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 تخطيط المدن السعودية في إطار هويتها العمرانية
 مدينة حائل( حالة دراسية:) 

 جامعة الملك سعود -كلية العمارة والتخطيط -براهيمإسامة سعد خليل أ.د. أعداد: إ
Osamasaad70@yahoo.com 

  
 البيئيالهوية العمرانية، التخطيط العمراني، المدن التاريخية، التوازن  :الكلمات المفتاحية

  
في تخطيط التوازن البيئي والمحلى بضرورة تحقيق هتمام العالمي في إطار اإل ملخص البحث: -

فقد تبنت المملكة السعودية إستراتيجيات تشجع على  ،للحفاظ على هويتها العمرانية المدن التاريخية
في النمو الطبيعي المتسارع شكالية إويناقش البحث  .ضمن مدنها المختلفة المفاهيمتأصيل هذه 

تشابه هو ال هذه اإلشكالية. ومن أهم مظاهر ، مما قد يفقدها طابعها وهويتها المحليةالتاريخية مدنال
مناطق على الرغم من تباين خصائصها المكانية العديد من الة في المخططات العمرانية الجديدبين 

موقعها ل نظراشمال المملكة السعودية وتم اختيار مدينة حائل  .وأهدافها العمرانية وأبعادها التراثية
متفردة، وهذه المقومات التراثية والطبيعية تشكل العمران ال والعمرانية طبيعيةال هاخصائصو المتميز، 

اهمية البحث في تعاظم تهذه المعطيات. و يتوافق مع  الذيبالمدينة وتعكس أسس التطوير العمراني 
  .ها ومنظومة الحركة بهاوجنوب المدينة الخطط التطويرية الحالية بشمالالتزامن مع 

 
المحلي ة واإلقليمي ة  ةخصوص يالف ي ض و  الهوي ة ق ي تحقلمنهجية خطوات "صياغة يركز البحث على 

، اخل المتبع  ة ف  ي التخط  يط العمران  يللم  دعل  ى "الم  نهس ارس  تقرائي" ف  ي ذل    يعتم  د البح  ث و للم  دن" 
: م ن البح ث ف يالمس تهدفة نت ائس الوتتمث ل أه م  .المنهس "الوصفي والتحليلي"  لدراسة الحال ة الدراس يةو 

الت  ي تطويري  ة ال ط  روهويته  ا العمراني  ة، وم  ن ث  م التأكي  د عل  ى األحال  ة الراهن  ة لمدين  ة حائ  ل اتش  خي  
 الم  دن التاريخي  ةتأص  يل دور وذل    ف  ي ض و  ، ي  ة لتأص يل الهوي  ة المحلي  ة بالم دنتح دد الجوان  ل الكيف

 الس عوديةالعربي ة للمملك ة منطلق ا لعم ران مس تقبلي ينب ع م ن الثواب ت اأص يلة  هابوص ف اوالحفاظ عليه 
 أهدافها الوطنية.ويحقق 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 جامعة المل  سعود -كلية العمارة والتخطيط -بحث مدعوم من مركز البحوث والمعلومات
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  مقدمةال -1
العمرانية الهوية في تخطيط المدن السعودية، وذل  من منظور الخصوصية موضوع يتناول البحث 

الطابع و غالبية المدن السعودية، وذل  من اجل عمران بيئي مستدام يعكس الروح  بها التي تتمتع
  يناقش البحث مجموعة من الخطوات والمراحل ارجرائية تتضمن ما يلي:ارطار المميز، وفي هذا 

 مشكلة البحث: 1-1
 ،التاريخي  ة م  دنللف  ي: "محدودي  ة وض  وح الط  ابع ال  ذي يعك  س الهوي  ة المحلي  ة  البحثي  ةتتمث  ل المش  كلة 

وعدم المش اركة الكافي ة  ،المدن تساع نطا  عمرانرويعزى ذل   ما ر يتناسل مع قيمتها الحضاريةب
، ونس تطيع اإلقليمي ة والوطني ة هاخالل مستوياتتطوير التخطيط و عمليات اللمعيار الهوية المحلية في 

كبي ر م ع  إل ى ح د   تش ابهتي ت والحائ ل  ةالجدي د ارمت داداتس تقرا  إأن نلمس حجم المشكلة من خالل 
 العمرانية.  هاالتراثية وأهداف اتهاالمكانية وخلفي هامدن أخرى، على الرغم من التباين في خصائص

 أهداف البحث: 1-2
م ن خ الل المنظ ور اأكب ر  "،الهوي ة العمراني ة المحلي ة بالم دن الس عودية"يتبنى البحث تطبيق مف اهيم 

 س هل تطبيقه ايمنهجي ة خطوات :" صياغة الىالبحث هدف يلذل  ، وهو المستوى "اإلقليمي والوطني"
تحقيق التواف ق والتواص ل العمران ي ب ين وهذا ارمر من شانه لتأصيل الهوية بمدن المملكة السعودية، 

 التاريخي ة الم دنبإبراز الق يم التراثي ة  في:  وامتداداتها الجديدة"، وتتمثل اأهداف الفرعية تراث المدينة
 .بالمدن التاريخيةطر السياحة البيئية أدعم و  في إطار شخصيتها المحلية.

 أهمية البحث: 1-3
 والتي تن  ه1421 ،السعوديةللمملكة اإلستراتيجية الوطنية تأتي أهمية البحث في إطار ما أكدته 

، والحفاظ على مواردها الطبيعية السعودية : "ضرورة تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة بالمدنعلى
في ضو  الخصوصية المحلية للمدن"، وقد تم اختيار مدينة حائل كنموذج للمدن التاريخية لما لها 

واسعة وأهمها تفعيل برنامس من ثقل عمراني في منظومة التنمية باإلقليم، وهي مقبلة على تنمية 
 .التنميةلتقوم بدورها في منظوم ة  بها شرايين الحركةو  ،للمدينة الشامل التطوير العمراني

 منهجية البحث: 1-4
التراث العمران   ي والهوي   ة ب   المعني   ة لدراس   ات العمراني   ة ره   م اس   تقرائي" يعتم   د البح   ث عل   ى"المنهس اإل

لم دن ف ي إط ار يتواف ق اتخط يط الت ي اس تهدفت التطويري ة والم داخل  ألط ر النظري ةلوعرض ، المحلية
 مدين ة حائ لحال ة لدراس ة التحليل ي" الوص في مع نطاقها الحي وي وخلفياته ا التراثي ة، واس تخدام "الم نهس 

 مراحل إعداد البحث. .(1رقم  لويوضح )الشكالطبيعي والعمراني.  من المنظور هاوتشخيص
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 مراحل إعداد البحث .(1) رقم شكلال

 أدبيات البحث:  1-5
تفعيل مشاركة المعايير البيئية  أساليل، وبحث ة المحليةتأصيل الشخصي أطريناقش البحث موضوع 

الجز  التالي بعض من  تضمني، وفى إطار ذل  بالمدن والتراثية خالل مراحل العملية التخطيطية
 الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من خالل مجموعة من المحاور كالتالي:

 
 : الرؤى الفكرية لتأصيل الهوية المحلية بالمدن.أولا 
تم إعداد المخططات الهيكلية  ،ه 1421 ،السعوديةالعربية اإلستراتيجية الوطنية للمملكة إطار  في -

لمناطق المملكة مرتكزا على مفاهيم التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق التوازن والتوافق العمراني بما 

 "الحالة الدراسية"
 العمرانيتحليل المحتوى المحور الخامس: 

 .تحليل الخلفية التاريخية والحضارية -
 .لتحليل ألهم المباني المعاصرة والحديثة -
 .إستخالص 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. -
 العمراني. تأصيل المحتوى أطر  -
 

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

 المحلي في إطارهاتخطيط المدن التاريخية لمنهجية صياغة خطوات : البحث  نتائج وتوصيات

 

 الحالة الدراسيةاختيار : الرابعالمحور 
 .مدينة حائلأسباب إختيار  -
 .الموقع المكاني وأهم الخصائص -
 .الراهنالنسق العمراتي للوضع  -
 

 المحلية والحضارية. تهافتقاد غالبية المدن للطابع العمراني الذي يعكس هويإ * المشكلة البحثية:
 ؟ الحضاريةشخصية عمرانية تنبع من خلفياتـها  ذاتكيف نجعل مدننا التاريخية  * السؤال الرئيسي للبحث:

