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تتحــدث هــذه الورقــة عــن جتربــة أســتاذ جامعــي مــن قســم التخطيــط العمــراين

بجامعــة امللــك ســعود يف التعليــم والبحــث واملامرســة التخطيطيــة يف املــدن الســعودية.

بــدأت هــذه التجربــة مــن التحــاق املؤلــف بكليــة اهلندســة ،قســم العــارة يف عــام 1400
هجريــة وخترجــه فيهــا عــام  1405هجريــة ،وقــد شــملت فــرة الدراســة العديــد مــن

األعــال التطبيقيــة كان مــن أمههــا التدريــب الصيفــي مــع رشكــة دوميــز الفرنســية التــي

كانــت آنــذاك تنشــئ مــروع إســكان احلــرس الوطنــي يف خشــم العــان بمدينــة الريــاض.
وبعــد حصــول املؤلــف عــى درجــة الدكتــوراه يف عــام  1414هجريــة بــدأت أعــال
التدريــس والبحــث واملامرســة متزامنــة .وتــم إنجــاز العديــد مــن األبحــاث العلميــة

املحكمــة وتدريــس العديــد مــن املــواد يف مرحلــة البكالوريــوس واملاجســتري وتصميــم
وختطيــط العديــد مــن املشــاريع .كــا أنــه قــام بتأســيس برنامــج املاجســتري يف التطويــر

العقــاري واجلمعيــة الســعودية لعلــوم العقــار يف جامعــة امللــك ســعود.
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 .2املسار األكاديمي والعلمي
حصــل املؤلــف عــى درجــة البكالوريــوس

مــن كليــة العــارة والتخطيــط يف عــام  ،1985وعــى
درجــة املاجســتري يف ختطيــط املــدن يف عــام 1988
 1989-مــن معهــد جورجيــا التكنولوجــي ،ودرجــة

الدكتــوراه مــن جامعــة بريتــش كولومبيــا يف كنــدا

يف عــام  ،1994 - 1993وتــم تعيينــه عــى مرتبــة
أســتاذ مســاعد يف شــعبان لعــام  1414هجريــة.

أنجــز العديــد مــن البحــوث املحكمــة يف تلــك الفــرة
وكان منهــا بحــث مــع بروفيســور مايــكل ماكدونال و

د .مــازن حســونه مــن جامعــة ســاوبثتمون يف بريطانيا
عــن تأثــر تصميــم القطــاع العــريض للطريــق عــى
اإلجيــارات وأســعار األرايض املجــاورة .ويف عــام

 1419هجريــة حصــل املؤلــف عــى درجــة أســتاذ
مشــارك بعــد إنجــاز البحــوث املطلوبــة للرتقيــة.

وبعــد ذلــك الوقــت تــم إنجــاز العديــد مــن البحــوث
ومنهــا دراســة عــن نــزول وهتالــك القيمــة العقاريــة

للوحــدات الســكنية بعــد اســتعامهلا وتــم ذلــك يف
املؤمتــر اهلنــديس الســادس الــذي عقــد يف جامعــة
امللــك فهــد للبــرول واملعــادن .ويف رمضــان يف

عــام  1425هجريــة تــم ترقيــة املؤلــف إىل درجــة

أســتاذ (بروفيســور) وهــي أول درجــة أســتاذية يف
التخطيــط متنــح لعضــو هيئــة تدريــس مــن أقســام

التخطيــط العمــراين عــى مســتوى اململكــة ملــن لديــه

بكالوريــوس يف العــارة والتخطيــط.1

( )1يف ختصــص العــارة كان أ .د .طــارق الســليامن هــو أول مــن حصــل

عــى درجــة األســتاذية يف العــارة مــن أقســام العــارة يف اململكــة العربيــة
الســعودية قبــل تلــك الفــرة بعقــد مــن الزمــن تقريب ـ ًا.

 .3رئاسة قسم التخطيط
ويف عــام  1428أســندت إىل املؤلــف رئاســة
قســم التخطيــط وكانــت الرؤيــة واضحــة جــد ًا
وهــي جيــب أن يتــم تطويــر اخلطــط الدراســية بنــا ًء
عــى مرئيــات خرجيــي الربامــج واحتياجــات ســوق
العمــل ،كــا تقــدم بعــدة مبــادرات أمههــا تطويــر
اخلطــة الدراســية ،وتأســيس برامــج جديــدة يف
مرحلــة املاجســتري ،وتأســيس اجلمعيــة الســعودية

لعلــوم العقــار ،وترمجــة الكتــب املرجعيــة يف حقــل
التخطيــط العمــراين.

 .4تطوير اخلطط الدراسية
خــال الســنة األوىل مــن توليــه رئاســة قســم

التخطيــط العمــراين تــم البــدء واإلعــداد لتعديــل
اخلطــة الدراســية عــى مســتوى البكالوريــوس
واســتحداث ماجســتري التطويــر العقــاري

وماجســتري التصميــم العمــراين .وكان اهلــدف ربــط

التخطيــط العمــراين بالعلــوم التصميميــة ليكــون
امتــداد ًا منطقيــ ًا للتوجــه العــام يف كليــة العــارة

والتخطيــط ...فالتخطيــط العمــراين الــذي يــدرس

يف كليــات العــارة يفــرض أن يكــون منطلقــ ًا مــن
مبــادئ تصميميــة عمرانيــة مــع اعتبــار اجلوانــب
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية يف العمليــة
التخطيطيــة .وقــد تــم عمــل مســوحات خلرجيــي

القســم عــى مســتوى البكالوريــوس يف تلــك احلقبــة

لالســتفادة مــن مرئياهتــم يف هــذا الشــأن ،وتــم
تعديــل خطــة البكالوريــوس يف الغالــب عــى ذلــك
األســاس وحســب توافقــات أعضــاء هيئــة التدريــس
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بالقســم ...وكان املؤلــف يــرى أمهيــة إضافــة

مــع اعتبــار وجهــات النظــر املتعــددة يف القســم .ويف

اجلغرافيــة والكــود العمــراين بحيــث يكــون برنامــج
البكالوريــوس تقنيــ ًا مــا أمكــن مــع تقليــل مــواد

يف الســنوات األوىل لدعــم توجــه الكليــة بــأن يكــون
التخطيــط فيزيقي ـ ًا (أي تصميمي ـ ًا وليــس اجتامعي ـ ًا أو

أســتوديوهات يف املســاحة اهلندســية ونظــم املعلومات

العلــوم اإلنســانية قــدر املســتطاع .حيــث كان يــرى
وبالتجربــة أن أول مــا يقــوم بــه خمطــط األرض عنــد
إعــداد خمططــات تقســيامت األرايض هــو عمليــة

الرفــع املســاحي ملعرفــة طبوغرافيــة األرض وحتديــد
حدودهــا ومــن ثــم ختطيطهــا بنــاء عــى مظاهرهــا

الطبيعيــة.

كان صاحــب هــذه املقالــة عــى قناعــة بــأن

الطالــب القــادم مــن الثانويــة العامــة إىل الســنوات
األوىل يف كليــة العــارة والتخطيــط جيــب أن يأخــذ

جرعــات تقنيــة يف العلــوم العمرانيــة واهلندســية
حيــث إنــه قابــل للتشــكيل وقــادر عــى التأقلــم

العلمــي بســهولة وكان يــرى أن مــواد العلــوم
اإلنســانية بــا فيهــا العلــوم االجتامعيــة واالقتصاديــة

جيــب أن تكــون يف الســنوات األخــرة أو يف مرحلــة
املاجســتري بعــد أن يكــون الطالــب قــد متكــن مــن

العلــم التقنــي والتطبيقــي يف مرحلــة البكالوريــوس.
ولكــن وكــا هــو معــروف فــإن اخلطــة الدراســية يف

أي قســم علمــي هــي حصيلــة توافقــات بــن أعضــاء

هيئــة التدريــس ،وعليــه فإهنــا جيــب أن تعكــس
وجهــة نظــر مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم
ولذلــك مل جتــد فكــرة أســتوديوهات املســاحة طريقهــا
إىل النــور يف اخلطــة اجلديــدة ..وعليــه فقــد ظهــرت
اخلطــة بعــد موافقــة القســم عليهــا بشــكلها احلــايل

هــذه اخلطــة تــم اشــراك قســمي العــارة والتخطيــط

اقتصادي ـ ًا يف مرحلــة البكالوريــوس) لكــن مل تتحقــق
إضافــة األســتوديوهات واملــواد التقنيــة املذكــورة

أعــاه باســتثناء نظــم املعلومــات اجلغرافيــة والــذي

تــم تضمينــه يف اخلطــة .وبعــد مــرور عــر ســنوات
عــى تلــك اخلطــة فقــد يكــون مــن املناســب تقييمهــا
وتطويرهــا بــا يتوافــق مــع متطلبــات الســوق وفرص
العمــل املتوفــرة.

ومنــذ أن أســس املؤلــف برنامــج ماجســتري

التطويــر العقــاري اتضــح بجــاء أمهيــة هــذا الربنامج

مــن خــال اإلقبــال الكبــر عليــه حتــى أصبــح وبــا
منافــس تقريبـ ًا أكثــر برامــج الدراســات العليــا إقبــاالً
مــن قبــل الطــاب يف كليــة العــارة والتخطيــط .وقــد

تأســس الربنامــج يف عــام  2008وخــرج العديــد مــن
الطــاب الذيــن تبــوؤوا مواقــع مهمــة يف ســوق

العمــل .ويــرى املؤلــف أمهيــة حتويــل هــذا الربنامــج
إىل قســم مســتقل أو برنامــج مشــرك مــع كليــة إدارة
األعــال ليكــون عــى مســتوى اجلامعــة ويواصــل

مســرته يف النجــاح .إن فــرة احلضانــة التــي قضاهــا
الربنامــج يف قســم التخطيــط العمــراين وقدرهــا

حــوايل  10ســنوات كانــت كافيــة ملعاجلــة وتطويــر
الربنامــج وإعــداده ليكــون برنامــج مســتق ً
ال ومميــز ًا

عــى مســتوى اجلامعــة خاصــة أنــه ال يوجــد لــه
برنامــج مماثــل يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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 .5مبادرة ترمجة الكتب املهمة يف التخطيط العمراين
وبنــا ًء عــى مــا ملســه املؤلــف مــن الطــاب،

خــال فــرة رئاســته للقســم والتــي اســتمرت ملــدة

ثــاث ســنوات ،مــن الصعوبــات التــي يواجهوهنــا يف
املراجــع املعــدة باللغــة اإلنجليزيــة؛ فقــد اقــرح ترمجة
املراجــع األساســية يف التخطيــط العمــراين وطلــب

مــن زمالئــه أعضــاء هيئــة التدريــس حتقيــق ذلــك...
وقــد تعاونــت نســبة جيــدة مــن زمــاء القســم يف
ذلــك التوجــه وأبلــوا بــاء حســن ًا يف هــذا املجــال .يف
البدايــة كانــت الفكــرة ترمجــة حــوايل  14كتاب ـ ًا مــن

الكتــب التخطيطيــة القيمــة حســب تــرع الزمــاء
للقيــام بذلــك.

