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البد من الحفاظ على الهياكل العمراني�ة وترميمها

النمو المتالحق لمشروعات التطوير العقاري أدى إلى إهمال أواسط المدن

استراتيجية إلنعاش «قلوب المدن» والحفاظ على هويتها االجتماعية

تعتمد على تكامل البنية التحتية والخدمات وترميم المساكن وتحسين البيئة العامة

نحتاج إلى تطوير استراتيجية لالرتقاء ببعض األحياء

بعض األحياء أصبحت مهددة بفقدان هويتها العمراني�ة
متابعة وتصوير  -عبدهللا الفهيد

دع ��ا خمت�ص يف التطوير
العمراين والإ�سكان �إلى �إطالق
ا�سرتاتيجية لإنعا�ش الأحياء
ال��واق �ع��ة يف �أوا�� �س ��ط امل ��دن،
مثل العا�صمة الريا�ض ،وذلك
ال�ستيعاب الطلب املتزايد على
ال�سكن ،م��ن خ�لال اال�ستفادة
م��ن ت �ك��ام��ل ال �ب �ن �ي��ة التحتية
واخل��دم��ات وت��رم�ي��م امل�ساكن
وحت�سني البيئة العامة ،بحيث
ي �ت��م اال� �س �ت �ف��ادة م��ن امل� ��وارد
وامل� �ق ��وم ��ات امل �ت��اح��ة ب�شكل
يتوافق مع ر�ؤية اململكة 2030
يف تر�شيد االن �ف��اق وتعزيز
جودة احلياة.
و�أك� � ��د د .ول� �ي ��د ب ��ن �سعد
الزامل -رئي�س ق�سم التخطيط
ال �ع �م��راين� ،أ� �س �ت��اذ الإ� �س �ك��ان
امل� ��� �ش ��ارك يف ج��ام �ع��ة امل �ل��ك
���س��ع��ود -ع �ل��ى �أن الأح� �ي ��اء
ال �ت��ي ت���ش�ه��د حت� ��و ًال �سكاني ًا
خ�لال العقود املا�ضية حتكي
ق�صة ال�ت�ح��والت االقت�صادية

واالج �ت �م��اع �ي��ة يف امل �م �ل �ك��ة،
لكنها يف ال��وق��ت ذات��ه تك�شف
ع��ن ج��ان��ب يتعلق ب��الإه �م��ال
احل �� �ض��ري ال ��ذي يعتمد على
ال�ت�ك��ام��ل وال��رب��ط ب�ين خطط
ال �ت �ن �م �ي��ة ،ب�ح�ي��ث ت�ستوعب
امل� �ت� �غ�ي�رات ب �� �ش �ك��ل ي �ح��اف��ظ
ع��ل��ى ال �ق �ي �م��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
واالجتماعية لهذه الأماكن.
عملية منهجية
وق ��ال د .ال ��زام ��ل� :إن منو
امل� ��دن ي�ت�ع��اق��ب وف ��ق م��راح��ل
زم �ن �ي��ة ت��ب��د�أ ب��احل��ي ال �ق��دمي
�أو و�سط البلد وال��ذي ي�شكل
النواة احلقيقة للمدينة وقلبها
الناب�ض ،ث��م تتو�سع املدينة
ب �ن��اء ع�ل��ى مقت�ضيات النمو
ال�سكاين واالحتياج العمراين
لتظهر الأح �ي��اء احلديثة على
�أطرافها ،وهكذا ويف ظل غياب
م�ف��اه�ي��م ال�ت�ج��دي��د ال�ع�م��راين
ت �ب��د�أ ه��ذه امل�ن��اط��ق بالتداعي
العمراين ،كما تت�أثر الرتكيبة
ال�سكانية واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف
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هذه الأحياء نتيجة تدهورها
ليهجرها �سكانها �إل��ى مناطق
� �س �ك �ن �ي��ة ح ��دي� �ث ��ة ،وا�� �ص� �ف� � ًا
التجديد العمراين ب�أنه عملية
منهجية وم���س�ت�م��رة ملعاجلة
ال�ت��داع��ي ال�ع�م��راين وحت�سني
ال �ب �ي �ئ��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ب���ش�ك��ل
يتوافق مع املفاهيم احلديثة
يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ال� �ع� �م ��راين
ويحقق الهدف الأ�سمى وهو
االرت��ق��اء بالبيئة العمرانية
دون �إغفال الن�سيج االجتماعي
واقت�صاديات ال�سكان واملكان،
الف�ت� ًا النظر �إل��ى �أن التو�سع
ال�ع�م��راين ال�سريع �ساهم يف
ت�ط��وي��ر ال �ع��دي��د م��ن الأح �ي��اء
ال�سكنية اجلديدة على �أطراف
امل ��دن ويف �أم��اك��ن بعيدة عن
م��رك��ز امل��دي �ن��ة وذل���ك مل��واك�ب��ة
متطلبات النمو ال�سكاين ،مما
�أثر ذلك �سلب ًا على مركز املدينة
وم�ستويات الو�صولية ،حيث
تباعد امل�سافات ب�ين الأح�ي��اء
ال�سكنية ومراكز الأعمال ،كما
�أدى النمو املتالحق مل�شاريع
التطوير العقاري اجلديدة يف
�إهمال �أوا�سط املدن والأحياء