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

وتصميم المدن" تخطيط الهوية العمرانية في "
 "المدن التاريخية
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دعاة الشخصية وهو من  - (Gilbert, 1971)يدعم "الشخصية اإلقليمية والمحلية". وفي ذل  يقول 
، المكانيةالنوعية وتوزيعاته وخصائصه "إن تحليل شخصية اإلقليم تتناول معالمه ومالمحه  -اإلقليمية

 المكان".في روح المكان وجوهره الذي يعكس نمط وطبيعة وظروف وقوانين الحياة  باإلضافة إلى
أكبر من المحصلة الرياضية للخصائ   العمرانية"الشخصية  ان على (م1980حمدان،)ويؤكد 

كتال التخطيط العمراني وفي  ،روح المكان"لن ما يعطى منطقة تفردها هو أن تنفذ ا  الكامنة، و 
 سس على عدة مفاهيم أيت يةتخطيطلعملية الل الحديثأن المدخل  (Hall, 2011) يؤكد وارقليمي

 . العمرانية ستدامةالهوية واإل ترتكز على
 

 .مستداملمدن في إطار العمراني لتطوير الثانيا: 
الطريقة والتقنيات"، على أن "مفتاح التطوير -"التصميم العمراني في كتابه م(2011، ماوتن)أوضح 

 ،المكان ية"التحليل التاريخي"، بما يعني فهم شخصيجل ان ياخذ في اعتباره المستقبلي للمدينة" 
مشهد المدينة "وعرض الكتال أهم عناصر تحقيق ذل  من خالل التطبيق العملي لتقنيات تحليل 

ستراتيجيات إ: "في كتابه م(2010 ،بتس). كذل  أكد "وتركيبها اإلدراكي وخصوصيتها العمرانية
 رتباطإستدامة والربح على مستوى العمران"، على ضرورة التصميم والتخطيط العمراني لتحقيق اإل

حققت عالمية   مدننماذج لستدامة، وعرضت الدراسة العمران بالبيئة المحلية لتحقيق مفاهيم اإل
مع  "اأنماط العمرانية المتوافقة بيئيا   وفي مجال دراسة. ستدامةإسهامات واضحة في مجال اإل

الشديدة  الحاجة أوضحت الدراسة (ه1429)خليل،  حيا  السكنية الجديدة في مدينة الرياض"اأ
 رتباط العمران بالمكان.إلتؤصل وموجهات الهوية المحلية لصياغة أطر تحدد 

 
 السعودية.العربية بمدن المملكة العمرانية الهوية دراسات ثالثاا: 
كتابا  بعنوان: "التراث العمراني في المملكة العربية  (ه 1423 وزارة الشئون البلدية والقروية،)أعدت 

رصد وتوثيق تاريخ المدن بالمملكة من خالل اأقاليم والمناطق اإلدارية بها،  ستهدفا  السعودية" و 
الى معه يحتاج  مما ،ث العمراني الذي تزخر به المملكةلترالوأوضحت الدراسة المخزون الهائل 

من  ا"صور  م(،1424)الحصين،  كتال عرضكذل   ،مستدامردارته في اطار منظومة متكاملة 
الطابع العام وضرورة الحفاظ على أهم المالمح العمرانية و و ، السعوديةمدن الالتراث العمراني" في 

 ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض)أعدتها تي ايضا الومن الدراسات  لمدن.الذي تتميز به ا
لواقع التاريخي ت اصدور "مشروع تطوير وتأهيل الدرعية القديمة"  :بعنواندراسة  ،ه(1427
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 أعدتو  .آليات للتنفيذ والتطوير والمتابعة اساسي علىوالعمراني للمنطقة التراثية، وركزت بشكل 
اطار إفي  "دراسات المخطط الهيكلي لمحافظة الدرعية" ،(ه1423، وزارة الشئون البلدية والقروية)

 السعودية.العربية التوجهات اإلستراتيجية للمملكة  والرؤى المستقبلية المستهدفة 
 

تعمل على  "منهجيةخطوات صياغة " ضرورة الهوية العمرانية إلىدراسات  تشير وخالصة ما سبق:
جل صياغة عمران يحمل في طياته هوية أمن  بين المستويات التخطيطية المختلفة التوافق

خليل، )دراسات و ، صدارات بلدية محافظة الدرعيةإ أكدت على ذل  بشكل واضحو ، المجتمعات
مدينة حالة دراسية –التوافق البيئي بين المخططات السكنية الجديدة والمنطقة التراثية" (،ه1432

بين المخططات السكنية الجديدة لتوافق ا إتخاذ خطوات منهجية لتحقيقضرورة  علىالدرعية، 
 التاريخية. المناطقو 
 
 مداخل وأساليب التعامل مع المناطق التاريخية  -2

تحديد المناطق ذات القيمة التاريخية، عتماد بشكل اساسي على عامل الزمن وحده في يصعل اإل
ويختلف من مكان آلخر ومن دولة أخرى، فمثال  فى  يا الى حدا ما،حيث يعد هذا التحديد نسب

فى دول أخرى مثل و سنه،  100أوروبا تعتبر المبانى والمناطق التاريخية إذ تعدت عمرها 
المبانى والمناطق التى يتجاوز عمرها  هيمصر في و سنه فقط،  50أو  75اإلسكندنافيه يصل إلى 

سنه. وهنا  معايير وأسس أخرى تساعد على إختيار المناطق التى يمكن إعتبارها ذات قيمة  100
من المعايير  ثالث مجموعاتبانها تقع في  ،م(2006، الجندي) وردت في دراسةتاريخية والتي 

إرتباط المنطقة بأحداث أو شخصيات تاريخية، وثانيها: "اأهمية ك: "اأهمية التاريخية"، ااوله
التاريخية شخصيتها بما تنفرد به من من نسيس عمراني وعالقات  المنطقةتستمد وفيها التخطيطية"، 

لتوسعات لموقع المنطقة التاريخية مركزا إشعاعيا  يكون فراغية. وثالثا: "اأهمية المكانية" وفي الغالل 
، نجد المدينة اإلسالمية التاريخية تمثل رمزا  بينهالعوامل المشتركة المدن العربية و وبالنسبة ل الجديدة.

، مرانى فى نفس المدينة عبر العصوريتنوع الطابع العو والعمراني،  ارجتماعيللتوازن واإلستقرار 
التواصل بين القديم والحديث  تشكلهي التي والمضمون والقيم هى المستمرة و الجوهر وتظل سمات 

ستمرارية روح الماضى وقيمه. في ومتطلبات التطوير الواجل مراعلها طر أ( 2الشكل رقم ويوضح ) وا 
 .لتطوير والتحديثلوالتي تعد مدخال اساسيا  المدن التاريخية
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 مشاكل معاصرة تواجه المدن التاريخية                                  

 
 

 المدن التاريخيةالتطوير بمتطلبات  .(2) الشكل رقم
 

 للمدن "التخطيطيةلعملية ا"تطور مراحل  -3
 الفعلي للتنمية والتطوير جسرا  تشكل و تمثل العملية التخطيطية أداة رئيسة للتطوير العمراني بالمدن 

إلى أن وصلت للشكل الذي  العملية التخطيطيةتطور مراحل  (Hall, 2011)دراسات  تناولتو ، بالمدن
مقدمة ضرورية عد ت المراحلهذه و  ،لمتقدمة في الوقت الحاضرا يةالتخطيط الهيئاتفي غالبية يطبق 
لتمييز بين بوجه عام يمكننا او  لهوية في مدننا التاريخية.الشخصية واالبحث في بنا   عليهايستند 
لى منتصف إ وصور   الرؤية التخطيطية التي سادت المرحلة ارولى:، لعملية التخطيطيةلمداخل ثالثة 

 تبنىو ( master plan)مرحلة المخطط الرئيسي  نطلق عليهاويمكن أن  ،ستينيات القرن العشرين
بيركرومبي آ(، و Geddesيدس )جمثال أالعالميين هذا الفكر مجموعة من المخططين 

(Abercrombie ) ول بإنتاج مخططات تعطي صورة التخطيط معني في المقام اأالذين يرون ان
طلق ويم 1960عام  بعدالرؤية المتقدمة والمرحلة الثانية:  .فترة زمنية محددةخالل  مستهدفةتفصيلية 

