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ـن،
ـاءات متعــددة ،وتســتقطب المــارة والــزوار والمهتميـ ً
تخلــق المســاحات ً الخاليـ ًـة فضـ ً
ّ
ألنهــا توفــر محيطــا خاصــا ومســتقال .وفــي الســابق كان توظيــف المســاحات الخاليــة ســببا
فــي توســع الضواحــي الســكنية المحيطــة بالمــدن ،ممــا صعــب التمييــز بيــن أطــراف المدينــة
والمناطــق المتراميــة حولهــا ،وهــو المحيــط الخارجــي الــذي تلتقــي فيــه المشــاريع العمرانيــة
بالصحــراء ،فيغــزو التطــور المتســارع تلــك المســاحات.
ّ
وقــد لوحــظ ،علــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة ،أن المراكــز الحضر يــة الســعودية
واجهــت موجــة تقــدم ســريعة؛ حيــث أدت هجــرة الر يــف إلــى انتشــار مناطــق ســكنية فــي
األطــراف ومــن جميــع االتجاهــات ،فنمــت أحيــاء معزولــة وغيــر مترابطــة تتصل بالطرق الســريعة
ّ
وتعتمــد علــى الســيارات فــي تنقالتهــا .وعلــى هــذه الحالــة غيــر المنظمــة فــإن أكثــر مــن ٪40
مــن أراضــي المدينــة خاليــة؛ وأصبــح للمســافات الفاصلــة داخــل المناطــق الســكنية أثــر بالــغ
علــى الروابــط االجتماعيــة والمــوارد الطبيعيــة.
ً
وفــي ظــل البرامــج المســتحدثة حاليــا لجميــع المجــاالت هنــاك اهتمــام خــاص بالسياســات
المتعلقــة بنمــط الحيــاة وأماكــن العيــش ضمــن الخطــط االقتصاديــة الوطنيــة ،فعلــى
ّ
المســتوى المحلــي عالجــت مقترحــات التصاميــم العصر يــة الزحــف العمرانــي وشــجعت كثا ّفــة
العمــران داخــل المــدن .ومــن تلــك المقترحــات فــرض الضرائــب علــى األراضــي غيــر المســتغلة،
ومراجعــة تقســيم المناطــق الســكنية وارتفــاع مبانيهــا ،وتوســيع شــبكة النقــل العــام.
ّ
واليــوم أظهــرت أوجــه التحضــر المتســارعة دور التصميــم كعامــل أساســي فــي صياغــة نمــط
الحيــاة االجتماعيــة وإعــادة بنــاء المجتمــع .وتســعى المــدن الســعودية لتوجيــه مرحلــة النمــو
إلــى الداخــل وإعــادة توظيــف قطــع األراضــي المتاحــة؛ لتوفيــر مســاحات عامــة تتيــح حر يــة
ُ
أكبــر فــي التنقــل والتفاعــل اإلنســاني .ومــن شــأن هــذه التحســينات أن تحــدث نقلــة نوعيــة
مباشــرة فــي المشــهد العمرانــي الممتــد للمراكــز الحضر يــة الســعودية ،وربطهــا باألبــراج
وناطحــات الســحاب التــي تلــوح فــي األفــق.
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1. A Story of Sprawl

Architecture
and
urbanism
determine quality of life in cities.
Space, whether public or private,
can be inclusive, bringing people
together. It can also be exclusive,
keeping people out.

;Saudi cities were built for the car
today they are encountered through
its windows. Although it allows
freedom of movement, it can also
create a feeling of isolation.

Snapchat heatmaps of user-generated
data combine the geography of place
with social interaction.

Growth in Saudi Arabia’s major
metropolitan areas has accelerated
exponentially. From seed urban centers
of approximately one square kilometer,
1000-fold expansion resulted in
unrestrained spatial consumption.

Over the past five decades, Saudi
urban centers have undergone
rapid urbanization. Such undeterred
expansion of low-density residential
neighborhoods,
coupled
with
pervasive dependence on cars and
subsidized gas, has produced a
fragmented urban landscape in
which 40% of city land remains
undeveloped.

