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التخطيط يف مدن ناشئة: جتربة وسرية أستاذ جامعي

خالد بن سكيت السكيت

أستاذ بقسم التخطيط العمراين ، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة 
العربية السعودية

kalskait@ksu.edu.sa

قدم للنرش يف 1440/9/8هـ ؛ وقبل للنرش يف 1440/9/24هـ

1. املقدمة.

ــراين  ــط العم ــم التخطي ــي مــن قس ــتاذ جامع ــة أس ــن جترب ــة ع ــدث هــذه الورق تتح
ــعودية.  ــدن الس ــة يف امل ــة التخطيطي ــث واملامرس ــم والبح ــعود يف التعلي ــك س ــة املل بجامع
بــدأت هــذه التجربــة مــن التحــاق املؤلــف بكليــة اهلندســة، قســم العــامرة يف عــام 1400 
ــن  ــد م ــة العدي ــرة الدراس ــملت ف ــد ش ــة، وق ــام 1405 هجري ــا ع ــه فيه ــة وخترج هجري
ــز الفرنســية التــي  ــة كان مــن أمههــا التدريــب الصيفــي مــع رشكــة دومي األعــامل التطبيقي
كانــت آنــذاك تنشــئ مــرشوع إســكان احلــرس الوطنــي يف خشــم العــان بمدينــة الريــاض. 
ــامل  ــدأت أع ــة ب ــام 1414 هجري ــوراه يف ع ــة الدكت ــىل درج ــف ع ــول املؤل ــد حص وبع
ــة  ــاث العلمي ــن األبح ــد م ــاز العدي ــم إنج ــة. وت ــة متزامن ــث واملامرس ــس والبح التدري
ــم  ــتري وتصمي ــوس واملاجس ــة البكالوري ــواد يف مرحل ــن امل ــد م ــس العدي ــة وتدري املحكم
ــر  ــتري يف التطوي ــج املاجس ــيس برنام ــام بتأس ــه ق ــام أن ــاريع.  ك ــن املش ــد م ــط العدي وختطي

ــعود. ــك س ــة املل ــار يف جامع ــوم العق ــعودية لعل ــة الس ــاري واجلمعي العق

مقالة خمترصة )غري حمكمة(
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2. املسار األكاديمي والعلمي

ــوس  ــة البكالوري ــىل درج ــف ع ــل املؤل حص
مــن كليــة العــامرة والتخطيــط يف عــام 1985، وعــىل 
ــام 1988  ــدن يف ع ــط امل ــتري يف ختطي ــة املاجس درج
-1989 مــن معهــد جورجيــا التكنولوجــي، ودرجــة 
ــدا  ــا يف كن ــش كولومبي ــة بريت ــن جامع ــوراه م الدكت
ــة  ــىل مرتب ــه ع ــم تعيين ــام 1993 - 1994، وت يف ع
أســتاذ مســاعد يف شــعبان لعــام 1414 هجريــة. 
أنجــز العديــد مــن البحــوث املحكمــة يف تلــك الفــرة 
وكان منهــا بحــث مــع بروفيســور مايــكل ماكدونال و 
د. مــازن حســونه مــن جامعــة ســاوبثتمون يف بريطانيا 
ــىل  ــق ع ــريض للطري ــاع الع ــم القط ــري تصمي ــن تأث ع
اإلجيــارات وأســعار األرايض املجــاورة. ويف عــام 
ــتاذ  ــة أس ــىل درج ــف ع ــل املؤل ــة حص 1419 هجري
ــة.  ــة للرقي ــوث املطلوب ــاز البح ــد إنج ــارك بع مش
وبعــد ذلــك الوقــت تــم إنجــاز العديــد مــن البحــوث 
ومنهــا دراســة عــن نــزول وهتالــك القيمــة العقاريــة 
ــك يف  ــم ذل ــتعامهلا وت ــد اس ــكنية بع ــدات الس للوح
ــة  ــد يف جامع ــذي عق ــادس ال ــديس الس ــر اهلن املؤمت
امللــك فهــد للبــرول واملعــادن. ويف رمضــان يف 
ــة  ــف إىل درج ــة املؤل ــم ترقي ــة ت ــام 1425 هجري ع
ــتاذية يف  ــة أس ــي أول درج ــور( وه ــتاذ )بروفيس أس
ــام  ــن أقس ــس م ــة تدري ــو هيئ ــح لعض ــط متن التخطي
التخطيــط العمــراين عــىل مســتوى اململكــة ملــن لديــه 

ــط1.  ــامرة والتخطي ــوس يف الع بكالوري

ــل  ــن حص ــو أول م ــليامن ه ــارق الس ــامرة كان أ. د. ط ــص الع )1( يف ختص
ــة  عــىل درجــة األســتاذية يف العــامرة مــن أقســام العــامرة يف اململكــة العربي

ــًا. ــل تلــك الفــرة بعقــد مــن الزمــن تقريب الســعودية قب

3. رئاسة قسم التخطيط

ــة  ــف رئاس ــندت إىل املؤل ــام 1428 أس  ويف ع
قســم التخطيــط وكانــت الرؤيــة واضحــة جــدًا 
ــاًء  ــية بن ــط الدراس ــر اخلط ــم تطوي ــب أن يت ــي جي وه
ــوق  ــات س ــج واحتياج ــي الربام ــات خرجي ــىل مرئي ع
ــر  ــا تطوي ــادرات أمهه ــدة مب ــدم بع ــام تق ــل، ك العم
يف  جديــدة  برامــج  وتأســيس  الدراســية،  اخلطــة 
ــعودية  مرحلــة املاجســتري، وتأســيس اجلمعيــة الس
ــل  ــة يف حق ــب املرجعي ــة الكت ــار، وترمج ــوم العق لعل

ــراين.  ــط العم التخطي

4. تطوير اخلطط الدراسية 

ــه رئاســة قســم  خــالل الســنة األوىل مــن تولي
ــل  ــداد لتعدي ــدء واإلع ــم الب ــراين ت ــط العم التخطي
البكالوريــوس  مســتوى  عــىل  الدراســية  اخلطــة 
العقــاري  التطويــر  ماجســتري  واســتحداث 
ــط  ــدف رب ــراين. وكان اهل ــم العم ــتري التصمي وماجس
التخطيــط العمــراين بالعلــوم التصميميــة ليكــون 
امتــدادًا منطقيــًا للتوجــه العــام يف كليــة العــامرة 
ــدرس  ــذي ي ــراين ال ــط العم ــط... فالتخطي والتخطي
ــن  ــًا م ــون منطلق ــرض أن يك ــامرة يف ــات الع يف كلي
مبــادئ تصميميــة عمرانيــة مــع اعتبــار اجلوانــب 
العمليــة  يف  والسياســية  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
ــي  ــوحات خلرجي ــل مس ــم عم ــد ت ــة. وق التخطيطي
القســم عــىل مســتوى البكالوريــوس يف تلــك احلقبــة 
لالســتفادة مــن مرئياهتــم يف هــذا الشــأن، وتــم 
ــك  ــىل ذل ــب ع ــوس يف الغال ــة البكالوري ــل خط تعدي
األســاس وحســب توافقــات أعضــاء هيئــة التدريــس 
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إضافــة  أمهيــة  يــرى  املؤلــف  وكان  بالقســم... 
أســتوديوهات يف املســاحة اهلندســية ونظــم املعلومات 
ــة والكــود العمــراين بحيــث يكــون برنامــج  اجلغرافي
ــواد  ــل م ــع تقلي ــن م ــا أمك ــًا م ــوس تقني البكالوري
ــرى  ــث كان ي ــتطاع. حي ــدر املس ــانية ق ــوم اإلنس العل
وبالتجربــة أن أول مــا يقــوم بــه خمطــط األرض عنــد 
إعــداد خمططــات تقســيامت األرايض هــو عمليــة 
ــد  ــة األرض وحتدي ــة طبوغرافي ــع املســاحي ملعرف الرف
ــا  ــىل مظاهره ــاء ع ــا بن ــم ختطيطه ــن ث ــا وم حدوده

ــة.  الطبيعي

ــأن  ــة ب ــىل قناع ــة ع ــذه املقال ــب ه  كان صاح
ــنوات  ــة إىل الس ــة العام ــن الثانوي ــادم م ــب الق الطال
ــذ  ــب أن يأخ ــط جي ــامرة والتخطي ــة الع األوىل يف كلي
جرعــات تقنيــة يف العلــوم العمرانيــة واهلندســية 
حيــث إنــه قابــل للتشــكيل وقــادر عــىل التأقلــم 
العلــوم  مــواد  أن  يــرى  وكان  بســهولة  العلمــي 
اإلنســانية بــام فيهــا العلــوم االجتامعيــة واالقتصاديــة 
ــة  ــرية أو يف مرحل ــنوات األخ ــون يف الس ــب أن تك جي
ــن  ــن م ــد متك ــب ق ــون الطال ــد أن يك ــتري بع املاجس
العلــم التقنــي والتطبيقــي يف مرحلــة البكالوريــوس. 
ولكــن وكــام هــو معــروف فــإن اخلطــة الدراســية يف 
أي قســم علمــي هــي حصيلــة توافقــات بــني أعضــاء 
هيئــة التدريــس، وعليــه فإهنــا جيــب أن تعكــس 
وجهــة نظــر مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم 
ولذلــك مل جتــد فكــرة أســتوديوهات املســاحة طريقهــا 
ــرت  ــد ظه ــه فق ــدة.. وعلي ــة اجلدي ــور يف اخلط إىل الن
ــايل  ــكلها احل ــا بش ــم عليه ــة القس ــد موافق ــة بع اخلط

مــع اعتبــار وجهــات النظــر املتعــددة يف القســم. ويف 
هــذه اخلطــة تــم اشــراك قســمي العــامرة والتخطيــط 
يف الســنوات األوىل لدعــم توجــه الكليــة بــأن يكــون 
التخطيــط فيزيقيــًا )أي تصميميــًا وليــس اجتامعيــًا أو 
ــًا يف مرحلــة البكالوريــوس( لكــن مل تتحقــق  اقتصادي
إضافــة األســتوديوهات واملــواد التقنيــة املذكــورة 
ــذي  ــة وال ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــتثناء نظ ــاله باس أع
ــه يف اخلطــة. وبعــد مــرور عــرش ســنوات  تــم تضمين
عــىل تلــك اخلطــة فقــد يكــون مــن املناســب تقييمهــا 
وتطويرهــا بــام يتوافــق مــع متطلبــات الســوق وفرص 