 خطةلالتي تقود بتكامل النظم هتم تو  ، (planning systems)"النظم التخطيطية" ا مرحلةعليه
واخر أستمرت او  أواخر ستينيات وسبعينيات القرن العشرينمنذ  وبدايتها :الثالثةوالمرحلة  ،عمرانية

المرتكزة تخطيطية ال مفاهيمال" مرحلة ن نطلق عليهاأكن موي نتشارا  إكثر اأ وهي القرن العشرين تقريبا

 المدن التاريخيةالعمراني بالمحتوى محاور التطوير والحفاظ على  

 الكتلة العمرانية متطلبات المبانى متطابات الموقع متطلبات التنمية

 عناصر التخطيط  مشروعات تنموية متوائمة مع المنطقة  اإلرتقاء العمرانى 

النقل وسائل  األنشطة المعاونة البنية األساسية
 والمواصالت

 السكن واإلقامة

 مشاكل الضوضاء التلوث البصرى  التلوث البيئى مشاكل اإلزدحام
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اإلستدامة و وشملت التوازن البيئي  هافي اآلونة اأخيرة توسعت مفاهيمو ، "المجتمعية المشاركة على
  .يعتمد عليها البحث كمدخل للهوية المحلية المستهدفةالمفاهيم العمرانية، وهذه 

  
 منهجية لتخطيط المدن التاريخية الخطوات ال -4

 ومفاهيمها المعاصرة،الحديثة ة يلعملية التخطيطامراحل و  ،المدن لتطوير النظريةمداخل ال في ضو 
يوضحها )الشكل ثالث مراحل رئيسة في  تقع و  كيد على البعد المكاني والهوية العمرانية،أالت يمكن
تغطي جوانل "القضايا اإلستراتيجية و دراسات على المستوي اإلقليمى/الوطني، (، وتشمل 3رقم 

القضايا العمرانية الحديثة، أما المرحلة الثانية: تتضمن دراسات "التخطيطية المداخل ب وتعنىالمكانية" 
  ."، والمرحلة الثالثة: تتضمن دراسات "الشخصية والهوية المحلية"الهامة

 
 اإلقليمي  )القضايا الستراتيجية المكانية(/  الوطني المستوى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 المستوى المحلي              / المحلي                                              وى اإلقليميالمست  

 

 

 

 

 

 ةالتاريخيالمنهجية لتأصيل الهوية المحلية بالمدن الخطوات  (.3الشكل رقم )

 

تأصيل الهوية العمرانية 
في ضوء  خيةللمدن التاري

 تخطيطللالمفاهيم المعاصرة 
 والتصميم العمراني

 القضايا والتحديات العمرانية
 دور المدينة في اإلقليم -

 السياحة البيئية بالمدن -

 التوسعات العمرانية الجديدة -
 الحفاظ على البيئةقضايا  -

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

 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) 

) 
 

 

 ستراتيجي المكانيالتنسيق اإل -6
(Spatial strategic coordination) 
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 (المستوى الوطني/اإلقليميدراسات القضايا اإلستراتيجية المكانية )المرحلة الولى:  4-1
بشكل  للمستويات "ارقليمية والوطنية" دراسة، في صياغة عمران المدن التاريخية من المهم قبل البد 

تمثل كل مدينة وزنا و اإلقليمية، الشخصية لتحقيق عمران يعكس  ساسياأ عتبارها مدخالإمتعمق ، ب
في منظومة التنمية العمرانية والسياحية في إطارها المكاني، وهذا النهس يحدد الموجهات  يؤثر نسبيا  

يؤسس هذا المدخل لتنمية أيكولوجية مستدامة تأخذ في و التي تخدم المستوى المحلي بشكل كبير، 
 كالتالي: (Hall, 2011) ستة خطوات كما يراهاوذل  من خالل . الهويةاعتبارها معامالت 

  
 العامة والتفصيلية والمستهدفات النهائية األهدافاول: 

(Goals, objectives and targets) 
، ""إعداد اأهداف ومنها ،التخطيطية كبيرة على العملية الخطط الحديثة، ضغوطا  عداد إ تضع منهجية 
المطلوبة  ستقرار على المستهدفات، وهويتها، واإلركائزها: تتضمن لصياغتهامراحل  وهنا  ثالثة

جتماعية إواسعة  مجارتتشمل و كبير،  د  لى حإعامة ومجردة هداف اأوغالبا ما تكون  منها.
، وتقنيا   نظريا   عملية التخطيط على صعوبات كبيرة ذات طابعا  تنطوي و ، وغيرها قتصادية وجماليةا  و 

في مقدمة أولويات التنمية الوطنية اإلقليمية، هداف تي اأأوت ،مسؤلية اتخاذ القرارات تهاوفي مقدم
 براز هويتها.العمل خالل المدن التاريخية إلقيمة هذا تتعاظم وتحدد التوجهات المستقبلية، و 

 
  خطةالالتنبؤ، والنمذجة، وتصميم ثانيا: 

(Forecasting, modeling and plan design) 
عداد النموذج في إ يتم طار الشكل المطلول للغايات والطموحات، إبعد تحديد اأهداف وتدقيقها في 

ن أ، ويجل بدقةللنظام ويصفه  مجرد وصف تخطيطيالنموذج هو و  ،معايير اأدا تطبيق ضو  
هنا  نوعان من اأسئلة المهمة التي يحتاجها رؤية المستقبلية. و لوا القائمالوضع مع  متناسبا   يكون 

ما ، هماوثاني ؟المناسلجوانل النظام الحضري ما هي ، لهما: أو النماذجإعداد عملية في المخطط 
 .قتصاديةجتماعية واإلعالقات اأنشطة اإل طارإبنا  النموذج في ويتم  ؟أنواع النمذجة المتاحة هي
( أو static) ثابتة وأ( probabilisticحتمالية" )إ(، أو "deterministic"حتمية" ) سوا  قراراتهاو 

هدف للوصول الى ت؛ أي تكون ثابتةنماذج الحضرية المعروفة ال( والعديد من dynamic) ديناميكية
 ، وعند هذه النقطة يعتبر النظام قد وصل للتوازن.محددمستقبلية في وقت  معينةلنقطة 
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 (Plan design and plan evaluation) الخطة تصميم الخطة وتقييمثالثا: 
 ،في تقييم العملية التخطيطية يجابيا  إتساهم و على نطا  واسع  إنتشرتثالث تقنيات  تحديديمكن 
تقييم اقتصادي عملية (، وهي cost–benefit analysisطريقة "تحليل التكلفة والعائد" ) هاوأشهر 

داة أوا .من الفوائد ارقتصادية قدرر أكبر يتوف هوالخطة اأفضل  فيفترض وت ،صريح في نهجه
 ساسناثانيل يشفيلد وهي باأل( Planning Balance Sheet) ة العامة"الثانية: "تخطيط الميزاني

وتعالس القصور في الطر  السابقة التي كان يصعل قياسها "تحليل التكلفة والعائد"، طريقة ل  تطويرا  
 Goals)نجاز اأهداف" إ"مصفوفة  يضاأ وهنا  ،مثل الموارد الطبيعية والقيم التاريخية

Achievement Matrix) في  شهرةكتسبت إدوات التقييم التي أداة الثالثة من وهي اأ موريس هيلل
التي التقييم لبعض من أشكال  وفي اآلونة اأخيرة وضعت شروطا   التخطيط الحضري واإلقليمي.

 Environmental Impact)تحليل اأثر البيئي ومنها ترفع من كفا ة اسخدام هذه اردوات، 
Analysis) وهذه  للبدائل التفضيالتواستقصا  اولوية  عملية التقييمتمعية في والمشاركة المج

 التوجهات في التقييم تلعل دورا اساسيا في التوازن البيئي والتنمية المستدامة في المناطق التاريخية.
 

