ال  البعي���د  امل���دى  عل���ى  التنمي���ة  لي�س���مل  للتنمي���ة  الزمن���ي  - البع���د 

.)Sustainable Base(امل�ستدام
اإن اأب�سط متثيل ملفه�م التنمية امل�ستدامة يتم من خالل درا�سة املنظ�مات التي يتعامل معها، ففي كل منطقة مهما 

اإختلف مقيا�سها )بلد، اأقليم، مدينة،...الخ( ت�جد منظ�متان اأ�سا�سيتان ملعي�سة االإن�سان هما: 
 )Socio-Economic Environment System( منظ�مة البيئة االجتماعية واالقت�سادية  - 

 )Natural Environment System( منظ�مة البيئة الطبيعية  -
اإن هاتني املنظ�متني غري منف�سلتني عن بع�سهما، وذلك ل�ج�د عالقات التفاعل املتبادل بينهما:

 تتك�ن منظ�مة البيئة االإجتماعية – االإقت�سادية من:
- البيئة العمرانية )Urban Built Environment( )املدن، والبنية االأ�سا�سية...الخ(.

 )Economic Systems( النظم االقت�سادية -
 )Social System( النظم االجتماعية وامل�ؤ�س�سات التي اأقامها االإن�سان -
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وتتلخ�ض اأهداف هذه املنظ�مة يف:
اأ.  تلبية احلاجات االأ�سا�سية لالإن�سان.

ب. حت�سني م�ست�ى الدخل واخلدمات والب�سائع.
ت. حتقيق العدالة االجتماعية وحت�سني امل�ساركة اجلماهريية.

اأما منظ�مة البيئة الطبيعية فتتك�ن من: 
- اله�اء ومك�ناته الغازية املختلفة.

- مياه االأمطار واالأنهار واملحيطات والبحريات.
- الرتبة وما يعي�ض عليها او بداخلها من نباتات وحي�انات.

- االإن�سان يف جمتمعاته املختلفة.
وتتلخ�ض اأهداف هذه املنظ�مة يف:

اأ.  احلفاظ على التن�ع الباي�ل�جي وتعظيم االإنتاجية للنظم االيك�ل�جية.
ب. احلفاظ على امل�ارد الطبيعية.

ت. حت�سني ن�عية مك�نات البيئة الطبيعية.
اإن مفه�م التنمية امل�ستدامة يعظم اأهداف املنظ�متني ب�سكل متزامن ومت�ازن.

وبالرج�ع اإىل اأحدث الدرا�سات العاملية وامل�ستندة اىل مفه�م التنمية العمرانية امل�ستدامة يف تناول الت��سع امل�سقبلي 
للم���دن، جن���د اأنها تدر�ض البدائل املطروحة قيا�س���ًا اىل مدى حتقيقها الأهداف التنمية العمرانية امل�س���تدامة، وه� ما 
 Goal Achievement(سنعتمده يف بحثنا، ولكي يك�ن حتليلنا دقيقًا �سنلجاأ اىل اإ�ستخدام م�سف�فة حتقيق االأهداف�
Matrix( وهي اإحدى التقنيات الفنية لعملية التخطيط تعطينا ت�س����رًا عن اإمكانية حتقيق االأهداف الرئي�س���ة )عرب 
جمم�عة من االأهداف الثان�ية لكل هدف رئي�ض( الإ�ستيعاب عملية الت��سع العمراين ملدينة ده�ك ب�سكل مت�ازن يحفظ 
اإ�س���تمرارية م�اردها املتن�عة يف ذات ال�قت، ورغم �سلبيات هذا االأ�سل�ب باإحتمال تعر�ض االأوزان املعتمدة لكل هدف 
يف هذه احلالة اىل اإعتبارات ذاتية..فاإن معاجلة هذه املع�سلة كانت باالإطالع على املجم�عة االآتية من اأحدث البح�ث 
والدرا�س���ات التي تناولت ت��س���ع املدن، واال�س���تفادة من كيفية تعاملها مع ق�س���ية ت�زيع االأوزان وحتديد االأهداف )مع 
مراعاة خ�س��س���ية مدينة ده�ك وعدم اإمكانية ت�س���بيهها باأمكانيات وحمددات املدن التي تطرقت لها هذه الدرا�سات 