ــرة. ــل املتوف العم

ــتري  ــج ماجس ــف برنام ــس املؤل ــذ أن أس ومن
التطويــر العقــاري اتضــح بجــالء أمهيــة هــذا الربنامج 
مــن خــالل اإلقبــال الكبــري عليــه حتــى أصبــح وبــال 
منافــس تقريبــًا أكثــر برامــج الدراســات العليــا إقبــاالً 
مــن قبــل الطــالب يف كليــة العــامرة والتخطيــط. وقــد 
تأســس الربنامــج يف عــام 2008 وخــرج العديــد مــن 
الطــالب الذيــن تبــوؤوا مواقــع مهمــة يف ســوق 
العمــل. ويــرى املؤلــف أمهيــة حتويــل هــذا الربنامــج 
إىل قســم مســتقل أو برنامــج مشــرك مــع كليــة إدارة 
ــل  ــة ويواص ــتوى اجلامع ــىل مس ــون ع ــامل ليك األع
ــة التــي قضاهــا  مســريته يف النجــاح. إن فــرة احلضان
العمــراين وقدرهــا  التخطيــط  الربنامــج يف قســم 
ــر  ــة وتطوي ــة ملعاجل ــت كافي ــنوات كان ــوايل 10 س ح
ــزًا  ــتقاًل وممي ــج مس ــون برنام ــداده ليك ــج وإع الربنام
ــه  ــد ل ــه ال يوج ــة أن ــة خاص ــتوى اجلامع ــىل مس ع

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل يف اململك ــج مماث برنام
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5. مبادرة ترمجة الكتب املهمة يف التخطيط العمراين

ــالب،  ــن الط ــف م ــه املؤل ــا ملس ــىل م ــاًء ع وبن
ــدة  ــتمرت مل ــي اس ــم والت ــته للقس ــرة رئاس ــالل ف خ
ثــالث ســنوات، مــن الصعوبــات التــي يواجهوهنــا يف 
املراجــع املعــدة باللغــة اإلنجليزيــة؛ فقــد اقــرح ترمجة 
ــب  ــراين وطل ــط العم ــية يف التخطي ــع األساس املراج
مــن زمالئــه أعضــاء هيئــة التدريــس حتقيــق ذلــك... 
ــم يف  ــالء القس ــن زم ــدة م ــبة جي ــت نس ــد تعاون وق
ذلــك التوجــه وأبلــوا بــالء حســنًا يف هــذا املجــال. يف 
ــًا مــن  ــت الفكــرة ترمجــة حــوايل 14 كتاب ــة كان البداي

ــالء  ــربع الزم ــب ت ــة حس ــة القيم ــب التخطيطي الكت
ــك. ــام بذل للقي

ــًا كــام  ــم بحمــد اهلل ترمجــة اثنــي عــرش كتاب وت
ــف  ــاهم املؤل ــد س ــاله. وق ــور أع ــح بالص ــو موض ه
ــة  ــل لرمج ــق العم ــة فري ــوىل رئاس ــة وت ــًا بالرمج أيض
ــل  ــل العام ــاور النق ــراين ملح ــم العم ــع التصمي مرج
ــة  ــاين للهيئ ــبري األمل ــربت ش ــب ال ــده مكت ــذي أع ال
العليــا لتطويــر مدنيــة الريــاض، وهــذا الدليــل يقع يف 
250 صفحــة يغلــب عليــه الطابــع الفنــي واألشــكال 

ــة: ــومات الفني والرس

الشكل رقم )1(. الكتب التي تبنى بعض أعضاء هيئة التدريس ترمجتها خالل فرتة تويل املؤلف رئاسة قسم التخطيط.
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6. الدليل اإلرشادي للتصميم العمراين ملدينة الرياض 
- حماور النقل العام: الطرق والشوارع الرئيسية

 METRO URBAN DESIGN & 
STREETSCAPE MANUAL

ــة  ــة العربي ــًا باللغ ــر حالي ــل متوف ــذا الدلي وه
ــاض،  ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــع اهليئ ــىل موق ع
ــىل  ــه ع ــم عرض ــد ت ــارشة... وق ــه مب ــن حتميل ويمك
ــية  ــواد الدراس ــًا يف امل ــون مرجع ــط ليك ــم التخطي قس
ــة  ــه نتيج ــم ترمجت ــا ت ــح م ــه يصب ــة. وعلي ذات العالق
ــا  ــع هب ــأل اهلل أن ينف ــًا نس ــة 13 مؤلف ــادرة الرمج ملب
ــن  ــنات م ــن حس ــا يف موازي ــم وجيعله ــالب العل ط
قامــوا بتلــك الرمجــة كصدقــة جاريــة يف الدنيــا 

ــرة. واآلخ

7.تأسيس اجلمعية السعودية لعلوم العقار

يف عــام 1999 )وخــالل منحــة تدريبيــة ســيتم 
التعــرض هلــا الحقــًا( زار املؤلــف جامعــة واشــنطن 
ــو  ــف وه ــورج رال ــور ج ــف بالربوفيس ــى املؤل والتق
مطــور ســابق وأســتاذ بجامعــة واشــنطن يف ســياتل، 
كليــة عــامرة البيئــة، ويــدرس مــادة مراحــل التطويــر 
العقــاري وقــد حرهــا املؤلــف معــه. ويف عــام 
2016 تــم تكريــم رالــف يف جامعــة واشــنطن حــني 
بلــغ عمــره الثامنــني عامــًا وتقاعــد. وقــد كان توافقــًا 
ــاري  ــر العق ــدًا بالتطوي ــاًم ج ــف كان مهت ــدًا فاملؤل جي
ويــراه امتــدادًا للتخطيــط العمــراين وتأكــد ذلــك أكثر 
ــة  ــه بجامع ــياتل والتحاق ــه يف س ــه وإقامت ــد زيارت بع
واشــنطن خــالل تلــك املنحــة التدريبيــة. وعنــد 
ــف يف  ــدأ املؤل ــراين ب ــط العم ــم التخطي ــه لقس عودت

املرتجمالكتاب
والساحات العمراين: الشوارع عبدالتصميم لــدرعااحلميدأ.د. طاهر وللبلدياتواملطورين العمرانيني واملصممني للمخططني األشكال: دليل عىل القائمة اللوائح

للمشاريعكتاب البيئي التأثري عربياتتقييم وحممد عنزة د. نارصأبو
والتصميماسرتاتيجيات والربـحلتحقيقالتخطيط العمراناالستدامة مستوى .عىل

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

الدين علم د. زياد

األرض) العارش(اإلصدارتطوير
Land Development )Tenth Edition(

الدين علم د. زياد

األرايضاحلرضية استخدام ختطيط
Urban Land Use Planning

الرباهيم د. حممد

والتقنيات العمراين: الطريقة التصميم
Urban Design: method and techniques

بلوزإبراهيمد. 

اجلديدة الوتارالسياساتاحلرضية د. سمري
عرصالسيارةاملدنلضواحيالنقل بعد الدبيخي: ما د. سامي

العمراين عويسالتصميم أ.د. حازم
Basic Methods of Policy Analysis & Planningالرتكاوي.د مزيد

جدول رقم )1(. قائمة بالكتب يف ختصصات التخطيط والتصميم العمراين التي متت ترمجتها.
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العمــل عــىل تأســيس اجلمعيــة الســعودية لعلــوم 
ــنوات  ــبع س ــوايل س ــد ح ــك بع ــق ذل ــار وحتق العق
مــن عودتــه ومتابعتــه لتأســيس اجلمعيــة. لقــد كانــت 
ــار:  ــوم العق ــل عل ــث حق ــىل مثل ــوم ع ــرة تق الفك
برنامــج علمــي لتخريــج طــالب التطويــر العقــاري، 
ومجعيــة مهنيــة جتمعهــم بعــد التخــرج وكذلــك 
املهتمــني بتلــك الصناعــة، ومركــز دراســات عقاريــة 
معهــا  للتعامــل  بمعطياتــه  ويتنبــأ  الســوق  يقــرأ 
بفعاليــة. وقــد حتقــق ركنــا املثلــث األوالن لكــن 
ــات  ــز الدراس ــيس مرك ــىل تأس ــات ع ــم املوافق مل تت

ــة. العقاري

ــون  ــف أن يك ــة للمؤل ــت الفرص ــد حصل لق
ــة  ــدن يف جامع ــط امل ــز ختطي ــع مرك ــرًا م ــًا زائ باحث
ــة 2009،  ــنوات متتالي ــالث س ــف ث ــو يف صي تورنت
2010 و2011، كــام قــام وكباحــث زائــر قبــل ذلــك 
بزيــارة جامعــة أريزونــا وجامعــة ســاوثمبتون خــالل 
ــال  ــط االتص ــن ضواب ــك ضم ــًا وذل ــف أيض الصي
العلمــي حســب أنظمــة جامعــة امللــك ســعود. وقــد 
ســامهت تلــك الرحــالت والزيــارات يف التعــرف إىل 
ــك  ــن تل ــتفادة م ــة االس ــن وحماول ــدى اآلخري ــا ل م

ــًا. ــارب حملي التج

ــث  ــة حي ــف األكاديمي ــام املؤل ــتمرت مه واس
ــامرة  ــة الع ــة كلي ــر ملجل ــة التحري ــة هيئ ــوىل رئاس ت
ــام  ــة ع ــت بنهاي ــني انته ــني متتاليت ــط لفرت والتخطي
1440 هجريــة. كــام كان املؤلــف أيضــًا عضــو هيئــة 
املحرريــن يف الدوريــات العقاريــة التــي تصدرهــا 
 Oxford Series ــورغ ــفورد ومهب ــة أكس ــع جامع مطاب
 / New Series on Real Estate from Oxford and

Homburg/ Editorial Board. وكان أيضــًا حمكــاًم يف 

اجلامعــة املاليزيــة للدراســات التصميميــة والعمرانية. 
وكان أيضــًا عضــوًا يف جملــس الدراســات العليــا 
بجامعــة امللــك ســعود وعضــوًا يف اللجنــة التأسيســية 
لتأســيس كليــة اهلندســة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ســعود اإلســالمية. باإلضافــة إىل العديــد مــن املواقــع 
األخــرى والتــي قــد ال يتســع املجــال يف هــذه الورقــة 

ــًا. ــا مجيع ــرق هل للتط

التطبيقيــة  العلــوم  بــأن  يؤمــن  واملؤلــف 
ــراين  ــط العم ــل التخطي ــك حق ــام يف ذل ــة ب والتجريبي
ــدون  ــالب ب ــا للط ــها وتعليمه ــب تدريس ــد يصع ق
صقلهــم بالتجربــة العمليــة واملامرســة املهنيــة. فكيــف 
ــًا مل  ــة أو فن ــة أو مهن ــم صنع ــتاذ أن يعل ــن ألس يمك
ــارب  ــاك جت ــد كان هن ــه؟... لق ــدًا يف حيات ــه أب يامرس
خمتلفــة لألســاتذة للمامرســة املقيــدة فبعضهــم حقــق 
ــم  ــة، وبعضه ــات املامرس ــن متطلب ــى م ــد األدن احل
توغــل يف ذلــك، بينــام كان جــل اهتــامم بعضهــم 
ــات  ــة مؤلف ــس وإضاف ــي والتدري ــث العلم يف البح
ــا  ــة... أم ــة العربي ــة للمكتب ــة عالي ــب ذات قيم وكت
ــا ال  ــود م ــي تؤكــد رضورة وج ــف فه ــة املؤل جترب
ــن  ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن 10% م ــل ع يق
ــا  ــة... أم ــث واملامرس ــس والبح ــني التدري ــوا ب مجع
احلكــم عــىل جــودة أعضــاء هيئــة التدريــس فيحكمــه 
ــع  ــر املجتم ــامهتهم يف تطوي ــي ومس ــم العلم إنتاجه
ورأي طالهبــم الذيــن درســوا معهــم وخربوهــم عــن 
ــم  ــن حيك ــل م ــم أفض ــالب ه ــؤالء الط ــرب. وه ق