 (Implementing the plan) تنفيذ الخطةرابعا: 
المختلفة التي يجل أن تؤخذ في اإلعتبار عند تنفيذ تجاهات اإلثالثة من نظم التخطيط  تواجه

وعدم أخذها في لقرار التخطيطي" على االبيئة الخارجية التاثيرات المحتملة من " الخطة، أولها: 
يصعل  عناصرهنا  دائما   نأعتراف بوذل  في ظل اإل ،نتائس غير متوقعةارعتبار قد يؤدي إلى 

بسبل العالقات  يمكن تضعف في بعض محطاتهان "الخطط  أتجاه الثاني يتمثل في واإل، بهاالتنبؤ 
ستراتيجية العامة قد تضعها ن السياسة اإلإبالتالي ف ،"يةنظم التخطيطالالمتبادلة المعقدة بين مستويات 

سلطة التخطيط الوطنية أو اإلقليمية، ولكن مع تأثيرات غير متوقعة على مستوى التخطيط اأكثر 
" يمكن ان تتغيرالقيم اإلنسانية بمرور الوقت الكثير من تجاه الثالث يتمثل في حقيقة أن "واإل ،حليةم

 .تزايدت سرعة ووتيرة هذه ارتجاهاتوفي السنوات اأخيرة 
 

 (New planning paradigmsنماذج تخطيطية جديدة )خامسا: 
التي صاحبت تنفيذ الخطط  لصعوباتنشأت فكرة النماذج التخطيطية الحديثة كنتيجة طبيعية ل

تعزيز "وتتأسس هذه النماذج على  ،دعم واقع المجتمع ومتغيراتهل عليهالذل  تنامى الطلل ، العمرانية
وايصالها بالعملية التخطيطية التعريف فكرة النماذج على تقوم و  ،العملية التخطيطية" المشاركة في
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نوعية  من اجل اتقشالمشاركة في المنا علىالسكان  تحفيزومن ثم  بشكل مبسط للمستخدمبن
للمعلومات  يجاد قاعدةا  سيناريوهات للمستقبل و ال لبلورةالنماذج  هذهتسعى و  ،ةنشطو  افضلتخطيطية 

تخاذ مناسبة إلحدى الوسائل الإهي بالتالي فو  ،هامة يةقرارات تخطيط للوصول الىأدلة موثو  بها و 
 التاريخية.ومن بينها المناطق ذات الطبيعة الخاصة  المناطقفي القرارات 

 
 (Spatial strategic coordination) التنسيق الستراتيجي المكانيسادسا: 

ستراتيجية وآلية إوصفها قدرة ب اليهاالنظر التنسيق اإلستراتيجي المكاني و لى إتحتاج عملية التخطيط 
 التطويرتقود المؤسسات عملية و  متوافقةتخطيطية عمال أ لضمان المفاهيم التنموية تعزيز و للتكامل 

يعد و نشطة ونطا  عمل التخطيط، اأ التغير فينشطة التخطيطية و ألل المستمر توسيعالطار إفي 
ليها اإلدارة الحكومية اإلقليمية إالجوهرية التي تهدف  اتاإلصالح في دعمالتخطيط أحد المساهمين 

هتمامات الدولة إ نشطة التنموية المكانية المختلفة والتفاعل مع جل تحسين التكامل في شكل اأأمن 
 ،إلى جنل مع توفير البنية التحتية قتصادية جنبا  نجاز ما يتعلق بنمو السكن والقدرة التنافسية اإلإفي 

 .الحديثة ات المكانيةستراتيجيوالهدف من هذا التحول هو توسيع مسار التخطيط أو صنع اإل
 
 (مستوى اإلقليمي/المحليدراسات المكانات والتحديات )الانية: المرحلة الث 4-2

متدادات العمرانية ريع واإلالكثير من التحديات بفعل التطور الس المعاصرتواجه المدن فى عالمنا 
تسبل في وتلتعدي على المناطق التاريخية، لى اإ حياناأمن تؤدي في كثير قد وهذه التوسعات 

 (،2الشكل رقم )في  والتي ورد ذكرها وغيرها والتشويه البصري  الخدمات، التكدس السكاني، وتدهور
عادة تنظيم هياكلها وتطوير قوانينها إلوهذه التحورت حفزت الكثير من القائمين على إدارة المدن 

جرا ات في و  أمال  فى تحقيق معدرت تنمية تتمتع بكفا ة عالية وتراعي القيم والحضارية. هاتطوير  وا 
: شملتاطق التاريخية نلتطوير الممتكاملة العناصر المجموعة  م(2006)المبار ، ناقش هذا اإلطار 

: قضايا البيئة العمرانية ور  أ القضايامن  خمس مجموعات وتقع في"الرؤية، واأهداف، والسياسات"، 
قضايا ارقتصاد رابعا: و وثانيا: القضايا السكانية المجتمعية وثالثا: قضايا الشكل العمراني 

الرؤية التي على اساسها تنطلق قضايا اإلدارة التنموية، وهذه القضايا تشكل  :وارستثمار، وخامسا
  .التنمية وتستقر الهوية
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 (المستوى المحليالشخصية والهوية المحلية )المرحلة الثالثة: دراسات  4-3
 (،3يوضحها )الشكل رقم  بالمدن تأصيل الشخصية العمرانيةل خمسة خطوات رئيسةيمكن تحديد 

بعاده أوتحليل  الوضع الراهندراسات  :ستقرا  الخلفية التاريخية والحضارية والخطوة الثانيةإ :ولهاأ
دراسات القيم الحضارية "التاريخية والمعاصرة"،  :والخطوة الثالثة ،التاريخية والعمرانية الحديثة

التي تعزز إقتراح الحلول المتوافقة  :البصرية والخطوة الرابعةستنباط المفردات العمرانية ذات القيمة ا  و 
بصرية الصورة ال ثرا إالتي تضمن وضع الضوابط واأنظمة  :الهوية العمرانية، والخطوة الخامسة

 يتضمن التركيز على هذه المرحلة واسقاطها على مدينة حائل.جز  التالي وال .لهوية العمرانيةل
 
 استنباط الهوية والشخصية العمرانية لمدينة حائلالدرسات التطبيقية:  -5

 الدراسات. وهذه مدينة حائل كحالة دراسيةلباستنباط الهوية والشخصية العمرانية  هذه الدراسات تعنى
طار المكاني والخلفية التاريخية، وتحليل المحتوى العمراني اإل تشملتتضمن خمس خطوات رئيسية 

 ، وهذه الدراسات كالتالي:مدينة حائلهم السمات العمرانية لأ و  والوضع العمراني الراهن،لحائل، 

 
 :حائلمنطقة ل التاريخيةالخلفية المكاني و  طاراإل 5-1

 ،شرقا  ° 43.30غربا ، °29بين خطي طول  السعوديةالعربية تقع منطقة حائل شمال غرل المملكة 
متر  كيلو 11,8232وتبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي ، شمار  ° 28.45جنوبا  ، °25وخطي عرض 

 عن تبعد حائلو نسمة ( ألف 600)بحولي  هانوتقدر عدد سكا ،من مساحة المملكة %6مربع بنسبة 
ترتفع و  ،كم650  وعن تبو ، كم250بريدهوعن  ،كم450 المدينة المنورة وعن ،كم600بحوالي الرياض
كم وعرضه من 100حوالي  "أجا"كما يبلغ طول جبل ، م915حائل عن سطح البحر بحوالي مدينة 

كم وأعلى 13وعرضه  ،كم60حوالي  "سلمى"جبل  طول يبلغو  ،م1350كم وأعلى قمة به 25-30
بموقعها  حائل تتميزو  .م(2014 ،مانة منطقة حائلأ)موقع  م عن سطح البحر1200قمة به ترتفع 

أقدم اأزمان، وقد  التي مرت بالمنطقة منذستراتيجي الذي جعلها على الدوام في قلل اأحداث اإل
لذل    ،أو جنوبا   المعبر الرئيس للمتجهين شمار   نظرا لكونها "مفتاح الصحرا "أطلق عليها أسم 

  ."1*وعروس الشمال ومهد الكرم العربي ،حائل.. مفتاح الصحرا يطلق عليها: "
 
 فهنا  آرا  عديدة في تفسير سبل إطال  أسم حائل عليهاالشمال"، أما عن سبل تسميتها  "بعروسحائل حاليا تلقل  1*

)اأديرع( الغربية يجعلها حائال  لغة هو الحاجز الذي يحول دون مكان وآخر فيقال إن وقوع حائل على ضفة واديفي الفالحائل 
 .المثل في الكرمالطائي الذي يضرل به  الوادي، وانحدر منها حاتم عندما تسيل مياه"سلمى"و "أجا"بين سكان جبلي 
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الذي  "جورج والن"دراسة النقوش اأثرية بحائل أمثال العالم الفنلندي  من العلما  اأجانل تناول عددا  
كما زارتها اإلنجليزية  ".من شمال جزيرة العرل صورة"م وألف عنها كتابا أسماه 1845زارها سنة 