وبالتايل يك�ن اأ�سل�ب واآلية التعامل مع مدينة ده�ك خمتلفًا عن اأ�سل�ب واآلية التعامل مع اأي مدينة اأخرى(:
1. Garry Smith, 2008

 Contributions of Brownfield Development to Urban Internal Expansion and   Urban 
Renewal in Practice

2. Monitoring of Long-term Urban Expansion by the use of Remote Sensing Images from 
Different Sensors

 By: Shigenobu Tachizuka - Tran Hung - Shiro Ochi - Yoshifumi Yasuoka

 Institute of Industrial Science, University of Tokyo

3. The Environmental, Social, and Health Dimensions of Urban Expansion 
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 By: Charles L. Redman and Nancy S. Jones 

 International Institute for Sustainability and the Consortium for the Study of Rapidly 
Urbanizing Regions, Arizona State University, November 12, 2004 

 Produced for a Population-Environment Research Network cyberseminar

4.  New York and Mexico City: Urban Expansion in the Americas

 By: C. Andrés Vélez G.

5. SRZ Urban and Regional Research

 By: Karl Czasny

 Co-workers: Wolfgang Alteneder, Bernhard Schöffmann

 Quality of Living in Urban Expansion Areas from the Point

 of View of Present and Future Inhabitants

 Study commissioned by the Vienna City Council - Department 50, Vienna, May   
1996

6. Waterford Vision 2025 General Plan, by Waterford City Council. 

كما اأن خلفيتنا االأكادميية وخربتنا املهنية ل�س���ن�اٍت عدة يف تدري�ض مادة الت�س���ميم احل�س���ري ملرحلة الدرا�سات 
العلي���ا بجامعة ده�ك، واإ�س���تقرارنا يف املدين���ة مايزيد على عقد ونيف م���ن الزمن وبالتايل معرفتنا ال�ا�س���عة لتاريخ 
هذه املدينة وتط�رها �ست�س���اعدنا كثريًا يف جتاوز ذلك، اأنظر اجلدول رقم)7( الذي يت�س���من تق�ميًا للبدائل الثالثة 
امل�س���رتكة بنم���ط التنمية العمرانية ال�س���ريطية)اخلطية( التي يحّتمها طبيعة م�قع املدين���ة وط�ب�غرافيتها، ويجعلها 

بالتايل ثالثة بدائل اأو خيارات لت�ّجه واحد)�سريطي(. 
اجلدول رقم )7( م�سف�فة حتقيق اأهداف الت��سع العمراين ملدينة ده�ك )GAM( بح�سب البدائل املطروحة

االأهداف 
وزناالأهداف الثان�ية لكل هدف رئي�ضالرئي�سة

البديل الثالثالبديل الثاينالبديل االأول
نقاطوزننقاطوزننقاطوزن

االإلتزام 
بنظريات 
العمران 
املعا�سر 
امل�ستدام

8756648432اإ�ستيعاب الت��سع العمراين امل�ستقبلي

7642428221احلفاظ على ت�ازن اإ�ستعماالت االأر�ض

6530424318االإن�سجام بني ا�ستعماالت االأر�ض املتجاورة

6530530530املحافظة على املقدرات البيئية

اأهداف بيئية

7642535428اإ�ستثمار االإمكانيات املتاحة للم�قع

7642535535االإن�سجام مع خ�سائ�ض البيئة وعنا�سرها

6530424318اإمكانية ال�سيطرة على حمددات امل�قع

5420315210احلد من التل�ث البيئي
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االأهداف 
وزناالأهداف الثان�ية لكل هدف رئي�ضالرئي�سة

