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 املدن السعودية ـ احلركة والتخطيط

 

ـــ ا تتمتــع بالدنــ  ـــ وهلل احلمــدـ  بوجــود الكــثري مــن املــدن اهلامــة   ـ

مت علح أسس ختطيطية جيدة, حتح توسـعت  واملنظمة واجلميلة, َن

وزاد حجـــم الكـــثري منهـــا علـــح املتوقـــع بكـــثري, ومـــا تـــزال طـــرق  

تســـري  واالســـتفادة منهـــاا لألراضـــي اجلديـــدة التخطـــيط وخصوًصـــ

لب املخططات بنفس األسلوب القديم وهو اعتماد دورين فقط يف غا

ا يف الســـابل لظـــروف شـــك قـــد كـــان مناســـًب واألحيـــاء, وهـــذا وال

 تلفــة, أمــا اآلن ويف ظــل النمــو الســكاني واالمتــداد العمرانــي       

وتوسع املدن يف كافة االجتاهات فإنه حيتاج إىل إعادة نظر, وهذا 

ا يف املـدن  الذين يتابعون هذا األمر خصوصًـ  املسئولنيال خيفح علح 

الكثافـــة الســـكانية العاليـــة, فـــنحن جنـــد شـــوارع  الكـــرب  ذات 

 ً  كبرية وهامة, وفرت فيها كل اخلدمات املطلوبة, وكلفت مبـال

ــح اجلهــات ذات العالقــة,    ــة عل ــدورين    هائل ــا ب ــك يســمح فيه ومــع ذل

ــم    ــا بشـــكل أكـــرب حبكـ ــتفادة منهـ ــان ميكـــن االسـ فقـــط, وكـ

, ومــع أن مدينــة  مواقعهــا والوصــول إليهــا وتيســري اخلــدمات فيهــا     

ياض قد أقرت أكثـر مـن دوريـن يف بعـ  الشـوارع التجاريـة إال       الر
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ذيـة تعيـل املسـتثمرين    خطواتـه التنفي  لأن األمر ت خر كثرًيا وال تـزا 

جهـل كـثري مـن املكاتـب اهلندسـية بالوضـع ولعـل طـول         إضافة إىل 

الفــرتة بــني صــدور القــرار وصــدور اإلجــراءات التنفيذيــة قــد أصــاب  

 بع  املستثمرين بالي س.

أن النمــو الســكاني الكــبري يف اململكــة جعــل أســلوب       كمــا  

ف صـبح كـثري    النـاس, السكن وإمكانياته تتغري لـد  كـثري مـن    

ناهيـك   ,اا ال يسـتطيع أن يشـرتي أرضًـ   من الشـباب املتـزوجني حـديثً   

ـــ  ــبين بيًت ــن أن يـ ــتالك األرض, والعـ ــع امـ ــدد األدوار  ا مـ شـــك أن تعـ

أقل ات تكاليف أكرب لبناء وحدات سكنية أكثر ذ سيتيح جمااًل

وحنن نعرف أنـه قـد ظهـرت     للشباب,مع الظروف اجلديدة  تتناسب

العديد من التنظيمات اجلديـدة يف نظـام نلـك الشـقل ملعاجلـة هـذا       

األمـــر إال أنهـــا مـــن الناحيـــة التنفيذيـــة ال تـــزال  ـــدودة التعليمـــات 

ــب اهلندســية ذات       ــدل واملكات ــديات وكتابــة الع ــة بــني البل التنفيذي

كذلك العقاريني أهل االختصاص واالستثمار, وإن تيسري العالقة و

هذا األمر علح املستثمرين سيعود بدوره علح  تاجي السكن مـن  

 املتوسط.ذوي الدخل 

ــة    ــثري مـــــن اآلراء األخـــــر  ذات العالقـــ ــا أن هنـــــاك الكـــ كمـــ

بالتخطيط واليت ميكن التذكري بهـا للفائـدة املرجـوة, مـع أنهـا ال      

أن  املثـال, التخطيط: من ذلك علح سـبيل  ختفح علح املسؤولني عن 
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عدد من اخلـدمات  يكون املسجد مركز احلي وميكن أن حياط ب

املركز الصحي واخلدمات االجتماعية للحـي,  مثل مركز الربيد و

ــدم     ــذي خيـ ــي الـ ــوق احمللـ ــذلك السـ ــي,وكـ ــدائل   احلـ ــافة للحـ إضـ

ومالعب األطفال وغريهـا ممـا يقـدم خـدمات عامـة لسـكان احلـي        

مرتبطــة بطريقــة أو أخــر  باملســجد, كمــا ميكــن  حبيــث تكــون 

للمســجد أثنــاء التخطــيط أن تكــون جــزء مــن تلــك املواقــع اجملــاورة 

ــل ــاري صــغري أو غــريه    مث ــ ,ســوق جت ــرتبط باملســجد   أوقاًف ــة ت ا عام

 .مستقباًلا يساعد يف تشغيله وقيامه ب نشطته ميكن أن تدر عائًد

كالريـاض  ومن املعروف للجميع معانـاة سـكان املـدن الكـرب      

مة وغريها, من الوصول إىل املنـاطل املركزيـة   ة املكّروجدة ومكَّ

ــك      ــة لتلـ ــرق املؤديـ ــح الطـ ــديد علـ ــام الشـ ــراً  لالزدحـ ــز,نظـ  املراكـ

ــامو ــيارات إذدحـ ــيارات    ,السـ ــح السـ ــاس علـ ــاد النـ ــن اعتمـ ــاتج عـ النـ

ا اخلاصة يف حتركاتهم داخل املدن ومراكزها مما يشكل ضغًط

ملناطل املركزيـة للمـدن وعلـح مواقـف     ا يف حركة السري يف اكبرًي

الســـيارات وغـــري ذلـــك مـــن مشـــاكل التلـــوم واحلـــوادم والضـــغط  

النفسي, ولو وجد املتنقلون وسائل أفضل من سياراتهم يف تنقالتهم 

ا ام يطـردهم طـردً  ــــ ملا ترددوا يف استخدامها, لكن واقـع النقـل الع  

ــد   ــياراتهم اخلاصـــة, وقـ ــيط مـــؤخًرا يف مدي إىل سـ ــة جـــر  التخطـ نـ

ــن      ــة إال أن الدراســة الــيت أعل الريــاض إل ــاد قطــارات داخــل املدين
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عنها تعاجل أجزاء  دودة من مدينة الرياض والزلنا ننتظر خطوات 

أكرب بفضل جهود القائمني علح هذا العمل كما أننا علـح أمـل أن   

 .تلحل بها بقية املدن األخر  وب سرع وقت ممكن

ا, لكـن تـ خريه   مر حاليًّوقد يكون باإلمكان اجلد يف هذا األ

ا وصــعوبة, ومــدننا ال تقــل أهميــة عــن كــثري مــن يزيــد األمــر تعقيــًد

مـدن العـامل األخــر  الـيت جعلـت عمــاد مواصـالتها قطـارات ســفلية       

وأخواتهـا,   (رياضـنا الغاليـة  )ا يفحتت األرض, فهـل نـر  ذلـك قريبًـ    

 التكالن.واهلل وحده املستعان وعليه 

 

       

 

 

 

 

 