واإلنجليزية  ،ة إلى بالد نجدرحل"أسمته  اكتاب وكتبت عنها ،م1879عام  ،الليدي آن بلنت"
الذي نال  "مايكل بارون "واأمريكي ،حائل في مذكراتهالمدينة وأوردت مشاهداتها "، جرترودبل"

بزيارة  "ريد"واأمريكي  "ينت" الكندي"كما قام أيضا الباحثان  ".تاريخ حائل"ميتشيغان فيمن الدكتورة 
بعضها  نقشا تاريخيا يعود تاريخ 205تصوير  وتمكنا ارثنان خاللها من، م1970منطقة حائل عام 

طار مناطق المملكة إ( منطقة حائل في 4الشكل رقم يوضح )و  ،إلى القرن الثامن والسابع قبل الميالد
 م(.2014 ،مانة منطقة حائلأموقع )منطقة المدينة وسط ال( موقع 5الشكل رقم يوضح )و  ،السعودية

 
 حائلتحليل المحتوى العمراني لمدينة  5-2

طار شريطي يمتد من الشمال الى الجنول ويتمركز العمران إيتشكل النمط العمراني لمدينة حائل في 
شمار وجنوبا، ويوضح  تمتدالمدينة والتي  أالتاريخي في المنطقة الوسطية منه وتمثل هذه الحلقة منش

على المخطط العام حيا  الجديدة أسيطرة او  ( النسق العام الشريطي لمدينة حائل6)الشكل رفم 
وتزخر المنطقة الوسطى بالمباني التاريخية منها السو  الشعبي في مركز المدينة  .شمار  وجنوبا  

أهمية على ضفت أ المعالم العمرانيةوقصر القشلة التاريخي والمباني التراثية والقالع التاريخية، وهذه 
 لتقوم بدورها الحضاري والمعماري. ا  هيلها عمرانيأتستوجل الحفاظ عليها وت منطقة وسط المدينة

الخدمية منها و السكنية ارستعمارت منها على الطابع العام لحائل ستعمارت المختلطة اإلتسيطر و 
الطابع المركزية المنطقة يغلل على التجارية والتعليمية والدينية والرياضية والحكومية وغيرها، و 

المنطقة الصناعية  تتمركزو ، الشوارع الرئيسية للمدينةمالمح الحداثة بوضوح في تظهر التاريخي و 
حيا  السكنية والمشروعات الكبرى ومنها جامعة أفتسيطر عليها ا الشماليةما المنطقة أالجنول، ب

حائل والضاحية الشمالية والمدينة ارقتصادية، وبوجه عام فان الشخصية البصرية الحالية لمدينة 
ريخي في المنطقة الوسطية والطابع الحديث في المنطقة الجنوبية حائل يغلل عليها الطابع التا

والشمالية، وبالنظر الى المدينة بنظرة شمولية يتضح عدم الوضوح الكافي للشخصية الحائلية المميزة، 
بشكل ر يتناسل مع تاريخها، وبخاصة في ارمتدادات الجديدة، لذل  يسعى البحث من خالل 

 هيل المدينة لتعكس هويتها العمرانية.أعادة تإل جيا  منه دراساته لوضع اطارا  
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 ( موقع مدينة حائل في منطقة حائل5الشكل رقم )           ( موقع منطقة حائل في خريطة المملكة      4الشكل رقم )
 م(2014منطقة حائل، أمانة موقع )المصدر:                    (         م2014أمانة منطقة حائل، موقع )المصدر:      

 

 
النسق العمراني لمدينة حائل  (.6) الشكل رقم  

 (ه 1430 ،)المصدر: إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة حائل 
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 بحائل التاريخيةالتحليل العمراني للمباني   5-2-1
 (م1913ه / 1331)صور الرحالة جرو ترد بيل عام 

 منها إلستفادةويمكن اتعكس مالمح البيئة العمرانية بها،  التي المباني التاريخيةب تزخر مدينة حائل
، وتشمل هذه الدراسات على المحلية العمرانيةفي صياغة الحلول والمقترحات التي التي ترتكز على 

إلنجليزية "المباني الس كنية"، وهذه الصور للرحالة ا، "القصور التاريخية" ،"اأسوا  التجارية"تحليل 
   .(5-1رقام أالصور نظر )أ ،حائللمشاهداتها  فيها أوردتالتي "، جرترودبل"
 
 :التاريخيةاألسواق التجارية   -أ

"سو  المسحل"، و"سو   نجد، وفى هذا اإلطار حياته اليوميةو طبيعة المجتمع اأسوا   تعكس
في حائل وأهم مفرداته: اأعمدة الدائرية التي توفر مسارا   ةطابعا  مميزا لألسوا  التاريخي تمثلبرزان" 

ويمكن إسقاط هذا  (.2، 1انظر )الصورتان رقمي  القائمة في حائل الحارةمظلال  يناسل البيئة 
 الفكر والمفهوم بعد تطويره ليناسل العمران الجديد والمستهدف بالتوسعات العمرانية الجديدة بحائل.

 

   
 التاريخي برزان سوق  .(2صورة رقم )ال               المسحب ناحية الشرق  مدخل سوق  .(1صورة رقم )ال
 م(2014 ،)المصدر: موقع مدينة حائل         م(             2014، )المصدر: موقع مدينة حائل       
  

 القصور التاريخية بحائل:  -ب
على  الضخم الخارجيمن أهم مايميز القصور التاريخية بمدينة حائل هو سيطرة الكتلة ومقياسها 

أبراج ومن اهم التفاصيل المنتشرة بها استخدام ا، النسيس العمراني وهو كا يعكس اأهمية النسبية
لخارجية، والبروزات التي تثري الصورة البصرية للواجهات اوالتشكيال الخطوط العرضية الدائرية 
 .(4، 3، انظر )الصورتان رقمي الخارجية والداخليةبالواجهات  نهايات المباني بتفاصيلواإلهتمام 
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 التشكيالت البصرية داخل القصر .(4)رقم صورة ال           المدخل الرئيسي لقصر برزان(. 3) رقم صورةال      
 م(2014، مدينة حائل)المصدر: موقع                      م(2014، )المصدر: موقع مدينة حائل         

 
 : التقليديةالمباني السكنية   -ج

تظليل خارجي  منوأهم ما يميزها  القديمةالنمط العام للكتلة العمرانية  (5رقم الصورة )توضح 
اإلرتفاعات ويالحظ أيضا  نهايات المباني وتشكيالتها البصرية تناغم في و  وسيطرة الكتل المصمتة،

المميزة، كذل  الخطوط العرضية على مسافات رضفا  طابعا مميزا بالواجهات الخارجية، ويمكن 
 المباني المعاصرة بالمدينة.واجهات  فيارستفادة من هذه المفردات العمرانية المميزة 

 

 
 القديمة حائل منازل (. أسطح5صورة رقم )ال

 م(2014، )المصدر: موقع مدينة حائل
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 منطقة حائلفي  لتاريخيةاالمعالم  نماذج من 5-2-2

وزارة الشئون البلدية )السعودية الصادر عن العربية ورد في كتال التراث العمراني في المملكة 
ه  وتحديثه عام 1408برنامس التراث العمراني لعام ب، من خالل المسح الشامل (ه 1423والقروية، 

ومن ه ، تم حصر عناصر التراث العمراني التقليدي في شمال المملكة ومن بينها بلدية حائل، 1418
كم جنول 10يتضح اربعة قرى رئيسية: قفار ) "،في منطقة حائل التقليديةللقرى "خالل الحصر العام 

كم جنول حائل. وبالنسبة "لالحيا  125ائل، والمستجدة وتقع حائل( وقريتي النعي والعظيم شر  ح
حائل: العليا، وسرحة، ولبدة، وجبلة، وحدري مدينة التقليدية في منطقة حائل"، وجميعها تقع في 

 هي قلعة عيرف، وقصر القشلة، وابراج قصر برزان، "لآلثار العمرانية بمنطقة حائل" البالد. وبالنسبة
حائل، بارضافة مدينة ي ف، وبرج الثنية، وجميعها الطائي، سور حائلاح، وقصر حاتم قصر مض