وتــم بحمــد اهلل ترمجــة اثنــي عــر كتاب ـ ًا كــا

هــو موضــح بالصــور أعــاه .وقــد ســاهم املؤلــف
أيض ـ ًا بالرتمجــة وتــوىل رئاســة فريــق العمــل لرتمجــة
مرجــع التصميــم العمــراين ملحــاور النقــل العامــل

الــذي أعــده مكتــب الــرت شــبري األملــاين للهيئــة
العليــا لتطويــر مدنيــة الريــاض ،وهــذا الدليــل يقع يف

 250صفحــة يغلــب عليــه الطابــع الفنــي واألشــكال
والرســومات الفنيــة:

الشكل رقم ( .)1الكتب التي تبنى بعض أعضاء هيئة التدريس ترمجتها خالل فرتة تويل املؤلف رئاسة قسم التخطيط.
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.7تأسيس اجلمعية السعودية لعلوم العقار
يف عــام ( 1999وخــال منحــة تدريبيــة ســيتم
التعــرض هلــا الحق ـ ًا) زار املؤلــف جامعــة واشــنطن
والتقــى املؤلــف بالربوفيســور جــورج رالــف وهــو

وهــذا الدليــل متوفــر حاليــ ًا باللغــة العربيــة

مطــور ســابق وأســتاذ بجامعــة واشــنطن يف ســياتل،

ويمكــن حتميلــه مبــارشة ...وقــد تــم عرضــه عــى
قســم التخطيــط ليكــون مرجع ـ ًا يف املــواد الدراســية

العقــاري وقــد حرضهــا املؤلــف معــه .ويف عــام

عــى موقــع اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض،

ذات العالقــة .وعليــه يصبــح مــا تــم ترمجتــه نتيجــة
ملبــادرة الرتمجــة  13مؤلفــ ًا نســأل اهلل أن ينفــع هبــا

طــاب العلــم وجيعلهــا يف موازيــن حســنات مــن

قامــوا بتلــك الرتمجــة كصدقــة جاريــة يف الدنيــا
واآلخــرة.

كليــة عــارة البيئــة ،ويــدرس مــادة مراحــل التطويــر
 2016تــم تكريــم رالــف يف جامعــة واشــنطن حــن
بلــغ عمــره الثامنــن عام ـ ًا وتقاعــد .وقــد كان توافق ـ ًا

جيــد ًا فاملؤلــف كان مهتــ ًا جــد ًا بالتطويــر العقــاري
ويــراه امتــداد ًا للتخطيــط العمــراين وتأكــد ذلــك أكثر

بعــد زيارتــه وإقامتــه يف ســياتل والتحاقــه بجامعــة
واشــنطن خــال تلــك املنحــة التدريبيــة .وعنــد

عودتــه لقســم التخطيــط العمــراين بــدأ املؤلــف يف

جدول رقم ( .)1قائمة بالكتب يف ختصصات التخطيط والتصميم العمراين التي متت ترمجتها.
اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﲏ :اﻟﺸﻮارع واﻟﺴﺎﺣﺎت

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻷﺷﻜﺎل :دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﲔ واﳌﺼﻤﻤﲔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﲔ وﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﻄﻮرﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺮﺑـﺢ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮان.

Planning and Design Strategies for Sustainability and Profit: Pragmatic
sustainable design on building and urban scales.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷرض (اﻹﺻﺪار اﻟﻌﺎﴍ)

(Land Development )Tenth Edition

اﳌﱰﺟﻢ
أ.د .ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟــﺪرع
د .ﻧﺎﴏ أﺑﻮ ﻋﻨﺰة وﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﻴﺎت
د .زﻳﺎد ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
د .زﻳﺎد ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ

ﲣﻄﻴﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ اﳊﴬﻳﺔ

د .ﳏﻤﺪ اﻟﱪاﻫﻴﻢ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﲏ :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻠﻮز

Urban Land Use Planning

Urban Design: method and techniques

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﴬﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة

اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻀﻮاﺣﻲ اﳌﺪن :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﴫ اﻟﺴﻴﺎرة
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﲏ

Basic Methods of Policy Analysis & Planning

د .ﺳﻤﲑ اﻟﻮﺗﺎر

د .ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪﺑﻴﺨﻲ
أ.د .ﺣﺎزم ﻋﻮﻳﺲ
د .ﻣﺰﻳﺪ اﻟﱰﻛﺎوي

خالد بن سكيت السكيت  :التخطيط يف مدن ناشئة :جتربة وسرية أستاذ جامعي.
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العمــل عــى تأســيس اجلمعيــة الســعودية لعلــوم
العقــار وحتقــق ذلــك بعــد حــوايل ســبع ســنوات

مــن عودتــه ومتابعتــه لتأســيس اجلمعيــة .لقــد كانــت
الفكــرة تقــوم عــى مثلــث حقــل علــوم العقــار:

برنامــج علمــي لتخريــج طــاب التطويــر العقــاري،
ومجعيــة مهنيــة جتمعهــم بعــد التخــرج وكذلــك

املهتمــن بتلــك الصناعــة ،ومركــز دراســات عقاريــة
يقــرأ الســوق ويتنبــأ بمعطياتــه للتعامــل معهــا
بفعاليــة .وقــد حتقــق ركنــا املثلــث األوالن لكــن

مل تتــم املوافقــات عــى تأســيس مركــز الدراســات
العقاريــة.

 .Homburg/ Editorial Boardوكان أيضــ ًا حمكــ ًا يف
اجلامعــة املاليزيــة للدراســات التصميميــة والعمرانية.
وكان أيضــ ًا عضــو ًا يف جملــس الدراســات العليــا

بجامعــة امللــك ســعود وعضــو ًا يف اللجنــة التأسيســية

لتأســيس كليــة اهلندســة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن
ســعود اإلســامية .باإلضافــة إىل العديــد مــن املواقــع
األخــرى والتــي قــد ال يتســع املجــال يف هــذه الورقــة
للتطــرق هلــا مجيع ـ ًا.
واملؤلــف يؤمــن بــأن العلــوم التطبيقيــة

والتجريبيــة بــا يف ذلــك حقــل التخطيــط العمــراين

قــد يصعــب تدريســها وتعليمهــا للطــاب بــدون

لقــد حصلــت الفرصــة للمؤلــف أن يكــون
باحثــ ًا زائــر ًا مــع مركــز ختطيــط املــدن يف جامعــة

صقلهــم بالتجربــة العمليــة واملامرســة املهنيــة .فكيــف
يمكــن ألســتاذ أن يعلــم صنعــة أو مهنــة أو فنــ ًا مل

 2010و ،2011كــا قــام وكباحــث زائــر قبــل ذلــك

خمتلفــة لألســاتذة للمامرســة املقيــدة فبعضهــم حقــق

تورنتــو يف صيــف ثــاث ســنوات متتاليــة ،2009
بزيــارة جامعــة أريزونــا وجامعــة ســاوثمبتون خــال
الصيــف أيضــ ًا وذلــك ضمــن ضوابــط االتصــال

يامرســه أبــد ًا يف حياتــه؟ ...لقــد كان هنــاك جتــارب

احلــد األدنــى مــن متطلبــات املامرســة ،وبعضهــم

توغــل يف ذلــك ،بينــا كان جــل اهتــام بعضهــم

العلمــي حســب أنظمــة جامعــة امللــك ســعود .وقــد

يف البحــث العلمــي والتدريــس وإضافــة مؤلفــات

مــا لــدى اآلخريــن وحماولــة االســتفادة مــن تلــك
التجــارب حمليــ ًا.

جتربــة املؤلــف فهــي تؤكــد رضورة وجــود مــا ال

ســامهت تلــك الرحــات والزيــارات يف التعــرف إىل

واســتمرت مهــام املؤلــف األكاديميــة حيــث

تــوىل رئاســة هيئــة التحريــر ملجلــة كليــة العــارة
والتخطيــط لفرتتــن متتاليتــن انتهــت بنهايــة عــام
 1440هجريــة .كــا كان املؤلــف أيض ـ ًا عضــو هيئــة

املحرريــن يف الدوريــات العقاريــة التــي تصدرهــا

مطابــع جامعــة أكســفورد ومهبــورغ Oxford Series
New Series on Real Estate from Oxford and

/

وكتــب ذات قيمــة عاليــة للمكتبــة العربيــة ...أمــا

يقــل عــن  %10مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن
مجعــوا بــن التدريــس والبحــث واملامرســة ...أمــا
احلكــم عــى جــودة أعضــاء هيئــة التدريــس فيحكمــه

إنتاجهــم العلمــي ومســامهتهم يف تطويــر املجتمــع
ورأي طالهبــم الذيــن درســوا معهــم وخربوهــم عــن

قــرب .وهــؤالء الطــاب هــم أفضــل مــن حيكــم
عــى مــدى االســتفادة مــن تلــك التجــارب.