ــارب. ــك التج ــن تل ــتفادة م ــدى االس ــىل م ع

لقــد درس العديــد مــن الطــالب املميزيــن 
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ــاع  ــواء يف القط ــزة س ــع ممي ــوؤا مواق ــف وتب ــع املؤل م
العــام أو اخلــاص. ومــازال املؤلــف يســعد بزياراهتــم 
ــتطاعوا  ــزون اس ــباب املمي ــؤالء الش ــه. ه ــتمرة ل املس
انجــاز العديــد مــن املشــاريع االســتثامرية والتخطيطية  
والبعــض اآلخــر اســتطاع اقنــاع اجلهــات التخطيطيــة 
بتبنــي رؤى وتوجهــات بعــض مــا تــم طرحــه يف هــذه 
 Form ــي ــود اللوائح ــرة الك ــي فك ــل تبن ــة  مث الورق

ــاض. ــة الري Based Code يف مدين

8. املجال املهني 

يف  املهنيــة  حياتــه  بدايــة  يف  املؤلــف  تــوىل 
ملدينــة  االســراتيجي  املخطــط  إدارة   1996 عــام 
الريــاض )اســراتيجية التطويــر احلــري ملدينــة 
الوقــت  ذلــك  يف  املؤلــف  رأي  وكان  الريــاض(، 
أن التخطيــط العمــراين يف العــامل النامــي جيــب أن 
ــة  ــة العمراني ــة ويقنــن البيئ يركــز عــىل اجلوانــب الفني
ــار  ــل االكث ــذ ويقل ــة للتنفي ــات قابل ــدًا بمواصف جي
مــن دراســات السياســات التخطيطيــة... بحيــث 
ــة  ــري األنظم ــردي يف تفس ــاد الف ــل االجته ــم تقلي يت
ــة قــدر املســتطاع... وتكــون تلــك األنظمــة  العمراني
ــراين... ألن  ــي العم ــج النهائ ــع املنت ــىل توق ــادرة ع ق
ــع  ــل املجتم ــىل لنق ــيلة املث ــي الوس ــة ه ــك الطريق تل
نحــو نــامذج مــدن العــامل األول... لكــن التقنــني 
ــع  ــل يف جمتم ــق ومفص ــراين دقي ــود عم ــق ك وتطبي
نــاٍم ليــس أمــرًا ســهاًل أو مقبــوالً اجتامعيــًا ألســباب 
ــة.  ــذه الورق ــا يف ه ــال لعرضه ــع املج ــدة ال يتس عدي
فعــىل ســبيل املثــال كان املؤلــف يــرى أن وجــود 
ــق  ــىل الطري ــاع( ع ــة االرتف ــاين العالي ــراج )املب األب

الرسيعــة غــري مناســب ختطيطيــًا ويســاهم يف ازدحــام 
احلركــة املروريــة عــىل تلــك الرشايــني املهمــة، لكــن 
رؤيــة جهــاز  مــع  يتعــارض  التوجــه  ذلــك  كان 
ــغ  ــوا مبال ــذي دفع ــتثمرين ال ــة واملس ــط املدين ختطي
ــدون  ــرق ويري ــك الط ــىل تل ــرشاء أراٍض ع ــرية ل كب
نعــم  املســتطاع.  أن يســتفيدوا مــن األرض قــدر 
لقــد ازدادت أســعار األرايض عــىل الطــرق الرسيعــة 
التــي ســمح فيهــا بارتفاعــات مفتوحــة... لكــن بعــد 
ــدأت  ــرق ب ــك الط ــام تل ــراج وازدح ــك األب ــاء تل بن
ــت يف  ــث وصل ــك األرايض حي ــعار تل ــض أس تنخف
بعــض احلــاالت إىل النصــف تقريبــًا خــالل الســنوات 

ــة. املاضي

إدارة املخطــط االســراتيجي ملدينــة  وبعــد 
ــرت  ــة اهليوب ــىل منح ــث ع ــل الباح الريــاض حص
مهفــري األمريكيــة يف عــام 1998 ميــالدي، وكانــت 
ــان واحــدة للرجــال وأخــرى للســيدات  هنــاك منحت
عــىل مســتوى اململكــة، وقــد متكــن املؤلــف مــن الفوز 
ــا.  ــول عليه ــم احلص ــال وت ــة للرج ــة املخصص باملنح
ــنطن  ــة واش ــي جامع ــتضيفة ه ــة املس ــت اجلامع وكان
ــرص  ــف ف ــل للمؤل ــة حص ــذه املنح ــياتل. ويف ه بس
جيــدة لالحتــكاك والتعامــل مــع املهنيــني األمريكيــني 
يف هــذا املجــال حيــث تــدرب مــع الويرهــاورس 
األمريكيــة يف مــرشوع ســنوكوملي ريــدج يف رشق 
مدينــة ســياتل األمريكيــة وهــو مــرشوع مكــون 
مــن 2000 وحــدة ســكنية ومركــز صناعــي ومنطقــة 
جتاريــة ونــادي غولــف، وكان مديــر املــرشوع يف ذلك 
الوقــت الســيد جيمــس نايــربغ. وعمــل املؤلــف أيضًا 
مــع مكتــب أندريــه دوينــي يف كنــت النــد بفرجينــا. 
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وســافر مــع أندريــه ودوينــي وجمموعتــه لواليــة 
ــاك  ــرشوع هن ــاركة يف م ــة للمش ــيجان األمريكي ميتش
ــود  ــة بالك ــل اخلاص ــة العم ــاز ورش ــم إنج ــث ت حي
ــدة  ــالل ع ــاريه خ ــمى بـــ التش ــي تس ــي والت اللوائح
أيــام. وكانــت هاتــان التجربتــان مفيدتــني جــدًا 
ــة  ــة املهن ــة ممارس ــح أمهي ــكل مالم ــدأت تتش ــث ب حي
ــة  ــة املهني ــل واملامرس ــم بالعم ــط العل ــة لرب التخطيطي

ــام. ــط بنيه ــط الراب ــة اخل وتقوي

ــرية يف إدارة  ــرة قص ــف ولف ــل املؤل ــام عم ك
التخطيــط العمــراين يف مدينــة ســياتل األمريكيــة، 
املخططــات  اعتــامد  طريقــة  قــرب  عــن  وعايــن 
ــه أن  ــن مالحظت ــا يمك ــيامت األرايض، وكان مم وتقس
ــة  ــط واضح ــق ضواب ــري وف ــات تس ــامد املخطط اعت
ــر  ــي األم ــن ال ينته ــب. لك ــت مناس ــددة ويف وق وحم
ــىل  ــذ ع ــاء التنفي ــط أثن ــة املخط ــم متابع ــل يت ــا ب هن
ــات  ــع املواصف ــه جلمي ــن موافات ــق م ــة والتحق الطبيع

املطلوبــة.

9. مشاريع املخططات السكنية

كانــت ممارســة املهنــة هتــم املؤلــف كثــريًا ألنــه 
كان ومــا زال يؤمــن بــأن اخلــط بــني العلــم واملامرســة 
ــر  ــه لتظه ــم تقويت ــب أن يت ــل جي ــع ب ــب أال ينقط جي
ــاريع  ــط مش ــا بتخطي ــد قمن ــع. وق ــام للمجتم فائدهت
ــرب  ــذي يعت ــاض وال ــالل الري ــي ت ــل: ح ــدة مث عدي
ــاحته  ــة ومس ــاء احلديث ــدي لألحي ــال التقلي اآلن املث

ــع. ــر مرب ــون م ملي

ولقــد تــم البــدء يف ختطيــط هــذا احلــي يف عــام 
2001 ميالدحييــث كان يؤمــن بأن احلــــي السـكنـــي 
جيـــب أن تتوفــر فيه عــــدة شــــروط: 1(: أن يكـــون 
لــه حــدود واضحــة تعرفــه ومتيــزه عمــــا جــــاوره، 
2(: مركــز واضــح ذو نشــاطات جاذبــة، 3(: أن 
ــر  ــكني،  4(: أن تتوف ــتخدام الس ــه االس ــب علي يغل
ــق  ــاة لتحقي ــة للمش ــرق اآلمن ــن الط ــبكة م ــه ش في
التواصــل االجتامعــي. ويف هــذا احلي تم حتديــد أركان 

الشكل رقم )2(. املؤلف أثناء عمله بمرشوع سنوكولومي ريدج يف أمريكا.
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احلــي لتكــون يف شــكل ســاحات جتاريــة بمســاحات 
ــة يف  ــاطات التجاري ــامح بالنش ــدم الس ــع ع ــرية م كب
ــز  ــن مرك ــن وم ــي... ويمك ــرى باحل ــن األخ األماك
ــدود 5 إىل 7  ــه يف ح ــة في ــول إىل أي نقط ــي الوص احل
ــة يف  ــة األربع ــاجد املحلي ــع املس ــم وض ــق... وت دقائ
ــة  ــون حلق ــة لتك ــاحة التجاري ــة للس األركان الداخلي
ــة  ــاحة التجاري ــكنية والس ــة الس ــني املنطق ــل ب الوص
بحيــث كل مــن أراد الذهــاب للتســوق ســيأخذه 
أداء  املســجد أوالً، وهــو مــا يســهل  إىل  الطريــق 
فــروض الصلــوات وجيعــل تلــك املمــرات أكثــر أمنــًا 

ــال.  ــاء واألطف ــن النس ــة م ــاة خاص للمش

 وقــد اكتمــل احلــي اآلن وأصبــح إىل حــد 
ــا  ــم وضعه ــي ت ــة الت ــرة التخطيطي ــق الفك ــري حيق كب
ــم  ــىل الرغ ــن... وع ــن الزم ــن م ــوايل عقدي ــل ح قب
ــط  ــت ختطي ــي واجه ــدة الت ــات العدي ــن الصعوب م
وتنفيــذ تلــك الفكــرة، إال أن النتيجــة النهائيــة كانــت 
مرضيــة إىل حــد كبــري وحققــت املطلــوب... وأثبــت 
ــايل  ــا الع ــتوى الرض ــة مس ــات احلديث ــض الدراس بع
لســكان احلــي فيــه. وقــد وضــع كــود لوائحــي 
ــل  ــم العم ــن مل يت ــي ولك ــذا احل Form Based Code هل

بــه مــع أنــه كان مبســطًا جــدًا لكــن املجتمــع املحــيل 
والســوق العقاريــة يف ذلــك الوقــت مل تكــن مســتعدة 

