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 والحلولاألسباب أزمة اإلسكان الحكومً فً دولة الكوٌت: 

Government Housing Crisis in Kuwait: Causes and Solutions 

 د. علً صالح النجاده

 كلٌة التربٌة األساسٌة –أستاذ مشارك فً قسم التصمٌم الداخلً 

 الملخص

حٌاة نحو نصؾ عدد المإثرة فً فً الكوٌت إهتماما حكومٌا وشعبٌا كبٌرا، نظرا لعالقتها الحكومً تحتل أزمة اإلسكان 

( التعرؾ 1ملٌون نسمة. من هذا المنطلق، تهدؾ هذه الدراسة إلى :  1.3مواطنً ومواطنات الكوٌت البالػ عددهم نحو 

( تحدٌد العوامل التً أدت إلى تراكم طلبات المواطنٌن على اإلسكان 2إلسكان الحكومً فً الكوٌت، على حجم أزمة ا

( رصد األسباب التً أدت إلى عجز الجهات الحكومٌة المعنٌة عن تلبٌة طلبات اإلسكان الحكومً خالل المدد 3الحكومً، 

( إقتراح بعض الحلول الممكنة لمعالجة 4ً الكوٌت، الزمنٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن المنظمة لإلسكان الحكومً ف

أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت. إستخدام فً هذه الدراسة المنهج اإلستقرائً واإلستنباطً لتشخٌص أركان هذه 

 المشكلة، والعوامل التً أدت إلى تفاقمها إلى حد نقلها من مستوى الخدمة إلى مستوى األزمة.

( 1طرح عشرة حلول ممكنة لحل أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت وهً على النحو التالً: خلصت هذه الدراسة إلى 

( زٌادة مساحة األراضً 3( توفٌر االعتمادات المالٌة المناسبة، 2تحدٌد مفهوم واضح للرعاٌة الحكومٌة لإلسكان، 

( زٌادة التنسٌق بٌن المإسسات 5سكانٌة، ( إشراك القطاع الخاص فً حل األزمة اإل4الصالحة لبناء المشارٌع اإلسكانٌة، 

( إعادة تنظٌم 7( االتجاه للبناء الرأسً كؤحد الحلول الممكنة لألزمة اإلسكانٌة، 6الحكومٌة ذات العالقة باإلسكان، 

 ( اإلسراع فً تنفٌذ مشارٌع اإلسكان8التصمٌم الداخلً  للمساكن الحكومٌة لتتناسب مع متطلبات توجهات البناء الرأسً، 

( إعادة تخطٌط 10( إعادة تقٌٌم االحتٌاجات والرؼبات السكنٌة الفعلٌة لألسر الكوٌتٌة.، 9المعطلة أو البطٌئة التنفٌذ، 

 المنطقة الحضرٌة القائمة.

 المصطلحات:

 أزمة، اإلسكان الحكومً، دولة الكوٌت، المواطن، السكن، ملكٌة المسكن، األسباب، الحلول

  

Abstract 

The governmen thousing crisis in Kuwait is a matter of great public and governmental 

concern, given its influential relationship to the lives of about half of Kuwait's 1.3 million 

male and female citizens. This study aims to: 1) identify the size of the government housing 

crisis in Kuwait, 2) identify the factors that led to the accumulation of citizens' requests for 

government housing, and 3) monitor the reasons that led to the inability of government 

concerned agencies to meet the requests of government housing within the time limits set 

forth in the laws governing government housing in Kuwait, and 4) propose some possible 

solutions to address the government housing crisis in Kuwait. In this study, the inductive and 

deductive approachs were used to diagnose the different elements of this problem and the 

factors that aggravated it to the point of transferring it from the level of service to crisis level.  
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 This study is concluded with ten possible solutions to solve the government 

housing crisis in Kuwait. Those solutions include : 1) redefine a clear concept of 

government housing care, 2) allocate the appropriate funds, 3) increase the area of 

land suitable for construction of new housing projects, 4) involve the private sector in 

solving the housing crisis, 5) increase coordination between government institutions 

related to housing, 6) adapt vertical construction as one possible solution to the 

housing crisis, and 7) reorganize the interior design of government housing to suit the 

requirements of vertical construction, 8) accelerate the implementation of idle or 

slow-moving housing projects, 9) reassess the actual housing needs and desires of 

Kuwaiti families, 10) re-plan the existing urban area. 

 المقدمة

فقيد وصيل عييدد الطلبيات المتراكمية منيذ عييام ٌعيٌ  عيدد كبٌير مين األسيير الكوٌتٌية أزمية إسيكانٌة حكومٌيية حقٌقٌية مزمنية. 

(. كيذلك بليػ متوسيط 2017طلبيا االمإسسية العامية للرعاٌية السيكنٌة،  102,657إليى  2016م وحتى نهاٌة عيام 1985

الفترة ما بٌن تارٌخ إستكمال تقدٌم طلب الرعاٌة اإلسكانٌة الحكومٌة إلى تارٌخ إستالم المسكن الحكيومً إليى قرابية خمسية 

الخاص بشؤن الرعاٌية السيكنٌة فيً البياب الثيانً مين  1993( لسنة 47، وهذا مخالؾ لما جاء فً القانون رقم اعشر عاما

( حٌث تنص تلك المادة على أن "تلتزم المإسسة بتوفٌر الرعاٌية السيكنٌة لمسيتحقٌها فيً 17األحكام العامة فً المادة رقم ا

ل عليى هيذه الرعاٌية السيكنٌة"، ثيم جياء فيً الفقيرة التالٌية مين مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تارٌخ تسجٌل طلب الحصيو

نفس المادة اإلستثناء من أحكام الفقرة السابقة بحٌث "ٌكون تيوفٌر الرعاٌية السيكنٌة للمسيتحقٌن المسيجلة طلبياتهم فيً تيارٌخ 

تحقٌن اليذٌن تسيجل طلبياتهم العمل بهذا القانون، خالل مدة ال تتجاوز ثمانً سنوات من تارٌخ العمل به، وبالنسبة إليى المسي

أثناء هذه المدة، ٌتم توفٌرها لهم خالل أو بمراعاة المدة المنصوص علٌها فً الفقيرة السيابقة أٌهميا أكبير" االمإسسية العامية 

 ، الطبعة الثانٌة(.2013للرعاٌة السكنٌة، 

مناسيب"، إنميا هيو ميرتبط بميا  إن واقع أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت لٌس مرتبط "بالحصول على المؤوى فً مسكن

ٌمكن أن ٌسمً "الرؼبة الجماهٌرٌة أو العامة" فً تمليك األرض والبٌيت دون الرؼبية فيً السيكن فيً شيقة سيكنٌة، إلفتقيار 

الخٌار االثانً إلى العدٌد من الممٌزات التً ٌتحصل علٌها مالك البٌت. من أهم تلك  الممٌيزات أن ماليك البٌيت ٌمليك أٌضيا 

التً بنً علٌها مسكنه، أما مالك الشقة السكنٌة فلٌس له من األرض سوى بضعة أمتار مربعة ٌشيترك فٌهيا  مساحة األرض

مع ؼٌره من مالك الشقق فً نفس المجمع السكنً. وهناك أٌضا ممٌزات أخري كنظرة المجتمع لمالك  البٌيت مقابيل ماليك 

ما تفتقر الشقة السكنٌة لمثيل هيذه المٌيزة. باإلضيافة إليى ذليك في ن الشقة، والقدرة على التوسع فً بناء البٌت أفقٌا ورأسٌا بٌن

البٌيوت الحكومٌية سينوٌا  سعر بٌع البٌت فً المستقبل ؼالبا ما ٌكون بؤضعاؾ قٌمة بٌيع الشيقة. مين هنيا ٌيزداد الطليب عليى

 سكنٌة بشكل خاص.بشكل مطرد نتٌجة للزٌادات المتواصلة فً عدد سكان الكوٌت بشكل عام وزٌادة مستحقً الرعاٌة ال

 أسئلة البحث

لكً ٌتم معالجة موضوع أزمة اإلسكان الحكومً فً دولة الكوٌت بشيكل علميً ومحاٌيد، البيد مين الحصيول عليى إجابيات 

 شافٌة لألسئلة التالٌة:

 ما هً األسباب التً أدت إلى نشوء خدمة اإلسكان الحكومً؟ .1
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 ها وحتى وقتنا الحالً؟كٌؾ تطورت خدمات اإلسكان الحكومً فً الكوٌت منذ نشؤت .2

 ما هً الجهات المنوط بها تسهٌل عملٌة حصول المواطن الكوٌتً على بٌت حكومً، وماهً مهامها؟ .3

 ما هً طبٌعة وممٌزات البرامج االخٌارات( اإلسكانٌة التً التً تقدمها حكومة الكوٌت للمواطنٌن واألسر الكوٌتٌة؟ .4

 الكوٌت؟ما هً أهم مالمح أزمة اإلسكان الحكومً فً  .5

 ما هً أبعاد أزمة األسكان الحكومً فً الكوٌت على جمٌع األطراؾ ذات الصلة بها؟ .6

 ما هً الحلول العملٌة التً ٌمكن أن تإدي للقضاء، أو التخفٌؾ من حدة أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت؟ .7

ً حل أزمة اإلسكان الحكومً فً ما هً األدوار الفنٌة، والعملٌة الذي ٌمكن من خالله للتصمٌم الداخلً المساهمة ف .8

 الكوٌت؟

 أهداف البحث

 تهدؾ هذه الدراسة إلى تحقٌق جملة من األهداؾ المحددة، وهً على النحو اآلتً:

 التعرؾ على حجم أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت. .1

 تحدٌد العوامل التً أدت إلى تراكم طلبات المواطنٌن على اإلسكان الحكومً. .2

أدت إلى عجز الجهات الحكومٌة المعنٌة عن تلبٌة طلبات اإلسكان الحكومً خالل المدد الزمنٌة رصد األسباب التً  .3

 المنصوص علٌها فً القوانٌن المنظمة لإلسكان الحكومً فً الكوٌت.