This space offers the opportunity to
be part of a group and experience the
soundscapes of social gatherings
in Saudi cities, as well as creating
spaces of isolation.

Here, through recordings, visitors
experience firsthand the visual and
auditory quality of driving through
major urban centers.

The maps reveal a socially-generated
city, highlighting concentrations of
activity and places of gathering.
Unfiltered views onto everyday urban
life underscore the predominance of
the car as the means to experience
and consume the city.

The four major metropolitan areas
of Riyadh, Makkah, Jeddah and
Dammam all show the prevalence
of vacant land and predominance of
the highway – resulting in expanded
urban boundaries.

The Forum
Urban sprawl has resulted in
vacancy and underutilization of land.
The distinction between city center
and city edge becomes unclear.
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المنتدى The Forum
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 .١التمدد العمراني

ً
ـهدت المراكــز العمرانيــة الســعودية تطــورا
شـ ً
ســريعا علــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة.
وقــد أدى هــذا التوســع المفــرط إلــى بنــاء األحيــاء
الســكنية ذات الكثافــة المنخفضــة ،إلــى جانــب
االعتمــاد الواســع علــى الســيارات والوقــود
منخفــض التكلفــة ،ممــا نتــج عنــه تجــزؤ النمــو
الحضــري ،حيــث تبقــى نســبة  ٪40مــن األراضــي
داخــل المــدن غيــر مطــورة.
وتظهــر المناطــق الحضر يــة الرئيســية األربعــة ممثلــة
فــي الر يــاض ومكــة وجــدة والدمــام مــدى انتشــار
األراضــي الشــاغرة وهيمنــة الطــرق الســريعة
وتأثيرهــا علــى توســع الحــدود الحضر يــة.

 .٢التمدد العمراني

 .٣من مقعد السيارة

وقــد تســارع النمــو فــي المناطــق الحضر يــة
الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل
كبيــر ،لتتحــول مــن بــذرات حضر يــة تمتــد حوالــي 1
كيلومتــر مربــع ،لتتضاعــف مســاحتها ألــف مــرة
وتصبــح مــدن مركز يــة ذات نمــو واســتهالك
مســاحي كبيــر.

تجمــع الصــور الحرار يــة علــى تطبيــق ســناب شــات
بيــن جغرافيــة المــكان والتفاعــل االجتماعــي
باســتخدام البيانــات الناتجــة عــن المســتخدمين.
وتكشــف الخرائــط عــن الحــراك االجتماعــي المدينــة،
مــن خــال تســليط الضــوء علــى مراكــز النشــاط
وأماكــن التجمــع بهــا.

العــرض المتحــرك لنمــو المــدن علــى مــر الســنين
يظهــر ســرعة التمــدد الحضــري الــذي طــرأ عليهــا.

ويؤكــد محتــوى البــث العــام علــى ســناب شــات
ليوميــات الحيــاة الحضر يــة مــدى ســيطرة الســيارة
علــى تجربــة واســتهالك الســكان للمــدن.