الشكل رقم )3(. حي تالل الرياض.
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لــه... أمــا اآلن وبعــد عقديــن مــن الزمــن تقريبــًا فقــد 
ــود  ــع ك ــاض وض ــر الري ــا لتطوي ــة العلي ــت اهليئ تبن
لوائحــي ألحيــاء ومناطــق خمتلفــة يف مدينــة الريــاض 
حيــث يشــارك املؤلــف معهــم حاليــًا ضمــن الفريــق 

ــود.  ــك الك ــر ذل ــن تطوي ــؤول ع املس

ــط  ــف بتخطي ــام املؤل ــارشة ق ــك مب ــد ذل وبع
حــي الرحــاب والــذي يشــغل مســاحة تقــارب 
مليــون وســتامئة ألــف مــر مربــع... لكــن تــم تنفيــذ 
ــاحة  ــو بمس ــي وه ــن احل ــط م ــزء األوس ــط اجل فق
ــق  ــي حتق ــع وه ــر مرب ــًا 650.000 م ــادل تقريب تع
فكــرة احلــي املتكامــل أيضــًا. لقــد كان ختطيــط حــي 
الرحــاب )ريــاض اخلزامــى ســابقًا( امتــدادًا لتخطيــط 
ــم  ــة ت ــذه التجرب ــه يف ه ــاض، إال أن ــالل الري ــي ت ح
ــي  ــكني الرئي ــي الس ــر للح ــاحة أصغ ــص مس ختصي
بحيــث تكــون مســافة املــي مــن املركــز إىل األركان 
يف حــدود مخــس دقائــق. وقــد تــم تنفيــذ هــذا احلــي 
ــالء  ــض زم ــاس وبع ــن الن ــد م ــه العدي ــكن في ويس
ــابقتها يف  ــل س ــي مث ــرة احل ــت فك ــد كان ــف. لق املؤل
ــث  ــان... حي ــاء اإلنس ــم ببن ــاض هتت ــالل الري ــي ت ح
ــي  ــفة أن احل ــامء والفالس ــن احلك ــبق م ــن س ــرى م ي
الســكني لــن حيقــق بنــاء اإلنســان حتــى تتوافــر 
ــروح،  ــذاء ال ــص لغ ــكان خمص ــن: م ــة أماك ــه أربع في
ومــكان لغــذاء العقــل، ومــكان لغــذاء اجلســم، 

ــة.  ــة االجتامعي ــاء العالق ــكان لبن وم

وقــد تــم حتقيــق تلــك األركان األربعــة يف 
ــروح  ــذاء ال ــل غ ــجد يمث ــني: فاملس ــط كال احلي خمط
العقــل،  غــذاء  متثــل  واملكتبــة  احلــي،  ومركــز 

ــة  ــن العام ــم، واألماك ــذاء اجلس ــل غ ــة متث والرياض
العامــة  والســاحات  واحلدائــق  املشــاة  كأرصفــة 
حتقــق غــذاء العالقــة االجتامعيــة. وكل ذلــك ال 
ــا مل  ــًا م ــل فعلي ــكني املتكام ــي الس ــاء احل ــي لبن يكف
ــظ  ــة حتف ــراطات عمراني ــة واش ــاك أنظم ــن هن تك
ــكنية أو  ــات الس ــري الكثاف ــه دون تغي ــم ختطيط ــا ت م
االســتخدامات العمرانيــة ومهــا أكــرب عائقــني ســامها 
ــىل  ــاء ع ــكنية. فبن ــاء الس ــاظ األحي ــك واكتظ يف هتال
ــل  ــاء )مث ــة البن ــة أنظم ــإن خمالف ــة ف ــة املحلي التجرب
بنــاء عــدة وحــدات ســكنية عــىل األرض مــع أن 
الفســح خمصــص لوحــدة واحــدة فقــط( أو التعــدي 
ــبابيك  ــح ش ــل فت ــن )مث ــة املجاوري ــىل خصوصي ع
ــًا  ــي متام ــن( يلغ ــف املجاوري ــا تكش ــات علي أو رشف
رغبــة بنــاء العالقــات االجتامعيــة بــني اجلــريان. 
ولــذا فــإن فكــرة احلــي يف جمتمعنــا مــا زالــت يف طــور 
النمــو حتــى تظهــر أنظمــة عمرانيــة متنــع املخالفــات 
ــة  ــات االجتامعي ــاء العالق ــدان بن ــؤدي إىل فق ــي ت الت
بــني الســكان. ونأمــل أن يــأيت يــوم جيــوز ألي ســاكن 
يف احلــي مقاضــاة أي خمالــف لنظــام البنــاء والتخطيــط 
ــام  ــت أن النظ ــة أثبت ــه، فالتجرب ــذي يقطن ــي ال يف احل
البلــدي لوحــده مل يتمكــن مــن ذلــك. ومــن احللــول 
اآلنيــة التــي قــد تســاهم يف احلفــاظ عــىل مكتســبات 
األحيــاء يف الوقــت الراهــن هــو تطويــر نظــام الغرامــة 
املســتمرة املتزايــدة عــىل أي خمالفــة تــؤدي إىل خلخلــة 
ــزول  ــث ال ت ــكان بحي ــني الس ــة ب ــة االجتامعي العالق
هــذه الغرامــة حتــى تــزول املخالفــة مهــام طــال 

ــا. زمنه
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10- استمرارية العمل املهني

وبعــد تلــك الفــرة متــت إعــارة املؤلــف 
ــار  ــني ومستش ــري املخطط ــون كب ــة« ليك ــة »دل لرشك
ــة  ــة العقاري ــة للتنمي ــة دل ــاري برشك ــتثامر العق االس
والســياحية، حيــث كان قائــد الفريــق التخطيطــي 
ــرة األوىل  ــع الفك ــم وض ــاض، وت ــرشوع درة الري مل
ــر  ــني م ــا 10 مالي ــاحة قدره ــىل مس ــرشوع ع للم
مربــع ملنتجــع درة الريــاض، وتــم إنجــاز جمســم مميــز 
ــاض يف  ــة الري ــني مدين ــىل أم ــرض ع ــرشوع وع للم

وقتهــا )2002-2004(. وبعــد انتهــاء إعــارة املؤلف 
لرشكــة »دلــة« ومــع تغــريات الســوق ورغبــة املــالك 
يف تقليــص مســاحة املــرشوع تــم إعــداد خمطــط 
ــد  ــواله م. عب ــر ت ــني م ــاحة 3 مالي ــىل مس ــابه ع مش
ــرشوع يف  ــذ امل ــم تنفي ــه اهلل وت ــش رمح ــز دروي العزي

ــاض.  ــة الري ــامل مدين ش

ــاض  ــالل الري ــالك ت ــع م ــل م ــاء التعام وأثن
والرحــاب والعمــل مــع رشكــة »دلــة« العقاريــة ومــع 
املطوريــن العقاريــني اتضحــت أمهيــة تطويــر برامــج 

الشكل رقم )4(. حي الرحاب )رياض اخلزامى سابقا(.
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العقــار يف جامعــة امللــك ســعود لكاتــب هــذه املقالــة، 
ــوم  ــعودية لعل ــة الس ــة اجلمعي ــرح الئح ــد واق فأع
ــاري،  ــر العق ــتري يف التطوي ــج املاجس ــار، وبرنام العق
 1425 عــام  يف  العقاريــة  للدراســات  ومركــزًا 
هجريــة، وذلــك إليامنــه القــوي بــأن حقــل التخطيــط 
ــني  ــرب ب ــا األق ــامل مه ــوم إدارة األع ــراين وعل العم
أن  كــام  العقــاري،  للتطويــر  التخصصــات  مجيــع 
ــة  ــني واألنظم ــريًا بالقوان ــر كث ــاري يتأث ــر العق التطوي
ــاك  ــت هن ــد كان ــدن. وق ــنها امل ــي تس ــة الت التخطيطي
ــني  ــا ب ــراين م ــط العم ــم التخطي ــة يف قس رؤى خمتلف

مؤيــد ألن يكــون العقــار ضمــن برامــج القســم، 
ومــن يــرى أن يكــون يف قســم آخــر، ولكــن تكونــت 
أغلبيــة تؤيــد اقــراح املؤلــف وتــم تأســيس اجلمعيــة 
الســعودية لعلــوم العقــار يف عــام 1429-1428 
ــتري  ــج املاجس ــيس برنام ــم تأس ــم ت ــن ث ــة. وم هجري
ــز  ــىل مرك ــة ع ــم املوافق ــاري، ومل تت ــر العق يف التطوي
ــة يف  ــون مالي ــد تك ــباب ق ــة ألس ــات العقاري الدراس
ــزداد  ــدأت ت ــت ب ــك الوق ــذ ذل ــت. ومن ــك الوق ذل
العالقــة يف أعاملنــا بــني التخطيــط والتطويــر العقــاري 

ــال. ــك املج ــا يف ذل ــورت توجهاتن وتط

الشكل رقم )5(. مرشوع درة الرياض: الفكرة األوىل التي صممها املؤلف عىل عرشة ماليني مرت مربع.
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11- استمرارية ختطيط األحياء السكنية

ــا  ــي امللق ــط ح ــف بتخطي ــف املؤل ــم تكلي ت
)تقاطــع طريــق امللــك خالــد مــع طريــق امللــك 
ــع.  ــر مرب ــني م ــة مالي ــاحة ثالث ــو بمس ــلامن( وه س
ــس  ــة وتضاري ــز بطبوغرافي ــع يتمي ــك املوق وكان ذل
يف  بــذل  وقــد  مواقــع.  مــن  عــام ســبقه  خمتلفــة 
ختطيــط ذلــك احلــي جهــدًا كبــريًا ليحقــق حلــم 
احلــي احلدائقــي املتناغــم مــع الطبيعــة، لكــن طبيعــة 
ــت  ــك الوق ــاض يف ذل ــة الري ــار يف مدين ــعار العق أس
ســامهت يف أن يتــم بيــع املخطــط بعــد ظهــور الفكــرة 
مبــارشة ومل يتــم االســتمرار يف مراحــل اعتــامد وتنفيــذ 
املخطــط. ومــن الطبيعــي ألي مطــور عقــاري حيمــل 
عــىل عاتقــه الوفــاء بالتزامــات مــع املســامهني يف 
ــد  ــق العائ ــا حق ــى م ــرشوع مت ــع امل ــرشوع أن يبي امل
ــامده.  ــل اعت ــن مراح ــر ع ــض النظ ــه بغ ــو من املرج
ــر  ــا الفك ــي امللق ــط ح ــري خمط ــل أن يغ ــد كان االم وق
ــة  ــرام الطبيع ــالل اح ــن خ ــة م ــي يف املدين التخطيط

وتكثيــف املناطــق اخلــراء، ولكــن مل يتحقــق ذلــك 
لألســباب املذكــورة ســابقًا. وقــد كان لتلــك املشــاريع 
أعــاله وعــىل األخــص تــالل الريــاض تأثــري واضــح 
ــن يف  ــات، لك ــن خمطط ــا م ــن بعده ــر م ــا ظه ــىل م ع
ــي  ــكل احل ــل يف ش ــري يتمث ــان كان التأث ــض األحي بع
وليــس مضمــون الفكــرة التخطيطيــة التــي بنــي 
عليهــا. فهنــاك خمططــات ظهــرت وهبــا حديقــة 
وســطية لكنهــا ال تعكــس طبوغرافيــة األرض وال 

ــكني. ــي الس ــداف احل ــق أه حتق

وبعــد ذلــك تــم ختطيــط مــرشوع حــي النخيــل 
بمكــة املكرمــة حيــث كان ضمــن منطقــة احلــرم بمكة 
ــت  ــد مت ــة، وق ــال وأودي ــاماًل جلب ــة وكان ش املكرم

مراعــاة الطبوغرافيــة الطبيعيــة قــدر املســتطاع... 