 إقتراح بعض الحلول الممكنة لمعالجة أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت. .4

 منهجٌة البحث
اإلسكان الحكومً فً دولة الكوٌت على إمتداد فتيرة تقيدٌم هيذه الخدمية الحٌوٌية نظرا لتشعب أسباب وأبعاد أزمة  

لألسر الكوٌتٌة، فقد تم إسيتخدام المينهج اإلسيتقرائً واإلسيتنباطً لتشيخٌص أركيان هيذه المشيكلة، والعواميل التيً أدت إليى 

المنهجٌة اإلعتماد إلى حيد كبٌير عليى تفاقمها إلى حد نقلها من مستوى الخدمة إلى مستوى األزمة. سوؾ ٌتم من خالل هذه 

دراسة التصرٌحات والبٌانات واإلحصائٌات وخطط اإلسكان التً أوردتها وتبنتها الجهات الحكومٌة ذات العالقية باإلسيكان 

م وهييو العييام الييذي بييدأت فٌييه حكوميية الكوٌييت فييً تقييدٌم خييدماتها 1954علييى مييدى العقييود السييتة الماضييٌة بييدءا ميين عييام 

م. من خالل هذا اإلستقراء، سوؾ تتم محاول إستنباط عدد من الحلول التً من شؤنها أن 2016تى نهاٌة عام اإلسكانٌة وح

 تخفؾ من حدة هذه األزمة إن لم تإدي للمساهمة فً التخلص منها. 

ة التيً توضيح وقبل البدء فً محاولة اإلجابة على أسئلة هذه الدراسة وتحقٌق أهدافها، ال بد من تناول بعض األدبٌات العام

 مفهوم اإلسكان الحكومً، وتبٌن طبٌعة وأهمٌة المعانً الحضارٌة لمفهومً المسكن وملكٌة المسكن.

 أدبٌات البحث

 28قييال السييٌر ونسييتون تشرشييل، رئييٌس وزراء المملكيية المتحييدة أبييان الحييرب العالمٌيية الثانٌيية، أثنيياء كلمتييه فييً  

نشكل مبانٌنا، ثم هً تشكلنا". هذه المقولة الشهٌر تصدق على مختلؾ  م فً مجلس العموم البرٌطانً: "نحن1944أكتوبر 

المبانً التً ٌشٌدها المعمارٌون، بما فً ذلك المسياكن عليى إخيتالؾ أنواعهيا وأحجامهيا، وتصيامٌمها. هيذه المقولية القلٌلية 

و معيانً حضيارٌة رفٌعية. الكلمات والعمٌقة المعنيً لهيا تيؤثٌر واضيح باليذات عليى مسيكن اإلنسيان بوصيفه مكانيا خاصيا ذ

  تتلخص هذه المعانً فٌما ٌلً:
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 المسكن هو مكان لألسرة..1

تعتبر األسرة فيً مختليؾ المجتمعيات البشيرٌة هيً المإسسية األوليً والنيواة األساسيٌة الطبٌعٌية لتكيوٌن المجتميع  

(Douglas, 1991) وقدٌميية قييدم اإلنسييان وقييدم . وعلٌييه فيي ن فكييرة االرتبيياط بييٌن األسييرة والمسييكن تعتبيير فكييرة أزلٌيية

. ففً المسكن ٌنجب وٌربى األبنياء والبنيات، وفٌيه ٌؤكيل أفيراد األسيرة وٌنيامون (Fitchen, 1989)المجتمعات اإلنسانٌة 

 وٌسترٌحون وٌجتمعون وٌترفهون وما إلى ذلك.

 المسكن ٌوفر الحماٌة وٌرمز لألمن. .2

استخدم اإلنسان منذ القدم مسكنه لحماٌة نفسه وأعضاء أسيرته، ال سيٌما األطفيال وكبيار السين، مين حيرارة الشيمس وقسيوة 

التقلبات الجوٌة ومخاطر الحٌوانات المفترسة وؼٌرهيا. أميا الٌيوم فقيد أضياؾ اإلنسيان للمسيكن أهمٌية الحماٌية مين مخياطر 

 . (Montgomery, 1967)الجرٌمة واإلزعاج والتلوث وما إلى ذلك 

 المسكن مالذ فعال ذو مضامٌن عالٌة اإلحترام والتقدٌر. .3

إن مفهوم المالذ فً المسكن والنظرة الرفٌعة للمسكن مرتبطان بيالنظرة الرفٌعية للعائلية واألسيرة. ليذلك نجيد أن النياس فيً 

ة هيو "مملكتهيا" والمسيكن هيو معظم المجتمعات ٌإمنوا بؤهمٌة المسكن من منطلق أن بٌت الرجل هو "حصنه" وبٌت الميرأ

 . (Ryd, 1991)"ع  الزوجٌة" و "بٌت األسرة" 

 المسكن ٌعبر عن هوٌة مالكه وساكنٌه. .4

تؤثٌثييه وتجهٌييزه ميين مفروشييات وأجهييزة وأدوات جييزء اسييتثماري هييام ميين حٌيياة الكثٌييرٌن فييً ٌعتبيير المسييكن ومييا ٌسييتخدم 

(Hyatt, 1992) كذلك أثبتت العدٌد من الدراسات والبحيوث أن النياس ٌبنيون مسياكنهم ثيم ٌإثثونهيا وٌجهزونهيا بطرٌقية .

 ,Duncan & Duncan, 1976; Hinshaw & Allott)تعكس شخصٌاتهم وقدراتهم وممٌزاتهم التيً ٌتصيفون بهيا 

1973; McCracken, 1987; Sadalla & Sheets, 1993; Weisner & Weibel, 1981)  . كيذلك

ذكرت الباحثة األمرٌكٌة كلٌر كوبر فً مإلفها الكالسٌكً "المسكن كرمز" أن المسكن هو رمز ؼاٌة فً األهمٌية فيً حٌياة 

 .(Cooper, 1979)من ٌملكه وٌسكن فٌه 

 المسكن ٌوفر الخصوصٌة.  .5

الجماعية مين النياس  الخصوصٌة لهيا معنيً واسيع وشيامل فهيً تيارة تيرتبط بحٌياة الفيرد وتيارة ٌقصيد بهيا حٌياة األسيرة أو

(Altman, 1975) على كيل حيال، مبيدأ الخصوصيٌة أمير هيام فيً الكثٌير مين المجتمعيات البشيرٌة وٌبقيً المسيكن هيو .

 المكان األمثل الذي ٌحصل فٌه اإلنسان على الكثٌر من الخصوصٌة والستر.

ٌيرتبط وبشيكل وثٌيق بالحٌياة من هنا ٌمكن القول بيؤن المسيكن ٌعتبير عنصيرا هاميا فيً حٌياة الفيرد واألسيرة ألنيه  

االجتماعٌة لإلنسان. ومما ال شك فٌه أن كل إنسان بحاجية للمسيكن "الميؤوى"، إال أن الجمٌيع هيم فيً حاجية أٌضيا للمسيكن 

الذي ٌوفر لهم المكيان المناسيب إلنشياء أسيرة، ومكيان ٌيوفر األمين والحماٌية والخصوصيٌة لهيذه األسيرة ولجمٌيع أفرادهيا، 

مٌع لمكان ٌعكس بالفعل شخصٌة من ٌسكنون فٌه. وعلٌه ٌبرز عدد من األسئلة الملحة التً تبحث عين باإلضافة لحاجة الج

إجابيات شيافٌة لهيا. عليى سيبٌل المثيال ال الحصير، تيري ميا السيبب وراء اهتميام األسير الكوٌتٌية الناشيئة فيً قضيٌة "تملييك 

ضل ؼالبٌة مواطنً الكوٌت البقاء فً طيابور االنتظيار المسكن" بدال من االنشؽال بالبحث عن "المسكن المؤوى"؟ ولماذا ٌف

سيينة مين أجييل تملييك مسيكن حكييومً أو الحصيول علييً مسيياعدة حكومٌية لتحقٌييق حليم تملييك المسييكن؟  15لميدة تصييل إليى 

لإلجابة على هذٌن السإالٌن ال بد من التعرؾ على المعانً الحضارٌة لمفهوم تملك المسكن وتصور أهمٌة كيل معنيى منهيا 

 اة المواطن واألسرة الكوٌتٌة.فً حٌ
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إذا مييا تمييت المقارنيية بييٌن أفضييلٌة مبييدئً تملييك المسييكن أو اسييتئجاره، لوجييدنا أن مبييدأ التملييك هييو األصييل ومبييدأ   

االستئجار هو العارض. إن سبب تفوق مبدأ التملك على مبدأ االستئجار ٌرجيع إليى حيب اليذات وحيب التمليك عنيد اإلنسيان 

(Fitchen, 1989)فقييد أصييبح مبييدأ التملييك ميين المبييادت األساسييٌة التييً تخييدم كييل ميين النظييام االقتصييادي العييام  . كييذلك

. وعلٌيه ٌمكين القيول بؤنيه (Perin, 1977)والمإسسات االجتماعٌة المعنٌة ب شباع حاجيات اإلنسيان االجتماعٌية المختلفية 

ات أو أحجيام أو مسيتوٌات تليك المسيياكن بيات مين المهيم عنييد الكثٌيرٌن أن ٌكونيوا مالكيا لمسيياكنهم بؽيض النظير عين نوعٌيي

(Fitchen, 1989) مثييل هييذه األهمٌيية الخاصيية لمبييدأ "تملييك المسييكن" ٌعييود أصييلها للمعييانً الحضييارٌة الثالثيية التالٌيية .