البديل الثالثالبديل الثاينالبديل االأول
نقاطوزننقاطوزننقاطوزن

اأهداف 
اإقت�سادية

7535428428تقلي�ض الكلفة االإقت�سادية للتنفيذ

6530530530اإمكانية ال�سيطرة على هدر امل�ارد

5420420315تقلي�ض زمن التنفيذ واجلهد

7642535321تن�سيط التفاعل االإقت�سادي مع املدن واالأقاليم املجاورة

اأهداف 
اإجتماعية

7642535428احلفاظ على وحدة الن�سيج االإجتماعي

6530424318تهيئة اخلدمات االإجتماعية

5420420315حتقيق العدالة االإجتماعية

5420420420تفعيل امل�ساركة اجلماهريية

100531451367املجم�ع

123                                  الرتتيب

امل�سدر: الباحث.

وبناءًا على التحليل ال�س���ابق... يتبنى البحث فكرة البديل االأول )الت��سع باإجتاه �ساحية ده�ك اجلديدة( بعد حل 
امل�ساكل القان�نية، وت�فري اخلدمات الكافية، وتهيئة اخلطط الكفيلة باإ�ستيعاب الت��سع امل�ستقبلي... وهي حل�ل ممكنة 
وت�ساعد يف تفادي الكلف االقت�سادية للبديل الرابع، وامل�ساكل االإجتماعية للبديلني الرابع والثاين، واملحددات امل�قعية 

للبديلني اخلام�ض وال�ساد�ض. 
وعم�مًا يقع على عاتق اجلهات احلك�مية املعنية واملتخ�س�س���ني بتخطيط املدن والت�س���ميم احل�سري اأن يتدارك�ا 
االأمر قبل ف�ات االأوان، ويتجنب�ا تكرار االأخطاء امل�سابهة التي وقعت يف العديد من املدن العراقية خالل فرتات �سابقة 
حني متت االإ�س���تعانة بال�س���ركات واملكاتب االإ�ست�س���ارية االأجنبية، وعليه يتحفظ البحث على اإحالة امل��س�ع اإىل �سركة 
)Vossing( االأملاني���ة الفتقارها اإىل املعرف���ة الكافية بتقاليد واأعراف املجتمع العراق���ي وحاجاته، ويّتف�ق يف هذا 
الطرح مع راأي )هاري باران( الذي اأكد على ان التخطيط والعمارة لي�سا فقط ال�سكل املادي للمباين اأو منط تط�يري 
للمحافظ���ة على احلياة احل�س���رية ب���ل انهما اأفكار ومفاهيم متث���ل يف جمم�عها رغبات االن�س���ان وجمتمعه من خالل 
تط�ره عرب املا�سي البعيد يف اطار اإجتماعي وثقايف وبيئي معني تبل�رت فيه اهداف حياته املعا�سة الي�م وجمتمعه الذي 
ينتمي اليه بالعمل ب�س���كل فردي وجماعي، كما اأن باران اأكد هذا الراأي بت�س���اوؤله: الريا�ض..هل مازالت مدينة عربية؟ 
وي�س���ري هذا اىل اأن منط التخطيط العمراين ملدينة الريا�ض مل يحرتم اخل�سائ�ض االجتماعية التي كانت م�ج�دة يف 
االحياء التقليدية مما اأوجد �سخ�سية اإجتماعية جديدة تعاين من امل�ساكل نف�سها التي عاناها خمطط� مدينة الريا�ض 

يف دولهم)باران، 1986،�ض58(.
ويف هذا ال�س���دد اأي�س���ًا اأ�س���ار )د. عبد الباقي اإبراهيم( اىل اإرتباط الهيكل العمراين للمدينة مبق�مات املجتمع 
والعالقات االن�س���انية ال�س���ائدة فيه )الن�س���اط االإجتماع���ي، العادات، التقاليد، الدين( اىل جانب امل�س���ت�ى املعي�س���ي 

والتط�ر التكن�ل�جي تندرج جميعها �سمن ما يطلق عليه )املق�مات احل�سارية للمدينة()اإبراهيم، 1985، �ض12(.
كم���ا اأن )د. خلي���ل اإبراهيم العلي( ي�ؤكد “ ان غياب اخل�ا�ض �س���يجعل البيئة العمرانية غريبة االنتماء عن احلكم 



فار�ض �سكري حمي�د

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
559

اجلمع���ي ولي�ض لها اأية مرجعية حتدد ماهيتها وظ�اهرها، لذا �س���تفقد حينئذ ه�يتها لع���دم انتمائها ك�نها تفتقر اىل 
عملية املقارنة بالبيئة اجلمعية” )العلي، 2001، �ض44(.