Over the past five decades, Saudi’s metropolitan centers have undergone
rapid urbanization, propelled by rural migration that has extended built
territories outwards. Settlement-driven growth has produced disjointed,
mono-functional, car-dependent neighborhoods connected by highways.
This translates to a state of fragmentation, with over 40% of land within
cities vacant. The wide distances created between residential enclaves
have thus eroded social ties and continue to deplete natural resources.
As questions of quality of life and spatial considerations take center
stage in national economic plans, including the National Transformation
Plan 2020 and Saudi Vision 2030, design and policy interventions at the
municipal level attempt to reverse sprawl and create density. The most
noteworthy of these interventions include: announcing taxation on vacant
land, reconsidering zoning and height limitations on buildings, building
more public parks, constructing public transportation infrastructure and
instituting transit-oriented development.
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ُ
فــي هــذا المعــرض ،يقــدم المهندســان المعمار يــان عبــد الرحمــن قــزاز وتركــي قــزاز ،وعبــر
عمــل مشــترك مــن اســتديو بر يــك الب ،دراســة اآلثــار االجتماعيــة للعمــارة والتصميــم علــى
أفــراد المجتمــع ،ومشــاركة الــزوار الكتشــاف المــدن والهندســة المعمار يــة الســعودية
واألثــر الناتــج عــن الزحــف العمرانــي.
التركيبــي المعــروض مــن وحــدات متصلــة علــى شــكل أســطوانات مختلفــة
ويتكــون العمــل
ّ
ّ
األحجام .وتتعمق كل وحدة في استعراض إحدى مكونات الموضوع األساس «الفضاءات
البينيــة» ،مثــل األراضــي الخاليــة ،الزحــف العمرانــي ،االنعــزال ،واالندمــاج االجتماعــي .وتــم
بنــاء األســطوانات باســتخدام «مــادة الراتنــج» المشــتقة مــن البتــرول ..ويهــدف اختيــار هــذه
المــادة إلــى تســليط الضــوء علــى النفــط كعنصــر فاعــل فــي التمــدد والتحضــر العمرانــي،
وبصفتــه المؤثــر األول فــي تشــكيل المــدن والعمــارة علــى أرض المملكــة.

The perpetual growth of these cities
over time is animated to demonstrate
the speed of development.

Free space invites opportunity. It welcomes passersby, visitors and
tenants to sit, rest and reside. Once, open land offered endless space
for independent settlement. Today, such informal consumption of space
drives suburban growth in most cities. Within urban peripheries, where
development meets open desert, the distinction between city edge and
hinterland is blurred as bare expanses are punctured by spontaneous
development.
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 .٤من مقعد السيارة

 .٥االنعزال و االندماج

تم تصميم المدن السعودية لتمكين التنقل
بالسيارة ،وبالتالي أصبحت السيارة هي الوسيط
الذي يمكن من خالله استكشاف المدن .وبينما
تمنح السيارة للراكب حرية الحركة ،يمكنها أيضا أن
تكون مساحة عازلة بحد ذاتها.

االجتماعية للهندسة المعمارية
تعتبر النتائج
ً
والعمرانية عامال أساسية لتحديد جودة الحياة
سواء العام أو
في المدن .و يوفر المكان،
ً
الخاص ،مساحة تجمع األفراد معا .كما يمكنها
أن تكون مساحة لالنعزال واستبعاد اآلخرين.

نعرض هنا تجربة بصرية وسمعية للحركة في
المدن السعودية من خالل تسجيل داخل سيارات
تتنقل في مراكز حضرية.

ً
ً
وتوفر هذه الحجرة مكانا آنسا يتيح الفرصة
لالنضمام لمجموعة من الزوار واالستماع إلى
سلسلة من التسجيالت لتجمعات حدثت في
مدن المملكة.

المنتدى
قد أدى التمدد العمراني في المدن إلى انتشار
ً
األراضي البيضاء والغير مطورة .يصعب أحيانا
التمييز بين وسط المدينة وأطرافها.

This recent reckoning of the challenges of urbanization has emphasized
the role that design can play in influencing people’s behaviors and
preferences, shaping social life and rebuilding communities. Saudi
cities are seeking to steer development inward and repurpose empty
lots into public and convivial spaces that allow for walkability, human
interaction and mixing in an attempt to improve the quality of life. These
developments are directly transforming the architectural landscape of
Saudi’s urban centers, and include the proliferation of iconic structures
that rise on the skyline.
In this exhibition, architects Abdulrahman and Turki Gazzaz, founders
of Bricklab, examine the social implications of architecture. Visitors are
invited to explore Saudi cities and architecture through vignettes that
engage visitors with the impact of space and design. The installation
consists of connected cylinder-shaped modules, ranging in size. Each
module is individually dedicated to a component of the overarching theme,
’Spaces in Between,’ such as vacancy, sprawl, isolation and inclusion. The
cylinders are constructed using resin, a petrochemical derivative. The
choice of material aims to highlight petroleum as a component of sprawl,
considering the extent to which petroleum has propelled urbanization
in Saudi Arabia as well as shaped the form of cities and architecture
in the country.