 لمفهوم تملك المسكن:

 تعتبر ملكٌة المسكن جزءا هاما من أحالم الكثٌرٌن من األفراد واألسر. .1

فً سن مبكرة. فعلى سبٌل المثال ال الحصر، نشاهد معظم األطفيال أثنياء لعيبهم ٌتمثليون  ٌبدأ الكثٌرون فً تخٌل بٌت العمر

بناء مساكن خٌالٌة لهم ٌإثثونها فً مخٌلتهم وٌتكلمون عنها وٌصفونها كؤنهم ٌرونها أمامهم. وعندما ٌكبير اإلنسيان ٌبيدأ فيً 

أن "البٌيت المثيالً"  (Wright, 1991)باحثة راٌيت تخٌل "البٌت المثالً" له وٌضع له مواصفات مادٌة ومعنوٌة. تقول ال

هو بٌت موجود فً خٌال كل إنسيان عليى اليرؼم مين اخيتالؾ ثقافتيه ومجتمعيه والينمط المعمياري ليذلك البٌيت. وعلٌيه في ن 

تحقٌق حلم ملكٌة المسكن ٌعنيً تحقٌيق اإلنسيان لجيزء كبٌير مين ذاتيه وطموحاتيه. ومميا ٌسيتحق اليذكر فيً هيذا المجيال أن 

( قييد كفييل حييق التملييك لكييل مييواطن كييوٌتً االدسييتور الكييوٌتً والمييذكرة 18( و ا16تور الكييوٌتً فييً مادتٌييه رقييم االدسيي

" 1949(. كذلك جاء القانون األمرٌكً فً خطوته الجرٌئة المتمثلة "بمرسوم اإلسكان لعام 2011، فبراٌر 1التفسٌرٌة، ط

(The Housing Act of 1949) نً الرامً لتوفر "مسكن محترم وبٌئة معٌشٌة مناسيبة لٌإصل الهدؾ اإلسكانً الوط

 . هذا الهدؾ أصبح فٌما بعد ٌعرؾ "بحلم كل عائلة أمرٌكٌة".(Hays, 1985)لكل عائلة أمرٌكٌة" 

 ملكٌة المسكن تشجع على االستقاللٌة وتإكد على الحقوق. .2

ممييا ال شييك فٌييه أن ملكٌيية المسييكن تعنييً القييدرة علييى االسييتقالل وتإكييد علييى نٌييل اإلنسييان لجييزء هييام ميين حقوقييه المدنٌيية 

(Goffman, 1971) من ذلك أن ملكٌة المسكن تمنح المالك الحق فً تصمٌم مسكنه من الخارج والداخل بالشيكل اليذي .

واصفات البناء العامة التً ٌعمل بها فيً محيل إقامتيه. كيذلك في ن ٌناسبه وٌعكس اهتماماته ما لم ٌتعارض ذلك مع أي من م

ملكٌة المسكن تتٌح للفرد واألسرة الحق فً اختٌار األلوان والمفروشات والتشطٌبات التً تناسيبهم وتتوافيق ميع احتٌاجياتهم 

فيً المحافظية عليى العيٌن  وإمكانٌاتهم. فً المقابل، ف ن المستؤجر ألي وحدة سكنٌة ال بيد وأن ٌخضيع لكافية شيروط الماليك

ومين   المسيتؤجرة  وأي تؽٌٌير أو تعيدٌل فٌهيا بؽٌير موافقية الماليك الخطٌية ٌجعيل المسيتؤجر عرضية للمسيائلة والمقاضياة،

 الممكن أن ٌرؼم على إعادة الوضع إلى ما كان علٌه عند اإلستئجار.

 ملكٌة المسكن تجعل المالك ٌحس باالنتماء لشرٌحة محترمة. .3

المسييكن ميين المبييادت الراسييخة فييً الكثٌيير ميين المجتمعييات البشييرٌة، وهييً مرتبطيية إلييى حييد كبٌيير بالمكانيية تعتبيير ملكٌيية 

كيذلك اعتبير عيدد مين رإسياء الوالٌيات المتحيدة األمرٌكٌية مثيل كوليدج وهيوفر  .االجتماعٌة والمستوي االقتصادٌة للميالك

عً واالقتصييادي فييً الوالٌييات المتحييدة األمرٌكٌيية وروزافلييت أن ملكٌيية المسييكن هييً "العمييود الفقييري" للنظييامٌن االجتمييا

(Dean, 1949) باإلضافة إلى ذلك، أصبح عنوان السكن من المإشرات والدالئل على المكانة االجتماعٌة واالقتصيادٌة .

. كيذلك أصيبح النياس فيً بعيض المجتمعيات ٌصينفون عليى أنهيم (Levine, 1982)لمن ٌمتلك تلك المساكن وٌسكن فٌها 

 .       (Fitchen, 1989)كنهم أو مستؤجرون لها مالك لمسا
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ونظييرا ألنييه ال ٌمكيين إؼفييال أهمٌيية "ملكٌيية المسييكن" وعالقتهييا المباشييرة فييً اإلحسيياس باألمييان واالطمئنييان واالسييتقرار 

 واالنتميياء، لييذلك فيي ن هييذه األمييور علييى الييرؼم ميين بسيياطتها إال أنهييا تعتبيير ميين األعمييدة األساسييٌة السييتقرار األسيير ونمييو

المجتمعييات ورخيياء البلييدان. فعلييً سييبٌل المثييال ال الحصيير، أحييد مإشييرات االسييتقرار االقتصييادي فييً الوالٌييات المتحييدة 

أو    ”New Housing Stock “األمرٌكٌية هيو ارتفياع أو انخفياض حجيم المبٌعيات مين المسياكن سيواء الجدٌيدة البنياء 

 المتداولة أو القابلة للتداول فً سوق العقار.و  ”Existing Housing Stock “المبانً السكنٌة القائمة 

من هنا جاءت أهمٌة النظر إلى أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت ال على أنها قضيٌة "تيرؾ" أو "دالل" شيعبً كميا ٌيراه 

 البعض فً "دولة الرفاة"، بل إن حجم القضٌة اإلسكانٌة وفكرة تملك المسكن لهميا أصيولهما، وٌيدالن عليى اهتميام  أسيري

وشعبً على مستوى عيالً مين األهمٌية ألنهميا ٌشيكالن مظهيرا هاميا مين مظياهر االنتمياء ومإشيرا واضيحا عليى مسيتوى 

 اإلحساس باالستقرار واألمان.

 

 األسباب التً أدت إلى نشوء خدمة اإلسكان الحكومً

لضيرورٌة، فقيد قاميت نظرا لحاجة الحكومة الكوٌتٌة الماسة لتنظٌم أراضيً الدولية ووضيع السٌاسيات اإلسيكانٌة ا 

 م بوضع أول مخطط هٌكلً للكوٌت. كان من أهم أهداؾ ذلك المخطط:1952الجهات المعنٌة فً الكوٌت فً عام 

 إستحداث وتحدٌد معاٌٌر تخطٌطٌة محددة وواضحة إلستعماالت األراضً الحكومٌة. .1

فً كل من جنوب وؼرب مدٌنة تعٌٌن وتحدٌد األراضً الحكومٌة القابلة لإلستعمال ألؼراض التوسع اإلسكانً  .2

 الكوٌت.

 (. 1977تخطٌط شبكة الطرق الرئٌسة داخل وخارج مدٌنة الكوٌت االمنٌس،  .3

كذلك، نظرا لألوضاع المالٌة المتعسرة قدٌما للعدٌد من األسر الكوٌتٌة وإنحسار قدراتهم الذاتٌة عليى شيراء وتمليك البٌيوت 

فييً م وتهييدم العدٌييد ميين مبانٌهييا الطٌنٌيية، فقييد صييدر 1954األسييرٌة، وبعييد سييقوط أمطييار ؼزٌييرة علييى الكوٌييت فييً عييام 

ٌييث تييم ميين خاللييه، وبنيياءا علييى المخطييط الهٌكلييً األول لعييام مجلييس اإلنشيياء ح م قييرارا ٌقضييً بتشييكٌل26/12/1954

وحدة سكنٌة متعددة التصامٌم فً كل من منطقة الشامٌة وكٌفيان والفٌحياء والسيالمٌة والدعٌية إلٌيواء  2000م، بناء 1952

 لٌة:األسر الكوٌتٌة المتضررة من أمطار ذلك العام، باإلضافة إلى إٌواء من تنطبق علٌهم أي من الشروط التا

 من نزعت ملكٌة بٌوتهم وال ٌملكون مساكن بدٌلة، .1

 موظفو الحكومة من الكوٌتٌٌن ذوي الدخل المحدود، .2

 (.1977ذوو الدخل المحدود من الكوٌتٌٌن من ؼٌر موظفً الحكومة االمنٌس،  .3

 مراحل تطور خدمات اإلسكان الحكومً فً الكوٌت

م(، نجد أنه 2011الصادر عن المإسسة العامة للرعاٌة السكنٌة ا 2011بالرجوع إلى كتٌب المشارٌع اإلسكانٌة  

م تؤسست دائرة أمالك الدولة لتشرؾ على 1956م، أي فً عام 1954بعد عامٌن من تؤسٌس مجلس اإلنشاء فً عام 

التحقٌق فً شروط اإلستحقاق ومدى إنطباقها على تلك  عملٌة توزٌع المساكن الحكومٌة على األسر المستحقة لها وذلك بعد

م شكلت لجنة خاصة سمٌت لجنة اإلسكان كً تساعد دائرة أمالك الدولة فً مهامها اإلسكانٌة 1958العوائل. ثم فً عام 

ا هذه المتزاٌدة، وأعقب ذلك تشكٌل لجنة أخرى سمٌت بلجنة توزٌع المساكن حٌث كانت مكونة من عناصر أهلٌة إسند إلٌه

م أسس بنك اإلئتمان لٌزاول مهامه فً تٌسٌر اإلئتمان العقاري والصناعً والزراعً للمواطنٌن. 1960المهمة. وفً عام 

م لتنضم فٌه دائرة أمالك الدولة إلى وزارة المالٌة. تم من خالل هذا التشكٌل المستحدث وضع قواعد 1961ثم جاء عام 
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سر المستحقة لها، وذلك بعد عمل دراسات وبحوث إجتماعٌة إبتدائٌة تسبق جدٌدة لتوزٌع المساكن الحكومٌة على األ

 قراري اإلستحقاق ثم التخصٌص للتؤكد من مدى حاجة وإستحقاق تلك األسر للمساكن الحكومٌة.

 وزارة الشئون االجتماعٌةم أسندت مهمة توزٌع المساكن الحكومٌة على مستحقٌها من األسر الكوٌتٌة إلى 1962وفً عام 

م أنشيىء بنيك التسيلٌؾ واإلدخيار لٌحيل محيل بنيك 1965والعمل بموجب مرسوم أمٌيري خياص بيذلك الشيؤن. ثيم فيً عيام 

اإلئتمان. إختص البنك الجدٌد بتقيدٌم القيروض اإلسيكانٌة ألصيحاب القسيائم الحكومٌية وؼٌرهيا لتطيوٌر قسيائمهم وبنائهيا أو 

. قدرت قٌمة القروض اإلسكانٌة لبناء القسيائم الحكومٌية بمبليػ سيبعون لترمٌم مساكنهم الحكومٌة التً تم إستالمها فٌما سبق

م 1967د.ك.( تيدفع عليى أقسياط بميا ٌتماشيى ميع مراحيل  إنجارالبنياء المختلفية. وفيً عيام  70,000ألؾ دٌنيار كيوٌتً ا

قواعيد أكثير شيمولٌة صدر النظام القانونً للرعاٌة السيكنٌة اليذي تيم بموجبيه مينح وزٌير الشيئون االجتماعٌية العميل إقيرار 

لدراسية وإقييرار مسييتوي الحاجيية للمسيكن قبييل التوزٌييع علييى األسيرة الكوٌتٌيية المتقدميية بطلييب لنٌيل المسييكن الحكييومً. بلييػ 

إجمالً عدد المساكن الحكومٌة التً تيم توزٌعهيا عليى الميواطنٌن واألسير المسيتحقة لهيا منيذ بداٌية عميل مشيروع اإلسيكان 

 مسكنا.   15,843ه المسئولٌة إلى وزارة الشئون االجتماعٌة والعمل عدد الحكومً إلى تارٌخ إنتقال هذ

م صدر قانون إنشاء الهٌئة العامة لإلسكان لتقيوم بكافية مهيام تصيمٌم وبنياء المسياكن الحكومٌية للميواطنٌن 1974وفً عام 

نفٌذ المهام المكلفة فٌها بدرجة أعليى المستحقٌن لها. تحررت هذه الهٌئة من العدٌد من القٌود اإلدارٌة والمحاسبٌة لتستطٌع ت

تيم إنشياء وزارة اإلسيكان  1975من الفاعلٌة، إال أنها لم تكن مسإولة عن توزٌع ما تبنٌه مين مسياكن حكومٌية. وفيً عيام 

لتتولى مسيئولٌة توزٌيع المسياكن الحكومٌية عليى األسير المسيتتحقة لهيا بعيد إجيراء كافية البحيوث األولٌية لضيمان إسيتحقاق 

لمتقدمة بطلبات للسكن الحكومً لمثل هذه الخدمة الحكومٌة وذلك من خالل التنسٌق مع الهٌئة العامة لإلسكان. وفً األسر ا

تم دمج وزارة اإلسكان مع الهٌئة العامة لإلسكان لتعميل األخٌيرة عليى تخطيٌط وتصيمٌم وتنفٌيذ  1986شهر ٌولٌو من عام 

م، وبنياء عليى 1993الكوٌتٌة، كل بحسب دوره فً التقدٌم. وفً عيام  وتوزٌع المساكن الحكومٌة على مستحقٌها من األسر

م، تولت المإسسة العامة للرعاٌية السيكنٌة مهمية تقيدٌم الرعاٌية السيكنٌة للمسيتحقٌن لهيا حٌيث 1993لسنة  47القانون رقم 

رتهنٌن والمعياقٌن. توسع نطاق هذه الخدمة لٌستحدث أولوٌة خاصة فً الحصول على المسكن الحكومً ألسر الشهداء والم

م الخياص بشيؤن تعمٌير األراضيً المملوكية للدولية ألؼيراض 1995( لسينة 27م صيدر القيانون رقيم ا10/7/1995وفً 

متير مربيع خالٌية مين العوائيق  400الرعاٌة السكنٌة ملزما بلدٌة الكوٌت بتسلم أراضً ال تقل مساحة كل واحدة منهيا عين 

 (.2017امة للرعاٌة السكنٌة، على دفعات كل ثالثة أشهر.االمإسسة الع

 الجهات ذات العالقة باإلسكان الحكومً ومهام كل منها

على الرؼم مما بذلته الحكومة الكوٌتٌة خالل العقود الستة الماضٌة منيذ نشيؤت الخيدمات اإلسيكانٌة الحكومٌية، إال  

اء ميدن اإلسيكان الحكيومً الجدٌيدة. فمثيل أنها حتى وقتنا الحالً تعانً من تقاطع وتشابك جهود مإسساتها ذات العالقية ببني

هذه المدن ال تقوم فقط علً بناء المساكن وإنما هً بحاجة إلى تكامل جمٌع عناصر البنٌة التحتٌة لها لتكيون مإهلية للسيكن 

 والعٌ  فٌها براحة وهناء. من الجهات ذات العالقات بتصمٌم وتنفٌذ مدن اإلسكان الحكومً ما ٌلً:

هً مإسسة حكومٌة تستقبل طلبات اإلسكان الحكومً من أسر المواطنٌن وتتثبت  رعاٌة السكنٌة:المإسسة العامة لل .1

من إستحقاقهم لمثل هذه الخدمة العامة. كذلك هً تعنً بتصمٌم وتنفٌذ أو اإلشراؾ على تنفٌذ المساكن الحكومة، ثم تقوم 

 بعد ذلك بتوزٌعها على األسر المستحقة لها.

هً مإسسة حكومٌة مسئولة عن تخطٌط وتخصٌص األراضً بكافة أنواعها فً دولة الكوٌت بما فً  بلدٌة الكوٌت: .2

 ذلك أراضً اإلسكان الحكومً.
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هً مإسسة حكومٌة تقوم بدراسة وتخصٌص المٌزانٌات المطلوبة لتنفٌذ مشارٌع اإلسكان الحكومً  وزارة المالٌة: .3

 المتكاملة المختلفة.

هً مإسسة حكومٌة متخصصة فً تنفٌذ أو اإلشراؾ على تنفٌذ المشارٌع الحكومٌة بمختلؾ  وزارة األشغال العامة: .4

أنواعها مراعٌة فً ذلك تطبٌق مواصفات ومعاٌٌر البناء لكل منشؤة حسب نوعٌة إستعمالها، وبما ٌتوافق مع مواصفات 

إلشراؾ على تنفٌذ شبكات الصرؾ الصحً البناء المطروحة فً مناقصات اإلنشاء. كذلك تقوم الوزارة بتصمٌم وتنفٌذ أو ا

 وصرؾ مٌاه األمطار، وتعبٌد الشوارع والمٌادٌن وؼٌرها.

هً مإسسة حكومٌة تعنً بتوصٌل خدمات الكهرباء والمٌاه العذبة للشرب والمٌاه قلٌلة وزارة الكهرباء والماء:  .5

 والخاصة والعامة. الملوحة االمٌاة الصلٌبٌة( للمساكن الحكومٌة وؼٌرها من المنشآة األهلٌة

هً مإسسة حكومٌة تعنى بتوصٌل البرٌد العادي والمستعجل والمسجل من خالل  وزارة البرٌد والمواصالت: .6

مكاتبها المنتشرة فً جمٌع المناطق السكنٌة، كما أنها تعنً بتوصٌل التمدٌدات األرضٌة الالزمة لخدمات اإلتصال 

 عبر كٌبالتها ومعداتها الخاصة. التلٌفونً والتواصل اإللكترونً ااإلنترنٌت(

هً مإسسة حكومٌة تهتم بالتعلٌم الحكومً وتشرؾ علً تشؽٌل جمٌع المدارس الحكومٌة التً تقع وزارة التربٌة:  .7

 ضمن حدود المدن السكنٌة القدٌمة والحدٌثة اإلنشاء.

ت بمختلؾ أنواعها فً هً مإسسة حكومٌة تعنً ب ستباب األمن وحسن سٌر األفراد والمركبا وزارة الداخلٌة: .8

 ممرات وشوارع جمٌع المدن واألنحاء الكوٌتٌة بما فٌها مناطق اإلسكان الحكومً.

هً مإسسسة حكومٌة تعنً بصحة الفرد واألسرة والمجتمع من خالل إدارتها وتشؽٌلها لكافة  وزارة الصحة العامة: .9

 ة.المراكز الصحٌة والمستشفٌات المقامة فً المناطق السكنٌة المختلف

هً مإسسة حكومٌة تعنى بتشؽٌل ومراقبة المساجد كدور للعبادة ونشر الثقافة  وزارة األوقاف والشإون اإلسالمٌة: .10

 الدٌنٌة.

هً مإسسة حكومٌة تعمل تحت مظلة وزارة اإلعالم وتعنى بنشر الثقافة  المجلس الوطنً للثقافة الفنون واآلداب: .11

 ت العامة.فً المناطق السكنٌة من خالل إدارة المكتبا

هً مإسسة حكومٌة تعنً بالكثٌر من الشإون االجتماعٌة وتشرؾ على إدارة  وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل: .12

 مراكز تنمٌة المجتمع فً المناطق السكنٌة المختلفة.

 هً مإسسة حكومٌة تعنً ب عطاء تراخٌص العمل التجاري للجمعٌات التعاونٌة والمحال وزارة التجارة والصناعة: .13

 التجارٌة على إختالؾ أنواعها المنتشرة فً الكوٌت.

 هً مإسسة حكومٌة معنٌة بتراخٌص ور  الخدمات الصناعٌة. الهٌئة العامة للصناعة: .14

من هنا نجد أن التنسٌق بٌن جمٌع هذه المإسسات الحومٌة لٌس باألمر الٌسٌر، وعلٌه ف ن جزء كبٌير مين التيؤخٌر فيً تنفٌيذ 

 ً أساسه هذه التشابكات الضرورٌة والروتٌنٌة المعقدة فً نفس الوقت.مشارٌع اإلسكان الحكوم
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 طبٌعة وممٌزات برامج اإلسكان الحكومً فً الكوٌت

تنوعت وتطورت برامج اإلسكان الحكومً فً دولة الكوٌت تمشٌا مع تطور المإسسات الحكومٌة التً عنٌت بها  

ميع ميرور الوقيت، وتقيدم الحٌياة األسيرٌة فيً الكوٌيت مين  تطيورتومن جهة، واستجابة لإلحتٌاجات األسرٌة التً تنوعت 

جهة أخيرى. وعلٌيه، في ن المإسسسية العامية للرعاٌية السيكنٌة بوصيفها الجهية الرسيمٌة المنيوط بهيا بشيكل مباشير، أو ؼٌير 

مباشيير ميين خييالل شييركات القطيياع الخيياص التييً تتعامييل معهييا، أن تصييمم وتنفييذ وتييوزع خٌييارات السييكن الحكييومً علييى 

 مستحقٌها من األسر الكوٌتٌة. هذه البرامج أو الخٌارات السكنٌة هً على النحو التالً:

 أوال: توفٌر القسائم السكنٌة للراغبٌن المستحقٌن لها.

م( 2013حسبما نصت القوانٌن الخاص باإلسيكان الحكيومً االمإسسية العامية للرعاٌية السيكنٌة، الطبعية الثانٌية،  

ائم عليى مسيتحقٌها سي( نصيت عليى أنيه: " تتيولً المإسسية توزٌيع الق21الثالث فالمادة رقيم ا من الباب 27-21فً المواد 

بثمن رمزي ٌحيدده مجليس اإلدارة. وال ٌجيوز أن تتفياوت مسياحات القسيائم فيً المنطقية الواحيدة، إال بالقيدر اليذي تقتضيٌه 

من خاللها شرطان إلستحقاق القسٌمة هما عليى  (، من نفس الباب، فقد حدد22الضرورات الفنٌة للتقسٌم." أما المادة رقم ا

 النحو التالً:

"أال ٌكون قد ثمن لرب األسرة عقار بمبلػ ٌزٌد عن مائتً ألؾ دٌنار كوٌتً، وٌعتبر العقار مملوكا لرب األسرة إذا  .1

 عولهم."كان قد آل عن طرٌقه بؤي وسٌلة كانت مباشرة أو ؼٌر مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد من أوالده الذٌن ٌ

"أن ٌكون رب األسرة قادرا على بناء القسٌمة، وٌعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاٌة السكنٌة المنصوص  .2

 علٌه فً هذا القانون، أو كان قد ثمن له عقار بمبلػ ٌقل عن قٌمة القرض المشار إلٌه وقت التثمٌن."

( بقيرار مين اليوزٌر 1لحد المنصوص علٌه فً البند األول ا"وتحدد قواعد وشروط تطبٌق أحكام البندٌن السابقٌن، وزٌادة ا

 بعد موافقة مجلس إدارة المإسسة." ٌقصد بالوزٌر هنا معالً وزٌر اإلسكان.

( من البااب الثالاث الخااص بتاوفٌر القساائم والبٌاوت والشاقق علاى إلتازامٌن 23كذلك نصت المادة رقم ثالث وعشرون )

 هما:هامٌن ٌلتزم بهما المستحق للقسٌمة 

"سداد قٌمة القسٌمة قبل الموعد المحدد إلدارج أسماء المستفٌدٌن فً كشوؾ القرعة وإال اعتبر قرار التخصٌص كؤن  .1

لم ٌكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصٌص، وبالموعد المحدد إلدراج أسماء المستحقٌن فً هذه الكشوؾ بكتاب 

 شهرٌن."مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بؤكثر من 

"أن ٌشرع فً البناء علٌها خالل سنة من تارٌخ تسلٌمه القسٌمة على أن ٌتم البناء علٌها خالل مدة أقصاها ثالث  .2

 سنوات من هذا التارٌخ."

  ثانٌا: توفٌر المساكن والشقق للراغبٌن المستحقٌن لها.

تلتزم المإسسة بتوزٌيع البٌيوت والشيقق عليى األسير ( من الباث الثالث لقانون اإلسكان الحكومً أنه: " 24جاء فً المادة ا

المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاٌة السكنٌة على مستحقٌها طبقا للتكلفة الفعلٌة بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع مين 

قصى لمبلػ القرض ( من هذا القانون وبشرط أن ال تتجاوز قٌمة البٌت أو الشقة الحد األ21األرض المشار إلٌه فً المادة ا

المنصييوص علٌييه فييً القييانون. وال ٌجييوز أن ٌتحمييل المسييتحق للشييقة إال بنصييٌبها ميين قٌميية األرض واألساسييات والمنييافع 

 المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى، وما ٌخص الشقة أو الشقق األخر من مزاٌا."

ٌشيترط فيٌمن ٌخصيص ليه بٌيت حكيومً أو شيقة أال ( عليى أنيه: "25كذلك نصت الميادة رقيم خميس وعشيرون ا 

ٌكون رب البٌت مالكا لعقار تم إسيتمالكه وتثمٌنيه بمبليػ ٌتجياوز الحيد األقصيى لقٌمية القيرض المنصيوص علٌيه فيً الميادة 

( من هذا القانون، وفً تطبٌق هذا الحكم ٌعتبر العقار مملوكا لرب األسرة إذا كيان قيد قيد آل عين طرٌقيه، بيؤي وسيٌلة 28ا



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

553 

باشيرة أو ؼٌيير مباشيرة، إلييى زوجتيه أو أحييد أوالده اليذٌن ٌعييولهم. وٌسيدد ثميين البٌيت أو الشييقة عليى أقسيياط شيهرٌة طبقييا م

 للشروط والقاعد التً تحدد بقرار من الوزٌر بعد موافقة مجلس اإلدارة."

لهييا، فقييد تييم  وعلٌييه، فبعييد أن كييان أول برنييامج اإلسييكان الحكييومً هييو تييوفٌر مسيياكن حكومٌيية لألسيير المسييتحقة  

استحداث برنامج آخر ٌعنً ببناء الشقق السكنٌة لألسر الكوٌتٌة المسيتحقة لهيا والتيً ال تتكيون مين عيدد كبٌير مين األفيراد، 

 وبحاجة لتوفر المسكن المناسب لها فً فترة زمنٌة قصٌرة نسبٌا. 

 أهم مالمح أزمة اإلسكان الحكومً

ً مسياكن الحكومية ألنهيا كانيت تبنيى ليذوي اليدخل المحيدود، وفيً ذليك كان أهل الكوٌت فٌما مضى ٌخجلون من السيكن في

إشارة واضيحة عليى انخفياض مسيتوى القيدرة االقتصيادٌة لتليك الشيرٌحة مين الميواطنٌن. ثيم ميع ميرور الوقيت اعتياد أهيل 

قارنية ميع الكوٌت على مثل هذه الخدمة الحكومٌة، ال سيٌما وأن أسيعار األراضيً فيً الكوٌيت كانيت دوميا فيً تصياعد بالم

مستوٌات الدخل األسري. ثم ما لبث أن ازداد الطلب عليى بيرامج اإلسيكان الحكيومً المختلفية، حتيى فاقيت أعيداد الطلبيات 

 قدرة الحكومة على تلبٌتها وأصبح ذلك العجز ٌشكل أزمة حكومٌة وشعبٌة. من أهم مالمح هذه األزمة ما ٌلً: 

 تكدس الطلبات على اإلسكان الحكومً. .1

م ميين قليية عييدد سييكان الكوٌييت مقارنيية بالعدٌييد ميين دول العييالم، إال أن نسييبة اعتميياد سييكان الكوٌييت علييى بييرامج علييى الييرؼ

آالؾ طليب. كيذلك في ن  5اإلسكان الحكومً تعتبر عالٌة جدا. فقد زاد عدد الطلبيات السينوٌة عليى اإلسيكان الحكيومً عين 

ثيل عيدد الطلبيات السينوٌة، فتراكميت الطلبيات حتيى زادت فييً الحكومية الكوٌتٌية ليم تسيتطع الوفياء بالتزاماتهيا فيً تييوفٌر م

م( فيي ذا مييا ضييرب عييدد الطلبييات 2/8/2017ألييؾ طلييب االمإسسيية العاميية للرعاٌيية السييكنٌة،  100م عيين 11/1/2017

أليؾ مين  600أشيخاص االيزوجٌن وأربعية أبنياء( في ن ذليك ٌعنيى أن  6المتؤخرة بمتوسط عدد أفراد األسرة الكوٌتٌة وهو 

مواطن ومواطنة كوٌتٌٌن هم فً إنتظيار تحقيق حلمهيم م( 2/8/2017ملٌون ااإلدارة المركزٌة لإلحصاء،  1.2و أصل نح

 السكنً. 

 محدودٌة القدرة اإلنتاجٌة الحكومٌة على تلبٌة الطلبات السنوي من المساكن الحكومً. .2

نائيب إال أنه وفق تصرٌح للسٌد علً الحبٌيل، على الرؼم من االهتمام الرسمً الظاهر بتلبٌة الطلبات اإلسكانٌة المتراكمة، 

المدٌر العام لشإون التنفٌذ فً المإسسة العامة للرعاٌية السيكنٌة، في ن الطليب عليى اإلسيكان الحكيومً ٌتوقيع أن ٌصيل إليى 

الجهياز الحكيومً بكاميل طاقتيه اإلنتاجٌية ال طليب سينوٌا، بٌنميا  8,500م، أي بمعيدل 2020ألؾ طلب بحلول عام  170

 5,500وحدة سكنٌة سنوٌا. هذا ٌعنً أن هنياك عجيز سينوي فيً القيدرة اإلنتاجٌية مقيداره  3000على بناء أكثر من ٌقدر 

% من أصل الطلبات المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، ف ن نسبة الزٌادة على طلبيات 65وحدة سكنٌة أي بنسبة عجز تصل إلى 

 م( 2/8/2017 % سنوٌا االقبس اإللكترونً،2اإلسكان الحكومً ستصل إلى 

 طول فترات االنتظار.  .3

نظرا لعجز الجهاز الحكومً المختص باإلسكان عن مواكبة الزٌادة والتراكم فً أعداد الطلبات اإلسكانٌة، وإذا ما قسم عدد 

آالؾ وحيد  3أليؾ طليب عليى قيدرة جهياز اإلسيكان الحكيومً القصيوي عليى إنجياز  100الطلبات الذي قيدر إعياله بنحيو 

سنة. هذه الفتيرة أقيل ميا ٌمكين أن ٌقيال عنهيا  33ظار سوؾ ٌصل إلى سكنٌة سنوٌا فهذا ٌعنً أن متوسط عدد سنوات اإلنت

أنها ؼٌر منطقٌة وؼٌر مبررة. فً النهاٌة، هذا ٌعنً أن نحو نصؾ مواطنً الكوٌت علٌهم العٌ  لمدة طوٌلة فً حالة مين 

 عدم االستقرار واالنتظار المضنً لتحقق حلم حٌازة وتملك "بٌت العمر".  
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 الحضرٌة المخصصة للمشارٌع اإلسكانٌة.ندرة األراضً  .4

ألؾ كٌليو متير مربيع، إال أن المسياحة الحضيرٌة المسيتؽلة فٌهيا هيً  18على الرؼم من أن مساحة الكوٌت تصل إلى نحو 

مساعد الميدٌر العيام لشيإون قطياع التطيوٌر والمعلوميات فيً بلدٌية %. جاء ذلك على لسان السٌد أحمد المنفوحً، 8قرابة 

م ا الشياهد، 18/12/2012الجلسة األوليى لمنتيدى المبيادرات الهندسيٌة األول اليذي عقيد فيً الكوٌيت بتيارٌخ الكوٌت، فً 

م(. هذا ٌعنً أن األراضً الؽٌر محررة لإلستعماالت الحضرٌة واإلسكانٌة التً تملكها الحكومة هً بنحو 19/12/2012

قصيود بالمنطقية الحضيرٌة هيً مجميل المسياحة المؤهولية تجدر اإلشارة هنيا إليى أن الم% من المساحة الكلٌة للكوٌت. 92

بالسكان والمستعملة فً أي من األؼراض المدنٌة والصناعٌة كبناء المساكن والمدارس والمستشيفٌات والشيوارع والحيدائق 

 العامة واألسواق والمصانع وما أشبه ذلك. 

 ارتفاع التكلفة المالٌة لحل المشكلة اإلسكانٌة. .5

ملٌار دوالر لتؽطٌة  1,637وزٌر الدولة لشإون اإلسكان السٌد ٌاسر أبل، ف ن الدولة بحاجة لتوفٌر حسب تصرٌح حدٌث ل

جمٌييع وبعملٌيية حسييابٌة بسييٌطة نجييد أن (. 7/2/2017وحييدة سييكنٌة منخفضيية التيياكلٌؾ االبييوانً،  18,500نفقييات إنشيياء 

ة ميا تحتياج إلٌيه مين بنيى تحتٌية وخيدمات ٌمكين أن ألؾ وحدة سكنٌة بما فٌها تنفٌذ كافة الميدن بكافي 100نفقات إنشاء نحو 

ملٌار دوالر. هذا المبلػ بالطبع ٌعتبر عبؤ كبٌرا على مٌزانٌة الدولية، ومين الصيعب جيدا أن تيوفره خيالل  9تصل إلى نحو 

 فترة زمنٌة قصٌرة باالعتماد على الدخل القومً من عائدات النفط وبدون قروض خارجٌة.

 كنٌة.ارتفاع أسعار األراضً الس .6

تعتبر قٌمة أسعار األراضً السكنٌة فً الكوٌت من أعلً األسعار سواء على مستوي دول الخلٌج العربً أو على مستوي 

م( إن 14/1/2017العدٌد من دول العالم أٌضا. فبحسب تقرٌر وكالة األنباء الكوٌتٌة اكونا( نشر فً جرٌدة الرأي ا

قٌمة األرض السكنٌة بمساحة متوسط دٌنار كوٌتٌا. أي أن  657صل إلى متوسط سعر المتر المربع من األرض السكنٌة و

ألؾ دٌنار كوٌتً. هذا المبلػ قد ٌنقص وقد ٌزٌد  263ٌصل إلى ، كمساحة سائدة لألراضً السكنٌة فً الكوٌت، متر 400

ام تلك األرض ومقدار تؤثرا بعوامل عدٌدة كالموقعٌن الجؽرافً والتنظٌمً لألرض السكنٌة وارتداد المساحة الفضاء أم

 البعد عن العاصمة ومدى توفر الخدمات العامة المختلفة.

 ارتفاع كلفة البناء.  .7

تعتبر تكلفة بناء المسكن فً الكوٌت عالٌية نسيبٌا وذليك بسيبب أن العدٌيد مين ميواد البنياء األساسيٌة والتشيطٌب تسيتورد مين 

-90خارج الكوٌت وال تصنع محلٌا. فعلى سبٌل المثيال، تحسيب تكلفية البنياء المشيطب العيادي ميع التكٌٌيؾ العيادي بواقيع 

دٌنار  150-140ب فوق العادي االدٌلوكس( مع التكٌٌؾ السنترال فٌكلؾ بٌن دٌنار للمتر المربع. أما البناء والتشطٌ 100

دٌنيار للمتير المربيع. هيذه األسيعار  180-170للمتر المربيع، وٌكليؾ البنياء السيوبر دٌليوكس ميع التكٌٌيؾ المركيزي نحيو 

ألٌييدي العامليية ومسييتوٌات تتذبييذب بييٌن االرتفيياع واالنخفيياض تييؤثرا بزٌييادة أو تييدنً الطلييب علييى مييواد البنيياء وعلييى تييوفر ا

 جودتها. 

 ضعف التنسٌق العملً بٌن المإسسات الحكومٌة ذات العالقة باألزمة اإلسكانٌة.  .8

على الرؼم من تعدد الجهات الحكومٌة المعنٌة بمعالجة األزمة اإلسيكانٌة إال أن التنسيٌق بٌنهيا ٌعتبير ضيعٌفا أو عليى األقيل 

فييً الكوٌييت خييالل العقييدٌن األخٌييرٌن علييى األقييل كانييت تتييداول بييٌن وزارة  دون المسييتوى المناسييب. فاألزميية اإلسييكانٌة

التخطٌط المعنٌة بالتخطٌط العام لدولة الكوٌت، والمجلس األعليى لإلسيكان المعنيً بوضيع ومناقشية وإقيرار السٌاسية العلٌيا 

اإلسيكانٌة إليى خطيط لإلسكان فً الكوٌيت، ووزارة اإلسيكان المتخصصية فيً ترجمية الطموحيات والتوجهيات والسٌاسيات 

تنفٌذٌة، والهٌئة العامة للرعاٌة السكنٌة المعنٌة بتصمٌم المسياكن الحكومٌية واإلشيراؾ عليى تنفٌيذها وتنفٌيذ البيدائل السيكنٌة 
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المختلفة، وبنك اإلئتمان االتسلٌؾ سابقا( المختص بتموٌل مشارٌع اإلسكان الحكومً المختلفية، وبلدٌية الكوٌيت المنيوط بهيا 

اضً الالزمة لتنفٌذ مشارٌع اإلسكان الحكومً وؼٌرها، ووزارة األشؽال المهتمة بتنفٌذ كافية خيدمات البنٌية تخصٌص األر

التحتٌة، ووزارة التربٌة المعنٌة ب نشاء المدارس، ووزارة الداخلٌة المعنٌية بوضيع مواصيفات الميرور فيً شيوارع األحٌياء 

لشيرطة، ووزارة الصيحة المعنٌية ببنياء المصيحات المختلفية فيً تليك السكنٌة الجدٌدة باإلضافة إليى إنشياء مراكيز األمين وا

المناطق، ووزارة الكهرباء والماء المعنٌة بتوصٌل خدمات المٌياه العذبية وؼٌير العذبية والكهربياء، ووزارة الشيئون المعنٌية 

المواصيالت والبرٌيد باإلشراؾ على المراكيز التجارٌية والجمعٌيات ومراكيز تنمٌية المجتميع فيً منياطق اإلسيكان، ووزارة 

 والبرق والهاتؾ المعنٌة بتمدٌدات الهواتؾ وؼٌر ذلك. 

إن وجود هذا العدد الكبٌر من المإسسات الحكومٌة التً تعمل مع بعضها البعض بمستوٌات متفاوتة من التعاون والتنسيٌق، 

قلل فً النهاٌة من عدد الوحدات التً ٌإدي فً أحٌان كثٌرة إلى إرباك أعمال تصمٌم وتنفٌذ المدن والمشارٌع اإلسكانٌة، وٌ

ٌمكن أن تنجر فً العام الواحد. فعلً سبٌل المثال ال الحصر، قاميت بلدٌية الكوٌيت فيً أكثير مين ميرة بتخصيٌص أراضيً 

للمشروعات اإلسكانٌة ثم تبٌن فً وقت الحق عدم مالئمة تلك المواقع للبناء والدلٌل على ذليك المشياكل البٌئٌية التيً عانيت 

منها كل من مناطق الظهر والقرٌن، فؤٌن كان دور وزارة األشؽال وأٌن الهٌئة العامة لحماٌة البٌئة؟ كذلك فقد تؤخر  وتعانً

استالم وزارة الداخلٌة لطرق منطقة جنوب السرة بسبب االختالؾ على تصمٌم اإلشارات المرورٌة، كما تؤخر تنفٌيذ البنٌية 

ثانً أكبير مدٌنية سيكنٌة بعيد منطقية القيرٌن. فميا نيوع التنسيٌق اليذي أدي لمثيل هيذه التحتٌة لهذه المنطقة الحٌة والتً تعتبر 

 المشاكل؟

 تذبذب قرارات الدعم والتموٌل. .9

ٌعتبر بنك اإلئتمان هو البنك المسإول عن تموٌل مشارٌع اإلسكان الحكومً المختلفة. إال أن هذه المسإولٌة كثٌرا ما تتعثر 

السٌولة المطلوبة. باإلضافة إلى ذلك، فقد تعطلت العدٌد من المشارٌع اإلسكانٌة عن  نتٌجة تؤخر أو انخفاض أو انعدام

التنفٌذ بسبب عدم رصد االعتمادات المالٌة الالزمة لبعض مإسسات الدولة المعنٌة بالمساهمة فً إنجاز المشارٌع اإلسكانٌة 

 كوزارة األشؽال العامة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلٌة.

 م الثقة بؤهلٌة القطاع الخاص للمساهمة فً حل األزمة اإلسكانٌة. عد .11

لقد كان الخوؾ ومازال مسٌطرا على الكثٌر من صناع قرارات اإلسكان فً نزاهة القطاع الخياص فيً المشياركة فيً حيل 

إٌجيابً إذا األزمة اإلسكانٌة. فمصدر هذا الخوؾ و تضعضع الثقة هو أمر أساسه أن القطاع الخاص سوؾ ٌشيارك بشيكل 

ما ضمن أعلً مستوي ممكن من الربحٌة. هذا بيالطبع أمير مشيروع إال أن التخيوؾ مين أن ٌسيود االحتكيار وٌيتم التالعيب 

باألسيعار وبمواصيفات البنياء فٌكييون الميواطن هيو الضييحٌة، وهيذا هيو أحييد معوقيات العميل مييع مإسسيات القطياع الخيياص 

ى فترة قرٌبية الكثٌير مين مإسسيات القطياع الخياص المإهلية فنٌيا ومادٌيا المتخصصة فً هذا المجال. كذلك لم ٌكن هناك إل

للقٌام بمسإولٌات المشاركة، فساعد هذا العاميل عليى حجيب الثقية عين فيتح بياب مشياركة القطياع الخياص عليى مصيراعٌه 

 للمساهمة فً حل األزمة اإلسكانٌة.

 عدم وضوح الخطة اإلسكانٌة.  .11

تصييرٌحات والخطييط والقييوانٌن والتشييرٌعات المرتبطيية باألزميية اإلسييكانٌة، إال أنييه علييى الييرؼم ميين كثييرة االجتماعييات وال

ولألسؾ الشدٌد ال ٌمكن القول بؤن المإسسات المعنٌية بيؤمر اإلسيكان ليدٌها خطية معلنية واضيحة المعيالم ومحيددة األهيداؾ 

ٌمكيين أن ٌقييال أنييه قييد راعييً  لحيل األزميية اإلسييكانٌة.  الييدلٌل علييى ذلييك أنييه لييٌس هنيياك ميين مخطييط هٌكلييً لدوليية الكوٌييت

االحتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة للحركة العمرانٌة فً الكوٌيت وعليً رأسيها التوسيع فيً مشيارٌع اإلسيكان الحكيومً وتلبٌية 
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متطلبات النمو والزٌادة فً عدد السكان. كذلك ف نه من الملفت للنظر أن معظم الخطط اإلسكانٌة السابقة كانت توضع عليى 

قر بسرعة وتطلق من أجلها الكثٌر من العهود والوعود، ثم ال تلبث أن تلؽى أو أن تتؽٌير بشيكل كبٌير ميع تؽٌير عجالة، ثم ت

التشييكٌل الحكييومً كمييا حصييل مييع أطروحيية "المنظييور اإلسييكانً الجدٌييد" الييذي أقترحييه وزٌيير اإلسييكان األسييبق د. عييادل 

به خيالل رئاسية خلفيه اليوزٌر فهيد المٌيع لينفس اليوزارة  م وأقرته الحكومة وأثنت علٌه، ثم ألؽً العمل2000الصبٌح عام 

 م.2003-2002خالل الفترة 

 غٌاب اآللٌة المناسبة للتنفٌذ.  .12

تعتبر آلٌة التنفٌذ لمشارٌع اإلسكان الحكومً من العناصر الهامة، لكنها ضعٌفة. صحٌح أن النواٌيا الحسينة موجيودة، إال أن 

لوب من الوحدات السكنٌة، وحل المشكلة اإلسكانٌة أو حتى التخفٌؾ من حدتها. إن ذلك بالتؤكٌد ؼٌر كاؾ إلنتاج العدد المط

 أساس آلٌة التنفٌذ هو التنسٌق، والتخطٌط، وتقسٌم األدوار، ف ذا تخلخل األصل انهارت كل الفروع. 

 تعثر تنفٌذ القوانٌن والمشارٌع اإلسكانٌة التً تم الموافقة علٌها  .13

د من المشارٌع اإلسكانٌة فً خالل العقود الماضٌة. فتيارة تسين قيوانٌن عاطفٌية تفتقير للواقعٌية لسبب أو آخر فقد تعثر العدٌ

أليؾ وحيدة سيكنٌة  42الذي تعهدت مين خالليه الحكومية بتنفٌيذ  27/1995فً حل األزمة اإلسكانٌة كما حدث فً القانون 

هر حٌات ٌعتبر "ضربا من المستحٌل" اأميٌن، أشهر. إن هذا القانون برأي وزٌر اإلسكان األسبق السٌد حبٌب جو 6خالل 

(. هذا وقد ذكر المهندس حامد عبدالسالم شعٌب ارحمه هللا( عضو المجليس األعليى لإلسيكان، ومقيرر اللجنية 5/5/2001

هيذا …"قانون صعب التنفٌذ وؼٌر واقعً وتكلفته عالٌية والميدة المحيدد لتنفٌيذه قلٌلية جيدا 27/1995اإلسكانٌة أن القانون 

 (.  17/7/2000نون مستحٌل تنفٌذه" االحسٌنً، القا

 تضارب بعض المصالح الشخصٌة مع المصلحة العامة.  .14

لقد شهدت الكوٌت خالل فترة ما بعد التحرٌر فترة مين البطيًء القرٌيب مين الركيود فيً تنفٌيذ المشيارٌع اإلسيكانٌة. إن هيذا 

فٌيذ دورهيا أميال فيً تصياعد األزمية اإلسيكانٌة وإقبيال األمر كما ٌعزٌيه بعيض الميراقبٌن كيان ميرده تبياطإ الحكومية فيً تن

المواطنٌن على شيراء األراضيً والوحيدات السيكنٌة المملوكية لألفيراد أو القطياع الخياص. هيذا معنياه أن المصيلحة العامية 

عطلييت تحييت عنييوان "آثييار الؽييزو العراقييً علييى الكوٌييت" لتمرٌيير مصييالح خاصيية تمثلييت فييً عملٌيية شييبه احتكييار للسييوق 

 سنوات أو أكثر لمصالح شرائح خاصة. 10ري لمدة العقا

 سوء تخطٌط األولوٌات.  .15

إن المتابع لتطورات األزمة اإلسكانٌة من أحداثها المتتابعة ٌجد أن موضوع اإلسكان الحكومً وصل إلى حد األزمة بسبب 

قيرب حيل األزمية اإلسيكانٌة سوء تخطٌط األولوٌات. فتارة تقوم الحكومة ب طالق "تصرٌحات حماسٌة نارٌة" حول حل أو 

(،و تارة أخري تطلق تصيرٌحات "تهادنٌيه" كيً "تؽيازل" مجليس األمية 26/4/1999لكً تطمئن الشعب اجرٌدة الوطن، 

(، و تارة ثالثة تتمنع الحكومة لتعاقب أعضياء مجليس األمية وتحيرجهم ميع 18/4/1999وتخطب رضاه اجرٌدة السٌاسة، 

الشييطر األكبيير ميين اهتماماتهييا لخييارج الكوٌييت بحجيية كسييب ود الييدول الصييدٌقة أو نيياخبٌهم، ومييرة رابعيية توجييه الحكوميية 

مساعدة الدول المحتجة أو رد الجمٌل وما إلى ذليك. إن مسلسيل األولوٌيات طوٌيل ومتؽٌير وؼٌير محيدد، حتيى أصيبح كؤنيه 

دارة والتخطيٌط واتخياذ رٌشة فً مهب الرٌاح. هذا وقد ذكر د. جعفر عباس أن أزمة اإلسكان فً الكوٌيت منشيؤها سيوء اإل

 (.26/4/2000القرارات ال ندرة األراضً واألموال انخال، 
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 فقدان المصداقٌة.  .16

إن تعييدد التصييرٌحات والوعييود الحكومٌيية بقييرب حييل وإنهيياء األزميية اإلسييكانٌة وعييدم التزامهييا بتلييك الوعييود وتنفٌييذ تلييك 

أليؾ  42الذي أدي بالحكومية للتعهيد ببنياء  27/1995القانون التصرٌحات أفقد الحكومة الكثٌر من مصداقٌتها. ولعل سن 

أشهر وتوزٌعها على المواطنٌن ثم تقصٌر الحكومة عن الوفاء بيذلك العهيد أكبير دلٌيل عليى عيدم وجيود  6وحدة سكنٌة فً 

ؾ ولكين فيً مصداقٌة ألقوالها وأفعالها. كذلك فقد ذكير أكثير مين وزٌير لإلسيكان نٌية وزارتيه لبنياء مسياكن حكومٌية بياآلال

؛ الحسييٌنً، 5/5/2001؛ أمييٌن، 7/2/2017النهاٌيية ولألسييؾ تييذهب الوعييود أدراج الرٌيياح لسييبب أو آخيير. االعبييدهللا، 

(. أما الدلٌل اآلخر فهو أن الحكومية منيذ بيدء اهتمامهيا بالقضيٌة اإلسيكانٌة فيً عيام 26/4/1999؛ الوطن، 17/7/2000

وحييدة سييكنٌة االمإسسيية العاميية  77,640د أتمييت بنيياء وتجهٌييز سيينة، قيي 57،أي خييالل نحييو  2011م وحتييى عييام 1954

أليؾ وحيدة خيالل الخميس أو الثميان سينوات  100( ، فكٌؾ ٌا تري من الممكين أن تبنيً وتيوزع 2011للرعاٌة السكنٌة، 

فيً الخياص بشيؤن الرعاٌية السيكنٌة فيً البياب الثيانً مين األحكيام العامية  1993( لسينة 47التً نص علٌها القانون رقم ا

 ، الطبعة الثانٌة(.2013( االمإسسة العامة للرعاٌة السكنٌة، 17المادة رقم ا

 غٌاب الجرأة فً اتخاذ القرار. .17

لعل "المنظور اإلسكانً الجدٌد" الذي لم ٌتمكن وزٌر اإلسكان األسبق د. عادل الصبٌح من عرضيه بشيكل كاميل وليم ٌؤخيذ 

ل على ؼٌاب الجرأة الحكومٌية فيً اتخياذ القيرارات اإلسيكانٌة المناسيبة من الدراسة والنقد أوضح مثال وأكبر دلٌ وافًحقه 

اسييتمع مجلييس الييوزراء لعييرض ميين د. الصييبٌح حييول "المنظييور  2/1/2000عنييد الحاجيية لييذلك. وميين الطرٌييؾ أنييه فييً 

د.  اإلسكانً الجدٌيد" ووصيؾ بؤنيه "فلسيفة إسيكانٌة جدٌيدة" وأشياد المجليس بمضيامٌنه وباركيه وكليؾ فرٌيق عميل برئاسية

الصبٌح وبمشاركة بلدٌة الكوٌت وإدارة الفتوى والهٌئة العامة لالستثمار وخبرات من القطاع الخاص إلعيداد صيٌؽة العميل 

أقيير مجلييس الييوزراء المنظييور اإلسييكانً الجدٌييد ومييا  4/6/2000الالزميية لوضييع المنظييور اإلسييكانً محييل التنفٌييذ. وفييً 

 موضع التنفٌذ.تضمنه من أدوات تشرٌعٌة الزمه لتجسٌده ووضع 

ثم بعد أن ثارت ثائرة مجلس األمة والشعب على المنظور اإلسكانً أضحً الوزٌر د. عادل الصيبٌح هيو ضيحٌة المنظيور 

فيً  22/4/2001نائيب. ثيم جياء وزٌير اإلسيكان فهيد المٌيع وأعلين فيً  19حٌث انتهى به األمر لطرح الثقة فٌه مين قبيل 

زٌر الصبٌح اإلسكانٌة ألنها "ؼٌر شعبٌة" وأعلين قيرارات جدٌيدة عليى اليرؼم مإتمر صحفً مفاجىء أنه ألؽً قرارات الو

كشيؾ مصيدر وزاري لجرٌيدة القيبس  27/4/2001من أنه كان من الموافقٌن على المنظور فً وقت سابق. بعد ذليك فيً 

"وفوجئنيا بيالتراجع  أن قرار الوزٌر المٌع ب لؽاء قرارات الوزٌر السابق الصبٌح اإلسكانٌة لم ٌعرض على مجلس اليوزراء

أعلن مسإول حكومً رفٌع المستوي للصحافٌٌن أن قرارات المنظور اإلسيكانً قيد جياء  28/4/2001كما فوجئتم". وفً 

(. مين هنيا نيرى أن ؼٌياب الجيرأة عين دعيم مشيروع 14/6/2001بها وزٌر ومن حق الوزٌر التالً أن ٌلؽٌهيا االعبيدلً، 

 مرده محاولة البعد عن الؽضب الجماهٌري.إسكانً حظً بالمناقشة والدراسة، كان 

 المضاربة السٌاسٌة والتالعب بآمال الشعب. .18

لقد شهدت الساحة السٌاسٌة الكوٌتٌة فً العقود الماضً صوالت وجوالت ووعود وتصرٌحات وتحيدٌات، إال أنيه ذليك كليه 

أن اليبعض اعتبير تليك الفتيرة كانيت لم ٌإدي لحيل أو حتيى التخفٌيؾ مين حيدة األزمية اإلسيكانٌة بيل زاد مين تفاقمهيا، حتيى 

مراحل "فتل العضالت" و "مراحل جس النبض واالختبار" و"مراحل العزؾ على األوتار الحساسة". لذلك فقد ذكر وزٌر 

الدولة لشئون اإلسكان األسبق حبٌب جوهر حٌات أن الحكومة "ؼٌر جادة" فً حل المشكلة اإلسكانٌة، أميا أعضياء مجليس 

(.  كيذلك جياءت فكيرة خصيم قٌمية 19/6/2001عين سيبل العيودة إليى كرسيً النٌابية" االعبيدالهادي،  األمة فهيم "ٌبحثيون

القسٌمة من قٌمة القرض اإلسكانً بعدما كان ذلك ؼٌر ممكن تالفٌا لمساءلة وزٌير المالٌية د. ٌوسيؾ اإلبيراهٌم فيً قانونٌية 
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م القرض الحكومً لمباشرة البناء علٌهيا. االيداوي ومشروعٌة إرؼام المواطن على تسدٌد قٌمة األرض الحكومٌة قبل استال

 (.9/9/2001ودشتً، 

 نقص الكوادر الفنٌة.  .19

إن المشكلة اإلسكانٌة بحجمها الحالً بحاجة إلى كوادر فنٌة عالٌة التؤهٌل، إال أنه لألسؾ الشدٌد ف ن هذا األمر ؼٌر متيوفر 

كما ٌجب. باعتراؾ وزٌر اإلسكان األسبق د. عادل الصبٌح، فقيد أدي الينقص الواضيح فيً الكيوادر الفنٌية إليى التيؤخر فيً 

والدوحة وجلٌب الشٌوخ. و قد ذكر أن النقص كيان سيببه "سٌاسية اإلحيالل" التيً  وحدة سكنٌة فً الجهراء 10,698تنفٌذ 

موظفيا إدارٌيا وفنٌيا ؼٌير كيوٌتً فيً الفتيرة قبيل  1192من العمالية الكوٌتٌية الفنٌية المدربية مكيان  441تسببت فً إحالل 

از الفنيً الجدٌيد بٌنميا هيو كيان مما جعل المإسسة العامة للرعاٌة السكنٌة تتحمل ثالثة أضعاؾ الرواتب للجهي 2/8/1990

 (. 2/1/2000ٌعمل بثلث طاقته اإلنتاجٌة اأمٌن، 

 تغٌٌر الوزراء المتتابع.  .21

تعتبر وزارة اإلسكان من الوزارات الحساسة فً الدولة نظرا لكونها معنٌة بواحدة من أهم قضاٌا المجتمع الكوٌتً، إال أنها 

ابتلٌت بتؽٌٌر الوزراء بشكل مستمر مما انعكيس بشيكل واضيح وسيلبً عليى فً نظر الوزٌر األسبق د. عبدهللا الهاجري قد 

 (. 21/6/2001حل األزمة اإلسكانٌة ا العتٌبً والعبدالهادي، 

 طغٌان اآلراء الشخصٌة على العمل المإسسً. .21

د إلٌه بعيض قٌيادي من الطبٌعً أن تبدل األفراد على المعمل المنظم ٌإدي إلى تباطإ فً األداء واإلنتاج، وهذا ما كان ٌستن

وزارة اإلسكان والمعنٌٌن بشيئون اإلسيكان فيً الكوٌيت، إال أن العاميل الفعيال المؽٌيب عين هيذه المعيادل هيو تيدنً مسيتوى 

العمييل المإسسييً فييً محاوليية حييل األزميية اإلسييكانٌة. المقصييود ميين هييذا القييول أن وزراء اإلسييكان، علييى سييبٌل المثييال ال 

ن واقع قناعتهم الشخصٌة التً كانت تتبياٌن بيٌن اإلٌميان بوجيود أحقٌية شيرعٌة للميواطن الحصر، كانوا ٌعملوا وٌندفعون م

فً الدعم اإلسكانً كما كيان فيً صيدر توجيه الحكومية ليدخول هيذا المٌيدان حٌيث سين فيً القيانون أن المطالبية بالمسياعدة 

ٌسيد هيذه الحاجية. ثيم تطيور هيذا اإلسكانٌة حق لكل ميواطن وأسيرة كوٌتٌية ليم ٌخصيص لهيا سيكنا حكومٌيا وليٌس لهيا إرثيا 

؛ 18/6/2001التوجه للنقٌض فصرح بعض وزراء اإلسكان أن معظم المتقدمٌن بطلبات اإلسكان ال ٌستحقونها االعتٌبيً، 

 (.13/11/2001بالل، 

 انشغال قٌادات اإلسكان عن القضٌة اإلسكانٌة.   .22

فترة لٌسيت بالقصيٌرة اهتميام القٌيادٌٌن فٌهيا. وقيد فسير الخالفات الشخصٌة داخل المإسسة العامة للرعاٌة السكنٌة شؽلت ول

بعض المراقبٌن أن تلك الخالفات نشؤت بسبب رؼبة بعض الوزراء فً تقدٌم بعض المقربٌن لهم و إبعاد اآلخيرٌن. بيالطبع 

ري وليم ٌكين لم تكن هذه هً الحالة األولى فً تارٌخ المإسسة العامة للرعاