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 أحياء الرياض القدمية و التجديد

 

 يف كــل مــدن العــامل وعواصــمه املختلفــة نــدد أفقــي يــنعكس   

 قدميـةٍ  ن املواقـع إىل أحيـاءٍ  بالتالي تتحول كثري معلح داخل املدن و

مع أنها ذات موقـع اسـرتاتيجي حـي يف قلـب تلـك املـدن وتصـبح تلـك         

لعل ذهاب األجيال اليت أقامت واملباني القدمية مهجورة يف معظمها 

ــة إضــافة إىل عوامــل أخــر     عاشــت فيهــا و و تــوارم مواقعهــا العقاري

ــدهو      ــاء بشــكلها القــديم و ت ــك األحي ــاء تل ر  تلفــة ســاهمت يف بق

بعد املستثمرين والساكنني عنها, ولعل مدينة الرياض أحالتها مما 

تعاني من نفـس املشـكلة يف كـثري مـن     ــ عاصمتنا العزيزة ــ الغالية 

حيــث ال  ,حالــة تــدهورهاإن تفاوتــت يف قــدمها وأحيائهــا القدميــة و

تزال تلك األحياء اهلامة يف املوقع والتاريخ تقع خارج دائـرة االهتمـام   

امش االستخدام أمثال املنطقة اجملاورة للمحكمة الكرب  وعلح ه

والشميســي القــديم والعطــايف و غريهــا الــيت أصــبحت أجــزاء منهــا   

ألجنبية حبيـث يصـعب   ا تقطن كالعادة من قبل بع  العمالة اخراًب

معرفــة مـا  ــري فيهـا حتـح أصــبحت تشـكل تشــويه     النظـر إليهـا و  

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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منيـة املختلفـة و الـيت ال    جلمال الرياض إضافة إىل بع  احملاذير األ

 ختفح علح أصحاب الش ن.

غريهـا مـن اجلهـات ذات العالقـة قـد      شك أن أمانـة الريـاض و   الو

ا ب وضاع تلك األحياء و أعدت لذلك دراسات كثرية فكرت كثرًي

حول األمر, لكن يف تصوري أن هذا أخذ سنوات عديدة و ال تـزال  

 تلك األحياء دون أي حترك واضح لتغري حاهلا.

و قد توجهت الدولـة يف السـنوات األخـرية إىل ت سـيس شـركات      

ة تطـرك  سعودية مساهمة خاصـة ب حيـاء ومنـاطل يف الريـاض ومكَّـ     

ــات      ــة النفقــات املاليــة الضــخمة لعملي ــاب العــام جتنــب الدول لالكتت

"شركة الريـاض  ت سيسالتطور ملثل هذه األحياء مثل ما حدم عند 

التعمري" و"شركة جبل عمر" يف ة لإلنشاء و"شركة مكَّأو للتعمري"

 ة و غريها.مكَّ

ويف تصوري أننا حباجة إىل سرعة تطوير بعـ  الشـركات ذات   

 امثل الريـاض للـتعمري أو العقاريـة أو غريهـ     ,العالقة مبدينة الرياض

ا تطـوير هـذه املنـاطل وإزالتهـا     أو ت سيس شركات جديـدة ميكنهـ  

عاليــة ممــا   إعطائهــا إمكانيــة خاصــة بــ دوار   وإعــادة ختطيطهــا و 

ســريفع قيمــة املنطقــة ويعــود بالتــالي علــح مدينــة الريــاض الغاليــة         

كتطـــوير وإحيـــاء وتعمـــري ألجـــزاء غاليـــة يف قلبهـــا النـــاب  كمـــا  
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الرفــع مــن قيمتهــا    وسيســاهم بتحريــك العقــارات يف تلــك األحيــاء      

تعمال, ومـن الـرخإ إىل االعتـدال    انتشاهلا مـن اإلهمـال إىل االسـ   و

ر أصـحاب العقـارات بـني البقـاء مسـاهمني      خّيُييف مثل هذه احلالة و

ً نقديـة مـن الشـركة ذات العالقـة     بعقاراتهم أو احلصول علـح مبـال  

شـك أن مثـل    اليـاء و ا خاصة بهـذه األح اليت ميكن أن تطرك أسهًمو

ــن الدراســة و    هــذه  ــد م ــاج ملزي ــور حتت ــرار فالســنوات  األم  ســرعة الق

ــوء, و    ــاء تسـ ــك األحيـ ــال تلـ ــي وحـ ــرك نضـ ــا أن نتحـ ــوء علينـ  يف ضـ

ا علـح  ا كـبريً اليت رمبا جلبت عائـدً الدراسات االقتصادية املعقولة و

ــاريف      ــة مصـ ــات ذات العالقـ ــف اجلهـ ــاض دون أن تكلـ ــة الريـ مدينـ

 عليه وحده التكالن.املستعان و اهلل, وزائدة

 

       

 

 

 

 

 