و�أوا� �س��ط امل��دن
ال��ق��دمي��ة �أو
�إ ّال �أن�ه��ا الزال��ت
�شبه القدمية
تتمتع بتكامل
وال� � � � � �ت � � � � ��ي
اخل� � � � ��دم� � � � ��ات
�أ� � �ص � �ب � �ح� ��ت
وال�� � �ب�� � �ن�� � �ي� � ��ة
م� � �ه� � �ج � ��ورة
التحتية وب�شكل
وت� �ع ��اين من
ي�ت�ف��وق �أح�ي��ان� ًا
ال� � �ت � ��ده � ��ور
ع��ل��ى الأح � �ي� ��اء
ال�� �ع�� �م� ��راين
احل � � ��دي� � � �ث � � ��ة،
وان � �ت � �� � �ش� ��ار
م � �� � �ش �ي�ر ًا �إل � ��ى
امل�ستودعات
�أن م�ع�ظ��م ه��ذه
وال � �ع � �م� ��ال� ��ة
الأحياء تقع يف
ال�سائبة ،مما
م��واق��ع متميزة
�أدى ب��ه��ذه
د .وليد الزامل
يف و� � � �س� � ��ط
ه��ذه املناطق
�أن �أ��ص�ب�ح��ت م �ه��ددة بفقدان امل��دي�ن��ة وب��ال�ق��رب م��ن حم��اور
ه��وي�ت�ه��ا ال�ع�م��ران�ي��ة وه ��و ما احل��رك��ة الرئي�سة واخل��دم��ات
ي���ش�ك��ل خ��ط��ر ًا ح�ق�ي�ق�ي� ًا على وامل �ع��امل ال�ت��اري�خ�ي��ة ،م�ضيف ًا
�أنه يف املجمل ،ف�إن العديد من
قيمتها املعنوية والتاريخية.
الوحدات ال�سكنية يف �أوا�سط
امل� ��دن �أو الأح� �ي ��اء ال�سكنية
حفاظ وترميم
وعن مدى اال�ستفادة من تلك القريبة من و�سط املدينة تعد
املنازل ب�شكلها احلايل �أو �إعادة بحالة �إن�شائية مر�ضية وهو ما
ترميمها لل�سكن ،وما ال�صيغة يعزز مبد�أ احلفاظ على الهياكل
العمرانية املنا�سبة للتعامل مع العمرانية وترميمها لت�صبح
تلك الأحياء� ،أو�ضح د .الزامل قابلة لل�سكن ،الفت ًا �إلى �أنه من
�أن ��ه على ال��رغ��م م��ن التدهور هذا املنطق ،ت�أتي احلاجة �إلى
العمراين يف الأحياء القدمية ا��س�ت�غ�لال البنية العمرانية