لقــد درس العديــد مــن الطــاب املميزيــن
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مــع املؤلــف وتبــوؤا مواقــع مميــزة ســواء يف القطــاع

الرسيعــة غــر مناســب ختطيطيـ ًا ويســاهم يف ازدحــام

املســتمرة لــه .هــؤالء الشــباب املميــزون اســتطاعوا

كان ذلــك التوجــه يتعــارض مــع رؤيــة جهــاز

العــام أو اخلــاص .ومــازال املؤلــف يســعد بزياراهتــم

انجــاز العديــد مــن املشــاريع االســتثامرية والتخطيطية
والبعــض اآلخــر اســتطاع اقنــاع اجلهــات التخطيطيــة
بتبنــي رؤى وتوجهــات بعــض مــا تــم طرحــه يف هــذه

الورقــة

مثــل تبنــي فكــرة الكــود اللوائحــي Form

 Based Codeيف مدينــة الريــاض.

 .8املجال املهني

احلركــة املروريــة عــى تلــك الرشايــن املهمــة ،لكــن

ختطيــط املدينــة واملســتثمرين الــذي دفعــوا مبالــغ
ٍ
أراض عــى تلــك الطــرق ويريــدون
كبــرة لــراء
أن يســتفيدوا مــن األرض قــدر املســتطاع .نعــم

لقــد ازدادت أســعار األرايض عــى الطــرق الرسيعــة
التــي ســمح فيهــا بارتفاعــات مفتوحــة ...لكــن بعــد
بنــاء تلــك األبــراج وازدحــام تلــك الطــرق بــدأت

تــوىل املؤلــف يف بدايــة حياتــه املهنيــة يف

تنخفــض أســعار تلــك األرايض حيــث وصلــت يف
بعــض احلــاالت إىل النصــف تقريبـ ًا خــال الســنوات

الريــاض (اســراتيجية التطويــر احلــري ملدينــة

وبعــد إدارة املخطــط االســراتيجي ملدينــة

أن التخطيــط العمــراين يف العــامل النامــي جيــب أن

مهفــري األمريكيــة يف عــام  1998ميــادي ،وكانــت

عــام  1996إدارة املخطــط االســراتيجي ملدينــة

املاضيــة.

الريــاض) ،وكان رأي املؤلــف يف ذلــك الوقــت

الريــاض حصــل الباحــث عــى منحــة اهليوبــرت

يركــز عــى اجلوانــب الفنيــة ويقنــن البيئــة العمرانيــة
جيــد ًا بمواصفــات قابلــة للتنفيــذ ويقلــل االكثــار

هنــاك منحتــان واحــدة للرجــال وأخــرى للســيدات

عــى مســتوى اململكــة ،وقــد متكــن املؤلــف مــن الفوز

مــن دراســات السياســات التخطيطيــة ...بحيــث

باملنحــة املخصصــة للرجــال وتــم احلصــول عليهــا.

العمرانيــة قــدر املســتطاع ...وتكــون تلــك األنظمــة

بســياتل .ويف هــذه املنحــة حصــل للمؤلــف فــرص

تلــك الطريقــة هــي الوســيلة املثــى لنقــل املجتمــع

يف هــذا املجــال حيــث تــدرب مــع الويرهــاورس

وتطبيــق كــود عمــراين دقيــق ومفصــل يف جمتمــع
نــا ٍم ليــس أمــر ًا ســه ً
ال أو مقبــوالً اجتامعي ـ ًا ألســباب

مدينــة ســياتل األمريكيــة وهــو مــروع مكــون

يتــم تقليــل االجتهــاد الفــردي يف تفســر األنظمــة

وكانــت اجلامعــة املســتضيفة هــي جامعــة واشــنطن

قــادرة عــى توقــع املنتــج النهائــي العمــراين ...ألن

جيــدة لالحتــكاك والتعامــل مــع املهنيــن األمريكيــن

نحــو نــاذج مــدن العــامل األول ...لكــن التقنــن

األمريكيــة يف مــروع ســنوكوملي ريــدج يف رشق

عديــدة ال يتســع املجــال لعرضهــا يف هــذه الورقــة.

فعــى ســبيل املثــال كان املؤلــف يــرى أن وجــود
األبــراج (املبــاين العاليــة االرتفــاع) عــى الطريــق

مــن  2000وحــدة ســكنية ومركــز صناعــي ومنطقــة

جتاريــة ونــادي غولــف ،وكان مديــر املــروع يف ذلك
الوقــت الســيد جيمــس نايــرغ .وعمــل املؤلــف أيض ًا
مــع مكتــب أندريــه دوينــي يف كنــت النــد بفرجينــا.
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وســافر مــع أندريــه ودوينــي وجمموعتــه لواليــة
ميتشــيجان األمريكيــة للمشــاركة يف مــروع هنــاك

حيــث تــم إنجــاز ورشــة العمــل اخلاصــة بالكــود

اللوائحــي والتــي تســمى بـــ التشــاريه خــال عــدة
أيــام .وكانــت هاتــان التجربتــان مفيدتــن جــد ًا
حيــث بــدأت تتشــكل مالمــح أمهيــة ممارســة املهنــة
التخطيطيــة لربــط العلــم بالعمــل واملامرســة املهنيــة

وتقويــة اخلــط الرابــط بنيهــا.

كــا عمــل املؤلــف ولفــرة قصــرة يف إدارة

التخطيــط العمــراين يف مدينــة ســياتل األمريكيــة،

وعايــن عــن قــرب طريقــة اعتــاد املخططــات
وتقســيامت األرايض ،وكان ممــا يمكــن مالحظتــه أن

اعتــاد املخططــات تســر وفــق ضوابــط واضحــة
وحمــددة ويف وقــت مناســب .لكــن ال ينتهــي األمــر

هنــا بــل يتــم متابعــة املخطــط أثنــاء التنفيــذ عــى
الطبيعــة والتحقــق مــن موافاتــه جلميــع املواصفــات
املطلوبــة.

 .9مشاريع املخططات السكنية
كانــت ممارســة املهنــة هتــم املؤلــف كثــر ًا ألنــه

كان ومــا زال يؤمــن بــأن اخلــط بــن العلــم واملامرســة

جيــب أال ينقطــع بــل جيــب أن يتــم تقويتــه لتظهــر
فائدهتــا للمجتمــع .وقــد قمنــا بتخطيــط مشــاريع

عديــدة مثــل :حــي تــال الريــاض والــذي يعتــر
اآلن املثــال التقليــدي لألحيــاء احلديثــة ومســاحته

مليــون مــر مربــع.

ولقــد تــم البــدء يف ختطيــط هــذا احلــي يف عــام

 2001ميالدحييــث كان يؤمــن بأن احلــــي السـكنـــي

جيـــب أن تتوفــر فيه عــــدة شــــروط :)1 :أن يكـــون
لــه حــدود واضحــة تعرفــه ومتيــزه عمــــا جــــاوره،
 :)2مركــز واضــح ذو نشــاطات جاذبــة :)3 ،أن
يغلــب عليــه االســتخدام الســكني :)4 ،أن تتوفــر

فيــه شــبكة مــن الطــرق اآلمنــة للمشــاة لتحقيــق
التواصــل االجتامعــي .ويف هــذا احلي تم حتديــد أركان

الشكل رقم ( .)2املؤلف أثناء عمله بمرشوع سنوكولومي ريدج يف أمريكا.
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احلــي لتكــون يف شــكل ســاحات جتاريــة بمســاحات

وقــد اكتمــل احلــي اآلن وأصبــح إىل حــد

األماكــن األخــرى باحلــي ...ويمكــن ومــن مركــز

قبــل حــوايل عقديــن مــن الزمــن ...وعــى الرغــم

كبــرة مــع عــدم الســاح بالنشــاطات التجاريــة يف
احلــي الوصــول إىل أي نقطــة فيــه يف حــدود  5إىل 7

دقائــق ...وتــم وضــع املســاجد املحليــة األربعــة يف
األركان الداخليــة للســاحة التجاريــة لتكــون حلقــة

الوصــل بــن املنطقــة الســكنية والســاحة التجاريــة

كبــر حيقــق الفكــرة التخطيطيــة التــي تــم وضعهــا
مــن الصعوبــات العديــدة التــي واجهــت ختطيــط

وتنفيــذ تلــك الفكــرة ،إال أن النتيجــة النهائيــة كانــت
مرضيــة إىل حــد كبــر وحققــت املطلــوب ...وأثبــت

بعــض الدراســات احلديثــة مســتوى الرضــا العــايل

لســكان احلــي فيــه .وقــد وضــع كــود لوائحــي

بحيــث كل مــن أراد الذهــاب للتســوق ســيأخذه
الطريــق إىل املســجد أوالً ،وهــو مــا يســهل أداء

 Form Based Codeهلــذا احلــي ولكــن مل يتــم العمــل

للمشــاة خاصــة مــن النســاء واألطفــال.

والســوق العقاريــة يف ذلــك الوقــت مل تكــن مســتعدة

فــروض الصلــوات وجيعــل تلــك املمــرات أكثــر أمنـ ًا

بــه مــع أنــه كان مبســط ًا جــد ًا لكــن املجتمــع املحــي

الشكل رقم ( .)3حي تالل الرياض.
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لــه ...أمــا اآلن وبعــد عقديــن مــن الزمــن تقريبـ ًا فقــد

والرياضــة متثــل غــذاء اجلســم ،واألماكــن العامــة

لوائحــي ألحيــاء ومناطــق خمتلفــة يف مدينــة الريــاض
حيــث يشــارك املؤلــف معهــم حالي ـ ًا ضمــن الفريــق

حتقــق غــذاء العالقــة االجتامعيــة .وكل ذلــك ال
يكفــي لبنــاء احلــي الســكني املتكامــل فعليــ ًا مــا مل

تبنــت اهليئــة العليــا لتطويــر الريــاض وضــع كــود

املســؤول عــن تطويــر ذلــك الكــود.