ــرور  ــب امل ــى جتني ــًا تتبن ــرة أيض ــت الفك وكان
ــم  ــد ت ــر للمناطــق الســكنية قــدر املســتطاع. وق العاب
ــة  ــبب طبيعي ــزاء بس ــة أج ــط إىل ثالث ــيم املخط تقس
ــي يف  ــاين رئي ــق رشي ــرور طري ــبب م األرض وبس

الشكل رقم )6(. مرشوع درة الرياض: الفكرة النهائية التي تم تنفيذها عىل مساحة ثالثة ماليني مر مربع وقام هبا م. 

عبد العزيز درويش رمحه اهلل )وهو أحد املعامريني السعوديني الذين هلم أعامل مميزة(.
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قلــب املخطــط... وتــم تنفيــذه وبــدأ البيــع فيــه قبــل 
ــدة. ــنوات عدي س

12. املشاريع اخلدمية

التخطيطــي  العمــل  املؤلــف  مــارس 
باســتخداماته املختلفــة حيــث قــام بتخطيــط العديــد 
األنعــام يف  مثــل ســوق  اخلدميــة  املشــاريع  مــن 
القصيــم بمســاحة يف حــدود املليــون مــر مربــع 

هلــا. تعــود  أرض  يف  بريــدة  لبلديــة  كاســتثامر 

ــابق  ــع الس ــىل الوض ــرشوع ع ــرة امل ــت فك بني
ــم  ــدًا ت ــته جي ــد دراس ــدة، وبع ــية يف بري ــوق املاش لس
ــني  ــاس حراج ــىل أس ــوم ع ــدة تق ــرة جدي ــراح فك اق
ــام،  كبرييــن أحدمهــا لإلبــل واآلخــر لألبقــار واألغن
كال  ســاحة  عــىل  احلظائــر  مجيــع  تطــل  بحيــث 
ــىل  ــر ع ــاب احلظائ ــل أصح ــا جيع ــو م ــني وه احلراج
ــه. ويظهــر يف  ــام حيــدث يف احلــراج كل يف جمال ــم ب عل

الشكل رقم )7(. حي امللقا.
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املنظــور احلــراج األكــرب وهــو حــراج اإلبــل وحولــه 
حظائرهــا. ويف اجلــزء العلــوي األيــرس يظهــر حــراج 
ــذ املــرشوع  ــره. وقــد تــم تنفي ــه حظائ املــوايش وحول
بالكامــل وهــو يعتــرب مــن األمثلــة التــي يرجــع هلــا يف 

ــاريع. ــن املش ــوع م ــذا الن ــط ه ختطي

وقــد كان أمــني منطقــة القصيــم يف ذلــك 
الوقــت وفريقــه الفنــي حريصــني جــدًا عــىل توفري كل 
املتطلبــات واملســاعدة يف كل املعلومــات لتحقيــق ذلك 
املخطــط. وقــد حــر املؤلــف اجتامعــات مــع أمــني 
ــم وأعضــاء املجلــس البلــدي ملناقشــة الــرؤى  القصي
ــىل  ــري ع ــة تأث ــذه التجرب ــد كان هل ــة... وق التخطيطي
ــم  ــا يأتيه ــس عندم ــاء املجال ــرار، فأعض ــاع الق صن
مهنــي متخصــص يف جمالــه ومــن مدينــة أخــرى 

ــون  ــم يتقبل ــم فإهن ــح يف مدينته ــه أي مصال ــس ل ولي
ــتثمر  ــن املس ــر م ــة أكث ــر بأرحيي ــات النظ ــه وجه من

ــًا.  ــؤول أحيان واملس

ــول  ــي كان املأم ــة الت ــاريع اخلدمي ــن املش وم
ــم يف  ــن قاس ــراج ب ــرشوع ح ــو م ــور ه ــرى الن أن ت
مدينــة الريــاض حيــث تــم تكليــف املؤلــف مــن قبــل 
ــول  ــام للدخ ــط الع ــع املخط ــتثمرين بوض ــد املس أح
يف منافســة لــألرض التابعــة ألمانــة مدينــة الريــاض، 
ــراج  ــي للح ــز رئي ــىل مرك ــرة ع ــت الفك ــد بني وق
ــر  ــالت ومتاج ــا حم ــط هب ــرية حتي ــة كب ــن مظل ضم

ــة. ــراج املختلف احل

ــث  ــة حي ــوز باملنافس ــرشوع بالف ــر امل ومل يظف

الشكل رقم )8(. خمطط النخيل يف مكة املكرمة.
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إن معايــري االختيــار ليســت مبنيــة فقــط عــىل الفكــرة 
ــتئجار األرض  ــعر اس ــىل س ــًا ع ــل أيض ــة ب التصميمي
الــذي ســيدفعه املســتثمر والعوائــد املتوقعــة مــن 
املــرشوع... لقــد كان هــذا املــرشوع مبنيــًا عــىل فكــرة 
بســيطة حيــث يســهل الوصــول بالســيارة مــن خــالل 
املواقــف املحيطــة إىل أي مــكان يف هذه احلــراج النزال 
ــن  ــون م ــرشوع يتك ــام أن امل ــع، ك ــركاب او البضائ ال
ثالثــة حمــاور رئيســية هبــا حمــالت ومتاجــر. وكانــت 

الفكــرة التصميميــة تقــوم عــىل خيمــة مركزيــة كبــرية 
ــالت  ــن حم ــا م ــام فيه ــاور ب ــك املح ــا تل ــي فيه تلتق
ومتاجــر بحيــث خيصــص أوقــات معينــة يف األســبوع 
ألصحــاب تلــك املتاجــر باحلــراج عــىل البضائــع التي 
يرغبــون يف بيعهــا والتخلــص منهــا، كــام أن البضائــع 
القادمــة مــن خــارج احلــراج يمكــن أن تصــل مبــارشة 
ــرس  ــاك بي ــا هن ــج عليه ــراج والتحري ــة احل إىل خيم

ــهولة. وس

الشكل رقم )9(. مرشوع األنعام يف مدينة بريدة، يف القصيم.
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ــبق  ــا س ــىل م ــة ع ــاريع اخلدمي ــرص املش ومل تقت
ــة  ــة يف مدين ــة صناعي ــط منطق ــدت إىل ختطي ــد امت فق
اخلــرج. إن صناعيــة اخلــرج مــن املشــاريع التخطيطيــة 
ــع،  ــىل أرض الواق ــا ع ــا وتنفيذه ــم ختطيطه ــي ت الت
ــة  ولكــن ونظــرًا لتغــري املســتثمرين مل تظهــر الصناعي
ــوق  ــع س ــال م ــس احل ــًا عك ــا متام ــم تصميمه ــام ت ك
ــباب  ــد األس ــون أح ــد يك ــم، وق ــام يف القصي األنع
ــة  ــؤويل البلدي ــرص مس ــابقًا ح ــرة س ــم ذك ــام ت وك
يف احلالــة األوىل عــىل املتابعــة والتنفيــذ والعــودة 
أي  يف  كمخطــط  للمــرشوع  كمصمــم  للمؤلــف 
ــه.  ــم اكتامل ــى ت ــط حت ــة للمخط ــات إضافي مقرح

لقــد تــم تصميــم هــذه املنطقــة الصناعيــة 
لتشــجع العــامل عــىل العمــل فيهــا حيــث تــم إضافــة 
مالعــب ومناطــق راحــة هلــم بحيــث يصبــح العمــل 
ماتعــًا قــدر املســتطاع... فهــذه املــدن الصناعيــة 
والتــي تشــغلها عاملــة مــن خــارج البــالد بحاجــة إىل 
توفــري أماكــن رياضــة وترفيــه ملــن يعمــل فيهــا ومــا مل 
ــأة لذلــك فإهنــا لــن حتقــق أهدافهــا. وقــد  تكــن مهي
كان املســتثمر ســعيدًا جــدًا هبــذه املخطــط لدرجــة أنــه 

الشكل رقم )10(. حراج بن قاسم.

قــدم مكافــأة إضافيــة حيــث إن املــرشوع تــم بيعــه - 
ــل  ــو يف مراح ــة - وه ــرة التخطيطي ــور الفك ــد ظه بع
التخطيــط وهــو مــا ســاهم يف حتقيــق ربــح جيــد لــه. 
ــرة  ــم للفك ــيل املتفه ــتثمر األص ــروج املس ــن وبخ لك
التخطيطيــة وعــودة املــرشوع للجهــاز البلــدي املعنــي 
إلكاملــه مل يظهــر املخطــط بالشــكل املأمــول عــىل 

ــرشوع. ــذا امل ــم ه ــل ملصم األق

ــامد  ــاًل العت ــًا طوي ــذ وقت ــاريع تأخ ــت املش كان
يــرك  ذلــك  وبعــد  ولكــن  التخطيطيــة  الفكــرة 
ــروف...  ــن ظ ــأ م ــا تتهي ــب م ــأ حس ــرشوع لينش امل
ــة  ــتهلك يف مناقش ــت تس ــي كان ــات الت ــو أن األوق ول
ــذ ومتابعــة  ــم تركيزهــا يف تنفي ــة ت ــكار التخطيطي األف
ــا  ــري مم ــل بكث ــج أفض ــت النتائ ــاريع لكان ــك املش تل

ــه. ــي علي ه

خمطط ضاحية القصيم

ليقــوم  املؤلــف  اختيــار  تــم  ذلــك  وبعــد 
بتخطيــط ضاحيــة القصيــم وهــي بمســاحة يف حــدود 
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30 مليــون مــر مربــع، وتعتــرب مدينــة صغــرية حيــث 
إهنــا حتــوي مناطــق ســكنية وجتاريــة وجامعــة ومراكز 
تســوق كــربى. وقــد مثــل هــذا املــرشوع نقلــة كبــرية 

ــل. ــم العم يف حج

الفكــرة إعــداد  املــرشوع كانــت  ويف هــذا 
خمطــط عــام للموقــع بأكملــه ثــم خمططــات تفصيليــة 
لعــدة أحيــاء ســكنية واعتامدهــا مــع املخطــط العــام يف 
ــاء  ــات لألحي ــع خمطط ــم وض ــد ت ــه. وق ــت نفس الوق
الداخليــة بأفــكار خمتلفــة حتقــق توجهــات معينــة 

