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ختطيط املدن السعودية يف إطار هويتها العمرانية
 )حالة دراسية: مدينة حائل(

أسامة سعد خليل إبراهيم
أستاذ ، قسم التخطيط العمراين،كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود

 Osamasaad70@yahoo.com

قدم للنرش يف 1435/7/10هـ ؛ وقبل للنرش يف 1436/5/10هـ

التارخيية،  املدن  البيئي يف ختطيط  التوازن  العاملي واملحيل برضورة حتقيق  االهتامم  إطار  البحث.  يف  ملخص 
هذه  تأصيل  عىل  تشجع  اسرتاتيجيات  السعودية  العربية  اململكة  تبنت  فقد  العمرانية؛  هويتها  عىل  للحفاظ 
ما  وهو  التارخيية،  املدن  يف  املتسارع  الطبيعي  النمو  إشكالية  البحث  ويناقش  املختلفة.  مدهنا  ضمن  املفاهيم 
العمرانية  املخططات  بني  التشابه  هو  اإلشكالية  هذه  مظاهر  أهم  ومن  املحلية.  وهويتها  طابعها  يفقدها  قد 
اجلديدة يف العديد من املناطق عىل الرغم من تباين خصائصها املكانية وأهدافها العمرانية وأبعادها الرتاثية. 
وتم اختيار مدينة حائل شامل اململكة السعودية نظرًا ملوقعها املتميز، وخصائصها الطبيعية والعمرانية املتفردة، 
التطوير العمراين الذي يتوافق مع  باملدينة وتعكس أسس  وهذه املقومات الرتاثية والطبيعية تشكل العمران 
هذه املعطيات. وتتعاظم أمهية البحث يف التزامن مع اخلطط التطويرية احلالية بشامل املدينة وجنوهبا ومنظومة 

احلركة هبا. 
‘‘خطوات منهجية لتحقيق اهلوية يف ضوء اخلصوصية املحلية واإلقليمية للمدن’’  يركز البحث عىل صياغة 
ويعتمد البحث يف ذلك عىل ‘‘املنهج االستقرائي’’ للمداخل املتبعة يف التخطيط العمراين، واملنهج ‘‘الوصفي 
الراهنة  البحث يف: تشخيص احلالة  النتائج املستهدفة من  الدراسية. وتتمثل أهم  والتحلييل’’ لدراسة احلالة 
اهلوية  لتأصيل  الكيفية  اجلوانب  حتدد  التي  التطويرية  األطر  تأكيد  ثم  ومن  العمرانية،  وهويتها  حائل  ملدينة 
املحلية باملدن، وذلك يف ضوء تأصيل دور املدن التارخيية واحلفاظ عليها بوصفها منطلقًا لعمران مستقبيل ينبع 

من الثوابت األصيلة للمملكة العربية السعودية وحيقق أهدافها الوطنية.

الكلامت املفتاحية: اهلوية العمرانية، التخطيط العمراين، املدن التارخيية، التوازن البيئي.
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1- املقدمة 
يتنـاول البحـث موضـوع اهلوية يف ختطيـط املدن 
السـعودية، وذلـك مـن منظـور اخلصوصيـة العمرانية 
التـي تتمتـع هبـا غالبيـة املـدن السـعودية، وذلـك مـن 
أجـل عمـران بيئـي مسـتدام يعكـس الـروح والطابـع 
املميـز، ويف هـذا اإلطـار يناقـش البحـث جمموعـة من 

اخلطـوات واملراحـل اإلجرائيـة تتضمـن مـا ييل: 

1-1 مشكلة البحث:
وضـوح  حمدوديـة  يف:  البحثيـة  املشـكلة  تتمثـل 
الطابـع الذي يعكـس اهلوية املحليـة للمـدن التارخيية، 
بـام ال يتناسـب مـع قيمتهـا احلضاريـة ويعـزى ذلـك 
التسـاع نطـاق عمـران املدن، وعـدم املشـاركة الكافية 
ملعيـار اهلويـة املحليـة يف عمليـات التخطيـط والتطوير 
خـال مسـتوياهتا اإلقليميـة والوطنيـة، ونسـتطيع أن 
نلمس حجم املشـكلة مـن خال اسـتقراء االمتدادات 
اجلديـدة حلائـل والتـي تتشـابه إىل حـدٍّ كبـر مـع مدن 
أخـرى، عىل الرغـم من التبايـن يف خصائصهـا املكانية 

وخلفياهتـا الرتاثيـة وأهدافهـا العمرانية. 

1-2 أهداف البحث:
يتبنـى البحـث تطبيق مفاهيـم ‘‘اهلويـة العمرانية 
املحليـة باملـدن السـعودية’’، من خال املنظـور األكرب 
وهـو املسـتوى ‘‘اإلقليمـي والوطنـي’’؛ لذلـك هيدف 
البحـث إىل:‘‘صياغـة خطوات منهجية يسـهل تطبيقها 
السـعودية،  العربيـة  اململكـة  بمـدن  اهلويـة  لتأصيـل 

والتواصـل  التوافـق  حتقيـق  شـأنه  مـن  األمـر  وهـذا 
املدينـة وامتداداهتـا اجلديـدة’’،  العمـراين بـني تـراث 
وتتمثـل األهـداف الفرعيـة يف: إبـراز القيـم الرتاثيـة 
باملـدن التارخييـة يف إطـار شـخصيتها املحليـة. ودعـم 

أطـر السـياحة البيئيـة باملـدن التارخييـة.

1-3 أمهية البحث:
تـأيت أمهية البحث يف إطار ما أكدته االسـرتاتيجية 
الوطنيـة للمملكـة العربيـة السـعودية، 1421ه والتـي 
تنـص عـىل: ‘‘رضورة حتقيق التنميـة العمرانية املتوازنة 
باملـدن السـعودية، واحلفاظ عـىل مواردهـا الطبيعية يف 
ضـوء اخلصوصيـة املحليـة للمـدن’’، وقـد تـم اختيار 
مدينـة حائـل كنمـوذج للمـدن التارخيية ملا هلـا من ثقل 
عمـراين يف منظومـة التنميـة باإلقليم، وهـي مقبلة عىل 
تنميـة واسـعة وأمهها تفعيـل برنامج التطويـر العمراين 
الشـامل للمدينـة، ورشايني احلركـة هبا لتقـوم بدورها 

التنمية. منظومـة  يف 

1-4 منهجية البحث:
يعتمـد البحث عـىل ‘‘املنهج االسـتقرائي’’ ألهم 
الدراسـات العمرانيـة املعنية بالرتاث العمـراين واهلوية 
املحليـة، وعـرض لألطر النظريـة واملداخـل التطويرية 
التـي اسـتهدفت ختطيـط املـدن يف إطـار يتوافـق مـع 
واسـتخدام  الرتاثيـة،  وخلفياهتـا  احليـوي  نطاقهـا 
مدينـة  لدراسـة حالـة  التحليـيل’’  الوصفـي  ‘‘املنهـج 
حائـل وتشـخيصها مـن املنظـور الطبيعـي والعمراين. 
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ويوضـح )الشـكل رقـم 1( مراحـل إعـداد البحـث.

 

 "الحالة الدراسية"
 تحليل المحتوى العمرانيالمحور الخامس: 

 .تحليل الخلفية التاريخية والحضارية -
 .تحليل أهم المباني المعاصرة والحديثة -
 .استخالص أهم المفردات والسمات العمرانية -

منهجيات تخطيطية"خطوات "مداخل و  "دراسات نظرية"  

 المحور الثاني: المداخل والنظم التخطيطية
 .للمدن التخطيطية المداخلتطور -
 تخطيط.الالمنهجيات الحديثة في -
 التحليل العمراني وضوابط التطوير.-
 

 المحور األول: محتوى المدن التاريخية
 مفاهيم الشخصية والهـوية.-
 أسس تطوير المدن التاريخية.-
 تأصيل المحتوى العمراني.أطر -
 

 صيل الهوية في مدننا التاريخية"أمنهجية لتخطوات المحور الثالث: "

 المحلي في إطارهاتخطيط المدن التاريخية لمنهجية صياغة خطوات : هوتوصيات البحثنتائج 
 

 الحالة الدراسيةاختيار : الرابعالمحور 
 .مدينة حائلأسباب اختيار  -
 .الموقع المكاني وأهم الخصائص -
 .النسق العمراني للوضع الراهن -
 

 المحلية والحضارية. تهاغالبية المدن للطابع العمراني الذي يعكس هوي افتقاد البحثية:* المشكلة 
 ؟ اريةالحضشخصية عمرانية تنبع من خلفياتـها  ذاتكيف نجعل مدننا التاريخية  للبحث: * السؤال الرئيس

 "تحقيق الهوية المحلية للمدن من خالل المداخل التنموية الحديثة للعملية التخطيطية"  :* الفرضية البحثية

المدن وتصميمها" تخطيط الهوية العمرانية في "
 "المدن التاريخية

الشكل رقم )1(:  مراحل إعداد البحث

1-5 أدبيات البحث: 
يناقـش البحث موضـوع أطر تأصيل الشـخصية 
املعايـر  مشـاركة  تفعيـل  أسـاليب  وبحـث  املحليـة، 
البيئيـة والرتاثيـة خـال مراحـل العمليـة التخطيطيـة 
باملـدن، وىف إطـار ذلك يتضمـن اجلزء التـايل بعضًا من 
الدراسـات التـي تناولـت هـذا املوضـوع مـن خـال 

جمموعـة مـن املحـاور كالتايل:

أوالً: الرؤى الفكرية لتأصيل اهلوية املحلية باملدن:
للمملكـة  الوطنيـة  االسـرتاتيجية  إطـار  يف   -
العربيـة السـعودية، 1421هــ، تـم إعـداد املخططات 
اهليكليـة ملناطـق اململكـة مرتكـزًا عـىل مفاهيـم التنمية 
والتوافـق  التـوازن  وحتقيـق  املسـتدامة،  العمرانيـة 
العمـراين بـام يدعم ‘‘الشـخصية اإلقليميـة واملحلية’’. 
دعـاة  مـن  وهـو   -  )Gilbert, 1971( يقـول  ذلـك  ويف 
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الشـخصية اإلقليميـة -: ‘‘إن حتليـل شـخصية اإلقليم 
تتنـاول معامله وماحمـه وخصائصه النوعيـة وتوزيعاته 
الـذي  املـكان وجوهـره  املكانيـة، باإلضافـة إىل روح 
يف  احليـاة  وقوانـني  وظـروف  وطبيعـة  نمـط  يعكـس 
املـكان’’. ويؤكـد )محـدان،1980م(، أن ‘‘الشـخصية 
العمرانيـة أكـرب مـن املحصلـة الرياضيـة للخصائـص 
الكامنـة، وإن مـا يعطـي منطقـة تفردهـا هـو أن تنفـذ 
العمـراين  التخطيـط  كتـاب  ويف  املـكان’’،  لـروح 
واإلقليمـي يؤكـد )هـال،2011م( أن املدخل احلديث 
للعمليـة التخطيطيـة يتأسـس عـىل مفاهيم عـدة ترتكز 

عـىل اهلويـة واالسـتدامة العمرانيـة. 