فيما ي��س���ح )د. حازم النجيدي( هاج�ض اله�ية م�س���ريًا اىل ان” ال�س���مة الرئي�سية للممار�سة املعمارية يف املدينة 
العربية حاليًا هي املفارقة بني ماُق�سد حتقيقه وبني مايتحقق فعاًل” )النجيدي،2001،�ض213(.

وتطال���ب )د.قبيل���ة فار����ض املالك���ي( ع���رب درا�س���تها “العم���ارة املعا�س���رة يف الع���امل اال�س���المي..ه�يتها واث���ر 
التكن�ل�جيا)تقانة( الع�سر فيها” بت�سنيف االجتاهات املتعاملة مع التقنية من جهة واالرث العمراين من جهة اخرى 
اإعتمادًا على ا�س���ل�ب تعاملها معها مع بيان اجل�انب التف�س���يلية للم�قف جتاه التقنية احلديثة والرتاث بحيث ي�س���كل 

معيارًا لت�سنيف الت�جهات العمرانية)املالكي،1998،�ض243(.
وتطرقت درا�سة مطل�ب امل��س�مة ب�”حتّ�ل الن�سق يف املدينة” اىل ماذكرته )Colquhoun( ح�ل زرع العنا�سر يف 
املدينة كاأج�سام غريبة يف نظام ع�س�ي )Organic System( ت�ؤدي اىل تعميق االنقطاع بني القدمي واجلديد،الن�سيج 

والهيكل،ال�سكل واخللفية، البيئة واملعنى)مطل�ب،2000، �ض132(.
فيم���ا ناق����ض )Kennith Frampton( العالق���ة احلدي���ة الت���ي ي�لده���ا املتقاب���الن النم�ذج/الط�ب�غرافي���ا 
)Topology/Topography( ذاك���رًا ان النم����ذج ه���� وليد النمط اال�س���تهالكي الذي جاءت به التقنية املعا�س���رة 
لتجعل من املبنى جمرد هيكل ان�س���ائي ميكن تكراره يف اي مكان، يف املقابل هناك مناذج مرتبطة بامل�قع وخ�سائ�سه 
الط�ب�غرافي���ة هذه النماذج "تهتم باجلذور احل�س���ارية للمكان وتبني مناذجها على التاريخ احلقيقي او اال�س���ط�ري 

له" )فرامبت�ن،1992،�ض43(.
وهن���اك م���ن ي���رى ان املباين احلديث���ة التدعم القيم���ة الثقافي���ة للمدين���ة العربية النه���ا تتبنى االمن���اط الغربية 
Abu-(       "ك����ن "ا�س���حابها كان���ت لديه���م الرغب���ة يف ابراز انف�س���هم اجتماعي���ًا عن طريق تبن���ي هذه االمن���اط

.)253-Ghazzeh،1997،pp.229

كما ان مفتي انتقد "اختالط االمناط والطرز العمرانية يف العمارة احلديثة م�سريًا اىل امكانية م�ساهدة ا�سكال تقليدية 
)26-Mofti،1989،pp.17( "وا�سالمية وتاريخية ورومانية واوربية حديثة يف مباين متقاربة واأحيانا يف املبنى نف�سه