وبعــد ذلــك مبــارشة قــام املؤلــف بتخطيــط

حــي الرحــاب والــذي يشــغل مســاحة تقــارب
مليــون وســتامئة ألــف مــر مربــع ...لكــن تــم تنفيــذ

فقــط اجلــزء األوســط مــن احلــي وهــو بمســاحة
تعــادل تقريبــ ًا  650.000مــر مربــع وهــي حتقــق
فكــرة احلــي املتكامــل أيض ـ ًا .لقــد كان ختطيــط حــي
الرحــاب (ريــاض اخلزامــى ســابق ًا) امتــداد ًا لتخطيــط

حــي تــال الريــاض ،إال أنــه يف هــذه التجربــة تــم

ختصيــص مســاحة أصغــر للحــي الســكني الرئيــي

بحيــث تكــون مســافة املــي مــن املركــز إىل األركان

يف حــدود مخــس دقائــق .وقــد تــم تنفيــذ هــذا احلــي
ويســكن فيــه العديــد مــن النــاس وبعــض زمــاء

املؤلــف .لقــد كانــت فكــرة احلــي مثــل ســابقتها يف
حــي تــال الريــاض هتتــم ببنــاء اإلنســان ...حيــث

يــرى مــن ســبق مــن احلكــاء والفالســفة أن احلــي
الســكني لــن حيقــق بنــاء اإلنســان حتــى تتوافــر
فيــه أربعــة أماكــن :مــكان خمصــص لغــذاء الــروح،

ومــكان لغــذاء العقــل ،ومــكان لغــذاء اجلســم،
ومــكان لبنــاء العالقــة االجتامعيــة.

وقــد تــم حتقيــق تلــك األركان األربعــة يف

خمطــط كال احليــن :فاملســجد يمثــل غــذاء الــروح

ومركــز احلــي ،واملكتبــة متثــل غــذاء العقــل،

كأرصفــة املشــاة واحلدائــق والســاحات العامــة

تكــن هنــاك أنظمــة واشــراطات عمرانيــة حتفــظ
مــا تــم ختطيطــه دون تغيــر الكثافــات الســكنية أو

االســتخدامات العمرانيــة ومهــا أكــر عائقــن ســامها

يف هتالــك واكتظــاظ األحيــاء الســكنية .فبنــاء عــى
التجربــة املحليــة فــإن خمالفــة أنظمــة البنــاء (مثــل

بنــاء عــدة وحــدات ســكنية عــى األرض مــع أن
الفســح خمصــص لوحــدة واحــدة فقــط) أو التعــدي

عــى خصوصيــة املجاوريــن (مثــل فتــح شــبابيك
أو رشفــات عليــا تكشــف املجاوريــن) يلغــي متامــ ًا

رغبــة بنــاء العالقــات االجتامعيــة بــن اجلــران.
ولــذا فــإن فكــرة احلــي يف جمتمعنــا مــا زالــت يف طــور
النمــو حتــى تظهــر أنظمــة عمرانيــة متنــع املخالفــات

التــي تــؤدي إىل فقــدان بنــاء العالقــات االجتامعيــة

بــن الســكان .ونأمــل أن يــأيت يــوم جيــوز ألي ســاكن
يف احلــي مقاضــاة أي خمالــف لنظــام البنــاء والتخطيــط
يف احلــي الــذي يقطنــه ،فالتجربــة أثبتــت أن النظــام

البلــدي لوحــده مل يتمكــن مــن ذلــك .ومــن احللــول
اآلنيــة التــي قــد تســاهم يف احلفــاظ عــى مكتســبات
األحيــاء يف الوقــت الراهــن هــو تطويــر نظــام الغرامــة

املســتمرة املتزايــدة عــى أي خمالفــة تــؤدي إىل خلخلــة

العالقــة االجتامعيــة بــن الســكان بحيــث ال تــزول
هــذه الغرامــة حتــى تــزول املخالفــة مهــا طــال
زمنهــا.
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الشكل رقم ( .)4حي الرحاب (رياض اخلزامى سابقا).

 -10استمرارية العمل املهني
وبعــد تلــك الفــرة متــت إعــارة املؤلــف

لرشكــة «دلــة» ليكــون كبــر املخططــن ومستشــار
االســتثامر العقــاري برشكــة دلــة للتنميــة العقاريــة
والســياحية ،حيــث كان قائــد الفريــق التخطيطــي

ملــروع درة الريــاض ،وتــم وضــع الفكــرة األوىل
للمــروع عــى مســاحة قدرهــا  10ماليــن مــر

مربــع ملنتجــع درة الريــاض ،وتــم إنجــاز جمســم مميــز
للمــروع وعــرض عــى أمــن مدينــة الريــاض يف

وقتهــا ( .)2004-2002وبعــد انتهــاء إعــارة املؤلف

لرشكــة «دلــة» ومــع تغــرات الســوق ورغبــة املــاك
يف تقليــص مســاحة املــروع تــم إعــداد خمطــط
مشــابه عــى مســاحة  3ماليــن مــر تــواله م .عبــد
العزيــز درويــش رمحــه اهلل وتــم تنفيــذ املــروع يف

شــال مدينــة الريــاض.

وأثنــاء التعامــل مــع مــاك تــال الريــاض

والرحــاب والعمــل مــع رشكــة «دلــة» العقاريــة ومــع

املطوريــن العقاريــن اتضحــت أمهيــة تطويــر برامــج

134

خالد بن سكيت السكيت  :التخطيط يف مدن ناشئة :جتربة وسرية أستاذ جامعي.

العقــار يف جامعــة امللــك ســعود لكاتــب هــذه املقالــة،

مؤيــد ألن يكــون العقــار ضمــن برامــج القســم،

العقــار ،وبرنامــج املاجســتري يف التطويــر العقــاري،
ومركــز ًا للدراســات العقاريــة يف عــام 1425

أغلبيــة تؤيــد اقــراح املؤلــف وتــم تأســيس اجلمعيــة

فأعــد واقــرح الئحــة اجلمعيــة الســعودية لعلــوم

ومــن يــرى أن يكــون يف قســم آخــر ،ولكــن تكونــت

الســعودية لعلــوم العقــار يف عــام 1429-1428

هجريــة ،وذلــك إليامنــه القــوي بــأن حقــل التخطيــط

هجريــة .ومــن ثــم تــم تأســيس برنامــج املاجســتري

مجيــع التخصصــات للتطويــر العقــاري ،كــا أن
التطويــر العقــاري يتأثــر كثــر ًا بالقوانــن واألنظمــة

الدراســات العقاريــة ألســباب قــد تكــون ماليــة يف

ذلــك الوقــت .ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تــزداد

رؤى خمتلفــة يف قســم التخطيــط العمــراين مــا بــن

وتطــورت توجهاتنــا يف ذلــك املجــال.

العمــراين وعلــوم إدارة األعــال مهــا األقــرب بــن

التخطيطيــة التــي تســنها املــدن .وقــد كانــت هنــاك

يف التطويــر العقــاري ،ومل تتــم املوافقــة عــى مركــز

العالقــة يف أعاملنــا بــن التخطيــط والتطويــر العقــاري

الشكل رقم ( .)5مرشوع درة الرياض :الفكرة األوىل التي صممها املؤلف عىل عرشة ماليني مرت مربع.
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الشكل رقم ( .)6مرشوع درة الرياض :الفكرة النهائية التي تم تنفيذها عىل مساحة ثالثة ماليني مرت مربع وقام هبا م.
عبد العزيز درويش رمحه اهلل (وهو أحد املعامريني السعوديني الذين هلم أعامل مميزة).

 -11استمرارية ختطيط األحياء السكنية
تــم تكليــف املؤلــف بتخطيــط حــي امللقــا

(تقاطــع طريــق امللــك خالــد مــع طريــق امللــك

ســلامن) وهــو بمســاحة ثالثــة ماليــن مــر مربــع.

وكان ذلــك املوقــع يتميــز بطبوغرافيــة وتضاريــس
خمتلفــة عــا ســبقه مــن مواقــع .وقــد بــذل يف

ختطيــط ذلــك احلــي جهــد ًا كبــر ًا ليحقــق حلــم
احلــي احلدائقــي املتناغــم مــع الطبيعــة ،لكــن طبيعــة

أســعار العقــار يف مدينــة الريــاض يف ذلــك الوقــت

ســامهت يف أن يتــم بيــع املخطــط بعــد ظهــور الفكــرة
مبــارشة ومل يتــم االســتمرار يف مراحــل اعتــاد وتنفيــذ

املخطــط .ومــن الطبيعــي ألي مطــور عقــاري حيمــل

عــى عاتقــه الوفــاء بالتزامــات مــع املســامهني يف
املــروع أن يبيــع املــروع متــى مــا حقــق العائــد
املرجــو منــه بغــض النظــر عــن مراحــل اعتــاده.
وقــد كان االمــل أن يغــر خمطــط حــي امللقــا الفكــر

التخطيطــي يف املدينــة مــن خــال احــرام الطبيعــة

وتكثيــف املناطــق اخلــراء ،ولكــن مل يتحقــق ذلــك
لألســباب املذكــورة ســابق ًا .وقــد كان لتلــك املشــاريع
أعــاه وعــى األخــص تــال الريــاض تأثــر واضــح
عــى مــا ظهــر مــن بعدهــا مــن خمططــات ،لكــن يف

بعــض األحيــان كان التأثــر يتمثــل يف شــكل احلــي
وليــس مضمــون الفكــرة التخطيطيــة التــي بنــي

عليهــا .فهنــاك خمططــات ظهــرت وهبــا حديقــة
وســطية لكنهــا ال تعكــس طبوغرافيــة األرض وال

حتقــق أهــداف احلــي الســكني.

وبعــد ذلــك تــم ختطيــط مــروع حــي النخيــل

بمكــة املكرمــة حيــث كان ضمــن منطقــة احلــرم بمكة
املكرمــة وكان شــام ً
ال جلبــال وأوديــة ،وقــد متــت
مراعــاة الطبوغرافيــة الطبيعيــة قــدر املســتطاع...

وكانــت الفكــرة أيضــ ًا تتبنــى جتنيــب املــرور

العابــر للمناطــق الســكنية قــدر املســتطاع .وقــد تــم

تقســيم املخطــط إىل ثالثــة أجــزاء بســبب طبيعيــة
األرض وبســبب مــرور طريــق رشيــاين رئيــي يف
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قلــب املخطــط ...وتــم تنفيــذه وبــدأ البيــع فيــه قبــل
ســنوات عديــدة.

