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 املؤلفة
  سعد الفرج د . مها

 م، بعنوان : 8991لكة املتحدة / يف العام درجة الدكتوراه جامعة لندن / املم -

"Development of a Bilingual Hypermedia Atlas for Kuwait" 
 جامعة الكويت. -كلية العلوم االجتماعية   -مدرس بقسم اجلغرافيا  -

  العلمي:اإلنتاج 

محدي علي عزت، مها سعد الفرج ، اخلرائط قدميا وحديثا، دار البحوث   -8

  ، الكويت. 1008توزيع ، للنشر وال العلمية

 محدي علي عزت، مها سعد الفرج ، اخلرائط الطبوغرافية واخلرائط الكنتورية، -1

  ، الكويت.1002الناشر مها الفرج ، 

 كتب وزارة الرتبية: -3

املشاركة يف جلنة إعداد وأتليف سلسلة كتاب الطالب وكتاب املعلم ملادة 

بعة لوزارة الرتبية خالل الفرتة للصف احلادي عشر والثاين عشر التا اجلغرافيا

-1009م. ومت إصدار الكتابني يف العام الدراسي  1002 / 1002

 م. 1080

   األحباث :
التوزيع اجلغرايف ملرضى السرطان بدولة الكويت ، رسائل جغرافية ، رقم   -8

 1008صفحة ، عام  18قسم اجلغرافيا، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،  ،191

  م، الكويت.
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دراسة  "اقع ردم النفاايت بدولة الكويت وأتثريها على املناطق السكنية مو  -1

، قسم اجلغرافيا، اجلمعية 301جغرافية "، رسائل جغرافية ، رقم  حتليلية

  م، الكويت. 1002صفحة ، عام  29الكويتية ،  اجلغرافية

 (. جملة1002 -8912 دور املرأة الكويتية و غري الكويتية يف سوق العمل ) -3

، القاهرة ، مصر. 1002صفحة ،  82، 10معية اجلغرافية املصرية اجل

  اإلجنليزية (. )ابللغة

 "م  1002-8912السمات السكانية للمرأة الكويتية العاملة خالل الفرتة  -8

حتليلية يف جغرافية السكان "، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،  دراسة

صفحة ،  31، 819العدد رقم النشر العلمي ، جامعة الكويت ،  جملس

 م، الكويت. 1001 يونيه -مايو -أبريل 

 احملتوى
 11 امللخص

 11 املقدمة

 51 م(5112-1691) عمرانيا وتطورها اجلابرية منطقة نشأة - أوال

 16 (م 5112-1691) الفرتة خالل اجلابرية ملنطقة السكاين النمو - اثنيا

-1692)  اجلابرية منطقة يف السكاين النموو  العمراين النمو بني العالقة - اثلثا

5112) 

21 

 25 م 5112 عام اجلابرية منطقة يف األرض استخدامات - رابعا

 92 والتوصيات اخلالصة - خامسا
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 96 اهلوامش

 51 املراجع

 57 اإلجنليزية ابللغة امللخص

  امللخص
فيها  اليت نعيشإنه من املفيد أن ندرس التطورات اليت تشهدها البيئة احلضرية  

املنطلق جاء اختيار  من آن آلخر، حىت نتعرف ماضينا وحاضران ملواجهة مستقبلنا. ومن هذا

إحدى مناطق مدينة الكويت  دراسة تطور النمو العمراين والسكاين يف منطقة اجلابرية ، وهي

كنموذج مصغر لتطور مراحل النمو  الكربى خالل فرتة زمنية تقرتب من نصف القرن،

حتوت هذه خالل نفس الفرتة الزمنية . وقد ا مراين والسكاين اليت مرت مبدينة الكويتالع

على مراحل النمو العمراين اليت مرت مبنطقة اجلابرية  لقي الضوءتالدراسة عدة نقاط مهمة 

م، مث تعرف السمات العامة للنمو  1002م وحىت عام  8921 منذ نشأهتا رمسيا عام

 بينها. كما تناولت الدراسة أهم أنواع استخدامات األرض مبنطقةالربط  السكاين وحماولة

 حيث تتداخل فيها الكثري من االستخدامات اليت كانت سببا رئيسيا يف كثري من اجلابرية

الكثري من  املشاكل اليت تعاين منها منطقة اجلابرية ، كما هو احلال مبدينة الكويت اليت تعاين

  يط أو عدم التقيد بتنفيذ اخلطط.املشاكل بسبب التخبط يف التخط

 وقد تبنت الدراسة منهج التحليل الكمي ابستخدام إحدى برامج نظم 

ابإلضافة إىل  املعلومات اجلغرافية للوصول لنتائج رقمية للمقارنة بينها خالل مراحل الدراسة،

  مقارنتها مبعدالت مدينة الكويت يف كثري من األحيان .
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 وجود تشابه إىل حب ما بني مراحل النمو العمراينوقد انتهت الدراسة إىل  

أن  والسكاين اليت مرت مبنطقة اجلابرية ومبدينة الكويت ، كما خلصت الدراسة أيضا إىل

الرغم من فارق  املشاكل اليت تواجه منطقة اجلابرية هي نفسها اليت تواجه مدينة الكويت على

تشهدها هذه املنطقة  ملشاكل اليتاملساحة والوظيفة بينهما، وقد مت حصر بعض هذه ا

 ابإلضافة إىل اقرتاح بعض التوصيات حللها.

 ةدماملق
يف  تعترب الدراسات العمرانية والسكانية من أبرز فروع اجلغرافية البشرية أمهية 

عمرانية  وضع أي خططتتخذ أي قرارات سكانية أو تالوقت احلاضر، فال ميكن أن 

العمرانية والسكانية ،  املستقبلية اث والتوصيات والتوقعاتمستقبلية بدون اللجوء إىل األحب

واحلضرية واهليكلية سواء اخلمسية أو  واليت تكون هي اللبنة األوىل يف تصميم اخلطط التنموية

  العشرية.

 كما اختذت الدراسات العمرانية والسكانية أمهية اكرب عند اختيار وانشاء املدن 

السكانية  ه النمو العمراين حنو آفاق معينة ، أو ملواجهة الزايدةاجلديدة ، وعند توسيع أو توجي

ومتخذو القرار  غري املتوقعة ، واليت تشكل الكثري من املشاكل للدولة " لذا حيتاج املخططون

الختيار ما هو أنسب  يف الدولة هلذه النوعية من الدراسات واألحباث لتكون اخلطوة األوىل

  احلاضر ويف املستقبل. مرانية والسكانية اليت تواجهها يفوأجنح ملعاجلة املشاكل الع

 والدراسات العمرانية والسكانية بشكل عام ميكن أن جترى على نطاق أو إقليم 

تكون  كبري، ويف الوقت نفسه ميكن أن جترى على مناطق صغرية احلجم واملساحة حبيث

والسمات السكانية  العمرانية مبثابة منوذج مصغر للدراسة التفصيلية ، ومعربة عن اخلصائص
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الدراسة أو النتائج اليت مت  جلملة املدينة أو الدولة ، حبيث ميكن أن تعمم تفاصيل هذه

  التوصل إليها على ابقي مناطق الدولة.

 وقد مت اختيار منطقة اجلابرية اليت جتمع بني السكن اخلاص والسكن 

منوذجا  دى مناطق مدينة الكويت السكنية،االستثماري واملرافق التجارية واخلدمية ، وهي إح

والسكاين اليت مرت هبا  مصغرا للمناطق السكنية هبا لدراسة وحتليل مراحل النمو العمراين

وميكن من هذه الدراسة  م(، 8920/1002خالل فرتة زمنية تقارب نصف القرن )

الكويت خالل نفس شاهدهتا مدينة  مراحل التوسع العمراين والزايدة السكانية اليت استنتاج

 الفرتة الزمنية.

  اهلدف من الدراسة:
 يهدف البحث إىل حتليل البعد التارخيي لتطور االمتداد العمراين والنمو 

الذي  السكاين والعالقة بينهما يف إحدى مناطق الكويت السكانية كنموذج ملعرفة النظام

القرن  منذ الستينيات منمنت عليه املناطق السكنية القدمية ابلكويت عمرانيا وسكانيا 

 استخدام برامج املاضي حىت بداايت القرن الواحد والعشرين ، ابإلضافة إىل توضيح أمهية

GIS .يف الدراسات العمرانية والسكانية  

منطقة  وكان اهلدف الرئيسي وراء اختيار منطقة اجلابرية هو إلقاء الضوء على 

املناطق السكنية  ذجية الكويتية وخصائصسكنية جتمع بني خصائص املناطق السكنية النمو 

حيث اختلطت  االستثمارية التجارية ، ابإلضافة إىل عدم التزامها ابخلطط اهليكلية

زمنيا طويال ميتد من  عدابواضح ، كما أن ملنطقة اجلابرية  استخدامات األرض فيها بشكل
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الكافية لدراسة للباحثني الفرصة  م( مما يتيح 1002م حىت الوقت احلاضر ) 8921 عام

 طويلة من الزمن تزيد عن مخسة وأربعني عاما. السكاين لفرتة مراحل التطور العمراين والنمو

  منهج الدراسة:
 مت استخدام بعض األساليب املنهجية يف دراسة أبعاد البحث للحصول على 

منية حمددة ، ز  أفضل النتائج لتتبع مراحل النمو العمراين والسكاين ملنطقة الدراسة خالل فرتة

  كر منها ما أييت:ذ ن

 Excel وبرانمج ArcGisاألسلوب الكمي التطبيقي ابستخدام برانمج   -8

 والسكانية من خالل اخلرائط والرسومات البيانية وحتليل البياانت العمرانية لرسم

 إلدخال الصور  PhotoShop اليت مت احلصول عليها. ابإلضافة إىل برانمج

  العمراين ملنطقة الدراسة خالل ربع القرن املاضي.اجلوية لتتبع التطور 

 املنهج الوصفي واألسلوب اإلحصائي لشرح وتفسري النتائج الكمية اليت مت -1

   التوصل إليها.

  . أسلوب التحليل الكارتوجرايف للكثري من اخلرائط -3

  الدراسات السابقة:

 اين والنمومت حصر مجلة من األحباث والدراسات حول تطور االمتداد العمر   

 السكاين للكتلة السكنية ابلكويت . وقد لوحظ أن معظم هذه الدراسات مل تتطرق إىل

ابقي  تناول وحدة أو منطقة سكنية ابلبحث والدراسة كنموذج تطبيقي ميكن أن يعمم على

هذه  االختالفات العمرانية والسكانية بني مناطق الكويت السكنية للوقوف على مدى

واختالفها  عدالت النمو العمراين والسكاين وتداخل استخدامات األرضاملناطق من حيث م
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األحباث  من منطقة إىل غريها، ومدى التقيد بتنفيذ اخلطط التنموية . وفيما يلي بعض

  والدراسات اليت هلا صلة مبوضوع البحث:

 م حتت عنوان " التطور والعمران 8910دراسة قامت هبا بلدية الكويت عام   -8

 " ، حيث تناولت مراحل التطور العمراين اليت مرت هبا دولة يف الكويت

م، ابإلضافة إىل سرد للخطط  8910م إىل  8921الكويت منذ عام 

والتنموية واملخططات العمرانية اليت حتدد مناطق السكن النموذجي  احلضرية

االستثماري واملناطق الصناعية وشبكة الطرق احلالية واملستقبلية ، مع  والسكن

  أبعداد السكان املتوقعة يف املستقبل. لتنبؤا

 دراسة يف جغرافية العمران " قام هبا أمحد حسن عام -" مدينة الكويت  -1

م. حيث  1002م، ويقوم حاليا بتحديث هذه الدراسة حىت عام  8910

 الدراسة تطور مدينة الكويت عمرانيا وسكانيا منذ النشأة وحىت عام تناولت

 ة الدراسة ابملنطقة احملصورة بني مدينة الكويتم. وقد حدد منطق 8910

الدوحة  حىت الدائري اخلامس جنواب، ومن رأس الساملية شرقا إىل القدمية مشاال

  والعارضية غراب.

 مالمح املدينة الكربى " وقدمها وليد املنيس -" البنية احلضرية ملدينة الكويت  -3

 ر البنية احلضرية ملدينةم، وقد قدمت الدراسة حتليال وصفيا لتطو  8992عام 

"  الكويت ابملفهوم اجلديد الذي يضم مجيع املناطق السكنية حتت مسمى

  مدينة الكويت الكربى ".

 " النمذجة الكارتوجرافية اآللية لتطور النمو العمراين يف الكويت " ونشرها -8

م، وقد ركز الباحث يف هذه الدراسة على   1008حممد اخلزامي عزيز عام  
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يف الدراسات العمرانية للحصول على مراحل  GIS ستفادة من برامجاال كيفية

واالمتداد العمراين ، ومت تطبيقها على املنطقة السكنية دون الدخول يف  النمو

  التفاصيل.

 م حتت عنوان " أمناط 1008كتور محدي عزت عام دراسة أمل الصباح والد  -2

 الل النصف الثاين منالتغري يف توزيع السكان وكثافتهم يف دولة الكويت خ

 القرن العشرين " ، وعلى الرغم من أن الدراسة سكانية إال أهنا تعرضت لتطور

 مراحل العمران جبانب تطور النمو السكاين ومعدالت الكثافة السكانية يف

  مناطق الكويت خالل اخلمسني سنة املاضية.

 -8922" تطور الكثافة السكانية مبدينة الكويت الكربى يف الفرتة ) -2

م لرصد وتتبع التغريات  1002دراسة قام هبا انيف الدوسري عام  (،1000

السكانية ومقارنتها بتوزيع السكان مبدينة الكويت الكربى خالل  يف الكثافة

السكانية املختلفة ، ابإلضافة إىل ربط مراحل النمو العمراين  التعدادات

  يف مناطق الكويت. ابلكثافة السكانية

 لية " وهي الدراسات واخلطط اليت تقوم هبا بلدية الكويت كل" اخلطط اهليك -2

الكويت ،  مخس سنوات لوضع مراحل النمو والتوسع العمراين والسكاين لدولة

والسكاين ألي  حبيث ميكن من خالل هذه اخلطط تتبع مراحل النمو العمراين

سع مراحل النمو والتو  ( يوضح8منطقة سكنية مبدينة الكويت . والشكل رقم )

مبسط للخطط اهليكلية  العمراين اليت مرت هبا مدينة الكويت من خالل عرض

  م: 1002م إىل عام 8921  من عام
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م، الذي ركز على إعادة بناء مدينة 8921املخطط اهليكلي األول عام  -

 القدمية داخل السور، ابإلضافة إىل وضع تصور للنمو العمراين حىت الكويت

  منطقة اجلابرية اتبعة ملنطقة حويل السكنية. الدائري الرابع . وقد ظهرت

واستحداث  م، وضع خطة للتوسع العمراين 8922خمطط البلدية للتنمية عام  -

الشريط  الدائريني اخلامس والسادس . ابإلضافة إىل االمتداد اجلنويب على

 الساحلي حىت الشعيبة الصناعية . مما أدى إىل إنشاء أربعني منطقة

 ناعية وجتارية جديدة ، فبلغت املساحة العمرانية حوايلتنظيمية سكنية وص

 . ومن هذا املخطط ظهرت منطقة اجلابرية ألول مرة منفصلة1كم   8.112

 عن منطقة حويل.

 
  .33،ص 1002املنيس،  عن :

 ( النمو العمراين ملدينة الكويت الكربى1الشكل رقم )

  م( 15 59/ 1591من خالل اخلطط اهليكلية )
 م أو ما يسمى " مبخطط كولن بوكانن "، 8920عام  يكلي الثايناملخطط اهل -

 اهتم املخطط ابملنطقة املمتدة من مركز املدينة إىل منطقة الفحاحيل جنواب على
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 الشريط الساحلي ، واملنطقة املمتدة من مركز املدينة إىل منطقة اجلهراء غراب.

احة قدرها منطقة متتد على مس 81 فزادت عدد املناطق السكنية إىل

. ابإلضافة إىل وضع خطة طويلة األمد إلنشاء مدن ومناطق 1كم  8.110

  تستوعب الزايدة السكانية املتوقعة مستقبال. سكنية جديدة

و  م 8922 خطة التطوير األول والثاين للمخطط اهليكلي الثاين يف عامي -

م، وقد مت إدخال بعض التعديالت على املخطط اهليكلي الثاين  8913

اتسعت الرقعة العمرانية حىت مدينة األمحدي جنواب، وأدخلت منطقة  يثحب

ضمن الكتلة السكنية ، واستحدث الدائري السابع الذي حييط  الدوحة

من اجلانب الغريب من مدينة األمحدي إىل منطقة الدوحة .  ابملناطق السكنية

منطقة تغطي مساحة تساوي  28املناطق احلضرية إىل  وقد زادت أعداد

  .1كم   381

م، مت الرتكيز يف هذا املخطط على  1002املخطط اهليكلي الثالث عام   -

اجلديدة غراب وجنواب الستيعاب الزايدة السكانية املتزايدة مستقبال،  إنشاء املدن

التخطيط لعدة مدن كمدينة الصبية مشال جون الكويت ، ومدينة  فقد مت

ومدينيت صباح األمحد واخلريان يف املطالع مشال مدينة اجلهراء،  جابر، ومدينة

ومدينة سعد العبد هللا يف منطقة الشدادية غرب املطار الدويل  اجلنوب ،

 إىل ملء الفراغات بني املناطق السكنية. للكويت . ابإلضافة
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  املصادر وطبيعة املشاكل التي واجهت الدراسة:
وقد  اعتمدت الدراسة على عدة مصادر وبياانت واحصائيات خمتلفة ، 

 الباحثة عدة مشاكل فيما يتعلق بطبيعة هذه املصادر أمكن التغلب عليها عن طريق واجهت

  كر منها ما أييت:ذ من املصادر اليت ختدم البحث ، ناختيار ما هو متاح 

 املصادر اإلحصائية كالتعدادات السكانية اخلمسية ، وقد ركزان على العشرية  -8

  م. 1002، 8992، 8912، 8922، 8922منها لدولة الكويت 

م.  1003، 8992، 8991، 8922، 8920الصور اجلوية لسنوات  -1

واجهت الباحثة مشكلة عدم تطابق سنوات التعدادات السكانية مع  وقد

رب السنوات أقجعل الباحثة تلجأ إىل اختيار  التصوير اجلوي ، مما سنوات

  حال هلذه املشكلة. للتصوير

 ملنطقة اجلابرية حبدودها Base Map استخدمت الدراسة خريطة األساس -3

 على حتديد املخطط اهليكلي الثاين ءوتقسيماهتا الداخلية احلالية بنااخلارجية 

 ، ومت تطبيق (8)( م )خريطة رقم  1002م وما تاله حىت عام  8920عام 

ملنطقة  هذه احلدود على مجيع السنوات القدمية واحلديثة لتوحيد املساحة الكلية

عن  يل عملية التحليل واملقارنة بني السنوات املختلفة ، فضالالدراسة لتسه

السبعينيات من  حدود منطقة اجلابرية اخلارجية والداخلية اليت مل تظهر إال أوائل

ذلك التاريخ حىت  القرن املاضي ، ويالحظ أنه مل يطرأ عليها تغريات تذكر منذ

  م. 1002عام 
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  (5113-1691)ا عمرانيا نطقة اجلابرية وتطورهمنشأة  - أوال

 منذ نشأة الكويت وحىت ظهور النفط وتصديره إىل اخلارج أواخر األربعينيات 

العمراين  القرن املاضي ، كان معظم تركز السكان واالنتشار وحىت أوائل اخلمسينيات من

العمرانية الصغرية  داخل سور مدينة الكويت القدمية ، كما انتشرت بعض التجمعات والقرى

مباشرة كالدمسة وبنيد القار  عثرة خارج هذا السور كاملناطق اليت تقع ابلقرب من السوراملب

  2السور )منطقة حويل اليت تبعد حنو  والشعب والشامية ، مث املناطق اليت تقع جنوب شرق

كم عن السور، منطقة مشرف وتبعد حنو   80 كم جنوب شرق سور املدينة ، الساملية وتبعد

كم من سور املدينة (، مث على امتداد الشريط   81 لرميثية وتبعد حنوكم من السور، ا  2

اليت متيزت ابلزراعة وخباصة اخلضروات واحلبوب وانتاج  الساحلي إىل الغرب )قرية اجلهراء

ىل اجلنوب ابلقرب من الساحل انتشرت وإكم عن سور املدينة (،   30 التمور واليت تبعد حنو

 اعة والصيد والغوص ورعي املاشية )أبو فطرية ، الفنطاس ، أبومتيزت أبنشطة الزر  القرى اليت

 كم عن سور املدينة (، كما  80حليفة ، الفحاحيل ، الشعيبة ، األمحدي اليت تبعد حنو 

الكويت )أبرق  انتشرت بعض التجمعات العمرانية املنعزلة واملتفرقة يف الصحراء جنوب مدينة

كم خارج   81 وتبعد حنو رج السور، جليب الشيوخكم خا  80خيطان والفروانية وتبعد حنو 
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ابإلضافة إىل التجمع العمراين يف  كم جنوب سور املدينة (،  11السور، املقوع وتبعد حنو 

الساحل يف اجتاه الشمال الشرقي ، وكان  كم من  12غرب جزيرة فيلكا اليت تبعد حنو 

(، وميكن تتبع مراحل النمو 1 )خريطة رقم (1)والزراعة  سكاهنا يعتمدون على الصيد والغوص

 (.8خالل الشكل رقم ) التالية ملدينة الكويت من

 
 ، مع إدخال بعض التعديالت من الباحثة.51، ص 1552عن: الصباح وعزت ، 

  (1اخلريطة رقم )
م أجري أول تعداد لسكان دولة الكويت ، حيث مت حتديد  8922ويف عام  

 اطق أو جتمعات تعتمد على الزراعة والرعيعشرة منطقة سكنية حضرية ، وست من مخس

ابلسور، كما   والصيد، ومل حتدد حدود املناطق بدقة ابستثناء مدينة الكويت القدمية احملاطة

كم جنوب شرق   2) كانت هناك بعض املناطق حتتوي عدة جتمعات عمرانية كمنطقة حويل

يت يرجع إنشاؤها إىل عام وال مدينة الكويت ( اليت ضمت جتمعات حويل والنقرة واجلابرية،

  .(3)م 8902
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 م عندما 8921وظلت منطقة اجلابرية جزءا أو امتدادا ملنطقة حويل حىت عام  

حمافظة  ( لتقسيم البالد إىل ثالث حمافظات إدارية هي2صدر أول مرسوم أمريي رقم )

خ ، ميناء الشوي عاصمة الكويت اليت ضمت مدينة الكويت القدمية داخل السور، الشويخ،

املنصورية ، الروضة  الصليبيخات ، الشامية ، كيفان ، الفيحاء، القادسية ، الدعية ، الدمسة،

وربه ، جزيرة بوبيان .  ، بنيد القار، اجلهراء، أمغرة ، الدوحة ، جزيرة أم النمل ، جزيرة

،  ،حويل ، النقرة ، الساملية وحمافظة حويل وتشمل مناطق : الشعب ، العديلية ، اخلالدية

الشيوخ ، اجلابرية ، مشرف ،  الرميثية ، الرأس ، الفروانية ، أبرق خيطان ، الصليبية ، جليب

جزيرة عوهه. وحمافظة األمحدي واليت  السرة ، املطار الدويل ، جزيرة مسكان ، جزيرة فيلكا،

الفنطاس ، أبو حليفة ، املنقف ، الفحاحيل  احتوت مناطق : مدينة األمحدي ، الفنيطيس،

واره، الضباعية، املقوع ، الصباحية ، جزيرة قاروه  ميناء األمحدي ، الشعيبة ، ميناء عبدهللا، ،

 .(8)، جزيرة أم املرادم ، جزيرة كرب

الكويت  وظهرت منطقة اجلابرية منطقة منفصلة عن منطقة حويل يف التعداد العام لسكان

  فيما بعد. ة كما سيتضحن ظلت حدودها اجلنوبية والغربية غري واضحوإم،  8922عام 

لسنوات  وقد مت تتبع التطور العمراين ملنطقة اجلابرية من خالل الصور اجلوية 

العمرانية من  ، حيث مت حساب املساحات1003، 8992، 8991، 8922، 8920

خالل سنوات  مث حساب معدالت النمو العمراين ArcGis  الصور ابستخدام برانمج

  يت:الدراسة كما سيتضح فيما أي
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  م : 1691العمران عام   -8

 م أرض فضاء يف 8920ظهرت منطقة اجلابرية يف الصورة اجلوية لعام   

العمران  معظمها ابستثناء بعض نقاط العمران املتفرقة يف جهة الغرب ، وقد بلغت مساحة

كم   1.2 ـب فقط من مجلة مساحة اجلابرية البالغة %8118أي بنسبة  1كم 8188حوايل 
اختذها سكاهنا منطقة  ة خللو منطقة اجلابرية من العمران وقرهبا من مدينة الكويت. ونتيج1

  تنزه يقومون برحالت الرب إليها وخباصة يف فصل الربيع.

 8920لعام  (2)(1( والشكل البياين )8( واجلدول ) 3فمن اخلريطة رقم )  

 ( اليت بلغت مساحة9، ق 2، ق 1، ق 8يتضح أن العمران تركز يف القطع الغربية )ق  م ،

ذلك  من مجلة مساحة عمران اجلابرية يف %23أي حنو  1كم   0113العمران فيها حنو 

  0112 ( اليت بلغت مساحة العمران حنو80، ق 2، ق 3الوقت ، مث جاءت القطع )ق 

يف قطع )ق  منها، ابإلضافة إىل انتشار بعض البيوت والطرق املتفرقة %13أي حنو  1كم 

 %8 لـتتجاوز ا أي بنسبة ال 1كم   0102( اليت بلغت مساحتها حنو 18، ق 88، ق 8

   العمران . فظهرات خاليتني متاما من 1، 2من مجلة العمران ، أما قطعيت 

م كان ال  8920وبصورة عامة جند أن العمران يف منطقة اجلابرية عام   

 يف اجلهة الغربيةمن مساحة العمران  %92مخس املساحة الكلية ، وكان اكثر من  يتعدى

تتعدى  ابستثناء بعض املنشآت املتفرقة اليت ال بينما ظهر اجلزء الشرقي خاليا من العمران

  من مجلة مساحة اجلابرية. %2مساحتها اكثر من 
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 (1اجلدول رقم )

 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

821201 
 128111 883830 

 

8 

831382 
 

829318 
 302232 

1 

 

28232 
 802981 

822228 
 

3 

 

33092 
 228182 

298382 
 

 

8 

189011 
 313290 

281221 
 

 

2 

13218 
 

322118 
 

820183 
 

2 

 

0 

 

229309 
 

229309 
 

2 

 

0 

 

223219 
 

223219 
 

1 

 

380001 
 

830121 
 

280129 
 

9 

 

882882 

 

829008 
 

212881 
 

80 
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 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

2202 
 

882289 
 

822812 
 

88 
 

82883 
 

218930 
 

232328 

 

81 
 

8883829 

 

2018238 
 

2111800 

 

 مجلة املساحة

 

 . ArcGis على القياسات اليت متت بربانمج  ءاملصدر: من حساب الباحثة بنا
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  م : 1699عام  العمران يف  -1

م اهتمت احلكومة الكويتية بعملية البناء والتعمري يف  8920بعد عام   

  ران .اجلديدة وملء الفراغات يف املناطق القدمية عن طريق نظامني النتشار العم املناطق

النظام األول : يتمثل يف بناء احلكومة " البيوت لذوي الدخل احملدود " ذات  -

املتشابه يف املناطق املستحدثة اجلديدة وتوزيعها على األهايل الكويتيني ،  النمط

  به حىت اآلن . هذا النظام معموال واستمر

 ع بداايتالنظام الثاين : ويتمثل فيما يسمى " األرض والقرض " ، وقد بدأ م -

 السبعينيات يف املناطق القدمية واجلديدة ومستمر حىت اآلن أيضا، حيث يتم

 تقسيم املساحات اخلالية ابملناطق إىل قسائم متساوية املساحة مث توزيعها على

 الكويتيني ابإلضافة إىل قرض إسكاين من بنك التسليف للبناء. وكانت منطقة

  ذا النظام .اجلابرية من املناطق اليت طبق عليها ه

انتشار  ( جند3( والرسم البياين رقم )1( واجلدول رقم )8فمن اخلريطة رقم ) 

ومتفرق وخباصة يف  م، ولكن بشكل مبعثر 8922العمران يف مجيع قطع منطقة اجلابرية عام 

بلغ  (2)أي مبعدل منو للعمران  1كم  02.1اجلزء الشرقي ، حيث بلغت مساحة العمران حنو 

م. وقد ارتفعت  8922و  8920 ل فرتة الستة عشر عاما الفاصلة بنيخال %913حنو 

تضاعفت هذه النسبة حيث بلغت  م بل 8920نسبة البناء عما كانت عليه يف عام 

االعتبار أن منطقة اجلابرية كانت من  من مجلة مساحة اجلابرية . مع األخذ يف 33%

فرتة لعدة أسباب ، منها: العامل تلك ال املناطق غري املرغوبة للسكن عند الكويتيني يف

قل بعد ذلك، ابإلضافة إىل نالفرتة والذي  ركزي فيها يف هذهالنفسي كوجود السجن امل
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وط، وهذا املسمى له وطة " ومجعها احلبعضها " احل انتشار البيوت العربية اليت أطلق على

زيلت هذه اجتماعيا حيث تستغل ملآرب حمظورة ، وقد أ معان سلبية غري مرغوب فيها

هناك أسباب أخرى إذ مل يكن مبنطقة اجلابرية أي خدمات  البيوت فيما بعد. كما كانت

شبكة للمياه حيث كان السكان يعيشون على مياه عرابت بيع املياه  للصرف الصحي أو

مجيع الشوارع مرصوفة ، وقد ظلت منطقة اجلابرية حمرومة من هذه  )التناكر( ومل تكن

بعيدة  ذوقد اعتربت منطقة اجلابرية حينئ التسعينيات من القرن املاضي ،أوائل  اخلدمات حىت

 (.1واجتماعيا ومكانيا عن مدينة الكويت ، )اخلريطة رقم  نفسيا

 
 من مجلة %80( على نسبة كبرية من البناء بلغت 9وقد استحوذت قطعة ) 

فيهما  ت نسبة العمران( يف املرتبة الثانية حيث بلغ2، 8عمران اجلابرية ، مث جاءت قطعتا )

القطع  من مجلة العمران . وبشكل عام فقد زادت معدالت العمران يف مجيع %9حنو 

وتثمني جزء منها  ( نظرا إلزالة مباين السجن املركزي وبعض البيوت العربية1ابستثناء قطعة )
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 الشكل كما هو موضح يف الستغالله يف بناء املركز التجاري ملنطقة اجلابرية فصارت شاغرة ،

  (.1(، واجلدول رقم )3البياين رقم )

 م صدر قرار البلدية رقم )م ب / 8923ومع بداايت السبعينيات ، ويف عام  

 اخلاص بتنظيم منطقة اجلابرية حبدودها 8923/ 88/  18( بتاريخ  23/ 81/ 128

 منوذجي اخلارجية والداخلية اليت تظهر حاليا، والذي ينص على أن مجيع قطع اجلابرية سكن

مركز جتاري  ( سكن استثماري ، ابإلضافة إىل استحداث3، 1، 8للكويتيني ابستثناء قطع )

 م.8928 يف هذه القطع ، مع تثمني بعض البيوت والعقارات هلذا الغرض يف عام
 (1اجلدول رقم )

 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

118088 

 

91319 8 
 

883830 
 

 

8 

12192 
 

111388 
 

302232 

 

 

1 

829922 
 

302219 
 

822228 
 

3 

 

22228 
 

282293 
 

298382 

 

8 

 

121899 
 

118829 
 

281221 
 

2 
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 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

882938 
 

301981 
 

820183 
 

 

2 

22282 
 

898228 
 

229309 
 

 

2 

881138 

 

830921 
 

223219 
 

 

1 

229122 

 

828003 

 

280129 
 

9 

 

882222 
 

829218 
 

212881 
 

80 
 

13283 

 

328888 822812 
 

88 
 

882292 
 

889229 
 

232328 81 

 

1022101 
 

8828191 
 

 مجلة املساحة 2111800

 

 املصدر: من حساب الباحثة.
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  م : 1665العمران عام   -3

( ارتفاع معدالت النمو العمراين بشكل كبري يف 2توضح اخلريطة رقم )  

 %22 قطع منطقة اجلابرية وبنمط متصل ومنظم حىت بلغت نسبة مساحات البناء حنو مجيع

مبعدل منو عمراين  أي 1كم   01.8و من مجلة مساحة اجلابرية . وقد بلغت مساحة البناء حن

نتيجة لتشبع املناطق السكنية  م 8991/ 8922خالل الفرتة الزمنية  %2سنوي بلغ حنو 

واحلكومة إىل التوجه للمناطق ما بعد  مشال الدائري الرابع ابلسكان والبناء مما دفع السكان

ياسات يجة التباع الدولة للسوالريموك وغريها، ونت الدائري الرابع مثل مناطق اجلابرية والسرة

املخططات اهليكلية ، وخباصة املخطط اهليكلي للمناطق  ة يفثلاإلسكانية املخططة واملتم

م مت توفري وجتهيز األراضي  8913واملخطط اهليكلي املعدل عام  م 8922احلضرية لعام 

ت النمو للمخططات ملواجهة الزايدة السكانية املطردة نتيجة ارتفاع معدال للسكن طبقا

م.  8990للكويتيني ابإلضافة إىل الزايدة اهلائلة يف أعداد الوافدين قبل سنة  السكاين

 % 92كثر من أم كان من آاثرها نزوح  8990غزت العراق دولة الكويت عام  وعندما

 من مجلة السكان الكويتيني. %20السكان الوافدين وحنو  من مجلة
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 ( نالحظ انتشار العمران يف مجيع3قم )( واجلدول ر 8ومن الشكل البياين ) 

م،  8922و  8920قطع اجلابرية وبشكل متصل ومنظم خالف ما كانت عليه يف عامي 

كثر أ( إلزالة 9وقطعة ) ( اليت ظلت خالية لبناء املركز التجاري للجابرية،1ابستثناء قطعة )

نيات خالل السبعي نيتباليت  (2)وط "يت ب " احلمسمن البيوت اليت  %20من 

قبل الشباب للهو غري  والثمانينيات حيث كان معظمها سكنا للعمال ، وبعضها استغل من

تقسيمها وتوزيعها على  الربي ء، مما جعل احلكومة تبادر إىل إزالة هذه البيوت ، مث إعادة

اخنفاض نسبة العمران يف  السكان الكويتيني مرة أخرى على شكل قسائم ، مما أدى إىل

 م. 8991عام  %2و حن م إىل 8922عام  %80يف هذه القطعة من حنو بداية األمر 
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 (3اجلدول رقم )

 مساحة أراضي

 1  م البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

111131 

 

818292 
 

883830 8 

 

18120 
 

111222 
 

302232 

 

1 

 

322892 

 

91329 
 

822228 
 

 

3 

322208 
 

112288 
 

298382 

 

 

8 

382028 

 

112202 
 

281221 
 

2 

 

198880 
 

822803 
 

820183 
 

 

2 
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 مساحة أراضي

 1  م البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م

 

 رقم القطعة

 

832331 

 

813920 
 

229309 
 

2 

 

283829 
 

20238 
 

223219 
 

1 

 

321080 
 

321119 
 

280129 
 

 

9 

808318 
 

810118 
 

212881 
 

80 
 

192988 

 

821180 
 

822812 
 

88 
 

388132 
 

892831 232328 81 

8018018 
 

1102022 
 

2111800 

 

 مجلة املساحة

 

  .الباحثة حساب من: املصدر
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 م : 1669العمران عام   -8
م  8998 استمر االمتداد العمراين مبنطقة اجلابرية يف الزايدة وخباصة بعد عام

 عام حترير الكويت من الغزو، ورجوع مجيع السكان الكويتيني ، قد صاحب

رة قبل الغزو. ذلك تدفق العمالة الوافدة أبعداد هائلة تفوق معدالت اهلج

ذلك حدوث الزايدة الكبرية جلملة السكان )كويتيني ووافدين (  فكانت نتيجة

من مجلة مساحة  %22بلغت نسبة العمران حنو  مبنطقة اجلابرية ، حيث

والعمارات االستثمارية اجلديدة يف قطع  اجلابرية ، ومت بناء الكثري من املباين

(8 ،1 ،3.)  

 حساب مساحة أراضي العمران اليت بلغت حنو ( مت2فمن اخلريطة رقم )  

العمران ال  سنواي، وأصبحت األجزاء اخلالية من %8.8أي مبعدل منو عمراين  1كم   21.8

املساحة متثل قسائم  من مجلة مساحة اجلابرية ، وهي أجزاء مبعثرة وصغرية %12 لـتتجاوز ا

خالية من العمران ، فقد  ةمساحات كبري  ( هبما8، 1ن ظلت قطعتا )وإ عليها بعد. نبيمل 

الطبية كمستشفى مبارك وكلية  ( للخدمات العامة ، وخباصة اخلدمات8خصصت قطعة )

العلوم الطبية ، ومركز لإلسعاف ، وبنك  الطب وكلية طب األسنان وكلية الصيدلة ، ومركز

يات وقد تركت املساحة اخلالية من عمل الدم ، ابإلضافة إىل حمطة مياه عذبة ، وبنكني،

( فكما ذكران من قبل 1اخلالية يف قطعة ) التوسع يف اخلدمات يف املستقبل ، أما املساحة

تعاونية كبرية ، وحديقة عامة للتنزه ، وحمطة بنزين (.   التجاري )مجعية خصصت لبناء املركز

فيها معدالت البناء مرة أخرى حيث امتد العمران يف  ( زادت9كما نالحظ أن قطعة )

  أغلب الفراغات بني البيوت . الفضاء وامتألت معظم أراضي
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 ( جند أن النمو العمراين مشل2( والشكل البياين رقم )8ومن اجلدول رقم )  

ذكرانها من  ( لألسباب اليت1مجيع قطع اجلابرية وظلت يف ارتفاع ملحوظ ، ابستثناء قطعة )

املقدمة  ( يف9، 2، 80، 1قبل، وقد تفاوتت معدالت النمو بني القطع فنجد قطع )

مساحة اجلابرية ، بينما  من مجلة %1( اليت ارتفعت فيها نسبة العمران إىل 9وخباصة قطعة )

 معدالت النمو العمراين. ( أتيت يف املرتبة الثانية من حيث81، 88، 2، 8جند قطع )
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 (4اجلدول رقم )
مساحة أراضي الفضاء  5مساحة القطعة بـ م  رقم القطعة

 5بـ م 

احة أراضي البناء بـ م مس

5 

1 711711 151971 586589 

5 115915 557155 81211 

1 795227 151159 179158 

7 267172 161818 711215 

2 275958 86761 721185 

9 721871 62915 122559 

5 226116 95625 761125 

8 251586 51811 276629 

6 571896 556185 211985 

11 282178 116111 792875 

11 722752 155771 155981 

15 215157 111655 711165 

 7958175 1276521 9558111 مجلة املساحة

 املصدر : من حساب الباحثة.
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 م: 5115عام  العمران يف  -2

الطرق ، وشبكة  مت االهتمام مبنطقة اجلابرية يف أواخر التسعينيات حيث مت استكمال شبكة

من اخلدمات  ب ، وشبكة التليفوانت ، وهبا الكثريالصرف الصحي ، وشبكة مياه الشر 

املدينة . أصبحت  التعليمية واخلدمات الصحية ، ابإلضافة إىل وقوعها ابلقرب من مركز

  منطقة اجلابرية من املناطق اجلاذبة للسكان )الكويتيني والوافدين (.

( جند أن العمران زحف على مجيع أراضي الفضاء 2فمن اخلريطة رقم )  

 من مجلة %98م أي بنسبة  1003 عام 1كم   18.2بلغت مساحة العمران حنو  حىت

مجيع  سنواي. وميكن القول أن %3.2مساحة اجلابرية بواقع معدل منو عمراين بلغ حنو 

 لـابستثناء أراضي ا أراضي منطقة اجلابرية قد استغلت يف البناء املسموح به من قبل البلدية،

تبلغ مساحة األراضي الفضاء  ( حيث8، 1خباصة يف قطعيت )اخلالية ألغراض خدمية و  2%

م من بناء املركز التجاري  1002 من مجلة مساحتيهما. وقد مت االنتهاء عام %2حنو 

وأصبحت نسبة العمران تزيد فيها على  (،1واحلديقة العامة يف املساحة اخلالية يف قطعة )

 م . 1002( عام 1 كم  013مربع ) لف مرت 301من مساحتها البالغة  92%
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 ( أن معدالت البناء2، 2( والشكل البياين رقم )2ويتضح من اجلدول رقم ) 

مساحة  (، حيث بلغت8وصلت إىل القمة يف مجيع قطع منطقة اجلابرية ابستثناء قطعة )

أي  1كم   13.2 من مجلة مساحة اجلابرية البالغة حنو 1كم   18.2الرقعة العمرانية حنو 

املقدمة من نسب  ( يف9من املساحة اإلمجالية ، وأتيت قطعة ) %98 لـبنسبة تفوق ا

ي القطع يف ابق ( يف املرتبة الثانية ، مث 81 ،2، 2، 1، 80مساحات البناء، مث قطع )

ومتقاربة مما يدل على أن  ن كانت الفروق بني نسب البناء ابلقطع صغريةوإاملرتبة الثالثة ، 

فيها من قبل الكويتيني ابستثناء بعض  ناء قد استغلت ابلبناءمجيع األراضي املسموح فيها ابلب

 القسائم اليت جيري البناء فيها حاليا.
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 (9اجلدول رقم )

 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م 

 

 رقم القطعة

 

808328 
 

81022 
 

883830 

 

8 

 

92290 
 

188082 
 

302232 

 

1 

 

820810 
 

82838 

 

822228 
 

3 

 

822822 

 

882110 
 

298382 
 

 

8 

231022 
 

8201 
 

281221 

 

 

2 

882019 
 

3188 

 

820183 
 

 

2 

221882 
 

8828 
 

229309 
 

2 

 

228812 
 

1323 
 

223219 
 

 

1 

212281 
 

82121 
 

280129 
 

 

9 

218220 
3392 

 
212881 

 
80 
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 مساحة أراضي

 1م  البناء ب

 

 مساحة أراضي

 1م  الفضاء ب

 

 ب مساحة القطعة

 1م 

 

 رقم القطعة

 

823188 
 

8988 
 

822812 
 

88 
 

232021 
 

8382 
 

232328 

 

81 
 

2132822 
 390981 2111800 

 مجلة املساحة

 

 

 الباحثة حساب من: املصدر

 
 وان كان حتليل التطور العمراين ملنطقة اجلابرية قد توقف خالل الدراسة عند 

هي  م، إال أن الرقعة العمرانية استمرت كما 1003التصوير اجلوي يف شهر ديسمرب عام 

( اليت 2) مم حيث مل حتدث تغريات كثرية ، كما يتضح من اخلريطة رق 1002حىت عام 
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امليدانية تبني أنه  م. ومن خالل الدراسة 1003تبني استغالل أراضي منطقة اجلابرية يف عام 

(، 1للجابرية بقطعة ) م بدأ استغالل وبناء اجلزء اخلاص ابملركز التجاري 1002بعد عام 

 لـاما يقارب  املبنية إىل م لتصل مساحة الرقعة 1002وقد مت االنتهاء من البناء يف عام 

 من مجلة مساحة منطقة اجلابرية. 91%

 
 

 وقد اختلفت منطقة اجلابرية يف خطة إنشائها بعض الشيء عن خطة مدينة 

وتتعامد  ت اخلطة اإلشعاعية يف تقسيماهتا للقطع السكنية إذ تتقاطعذالكويت ، حيث اخت

ل مربع على شك سكنية معظمها قطعة 81( مما أدى إىل إنشاء 8الطرق فيها )خريطة رقم 

بني الطرق اإلشعاعية  نيت مدينة الكويت على اخلطة اإلشعاعية الدائرية اليت جتمعب، بينما 

ويطلق على هذه اخلطة أيضا "  من مركز املدينة القدمية والطرق الدائرية ذات املركز املتحد،

سكنية تنظيمية تزداد مساحتها كلما  نسيج العنكبوت " . وقد نتج عن هذه اخلطة مناطق

اجلابرية من تعامد الدائريني الرابع واخلامس مع  ابتعدان عن مركز املدينة . فظهرت منطقة

  .1كم   2مبساحة تقدر حبوايل  طريقي الفحاحيل واملغرب السريع



31 

 احلولية الثالثون -413الرسالة 

اجلابرية  ( تبني املراحل املختلفة للنمو العمراين اليت مرت مبنطقة1واخلريطة رقم ) 

 م. 1003إىل عام م  8920خالل الفرتة املمتدة من عام 

 
  م(5113/ 1691) اني ملنطقة اجلابرية خالل الفرتةكالنمو الس - اثاني

 ال ميكن دراسة العمران ملنطقة ما دون اللجوء لدراسة السكان الذين يعيشون 

سكان  على هذه الرقعة العمرانية ، فالعالقة وطيدة بني العمران والسكان ، فال عمران بدون

وحىت تكتمل  ن . فبعد دارسة التطور العمراين يف منطقة اجلابرية،وال سكان بدون عمرا

وتكاثرهم على زايدة  الصورة عنها جيب دراسة السكان الذين سكنوها وساعدوا بنموهم

اجلابرية يف البناء والتعمري  من مساحة منطقة %91الرقعة العمرانية حىت مت استغالل حنو 

  أراضي فضاء للبناء حاليا. يوجد هبا حىت أصبحت من املناطق السكنية اليت ال

 وتعترب دراسة النمو السكاين ملنطقة اجلابرية كنموذج مصغر لدراسة النمو 

 السكاين للكويت خالل األربعني سنة املاضية . لذا سيتم حتليل النمو السكاين ملنطقة

، 8922، 8922اجلابرية من التعدادات العامة لسكان الكويت )العشرية( وهي تعداد 
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 (، وان كانت هذه السنوات ال تتطابق2و  2م )اجلدول رقم  1002، 8992، 8912

 ضئيل. مع سنوات الصور اجلوية إال أهنا متقاربة جدا من بعضها مما جيعل الفروق بينهما
 ل التعدادات املختارة للدراسةال( يبني أعداد السكان خ2دول رقم )ج

 سكان الكويت

 

 حمافظة حويل

 

 منطقة اجلابرية

 

 السنة

 

822339 
 

100923 
 

3812 

 

8922 
 

998132 
 

222219 

 

2312 
 

8922 
 

8292308 

 

921802 
 

82909 
 

8912 

 

8222220 
 

822803 
 

30808 

 

8992 
 

1998819 
 

231088 
 

29298 
 

1002 
 

 ،8992 ،8912 ،8922 ،8922) السكان تعدادات ، التخطيط وزارة: املصدر 

1002)  
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 طقة اجلابرية حبسب اجلنسية خالل سنوات( سكان من7اجلدول رقم )

 م ( 1559/  1529التعداد )

 اجملموع

 

 كويتيني غري

 

 الكويتيون

 

 السنة

 

 اجملموع

 

 إانث

 

 كورذ 

 

 اجملموع

 

 إانث

 

 كورذ 

 

 اجملموع

 

 إانث

 

 ذ كور

 

3812 
 

8198 

 

1832 
 

1012 
 

282 

 

8881 

 

8399 

 

222 
 

213 
 

8922 

 

2312 
 

8218 
 

3283 
 

8082 
 

921 
 

3022 
 

8381 

 

212 
 

212 
 

8922 

 

82909 
 

9021 
 

1122 
 

88221 
 

2920 
 

2281 

 

2138 
 

3091 
 

3839 
 

8912 
 

30808 

 

82093 

 

88301 
 

88312 
 

1808 
 

2118 82082 
 

2919 
 

1012 
 

8992 
 

29298 
 

19138 

 

30320 
 

32292 

 

81891 
 

89892 
 

18199 

 

88032 
 

80123 1002 
 

، 8992، 8912، 8922، 8922ت السكان )املصدر: وزارة التخطيط ، تعدادا

1002)  

م منوا   8922م إىل عام  8922 شهدت دولة الكويت خالل الفرتة من عام 

سنواي، وهو  %80للسكان ، حيث بلغ معدل النمو السكاين خالل هذه الفرتة حنو  كبريا

عكس ان أعلى معدالت النمو اليت شاهدهتا الكويت خالل نصف القرن املاضي . ومن مث من

منطقة  م كانت 8922ذلك على ابقي مناطق الكويت . ففي أول تعداد للسكان عام 
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، وقد (1)نسمة  لفأ 82اجلابرية جزءا من جتمع منطقة حويل الذي بلغ عدد سكانه حنو 

م  8922 حويل عام من مجلة سكان منطقة %2.1در عدد سكان جتمع اجلابرية بنسبة ق

م بنحو  8920عام  عدد سكان منطقة اجلابريةنسمة ، وميكن تقدير  8010أي حنو 

  نسمة. 1110

م  8922انفصلت منطقة اجلابرية عن جتمع حويل يف تعداد السكان لعام  

 يعتربه الكثري من الباحثني مبثابة التعداد األول الرمسي لسكان دولة الكويت ، وقد بلغ الذي

 كثر منأمنهم  من مجلة سكان حمافظة حويل ( %8.2نسمة ) 3812عدد سكاهنا 

السكان  من العمالة الوافدة اليت تقوم ابلبناء والتشييد يف منطقة اجلابرية ، أما ابقي 20%

الغربية  نسمة (. وكان معظم سكان اجلابرية يرتكز يف اجلهة 8800فهم من الكويتيني )

  (.9منها، يف حني تبدو اجلهة الشرقية خالية من السكان تقريبا، )خريطة رقم 

 
 خالل %8019السنوي ملنطقة اجلابرية حنو  (9)بلغ معدل النمو السكاين  وقد 

 م 8920نسمة عام  1110م(، حيث ارتفع عدد سكاهنا من  8922 /8920الفرتة )
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 يتماشى مع املعدل العام للنمو م. وهو معدل منو كبري 8922نسمة عام  3812إىل 

  السكاين للكويت خالل نفس الفرتة .

 لكثري من العمال الوافدين يف منطقة اجلابرية ، فقد بلغ عددونتيجة لوجود ا 

 %28.3 من مجلة سكان اجلابرية )نسبة الذكور %21ذكرا بنسبة  1812الذكور حنو 

وافد بنسبة  ذكر 8802من مجلة السكان ابلكويت آنذاك (، أغلبهم من الذكور الوافدين 

كانت مرتفعة جدا  سبة النوع، أي أن ن%38ذكر كوييت بنسبة  210تقريبا، وحنو  22%

النوع جلملة سكان  (، ونالحظ أهنا ال ختتلف كثريا عن نسبة800/  828حيث بلغت )

م، )الشكل البياين  8922 ( خالل نفس الفرتة الزمنية أي يف تعداد821/800الكويت )

 (.1رقم 

 
 

م ارتفع عدد سكان منطقة اجلابرية إىل  8922يف تعداد السكان لعام  

 تقريبا %2.2نسمة تقريبا، أي مبعدل منو سنوي يبلغ 8900سمة أي بزايدة ن 2312

 خالل نفس الفرتة (، ونالحظ أن %88.3)معدل النمو السنوي جلملة سكان الكويت 
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ويرجع  معدل النمو السكاين للجابرية اخنفض كثريا عن املعدل العام للنمو السكاين للكويت،

تلك الفرتة  يرغبون يف السكن يف منطقة اجلابرية يف ذلك إىل أن أغلب الكويتيني كانوا ال

  لألسباب اليت مت ذكرها سابقا.

حمافظة  وعلى الرغم من زايدة عدد سكان اجلابرية فإن نسبتهم من مجلة سكان 

ارتفعت  فقط من مجلة سكان احملافظة ، كما %8.0إىل  %8.2حويل قد اخنفضت من 

فقط من  %12 مجلة سكان اجلابرية مقابل حنومن  %22نسبة السكان الوافدين إىل حنو 

االتساع حيث  السكان الكويتيني ، وقد استمر الفرق بني أعداد الذكور وأعداد اإلانث يف

ارتفاع نسبة النوع  فقط لإلانث ، مما أدى إىل %30مقابل  %20بلغت نسبة الذكور حنو 

جلملة سكان الكويت  م )نسبة النوع 8922( يف عام 800/  132مبنطقة اجلابرية إىل )

النوع للكويت تقريبا، وذلك  (، ونالحظ أن نسبة النوع ابجلابرية ضعف نسبة800/  818

مالة الوافدة اليت أغلبها تدفق الع الستمرار عزوف الكويتيني عن السكن فيها، مع استمرار

 االنتشار مبنطقة اجلابرية . وان بدأ السكان يف كور الستكمال عمليات البناء والتشييدذ من ال

الرتكز يف األجزاء الغربية وخباصة يف الركن اجلنويب الغريب  يف مجيع قطع اجلابرية مع استمرار

 (.9(، والشكل البياين رقم )80اخلريطة رقم ) (،9)قطعة رقم 
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 م زايدة كبرية يف عدد سكان منطقة اجلابرية 8912شهد تعداد السكان لعام  

 لة سكان حمافظة حويل (، أي تضاعف ثالثمن مج %1نسبة ) 82909حيث بلغ 

السكاين إىل  مرات ونصف تقريبا خالل عشر سنوات فقط، مما أدى إىل ارتفاع معدل النمو

جلملة سكان الكويت  ورن مبعدل النمو السكاينقسنواي، وهو معدل كبري إذا ما  13.2%

ان الوافدين إىل نسبة السك سنواي خالل نفس الفرتة . وقد اخنفضت %2.8الذي بلغ حنو 

كور بشكل كبري ذ اخنفضت أعداد ال من السكان الكويتيني ، كما %32مقابل  %22حنو 

لإلانث ،  %28مقابل  %89حنو  بل قل عن أعداد اإلانث حيث بلغت نسبة الذكور

وقد استمرت نسبة النوع  (91/800) ومن مث اخنفضت نسبة النوع مبنطقة اجلابرية إىل

(، وميكن إرجاع هذه التغريات اليت حدثت 800 / 831تفاع إىل )لسكان الكويت يف االر 

أوهلا زايدة إقبال الكويتيني على السكن يف منطقة  خالل هذه الفرتة إىل عدة أسباب ،

اخلدمات ، ويف املقابل خروج الكثري من العمال الوافدين  اجلابرية بعد استكمال الكثري من

إلضافة إىل تدفق السكان الوافدين للسكن يف جديدة أخرى ، اب للعمل والسكن يف مناطق

ذكورا فقط بعد قرار البلدية بتنظيم هذه القطع  كأسر، وليس عماال ( 3 ،1، 8القطع )

م. وقد زاد انتشار السكان يف مجيع قطع اجلابرية ،  8923استثماري عام  على أهنا سكن

 ة والشمالية واجلنوبية ، )اخلريطةتركز السكان من اجلانب الغريب إىل األجزاء الشرقي وان انتقل

 (.80، والشكل رقم88رقم 
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 م، اخنفضت 8992يف أول تعداد لسكان الكويت بعد الغزو والتحرير عام  

يف  م نتيجة هلذا الغزو، 8912لف نسمة عن تعداد أ 811مجلة سكان الكويت بنحو 
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 30808 إىلم  8912نسمة عام  82909حني ارتفع عدد سكان منطقة اجلابرية من 

سنواي،   %2.0حنو  م، أي بزايدة املثل تقريبا، ومبعدل منو سكاين بلغ 8992نسمة عام 

  سكان حمافظة حويل. من مجلة %2.2كما ارتفعت نسبة سكان اجلابرية إىل حنو 

 م عاد مجيع الكويتيني إىل الكويت بينما 8998ونتيجة للغزو مث التحرير عام  

 ر الذي أدى إىل زايدة نسبة الكويتيني وألول مرة يف منطقةعاد جزء من الوافدين ، األم

بشكل  ، كما زادت نسبة اإلانث%82بينما اخنفضت نسبة الوافدين إىل  %23 اجلابرية

نسبة النوع  للذكور، ومن مث اخنفضت %82مقابل  %23ملفت للنظر حيث بلغت حنو 

سكان الكويت  مجلة( على الرغم من ارتفاع نسبة النوع على مستوى 800/ 19إىل )

حيث بلغت  (، ويرجع السبب يف ذلك إىل زايدة أعداد اإلانث الوافدات800/  831)

من األسر اجلماعية  من مجلة السكان الوافدين نتيجة لوجود الكثري %22كثر من أنسبتهن 

شرق آسيا والدول األوربية  من اإلانث الوافدات العامالت ابلتدريس والتمريض وخباصة من

املدارس األجنبية اخلاصة  ( نتيجة النتشار8،1،3سكن االستثماري يف قطع ) يف ال

  (.88واملستشفيات االستثمارية ، الشكل رقم )
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 ( جند أن السكان انتشروا على مجيع أراضي اجلابرية81ومن اخلريطة رقم ) 

 (.8، 1ابستثناء بعض الفراغات وأراضي أمالك الدولة يف قطعيت )

 
 

 واستقرار األوضاع السياسية واالقتصادية ، وبسبب عدم وجود ونظرا لعودة 

السكانية قبل  خطة أو سياسة سكانية واضحة املعامل بعد التحرير ملعاجلة اختالل الرتكيبة

تدفق العمالة الوافدة  الغزو واحلد من تدفق العمالة الوافدة إىل البالد، مما أدى إىل املزيد من

 حاليا، حىت قارب عدد سكان يت بلغت اكثر من مليون نسمةوخباصة العمالة اآلسيوية ال

  م.  1002الكويت ثالثة ماليني نسمة عام 

 وقد انعكست هذه الزايدة السكانية على مجيع مناطق الكويت ، ومنها منطقة 

السكان  م أي تضاعف 1002نسمة عام  29298اجلابرية اليت ارتفع عدد سكاهنا إىل 
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يتماشى مع  سنواي، وهو معدل %912و سكاين بلغ حنو خالل عشر سنوات مبعدل من

  سنواي خالل نفس الفرتة . %910املعدل العام للدولة الذي بلغ حنو 

من مجلة  %918ونتيجة الرتفاع عدد سكان اجلابرية وزايدة نسبتهم إىل  

 حمافظة حويل أصبحت منطقة اجلابرية تستقطب سكن العائالت واألسر من السكان سكان

 كور وأعداد اإلانثذ ة ، مما أدى إىل تقارب أعداد الين ابإلضافة إىل األسر الكويتيالوافد

 لإلانث ، ومن مث أصبحت نسبة النوع %89مقابل  %28حيث بلغت نسبة الذكور 

الكويت  ( يف منطقة اجلابرية يف حني ظلت نسبة النوع جلملة سكان800/ 808طبيعية )

 (.81الشكل رقم )(، 829/800يف ارتفاع حيث بلغت حنو )

 
وهذا  ولقد زاد انتشار السكان جبميع القطع السكنية مع زايدة النمو العمراين، 

اليت مت دكرها  م ابستثناء األجزاء 1002( لتوزيع السكان عام 83ما توضحه اخلريطة رقم )

  سابقا.
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  وبشكل عام تعكس الكثافة السكانية ملنطقة ما مراحل النمو السكاين اليت 

 ( اللذين يوضحان تطور83( والشكل رقم )1ا املنطقة ، فمن اجلدول رقم )مرت هب

الكثافة  معدالت الكثافة السكانية العامة مبنطقة اجلابرية خالل التعدادات السكانية جند أن

نسمة /كم  1129م إىل  8922عام  1نسمة /كم  228السكانية يف تزايد مستمر من 

اكثر من  م، بل كانت تتضاعف 1002عام  1نسمة /كم  9218م إىل 8912عام  1

السكاين والعمراين  مرتني كل عشر سنوات ، وهذا ما يؤكد ويتماشى مع مراحل تطور النمو

 ملنطقة اجلابرية خالل األربعني سنة املاضية.
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 (8اجلدول رقم )

 الكثافة السكانية

 1نسمة / كم

 

 السنوات

 

228 
 

8922 
 

122 
 

8922 

 

1129 

 

8012 
 

8111 
 

8992 
 

9218 
 

1002 
 

 املصدر: من حساب الباحثة.
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 انيكة بني النمو العمراني والنمو السالعالق - االثث
  م(5113 /1693مبنطقة اجلابرية )

ملنطقة  بعد أن تناولت الدراسة التحليل لكل من النمو العمراين والنمو السكاين 

م.  1002 م إىل 8920منية من اجلابرية إحدى مناطق الكويت السكنية خالل الفرتة الز 

هنا جيب أن  والسؤال هنا هل هناك عالقة بني النمو العمراين والنمو السكاين ؟ اإلجابة

تكون طردية يف  تكون بنعم ، فمن خالل الدراسة السابقة جند أن العالقة متغرية ، فقد

  مرحلة ، وتكون عكسية يف مرحلة أخرى .

 ( يتبني أن العالقة متغرية بني82، 88( والشكلني )80، 9فمن اجلدولني ) 

السكاين  منحىن النمو العمراين ومنحىن النمو السكاين مبنطقة اجلابرية ، وجند منحىن النمو

والتخبط يف  متغريا ومتذبذاب بني االرتفاع واالخنفاض نتيجة عمليات الغزو والتحرير

وجند يف  م ، 8992ام السياسات السكانية ، ومن املالحظ أنه آخذ يف االرتفاع منذ ع

يبدأ يف االخنفاض  املقابل منحىن النمو العمراين يسري بثبات خالل العشرين سنة األوىل ، مث

 م. 8992العمرانية منذ عام  التدرجيي نتيجة الخنفاض نسب األراضي الفضاء واتساع الرقعة
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 (5اجلدول رقم )

 النمو

 السكاين

 

 عدد السكان

 

 السنوات

 

 

 

3812 
 

8992 
 

8.2 

 
2312 

 

8922 
 

8119 
 

82909 
 

8912 
 

2.8 

 
38808 

 

8992 
 

2.0 

 
29298 

 
1002 

 

 املصدر: من حساب الباحثة
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 ( 15اجلدول رقم )

 النمو

 العمراين

 

 مساحة

 البناء

 

 السنوات

 

 

 

8.88 

 
8920 

 

8.0 

 

1.02 

 
8922 

 

8.0 

 

8.01 

 
8991 

 

3.1 

 

8.22 

 
8992 

 

3.1 

 

2.18 

 
1003 

 

 حساب الباحثةاملصدر: من 
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مبنطقة  وميكن إرجاع صعود منحىن النمو السكاين وهبوط منحىن النمو العمراين 

االمتداد األفقي  م إىل االجتاه إىل التوسع العمراين الرأسي بدال من 8992اجلابرية منذ عام 

من  % 90من  كثرأحيث مت هدم  (8،1،3، وخباصة يف قطع السكن االستثماري )

عشرة الطوابق أو  الطابقني أو الثالثة واحالهلا بعمارات وجممعات سكنية ذات املباين ذات

يف البناء اجلديد، حيث يتم  اخلمسة عشر طابقا، ابإلضافة إىل اتباع الكويتيني نفس السياسة

طابق أو اثنني مث يؤجر الطوابق  بناء القسيمة ذات ثالثة الطوابق أو أربعة حيث يسكن يف

والوافدين ، ومن مث اجتاه معدل منوهم  إىل زايدة أعداد السكان الكويتينياألخرى ، مما أدى 

العمراين أو اجتاه إىل اهلبوط بعد استغالل مجيع  إىل االرتفاع املستمر مقابل ثبات معدل النمو

  األراضي املخصصة للبناء.

 ومل تقتصر ظاهرة التوسع العمراين الرأسي على منطقة اجلابرية فقط، بل 

حويل  هذه الظاهرة يف العديد من مناطق الكويت السكنية كمنطقة حويل ، وميدان انتشرت
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وذلك  ، والساملية ، والنقرة ، والشعب ، وبنيد القار، والفروانية، وخيطان وجليب الشيوخ ،

مدينة الكويت  بسبب ندرة األراضي املخصصة للبناء مع ارتفاع أسعارها بشكل كبري. أما

اليت يرتاوح  ت هذه الظاهرة واجتهت إىل بناء انطحات السحبداخل السور فقد تعدد

فيها بشكل خيايل ،  ارتفاعها ما بني الثالثني واخلمسني طابقا بسبب ارتفاع أسعار األراضي

 فقد يصل سعر قطع األراضي لعدة ماليني من الداننري الكويتية.

  م 5113ات األرض مبنطقة اجلابرية عام ماستخدا - ارابع
نتعرف  نتناول دراسة العمران وتطوره ومراحل منوه ملنطقة ما فيجب أنعندما  

العمراين  استخدامات األرض يف هذه املنطقة بسبب العالقة الوطيدة بني التوسع

االستخدامات   واستخدامات األرض ، فالنمو العمراين قد يكون بسبب إحدى أنواع

أو خليط بني اثنني  خلدمية أو السكنيةكالتوسع يف بناء املنشآت الصناعية أو التجارية أو ا

  كثر.أأو 

متنوعة ،  ( أن استخدامات األرض مبنطقة اجلابرية88يتبني من اخلريطة رقم ) 

مناطق الكويت  وجتمع بني العديد من االستخدامات ، مما جيعلها ختتلف عن كثري من

وال تشغل إال بقليل ،  1كم  2 لـرغم من صغر مساحتها اليت تتعدى االنموذجية على ال

 من مجلة مساحة حمافظة حويل. 2.3%
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وقد ترتب على تداخل االستخدامات ابجلابرية الكثري من املشاكل   

املرورية بسبب وجود الكثري من اخلدمات التعليمية )املدارس احلكومية  كاالختناقات

 مات الصحيةوالكثري من السفارات والقنصليات األجنبية ، ابإلضافة إىل اخلد واألجنبية (،

من  )مستشفى مبارك وكليات الطب وبنك الدم ( ابإلضافة إىل مستشفى هادي ، والعديد

(، 8)الصورة رقم  العيادات العالجية ، والعديد من مراكز التحاليل الطبية ، واملعاهد الصحية

والعديد من حمال البيع  ( واملكاتب اهلندسية،1والعديد من مكاتب احملاماة )الصورة رقم 

كوالت، أوالعديد من املطاعم وامل (،3والشراء، والعديد من الصالوانت النسائية )الصورة رقم 

الفحص الفين جلميع سيارات حمافظة حويل  والعديد من البنوك ، يضاف إىل ما سبق منطقة

للفحص يوميا، وحمطة التزود ابملياه العذبة اليت يرتدد عليها  اليت يرتدد عليها مئات السيارات

وعلى مدار الساعة لتزويد مجيع مناطق حمافظة حويل ابملياه ، وخباصة  ات التناكر يوميامئ

السرة )حطني، السالم ، الصديق ، الزهراء، الشهداء(. ومن املشاكل أيضا  مناطق جنوب

 عمليات بيع وشراء البيوت واألراضي ، ابإلضافة إىل ارتفاع اإلجيارات بشكل عام. ارتفاع
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م ، فنجد أن أكثر 1002أنواع املباين حبسب االستخدام عام   (88رقم )دول ويوضح اجل

مبان   %82فقط مبان للعمل و %3املباين خمصصة للسكن ، وحنو  من %22من 

( تصنيف 88من املباين غري مبني . كما يوضح اجلدول رقم )%2للسكن والعمل ، و

الوحدات خمصصة  من مجلة %20الوحدات حسب نوع االستخدام ، فنجد أن حنو 

من مجلة الوحدات تستغل  %3من الوحدات تستفل للعمل ، و %1للسكن ، وحنو 

الباقية فهي أما خالية أو غري مبينة . وميكن من  %19للسكن والعمل يف آن واحد ، أما الـ 

واحملال التجارية واملدارس ، فنجد اجلدولني أن نتعرف أعداد املكاتب والعيادات والصالوانت 

مبين يرتكز معظمها يف قطع  230وحدة اليت تشغل أكثر من  8820تتعدي الـ  أهنا

 ( االستثمارية 8،1،3)
 م1559( نوع املباين والوحدات يف منطقة اجلابرية حبسب نوع االستخدام عام 11اجلدول رقم )

 حويل اجلابرية الوحدة حويل اجلابرية املبين

 22312 2830 سكن 82128 1202 سكن

 89818 182 عمل 8088 882 عمل

 3822 331 سكن وعمل 2028 282 سكن وعمل

 99383 2218 اجلملة 18922 3832 اجلملة

 (4، جدول ) 1559املصدر : دليل املعلومات املدنية ، املباين والوحدات ،

أن اكثر  م، فنجد 1002( فيوضح أنواع املباين حسب الشكل عام 81أما جدول رقم )

شرقي أو عريب ،  مبنطقة اجلابرية عبارة عن منزل )فيال، بيت من مجلة املباين %10من 

قطع السكن  عمارات ذات أدوار أو طوابق متعددة ، وترتكز يف %80قصر(، وحنو 
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مستشفى ، سوق، بنك،  مباين عامة )مدرسة، %2(، وحنو 2، 8االستثماري )الصورة رقم 

 مباين حتت اإلنشاء. %1مبىن حكومي (، و 

 
 م 1559 ( نوع املباين مبنطقة اجلابرية حبسب الشكل عام11اجلدول رقم )

 اجلملة

 

 حتت

 اإلنشاء

 

 تقليدي

 

 هامشي

 

 عمارة

 

 منزل

 
 

 

3338 

 

28 
 

898 
 

 

8 

389 
 

1282 
 

 منطقة

 اجلا برية

 

11192 
 

988 
 

8288 
 

22 
 

2218 

 

10393 

 

 حمافظة

 حويل

 

  (.1، جدول )1002املصدر: دليل املعلومات املدنية ، املباين والوحدات ، 
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 وبشكل عام جند أن منطقة اجلابرية تضم العديد من االستخدامات اخلدمية 

 )اخلدمات الصحية ، اخلدمات التعليمية ، اخلدمات العامة (، فنجد تركزا كبريا للخدمات

اليت  ( للخدمات الصحية احلكومية8الصحية احلكومية واألهلية ، حيث خصصت قطعة )

املراجعني  الكبري أحد اكرب مستشفيات الكويت حيث يصل عدديشغلها مستشفى مبارك 

املرضى وأعداد  لف مراجع سنواي، خبالف أعدادأ 810للعيادات اخلارجية فقط اكثر من 

إىل ذلك مستشفى  املراجعني لألقسام التخصصية . إضافة إىل وجود بنك الدم ، يضاف

العيادات العالجية  ، والعديد مناهلادي ، وهو من اكرب املستشفيات األهلية يف الكويت 

كثر مناطق الكويت أاجلابرية ك اخلاصة ، ومعامل التحاليل ، واملعاهد الصحية . وتربز منطقة

احلكومية املختلفة )روضة، ابتدائي ،  تركزا للخدمات التعليمية لوجود العديد من املدارس

، واملعاهد التدريبية ، ابإلضافة املدارس األجنبية  متوسط ، اثنوي (، ابإلضافة إىل العديد من

كليات الطب وطب األسنان والصيدلة ومركز العلوم  إىل وجود التعليم العايل املتمثل يف

فتتوافر فيها وفق التخطيط العام للمناطق كاملساجد، واحلدائق ،  الطبية . أما اخلدمات العامة

وحمطة تزويد ابلوقود،  اجلمعية وما يضمه من خدمات أخرى ، وخمفر، واملالعب ، ومركز

   كهرابء، ومواقف سيارات . وحموالت

 وتالحظ بعض نقاط االختالف يف شكل النمط العمراين بني قطع السكن 

تتالحم  اخلاص وقطع السكن االستثماري مبنطقة اجلابرية ، ففي قطع السكن االستثماري

تتميز قطع  (، بينما2و  2املباين ، وتتعدد األدوار، وتقل مساحات الفضاء بينها )الصور 

اثنني واملسورة  السكن اخلاص ابملباين اليت أتخذ شكل الفلل املستقلة بطابق واحد أو

انتشار املباين ذات السكن  وحظ يف اآلونة األخريةلواليت تتباعد فيما بينها. ولكن  ابحلدائق

وابق . ال يتجاوز ثالثة ط االستثماري داخل قطع السكن اخلاص ، وان كان ارتفاعها
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(. وميثل 9و  1)الصورة رقم   ابإلضافة إىل انتشار املدارس اخلاصة يف قطع السكن اخلاص

 املناطق السكنية يف البداية. ذلك جتاوزا واضحا عما رمسه املخطط ملثل هذه
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(، حيث يبلغ 82 وتتميز منطقة اجلابرية بشبكة طرق داخلية متعامدة ومتوازية )اخلريطة رقم

الفرعية داخل القطع  كم، بينما يبلغ طول الطرق  1112ق الرئيسية هبا حنو طول الطر 

كم، ومعدل كثافة 21 حنو كم، وبذلك يكون مجلة أطوال طرق الشبكة  28.2السكنية حنو 

السكان وتركز العديد من اخلدمات  . وبزايدة1كم/ كم   88الطرق مبنطقة اجلابرية تبلغ 

املشاكل واالختناقات املرورية اليومية   برية ظهرتالعامة بشكل غري متوقع مبنطقة اجلا

دراسة شبكة الطرق ابملنطقة ،  املهم إعادة كالدخول واخلروج من املنطقة ، مما جيعل من

االختناقات اليومية مثل زايدة املخارج واملداخل للمنطقة ،  جياد احللول املناسبة ملعاجلة هذهوإ

 استخدام األرض . واعادة النظر يف خريطة
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  اخلالصة والتوصيات - اسمخا
خمتارة  تناولت الدراسة موضوعا مهما، وهو النمو العمراين والسكاين يف منطقة 

واملخططني  ، هلا انعكاسها على البنية احلضرية للدولة ، والذي خيدم الكثري من الباحثني

بل سفضل الاختيار أ وأصحاب القرار السياسي عند وضع اخلطط اهليكلية التنظيمية ، أو

  معدالت النمو العمراين والسكاين. واحللول ملواجهة املشاكل اليت تواجه الدولة نتيجة اختالل

 وقد مت اختيار منطقة اجلابرية بكل ما فيها من مشاكل عمرانية وسكانية 

 وتداخالت يف استخدامات األرض منوذجا لتطبيق الدراسة التحليلية الكمية ابستخدام

اخلصائص  إلضافة لوجود تقارب بني منطقة اجلابرية ومدينة الكويت يفاب ArcGis برانمج

  العمرانية والسمات السكانية.

 وقد مت احلصول على بعض النتائج من خالل تتبع تطور النمو العمراين 

القرن  م أي ما يقارب نصف 1002م إىل عام  8920والسكاين ملنطقة اجلابرية منذ عام 

  يف النقاط التالية: من الزمن ، وميكن سردها

 مرت نشأة منطقة اجلابرية بثالث مراحل ملعدالت النمو العمراين : متيزت  -8

 8922/ 8920املرحلة األوىل ابرتفاع معدالت النمو العمراين خالل الفرتة )

 م(، مث ثبات يف معدالت النمو العمراين يف املرحلة الثانية خالل الفرتة

 8992الل املرحلة الثالثة )م(، مث ابالخنفاض خ 8992/ 8922)

  م(. 1002/

 يشري منحىن النمو العمراين ملنطقة اجلابرية إىل االستمرار يف االخنفاض بعد -1

  من مساحتها يف البناء والتعمري. %91استغالل اكثر من 



18 

 حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية

ألسباب   متيزت معدالت النمو السكاين ملنطقة اجلابرية ابلبطء يف بداية نشأهتا -3

االرتفاع  ث ، مث أخذت هذه املعدالت يف التسارع حنوكثرية مت ذكرها يف البح

السكن  والتضاعف حىت اكتظت ابلسكان بعد تالشي أسباب العزوف عن

  املشاكل اليت تواجهها.فيها، وأصبحت الزايدة السكانية من أهم 

 يشري منحىن النمو السكاين ملنطقة اجلابرية إىل االرتفاع املستمر خالل فرتة -8

 توقع االستمرار يف الزايدة ، يف حني يتجه منحىن النموالدراسة ، ومن امل

  العمراين إىل االخنفاض .

 مت حصر العديد من التدخالت يف استخدامات األرض ، وخباصة يف اجلزء -2

 االستثماري من منطقة اجلابرية ، كما أوضحت الدراسة تركز الكثري من

 ية والعامة ، ابإلضافةاخلدمات أبنواعها كاخلدمات الصحية والتعليمية والتجار 

  إىل انتشار املكاتب واحملال جبميع القطع السكنية بال استثناء.

 ( 3، 1، 8انتشار ظاهرة التوسع الرأسي يف العمران ، وخباصة يف القطع ) -2

االستثمارية نتيجة لعملية السماح من قبل الدولة لتملك الشقق للوافدين ، 

، 2، 2، 8شكل كبري )الصور أرقام الذي أدى إىل زايدة عدد السكان ب األمر

2.)  

 شخصية منطقة اجلابرية االزدواجية )سكن، استثمار، خدمات عامة ( جعلها -2

 ذات طابع عمراين وسكاين خيتلف عن املناطق السكنية ذات األكثرية الكويتية

  مثل مناطق الشامية وكيفان وقرطبة وغريها.
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 ليت تعاين منها منطقة اجلابريةكما انتهت الدراسة إىل إبراز بعض املشاكل ا  

منها  نتيجة زايدة معدالت النمو السكاين والعمراين ، وتركز العديد من اخلدمات هبا، نذكر

  ما يلي:

 ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبري نتيجة التحول إىل التوسع الرأسي يف  -8

   البناء، األمر الذي شكل ضغطا كبريا على اخلدمات والبنية التحتية.

إجيارات  ارتفاع أسعار القسائم والبيوت بشكل كبري، مع زايدة كبرية أو غلو يف -1

  الشقق السكنية.

 االختناقات املرورية اليت تعاين منها منطقة اجلابرية ، حيث أصبحت خمارجها -3

  ومداخلها من أصعب املشاكل املرورية اليت تواجه سكاهنا.

 نطقة اجلابرية هي نفس املشاكلومن املالحظ أن املشاكل اليت تعاين منها م 

الكويت  اليت تواجه مدينة الكويت ، مما يؤكد اختياران ملنطقة اجلابرية منوذجا مصغرا ملدينة

املناسبة ملعاجلة هذه  الكربى )اليت تضم مجيع املناطق احلضرية (. لذا جيب البحث عن احللول

  املدن اجلديدة . اطق أواملشاكل ، أو على األقل جتنب الوقوع فيها عند إنشاء املن

 وتقرتح الباحثة بعض احللول أو التوصيات ملعاجلة هذه النوعية من املشاكل، 

  نذكر منها ما يلي:

 احلد من انتشار ظاهرة التوسع الرأسي ، أو يكون وفق شروط ومواصفات  -8

 حتددها بلدية الكويت جتنبا لتكدس السيارات يف الشوارع بدون وجود مواقف

 ا للضغط على اخلدمات احليوية كاملياه والكهرابء، وجتنبا للزايدةهلا، وجتنب

  السكانية واالختناقات املرورية.
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 مراعاة عدم تركز العديد من اخلدمات يف منطقة واحدة منعا لكثرة التداخالت -1

  يف استخدامات األرض .

حدة  جياد خمارج ومداخل جديدة ملنطقة اجلابرية للتخفيف منوإجيب تصميم  -3

الدائري  ختناقات املرورية ، كإضافة مدخل وخمرج ملستشفى مبارك الكبري مناال

  منطقة اجلابرية. الرابع ، واجياد مدخل وخمرج على طريق السفر السريع يف غرب

 جيب إلزام أصحاب العمارات اجلديدة إبنشاء )جراجات( أسفلها، وبناء -8

 ى جانيب الطرق،)جراجات( متعددة الطوابق تستوعب السيارات اليت تقف عل

 واليت تزيد من حدة أزمة املرور.

  شماهلوا
 ArcGis   .  مجيع خرائط البحث من عمل الباحثة ابستخدام برانمج -8

 الفيل ، حممد رشيد، اجلغرافية التارخيية للكويت ، الطبعة الثانية ، منشورات -1

  . 203 - 200، ص ص 8912ذات السالسل ، الكويت ، 

 يب وعزت ، محدي علي، أمناط التغري يف توزيعالصباح ، أمل يوسف العذ -3

 السكان وكثافتهم يف دولة الكويت خالل النصف الثاين من القرن العشرين،

  .39، ص  1008مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت ، 

  .281 - 288الفيل ، املرجع السابق ، ص ص  -8

 وبرانمج ArcGis جمجيع األشكال البيانية من عمل الباحثة ابستخدام برانم -2

Excel .  

  مت حساب مجيع معدالت النمو العمراين ابستخدام املعادلة األسية. -2
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 وطة، ومسيت بذلك إلحاطتها بسور خارجي ، ويف العادةحوط مفردها احل -2

  تستغل منتزها أو اسرتاحة لالستجمام .

  . 88الصباح وعزت ، املرجع السابق ، ص  -1

 اين ابستخدام املعادلة األسية.مت حساب مجيع معدالت النمو السك -9

  املراجع
فية املدن ، جملة ادراسة يف جغر  -إبراهيم ، أمحد حسن، مدينة الكويت  -

  .8911اخلليج واجلزيرة العربية ، جامعة الكويت ،  دراسات

  . 8910بلدية الكويت ، التطور العمراين يف الكويت ، الكويت ،  -

 ،8920جلابرية لسنوات بلدية الكويت ، التصوير اجلوي ملنطقة ا -

، قسم املساحة اجلوية والطبوغرافية ، 10 03، 8992، 8922،8991

  الكويت.

الدوسري ، انيف بشري، تطور الكثافة السكانية مبدينة الكويت الكربى يف  -

، حوليات 12، احلولية رقم 188(، الرسالة رقم 1002/ 8922) الفرتة

  . 1002،  االجتماعية ، جامعة الكويت اآلداب والعلوم

الصباح ، أمل يوسف العذيب وعزت ، محدي علي، أمناط التغري يف توزيع  -

وكثافتهم يف دولة الكويت خالل النصف الثاين من القرن العشرين ،  السكان

  . 1008والدراسات الكويتية ، الكويت ،  مركز البحوث

 الصباح ، أمل يوسف العذيب وعزت ، محدي علي، مالمح التوزيع السكاين -

، 81واالنتشار العمراين يف الكويت يف مرحلة ما قبل التعدادات ، العدد رقم 
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اإلصدارات اخلاصة ، مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ، جامعة  سلسلة

  . 1002 الكويت،

 عزيز، حممد اخلزامي ، النمذجة الكارتوجرافية االلية لتطور النمو العمراين يف -

 ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، الكويت،122 الكويت ، نشرة جغرافية رقم

1008 . 

الفيل ، حممد رشيد، اجلغرافية التارخيية للكويت ، الطبعة الثانية ، منشورات  -

  .8912السالسل ، الكويت ،  ذات

، جامعة الكويت ، هللا ، التخطيط احلضري واإلقليمياملنيس ، وليد عبد  -

 .8912  الكويت،

 ، مظاهر التعدي احلضري يف مدينة الكويت ، العدد املنيس ، وليد عبد هللا 8 -

، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ، جامعة  31 السنة، 810 رقم

  . 1002الكويت ،  الكويت،

اهليئة العامة للمعلومات املدنية ، دليل املعلومات املدنية واملباين والوحدات ،  8 -

  . 1002، الكويت ،  13م قر  العدد

التخطيط ، التعداد العام للسكان ، إدارة اإلحصاء والتعداد،  وزارة 8 -

  8922 الكويت،

وزارة التخطيط ، التعداد العام للسكان ، إدارة اإلحصاء والتعداد،  8 -

  8922 الكويت،

وزارة التخطيط ، التعداد العام للسكان ، إدارة اإلحصاء والتعداد،  8 -

 . 8912 الكويت،
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العام للسكان ، إدارة اإلحصاء والتعداد،  وزارة التخطيط ، التعداد 8 -

 .8992 الكويت،
Development of Urban and Population Growth  

of Jabriya Area in Kuwait (1960-2005) 

 (An Analytical Study Using Program ArcGis) 

Abstract 

It is useful to consider developments in the environment in which 

we live from time to time making reference to the past and 

present, in order to be able to manage the prospects of the future. 

From this arose the need to study of the evolution of urban and 

population growth of the Jabriya area in Kuwait City, during a 

period covering almost half a century as a specimen of the 

development stages of urban and population growth in Kuwait 

City as a whole. The study sheds light on the stages of urban 

growth occurring since Jabriya’s official formation in 1962 and 

until 2005. It identifies the general features of population growth 

and examines their interrelations. The study also considers the 

different types of land use in Jabriya, which lie behind many 

serious problems due to disarray in the planning or the 

implementation of non-compliance plans. A quantitative 

analytical method using a GIS program was employed in order to 

obtain numerical results of the comparison between the different 

stages in the study period, in addition to comparing them with the 

rates of growth in Kuwait City as a whole. The study showed a 

great similarity between the stages of urban and population 

growth that occurred in Jabriya and Kuwait City. Likewise, the 

problems facing Jabriya are the same as those facing Kuwait 
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City. The study proposes some recommendations that can help in 

solving urban and population growth problems. 
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