وتركــت  الســكان.  مــن  خمتلفــة  فئــات  تناســب 
ــا  ــتثمر م ــة مس ــة رغب ــرية يف حال ــع الكب ــض القط بع
بمخطــط خمتلــف... وحظيــت الفكــرة بموافقــة ممثــل 
ــار  ــامد بانتظ ــا لالعت ــم حتويله ــا مل يت ــك... لكنه املال

ــرى. ــراءات أخ ــاء إج إهن

ضاحية شامل مطار امللك خالد الدويل

ــف  ــف املؤل ــم تكلي ــًا ت ــني تقريب ــل عام وقب
ــاض  ــة الري ــرشوع ضاحي ــام مل ــط الع ــع املخط بوض

الشكل رقم )11(. صناعية اخلرج.
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الشــاملية وهــي بمســاحة 66 مليــون مــر مربــع. 
ــار  ــور مط ــوب س ــن اجلن ــرشوع م ــع امل ــد موق وحي
امللــك خالــد الــدويل، وشــامالً أراٍض خاصــة، وغربــًا 
ــد  ــك فه ــة املل ــًا مزرع ــلامن، ورشق ــك س ــزه املل منت
وامللــك عبــد اهلل رمحهــام اهلل. ويمــر يف منتصــف 
ــام  ــريب. ك ــي غ ــور رشق ــاز بمح ــوط الغ ــع خط املوق
ــاميل  ــور ش ــامل بمح ــار الش ــط قط ــع خ ــر باملوق يم
ــان  ــن بنب ــك وادي ب ــي وكذل ــويب رشق ــريب - جن غ
بمحــور شــاميل جنــويب. لقــد تــم ختطيــط هــذه املدينــة 
ــم  بطريقــة تعكــس كل خــربات املؤلــف  الســابقة وت

ــرم  ــة حت ــة عرصي ــروج بمدين ــد للخ ــذل كل اجله ب
البيئــة الصحراويــة وتوفــر شــبكة مشــاة كبــرية جــدًا 
مل تتوفــر يف أي مــدن ســابقة يف اململكــة. وحــني 
التقــاء املؤلــف  باملــك املــرشوع تــم اقــراح ان ياخــذ 
ــتي’’   ــكيت س ــون ‘‘س ــف ليك ــم املؤل ــرشوع اس امل
ــه  ــًا من ــط وإيامن ــة التخطي ــاوض يف تكلف ــل التف مقاب
ــرشوع  ــرب إن كان امل ــدًا أك ــيبذل جه ــم س ــأن املصم ب
ــًا  ــس ملزم ــًا ولي ــًا حبي ــمه وكان اتفاق ــيحمل اس س
ــاج  ــًا وإنت ــم الحق ــري االس ــم تغي ــرشوع وت ــك امل ملال

ــرشوع. ــاكاة للم ــو حم فيدي

الشكل رقم )12(. ضاحية القصيم.
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ــة  ــرة املدين ــاًم فك ــف دائ ــراود املؤل ــت ت وكان
الفاضلــة التــي حتقــق احتياجــات العــرص وقيــم 
ــذا  ــة، ويف ه ــة الطبيعي ــىل البيئ ــظ ع ــع وحتاف املجتم
ــا.  ــتطاع لتحقيقه ــدر املس ــاد ق ــم االجته ــرشوع ت امل
حيــث تــم ختصيــص اجلــزء الشــاميل مــن املدينــة 
)شــامل خــط أنابيــب الغــاز( ألحيــاء حديثــة وجامعــة 
ومناطــق ترفيــه ومدينــة صناعيــة عرصيــة. ومــن 
ــد مــرو الريــاض ليلتقــي  أفــكار هــذه املــرشوع متدي
مــع قطــار الشــامل يف حمطــة قطــار كــربى تبعــد عــن 
مطــار امللــك خالــد الــدويل بضــع كيلومــرات وتربط 
املطــار بمحطــة القطــار مــن خــالل خــط املــرو. لقــد 
ــوًا  ــاض ج ــأيت للري ــن ي ــم أن م ــرة تدع ــت الفك كان

ــو  ــه نح ــرو والتوج ــوب امل ــزول ورك ــتطيع الن يس
ــرى  ــة األخ ــدن اململك ــق إىل م ــار لينطل ــة القط حمط
ــاًل  ــل ح ــذا يمث ــة. وه ــيارة اخلاص ــة للس دون احلاج
ــو أن  ــل ه ــل األمث ــن احل ــم.. لك ــع قائ ــطًا لوض وس
ــاض  ــرو الري ــع م ــي م ــامل ليلتق ــار الش ــه قط يتوج
بالقــرب مــن صالــة املطــار نفســها بحيــث مــن ينــزل 
مــن املطــار يســتطيع التوجــه نحــو املدينــة باملــرو أو 

ــرى.  ــة األخ ــدن اململك ــو م ــار نح بالقط

 أمــا اجلــزء اجلنــويب مــن املدينــة فتــم ختصيصــه 
حلــي طبيعــي حيــده وادي بنبــان مــن الغــرب ومزرعــة 
ــاز  ــط الغ ــرشق وخ ــن ال ــه اهلل م ــد اهلل رمح ــك عب املل

الشكل رقم )13(. ضاحية شامل الرياض )سكيت سيتي(.
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ــط  ــذا املخط ــداد ه ــتغرق إع ــد اس ــامل. وق ــن الش م
ــالك  ــق امل ــل وواف ــل املتواص ــن العم ــنة م ــوايل س ح
عــىل الفكــرة وعرضــت عــىل معــايل األمــني... لكنهــا 
توقفــت ألســباب خارجــة عــن التخطيــط العمــراين.

ــن  ــرب م ــا يق ــط م ــف بتخطي ــام املؤل ــد ق لق
ــة  ــذه الورق ــرض يف ه ــع - وع ــر مرب ــون م ــة ملي مائ
ــا  ــري وم ــا الكث ــم منه ــي تعل ــاريعه - والت ــرز مش أب
زال يتعلــم، وعــىل الرغــم مــن أن مــا نفــذ مــن تلــك 
ــربة  ــا إال أن اخل ــن 20% منه ــد ع ــات ال يزي املخطط
ــة؛  ــم واملامرس ــني العل ــارش ب ــاط املب ــبة واالرتب املكتس
ــل  ــاري، تأص ــر العق ــراين والتطوي ــط العم والتخطي
قويــًا لديــه. وقــد حــاول - ومــا يــزال - ومــن 
ــه  ــذي أسس ــاري وال ــر العق ــج التطوي ــالل برنام خ
قبــل حــوايل عــرش ســنوات أن حيقــق ذلــك التأصيــل. 
إن ربــط العلــم باملامرســة هــو أســاس حتويــل العلــم 
ــاة  ــىل حي ــاره ع ــر آث ــي تظه ــم تطبيق ــري إىل عل النظ

النــاس خاصــة يف املجــال التخطيــط وهــذا قــد يكــون 
ــذه  ــف يف ه ــه املؤل ــتفاد من ــة واس ــم ماتعلم ــن أه م

ــارب. التج

13. املشاريع املعامرية

ــم  ــم تكليــف املؤلــف يف عــام 2010 بتصمي ت
نــادي إســكان أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
ــة.  ــويب اجلامع ــاص بمنس ــادي اخل ــعود والن ــك س املل
الطبيعــة  مــع  يتامشــى  تــم تطويــر خمطــط  وقــد 
القائمــة يف املوقــع مــن مرتفعــات ومنخفضــات. كــام 
ــف  ــاحة 40 أل ــىل مس ــل ع ــاٍد متكام ــم ن ــم تصمي ت
ــة  ــاء هيئ ــات أعض ــىل احتياج ــتمل ع ــع يش ــر مرب م
ــر  ــه يوف ــث إن ــن. حي ــني واملتقاعدي ــس احلالي التدري
صــاالت رياضيــة ومكتبــة لالطــالع والقــراءة وعيادة 
ــود  ــرة ت ــك الف ــة يف تل ــت اجلامع ــن كان ــة. لك صحي
ــة  ــت وكال ــدًا وكان ــرية ج ــة كب ــا برسع ــاز أعامهل إنج

الشكل رقم )14(. منظور لضاحية شامل مطار امللك خالد الدويل.
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ــة  ــا يف مراجع ــذ وقته ــاريع تأخ ــة إلدارة املش اجلامع
األعــامل... وكانــت النتيجــة أن تــم حتويــل املــرشوع 
جلهــة أخــرى يف اجلامعــة بســبب بــطء اإلدارة املعنيــة 
باعتــامد املــرشوع ومل يتــم التنفيــذ... وخــرس منســويب 

ــزًا. ــًا ممي ــة نادي اجلامع

ــني  ــني رئيس ــن جناح ــون م ــادي يتك كان الن
ــى  ــام مبن ــاء يربطه ــر للنس ــال واآلخ ــا للرج أحدمه
لــكال  املشــركة  اخلدمــات  بــه  توجــد  ســدايس 
اجلنســني بخدمــات مســتقلة ومشــركة. وكانــت 
الفكــرة شــبه النهائيــة أن حيتــوي املوقــع عــىل بحــرية 
صناعيــة خلفيــة حوهلــا ممشــى انســيايب ومناطــق 
خــراء حتيــط باملبنــى مــن كل اجتــاه. لكــن تــم 
ــف  ــس ومواق ــب تن ــتبداله بمالع ــك واس ــل ذل تعدي

ســيارات أمــام وخلــف املبنــى. لقــد كان اهلــدف مــن 
ــن  ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــأة أعض ــرشوع مكاف ــذا امل ه
خدمــوا اجلامعــة بمــكان جيمعهــم ويســتمتعون فيــه. 
بحيــث يســتطيع ذلــك العضــو الذهــاب مــع عائلتــه 
إىل مــكان واحــد ضمــن أرض اجلامعــة ويــامرس فيــه 
ــة بــكل  ــه االجتامعي ــه وعالقات مــا حيافــظ عــىل صحت
ــن  ــه ع ــده وانقطاع ــد تقاع ــى بع ــهولة حت ــرس وس ي
ــور  ــرشوع الن ــرى امل ــف مل ي ــن لألس ــس... لك التدري

ــراط. ــة التكنوق ــبب بريوقراطي بس

إدارة  جملــس  يف  املؤلــف  عضويــة  وأثنــاء 
الرشكــة العقاريــة تــم تكليفــه بــاإلرشاف عــىل بعــض 
ــكنية  ــالت الس ــرشوع الفي ــد كان م ــاريع... وق املش
ــس يف  ــدة لي ــباب عدي ــرًا ألس ــفارات متعث ــي الس بح

الشكل رقم )15(. نادي 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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ــذا  ــف ه ــوىل املؤل ــتها. ت ــال ملناقش ــة املج ــذه الورق ه
ــم حــل املشــكلة مــع املقــاول األســايس  املــرشوع وت
ودفــع مــا عليــه مــن غرامــات وخــرج مــن املــرشوع.  
لقــد كان مقــاوالً جيــدًا متمكنــًا يف بنــاء األبــراج 
ــاء  ــه ببن ــن تكليف ــايل لك ــاع الع ــكنية ذات االرتف الس
ــن  ــاع دوري ــكنية بارتف ــال س ــن 300 في ــرب م ــا يق م
كان حتديــًا مل يكــن مســتعدًا لــه ومل يكــن موفقــًا فيــه. 
اوىص املؤلــف الرشكــة باختيــار مقاولــني آخريــن 
ــل  ــد والفض ــك وهلل احلم ــم ذل ــل وت ــاز العم إلنج
وأنجــز املــرشوع وتــم تســليمه. لكــن بقــي 21 عــامرة 
ســكنية حتتــوي العديــد مــن الوحــدات الســكنية التــي 
مل يتــم ترســيتها بعــد. وبعــد االطــالع عــىل التصاميــم 
وجــد املؤلــف أن معظــم صــاالت اجللــوس يف تلــك 
الشــقق تطــل عــىل منــاور داخليــة وتــم اقناع مســؤويل 
الرشكــة بإعــادة  تصاميــم تلــك العامئــر بأكملهــا وقــد 

تــم ذلــك. 