 .كم شر  قفار(5برج غياظ في قفار، وبرج الدولة )و مباني اثرية غرل وشر  المدينة. ل
 

على الكم  مدينة حائل، وتستحوذ هائلمخزون حضاري ب حائل منطقةتزحر  وخالصة ما سبق:
هيلها بشكل أتستوجل الحفاظ عليها وت تاريخية يتقليدية، ومبان حيا أقرى و ه، وتشمل مناركبر 

 .للهوية المحلية للمدينة الحضارية دعما  يتناسل مع قيمتها 
  

وهو من المباني التاريخية المميزة ويقع بالقرل من طريق  "مبنى القشلة"(. 6الصورة رقم )وتوضح 
المل  عبد العزيز وهو مبنى مربع الشكل تقريبا  ويشغل مساحة مسيطرة عمرانيا  عن ما حوله )ومن 

في الوقت والذي تجرى دراساته  -م60م إلى 24المقترح في حالة توسع طريق المل  عبد العزيز من 
ن ذل  من شأنه أن يثري الصورة البصرية والعمرانية سوف تنكشف واجهته ل -الراهن لطريق(، وا 

 للطريق بدر  من المباني الحالية المالصقة للطريق والتي ر تحمل الطابع المميز لمدينة حائل.
وهي مبني ذو مسقط مستطيل يقع في وسط المدينة  ( قلعة عيرف التاريخية،7الصورة رقم )وتوضح 

، وتتميز بالمدينة الهامةالمعالم ارثرية  منقلعة النة حائل، وتعد فو  قمة جبل يشرف على مدي
 ، وتعكس واجهاتها طابعا مميزا وموقعا يرى من جميع انحا  المدينة.بشخصية ونمط بنائي فريد
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 بوسط مدينة حائل مبنى القشلة بالقرب من طريق الملك عبد العزيز (.6صورة رقم )ال
 م(2014، حائلمدينة )المصدر: موقع مدينة     

 
 

 
 قلعة عيرف بوسط مدينة حائل مبنى  (.7) صورة رقمال

 م(2014 ،)المصدر: موقع مدينة حائل
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 تحليل الوضع العمراني الراهن لمدينة حائل 5-3
توسعة طريق المل  عبد العزيز  اهمهوأ كبيرة  عمرانية تشهد حائل خالل الثالث سنوات اأخيرة طفرة

جامعة حائل و الضاحية الشمالية، و  كم،12يمتد طوليا ويتوسط المدينة بطول  والذيكم 12بطول 
العديد من بالشمال، والتوسعات الحضرية بجنول غرل المدينة، وتعمل الجهات الحكومية على تنفيذ 

ستثمار في إلا تطوير المواقع السياحية وتحفيزو تنمية القرى التراثية  ومنها البرامس الخاصة لحائل
 .ردارتها متميزةو متكاملة  لمنظومة تحتاجهذه التطويرات وبالتاكيد فان  البيئية، ت السياحيةالمجار

 
 والترفيهية: المواقع السياحية  -ا

وقعا لمسطحات خضرا  وتبلغ م 25و ،حديقة 30أكثر من تضم مدينة حائل في الوقت الراهن 
بلدية الأنشأت و  ،مربعامترا  1,737,163حوالي المساحة اإلجمالية للحدائق والمسطحات الخضرا  

منتزه مشار الطبيعي: ، ومن أهم المعالم الترفيهية العام دة منتزهات عامة إضافة إلى منتزه حائلع
ة الجميلة حيث الجبال ذات اأشكال تبطبيع يقع في الطرف الشمالي الغربي من مدينة حائل ويتميزو 

كم في حضن جبال أجا  8قع غرل حائل على بعد ويعقده: تزه واأشجار الكثيفة، كذل  منالفريدة 
( المعالم الطبيعية 9، 8رقمي  تانالصور ). وتوضح بمثابة منتزه أهالي المنطقة وضيوفهم هوو 

 السائدة في مدينة حائل.
 

   
 

 المتدفقة(. مسارات المياه 9صورة  رقم )ال      (. الجبال تكسوها الخضرة        8) مصورة  رقال      

 م(2014 ،موقع مدينة حائل م(          )المصدر:2014، موقع مدينة حائل )المصدر:             
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 النسق العمراني لمدينة حائل -ب
يتشكل النسق العام للمباني في مدينة حائل من بيئة مبنية متناغمة مع بيئتها الطبيعية من جبال 

فان التصميم العمراني القائم وتنسيق المواقع يعكس توافقا بين ودية ومسارات للسيول والطر ، كذل  أو 
 استمد طابعتمبنية ذات هوية عمرانية إلى تشكيل بيئة مر يحتاج أالنظام الحيوي والبيئة المشيدة، وا

 .للمدينةالنسق العام  .(10الصورة رقم )توضح و ة، نمن تاريخ وحضارة المدي
 

 
 لتشكيل العمراني والطبيعي لمدينة حائلواالنسق العام  (.10صورة رقم )ال

 م(2014 ،موقع مدينة حائل )المصدر:
 تأصيل القيم الحضارية في مدينة حائل 5-3

ذات القيمة  نماذج المعاصرةمن البعض يمكن رصد وتحليل "المستوى المحلي" طار دراسات إفي 
 القيمالنماذج مجموعة من منها، وتوفر هذه  ستنباط المفردات العمرانية المتوافقةإجل أمن العمرانية 

البدائل يجابيا في طرح الحلول و إرشادية تساهم إخطوط  العمرانية التي تشكل في مجموعها
 الهوية والشخصية صيلألت وتؤسسالتخطيطية والتصميمية التي تتوافق مع التخص  الوظيفي 

 ج بوسط مدينة حائل.( بعض من هذه النماذ14-11رقام أالعمرانية. وتوضح )الصور 
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  خلف جامع الملك فهد المواقفمبنى  .(12جامع الملك فهد بوسط المدينة      الصورة رقم ) .(11م )رقصورة ال
 م(2012 ،)المصدر: مسح ميداني للباحث   م(             2012 ،)المصدر: مسح ميداني للباحث        
 

               

          ط المدينةمانة منطقة حائل بوسأ(. 14مارة منطقة حائل بوسط المدينة    الصورة رقم )أ(. 13رقم ) صورةال 
 م(2014 ،)المصدر: موقع مدينة حائل            م(       2014 ،)المصدر: موقع مدينة حائل           
 
 دراسات الطابع والسمات العمرانية 5-4

لمدينة حائل والعمرانية المعاصرة  التاريخيةيتضمن الجز  التالي مسحا  بصريا  وتحليليا أهم العناصر 
 هومدينة حائل هم المالمح العمرانية في أ من و  للمدينةبهدف استخال  الشخصية والهوية المحلية 

شريانيا الذي يعتبر العمود الفقري للمدينة وتنميتها المستقبلية، حيث يعد طريق المل  عبد العزيز 
ويساهم بشكل أساسي  كم،12بطول  يربط بين أجزا  المدينة ويتخللها من الجنول إلى الشمالحيويا 

ولهذا يتم اختيار غالبية النماذج في نقل الحركة من المدينة إلى الطر  اإلقليمية خارج المدينة، 
 ية المشمولة بالتحليل والمناقشة في اطار هذا الطريق. العمران
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 تحليل المباني التاريخية والمعاصرة بمدينة حائل 5-4-1   
عرض  يتضمن الجز  التاليالتعرف على أهم المالمح العمرانية والطابع العام بمدينة حائل، في إطار 

لكل من المباني التاريخية المؤثرة في العمران المحلي، وكذل  العمران المعاصر ذو القيمة المحلية 
لعمران الحديث الذي يعكس تقنيات العصر. وقد تم اختيار ثالثة ل إضافةالذي يضيف للمكان، 

مرانية القائمة مجموعات من النماذج العمرانية تمثل كل منها اتجاه وطابعا للتعرف أهم السمات الع
المجموعة الثانية: المباني ، لمجموعة اأولي: المباني التاريخيةابالمدينة، وهذه المجموعات تشمل 