على ان ب�ادر ال�عي باهمية الدور الثقايف للبيئة العمرانية بداأ مبكرًا ن�سبيًا على امل�ست�ى العربي يف بع�ض االقطار، 
وان كان ذو �س���بغة عاطفي���ة، فقد ا�س���ار )د. حممد �س���الح( ع���ام 1980 اىل ان " املباين احلالي���ة يف املدينة العربية 
فقدت ه�يتها وا�سكالها العمرانية، وافكارها الرئي�سة وتنظيمها الفراغي )وحتى( التقنية امل�ستخدمة ا�سبحت هجينًا 
م���ن اخل�س���ائ�ض الغربي���ة" )Al Gabbani،1984،p.275( ولعل قرار الهيئ���ة العليا لتط�ير مدين���ة الريا�ض بالغاء 
املق���رتح الذي و�س���عه االيط���ايل فرانك� األبيني )Franco Albini( عام 1974م ملنطقة ق�س���ر احلكم و�س���ط املدينة 
وا�ستبداله مبقرتح يعرب عن اخل�سائ�ض الب�سرية والفراغية والتقليدية يعك�ض بع�ض ال�عي حتى لدى ا�سحاب القرار.

كل الطروحات امل�سار اليها اعاله تدعم ت�جهات بحثنا، وت�ؤكد �سحة الفر�سية التي اإ�ستند اإليها، وتدفعنا بالتايل اإىل 
دق ناق��ض اخلطر عرب هذا البحث اآملني من اجلهات املعنية التحرك بروؤيا خمل�سة وخط�ات علمية وعملية وت�سخري كافة 
اجله�د واالمكانات من اجل ا�ستيعاب الت��سع العمراين لهذه املدينة وفق خ�س��سياتها االإقت�سادية والثقافية والبيئية. 
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7. االإ�ستنتاجات والت��سيات:

7-1. الإ�ستنتاجات:
1. حتتاج �سيا�سات ت��سع املدن اىل حتديد اأهداف وا�سحة قبل ال�سروع بتنفيذها، كما ان مناطق الت��سع يفرت�ض 
ان تتميز بالكفاءة )Efficient Urban Expansion( واالإمكانات الكبرية لتحقيق العمران امل�س���تدام ب�س���كل 

مت�ازن)يح�ل دون هدر امل�ارد( وم�ستمر)عرب الزمن اىل االجيال القادمة(.
2. ت����ؤدي املح���ددات الطبيعية والتخطيطية والعمرانية دورًا حا�س���مًا يف ا�س���تيعاب مناطق الت��س���ع باآليات حتقق 

االهداف االقت�سادية واالجتماعية والبيئية للتنمية العمرانية امل�ستدامة يف املدن.
وفقًا لغايات التنمية العمرانية امل�ستدامة يف�سل ربط املدينة باملناطق املت��سعة عن طريق املناطق الزراعية)بعد   .3
درا�ستها جي�ل�جيًا( للت��سل اىل الت�سام يف �سكل املدينة )Compact Urban Form( ولي�ض الف�سل والتجزئة.

4. ينعك�ض الفكر العام ال�سائد يف املدينة على الفكر التخطيطي،فامل�سهد احل�سري ملدينة ده�ك مل يت�لد �سدفة 
وال عن�ة بل جاء نتيجة التفاعل بني ع�امل اإقت�سادية واإجتماعية وعمرانية وتقنية وطبيعية.

اإرتبطت االأهمية امل�قعية ملدينة ده�ك منذ القدم مب�قعها �سمن �سبكة الطرق االقليمية وبقيت حتتفظ بهذه   .5
االهمية على م�ست�ى املحافظة واالإقليم والعراق حتى االآن.

6.�س���ّكل عامل الهجرة )الريفية، ومن املحافظات االأخرى( الأ�س���باٍب ومقا�س���د خمتلفة ولي�ض الزيادة الطبيعية 
العامل الرئي�ض وراء النم� ال�سريع الأعداد �سكان منطقة الدرا�سة.