الســابقة  التصاميــم  عــىل  املوافقــة  كانــت 
ــت  ــذ. وكان ــم النواف ــىل معظ ــات ع ــن مرشبي تتضم
تلــك املرشبيــات تغطــي الشــباك بأكملــه حيــث تبــدو 
ــاءة  ــد اإلض ــة وتفتق ــار قامت ــح النه ــرف ويف وض الغ
ــة  ــح الكهربائي ــغيل املصابي ــن تش ــد م ــة وال ب الطبيعي
ــاع  ــف إقن ــاول املؤل ــد ح ــة. وق ــة مضيئ ــدو الغرف لتب
مســؤويل الرشكــة واهليئــة بالتخــيل عــن ذلــك وإعــادة 
تصميــم املرشبيــات وكانــت الطريقــة األمثــل أن يبنــي 
مثــاالً لــريوه عــىل الطبيعــة ليقتنعــوا وفعــاًل تــم تنفيــذ 
ــاه. وبعــد  ــه اخلــاص كــام يف الصــورة أدن ذلــك يف بيت
ــد لــريى  ــر حــي الســفارات للبيــت اجلدي ــارة مدي زي
ــة  ــؤويل الرشك ــارة مس ــة وزي ــة املقرح ــكل املرشبي ش

العقاريــة أيضــًا... حصــل املؤلــف عــىل املوافقــة ليتــم 
ــا.  ــي اقرحه ــة الت ــا بالطريق ــات مجيعه ــذ املرشبي تنفي
احلاديــة  العامئــر  تصميــم  بإعــادة  تكليفــه  وتــم 
والعرشيــن مــن جديــد واخلــروج بـــ 68 شــقة ســكنية 
ــة  ــة األرض وأنظم ــب قطع ــام حس ــة األحج متنوع
البنــاء الســائدة يف احلــي. وتــم ذلــك وهلل احلمــد 
ــذه  ــم تنفي ــاض وت ــر الري ــة تطوي ــه هيئ ــت علي ووافق
ــم عــىل أن تكــون صــاالت  ــم احلــرص يف التصمي وت
املعيشــة تفتــح عــىل شــبابيك خارجيــة. كــام تــم 
تعديــل مجيــع املرشبيــات كــام هــو مقــرح يف الصــورة 
ــه  ــت عمل ــدرج حت ــامل تن ــك األع ــت تل ــاه. وكان أدن
كمستشــار مــع الرشكــة ودون أي تكاليــف استشــارية 
الرســومات  إعــداد  تكاليــف  باســتثناء  إضافيــة 

ــط. ــرشوع فق ــة للم ــة املتكامل التنفيذي

الســكنية  العامئــر  مجيــع  املؤلــف  وصمــم 
وكانــت واجهــات تلــك العامئــر بنفــس طريقــة 
ــوان.  ــر واألل ــس احلج ــه ونف ــة منزل ــم واجه تصمي
ــريى  ــاول ل ــاري واملق ــق االستش ــوة الفري ــت دع ومت
ــك  ــام يف ذل ــة ب ــىل الطبيع ــذة ع ــات منف ــك الواجه تل
ــر  ــا بحج ــاين وعالقته ــوان املب ــة وأل ــكل املرشبي ش
ــك  ــد ذل ــت. وبع ــة البي ــتخدم يف واجه ــاض املس الري
ولديــه  أخــرى  ألعــامل  املــرشوع  املؤلــف  تــرك 
القناعــة بــأن التصميــم املرســوم والشــكل املنفــذ 
ــي  ــًا يف ح ــه متام ــادة إنتاج ــيتم إع ــة س ــىل الطبيع ع
ــة.  ــتكون قليل ــالف س ــة االخت ــفارات وأن فرص الس
ــات  ــني الواجه ــات ب ــت اختالف ــذ حدث ــد التنفي وبع
التــي صممهــا والتــي تــم تنفيذهــا. وقــد يكــون ذلــك 
ــادات  ــي أدت إىل اجته ــذ والت ــروف التنفي ــبب ظ بس
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الشكل رقم )16(. املرشبية املغلقة واملرشبية املفتوحة.

فكرة املرشبية القديمة املعتمدة )الصورة اليمنى( واملرشبية املقرحة 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 قلياًل من 
ألوان التصاميم )واأللوان الفاحتة جدًا 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 تقريبًا بعد انتهاء املرشوع بأشهر قليلة فقط.
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االستشــاري واملقــاول املنفــذ... وكان أهــم درس 
يمكــن االســتفادة منــه هنــا أن املصمــم جيــب أن 
بنفــس  يــرشف عــىل مرشوعــه إن أراد أن خيــرج 

ــة. ــىل الطبيع ــذًا ع ــم منف التصمي

14. البناء باملواد الطبيعية

ــة  ــة متكامل ــل أو ضاحي ــي متكام ــاء ح كان بن
باملــواد الطبيعيــة بــام يتناســب مــع البيئــة الصحراويــة 
ختطيــط  وأثنــاء  دائــاًم...  املؤلــف  يــراود  حلــاًم 
ــة الريــاض الشــاملية وضــع يف رؤيتــه اخلاصــة  ضاحي
ــًا  ــًا طبيعي ــون حي ــرشوع ليك ــن امل ــويب م ــزء اجلن اجل
متكامــاًل... فهــذا اجلــزء مســتقل متامــًا حيــث حيــده 
ســور املطــار مــن الغــرب ومزرعــة امللــك عبــد 
ــن  ــط م ــب النف ــاز وأنابي ــط الغ ــرشق وخ ــن ال اهلل م

ــاه. ــكل أدن ــح بالش ــو موض ــام ه ــامل ك الش

ــو  ــه نح ــم التوج ــابقًا مل يت ــر س ــام ذك ــن وك لك
ــواد  ــاء بامل ــرة البن ــتمرت فك ــام اس ــرشوع بين ــذ امل تنفي
الطبيعيــة تــالزم املؤلــف وقــرر بنــاء نمــوذج يف 
ــن  ــارة ع ــة عب ــت املزرع ــد كان ــان. وق ــه يف بنب مزرعت
ــًا  ــًا عام ــا خمطط ــع هل ــرداء فوض ــة ج أرض صحراوي
Per-  باالســتناد إىل مبــادئ الزراعــة الطبيعية املســتدامة
maculture وخــالل 5 ســنوات حتولــت هــذه القطعــة 

الصحراويــة إىل غابــة صغــرية كــام يف األشــكال أدنــاه. 

وخــالل مخــس ســنوات )كــام يف الشــكل أدنــاه 
ومــن أعــىل اليســار إىل اليمــني ومــع حركــة عقــارب 
ــرداء إىل  ــراء ج ــن صح ــورت األرض م ــاعة( تط الس
ــب  ــة يف قل ــون إىل واح ــا تك ــرب م ــرية أق ــة صغ غاب
ــن  ــل م ــتهالك قلي ــيط واس ــد بس ــراء... بجه الصح
املــاء. وكانــت فكــرة اســتزراع األرض قــد بنيــت عــىل 
وضــع خمطــط عــام واضــح وااللتــزام بــه واســتخدام 

الشكل رقم )18(. 
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ــاه  ــتخدام املي ــتطاع واس ــدر املس ــة ق ــجار املحلي األش
بأقــل كميــة ممكنــة وجتنــب النجيلــة )الثيــل( متامــًا يف 
هــذه املزرعــة ألهنــا تســتهلك كميــات كبــرية مــن املياه 

ــة.  ــدة جمدي دون فائ

ومــن أهــم الــدروس التــي يمكــن االســتفادة 
ــث  ــالع والبح ــة أن االط ــذه املزرع ــاء ه ــا يف إنش منه
يف املجــال املعنــي والتخطيــط والصــرب قــد يــؤدي إىل 
ــد  ــع جه ــان م ــع اإلنس ــا يتوق ــر مم ــرية أكث ــة كب نتيج

ــال والوقــت. ــل مــن امل ــل واســتثامر قلي قلي

15. بناء البيت الطبيعي يف املزرعة

 يف عــام 2017 قــام املؤلــف ببنــاء بيــت طبيعي 
 Rammed Earth مــن املــواد الطبيعــة بالربــة املدكوكــة
ــى  ــت يبن ــة أول بي ــات احلالي ــب املعلوم ــو وحس وه
ــة  ــة واملثبــت بمــواد طبيعي ــة الطبيعي يف اململكــة بالرب
ــن  ــة م ــادة عازل ــتخالص م ــًا اس ــم أيض ــًا. وت أيض
ــد  ــك عب ــة املل ــجيلها يف مدين ــها وتس ــة نفس املزرع

العزيــز للعلــوم والتقنيــة ومــا زالــت بــراءة االخــراع 
ــة. ــذه الورق ــداد ه ــى إع ــراءات حت ــت اإلج حت

ــالل  ــه خ ــم رحالت ــف يف معظ ــد كان املؤل لق
العطلــة الصيفيــة خيططهــا لاللتقــاء بالعلــامء واخلــرباء 
ــف  ــي صي ــرك. فف ــامم املش ــاالت ذات االهت يف املج
ــش يف  ــن بران ــاء بكوينت ــم االلتق ــة ت ــنوات املاضي الس
ــة املضغوطــة  ــاء بالرب ــا وهــو مــن خــرباء البن أريزون
املثبتــة باإلســمنت، وتــم االلتقــاء أيضــًا بالربوفيســور 
بلجــي يف إســتنبول وهــي أيضــًا خبــرية يف اســتخدام 
ــاء  ــم لق ــام ت ــة، ك ــة املدكوك ــت الرب ــس يف تثبي اجلب
ــو أحــد  ــه يف أملانيــا وه ــور قريمونــت منك بروفيس
املراجــع العامليــة يف اســتخدام املــواد الطينيــة يف البنــاء، 
وتــم لقــاء مارتــن راوخ يف النمســا وهــو أحــد الــرواد 
ــة  ــاء بالرب ــامل يف البن ــتوى الع ــىل مس ــهورين ع واملش
ــد كان  ــط. وق ــة فق ــواد طبيعي ــتخدام م ــة باس املدكوك
يف مجيــع تلــك الزيــارات يقــرًا قليــاًل عــن الشــخص 
ــل  ــه قب ــدث كتب ــرأ أح ــه أو يق ــوي مقابلت ــذي ين ال

الشكل رقم )19(. حتول األرض من صحراء إىل غابة صغرية خالل 5 سنوات. 
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ــؤرشات ال  ــت امل ــه - إذا كان ــه بأكمل ــق التوج لتحقي
تدعــم ذلــك - بــل إن تنفيــذ جــزء منــه خــري مــن أال 
ينفــذ أي يشء منــه أو كــام يقــول املثــل: مــا ال يــدرك 

ــه. ــرك جل ــه ال ي كل

ــاالت  ــع احل ــة يف مجي ــة إجيابي ــت النتيج ــه، وكان لقائ
ــر  ــه زائ ــا يأتي ــة عندم ــف بالراح ــعر املضي ــث يش حي

ــرك. ــامم مش ــة واهت ــه بلغ ــدث مع يتح

16. اخلامتة

ومــن الــدروس والعــرب التــي خــرج هبــا 
ــة أن  ــال القادم ــي األجي ــا مهن ــح هب ــف وينص املؤل
ــو  ــه ه ــه أن ــارف علي ــن التع ــا يمك ــدًا أن م ــم جي نعل
ــم  ــا مل يت ــه م ــب تطبيق ــد يصع ــًا ق ــواب ختطيطي الص
ــاري  ــاع العق ــة يف القط ــن خاص ــع املؤثري ــاع مجي إقن
مــن  دومــًا  يكــون  قــد  لــذا  البلــدي.  والقطــاع 
األفضــل التنــازل يف بعــض اجلوانــب وعــدم الســعي 

 .Rammed Earth Home الشكل رقم )20(. البيت املبني بالرتبة الطبيعية

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

الشكل رقم )22(. الربوفيسور 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 تســري باالجتــاه الصحيــح 
ــاء  ــط األحي ــراين وختطي ــط العم ــق بالتخطي ــام يتعل في
ــاء  ــا حتــى اآلن مــن البن الســكنية. فلــم تتمكــن مدنن
ــل  ــكل أفض ــا بش ــدة وتكراره ــارب اجلي ــىل التج ع
فيــام يــأيت بعدهــا مــن مشــاريع ختطيطيــة. فعــىل ســبيل 
املثــال: ظهــر حــي تــالل الريــاض منــذ عرشيــن عامــًا 
ــاء  ــل أحي ــن أفض ــي م ــذا احل ــرب ه ــى اآلن يعت وحت
مدينــة الريــاض. وكان مــن املفــرض أن تكــون مجيــع 
ــث إن  ــه حي ــل من ــده أفض ــرت بع ــي ظه ــاء الت األحي
هنــاك جتربــة قائمــة يمكــن القيــاس عليهــا وتطويرهــا 
ــري  ــر غ ــذا أم ــك. وه ــدث ذل ــف مل حي ــن ولألس ولك
صحــي فاملنطــق والعقالنيــة التخطيطيــة يفرضــان يف 
املجتمعــات املدنيــة املتطــورة أن يكون كل مــا يأيت بعد 
أفضــل ممــا عمــل ســابقًا، فيتــم بنــاء التجــارب عــىل ما 
ســبقها وتكــون النتائــج دومــًا أفضــل. وبمعنــى آخــر 
لــو كنــا نســري عــىل املســار الصــواب ختطيطيــًا لكانــت 
األحيــاء اجلديــدة أفضــل بكثــري مــن تــالل الريــاض 

لكــن ولألســف الشــديد مل حيــدث ذلــك.

ــة  ــة والتصميمي ــة املعامري ــني اخللفي ــزج ب إن امل
يف درجــة البكالوريــوس واخللفيــة التخطيطيــة يف 
درجــة املاجســتري والدكتــوراه ســامهت كثــريًا يف متكني 
صاحــب هــذه الســرية مــن إنجــاز مجيــع تلــك األعامل 
ــة  ــة العلمي ــادرات. فاخللفي ــج واملب ــيس الربام وتأس
ــي  ــي واملهن ــدارك ورؤى األكاديم ــع م ــة توس املتنوع
وتســاعد عــىل املامرســة يف جمــاالت متنوعــة ومتعــددة 
ــة  ــربة العلمي ــاء اخل ــل وبن ــاهم يف صق ــا يس ــو م وه

ــة. والعملي

17. املراجع

التخطيــط والتصميــم  الســكيت، خالــد » تقييــم 
احلــري لشــارع تبــوك بمدينــة الريــاض 
العمــراين  الكــود  مبــادئ  باســتخدام 
اللوائحــي«  جملــة العــامرة والتخطيــط، املجلــد 

.2019 ينايــر   ،31
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 Plan-
ning Schools Congress, Perth )WA(, 4-8 
July 2011

ــل  ــز »العم ــد العزي ــم عب ــد، الدغيش ــكيت، خال الس
يف  وتطويــره   لتقنينــه  واحلاجــة  العقــاري 
اململكــة العربيــة الســعودية« جملــة جامعــة 
امللــك ســعود، م21، العــامرة والتخطيــط )1( 

.2009 الريــاض،   52-37 ص  ص 

ــل  ــز »العم ــد العزي ــم عب ــد ، الدغيش ــكيت، خال الس
والتعليــم العقــاري بــني اململكــة وبعــض 
الــدول املتقدمــة«  جملــة دراســات اخلليــج 
ــدد  ــت( الع ــة الكوي ــة )جامع ــرة العربي واجلزي

 .2009 ابريــل   133

احلــي  يف  واآلمــان  األمــن   « خالــد.  الســكيت، 
ــرة  ــج واجلزي ــات اخللي ــة دراس ــكني » جمل الس
 119 العــدد  الكويــت(  )جامعــة  العربيــة 

2005 اكتوبــر   ،1426 رمضــان 

»التطويــر  أمحــد.  واملحيميــد،  خالــد  الســكيت، 
الســكنية:  األرايض  لتقســيامت  العقــاري 
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)مقبولــة  الريــاض  ملدينــة  تطبيقيــة  حالــة 
للنــرش يف جملــة جامعــة امللــك ســعود، العــامرة 
ــة،  ــرش للمجل ــن ع ــد الثام ــط، املجل والتخطي

)2005  ،1425

Alskait, K. & Hamid, G. “Shura and Decentral-

 ization: Urgently Needed Planning Tools in

ــط،  ــامرة والتخطي ــة الع Arab Countries“    جمل

جامعــة بــريوت العربيــة، املجلــد اخلامــس 
ــاين، 2003.  ــدد الث ــرش ، الع ع

بنــاء  الســكني يف  احلــي  الســكيت، خالــد. »دور 
املجتمــع بجميــع فئاتــه: تفعيــل روح املشــاركة 
Architectural & Plan-  واإلنتــامء لألطفــال«
 ning Journal, Volume 15, Issue1, January

.2003:33-50

 Alskait, K. “Planning Reforms in the Arab World: A

Theoretical Model“ النــرشة العلميــة املحكمــة 

لكليــة التخطيــط اإلقليمــي والعمــراين جامعــة 
القاهــرة. النــرشة 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 
يف  الســادس  اهلنــديس  املؤمتــر  واحللــول. 
جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن، جملــد 

1 ص 49-60 )شــوال 1423(.

الســكيت، خالــد. »خصائــص مــزاويل رياضــة املــي 
يف الشــوارع االســتثامرية بمدينــة الريــاض« 
ــامرة  ــعود، م 14، الع ــك س ــة املل ــة جامع جمل
الريــاض   ،74-53 ص  ص  والتخطيــط، 

)1422هـــ/2002(. 
Alskait, K. “The Riyadh City Center: Lessons to be 

Learned”، King Saud Journal،1998.

يف  املركزيــة  العقالنيــة  الســكيت،«دور  خالــد 
ــة أم  ــة جامع ــريب« جمل ــراين الع ــط العم التخطي

.1998 القــرى 

ــريب  ــط يف العــامل الع ــكيت،«مفهوم التخطي ــد الس خال
ــة  ــة«. جمل ــط الغربي ــفة التخطي ــوء فلس يف ض

ــز  1998. ــد العزي ــك عب ــة املل جامع
Khalid Alskait, Michael McDonald and Mazen 

Hassounah “The Impact of urban Arterial 
Cross Section on Abutting Property Values 
and Rents” Transport Policy ، January 1997. 

18. املشاريع والدراسات التخطيطيه

رئيس الفريق التخطيطي للمشاريع التالية:

ــع(  ــر مرب ــون م ــة )66 ملي ــة املحمدي ــط ضاحي خمط
ــام. ــط الع ــن املخط ــاء م ــم االنته ت

خمطــط ضاحيــة رشق القصيــم )30 مليــون مــر 
ــام. ــط الع ــن املخط ــاء م ــم االنته ــع( ت مرب

ــف  ــع )300 ال ــرس والبدائ ــق ارض ال ــط طري خمط
ــط. ــي التخطي ــع( انته ــر مرب م

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

مــرشوع حــي النخيــل )535,000 مــر مربــع( مكــة 
املكرمــة ... تــم اعتــامده وينفــذ.

ــر  ــاحة 1,000,000 م ــاض )املس ــالل الري ــي ت ح
ــذ. ــم التنفي ــع( ... ت مرب

حــي الرحــاب - ســابقًا: ريــاض اخلزامــى )املســاحة 
حــوايل 700,000 مــر مربــع( ... تــم التنفيــذ.

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

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

ــة  ــكنية بمدين ــدات الس ــوق الوح ــة س ــداد دراس اع
للتطويــر  الســعودية  للرشكــة  الريــاض 

)2009( العقــاري 

ــة  ــكني يف منطق ــرشوع س ــة مل ــة تقويمي ــداد دراس اع
ــاض )2009(. ــة الري ــة يف مدين الثامم

اعــداد دراســة الرؤيــة املســتقبلية واالشــراطات 
ــيع  ــان والوس ــي بنب ــر ضواح ــة لتطوي املرجعي
واحلائــر؛ اهليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض  

.)2004(

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

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

ــوارع ؛  ــث الش ــرش وتأثي ــادات ف ــل ارش ــداد دلي اع
ــة )2004( ــة الدرعي بلدي



153 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )1(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

Planning in Emerging Cities: A Short Biography of A Professor

Khalid Alskait
 College of Arch. & Planning, King Saud University

kalskait@ksu.edu.sa

Received 13/5/2019 ; accepted for publication 29/5/2019

Abstract. This paper discusses a biography and experiments of an architect/ planner professor from depart-
ment 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 
he obtained Doctor of Philosophy, School of Community & Regional Planning, The University of British 
Columbia. Then he came back to King Saud university and started his academic and professional career. He 
also established the Master of Real Estate Development and the Saudi Association of Real Estate Sciences 
in King Saud University.
.
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