 كالتالي: هذه المجموعاتو  لمباني الحديثةوتشمل ا المجموعة الثالثة، المعاصرة
 
 المباني التاريخية :المجموعة األولى 

بالقرل من ويوجد  : "مبنى القشلة التاريخي"،منهاحائل مدينة وتشمل المباني التاريخية المؤثرة في 
 حوي فراغا  تو بعاد الفراغية اأسيا من خالل ا  كتلة مسيطرة أفقيا ور  هيو  طريق المل  عبد العزيز
وتوضحها )الصورة رقم  ،المصمتة والمفتوحة للداخل الحوائطتسيطر عليها  امركزيا بالوسط، وواجهاته

مفردات بصرية متكررة وتشكيل ستخدام وا   سيطرة الكتلة المصمتة على التشكيلوأهم سماتها:  ،(6
ستخدام ألوان واجهات متوافق "قلعة  النموذج الثاني، و مع البيئة ةالنهايات بوحدات مثلثة الشكل وا 

 أنظر ،واأبراج المميزة ويتضح فيها الكتلة المصمتة ،بالقرل من منطقة وسط المدينةعيرف" 
وأهم سماتها: إستخدام اأبراج في أركان القلعة وقلة الفتحات بالواجهات الخارجية،  .(7الصورة رقم )

والنموذج الثالث  وتشكيل النهايات بوحدات مثلثة الشكل، توافق األون بالواجهات مع البيئة الخارجية.
توفر التي لحرة مميزة باأعمدة اال"اأسوا  التراثية" ومنها سو  برزان وسو  المسحل وأنماطها 

إستخدام اأعمدة كعنصر (، وأهم سماتها: 2، 1وتوضحها )الصورتان رقمي ، الظالل للمتسوقين
ستخدام النهايات المثلثة و  تصميم ممرات مسقوفة ومظللةو  إنشائي مميز الشكل وتوفير فراغ متسع ا 

توفير الظالل  تيال "المباني السكنيةوالنموذج الرابع " لحركة المتسوقين يتوسط الكتلة البنائية.
اإلهتمام وأهم سماتها:  (5وتوضحها )الصورة رقم  ،أعمدة الحرة بالداخلواوالنهايات المثلثة الشكل 
سيطرة الخطوط اأفقية على و  اإلظالل اإلهتمام بتشكيل بنائي يوفرو  بنهايات المباني السكنية

 البنائي. التباين في اررتفاعات والتشكيلو  الواجهات
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 المباني المعاصرة :الثانيةالمجموعة 
وسط للمدينة على طريق المل  عبد العزيز، وتشمل: "جامع المل  أوتتركز غالبيتها في القطاع ا

فهد"، على الطريق مباشرة ويمثل إضافة حضرية للطريق من خالل واجهات تسيطر عليها روح 
(، وأهم 11وتوضحه )الصورة رقم  المدينة والمعاصرة في المواد المستخدمة واألوان والتشكيل العام،

ستخدام وحدات سماته:   تناغم التشكيل العمراني وتوافق األوان مع البيئة وتناسق النخيل مع الكتلة وا 
مبنى "مواقف السيارات" متعدد الطوابق خلف الجامع الذي مثلثة في تشكيل الكتلة. والنموذج الثاني 

(، وأهم سماته: توفير الظالل 12وتوضحه )الصورة رقم ستقى مفرداته المعمارية من الروح المحلية، إ
ستخدام فتحات طولية بالواجهات وتناسق في تشكيل نهايات المبنى وسيطرة الكتلة  خالل الفتحات وا 

طلبات الوظيفية، "أمارة منطقة حائل" وتعكس ارتزان والتوافق مع المت الثالثوالنموذج  على الفتحات.
والتشكيل العمراني القوي والمتوازن وتصميم فتحات (، وأهم سماتها: 13وتوضحها )الصورة رقم 

والنموذج الرابع  غاطسة لتوفير الظل وتطوير وحدات مثلثة بالدور اأول لتتوافق مع الطابع العام.
ستخدام بعض التقاصيل من المباني الحكومية التي أضافت للمكان من خالل اوهو "أمانه حائل" 

إستخدام وحدات نمطية سماتها (، وأهم 14وتوضحه )الصورة رقم  وتطويرها لتال م طبيعة ارستخدام،
 .مراعاة العالقة بين المبنى وتنسيق الموقعو  والتناسق في تشكيل الكتل البنائية مثلثة الشكل

 المباني الحديثة :المجموعة الثالثة 
الحديثة الواقعة بوسط حائل وتستخدم تقنيات العصر من واجهات زجاجية وتشمل نماذج من المباني 

ومعدنية واستخدام عنصر اللون في التأثير والتشكيل وهذا الطابع يسيطر على غالبية المنشات 
الحديثة على غالبية الطر  الرئيسية بحائل وابرز ما يعبر عن هذا ارتجاه هو المبنى اإلداري وبن  

الخدمات بالقرل من دوار  فة إلى غالبية المباني اإلدارية تحت اإلنشا  ومنطقةالراجحي، باإلضا
ستخدام عنصر  الساعة، ويمكن تلخي  أهم سماتها: سيطرة المسطحات الزجاجية على الواجهات وا 

مزج بين الحداثة والمعاصرة وال واجهاتهنعكاس وظيفة المبنى على محاورت إلاللون فى التشكيل و 
 تسيطر عليهإستخدام تشكيل للمدخل مع  بنهايات مثلثة الشكل المبانيتطعيم في وتظهر بوضوح 

فقدان الهوية وهذا الخلط يؤدي في كثير من اإلحيان إلى   المعدنية الكسواتالمسطحات الزجاجية و 
 المميزة لمدينة حائل. المحلية 
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 لسمات العمرانيةواالمفردات  5-4-2
صياغة عمران بيئي محلى يتناغم ويتوافق مع  علىتساعد أداة رئيسية المفردات العمرانية  تشكل

وفي إطار الدراسات التي وردت بالبحث يمكن استخال   .ألصالة والمعاصرةالمستهدف ل فكرال
لمدينة حائل، والتي لتصميم العمراني التي تشكل قائمة استرشادية للمفردات من اثمانية مجموعات 

تشكيل نهايات  -1 :على حدة  لتحقيق الهوية العمرانية المطلوبة وتشمليجل تطويرها  لكل مدينة 
 العناصر البصرية بالواجهات الخارجية -3، نظام تصميم الفتحات بالواجهات الخارجية -2، المباني

استخدام  -6 أركان( -)ارتفاعات تشكيل الكتلة البنائية -5 تشطيل الواجهات )ألوان وتشكيل( -4
تنسيق الموقع واستخدام  -8 استخدام اأعمدة بالواجهات الخارجية -7 ات الخارجيةاأعمدة بالواجه

 .عناصر التنسيق العمراني المناسبة
 
 .مدينة حائلللبيئة العمرانية انتائج تحليل  5-4-3

من خالل التحليل البصري والعمراني للبيئة المحلية في مدينة حائل يمكن التوصل الى مجموعة من 
 فيما يلي: اتويمكن صياغة هذه الخطو دعم فكرة "اأصالة والمعاصرة" اررشادية تالخطوط 

اعادة النظر بشكل كامل في منظومة العمران بمدينة حائل من خالل تاريخها وحضارتها  -1
، وتقويم والتاسيس لرؤية شاملة تحتضن في مضمونها النماذج التاريخية، والقيم اريجابية المعاصرة 

 عمرانية السالبة، من اجل رؤية بصرية تحقق الهوية العمرانية الحائلية المميزة.النماذج ال
باستخدام  الطر  الرئيسيةإضفا  روح وطابع المعاصرة من خالل معالجة الواجهات المطلة على  -2

 .للمدينةإلعطا  الطابع الذي يتماشى مع الروح الحائلية  ،المفردات العمرانية المشار إليها
، بحيث توفر ممرات مشاة مظللة وآمنة لحركة المشاة، الخدمية في المناطقتشكيل الكتلة البنائية  -2

وبخاصة أثنا  فترات النهار رستخدام اأنشطة والوظائف المرتبطة بالطريق، مما يعكس طبيعة 
 التعامل اريجابي الواجل في البيئة الصحراوية الحارة التي تتسم بها مدننا العربية.