ثانيًا: التطوير العمراين للمدن يف إطار مستدام:
أوضـح )ماوتـن، 2011م( يف كتابـه ‘‘التصميـم 
العمـراين- الطريقـة والتقنيات’’، أن ‘‘مفتـاح التطوير 
حسـبانه  يف  يأخـذ  أن  جيـب  للمدينـة’’  املسـتقبيل 
شـخصية  فهـم  يعنـي  بـام  التارخيـي’’،  ‘‘التحليـل 
حتقيـق  عنـارص  ألهـم  الكتـاب  وعـرض  املـكان، 
حتليـل  لتقنيـات  العمـيل  التطبيـق  خـال  مـن  ذلـك 
وخصوصيتهـا  اإلدراكـي  وتركيبهـا  املدينـة  ‘‘مشـهد 
العمرانيـة’’. كذلـك أكـد )بتـس، 2010م( يف كتابـه: 
العمـراين  والتخطيـط  التصميـم  ‘‘اسـرتاتيجيات 
لتحقيـق االسـتدامة والربـح عىل مسـتوى العمـران’’، 
لتحقيـق املحليـة  بالبيئـة  العمـران  ارتبـاط  رضورة 

 مفاهيـم االسـتدامة، وعرضت الدراسـة لنـامذج مدن 
عامليـة حققت إسـهامات واضحة يف جمال االسـتدامة. 
ويف جمـال دراسـة ‘‘األنـامط العمرانيـة املتوافقـة بيئيـًا 
الريـاض’’                   اجلديـدة يف مدينـة  السـكنية  مـع األحيـاء 
)خليل، 1429ه( أوضحت الدراسـة احلاجة الشـديدة 
لصياغـة أطـر حتـدد اهلوية املحليـة وموجهـات تؤصل 

الرتبـاط العمـران باملكان.

ــدن اململكــة  ثالثــًا: دراســات اهلويــة العمرانيــة بم
العربيــة الســعودية:

والقرويـة،  البلديـة  الشـؤون  )وزارة  أعـدت 
1423هــ( كتابًا بعنوان: ‘‘الـرتاث العمراين يف اململكة 
العربيـة السـعودية’’ واسـتهدف رصـد وتوثيـق تاريخ 
املـدن باململكـة من خـال األقاليـم واملناطـق اإلدارية 
للـرتاث  اهلائـل  املخـزون  الدراسـة  وأوضحـت  هبـا، 
العمـراين الـذي تزخر بـه اململكـة، وهو ما حيتـاج معه 
إىل منظومـة متكاملـة إلدارتـه يف إطار مسـتدام، كذلك 
مـن  ‘‘صـورًا  1424م(،  )احلصـني،  كتـاب  عـرض 
الـرتاث العمـراين’’ يف املدن السـعودية، وأهـم املامح 
العمرانيـة ورضورة احلفـاظ عـىل الطابـع العـام الـذي 
تتميـز بـه املـدن. ومـن الدراسـات أيضـًا التـي أعدهتا 
)اهليئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض، 1427هــ(، 
‘‘مـرشوع تطويـر وتأهيـل الدرعيـة  دراسـة بعنـوان: 
والعمـراين  التارخيـي  الواقـع  ورصـدت  القديمـة’’ 
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للمنطقـة الرتاثية، وركزت بشـكل أسـاس عـىل آليات 
للتنفيـذ والتطويـر واملتابعـة. وأعدت )وزارة الشـؤون 
البلديـة والقرويـة، 1423هــ(، ‘‘دراسـات املخطـط 
اهليـكيل ملحافظـة الدرعية’’ يف إطـار الرؤى املسـتقبلية 
املسـتهدفة والتوجهات االسـرتاتيجية للمملكة العربية 

السعودية.
اهلويـة  دراسـات  تشـر  سـبق:  مـا  وخاصـة 
منهجيـة’’  ‘‘خطـوات  صياغـة  رضورة  إىل  العمرانيـة 
التخطيطيـة  املسـتويات  بـني  التوافـق  عـىل  تعمـل 
املختلفـة مـن أجـل صياغـة عمـران حيمـل يف طياتـه 
واضـح  بشـكل  ذلـك  وأكـدت  املجتمعـات،  هويـة 
إصـدارات بلديـة حمافظة الدرعية، ودراسـات )خليل، 
1432هــ(، ‘‘التوافـق البيئي بني املخططات السـكنية 
مدينـة  دراسـية  حالـة   - الرتاثيـة  واملنطقـة  اجلديـدة 
الدرعيـة، عـىل رضورة اختاذ خطـوات منهجية لتحقيق 
التوافـق بـني املخططـات السـكنية اجلديـدة واملناطـق 

التارخييـة’’.

املناطــق  مــع  التعامــل  وأســاليب  مداخــل   -2
لتارخييــة:  ا

عامـل  عـىل  أسـاس  بشـكل  االعتـامد  يصعـب 
القيمـة  ذات  املناطـق  حتديـد  يف  وحـده  الزمـن 
التحديـد نسـبيًا إىل حـد  يعـد هـذا  التارخييـة، حيـث 
مـا، وخيتلـف مـن مـكان آلخـر ومـن دولـة ألخـرى،

 فمثـًا ىف أوروبـا  تعتـرب املبـاين واملناطـق تارخييـة إذا 
مثـل  أخـرى  دول  وىف  سـنة،    100 عمرهـا  تعـدت 
ويف  فقـط،  سـنة   50 أو   75 إىل  يصـل  اإلسـكندنافية 
عمرهـا  يتجـاوز  التـى  واملناطـق  املبـاين  هـي  مـر 
تسـاعد  أخـرى  وأسـس  معايـر  وهنـاك  100 سـنة. 
عـىل اختيـار املناطـق التـى يمكـن اعتبارهـا ذات قيمة 
تارخييـة والتي وردت يف دراسـة )اجلنـدي، 2006م(، 
أوهلـا:  املعايـر  مـن  جمموعـات  ثـاث  يف  تقـع  بأهنـا 
أو  بأحـداث  املنطقـة  كارتبـاط  التارخييـة«،  »األمهيـة 
شـخصيات تارخييـة، وثانيهـا: »األمهيـة التخطيطيـة«، 
وفيهـا تسـتمد املنطقـة التارخييـة شـخصيتها بـام تنفـرد 
بـه مـن نسـيج عمـراين وعاقـات فراغيـة. وثالثهـا: 
»األمهيـة املكانيـة«. ويف الغالـب يكـون موقـع املنطقـة 
اجلديـدة.  للتوسـعات  إشـعاعيًا  مركـزًا  التارخييـة 
وبالنسـبة للمـدن العربيـة والعوامـل املشـرتكة بينهـا؛ 
نجـد املدينـة اإلسـامية التارخييـة متثـل رمـزًا للتوازن 
الطابـع  واالسـتقرار االجتامعـي والعمـراين، ويتنـوع 
العمـراين يف املدينة نفسـها عرب العصور، وتظل سـامت 
اجلوهـر واملضمـون والقيـم هـي املسـتمرة وهـي التي 
تشـكل التواصـل بـني القديم واحلديـث واسـتمرارية 
روح املـايض وقيمـه. ويوضـح )الشـكل رقـم 2( أطر 
التطويـر ومتطلباته الواجب مراعاهتـا يف املدن التارخيية 
والتحديـث. للتطويـر  أساسـًا  مدخـًا  تعـد  والتـي 
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3- تطور مراحل ‘‘العملية التخطيطية’’ للمدن:
للتطويـر  رئيسـة  أداة  التخطيطيـة  العمليـة  متثـل 
والتطويـر  للتنميـة  جـرًا  وتشـكل  باملـدن  العمـراين 
الفعـيل باملـدن، وتناولـت دراسـات )هـال، 2011م( 
وصلـت  أن  إىل  التخطيطيـة  العمليـة  تطـور  مراحـل 
للشـكل الـذي يطبـق يف غالبيـة اهليئـات التخطيطيـة 
املتقدمـة يف الوقـت احلارض، وهذه املراحـل تعد مقدمة 
الشـخصية  بنـاء  يف  البحـث  إليهـا  يسـتند  رضوريـة 
واهلويـة يف مدننـا التارخييـة. وبوجه عام يمكننـا التمييز 
املرحلـة  التخطيطيـة،  للعمليـة  مداخـل  ثاثـة  بـني 
األوىل: الرؤيـة التخطيطيـة التـي سـادت وصـوالً إىل 
منتصـف سـتينيات القـرن العرشين، ويمكـن أن نطلق 
عليهـا مرحلـة املخطـط الرئيـس )master plan( وتبنـى 

هـذا الفكـر جمموعـة مـن املخططـني العامليـني أمثـال 
 )Abercrombie( وآبركرومبـي   ،)Geddes( جيـدس 
األول  املقـام  يف  معنـي  التخطيـط  أن  يـرون  الذيـن 
تفصيليـة مسـتهدفة  تعطـي صـورة  بإنتـاج خمططـات 
خـال فـرتة زمنيـة حمـددة. واملرحلـة الثانيـة: الرؤيـة 
مرحلـة  عليهـا  ويطلـق  1960م  عـام  بعـد  املتقدمـة 
وهتتـم   ،  )planning systems(’’التخطيطيـة ‘‘النظـم 
بتكامـل النظـم التـي تقـود خلطـة عمرانيـة، واملرحلـة 
الثالثـة: وبدايتهـا منـذ أواخـر سـتينيات وسـبعينيات 
القـرن العرشيـن واسـتمرت ألواخـر القـرن العرشين 
تقريبـًا وهـي األكثـر انتشـارًا ويمكـن أن نطلـق عليها 
مرحلـة ‘‘املفاهيـم التخطيطيـة املرتكـزة عىل املشـاركة 
املجتمعيـة’’، ويف اآلونـة األخـرة توسـعت مفاهيمها 

 

النقل وسائل  األنشطة المعاونة
 والمواصالت

 السكن واإلقامة

 التاريخيةالمدن المحتوى العمراني بمحاور التطوير والحفاظ على  

 الكتلة العمرانية متطلبات المباني متطلبات الموقع متطلبات التنمية

 عناصر التخطيط  مشروعات تنموية متوائمة مع المنطقة  االرتقاء العمراني 

 البنية األساسية

 مشاكل الضوضاء التلوث البصري  التلوث البيئي مشاكل االزدحام

الشكل رقم )2(:  متطلبات التطوير باملدن التارخيية
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الشكل رقم )3(:  اخلطوات املنهجية لتأصيل اهلوية املحلية باملدن التارخيية

وشـملت التـوازن البيئي واالسـتدامة العمرانية، وهذه 
املفاهيـم يعتمد عليهـا البحث بوصفها مدخـًا للهوية 

املسـتهدفة.  املحليـة 

4- اخلطوات املنهجية لتخطيط املدن التارخيية: 
املـدن،  لتطويـر  النظريـة  املداخـل  ضـوء  يف 
ومفاهيمهـا  احلديثـة  التخطيطيـة  العمليـة  ومراحـل 
واهلويـة  املـكاين  البعـد  تأكيـد  يمكـن  املعـارصة، 

رئيسـة  مراحـل  ثـاث  يف  وتقـع  العمرانيـة، 
يوضحهـا )الشـكل رقـم 3(، وتشـمل دراسـات عـىل 
جوانـب  وتغطـي  الوطنـي،  اإلقليمـي/  املسـتوى 
‘‘القضايـا االسـرتاتيجية املكانيـة’’ وتعنـى باملداخـل 
فتتضمـن  الثانيـة:  املرحلـة  أمـا  احلديثـة،  التخطيطيـة 
واملرحلـة  املهمـة’’،  العمرانيـة  ‘‘القضايـا  دراسـات 
واهلويـة  ‘‘الشـخصية  دراسـات  تتضمـن  الثالثـة: 

املحليـة’’. 