كاســتثامر لبلديــة بريــدة يف أرض تعــود هلــا.
بنيــت فكــرة املــروع عــى الوضــع الســابق
لســوق املاشــية يف بريــدة ،وبعــد دراســته جيــد ًا تــم

 .12املشاريع اخلدمية

اقــراح فكــرة جديــدة تقــوم عــى أســاس حراجــن

مــارس املؤلــف العمــل التخطيطــي

كبرييــن أحدمهــا لإلبــل واآلخــر لألبقــار واألغنــام،

مــن املشــاريع اخلدميــة مثــل ســوق األنعــام يف

احلراجــن وهــو مــا جيعــل أصحــاب احلظائــر عــى

باســتخداماته املختلفــة حيــث قــام بتخطيــط العديــد

بحيــث تطــل مجيــع احلظائــر عــى ســاحة كال

القصيــم بمســاحة يف حــدود املليــون مــر مربــع

علــم بــا حيــدث يف احلــراج كل يف جمالــه .ويظهــر يف

الشكل رقم ( .)7حي امللقا.
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الشكل رقم ( .)8خمطط النخيل يف مكة املكرمة.

املنظــور احلــراج األكــر وهــو حــراج اإلبــل وحولــه

حظائرهــا .ويف اجلــزء العلــوي األيــر يظهــر حــراج
املــوايش وحولــه حظائــره .وقــد تــم تنفيــذ املــروع

بالكامــل وهــو يعتــر مــن األمثلــة التــي يرجــع هلــا يف

ختطيــط هــذا النــوع مــن املشــاريع.

وليــس لــه أي مصالــح يف مدينتهــم فإهنــم يتقبلــون

منــه وجهــات النظــر بأرحييــة أكثــر مــن املســتثمر
واملســؤول أحيانــ ًا.
ومــن املشــاريع اخلدميــة التــي كان املأمــول

أن تــرى النــور هــو مــروع حــراج بــن قاســم يف
مدينــة الريــاض حيــث تــم تكليــف املؤلــف مــن قبــل

وقــد كان أمــن منطقــة القصيــم يف ذلــك
الوقــت وفريقــه الفنــي حريصــن جــد ًا عــى توفري كل

أحــد املســتثمرين بوضــع املخطــط العــام للدخــول

املخطــط .وقــد حــر املؤلــف اجتامعــات مــع أمــن

وقــد بنيــت الفكــرة عــى مركــز رئيــي للحــراج

املتطلبــات واملســاعدة يف كل املعلومــات لتحقيــق ذلك

القصيــم وأعضــاء املجلــس البلــدي ملناقشــة الــرؤى
التخطيطيــة ...وقــد كان هلــذه التجربــة تأثــر عــى

صنــاع القــرار ،فأعضــاء املجالــس عندمــا يأتيهــم

مهنــي متخصــص يف جمالــه ومــن مدينــة أخــرى

يف منافســة لــأرض التابعــة ألمانــة مدينــة الريــاض،

ضمــن مظلــة كبــرة حتيــط هبــا حمــات ومتاجــر
احلــراج املختلفــة.

ومل يظفــر املــروع بالفــوز باملنافســة حيــث
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الشكل رقم ( .)9مرشوع األنعام يف مدينة بريدة ،يف القصيم.

إن معايــر االختيــار ليســت مبنيــة فقــط عــى الفكــرة
التصميميــة بــل أيضــ ًا عــى ســعر اســتئجار األرض

الفكــرة التصميميــة تقــوم عــى خيمــة مركزيــة كبــرة

تلتقــي فيهــا تلــك املحــاور بــا فيهــا مــن حمــات
ومتاجــر بحيــث خيصــص أوقــات معينــة يف األســبوع

الــذي ســيدفعه املســتثمر والعوائــد املتوقعــة مــن
املــروع ...لقــد كان هــذا املــروع مبنيـ ًا عــى فكــرة

ألصحــاب تلــك املتاجــر باحلــراج عــى البضائــع التي

املواقــف املحيطــة إىل أي مــكان يف هذه احلــراج النزال

القادمــة مــن خــارج احلــراج يمكــن أن تصــل مبــارشة

بســيطة حيــث يســهل الوصــول بالســيارة مــن خــال
الــركاب او البضائــع ،كــا أن املــروع يتكــون مــن

ثالثــة حمــاور رئيســية هبــا حمــات ومتاجــر .وكانــت

يرغبــون يف بيعهــا والتخلــص منهــا ،كــا أن البضائــع
إىل خيمــة احلــراج والتحريــج عليهــا هنــاك بيــر

وســهولة.
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الشكل رقم ( .)10حراج بن قاسم.

ومل تقتــر املشــاريع اخلدميــة عــى مــا ســبق

قــدم مكافــأة إضافيــة حيــث إن املــروع تــم بيعــه -

اخلــرج .إن صناعيــة اخلــرج مــن املشــاريع التخطيطيــة

التخطيــط وهــو مــا ســاهم يف حتقيــق ربــح جيــد لــه.

فقــد امتــدت إىل ختطيــط منطقــة صناعيــة يف مدينــة
التــي تــم ختطيطهــا وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع،
ولكــن ونظــر ًا لتغــر املســتثمرين مل تظهــر الصناعيــة

كــا تــم تصميمهــا متامــ ًا عكــس احلــال مــع ســوق

األنعــام يف القصيــم ،وقــد يكــون أحــد األســباب
وكــا تــم ذكــرة ســابق ًا حــرص مســؤويل البلديــة
يف احلالــة األوىل عــى املتابعــة والتنفيــذ والعــودة

للمؤلــف كمصمــم للمــروع كمخطــط يف أي
مقرتحــات إضافيــة للمخطــط حتــى تــم اكتاملــه.

لقــد تــم تصميــم هــذه املنطقــة الصناعيــة

لتشــجع العــال عــى العمــل فيهــا حيــث تــم إضافــة

مالعــب ومناطــق راحــة هلــم بحيــث يصبــح العمــل
ماتعــ ًا قــدر املســتطاع ...فهــذه املــدن الصناعيــة

والتــي تشــغلها عاملــة مــن خــارج البــاد بحاجــة إىل

توفــر أماكــن رياضــة وترفيــه ملــن يعمــل فيهــا ومــا مل
تكــن مهيــأة لذلــك فإهنــا لــن حتقــق أهدافهــا .وقــد
كان املســتثمر ســعيد ًا جــد ًا هبــذه املخطــط لدرجــة أنــه

بعــد ظهــور الفكــرة التخطيطيــة  -وهــو يف مراحــل

لكــن وبخــروج املســتثمر األصــي املتفهــم للفكــرة
التخطيطيــة وعــودة املــروع للجهــاز البلــدي املعنــي

إلكاملــه مل يظهــر املخطــط بالشــكل املأمــول عــى

األقــل ملصمــم هــذا املــروع.

كانــت املشــاريع تأخــذ وقت ـ ًا طوي ـ ً
ا العتــاد

الفكــرة التخطيطيــة ولكــن وبعــد ذلــك يــرك
املــروع لينشــأ حســب مــا تتهيــأ مــن ظــروف...

ولــو أن األوقــات التــي كانــت تســتهلك يف مناقشــة
األفــكار التخطيطيــة تــم تركيزهــا يف تنفيــذ ومتابعــة

تلــك املشــاريع لكانــت النتائــج أفضــل بكثــر ممــا

هــي عليــه.

خمطط ضاحية القصيم
وبعــد ذلــك تــم اختيــار املؤلــف ليقــوم

بتخطيــط ضاحيــة القصيــم وهــي بمســاحة يف حــدود
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الشكل رقم ( .)11صناعية اخلرج.

 30مليــون مــر مربــع ،وتعتــر مدينــة صغــرة حيــث

تناســب فئــات خمتلفــة مــن الســكان .وتركــت

تســوق كــرى .وقــد مثــل هــذا املــروع نقلــة كبــرة

بمخطــط خمتلــف ...وحظيــت الفكــرة بموافقــة ممثــل

إهنــا حتــوي مناطــق ســكنية وجتاريــة وجامعــة ومراكز

يف حجــم العمــل.

ويف هــذا املــروع كانــت الفكــرة إعــداد

خمطــط عــام للموقــع بأكملــه ثــم خمططــات تفصيليــة

لعــدة أحيــاء ســكنية واعتامدهــا مــع املخطــط العــام يف
الوقــت نفســه .وقــد تــم وضــع خمططــات لألحيــاء
الداخليــة بأفــكار خمتلفــة حتقــق توجهــات معينــة

بعــض القطــع الكبــرة يف حالــة رغبــة مســتثمر مــا
املالــك ...لكنهــا مل يتــم حتويلهــا لالعتــاد بانتظــار
إهنــاء إجــراءات أخــرى.

ضاحية شامل مطار امللك خالد الدويل
وقبــل عامــن تقريبــ ًا تــم تكليــف املؤلــف

بوضــع املخطــط العــام ملــروع ضاحيــة الريــاض
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الشكل رقم ( .)12ضاحية القصيم.

الشــالية وهــي بمســاحة  66مليــون مــر مربــع.

