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  دراسة في جغرافية المدن: مدينة الكويت  ثــــعنوان البح

  القاهرة ةـــــــجامع
  اآلداب ةــــــــكلي
  الجغرافيا م ــــــــقس

  )م١٩٧٧(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  سةهدف الدرا

تتناول هذه الدراسة مدينة الكويت أحدى عواصم دول الجناح الشرقي          
  .م العربي المطل على الخليج العربيلللعا

وقع اختيار الباحث على هذه المدينة موضوعا لدراسته بعد أن سافر           
طوال عام دراسـي    . ، ليعمل بجامعتها  ١٩٧١إلى الكويت في أواخر عام      

 العمرانية وسرعة تطورها الحضري      بمالمحها –كامل استحوذت المدينة    
 على اهتمامه كجغرافي، ووجد في دراسته لها امتداد المسار العلمـي            –

الذي بدأه بدراسة سكان محافظة البحيرة، حيث تعتبر دراسة السكان ذات           

                                                 
 باحث مصري الجنسية كتب في أطروحته الدكتوراه عن مدينة الكويت           )♣(

 . مستخلص البحث ألهميته وعالقته في جغرافية الكويتفقررت وضع
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لقد كان وجوده في منطقة الدراسة لفترة طويلة      . صلة وثيقة بدراسة المدن   
  .عامال مشجعا لهذا االختيار

  ج الدراسةمنه
تجمع هذه الدراسة بين منهجين أولهما المنهج اإلقليمي فـي دراسـة         
 .المدينة والذي يكاد يصبح عرفا سائدا بين معظم دارسيها من الجغرافيين          

يبدأ هذا المنهج بدراسة المدينة من الخارج كما يوضحه موقعها والـسبب       
 ثم  ،وضعهافي اختيارها لهذا الموقع دون غيره وذلك من خالل لدراسة م          

ينظر إلى المدينة من الداخل يتعرف من خالله على سـكانها وتركيبهـا             
الوظيفي والعمراني ويربط بين النظرتين تاريخ المدينة الـذي تطـورت           

 أما المنهج الثاني فهو المنهج اإلحـصائي        .ونمت خالله حياتها العمرانية   
عات ان وبعـض الموضـو  كالتحليل وقد استخدمه الباحث في دراسته للس      
  .األخرى مثل دراسة مشكلة المرور بالمدينة

  استنتاجات الدراسة
 إذا كان للمناخ أثره الواضح في شتى جوانب حيـاة المدينـة             :أوال  

وسكانها، خاصة في فصل الصيف، فإنه يجب على الجهات المسئولة بالدولة           
 أن توجه الكثير من عنايتها واهتمامها بساحل المدينة الطويل ليكون متنفـسا           

يمكن في هذا المجال االسترشاد بما حاء في مخطط بوكـانن           . لسكان المدينة 
  .الذي أولى هذه المنطقة اهتماما خاصا بها
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يتـضح  .  اهتمت الحكومة في أن تبدو المدينة  في ثوب قشيب  :ثانيا  
ذلك بجالء لمتجول في شوارع أحد األحياء الكويتية مثل ضـاحية عبـداهللا             

ن يشاهد الحالة التي تبدو عليها األحياء غير الكويتية         السالم أو النزهة، لكن م    
يتضح له ما تعانيه هذه المناطق من إهمال وتدهور تمثل نقيضا لما تبدو عليه 

 غير نظيفة، تنعدم بهـا وجـود        ااألحياء الكويتية، منازل متدهورة،شوارعه   
  .الحدائق والساحات المكشوفة

لتي يغلب عليها االسـمنت ال       أن استخدام مواد البناء الحالية ا      :ثالثا  
يعتبر مناسبا لمناخ المدينة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، وقد ثبت ذلـك              

لـذلك  . أثناء دراسة المناخ في ارتفاع الحرارة نسبيا بجوار حوائط المبـاني          
يجب القيام بالعديد من الدراسات في سبيل الحصول على مواد بمـاء أكثـر              

  .مالءمة لظروف مناخ المدينة
 كان للثورة الحضرية التي شهدتها مدينـة الكويـت عقـب            :ابعا  ر

اكتشاف البترول جانبها الهدام يتمثل في التمرد على كل ما هو قديم وتقليدي،             
، فقـد   "لن يقوم بناء بغير هـدم     "ويبدو أن الكويتيين يميلون إلى األخذ بمبدأ        

منهـا سـوى    يبـق    أزيلت المدينة القديمة التي كانت تمثل تراثا قوميا، ولم        
مساحات قليلة متدهورة في منطقتي الشرق والصالحية، كما هدم سور المدينة           

  . القديمةهولم يبق منه سوى بعض بوابات
لذلك يوصى الباحث بضرورة الحفاظ على ذلك الجزء المترابط من          
الكويت القديمة والموجود خلف منطقة األسواق القديمة في منطقة الـشرق،           
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ـ يصيانتها من وقت ألخر ألنها تمثل تراثا قوموكذلك أبواب السور و   ح ضا يت
  .قيمته عند المقارنة بما كانت عليه المدينة وما أصبحت عليه اآلن

 تعاني المدينة حاليا من قلة المساحات الخضراء فيها وهـي           :خامسا  
أحوج ما تكون إلى كثرتها، وقد يرى البعض أنها مكلفة للغاية، ولكـن فـي               

متع بمستوى معيشي مرتفع للغاية ال تعتبر هذه مـشكلة          دولة الكويت التي تت   
  .مام االهتمام بالتشجيرأف قت

ة بناء مـساكنها    ي إذا كانت المدينة تعاني من الفردية في عمل        :سادسا  
خاصة في األحياء الكويتية حيث تتعدد أنماط وطـرز مبانيهـا يهـتم فيهـا              

  .  المناخالمهندس المعماري بالناحية الجمالية ويهمل تماما ظروف
لذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة معمارية على المباني يكون الغرض 
منها الحصول على فن معماري حسن يناسب ظروف وأحوال بيئة الكويـت            

ل أو النقـل الممقـوت      مالمحلية وفي نفس الوقت يكون خاليا من التكرار الم        
  .ات تختلف تماما عما يسود في الكويتئللعمارة المستوردة من بي

  
  
  
  

  
  
  