7.برز تاثري العامل التخطيطي يف الرتكيب الداخلي ملدينة ده�ك ب�س���كل عام نهاية املرحلة امل�رف�ل�جية الثانية 
حني مت و�سع اأول خمطط اأ�سا�ض للمدينة عام 1973 ليهمل بعدها دون مراجعة وتق�مي فكان ان تدخلت ع�امل 

ومتغريات كثرية للتجاوز عليه و�ساد الت��سع العمراين الع�س�ائي مبا رافقه من �سلبيات يف ج�انب عديدة.
8.ظه���ر م���ن خ���الل التحلي���ل..ان هناك )حم���ددات طبيعي���ة( �س���كلت عائقًا كب���ريًا اأم���ام بع�ض البدائ���ل التي 
املتعلق���ة  االإجتماعي���ة(  )املح���ددات  جان���ب  اىل  ده����ك،  ملدين���ة  امل�س���تقبلي  الت��س���ع  الإ�س���تيعاب  طرح���ت 
بع���ادات وتقالي���د بع����ض ط�ائ���ف ال�س���كان، و)املح���ددات ال�سيا�س���ية( املتعلق���ة بطبيع���ة العالق���ة االإداري���ة 
القائم���ة ب���ني احلك�م���ة املركزي���ة يف بغ���داد واإقلي���م كرد�س���تان ال���ذي يطال���ب ب�س���م بع����ض مناطق الت��س���ع 
املقرتح���ة اإىل �س���يطرته، ف�س���اًل ع���ن )املح���ددات االإقت�س���ادية( املتمثل���ة بالكلف وامل����ارد املالية ال�س���خمة 
املطل�ب���ة لتنفي���ذ بع����ض البدائ���ل وخا�س���ة تل���ك املت�س���منة حف���ر االأنف���اق يف ال�سال�س���ل اجلبلي���ة املحيط���ة. 

7-2. التو�سيات:
1.ي��سي البحث بالتحرك حمليًا على م�ست�ى كل بلد نامي )ومنها العراق( وبح�سب خ�س��سيته �س�ب التنمية العمرانية 
:)Basic Activities( وتت�سمن االأن�س���طة االأ�سا�سية ،)امل�س���تدامة �س���من جمم�عتني من االأن�سطة )اأ�سا�سية و�ساندة

   - حت�سني عملية �سنع القرار.
   - حت�سني اأنظمة التخطيط واالإدارة.

   - ت�فري البيانات واإ�ستثمار التقنية املتط�رة يف بناء قاعدة معل�مات تخدم امل�ساريع امل�ستقبلية.
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   - تبني اإ�سرتاتيجية وطنية �ساملة للتنمية امل�ستدامة.
   اأما االأن�سطة ال�ساندة ) Supporting Activities( فت�سمل:

   - اإ�سدار وتفعيل الت�سريعات واإيجاد قن�ات التن�سيق بني االأجهزة التنم�ية والبيئية.
   - ت�جيه اأن�سطة القطاع اخلا�ض بخطط مدرو�سة. 

   - ن�سر الت�عية البيئية بني �سرائح املجتمع.
2.العم���ل على حتقيق الت�ازن بني مك�ن���ات املدينة الثابتة واملتغرية..وي�ؤكد البح���ث ان ذلك الميكن ان يتحقق من 
جانب امل�س���مم املعماري او املخطط العمراين فقط بل مب�س���اهمة وتفاعل اجلمه�ر ودعم واإ�س���ناد اجلهات الر�س���مية 

لتط�ير البيئة العمرانية وا�ستيعاب ت��سعها امل�ستقبلي بخطط مدرو�سة �سمن مفاهيم التنمية العمرانية امل�ستدامة.
ن�س���ر ال�عي البيئي عرب الندوات وامل�ؤمترات وامل�س���ابقات والدع�ة اىل قيام جمعيات ومنظمات مدنية ت�سجع   .3

امل�ساركة اجلماهريية الفاعلة يف خطط التنمية العمرانية امل�ستدامة.
4.ن��س���ي ب�سرورة تق�سي ال�سياق احل�س���ري العام)الثقايف، والعمراين( للمدينة وخماطبته ب�سريًا وفراغيًا لدى 
درا�س���ة بدائل ت��س���عها امل�ستقبلي ملا لذلك من اهمية يف ت�فري قاعدة فهم م�س���رتكة يطرح خاللها املخطط�ن اراءهم 

الفردية يف ذات ال�قت الذي يحقق�ن الت�ا�سل مع املجتمع املتلقي.
5. احل���ذر م���ن نقل احلل�ل اجلاهزة املطبقة يف بلدان اجنبي���ة وتطبيقها على واقع حال مدننا الن ذلك خطاأ فادح 

عانت منه والزالت مدن عراقية اتبعت �سابقًا هذه اخلط�ة.
6. التح���رك باإجراءات فاعلة و�س���ريعة لتق�مي املخطط االأ�س���ا�ض احلايل ملدينة ده�ك، وال�س���يطرة باآليات ادارية 

وقان�نية على النم� الع�س�ائي احلا�سل فيه مبا يتفق واملعايري التخطيطية املنا�سبة.
7. اإ�س���تنادًا اىل التحليل الذي اأجريناه للبدائل املطروحة.. ن��س���ي ب��س���ع اخلطط املنا�سبة لتبّني البديل االأول يف 
اإ�س���تيعاب ت��س���ع املدينة باإجتاه �ساحية ده�ك اجلديدة بعد تعزيز اإمكانات هذا امل�قع ذي املحدداٍت املمكن ال�سيطرة 

عليها قيا�سًا ببقية البدائل ذات االأعباء االإقت�سادية واالجتماعية والطبيعية.
8. ي��سي البحث ب�سرورة االإرتقاء بكفاءة منت�سبي دائرتي التخطيط العمراين والبلدية، وتفعيل الدور االأ�ست�ساري 
للمعهد العايل للتخطيط بجامعة ده�ك وم�س���اركة فريق من املتخ�س�س���ني بالتخطيط العمراين يف اتخاذ القرارات، 
واإج���راء الدرا�س���ات يف ه���ذا املجال، وم�اكب���ة مفاهيم اال�س���تدامة العمرانية لدى تق�ميها وبالت���ايل حتديث املخطط 

اال�سا�ض للمدينة وفقًا لنتائجها.
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Abstract
The contemporary world is facing many challenges associated with rapid urban 
development caused by population growth and the evolution of modern human life. No 
matter how small the city was, it must provide different functions to its population and 
its surrounding areas. Those functions take the form of spatial uses which share the built 
areas of the city, with the allocation of free places, green, or planted spaces within the 
municipal or administrative boundaries for what can be expanded on the uses in the future 
(Future Expansion) which will be clarified and spatial relations connecting it with the City 
Master Plan, or what the urban planners call(The Identity of the City), which varies from 
a city to another in accordance with the climatic, social and economic privacy of each.
The mechanisms and frames of constructional changes in the last period aim to head 
towards sustainability in the planning and development of urban centres and in its 
connection with the concepts of sustainable urban development and the conservative 
and guiding management policies which satisfy the recent and future needs of the 
environmental, natural, human and resources and the available constructional resources.
Based on the previous argument, our research deals with the absorption of the Urban 
Built Expansion and the accompanying repeated mistakes and hurdles in many third 
world countries.
We are trying to get a set of scientific alternatives which are based on the concept of 
Sustainable Urbanism to accommodate this expansion, with all accompanied natural 
and artificial Thresholds. For practical application one of the cities of the mountainous 
region in Iraq (Dohuk City) was chosen, considering the sustainability as one of the most 
modern concepts which is attracting the attention of Construction and Urbanism experts.
This city was chosen due to its strategic importance for Iraq depending on its natural 
and human resources capabilities which can be exploited for its future expansion. This 
research concludes that achieving the required theoretical bases of sustainable urban 
development depends on finding collective solutions of local nature both on the formal 
and public level.
These solutions must be suitable for the place and the constructional and environmental 
system related to the study area. The research gives conclusions attempting to open 
future scientific and practical scopes which enhance the importance of depending on 
the concept of sustainable development in the third world, generally, and in Iraq and 
Dohuk city particularly.