 

تأصيل الهوية العمرانية 
في ضوء  للمدن التاريخية

 تخطيطللالمفاهيم المعاصرة 
 والتصميم العمراني

 القضايا والتحديات العمرانية
 دور المدينة في اإلقليم. -

 السياحة البيئية بالمدن. -

 نية الجديدة.التوسعات العمرا -
 الحفاظ على البيئة.قضايا  -

 الشخصية والهوية المحلية
 .الخلفية التاريخية الحضارية -
 .دراسات الوضع الراهن -
 المحلية. دراسات الهوية -
 .الخطوط اإلرشاديةوضع  -
 

 العامة والتفصيلية والمستهدفات النهائية األهداف -1
(Goals, objectives and targets) 

 

 خطةالالتنبؤ، والنمذجة، وتصميم  -2
(Forecasting, modeling and plan 

design) 
 الخطة تصميم الخطة وتقييم -3
(Plan design and plan evaluation). 

 الخطة تنفيذ  -4
(Implementing the plan) 

 نماذج تخطيطية جديدة -5
(New planning paradigms) 

 المكاني ستراتيجياالالتنسيق  -6
(Spatial strategic coordination) 

 املستوى املحيل / املحيل وى اإلقليمياملست

 )القضايا االستراتيجية المكانية( / اإلقليمي الوطني المستوى  
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4-1 املرحلــة األوىل: دراســات القضايا االســراتيجية 
املكانيــة )املســتوى الوطنــي/ اإلقليمي(:

املـدن  عمـران  بصياغـة  البـدء  قبـل  املهـم  مـن 
والوطنيـة«  »اإلقليميـة  املسـتويات  دراسـة  التارخييـة؛ 
لتحقيـق  أساسـيًا  مدخـًا  بوصفهـا  متعمـق،  بشـكل 
كل  ومتثـل  اإلقليميـة،  الشـخصية  يعكـس  عمـران 
مدينـة وزنـًا نسـبيًا يؤثـر يف منظومـة التنميـة العمرانية 
حيـدد  النهـج  وهـذا  املـكاين،  إطارهـا  يف  والسـياحية 
املوجهـات التـي ختـدم املسـتوى املحـيل بشـكل كبر، 
ويؤسـس هـذا املدخـل لتنميـة أيكولوجيـة مسـتدامة 
تأخـذ يف حسـباهنا معامـات اهلوية. وذلـك من خال 
سـت خطـوات كـام يراهـا )هـال، 2011م(، كالتـايل:

 
أوالً: األهــداف العامــة والتفصيليــة واملســتهدفات 

:)Goals, objectives and targets( النهائيــة 
تضـع منهجيـة إعـداد اخلطـط احلديثـة ضغوطـًا 
»إعـداد  ومنهـا  التخطيطيـة،  العمليـة  عـىل  كبـرة 
األهـداف«، وهناك ثـاث مراحـل لصياغتها: تتضمن 
املسـتهدفات  عـىل  واالسـتقرار  وهويتهـا،  ركائزهـا، 
عامـة  األهـداف  تكـون  مـا  وغالبـًا  منهـا.  املطلوبـة 
واسـعة  جمـاالت  وتشـمل  كبـر،  حـدٍّ  إىل  وجمـردة 
اجتامعيـة واقتصاديـة ومجالية وغرهـا، وتنطوي عملية 
نظـري  كبـرة ذات طابـع  التخطيـط عـىل صعوبـات 
القـرارات،  اختـاذ  مسـؤولية  مقدمتهـا  ويف  وتقنـي، 
وتـأيت األهـداف يف مقدمـة أولويـات التنميـة الوطنيـة 
وتتعاظـم  املسـتقبلية،  التوجهـات  وحتـدد  اإلقليميـة، 

قيمـة هذا العمل خـال املدن التارخيية إلبـراز هويتها.

ثانيًا: التنبؤ، والنمذجة، وتصميم اخلطة 
:)Forecasting, modeling and plan design(

بعـد حتديـد األهـداف وتدقيقها يف إطار الشـكل 
املطلـوب للغايـات والطموحات؛ يتم إعـداد النموذج 
يف ضـوء تطبيـق معايـر األداء، والنمـوذج هو وصف 
ختطيطـي جمـرد للنظـام ويصفـه بدقة، وجيـب أن يكون 
متناسـبًا مـع الوضع القائـم والرؤية املسـتقبلية. وهناك 
نوعـان مـن األسـئلة املهمـة التي حيتـاج إليهـا املخطط 
يف عمليـة إعـداد النـامذج: أوهلـام: مـا جوانـب النظـام 
النمذجـة  أنـواع  مـا  وثانيهـام:  املناسـب؟  احلـرضي 
املتاحـة؟ ويتـم بناء النموذج يف إطار عاقات األنشـطة 
االجتامعيـة واالقتصاديـة. وقراراهتـا سـواء ‘‘حتمية’’ 
)deterministic(، أو ‘‘احتامليـة’’ )probabilistic( أو ثابتـة 

)static( أو ديناميكيـة )dynamic( والعديـد مـن النـامذج 

احلرضيـة املعروفـة تكون ثابتة؛ أي هتـدف إىل الوصول 
إىل نقطـة معينـة مسـتقبلية يف وقـت حمـدد، وعنـد هذه 

النقطـة يعتـرب النظام قـد وصـل إىل التوازن.

 Plan design and( ثالثــًا: تصميــم اخلطــة وتقييمهــا
:)plan evaluation

يمكـن حتديـد ثاث تقنيـات انترشت عـىل نطاق 
واسـع وتسـاهم إجيابيـًا يف تقييـم العمليـة التخطيطية، 
والعائـد’’  التكلفـة  ‘‘حتليـل  طريقـة  وأشـهرها 
)cost–benefit analysis(، وهـي عمليـة تقييـم اقتصادي 
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رصيـح يف هنجـه، وتفـرتض يف اخلطـة األفضـل وهـو 
واألداة  االقتصاديـة.  الفوائـد  مـن  قـدر  أكـرب  توفـر 
 Planning Balance( ’’الثانيـة: ‘‘ختطيـط امليزانيـة العامـة
Sheet( لناثانيل يشـفيلد وهي باألساس تطوير لــطريقة 

يف  القصـور  وتعالـج  والعائـد’’،  التكلفـة  ‘‘حتليـل 
الطـرق السـابقة التي كان يصعب قياسـها مثـل املوارد 
الطبيعيـة والقيـم التارخييـة، وهنـاك أيضـًا ‘‘مصفوفـة 
إنجـاز األهـداف’’ )Goals Achievement( ملوريس هيل 
وهـي األداة الثالثـة مـن أدوات التقييـم التي اكتسـبت 
شـهرة يف التخطيـط احلـرضي واإلقليمـي. ويف اآلونة 
التقييـم  أشـكال  لبعـض  رشوطـًا  وضعـت  األخـرة 
التـي ترفع من كفـاءة اسـتخدام هـذه األدوات، ومنها 
 )environmental Impact analysis( حتليـل األثـر البيئـي 
واسـتقصاء  التقييـم  عمليـة  يف  املجتمعيـة  واملشـاركة 
يف  التوجهـات  وهـذه  للبدائـل  التفضيـات  أولويـة 
التقييـم تلعـب دورًا أساسـًا يف التوازن البيئـي والتنمية 

املسـتدامة يف املناطـق التارخييـة.

:)Implementing the plan( رابعًا: تنفيذ اخلطة
االجتاهـات  مـن  ثاثـة  التخطيـط  نظـم  تواجـه 
عنـد  احلسـبان  يف  تؤخـذ  أن  جيـب  التـي  املختلفـة 
تنفيـذ اخلطـة، أوهلـا: ‘‘التأثـرات املحتملـة مـن البيئة 
اخلارجيـة عـىل القـرار التخطيطـي’’ وعـدم أخذها يف 
احلسـبان قـد يـؤدي إىل نتائـج غـر متوقعـة، وذلك يف 
ظـل االعـرتاف بأن هنـاك دائاًم عنـارص يصعـب التنبؤ 
هبـا، واالجتـاه الثـاين يتمثـل يف أن ‘‘اخلطـط يمكـن أن 

تضعـف يف بعـض حمطاهتـا بسـبب العاقـات املتبادلـة 
ومـن  التخطيطيـة’’،  النظـم  مسـتويات  بـني  املعقـدة 
العامـة قـد تضعهـا  السياسـة االسـرتاتيجية  ثـم فـإن 
مـع  اإلقليميـة، ولكـن  أو  الوطنيـة  التخطيـط  سـلطة 
تأثـرات غـر متوقعـة عـىل مسـتوى التخطيـط األكثر 
حمليـة، واالجتـاه الثالـث يتمثـل يف حقيقـة أن ‘‘الكثـر 
مـن القيم اإلنسـانية بمـرور الوقـت يمكـن أن تتغر’’ 
تزايـدت رسعـة وتـرة هـذه  السـنوات األخـرة  ويف 

االجتاهـات.