ال�ق��ائ�م��ة وت��وظ�ي�ف�ه��ا بال�شكل
الأمثل ملعاجلة الطلب املتزايد
على الإ�سكان ،والتوجه نحو
ا� �س �ت �ي �ع��اب ال �ن �م��و ال���س�ك��اين
يف امل�ن��اط��ق احل�ضرية داخ��ل
املدينة بدي ًال للنمو العمراين
الأفقي على الأطراف.
إعادة التوازن
وذكر د .الزامل �أن ال�صيغة
امل�لاءم��ة للتعامل م��ع الأح�ي��اء
امل�ت��ده��ورة عمراني ًا وامل�ن��ازل
امل �ه �ج��ورة يف �أوا���س��ط امل��دن
تتمثل بتطوير ا�سرتاتيجية
ل �ل�ارت � �ق� ��اء ب � �ه� ��ذه الأح � �ي� ��اء
وبال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
تقوم على �أ�سا�س اال�ستفادة
م��ن ت �ك��ام��ل ال �ب �ن �ي��ة التحتية
واخل��دم��ات وت��رم�ي��م امل�ساكن
وحت� ��� �س�ي�ن ال��ب��ي��ئ��ة ال �ع��ام��ة
و�إعادة بناء امل�ساكن املتداعية
وب�شكل يحافظ على الهوية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ل�ل�م�ك��ان وامل� ��وارد
االقت�صادية ،م�ضيف ًا �أنه ت�أتي
ه��ذه اال�سرتاتيجية املقرتحة
ب �ح �ل��ول ت �� �س �ت��وع��ب امل � ��وارد
وامل�ق��وم��ات املتاحة يف املكان

وب�شكل ي�ت��واف��ق م��ع �أه ��داف
ر�ؤية اململكة  2030يف تر�شيد
الإن �ف��اق احلكومي واالرت�ق��اء
ب��الأح �ي��اء ال�سكنية وتعزيز
جودة احلياة.
وح ��ول كيف �إع���ادة �إح�ي��اء
ت �ل��ك الأح� �ي ��اء ��ش�ب��ه ال�ق��دمي��ة
و�إع��ادة جذب ال�سكن لها وهل
مي�ك��ن �أن ي �ك��ون ل�ه��ا دور يف
�ضخ وحدات �سكنية يف مدينة
الريا�ض مث ًال ،ق��ال� :إن �إع��ادة
�إح �ي��اء املناطق �شبه القدمية
�أو تلك املحيطة بو�سط املدينة
��س��وف ي�ساعد على �إدم��اج�ه��ا
� �ض �م��ن ال�����س��ي��اق احل �� �ض��ري
وب��ال �ت��ايل ت�ق�ل�ي��ل ال�سلبيات
الناجمة عن الزحف العمراين
وا�سع النطاق و�إع��ادة تدوير
ال��وح��دات ال�سكنية ب ��د ًال من
�إن�شاء �أو تطوير �أحياء �سكنية
ج���دي���دة م �ك �ل �ف��ة وت� �ق ��ع ع�ل��ى
�أطراف املدن ،كما ت�ساهم �إعادة
�إح �ي��اء ت�ل��ك امل �ن��اط��ق يف رف��ع
القيمة العقارية لهذه املناطق
ويعيد ال �ت��وازن يف الرتكيبة
ال�سكانية وج��ذب ال�سكان لها
ال �سيما لكونها تقع يف مناطق