ستخدام النخيل إدعم ستفادة من البيئة الطبيعية السائدة من خالل التنسيق العمراني، واإل -3
ضفا  الترفيهية  نشطةأللطر  واوالتشجير بامتداد اأرصفة الموازية  إلعطا  شكل بصري مميز وا 

، باإلضافة لدورها اريجابي في تحسين الظروف البيئية لحركة المشاة على للبيئة المبنيةروح جمالية 
 .المدينة الصناعية جنولوارنشطة السيارات حركة ، وأيضا معالجة التلوث الناتس عن الطر  



24 
 

ومنها على سبيل مع طابع اأصالة والمعاصرة  تتوافقالتي  المكتسبات العمرانية اريجابية تعزيز -4
المحيط واعادة تاهيل  .، وغيرهاالمل  فهد، ومبنى المواقف، ومبنى اأمارة ومبنى اأمانةجامع المثال 

 ربراز قيمته التاريخية والبصرية المميزة. مبنى القشلة مثل  .لبعض النماذج التاريخيةالمكاني 
نخيل والتأكيد على تمركز هذه اأنشطة من خالل تكثيف التشجير والتعزيز المناطق الترفيهية  -5

لالنشطة وارستعمارت ارخرى، وكذل  تعزيز ارنشطة الثقافية التي تحكي تاريخ بها، باإلضافة الى 
 المدينة ولتكون مبانيها متحفا مفتوحا يعكس الهوية المحلية لمدينة حائل.

  
 نتائج البحث وتوصياته: -6
كب   ر وه   و المس   توى "الهوي   ة المحلي   ة" بالم   دن التاريخي   ة م   ن خ   الل المنظ   ور اأ ومبن   ى البح   ث مفه   ت

منهجي ة تطبيقي ة لتأص يل اج را ات " ص ياغة وفي هذا اإلطار ركز البحث عل ى يمي والوطني"، ل"اإلق
ث   الث مراح   ل أساس   ية ف   ي  المس   تهدفةالمنهجي   ة  وتش   كلت .الس   عوديةالعربي   ة الهوي   ة بم   دن المملك   ة 

راس ات عل ى "د، والمرحل ة الثاني ة: "ال وطني/اإلقليمي"المرحلة اأولي: دراسات على المستوى  تضمنت
، وتفاص   يل ه   ذه "المحل   ي"، والمرحل   ة الثالث   ة: دراس   ات عل   ى المس   توى "المس   توى اإلقليم   ي/ المحل   ي"

 :البحث فيما يلينتائس  همأ وتتلخ   ،(  3)الشكل رقم  موضحةالمراحل 
ف   ي لمدين   ة المحت   وى العمران   ي ل"والمتض   منة  ول   ىأالبح   ث م   ن خ   الل دراس   ات المرحل   ة ا أك   د -1  
إج را  دراس ات متخصص ة ومتعمق ة لك ل مدين ة تاريخي ة عل ى  ض رورة عل ى "ال وطني/اإلقليمي طارهاإ

وذل    ،قب ل الب د  ف ي دراس ات الهوي ة المحلي ة حدة ف ي إطاره ا اإلقليم ي وض من اإلس ترتيجية الوطني ة
 . الشاملة في منظومة التنمية المدينة النسبية والقيمة التاريخية ودور تحديد اأهميةمن أجل 

المحلي(،  /ارقليمي في أطارها مدينة حائل"المتضمنة الثانية دراسات المرحلة  خاللالبحث  أكد -2
ذل  في و ضرورة إرتباط المدينة بالمحيط الحيوي لها والكيانات العمرانية في إطار منطقتها،  على

للمنطقة فهي المدينة اأم والمركز الوطني  ،في إطار منطقتهاا  حيوي ا  دور من مدينة ال هتلعبما ضو  
قليمية.عمرانية و قيمة لما لها من منطقتها طار إفي  هويتهاتشكل لذل  يجل أن ت  سياحية وا 

ضرورة مراجعة العمران  " علىالمستوى المحلى"وتتضمن البحث في مرحلة دراساته الثالثة  أكد -3
في ضو  الخلفية الحضارية والهوية المكانية، وبما وذل  الحالي بحائل بشقيه )التاريخي والحديث(، 

جانبي التوسعات العمرانية على امتداد وبارخ  النسبي كمركز تنموي وطني،  هاوزنمع يتناسل 
 .(م60الى  24) المستهدفة اليةتوسعاته الح فينتائس الوارستفادة من طريق المل  عبد العزيز 
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لمدينة  المحليةلهوية لتحقيق ا منهجيةواجرا ات خطوات "الى  توصل البحث من خالل دراساته -4
ثالثة مراحل اساسية، اولهما: التحليل العمراني للنماذج العمرانية ذات القيمة  سس علىأتتحائل 

والنوع والتوزيع، وتحليل هذه النماذج  التاريخية، آخذا في ارعتبار درجة ارهمية في ضو  الكم
. والمرحلة ستخال  التفاصيل والمفردات العمرانية التي تعكس الهويةا  ، و يةنواستقرا  شخصيتها العمرا

الثانية: تشمل دراسة النماذج العمرانية اريجابية والتي رقت نجاحا عمرانيا وظيفيا وبيئيا واجتماعيا. 
ماذج العمرانية الحديثة وتقيمها في ضو  المنفعة والموائمة البيئية والطابع والمرحلة الثالثة: دراسات للن

تقويمها. وتنتهي الدراسات بصياغة ارستراتيجيات العمرانية التي تؤسس للهوية  العمراني، وبحث اطر
 من حيث المفهوم والفكر والتطبيق والتفاصيل والتي تتسم المحلية والخصوصية العمرانية.

صيل الهوية العمرانية للمدن التاريخية على مستوى أتلجرا  دراسات ضرورة إبحث يوصي الب -5
مستدام صياغة عمران من أجل طار منظومة متكاملة إفي وأن يتم ذل  السعودية، العربية المملكة 

  .السعودية العربية في مدن المملكة متميزة ، ويساهم في سياحة بيئيةيحقق اأبعاد التنموية
أهمية مشاركة أبعاد الهوية التاريخية في تطوير المخططات الجديدة يؤكد البحث كذل  على  -6

تجاه باما يدعم مفاهيم التوازن البيئي والتنمية المستدامة، ويساهم في تحري  الفكر ببالمدن التاريخية، 
 تمعات.المدينة العصرية اأيكولوجية، التي تراعي الصورة الذهنية والهوية المكانية للمج

 
 :                                                  العربية  قائمة المراجع

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، "مشروع تطوير وتأهيل الدرعية القديمة"، المملكة العربية السعودية،  -
 م. 2006ه ، الموافق 1427عام  ،الرياض

 لمشروع التطوير العمراني لطريق المل  عبد العزيز بمدينة حائل،تقرير الوضع الراهن  ،أمانة منطقة حائل -
 م2009/ ه 1430 ، مدينة حائل،إدارة التخطيط العمراني

 م2006، تفعيل البعد البيئي رستدامة المدن التراثية، ارقصر، مصر، الجندي، ماهر -
  م2006الرياض،  ،الرؤية المستقبلية لمدينة الدرعية، بلدية محافظة الدرعية المبار ، فيصل، -
محمد، صور من التراث العمراني، كلية العمارة والتخطيط، جامعة المل  سعود، المملكة العربية  ،الحصين -

 م.2003ه ، الموافق 1424السعودية، الرياض، عام 
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 م.2010علم الدين، النشر العلمي للمطابع، جامعة المل  سعود، زياد 
 م.1980عالم الكتل  دراسة في عبقرية المكان، الجز  اأول، القاهرة، جمال، ،حمدان -
 العلمية مجلةالأسامة، اأنماط العمرانية المتوافق بيئيا مع اإلحيا  السكنية الجديدة بمدينة الرياض، خليل،  -
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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. 

 

  

 

 
__________________________________________________________________ 

The Research funded by The Research and Information Centre, College of Architecture 

and Planning - King Saud University) 

 

 

 

mailto:Osamasaad70@yahoo.com
mailto:Osamasaad70@yahoo.com


29 
 

 معلومات التصال:
 قسم التخطيط والتصميم العمراني -أستاذ التخطيط العمراني واإلقليمي - براهيمإسامة سعد خليل أ.د. أ

 جامعة المل  سعود - كلية العمارة والتخطيط
Prof. Osama Saad Khalil Ibrahim, a professor of urban and regional planning - Planning 

and Urban Design Department- College of Architecture and Planning, King Saud 

University 

 
- Osamasaad70@yahoo.com 
- oibrahim@ksu.edu.sa    
- 00966508431662- 00201272777714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Osamasaad70@yahoo.com
mailto:Osamasaad70@yahoo.com
mailto:oibrahim@ksu.edu.sa