 New planning( خامســًا: نــامذج ختطيطيــة جديــدة
:)paradigms

احلديثـة  التخطيطيـة  النـامذج  فكـرة  نشـأت 
بوصفهـا نتيجـة طبيعيـة للصعوبـات التـي صاحبـت 
تنفيـذ اخلطـط العمرانيـة، لذلـك تنامى الطلـب عليها 
لدعم واقـع املجتمع ومتغراته، وتتأسـس هذه النامذج 
عـىل ‘‘تعزيز املشـاركة يف العمليـة التخطيطية’’، وتقوم 
التخطيطيـة  بالعمليـة  التعريـف  عـىل  النـامذج  فكـرة 
وإيصاهلا بشـكل مبسـط للمسـتخدمني ومن ثـم حتفيز 
السـكان عـىل املشـاركة يف املناقشـات مـن أجـل نوعية 
ختطيطيـة أفضل ونشـطة، وتسـعى هذه النـامذج لبلورة 
السـيناريوهات للمسـتقبل وإجيـاد قاعـدة للمعلومات 
ختطيطيـة  قـرارات  إىل  للوصـول  هبـا  موثـوق  وأدلـة 
مهمـة، ومـن ثم فهـي إحدى الوسـائل املناسـبة الختاذ 
القـرارات يف املناطـق ذات الطبيعـة اخلاصـة ومن بينها 

التارخيية. املناطـق 
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 Spatial( املــكاين  االســراتيجي  التنســيق  سادســًا: 
:  )strategic coordination

حتتاج عملية التخطيط إىل التنسـيق االسـرتاتيجي 
املـكاين والنظـر إليهـا بوصفها قـدرة اسـرتاتيجية وآلية 
أعـامل  لضـامن  التنمويـة  املفاهيـم  وتعزيـز  للتكامـل 
ختطيطيـة متوافقة وتقود املؤسسـات عمليـة التطوير يف 
إطـار التوسـيع املسـتمر لألنشـطة التخطيطيـة والتغر 
يف األنشـطة ونطـاق عمل التخطيـط، ويعـد التخطيط 
أحـد املسـامهني يف دعـم اإلصاحـات اجلوهريـة التي 
اإلقليميـة مـن أجـل  اإلدارة احلكوميـة  إليهـا  هتـدف 
حتسـني التكامـل يف شـكل األنشـطة التنمويـة املكانيـة 
املختلفـة والتفاعـل مـع اهتاممـات الدولـة يف إنجاز ما 
يتعلـق بنمـو السـكن والقـدرة التنافسـية االقتصاديـة 
جنبـًا إىل جنـب مع توفـر البنيـة التحتيـة، واهلدف من 
هـذا التحـول هـو توسـيع مسـار التخطيـط أو صنـع 

االسـرتاتيجيات املكانيـة احلديثـة.

اإلمكانــات  دراســات  الثانيــة:  املرحلــة   2-4
املحــي(: اإلقليمــي/  )املســتوى  والتحديــات 
مـن  كثـرًا  املعـارص  عاملنـا  يف  املـدن  تواجـه 
واالمتـدادات  الريـع  التطـور  بفعـل  التحديـات 
كثـر  يف  تـؤدي  قـد  التوسـعات  وهـذه  العمرانيـة، 
التارخييـة،  املناطـق  عـىل  التعـدي  إىل  األحيـان  مـن 
وتتسـبب يف التكـدس السـكاين، وتدهـور اخلدمـات، 
يف ذكرهـا  ورد  والتـي  وغرهـا  البـري  والتشـويه 
)الشـكل رقـم 2(، وهـذه التحـوالت حفـزت كثـرًا 

مـن القائمـني عـىل إدارة املـدن إلعـادة تنظيـم هياكلها 
وتطويـر قوانينهـا وإجـراءات تطويرهـا أمـًا يف حتقيق 
معـدالت تنميـة تتمتـع بكفـاءة عاليـة وتراعـي القيـم 
واحلضارية. ويف هذا اإلطـار ناقش )املبارك، 2006م( 
جمموعـة العنـارص املتكاملـة لتطويـر املناطـق التارخيية 
والسياسـات’’،  واألهـداف،  ‘‘الرؤيـة،  شـملت: 
وتقـع يف مخـس جمموعـات مـن القضايـا، هـي: أوالً: 
السـكانية  القضايـا  وثانيـًا:  العمرانيـة،  البيئـة  قضايـا 
املجتمعيـة، وثالثـًا: قضايـا الشـكل العمـراين، ورابعًا: 
قضايـا االقتصاد واالسـتثامر، وخامسـًا: قضايا اإلدارة 
التـي عـىل  الرؤيـة  القضايـا تشـكل  التنمويـة، وهـذه 

أساسـها تنطلـق التنميـة وتسـتقر اهلويـة. 

ــة  ــخصية واهلوي ــات الش ــة: دراس ــة الثالث 4-3 املرحل
ــي(: ــتوى املح ــة )املس املحلي

رئيسـة  خطـوات  مخـس  حتديـد  يمكـن 
يوضحهـا  باملـدن  العمرانيـة  الشـخصية  لتأصيـل 
)الشـكل رقـم 3(، أوهلـا: اسـتقراء اخللفيـة التارخييـة 
الوضـع  دراسـات  الثانيـة:  واخلطـوة  واحلضاريـة، 
الراهـن وحتليـل أبعـاده التارخييـة والعمرانيـة احلديثة، 
واخلطـوة الثالثة: دراسـات القيم احلضاريـة ‘‘التارخيية 
ذات  العمرانيـة  املفـردات  واسـتنباط  واملعـارصة’’، 
القيمـة البريـة، واخلطـوة الرابعـة: اقـرتاح احللـول 
واخلطـوة  العمرانيـة،  اهلويـة  تعـزز  التـي  املتوافقـة 
التـي تضمـن  واألنظمـة  الضوابـط  اخلامسـة: وضـع 
واجلـزء  العمرانيـة.  للهويـة  البريـة  الصـورة  إثـراء 
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التـايل يتضمـن الرتكيـز عـىل هـذه املرحلـة وإسـقاطها 
عـىل مدينـة حائـل.

اهلويــة  اســتنباط  التطبيقيــة:  الدراســات   -5
حائــل: ملدينــة  العمرانيــة  والشــخصية 

اهلويـة  باسـتنباط  الدراسـات  هـذه  تعنـى 
بوصفهـا حالـة  ملدينـة حائـل  العمرانيـة  والشـخصية 
دراسـية. وهـذه الدراسـات تتضمـن مخـس خطـوات 
التارخييـة،  واخللفيـة  املـكاين  اإلطـار  تشـمل  رئيسـة 
وحتليـل املحتـوى العمراين حلائـل، والوضـع العمراين 
الراهـن، وأهـم السـامت العمرانية ملدينـة حائل، وهذه 

هـي: الدراسـات 

ملنطقــة  التارخييــة  املــكاين واخللفيــة  اإلطــار   1-5
حائــل:

تقـع منطقـة حائـل شـامل غـرب اململكـة العربية 
السـعودية بني خطي طول 29°غربـًا، 43.30° رشقًا، 
وخطـي عـرض 25°جنوبـًا ، 28.45° شـامالً، وتبلـغ 
مسـاحتها اإلمجاليـة حـوايل 11.8232 كيلو مرت مربع 
بنسـبة 6% مـن مسـاحة اململكـة، وتقـدر عدد سـكاهنا 
بحـويل )600( ألـف نسـمة وتبعد حائل عـن الرياض 
بحوايل600كـم، وعـن املدينـة املنـورة 450كم، وعن 
بريدة250كـم، وعـن تبـوك 650كـم، وترتفـع مدينة 
حائل عن سـطح البحـر بحوايل 915م، كـام يبلغ طول 
جبـل ‘‘أجـا’’ حـوايل 100كـم وعرضـه 25-30كم 
وأعـىل قمة بـه 1350م، ويبلـغ طول جبل ‘‘سـلمى’’ 

حـوايل 60كـم، وعرضـه 13كم وأعـىل قمة بـه ترتفع 
1200م عن سـطح البحـر )موقع أمانـة منطقة حائل، 
االسـرتاتيجي  بموقعهـا  حائـل  وتتميـز  2014م(. 
الـذي جعلهـا عـىل الـدوام يف قلـب األحـداث التـي 
مـرت باملنطقـة منـذ أقـدم األزمان، وقـد أطلـق عليها 
اسـم ‘‘مفتاح الصحـراء’’ نظـرًا لكوهنا املعـرب الرئيس 
عليهـا:  يطلـق  لذلـك  جنوبـًا،  أو  شـامالً  للمتجهـني 
‘‘حائـل.. مفتـاح الصحـراء، وعـروس الشـامل ومهد 

العـريب’’.1   الكرم 
تنـاول عـدد مـن العلـامء األجانـب دراسـة النقـوش 
األثريـة بحائل أمثال العـامل الفنلندي ‘‘جـورج والن’’ 
الـذي زارهـا سـنة 1845م وألـف عنهـا كتابـًا أسـامه 
زارهتـا  كـام  العـرب’’.  جزيـرة  شـامل  مـن  ‘‘صـورة 
اإلنجليزيـة ‘‘الليـدي أن بلنت، عـام 1879م، وكتبت 
عنهـا كتابًا أسـمته ‘‘رحلـة إىل باد نجـد، واإلنجليزية 
‘‘جرترودبـل’’، وأوردت مشـاهداهتا ملدينـة حائـل يف 
مذكراهتـا، واألمريكـي ‘‘مايـكل بـارون’’ الـذي نـال 
الدكتـورة مـن ميتشـيغان يف ‘‘تاريـخ حائـل’’. كام قام 
أيضًا الباحثـان ‘‘الكندي ‘‘ينـت’’ واألمريكي ‘‘ريد’’ 
بزيـارة منطقـة حائـل عـام 1970م، ومتكـن االثنـان 
خاهلـا مـن تصويـر 205 نقـش تارخيـي يعـود تاريخ 
بعضها إىل القرن الثامن والسـابع قبـل املياد، ويوضح 

تلقـب حائـل حاليـًا »بعروس الشـامل«، أما عن سـبب تسـميتها فهنـاك آراء 
عدة يف تفسـر سـبب إطاق اسـم حائـل عليهـا فاحلائل يف اللغة هـو احلاجز 
الـذي حيـول دون مـكان وآخـر فيقـال إن وقـوع حائـل عـىل ضفـة وادي 
)األديـرع( الغربيـة جيعلهـا حائًا بني سـكان جبـيل »أجا« و«سـلمى« عندما 
تسـيل ميـاه الـوادي، وانحـدر منهـا حاتـم الطائي الـذي يرضب بـه املثل يف 

الكرم.
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)الشـكل رقـم 4( منطقة حائل يف إطـار مناطق اململكة 
السـعودية، ويوضـح )الشـكل رقـم 5( موقـع املدينـة 
وسـط املنطقـة )موقـع أمانة منطقـة حائـل، 2014م(.

5-2 حتليل املحتوى العمراين ملدينة حائل:
يتشـكل النمـط العمـراين ملدينـة حائـل يف إطـار 
ويتمركـز  اجلنـوب  إىل  الشـامل  مـن  يمتـد  رشيطـي 
ومتثـل  منـه  الوسـطية  املنطقـة  يف  التارخيـي  العمـران 
هـذه احللقـة منشـأ املدينـة والتـي متتـد شـامالً وجنوبًا، 
ويوضـح )الشـكل رقـم 6( النسـق العـام الرشيطـي 
ملدينـة حائـل وسـيطرة األحيـاء اجلديـدة عـىل املخطط 
العام شـامالً وجنوبـًا. وتزخـر املنطقة الوسـطى باملباين 
التارخييـة منها السـوق الشـعبي يف مركـز املدينة وقر 
القشـلة التارخيـي واملبـاين الرتاثيـة والقـاع التارخييـة، 
منطقـة  عـىل  أمهيـة  أضفـت  العمرانيـة  املعـامل  وهـذه 
وتأهيلهـا  عليهـا  احلفـاظ  تسـتوجب  املدينـة  وسـط 
عمرانيـًا لتقوم بدورهـا احلضاري واملعامري. وتسـيطر 
االسـتعامالت املختلطـة عـىل الطابع العـام حلائل منها: 
التجاريـة  منهـا:  واخلدميـة  السـكنية  االسـتعامالت 
والتعليميـة والدينيـة والرياضيـة واحلكوميـة وغرها، 
ويغلـب عـىل املنطقـة املركزيـة الطابع التارخيـي وتظهر 
مامـح احلداثة بوضوح يف الشـوارع الرئيسـة للمدينة، 
املنطقـة  أمـا  باجلنـوب،  الصناعيـة  املنطقـة  وتتمركـز 
الشـاملية فتسـيطر عليها األحياء السـكنية واملرشوعات 
الشـاملية  والضاحيـة  حائـل  جامعـة  ومنهـا  الكـربى 
الشـخصية  فـإن  عـام  وبوجـه  االقتصاديـة،  واملدينـة 
البريـة احلاليـة ملدينـة حائـل يغلـب عليهـا الطابـع 

يف  احلديـث  والطابـع  الوسـطى  املنطقـة  يف  التارخيـي 
املنطقـة اجلنوبيـة والشـاملية، وبالنظـر إىل املدينـة بنظرة 
للشـخصية  الـكايف  الوضـوح  عـدم  يتضـح  شـمولية 
تارخيهـا،  مـع  يتناسـب  ال  بشـكل  املميـزة،  احلائليـة 
يسـعى  لذلـك  اجلديـدة،  االمتـدادات  يف  وبخاصـة 
البحـث مـن خـال دراسـاته لوضـع إطـار منهجـي 
العمرانيـة. هويتهـا  لتعكـس  املدينـة  تأهيـل  إلعـادة 

الشـكل رقـم )5(: موقع مدينـة حائل يف منطقـة حائل. املصدر: 

)موقع أمانة منطقـة حائل، 2014م(

الشـكل رقـم )4(: موقـع منطقـة حائـل يف خريطـة اململكـة . 

أمانـة منطقـة حائـل، 2014م( املصـدر: )موقـع 
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5-2-1 التحليل العمراين للمباين التارخيية بحائل
1331هــ/  عـام  بيـل  تـرد  جـرو  الرحالـة  )صـور 

: ) 1م 9 1 3
تزخـر مدينة حائل باملبـاين التارخييـة التي تعكس 
مامـح البيئـة العمرانيـة هبـا، ويمكـن االسـتفادة منها 
عـىل  ترتكـز  التـي  واملقرتحـات  احللـول  صياغـة  يف 
عـىل  الدراسـات  هـذه  وتشـتمل  العمرانيـة،  املحليـة 
حتليـل ‘‘األسـواق التجاريـة’’، ‘‘القصـور التارخيية’’، 
‘‘املباين الســكنية’’، وهذه الصـور للرحالة اإلنجليزية 
‘‘جرترودبـل’’، التـي أوردت فيها مشـاهداهتا حلائل، 

انظـر )الصـور أرقـام 5-1(. 

الشـكل رقم )6(: النسـق العمـراين ملدينة حائل. املصـدر: إدارة 

التخطيـط العمـراين بأمانة منطقـة حائل، 1430هـ

الصـورة رقـم )1(: مدخـل سـوق املسـحب ناحيـة الـرق . 

مدينـة حائـل، 2014م موقـع  املصـدر: 

املصـدر: موقـع  التارخيـي.  بـرزان  الصـورة رقـم )2(: سـوق 

2014م حائـل،  مدينـة 

أ- األسواق التجارية التارخيية:
وحياتـه  املجتمـع  طبيعـة  األسـواق  تعكـس 
اليوميـة، ويف هـذا اإلطـار نجـد »سـوق املسـحب«، 
و«سـوق بـرزان« متثـل طابعًا مميـزًا لألسـواق التارخيية 
يف حائـل وأهـم مفرداته: األعمـدة الدائريـة التي توفر 
مسـارًا مظلـًا يناسـب البيئـة احلـارة القائمـة يف حائل 
انظـر )الصورتـني رقمـي 1، 2(. ويمكن إسـقاط هذا 
الفكـر واملفهـوم بعد تطويره ليناسـب العمـران اجلديد 
واملسـتهدف بالتوسـعات العمرانيـة اجلديـدة بحائـل.
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ب- القصور التارخيية بحائل:
من أهـم ما يميز القصـور التارخييـة بمدينة حائل 
هـو سـيطرة الكتلـة ومقياسـها اخلارجـي الضخم عىل 
النسـيج العمـراين وهـو كان يعكـس األمهيـة النسـبية، 
ومـن أهـم التفاصيـل املنتـرشة هبـا اسـتخدام األبـراج 
الدائريـة واخلطـوط العرضيـة والـربوزات التـي تثري 
واالهتـامم  اخلارجيـة،  للواجهـات  البريـة  الصـورة 
اخلارجيـة  بالواجهـات  املبـاين  هنايـات  بتفاصيـل 

والداخليـة، انظـر )الصورتـني رقمـي 3، 4(.

الصـورة رقـم )3(: املدخـل الرئيـس لقـر بـرزان . املصـدر: 

)موقـع مدينـة حائـل، 2014م(.

الصـورة رقـم )5(: أسـطح منـازل حائـل القديمـة . املصـدر: 

)موقـع مدينـة حائـل، 2014م(

 . القـر  داخـل  البريـة  التشـكيالت   :)4( رقـم  الصـورة 

2014م( حائـل،  مدينـة  )موقـع  املصـدر: 

ج- املباين السكنية التقليدية: 
توضـح )الصـورة رقـم 5( النمـط العـام للكتلة 
العمرانيـة القديمة وأهم ما يميزهـا من تظليل خارجي 
وسـيطرة الكتـل املصمتـة، والتناغـم يف االرتفاعـات، 
وياحـظ أيضـًا هنايـات املبـاين وتشـكياهتا البريـة 
مسـافات  عـىل  العرضيـة  اخلطـوط  كذلـك  املميـزة، 
إلضفـاء طابـع مميـز بالواجهـات اخلارجيـة، ويمكـن 
يف  املميـزة  العمرانيـة  املفـردات  هـذه  مـن  االسـتفادة 

واجهـات املبـاين املعـارصة باملدينـة.

5-2-2 نامذج من املعامل التارخيية يف منطقة حائل:
اململكـة  يف  العمـراين  الـرتاث  كتـاب  يف  ورد 
العربية السـعودية الصادر عن )وزارة الشـؤون البلدية 
الشـامل  املسـح  خـال  مـن  1423هــ(،  والقرويـة، 
بربنامـج الـرتاث العمـراين لعـام 1408هــ وحتديثـه 
عـام 1418هــ، تـم حـر عنـارص الـرتاث العمراين 
التقليـدي يف شـامل اململكـة ومـن بينهـا بلديـة حائـل، 
ومن خـال احلر العـام ‘‘للقرى التقليديـة يف منطقة 
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الصـورة رقـم )6(: مبنى القشـلة بالقـرب من طريـق امللك عبد 

العزيـز بوسـط مدينـة حائـل . املصـدر: )موقـع مدينـة حائـل، 

2014م(.

الصـورة رقـم )7(: مبنـى قلعـة عـرف بوسـط مدينـة حائـل  . 

املصـدر: )موقـع مدينـة حائـل، 2014م(.

حائـل’’، يتضـح أربع قرى رئيسـة، هي: قفـار )10كم 
جنـوب حائـل( وقريتـا النعـي والعظيـم رشق حائل، 
واملسـتجدة وتقـع 125كـم جنـوب حائـل. وبالنسـبة 
‘‘لألحيـاء التقليديـة يف منطقـة حائـل’’، فجميعها تقع 
ولبـدة، وجبلـة،  العليـا، ورسحـة،  يف مدينـة حائـل: 
وحـدري الباد. وبالنسـبة ‘‘لآلثـار العمرانيـة بمنطقة 
حائـل’’ فهـي: قلعـة عـرف، وقـر القشـلة، وأبراج 
قـر بـرزان، وقـر مضـاح، وقـر حاتـم الطائـي، 
وسـور حائل، وبـرج الثنيـة، ومجيعها يف مدينـة حائل، 
باإلضافـة إىل مبـان أثرية غـرب املدينـة ورشقها، وبرج 

غيـاظ يف قفـار، وبـرج الدولـة )5 كـم رشق قفـار(.

وخالصـة ما سـبق: تزخر منطقـة حائل بمخزون 
حضـاري هائـل، وتسـتحوذ مدينـة حائـل عـىل الكـم 
األكـرب منـه، وتشـمل قـرى وأحيـاء تقليديـة، ومبـاين 
بشـكل  وتأهيلهـا  عليهـا  احلفـاظ  تسـتوجب  تارخييـة 
يتناسـب مـع قيمتهـا احلضاريـة دعـاًم للهويـة املحليـة 

. ينة للمد
القشـلة’’   ‘‘مبنـى   )6 رقـم  )الصـورة  وتوضـح 
وهـو مـن املبـاين التارخييـة املميـزة ويقـع بالقـرب من 
طريـق امللـك عبـد العزيـز وهـو مبنـى مربـع الشـكل 
تقريبـًا ويشـغل مسـاحة مسـيطرة عمرانيـًا عـام حولـه 
)ومـن املقرتح يف حالة توسـع طريق امللـك عبد العزيز 
مـن 24م إىل 60م - الـذي جتـرى دراسـاته يف الوقـت 
وإن  للطريـق(،  واجهتـه  تنكشـف  سـوف   - الراهـن 
ذلـك من شـأنه أن يثري الصـورة البريـة والعمرانية 

للطريـق بـدالً مـن املبـاين احلاليـة املاصقـة للطريـق 
والتـي ال حتمـل الطابـع املميـز ملدينـة حائـل. وتوضح 
)الصـورة رقـم 7( قلعـة عـرف التارخيية، وهـي مبنى 
ذو مسـقط مسـتطيل يقـع يف وسـط املدينـة فـوق قمـة 
جبـل يـرشف عـىل مدينـة حائـل، وتعـد القلعـة مـن 
املعـامل األثريـة املهمة باملدينـة، وتتميز بشـخصية ونمط 
بنائـي فريـد، وتعكـس واجهاهتـا طابعـًا مميـزًا وموقعًا 

يـرى مـن مجيـع أنحـاء املدينة.
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5-3 حتليل الوضع العمراين الراهن ملدينة حائل:
تشـهد حائـل خـال السـنوات الثـاث األخرة 
طفـرة عمرانيـة كبرة وأمهها توسـعة طريـق امللك عبد 
العزيـز بطـول 12كـم والـذي يمتـد طوليـًا ويتوسـط 
املدينـة بطـول 12كـم، والضاحيـة الشـاملية، وجامعـة 
بجنـوب  احلرضيـة  والتوسـعات  بالشـامل،  حائـل 
غـرب املدينـة، وتعمـل اجلهـات احلكوميـة عـىل تنفيذ 
العديـد من الربامج اخلاصـة حلائل ومنهـا تنمية القرى 
الرتاثيـة وتطويـر املواقـع السـياحية وحتفيـز االسـتثامر 
يف املجـاالت السـياحية البيئيـة، وبالتأكيـد فـإن هـذه 
ومتميـزة  متكاملـة  منظومـة  إىل  حتتـاج  التطويـرات 

إلدارهتـا.

أ- املواقع السياحية والرفيهية:
تضـم مدينـة حائـل يف الوقـت الراهـن أكثـر من 
30 حديقـة، و25 موقعـًا ملسـطحات خـرضاء وتبلـغ 
اخلـرضاء  واملسـطحات  للحدائـق  اإلمجاليـة  املسـاحة 
حـوايل 1.737.163 مـرت مربـع، وأنشـأت البلديـة 
منتزهـات عامـة عـدة إضافـة إىل منتـزه حائـل العـام، 
ومـن أهم املعـامل الرتفيهيـة منتزه مشـار الطبيعي: ويقع 
يف الطـرف الشـاميل الغـريب مـن مدينـة حائـل ويتميـز 
بطبيعتـه اجلميلـة حيث اجلبـال ذات األشـكال الفريدة 
واألشـجار الكثيفـة، كذلك منتـزه عقـدة: ويقع غرب 
حائـل عـىل بعـد 8 كم يف حضـن جبال أجا وهـو منتزه 
ألهـايل املنطقـة وضيوفهـم. وتوضـح )الصورتان رقم 

8، 9( املعـامل الطبيعيـة السـائدة يف مدينـة حائل.

ب- النسق العمراين ملدينة حائل:
يتشـكل النسـق العـام للمبـاين يف مدينـة حائـل 
مـن بيئـة مبنيـة متناغمة مـع بيئتهـا الطبيعية مـن جبال 
فـإن  كذلـك  والطـرق،  للسـيول  ومسـارات  وأوديـة 
يعكـس  املواقـع  القائـم وتنسـيق  العمـراين  التصميـم 
توافقـًا بـني النظـام احليـوي والبيئـة املشـيدة، واألمـر 
عمرانيـة  هويـة  ذات  مبنيـة  بيئـة  تشـكيل  إىل  حيتـاج 
تسـتمد طابعًا مـن تاريـخ املدينة وحضارهتـا، وتوضح 

)الصـورة رقـم 10( النسـق العـام للمدينـة.

الصـورة رقـم )8(: اجلبال تكسـوها اخلرضة الصـورة . املصدر: 

)موقع مدينة حائـل، 2014م(.

الصـورة رقـم )9(: مسـارات امليـاه املتدفقـة. املصـدر: )موقـع 

مدينـة حائـل، 2014م(.



93جملة العامرة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

الصورة رقم )10(: النسـق العام والتشـكيل العمراين والطبيعي 

الصـورة رقـم )12(: مبنـى املواقـف خلـف جامـع امللـك فهد. ملدينـة حائل. املصدر: )موقع مدينـة حائل، 2014م(.

املصـدر: )مسـح ميـداين للباحـث، 2012م(.

 . املدينـة  بوسـط  حائـل  منطقـة  أمـارة   :)13( رقـم  الصـورة 

2014م(. حائـل،  مدينـة  )موقـع  املصـدر: 

 . املدينـة  بوسـط  حائـل  منطقـة  أمانـة   :)14( رقـم  الصـورة 

2014م(. حائـل،  مدينـة  )موقـع  املصـدر: 

5-3 تأصيل القيم احلضارية يف مدينة حائل:
يمكـن  املحـيل’’  ‘‘املسـتوى  دراسـات  إطـار  يف 
رصـد وحتليل بعض مـن النامذج املعـارصة ذات القيمة 
العمرانيـة  املفـردات  اسـتنباط  أجـل  مـن  العمرانيـة 
املتوافقـة منهـا، وتوفـر هذه النـامذج جمموعة مـن القيم 
العمرانيـة التـي تشـكل يف جمموعهـا خطوطًا إرشـادية 
تسـاهم إجيابيـًا يف طـرح احللـول والبدائـل التخطيطية 
والتصميميـة التـي تتوافـق مـع التخصـص الوظيفـي 
العمرانيـة.  والشـخصية  اهلويـة  لتأصيـل  وتؤسـس 
وتوضـح )الصـور ذات األرقـام 11-14( بعض هذه 

النـامذج بوسـط مدينـة حائل.

الصـورة رقـم )11(: جامـع امللك فهد بوسـط املدينـة. املصدر: 

)مسـح ميداين للباحث، 2012م(.
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5-4 دراسات الطابع والسامت العمرانية:
وحتليليـًا  بريـًا  مسـحًا  التـايل  اجلـزء  يتضمـن 
ألهـم العنـارص التارخييـة والعمرانيـة املعـارصة ملدينـة 
حائـل هبـدف اسـتخاص الشـخصية واهلويـة املحلية 
للمدينـة، ومن أهـم املامـح العمرانيـة يف مدينة حائل 
هـو طريـق امللـك عبـد العزيـز الـذي يعتـرب العمـود 
يعـد  حيـث  املسـتقبلية،  وتنميتهـا  للمدينـة  الفقـري 
رشيانـًا حيويـًا يربـط بـني أجـزاء املدينـة ويتخللها من 
اجلنـوب إىل الشـامل بطـول 12كـم، ويسـاهم بشـكل 
أسـاس يف نقـل احلركة مـن املدينة إىل الطـرق اإلقليمية 
خارجهـا، وهلـذا يتم اختيـار غالبيـة النـامذج العمرانية 
املشـمولة بالتحليـل واملناقشـة يف إطـار هـذا الطريـق. 

ــة  ــارصة بمدين ــة واملع ــاين التارخيي ــل املب 5-4-1 حتلي
ــل: حائ

العمرانيـة  املامـح  أهـم  إىل  التعـرف  إطـار  يف 
والطابـع العـام بمدينـة حائـل، يتضمـن اجلـزء التـايل 
عرضـًا لـكل مـن املبـاين التارخييـة املؤثـرة يف العمـران 
املحليـة،  القيمـة  ذي  املعـارص  والعمـران  املحـيل، 
إضافـة إىل العمـران احلديـث الـذي يعكـس تقنيـات 
العـر. وقد تـم اختيار ثـاث جمموعات مـن النامذج 
للتعـرف  وطابعـًا  اجتاهـًا  منهـا  كل  يمثـل  العمرانيـة 
باملدينـة، وهـذه  القائمـة  العمرانيـة  السـامت  إىل أهـم 
املجموعات تشـمل املجموعة األوىل: املبـاين التارخيية، 
املجموعـة الثانيـة: املباين املعـارصة، املجموعـة الثالثة: 
وتشـمل املبـاين احلديثـة، وهـذه املجموعـات كالتايل:

 املجموعة األوىل: املباين التارخيية:
وتشـمل املبـاين التارخييـة املؤثـرة يف مدينـة حائل 
منهـا: ‘‘مبنى القشـلة التارخيي’’، ويوجـد بالقرب من 
طريـق امللـك عبـد العزيـز وهـي كتلـة مسـيطرة أفقيـًا 
ورأسـيًا مـن خـال األبعـاد الفراغيـة وحتـوي فراغـًا 
مركزيـًا بالوسـط، وواجهاهتـا تسـيطر عليهـا احلوائـط 
)الصـورة  وتوضحهـا  للداخـل،  واملفتوحـة  املصمتـة 
املصمتـة  الكتلـة  سـيطرة  سـامهتا:  وأهـم   ،)6 رقـم 
عـىل التشـكيل واسـتخدام مفـردات بريـة متكـررة 
وتشـكيل النهايات بوحدات مثلثة الشـكل واستخدام 
ألـوان واجهـات متوافقة مـع البيئـة، والنمـوذج الثاين 
‘‘قلعـة عـرف’’ بالقـرب مـن منطقـة وسـط املدينـة، 
ويتضـح فيهـا الكتلـة املصمتة واألبـراج املميـزة، انظر 
)الصـورة رقم 7(. وأهم سـامهتا: اسـتخدام األبراج يف 
أركان القلعـة وقلـة الفتحـات بالواجهـات اخلارجية، 
وتشـكيل النهايـات بوحـدات مثلثـة الشـكل، توافـق 
األلـوان بالواجهـات مـع البيئـة اخلارجيـة. والنموذج 
بـرزان  سـوق  ومنهـا  الرتاثيـة’’  ‘‘األسـواق  الثالـث 
باألعمـدة  املميـزة  وأنامطهـا  املسـحب  وسـوق 
وتوضحهـا  للمتسـوقني،  الظـال  توفـر  التـي  احلـرة 
اسـتخدام  سـامهتا:  وأهـم   ،)2  ،1 رقـم  )الصورتـان 
وتصميـم  مميـزًا،  إنشـائيًا  عنـرًا  بوصفهـا  األعمـدة 
ممـرات مسـقوفة ومظللـة واسـتخدام النهايـات مثلثـة 
الشـكل وتوفـر فراغ متسـع حلركة املتسـوقني يتوسـط 
الكتلـة البنائيـة. والنمـوذج الرابـع ‘‘املباين السـكنية’’ 
التـي توفر الظـال والنهايات مثلثة الشـكل واألعمدة 
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احلـرة بالداخـل، وتوضحهـا )الصـورة رقـم 5( وأهم 
سـامهتا: االهتـامم بنهايـات املبـاين السـكنية واالهتـامم 
اخلطـوط  وسـيطرة  اإلظـال  يوفـر  بنائـي  بتشـكيل 
االرتفاعـات  يف  والتبايـن  الواجهـات  عـىل  األفقيـة 

البنائـي. والتشـكيل 

املجموعة الثانية: املباين املعارصة:
للمدينـة  القطـاع األوسـط  وترتكـز غالبيتهـا يف 
‘‘جامـع  وتشـمل:  العزيـز،  عبـد  امللـك  طريـق  عـىل 
امللـك فهـد’’، عـىل الطريـق مبـارشة ويمثـل إضافـة 
تسـيطر  واجهـات  خـال  مـن  للطريـق  حرضيـة 
املسـتخدمة  املـواد  يف  واملعـارصة  املدينـة  روح  عليهـا 
)الصـورة  وتوضحـه  العـام،  والتشـكيل  واأللـوان 
رقـم 11(، وأهـم سـامته: تناغـم التشـكيل العمـراين 
مـع  النخيـل  وتناسـق  البيئـة  مـع  األلـوان  وتوافـق 
الكتلـة واسـتخدام وحـدات مثلثـة يف تشـكيل الكتلة. 
والنمـوذج الثـاين مبنـى ‘‘مواقـف السـيارات’’ متعدد 
مفرداتـه  اسـتقى  الـذي  اجلامـع  خلـف  الطوابـق 
املعامريـة مـن الروح املحليـة، وتوضحه )الصـورة رقم 
12(، وأهـم سـامته: توفـر الظـال خـال الفتحـات 
واسـتخدام فتحـات طوليـة بالواجهـات والتناسـق يف 
تشـكيل هنايـات املبنى وسـيطرة الكتلة عـىل الفتحات. 
والنمـوذج الثالـث ‘‘أمـارة منطقـة حائـل’’ وتعكـس 
االتـزان والتوافق مـع املتطلبات الوظيفيـة، وتوضحها 
)الصـورة رقم 13(، وأهم سـامهتا: التشـكيل العمراين 
القـوي واملتـوازن وتصميـم فتحـات غاطسـة لتوفـر 

الظـل وتطويـر وحـدات مثلثـة بالـدور األول لتتوافق 
مـع الطابـع العـام. والنمـوذج الرابـع ‘‘أمانـه حائل’’ 
وهـو مـن املبـاين احلكوميـة التـي أضافت للمـكان من 
خـال اسـتخدام بعـض التفاصيـل وتطويرهـا لتائم 
طبيعـة االسـتخدام، وتوضحـه )الصـورة رقـم 14(، 
وأهم سـامهتا اسـتخدام وحـدات نمطية مثلثة الشـكل 
والتناسـق يف تشـكيل الكتـل البنائيـة ومراعـاة العاقة 

بـني املبنـى وتنسـيق املوقـع.

 املجموعة الثالثة: املباين احلديثة:
الواقعـة  احلديثـة  املبـاين  مـن  نامذجـًا  وتشـمل 
بوسـط حائل وتسـتخدم تقنيات العر مـن واجهات 
زجاجيـة ومعدنية واسـتخدام عنـر اللـون يف التأثر 
والتشـكيل، وهـذا الطابع يسـيطر عىل غالبية املنشـآت 
الرئيسـة بحائـل وأبـرز  الطـرق  احلديثـة عـىل غالبيـة 
مـا يعـرب عـن هـذا االجتـاه هـو املبنـى اإلداري وبنـك 
الراجحـي، باإلضافـة إىل غالبيـة املبـاين اإلداريـة حتت 
اإلنشـاء ومنطقـة اخلدمـات بالقرب من دوار السـاعة، 
سـيطرة  يـيل:  فيـام  سـامهتا  أهـم  تلخيـص  ويمكـن 
املسـطحات الزجاجيـة عـىل الواجهـات، واسـتخدام 
انعـكاس  وحمـاوالت  التشـكيل،  يف  اللـون  عنـر 
احلداثـة  بـني  واملـزج  واجهاتـه،  عـىل  املبنـى  وظيفـة 
واملعـارصة وتظهـر بوضـوح يف تطعيم املبـاين بنهايات 
مثلثـة الشـكل مع اسـتخدام تشـكيل للمدخل تسـيطر 
عليـه املسـطحات الزجاجية والكسـوات املعدنية وهذا 
اخللـط يـؤدي يف كثـر مـن األحيـان إىل فقـدان اهلويـة 
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املحليـة املميـزة ملدينـة حائـل. 

5-4-2 املفردات والسامت العمرانية:
تشـكل املفـردات العمرانيـة أداة رئيسـة تسـاعد 
عـىل صياغـة عمـران بيئـي حمـيل يتناغـم ويتوافـق مـع 
إطـار  ويف  واملعـارصة.  لألصالـة  املسـتهدف  الفكـر 
الدراسـات التـي وردت بالبحـث يمكـن اسـتخاص 
قائمـة  تشـكل  التـي  املفـردات  مـن  ثـامين جمموعـات 
اسرتشـادية للتصميـم العمـراين ملدينـة حائـل، والتـي 
جيـب تطويرهـا لـكل مدينة عـىل حـدة لتحقيـق اهلوية 

املطلوبـة، وتشـمل: العمرانيـة 
تشكيل هنايات املباين.. 1
نظام تصميم الفتحات بالواجهات اخلارجية.. 2
العنارص البرية بالواجهات اخلارجية.. 3
تشطيب الواجهات )ألوان وتشكيل(.. 4
تشكيل الكتلة البنائية )ارتفاعات- أركان(.. 5
استخدام األعمدة بالواجهات اخلارجية.. 6
استخدام األعمدة بالواجهات اخلارجية.. 7
التنسـيق . 8 عنـارص  واسـتخدام  املوقـع  تنسـيق 

املناسـبة. العمـراين 

5-4-3 نتائج حتليل البيئة العمرانية ملدينة حائل:
مـن خـال التحليـل البـري والعمـراين للبيئة 
املحليـة يف مدينـة حائـل يمكـن التوصـل إىل جمموعـة 
‘‘األصالـة  فكـرة  تدعـم  اإلرشـادية  اخلطـوط  مـن 
واملعـارصة’’، ويمكـن صياغة هذه اخلطـوات فيام ييل:

إعـادة النظـر بشـكل كامـل يف منظومـة العمـران . 1
وحضارهتـا  تارخيهـا  خـال  مـن  حائـل  بمدينـة 
لرؤيـة شـاملة حتتضـن يف مضموهنـا  والتأسـيس 
 ، املعـارصة  اإلجيابيـة  والقيـم  التارخييـة،  النـامذج 
وتقويـم النامذج العمرانية السـالبة، مـن أجل رؤية 
بريـة حتقـق اهلويـة العمرانيـة احلائليـة املميـزة.

 إضفـاء روح املعارصة وطابعهـا من خال معاجلة . 2
الواجهـات املطلة عىل الطرق الرئيسـة باسـتخدام 
املفـردات العمرانيـة املشـار إليها؛ إلعطـاء الطابع 

الذي يتامشـى مع الـروح احلائليـة للمدينة.
اخلدميـة، . 3 املناطـق  يف  البنائيـة  الكتلـة  تشـكيل   

بحيـث توفـر ممـرات مشـاة مظللـة وآمنـة حلركـة 
املشـاة، وبخاصـة أثنـاء فـرتات النهار السـتخدام 
األنشـطة والوظائـف املرتبطـة بالطريـق، وهـو ما 
يعكـس طبيعة التعامـل اإلجيايب الواجـب يف البيئة 
الصحراويـة احلـارة التـي تتسـم هبـا مدننـا العربيـة.

التنسـيق العمراين، واالسـتفادة من البيئـة الطبيعية . 4
النخيـل  اسـتخدام  دعـم  خـال  مـن  السـائدة 
للطـرق  املوازيـة  األرصفـة  بامتـداد  والتشـجر 
واألنشـطة الرتفيهيـة إلعطـاء شـكل بـري مميـز 
باإلضافـة  املبنيـة،  للبيئـة  مجاليـة  روح  وإضفـاء 
البيئيـة  الظـروف  حتسـني  يف  اإلجيـايب  دورهـا  إىل 
حلركة املشـاة عىل الطـرق، وأيضًا معاجلـة التلوث 
الناتـج عن حركة السـيارات واألنشـطة الصناعية 

جنـوب املدينـة.
تعزيـز املكتسـبات العمرانية اإلجيابيـة التي تتوافق . 5
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مـع طابـع األصالـة واملعـارصة ومنهـا عىل سـبيل 
املثـال: جامع امللك فهـد، ومبنى املواقـف، ومبنى 
األمـارة، ومبنـى األمانـة، وغرها. وإعـادة تأهيل 
املحيـط املـكاين لبعـض النـامذج التارخييـة، مثـل: 
مبنـى القشـلة إلبـراز قيمتـه التارخييـة والبريـة 

املميزة. 
هـذه . 6 متركـز  وتأكيـد  الرتفيهيـة  املناطـق  تعزيـز 

األنشـطة مـن خـال تكثيـف التشـجر والنخيـل 
واالسـتعامالت  األنشـطة  إىل  باإلضافـة  هبـا، 
األخـرى، وكذلـك تعزيـز األنشـطة الثقافيـة التي 
متحفـًا  مبانيهـا  ولتكـون  املدينـة  تاريـخ  حتكـي 

حائـل. ملدينـة  املحليـة  اهلويـة  يعكـس  مفتوحـًا 

6- نتائج البحث وتوصياته:
تبنـى البحـث مفهـوم ‘‘اهلويـة املحليـة’’ باملـدن 
التارخييـة مـن خـال املنظـور األكـرب وهـو املسـتوى 
‘‘اإلقليمـي والوطنـي’’، ويف هذا اإلطـار ركز البحث 
لتأصيـل  تطبيقيـة  منهجيـة  إجـراءات  ‘‘صياغـة  عـىل 
اهلويـة بمـدن اململكـة العربية السـعودية’’. وتشـكلت 
املنهجيـة املسـتهدفة يف ثاث مراحل أساسـية تضمنت 
املرحلـة األوىل: دراسـات عـىل املسـتوى ‘‘الوطنـي/ 
اإلقليمي’’، واملرحلة الثانية: دراسـات عىل ‘‘املسـتوى 
اإلقليمـي/ املحـيل’’، واملرحلـة الثالثة: دراسـات عىل 
املسـتوى ‘‘املحـيل’’، وتفاصيل هـذه املراحل موضحة 
)الشـكل رقـم 3( ، وتتلخـص أهـم نتائـج البحث فيام 

: ييل

 أكـد البحث مـن خال دراسـات املرحلـة األوىل . 1
واملتضمنـة ‘‘املحتوى العمـراين للمدينة يف إطارها 
دراسـات  إجـراء  رضورة  الوطني/اإلقليمـي’’؛ 
عـىل  تارخييـة  مدينـة  لـكل  ومتعمقـة  متخصصـة 
حـدة يف إطارهـا اإلقليمـي وضمن االسـرتاتيجية 
املحليـة،  اهلويـة  بدراسـات  البـدء  قبـل  الوطنيـة 
وذلـك من أجـل حتديـد األمهيـة النسـبية والقيمة 
التارخييـة ودور املدينـة يف منظومـة التنميـة الشـاملة. 

الثانيـة . 2 املرحلـة  دراسـات  خـال  البحـث  أكـد 
املتضمنـة ‘‘مدينـة حائـل يف إطارهـا اإلقليمـي/ 
املحـيل(’’؛ رضورة ارتباط املدينـة باملحيط احليوي 
هلـا والكيانـات العمرانية يف إطـار منطقتها، وذلك 
يف  حيـوي  دور  مـن  املدينـة  تلعبـه  مـا  ضـوء  يف 
إطـار منطقتهـا، فهي املدينـة األم واملركـز الوطني 
للمنطقـة لذلـك جيب أن تتشـكل هويتهـا يف إطار 
وسـياحية  عمرانيـة  قيمـة  مـن  هلـا  ملـا  منطقتهـا 

وإقليميـة.
أكـد البحـث يف مرحلة دراسـاته الثالثـة وتتضمن . 3

العمـران  مراجعـة  رضورة  املحـيل’’؛  ‘‘املسـتوى 
واحلديـث(،  )التارخيـي  بشـقيه  بحائـل  احلـايل 
واهلويـة  احلضاريـة  اخللفيـة  ضـوء  يف  وذلـك 
املكانيـة، وبام يتناسـب مـع وزهنا النسـبي بوصفها 
التوسـعات  وباألخـص  وطنيـًا،  تنمويـًا  مركـزًا 
العمرانيـة عـىل امتـداد جانبـي طريـق امللـك عبد 
العزيـز واالسـتفادة من النتائج يف توسـعاته احلالية 

60م(. إىل   24( املسـتهدفة 
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توصـل البحث مـن خـال دراسـاته إىل خطوات . 4
وإجـراءات منهجيـة لتحقيـق اهلوية املحليـة ملدينة 
حائل تتأسـس عىل ثـاث مراحل أساسـية، أوهلا: 
التحليـل العمـراين للنـامذج العمرانيـة ذات القيمة 
التارخييـة، آخذًا يف احلسـبان درجة األمهية يف ضوء 
النـامذج  والتوزيـع، وحتليـل هـذه  والنـوع  الكـم 
واسـتخاص  العمرانيـة،  شـخصيتها  واسـتقراء 
تعكـس  التـي  العمرانيـة  واملفـردات  التفاصيـل 
اهلويـة. واملرحلـة الثانيـة: تشـمل دراسـة النـامذج 
العمرانيـة اإلجيابيـة والتي القـت نجاحـًا عمرانيًا 
الثالثـة:  واملرحلـة  واجتامعيـًا.  وبيئيـًا  وظيفيـًا 
دراسـات للنـامذج العمرانيـة احلديثـة وتقييمها يف 
ضـوء املنفعـة واملواءمـة البيئية والطابـع العمراين، 
الدراسـات  وتنتهـي  تقويمهـا.  أطـر  وبحـث 
بصياغـة االسـرتاتيجيات العمرانيـة التي تؤسـس 
والتطبيـق  والفكـر  املفهـوم  حيـث  مـن  للهويـة 
والتفاصيـل والتـي تتسـم باملحليـة واخلصوصيـة 

العمرانيـة.
يـويص البحث بـرضورة إجراء دراسـات لتأصيل . 5

اهلويـة العمرانيـة للمـدن التارخييـة عـىل مسـتوى 
يف  ذلـك  يتـم  وأن  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 
إطـار منظومـة متكاملـة من أجـل صياغـة عمران 
يف  ويسـاهم  التنمويـة،  األبعـاد  حيقـق  مسـتدام 
العربيـة  اململكـة  مـدن  يف  متميـزة  بيئيـة  سـياحة 

السـعودية. 
يؤكـد البحـث كذلـك أمهية مشـاركة أبعـاد اهلوية . 6

باملـدن  التارخييـة يف تطويـر املخططـات اجلديـدة 
البيئـي  التـوازن  مفاهيـم  يدعـم  بـام  التارخييـة، 
الفكـر  املسـتدامة، ويسـاهم يف حتريـك  والتنميـة 
باجتـاه املدينة العريـة األيكولوجيـة، التي تراعي 
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املراجع

املراجع العربية:

اهليئـة العليـا لتطوير مدينـة الرياض. ‘‘مـرشوع تطوير 
وتأهيـل الدرعيـة القديمـة’’. اململكـة العربيـة 
السـعودية، الريـاض، عـام 1427هــ، املوافـق 

2006م. 
أمانـة منطقـة حائـل. تقريـر الوضـع الراهـن ملـرشوع 
التطويـر العمـراين لطريـق امللـك عبـد العزيـز 
بمدينة حائـل، إدارة التخطيط العمـراين، مدينة 

حائـل، 1430هــ /2009م
اجلنـدي، ماهـر. تفعيـل البعـد البيئـي السـتدامة املدن 

الرتاثيـة، االقـر، مـر، 2006م
الدرعيـة،  ملدينـة  املسـتقبلية  الرؤيـة  فيصـل.  املبـارك، 

2006م  الريـاض،  الدرعيـة،  حمافظـة  بلديـة 
احلصـن، حممـد. صـور مـن الـرتاث العمـراين، كليـة 
سـعود،  امللـك  جامعـة  والتخطيـط،  العـامرة 
عـام  الريـاض،  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 

2003م. املوافـق  1424هــ، 



99جملة العامرة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

والتصميـم  التخطيـط  إسـرتاتيجيات  أدريـان.  بتـس، 
مسـتوى  عـىل  والربـح  اإلسـتدامة  لتحقيـق 
العمـران، ترمجـة د. زيـاد علـم الديـن، النـرش 
سـعود،  امللـك  جامعـة  للمطابـع،  العلمـي 

2010م.
محـدان، مجـال. دراسـة يف عبقرية املكان، اجلـزء األول، 

القاهرة، عـامل الكتب 1980م.
خليـل، أسـامة. األنـامط العمرانيـة املتوافـق بيئيـا مـع 
الريـاض،  بمدينـة  اجلديـدة  السـكنية  اإلحيـاء 
جامعـة   ، اهلندسـة  بكليـة  العلميـة  املجلـة 
عـام  األول،  العـدد   ،)36( املجلـد   ، أسـيوط 

1429هــ/2008م.  
خليل، أسـامة. التوافـق العمراين بني األحياء السـكنية 
اجلديـدة واملنطقة الرتاثية-حالة دراسـية: مدينة 
فـرع  سـعود-  امللـك  جامعـة  جملـة  الدرعيـة، 

العـامرة والتخطيط، 1432هــ/ 2011م.  
العمـراين-  التصميـم  وآخـرون.  كليـف  ماوتـن، 
الطريقـة والتقنيـات، ترمجـة د. إبراهيـم حممـد 
البلـوز، 1432هــ/ 2011م، النـرش العلمـي 

سـعود. امللـك  جامعـة  واملطابـع، 
-2012( الفـرتة  خـال  للباحـث  ميـداين  مسـح 

 . ) 2م 0 1 4
وزارة الشـئون البلدية والقرويـة. تقرير املخطط اهليكيل 
1423هــ،/  الريـاض،  الدرعيـة،  ملحافظـة 

2002م.
اإلسـرتاتيجية  والقرويـة.  البلديـة  الشـئون  وزارة 

العمرانيـة الوطنيـة للمملكة العربية السـعودية، 
عـام   ،)127( رقـم  الـوزراء  جملـس  قـرار 

2001م. املوافـق  1421هــ، 
العمـراين  الـرتاث  والقرويـة.  البلديـة  الشـئون  وزارة 
يف اململكـة العربيـة السـعودية، وكالـة الـوزارة 
املوافـق  1423هــ،  عـام  املـدن،  لتخطيـط 

2002مــ.

Arabic references:

High Commission for the Development of 
Riyadh.‘‘the development and rehabilitation 
of old Dir›iya, project’’, the Kingdom 
of Saudi Arabia, Riyadh, in 1427/ 2006.

Amana Hail. report of the existing condition for urban 
development, the King Abdul Aziz City Hail, 
Department of Urban Planning, the city of Hail, 
1430/2009

Elgendy, Maher. activation of the environmental 
dimension of sustainable heritage cities, 
Luxor, Egypt, 2006

El Mubarak, Faisal. the future vision of the city, 
municipality Dir›iya province, Riyadh 0.2006 

El Hussain, Mohammed. pictures of Architectural 
Heritage, Faculty of Architecture and Planning, 
King Saud University, Saudi Arabia, Riyadh, in 
1424, corresponding to 2003.

Betts, Adrian. planning and design strategies to 
achieve sustainability and profit at the level 
of urbanization, translation d. Ziad, scientific 
publication of the Press, King Saud University, 
2010.

Hamadan, Gamal. a study in the genius of the place, 
the first part, Cairo, the world of books in 1980.

Khalil, Osama. architectural styles environmentally 
compatible with the new residential revival in 
Riyadh, the scientific journal of the Faculty of 
Engineering, University of Assiut, Volume 36, 
Issue I, in 1429H/2008.

Khalil, Osama. compatibility between the new urban 
neighborhoods and the area of heritage-Case 
Study: City Dir›iya, Journal of King Saud 



أسامة سعد خليل إبراهيم: ختطيط املدن السعودية يف إطار هويتها العمرانية... 100

University, Architecture and Planning Branch, 
1432 AH / 2011.

Mauten. Cleaf - design method and techniques, 
translation d. Ibrahim Mohammed Blues, 
1432/2011, Printing and Publication, King 
Saud University.

A field survey of the researcher during the period 
)2012-2014(.

Ministry of Municipal and Rural Affairs. the report 
of the structural plan of the province of Dir›iya, 
Riyadh, 1423H / 2002.

Ministry of Municipal and Rural Affairs. the 
National Urban Strategy of the Kingdom 
of Saudi Arabia, the Council of Ministers 
Resolution No. )127(, in 1421H/ 2001.

Ministry of Municipal and Rural Affairs. architectural 
heritage in Saudi Arabia, and the Department for 
urban planning, in 1423, approved in 2002 AH

English References:

Gilbert, E.W. ‘‘The Idea of the Region’’, )MIT( press, 
London, Vol. )45(, 1971.

Hall, & Tewdwr. urban and regional planning, fifth 
edition, Routledge, 2011.

مراجع االنترنت:

موقع أمانة منطقة حائل،2014م
http://www.amanathail.gov.sa/Pages/About_Hail.      

aspx?txt_ty=61

موقع مدينة حائل،2014م 
http://sauditourism.sa/ar/Explore/Regions/Hail/Hail/  

Pages/default.aspx



101جملة العامرة والتخطيط، م28)1(،  الرياض ) 2016م / 1437هـ (

Urban planning in the context of the Saudi Urban identity 

)Case Study: Hail City(

Osama Saad Khalil Ibrahim  

Professor- Department of Urban Planning-College of Architecture and Planning
King Saud University

Osamasaad70@yahoo.com.

Received 01/5/2014 ; accepted for publication 1/3/2015

Abstract:In the context of global attention and local need to achieve ecological balance in the historical city 
planning, to keep the identity of urban Saudi Arabia has adopted strategies to encourage the mainstreaming of 
these concepts within the different cities, and discusses the problematic accelerating the natural growth of the 
historical cities, which could lose its character and local identity, and manifestations the problem is the similarity 
between the new urban plans in many areas despite the spatial characteristics and objectives and dimensions of 
urban heritage contrast. Hail City was chosen as a case study at the northern, Saudi Arabia, due to its unique 
location, natural and unique physical characteristics, and these ingredients and natural heritage make up the city’s 
urbanization and urban development reflects the foundations of which must comply with these data. The growing 
importance of research in synchronization with the current development plans in north and south of the city.

Based on the research problem, the research aims to formulate ‘‘a methodology to achieve local identity 
steps in the light of local, regional and national privacy of cities’’ and supports research on the ‘‘inductive 
approach’’ of the entries used in the urban planning of cities, and the use of the curriculum ‘‘descriptive and 
analytical’’ to study the case study. The most important results: the diagnosis of the current state of the city of 
Hail, draw developmental frameworks define aspects of how to consolidate the local identity in cities, and 
in the light of consolidating the role of the architectural heritage and preserve it as a springboard for Imran 
future stems from the constants inherent to the Kingdom of Saudi Arabia and to achieve national goals.

Key words: urban identity, urban planning, historic towns, urban balance.