حيوية يف املدينة.
تغطية العجز
و�أك� ��د د .ال ��زام ��ل ع �ل��ى �أن
�إع��ادة �إحياء املناطق القدمية
والأح�ي��اء املتدهورة عمراني ًا
مي �ك��ن ال �ن �ظ��ر ل �ه��ا ب��و��ص�ف�ه��ا
ج� � ��زءًا م ��ن � �س �ي��ا� �س��ة ��ش��ام�ل��ة
للتعاطي م��ع �أزم���ة الإ��س�ك��ان
وا�ستغالل البنية العمرانية
ال�ق��ائ�م��ة وت�غ�ط�ي��ة ال�ع�ج��ز يف
� �س��وق الإ� �س �ك��ان ،م�ضيف ًا �أن
ه��ذه ال�سيا�سة �سوف ت�ساهم
يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ا��س�ت�ق��رار
ال���س�ك��ان يف م�ن��اط��ق �سكنية
قريبة م��ن اخل��دم��ات و�أم��اك��ن
العمل و�صو ًال لتحقيق املالئمة
االقت�صادية واالجتماعي.
ي���ش��ار ال �ت��ي �أن م��ن �أ��ش�ه��ر
الأح �ي��اء ال�ت��ي ��ش�ه��دت هجرة
�سكانية وحت��و ًال يف الرتكيبة
االج �ت �م��اع �ي��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة
الريا�ض �أحياء علي�شة ،امللز،
ال�سليمانية ،وال�ع�ل�ي��ا ،وه��ي
�أح� �ي���اء الت� � ��زال ق� � ��ادرة على
ا�ستيعاب مزيد م��ن ال�سكان،
وتتمتع بخدمات متكاملة من
البنية التحتية.

«وادي الديسة» يأسر الزوار بالتضاريس والمغامرات
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تبوك  -واس

الطبيعة بالتضاريس المختلفة

تكتنز منطقة ت �ب��وك جمموعة
م��ن امل�ع��امل ال�سياحية والوجهات
اجل��اذب��ة ل��ل��زوار ،ح�ي��ث الطبيعة
بت�ضاري�سها املختلفة من �سواحل
�ار،
وج�� �ب� ��ال و�أودي� � � � � ��ة و� � �ص � �ح� � ٍ
وي �ت �ن��وع م�ن��اخ�ه��ا �أي ��ً��ض��ا بح�سب
ت� �ل ��ك ال� �ت� ��� �ض ��اري� �� ��س ،ف �ي �خ��و���ض
زائ��ره��ا جتربة املغامرة ورح�لات
اال�ستك�شاف واال�سرتخاء.
و�إل���ى ال �غ��رب م��ن م��دي�ن��ة تبوك
بنحو  200كيلومرت تلتقي ثالث
خوانق لأودي��ة� ،سمي هذا امللتقى
بوادي الدي�سة� ،إذ جمع الوادي بني
الت�ضاري�س اجلبلية املتخذة �أ�شكال
�أع �م��دة ترتفع ب ��أط��وال متفاوتة،
وج�� ��داول م �ي��اه ت�ن�ب��ع م��ن جباله
وت�سري يف ممرات الوادي ،وكذلك
املناخ املعتدل طوال �أيام ال�سنة ،كل
هذه العوامل جعلت وادي الدي�سة
مق�صدًا �سياح ًيا لزوار منطقة تبوك

على مدار العام.
وي���ش�ه��د وادي ال��دي���س��ة �إق �ب��ا ًال
متزايدًا من ال�سياح ،حيث يتمتعون
بق�ضاء �أوق��ات النهار بالتخييم يف
�إحدى نواحي ال��وادي بني �أ�شجار
النخيل وامل �ي��اه العذبة اجل��اري��ة،
ون �� �ص��ب ع ��دة ال�����ش��واء ،ب�صحبة
م��ر� �ش��د � �س �ي��اح��ي ،ك �م��ا ت��وج��د يف
الوادي املنحوتات ال�صخرية التي
�شكلتها ع��وام��ل ال�ت�ع��ري��ة ،وكذلك
املنحوتات الأثرية املنقو�ش عليها
ب ��اخل ��ط ال� �ك���ويف وال ��ر�� �س ��وم ��ات
املنقو�شة على �صخور اجلبال.
و ُي�ستهل موقع ال��وادي مبتحف
الدي�سة الواقع على الطريق امل�ؤدي
�إليه ،حيث يعر�ض املتحف العديد
من املقتنيات التاريخية للمنطقة،
و�آث��ا ًرا ُجمعت من الأودي��ة و�أماكن
�أخ ��رى ،ويجد ال�سائح يف طريقه
للدخول �إل��ى وادي الدي�سة جملة
م��ن اخل��دم��ات كمحالت بيع امل��واد
الغذائية ولوازم الرحالت.

خوض تجربة المغامرة ورحالت االستكشاف

الجبال بأطوال متفاوتة