بــذل كل اجلهــد للخــروج بمدينــة عرصيــة حتــرم
البيئــة الصحراويــة وتوفــر شــبكة مشــاة كبــرة جــد ًا

منتــزه امللــك ســلامن ،ورشقــ ًا مزرعــة امللــك فهــد

التقــاء املؤلــف باملــك املــروع تــم اقــراح ان ياخــذ

وحيــد موقــع املــروع مــن اجلنــوب ســور مطــار
ٍ
امللــك خالــد الــدويل ،وشــاالً
أراض خاصــة ،وغربـ ًا
وامللــك عبــد اهلل رمحهــا اهلل .ويمــر يف منتصــف
املوقــع خطــوط الغــاز بمحــور رشقــي غــريب .كــا

يمــر باملوقــع خــط قطــار الشــال بمحــور شــايل

غــريب  -جنــويب رشقــي وكذلــك وادي بــن بنبــان
بمحــور شــايل جنــويب .لقــد تــم ختطيــط هــذه املدينــة
بطريقــة تعكــس كل خــرات املؤلــف الســابقة وتــم

مل تتوفــر يف أي مــدن ســابقة يف اململكــة .وحــن

املــروع اســم املؤلــف ليكــون ‘‘ســكيت ســتي’’
مقابــل التفــاوض يف تكلفــة التخطيــط وإيامنــ ًا منــه
بــأن املصمــم ســيبذل جهــد ًا أكــر إن كان املــروع
ســيحمل اســمه وكان اتفاقــ ًا حبيــ ًا وليــس ملزمــ ًا
ملالــك املــروع وتــم تغيــر االســم الحقــ ًا وإنتــاج
فيديــو حمــاكاة للمــروع.
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وكانــت تــراود املؤلــف دائــ ًا فكــرة املدينــة

يســتطيع النــزول وركــوب املــرو والتوجــه نحــو

املجتمــع وحتافــظ عــى البيئــة الطبيعيــة ،ويف هــذا

دون احلاجــة للســيارة اخلاصــة .وهــذا يمثــل حــ ً
ا
وســط ًا لوضــع قائــم ..لكــن احلــل األمثــل هــو أن

الفاضلــة التــي حتقــق احتياجــات العــر وقيــم
املــروع تــم االجتهــاد قــدر املســتطاع لتحقيقهــا.

حيــث تــم ختصيــص اجلــزء الشــايل مــن املدينــة

(شــال خــط أنابيــب الغــاز) ألحيــاء حديثــة وجامعــة
ومناطــق ترفيــه ومدينــة صناعيــة عرصيــة .ومــن

أفــكار هــذه املــروع متديــد مــرو الريــاض ليلتقــي

مــع قطــار الشــال يف حمطــة قطــار كــرى تبعــد عــن
مطــار امللــك خالــد الــدويل بضــع كيلومــرات وتربط

املطــار بمحطــة القطــار مــن خــال خــط املــرو .لقــد
كانــت الفكــرة تدعــم أن مــن يــأيت للريــاض جــو ًا

حمطــة القطــار لينطلــق إىل مــدن اململكــة األخــرى

يتوجــه قطــار الشــال ليلتقــي مــع مــرو الريــاض

بالقــرب مــن صالــة املطــار نفســها بحيــث مــن ينــزل

مــن املطــار يســتطيع التوجــه نحــو املدينــة باملــرو أو

بالقطــار نحــو مــدن اململكــة األخــرى.

أمــا اجلــزء اجلنــويب مــن املدينــة فتــم ختصيصــه

حلــي طبيعــي حيــده وادي بنبــان مــن الغــرب ومزرعــة
امللــك عبــد اهلل رمحــه اهلل مــن الــرق وخــط الغــاز

الشكل رقم ( .)13ضاحية شامل الرياض (سكيت سيتي).
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مــن الشــال .وقــد اســتغرق إعــداد هــذا املخطــط

النــاس خاصــة يف املجــال التخطيــط وهــذا قــد يكــون

عــى الفكــرة وعرضــت عــى معــايل األمــن ...لكنهــا

التجــارب.

حــوايل ســنة مــن العمــل املتواصــل ووافــق املــاك

توقفــت ألســباب خارجــة عــن التخطيــط العمــراين.
لقــد قــام املؤلــف بتخطيــط مــا يقــرب مــن

مائــة مليــون مــر مربــع  -وعــرض يف هــذه الورقــة

أبــرز مشــاريعه  -والتــي تعلــم منهــا الكثــر ومــا

زال يتعلــم ،وعــى الرغــم مــن أن مــا نفــذ مــن تلــك
املخططــات ال يزيــد عــن  %20منهــا إال أن اخلــرة
املكتســبة واالرتبــاط املبــارش بــن العلــم واملامرســة؛

والتخطيــط العمــراين والتطويــر العقــاري ،تأصــل
قويــ ًا لديــه .وقــد حــاول  -ومــا يــزال  -ومــن
خــال برنامــج التطويــر العقــاري والــذي أسســه

قبــل حــوايل عــر ســنوات أن حيقــق ذلــك التأصيــل.
إن ربــط العلــم باملامرســة هــو أســاس حتويــل العلــم
النظــري إىل علــم تطبيقــي تظهــر آثــاره عــى حيــاة

مــن أهــم ماتعلمــة واســتفاد منــه املؤلــف يف هــذه
 .13املشاريع املعامرية
تــم تكليــف املؤلــف يف عــام  2010بتصميــم

نــادي إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة
امللــك ســعود والنــادي اخلــاص بمنســويب اجلامعــة.

وقــد تــم تطويــر خمطــط يتامشــى مــع الطبيعــة

القائمــة يف املوقــع مــن مرتفعــات ومنخفضــات .كــا
تــم تصميــم ٍ
نــاد متكامــل عــى مســاحة  40ألــف
مــر مربــع يشــتمل عــى احتياجــات أعضــاء هيئــة
التدريــس احلاليــن واملتقاعديــن .حيــث إنــه يوفــر

صــاالت رياضيــة ومكتبــة لالطــاع والقــراءة وعيادة
صحيــة .لكــن كانــت اجلامعــة يف تلــك الفــرة تــود
إنجــاز أعامهلــا برسعــة كبــرة جــد ًا وكانــت وكالــة
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اجلامعــة إلدارة املشــاريع تأخــذ وقتهــا يف مراجعــة

ســيارات أمــام وخلــف املبنــى .لقــد كان اهلــدف مــن

جلهــة أخــرى يف اجلامعــة بســبب بــطء اإلدارة املعنيــة

خدمــوا اجلامعــة بمــكان جيمعهــم ويســتمتعون فيــه.

األعــال ...وكانــت النتيجــة أن تــم حتويــل املــروع

باعتــاد املــروع ومل يتــم التنفيــذ ...وخــر منســويب
اجلامعــة ناديــ ًا مميــز ًا.
كان النــادي يتكــون مــن جناحــن رئيســن

أحدمهــا للرجــال واآلخــر للنســاء يربطهــا مبنــى

ســدايس توجــد بــه اخلدمــات املشــركة لــكال
اجلنســن بخدمــات مســتقلة ومشــركة .وكانــت

الفكــرة شــبه النهائيــة أن حيتــوي املوقــع عــى بحــرة

صناعيــة خلفيــة حوهلــا ممشــى انســيايب ومناطــق
خــراء حتيــط باملبنــى مــن كل اجتــاه .لكــن تــم

تعديــل ذلــك واســتبداله بمالعــب تنــس ومواقــف

هــذا املــروع مكافــأة أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن
بحيــث يســتطيع ذلــك العضــو الذهــاب مــع عائلتــه
إىل مــكان واحــد ضمــن أرض اجلامعــة ويــارس فيــه

مــا حيافــظ عــى صحتــه وعالقاتــه االجتامعيــة بــكل
يــر وســهولة حتــى بعــد تقاعــده وانقطاعــه عــن
التدريــس ...لكــن لألســف مل يــرى املــروع النــور

بســبب بريوقراطيــة التكنوقــراط.

وأثنــاء عضويــة املؤلــف يف جملــس إدارة

الرشكــة العقاريــة تــم تكليفــه بــاإلرشاف عــى بعــض

املشــاريع ...وقــد كان مــروع الفيــات الســكنية
بحــي الســفارات متعثــر ًا ألســباب عديــدة ليــس يف

الشكل رقم ( .)15نادي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود.
يتضح يف أعىل الشكل من اليمني إىل اليسار مسقط الدور األريض ثم الدور األول ثم خمطط السطح ،والصورة السفىل يف اليسار
توضح املخطط العام للمرشوع كفكرة عامة ،أما الصورة الكبرية عىل اليمني فهي توضح املنظور النهائي بعد إجراء مجيع التعديالت
عىل املساقط واملخطط العام.
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هــذه الورقــة املجــال ملناقشــتها .تــوىل املؤلــف هــذا

العقاريــة أيضـ ًا ...حصــل املؤلــف عــى املوافقــة ليتــم

ودفــع مــا عليــه مــن غرامــات وخــرج مــن املــروع.
لقــد كان مقــاوالً جيــد ًا متمكنــ ًا يف بنــاء األبــراج

وتــم تكليفــه بإعــادة تصميــم العامئــر احلاديــة

املــروع وتــم حــل املشــكلة مــع املقــاول األســايس

الســكنية ذات االرتفــاع العــايل لكــن تكليفــه ببنــاء

تنفيــذ املرشبيــات مجيعهــا بالطريقــة التــي اقرتحهــا.

والعرشيــن مــن جديــد واخلــروج بـــ  68شــقة ســكنية
متنوعــة األحجــام حســب قطعــة األرض وأنظمــة
البنــاء الســائدة يف احلــي .وتــم ذلــك وهلل احلمــد

مــا يقــرب مــن  300فيــا ســكنية بارتفــاع دوريــن
كان حتدي ـ ًا مل يكــن مســتعد ًا لــه ومل يكــن موفق ـ ًا فيــه.

ووافقــت عليــه هيئــة تطويــر الريــاض وتــم تنفيــذه

إلنجــاز العمــل وتــم ذلــك وهلل احلمــد والفضــل

املعيشــة تفتــح عــى شــبابيك خارجيــة .كــا تــم

اوىص املؤلــف الرشكــة باختيــار مقاولــن آخريــن

وأنجــز املــروع وتــم تســليمه .لكــن بقــي  21عــارة

ســكنية حتتــوي العديــد مــن الوحــدات الســكنية التــي
مل يتــم ترســيتها بعــد .وبعــد االطــاع عــى التصاميــم
وجــد املؤلــف أن معظــم صــاالت اجللــوس يف تلــك
الشــقق تطــل عــى منــاور داخليــة وتــم اقناع مســؤويل
الرشكــة بإعــادة تصاميــم تلــك العامئــر بأكملهــا وقــد

تــم ذلــك.

وتــم احلــرص يف التصميــم عــى أن تكــون صــاالت
تعديــل مجيــع املرشبيــات كــا هــو مقــرح يف الصــورة
أدنــاه .وكانــت تلــك األعــال تنــدرج حتــت عملــه
كمستشــار مــع الرشكــة ودون أي تكاليــف استشــارية
إضافيــة باســتثناء تكاليــف إعــداد الرســومات
التنفيذيــة املتكاملــة للمــروع فقــط.

وصمــم املؤلــف مجيــع العامئــر الســكنية

وكانــت واجهــات تلــك العامئــر بنفــس طريقــة

كانــت املوافقــة عــى التصاميــم الســابقة

تصميــم واجهــة منزلــه ونفــس احلجــر واأللــوان.

تلــك املرشبيــات تغطــي الشــباك بأكملــه حيــث تبــدو

تلــك الواجهــات منفــذة عــى الطبيعــة بــا يف ذلــك

تتضمــن مرشبيــات عــى معظــم النوافــذ .وكانــت
الغــرف ويف وضــح النهــار قامتــة وتفتقــد اإلضــاءة
الطبيعيــة وال بــد مــن تشــغيل املصابيــح الكهربائيــة

لتبــدو الغرفــة مضيئــة .وقــد حــاول املؤلــف إقنــاع

مســؤويل الرشكــة واهليئــة بالتخــي عــن ذلــك وإعــادة

ومتــت دعــوة الفريــق االستشــاري واملقــاول لــرى

شــكل املرشبيــة وألــوان املبــاين وعالقتهــا بحجــر
الريــاض املســتخدم يف واجهــة البيــت .وبعــد ذلــك

تــرك املؤلــف املــروع ألعــال أخــرى ولديــه
القناعــة بــأن التصميــم املرســوم والشــكل املنفــذ
عــى الطبيعــة ســيتم إعــادة إنتاجــه متامــ ًا يف حــي

تصميــم املرشبيــات وكانــت الطريقــة األمثــل أن يبنــي
مثــاالً لــروه عــى الطبيعــة ليقتنعــوا وفعـ ً
ا تــم تنفيــذ

الســفارات وأن فرصــة االختــاف ســتكون قليلــة.

زيــارة مديــر حــي الســفارات للبيــت اجلديــد لــرى

التــي صممهــا والتــي تــم تنفيذهــا .وقــد يكــون ذلــك

ذلــك يف بيتــه اخلــاص كــا يف الصــورة أدنــاه .وبعــد

شــكل املرشبيــة املقرتحــة وزيــارة مســؤويل الرشكــة

وبعــد التنفيــذ حدثــت اختالفــات بــن الواجهــات
بســبب ظــروف التنفيــذ والتــي أدت إىل اجتهــادات
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الشكل رقم ( .)16املرشبية املغلقة واملرشبية املفتوحة.
فكرة املرشبية القديمة املعتمدة (الصورة اليمنى) واملرشبية املقرتحة التي نفذها املؤلف يف بيته (الصورة اليرسى).

الشكل رقم (.)17
يوضح الشكل املنتج النهائي لعامئر حي السفارات .حيث حدثت تغيريات بسيطة ومل يتم االلتزام بالتصميم بدقة أثناء التنفيذ لكنها
كانت مؤثرة يف الشكل النهائي :فقد تم إضافة كورنيش باللون البني عىل مستوى كل دور وتم تغيري األلوان وكانت أفتح قلي ً
ال من
ألوان التصاميم (واأللوان الفاحتة جد ًا ليست مناسبة يف الطبيعة الصحراوية ذات الشمس املشعة) كام أن املرشبية تم تقصري ذراعيها
فانتهت قبل الوصول إىل جلسة الشباك .وبصفة عامة فإن التصاميم اجلديدة القت استحسان مسؤويل الرشكة العقارية كام أهنا كانت
مناسبة للسوق وتم تأجري نصفها تقريب ًا بعد انتهاء املرشوع بأشهر قليلة فقط.
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االستشــاري واملقــاول املنفــذ ...وكان أهــم درس

لكــن وكــا ذكــر ســابق ًا مل يتــم التوجــه نحــو

يــرف عــى مرشوعــه إن أراد أن خيــرج بنفــس
التصميــم منفــذ ًا عــى الطبيعــة.

الطبيعيــة تــازم املؤلــف وقــرر بنــاء نمــوذج يف

يمكــن االســتفادة منــه هنــا أن املصمــم جيــب أن

 .14البناء باملواد الطبيعية
كان بنــاء حــي متكامــل أو ضاحيــة متكاملــة

باملــواد الطبيعيــة بــا يتناســب مــع البيئــة الصحراويــة

حلــ ًا يــراود املؤلــف دائــ ًا ...وأثنــاء ختطيــط

ضاحيــة الريــاض الشــالية وضــع يف رؤيتــه اخلاصــة
اجلــزء اجلنــويب مــن املــروع ليكــون حيــ ًا طبيعيــ ًا

متكام ـاً ...فهــذا اجلــزء مســتقل متام ـ ًا حيــث حيــده

ســور املطــار مــن الغــرب ومزرعــة امللــك عبــد
اهلل مــن الــرق وخــط الغــاز وأنابيــب النفــط مــن

الشــال كــا هــو موضــح بالشــكل أدنــاه.

تنفيــذ املــروع بينــا اســتمرت فكــرة البنــاء باملــواد
مزرعتــه يف بنبــان .وقــد كانــت املزرعــة عبــارة عــن
أرض صحراويــة جــرداء فوضــع هلــا خمططــ ًا عامــ ًا

باالسـ�تناد إىل مبـ�ادئ الزراعـ�ة الطبيعية املسـ�تدام ة �Per

 macultureوخــال  5ســنوات حتولــت هــذه القطعــة

الصحراويــة إىل غابــة صغــرة كــا يف األشــكال أدنــاه.
وخــال مخــس ســنوات (كــا يف الشــكل أدنــاه

ومــن أعــى اليســار إىل اليمــن ومــع حركــة عقــارب

الســاعة) تطــورت األرض مــن صحــراء جــرداء إىل

غابــة صغــرة أقــرب مــا تكــون إىل واحــة يف قلــب
الصحــراء ...بجهــد بســيط واســتهالك قليــل مــن
املــاء .وكانــت فكــرة اســتزراع األرض قــد بنيــت عــى

وضــع خمطــط عــام واضــح وااللتــزام بــه واســتخدام

الشكل رقم (.)18
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األشــجار املحليــة قــدر املســتطاع واســتخدام امليــاه
بأقــل كميــة ممكنــة وجتنــب النجيلــة (الثيــل) متام ـ ًا يف

هــذه املزرعــة ألهنــا تســتهلك كميــات كبــرة مــن املياه
دون فائــدة جمديــة.

العزيــز للعلــوم والتقنيــة ومــا زالــت بــراءة االخــراع

حتــت اإلجــراءات حتــى إعــداد هــذه الورقــة.

لقــد كان املؤلــف يف معظــم رحالتــه خــال

العطلــة الصيفيــة خيططهــا لاللتقــاء بالعلــاء واخلــراء

ومــن أهــم الــدروس التــي يمكــن االســتفادة

يف املجــاالت ذات االهتــام املشــرك .ففــي صيــف

يف املجــال املعنــي والتخطيــط والصــر قــد يــؤدي إىل

أريزونــا وهــو مــن خــراء البنــاء بالرتبــة املضغوطــة
املثبتــة باإلســمنت ،وتــم االلتقــاء أيضـ ًا بالربوفيســور

منهــا يف إنشــاء هــذه املزرعــة أن االطــاع والبحــث
نتيجــة كبــرة أكثــر ممــا يتوقــع اإلنســان مــع جهــد

قليــل واســتثامر قليــل مــن املــال والوقــت.
 .15بناء البيت الطبيعي يف املزرعة

يف عــام  2017قــام املؤلــف ببنــاء بيــت طبيعي

الســنوات املاضيــة تــم االلتقــاء بكوينتــن برانــش يف

بلجــي يف إســتنبول وهــي أيض ـ ًا خبــرة يف اســتخدام
اجلبــس يف تثبيــت الرتبــة املدكوكــة ،كــا تــم لقــاء
بروفيســور قريمونــت منكــه يف أملانيــا وهــو أحــد

املراجــع العامليــة يف اســتخدام املــواد الطينيــة يف البنــاء،

مــن املــواد الطبيعــة بالرتبــة املدكوكــة Rammed Earth

وتــم لقــاء مارتــن راوخ يف النمســا وهــو أحــد الــرواد

يف اململكــة بالرتبــة الطبيعيــة واملثبــت بمــواد طبيعيــة
أيضــ ًا .وتــم أيضــ ًا اســتخالص مــادة عازلــة مــن

املدكوكــة باســتخدام مــواد طبيعيــة فقــط .وقــد كان
يف مجيــع تلــك الزيــارات يقــر ًا قلي ـ ً
ا عــن الشــخص

وهــو وحســب املعلومــات احلاليــة أول بيــت يبنــى

املزرعــة نفســها وتســجيلها يف مدينــة امللــك عبــد

واملشــهورين عــى مســتوى العــامل يف البنــاء بالرتبــة

الــذي ينــوي مقابلتــه أو يقــرأ أحــدث كتبــه قبــل

الشكل رقم ( .)19حتول األرض من صحراء إىل غابة صغرية خالل  5سنوات.
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الشكل رقم ( .)20البيت املبني بالرتبة الطبيعية .Rammed Earth Home

لقائــه ،وكانــت النتيجــة إجيابيــة يف مجيــع احلــاالت

لتحقيــق التوجــه بأكملــه  -إذا كانــت املــؤرشات ال

يتحــدث معــه بلغــة واهتــام مشــرك.

ينفــذ أي يشء منــه أو كــا يقــول املثــل :مــا ال يــدرك

حيــث يشــعر املضيــف بالراحــة عندمــا يأتيــه زائــر
 .16اخلامتة

تدعــم ذلــك  -بــل إن تنفيــذ جــزء منــه خــر مــن أال
كلــه ال يــرك جلــه.

ومــن الــدروس والعــر التــي خــرج هبــا

املؤلــف وينصــح هبــا مهنــي األجيــال القادمــة أن
نعلــم جيــد ًا أن مــا يمكــن التعــارف عليــه أنــه هــو
الصــواب ختطيطيــ ًا قــد يصعــب تطبيقــه مــا مل يتــم

إقنــاع مجيــع املؤثريــن خاصــة يف القطــاع العقــاري
والقطــاع البلــدي .لــذا قــد يكــون دومــ ًا مــن
األفضــل التنــازل يف بعــض اجلوانــب وعــدم الســعي

الشكل رقم ( .)21أ.د .خالد ومارتن راوخ يف حديقة أستوديو
راوخ بالنمسا.

الشكل رقم ( .)22الربوفيسور منكه ،وأ.د .خالد أمام القبة
الطينية التي بناها الربوفيسور منكه يف كاسل يف أملانيا يف القرن
املايض.
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ومــن أهــم مــا تــم التوصــل إليــه بتلــك

التجــارب أن املــدن لدينــا ال تســر باالجتــاه الصحيــح

فيــا يتعلــق بالتخطيــط العمــراين وختطيــط األحيــاء

الســكنية .فلــم تتمكــن مدننــا حتــى اآلن مــن البنــاء

عــى التجــارب اجليــدة وتكرارهــا بشــكل أفضــل
فيــا يــأيت بعدهــا مــن مشــاريع ختطيطيــة .فعــى ســبيل
املثــال :ظهــر حــي تــال الريــاض منــذ عرشيــن عامـ ًا

وحتــى اآلن يعتــر هــذا احلــي مــن أفضــل أحيــاء

مدينــة الريــاض .وكان مــن املفــرض أن تكــون مجيــع
األحيــاء التــي ظهــرت بعــده أفضــل منــه حيــث إن

هنــاك جتربــة قائمــة يمكــن القيــاس عليهــا وتطويرهــا

ولكــن ولألســف مل حيــدث ذلــك .وهــذا أمــر غــر

صحــي فاملنطــق والعقالنيــة التخطيطيــة يفرتضــان يف
املجتمعــات املدنيــة املتطــورة أن يكون كل مــا يأيت بعد
أفضــل ممــا عمــل ســابق ًا ،فيتــم بنــاء التجــارب عــى ما

ســبقها وتكــون النتائــج دومـ ًا أفضــل .وبمعنــى آخــر
لــو كنــا نســر عــى املســار الصــواب ختطيطيـ ًا لكانــت

 .17املراجع
الســكيت ،خالــد « تقييــم التخطيــط والتصميــم
احلــري لشــارع تبــوك بمدينــة الريــاض

باســتخدام مبــادئ الكــود العمــراين
اللوائحــي» جملــة العــارة والتخطيــط ،املجلــد

 ،31ينايــر .2019

Alskait,k. Impact s of Increasing Building Density
on Urban Roads: The Case of Riyadh
Paper Presented in Track 9 (Spatial Policis And
Land Use Planning) at the 3rd World Planning Schools Congress, Perth (WA), 4-8
July 2011

الســكيت ،خالــد ،الدغيشــم عبــد العزيــز «العمــل
العقــاري واحلاجــة لتقنينــه وتطويــره يف
اململكــة العربيــة الســعودية» جملــة جامعــة

امللــك ســعود ،م ،21العــارة والتخطيــط ()1
ص ص  52-37الريــاض.2009 ،

الســكيت ،خالــد  ،الدغيشــم عبــد العزيــز «العمــل

األحيــاء اجلديــدة أفضــل بكثــر مــن تــال الريــاض

والتعليــم العقــاري بــن اململكــة وبعــض

إن املــزج بــن اخللفيــة املعامريــة والتصميميــة

واجلزيــرة العربيــة (جامعــة الكويــت) العــدد

لكــن ولألســف الشــديد مل حيــدث ذلــك.

الــدول املتقدمــة» جملــة دراســات اخلليــج

 133ابريــل .2009

يف درجــة البكالوريــوس واخللفيــة التخطيطيــة يف
درجــة املاجســتري والدكتــوراه ســامهت كثــر ًا يف متكني

الســكيت ،خالــد « .األمــن واآلمــان يف احلــي

وتأســيس الربامــج واملبــادرات .فاخللفيــة العلميــة

العربيــة (جامعــة الكويــت) العــدد 119

صاحــب هــذه الســرة مــن إنجــاز مجيــع تلــك األعامل

الســكني « جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة

املتنوعــة توســع مــدارك ورؤى األكاديمــي واملهنــي

رمضــان  ،1426اكتوبــر 2005

وتســاعد عــى املامرســة يف جمــاالت متنوعــة ومتعــددة
وهــو مــا يســاهم يف صقــل وبنــاء اخلــرة العلميــة
والعمليــة.

الســكيت ،خالــد واملحيميــد ،أمحــد« .التطويــر
العقــاري لتقســيامت األرايض الســكنية:
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حالــة تطبيقيــة ملدينــة الريــاض (مقبولــة

الســكيت ،خالــد« .خصائــص مــزاويل رياضــة املــي

والتخطيــط ،املجلــد الثامــن عــر للمجلــة،

جملــة جامعــة امللــك ســعود ،م  ،14العــارة

للنــر يف جملــة جامعــة امللــك ســعود ،العــارة
)2005 ،1425

Alskait, K. & Hamid, G. “Shura and Decentralization: Urgently Needed Planning Tools in
”Arab Countries

جملــة العــارة والتخطيــط،

جامعــة بــروت العربيــة ،املجلــد اخلامــس

عــر  ،العــدد الثــاين.2003 ،

الســكيت ،خالــد« .دور احلــي الســكني يف بنــاء
املجتمــع بجميــع فئاتــه :تفعيــل روح املشــاركة

واإلنتـماء لألطفـ�ال »

�Architectural & Plan

ning Journal, Volume 15, Issue1, January
.2003:33-50
Alskait, K. “Planning Reforms in the Arab World: A

 ”Theoretical Modelالنــرة العلميــة املحكمــة
لكليــة التخطيــط اإلقليمــي والعمــراين جامعــة

القاهــرة .النــرة العلميــة لبحــوث العمــران ،
العــدد الرابــع.2004 ،

Alskait, K. “Subdivision Planning in Riyadh:
Problems & Remidies” Emirates Journal for
Engineering Research , 8 (2), 39-50 (2003).

الســكيت ،خالــد « .هتالــك القيمــة العقاريــة للمبــاين
الســكنية يف أحيــاء مدينــة الريــاض :األســباب
واحللــول .املؤمتــر اهلنــديس الســادس يف

جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن ،جملــد
 1ص ( 60-49شــوال .)1423

يف الشــوارع االســتثامرية بمدينــة الريــاض»
والتخطيــط ،ص ص  ،74-53الريــاض

(1422هـــ.)2002/

Alskait, K. “The Riyadh City Center: Lessons to be
Learned”، King Saud Journal،1998.

خالــد الســكيت»،دور العقالنيــة املركزيــة يف
التخطيــط العمــراين العــريب» جملــة جامعــة أم

القــرى .1998

خالــد الســكيت»،مفهوم التخطيــط يف العــامل العــريب
يف ضــوء فلســفة التخطيــط الغربيــة» .جملــة

جامعــة امللــك عبــد العزيــز .1998

Khalid Alskait, Michael McDonald and Mazen
Hassounah “The Impact of urban Arterial
Cross Section on Abutting Property Values
and Rents” Transport Policy ، January 1997.

 .18املشاريع والدراسات التخطيطيه
رئيس الفريق التخطيطي للمشاريع التالية:
خمطــط ضاحيــة املحمديــة ( 66مليــون مــر مربــع)
تــم االنتهــاء مــن املخطــط العــام.

خمطــط ضاحيــة رشق القصيــم ( 30مليــون مــر
مربــع) تــم االنتهــاء مــن املخطــط العــام.

خمطــط طريــق ارض الــرس والبدائــع ( 300الــف
مــر مربــع) انتهــي التخطيــط.

مــروع تعديــل وتطويــر الفكــرة التخطيطيــة ملخطــط
تــاال (مليــون مــر مربــع).
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مــروع مدينــة التمــور بربيــدة (  160,000مــر
مربــع) جــاري تنفيــذه.

مــروع حــي النخيــل ( 535,000مــر مربــع) مكــة
املكرمــة  ...تــم اعتــاده وينفــذ.

حــي تــال الريــاض (املســاحة  1,000,000مــر
مربــع)  ...تــم التنفيــذ.

حــي الرحــاب  -ســابق ًا :ريــاض اخلزامــى (املســاحة

حــوايل  700,000مــر مربــع)  ...تــم التنفيــذ.

مــروع ســوق اإلبــل بربيــدة (املســاحة حــوايل
 800,000مــر مربــع)  ...تــم التنفيــذ.

مــروع صناعيــة اخلــرج (املســاحة حــوايل
 850,000مــر مربــع) ....تــم التنفيــذ.

اعــداد دراســة ســوق الوحــدات الســكنية بمدينــة
الريــاض للرشكــة الســعودية للتطويــر

العقــاري ()2009

اعــداد دراســة تقويميــة ملــروع ســكني يف منطقــة
الثاممــة يف مدينــة الريــاض (.)2009

اعــداد دراســة الرؤيــة املســتقبلية واالشــراطات
املرجعيــة لتطويــر ضواحــي بنبــان والوســيع
واحلائــر؛ اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض

(.)2004

اعــداد دليــل ارشــادات تطويــر الســاحات التجاريــة؛
بلديــة الدرعيــة (.)2004

اعــداد دليــل ارشــادات وضوابــط اللوحــات
اإلعالنيــة ؛ بلديــة الدرعيــة (.)2004

اعــداد دليــل ارشــادات فــرش وتأثيــث الشــوارع ؛
بلديــة الدرعيــة ()2004
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Abstract. This paper discusses a biography and experiments of an architect/ planner professor from department of urban planning at King Saud University. It covers his teaching, research, and projects. It started
when he joined the college of engineering, department of architecture at King Saud University in 1980. He
graduated in 1985 with a Bachelor of Architecture and planning from King Saud University. In 1988 he
obtained a Master of Science, Department of City Planning, Georgia Institute of Technology. In 1993-94
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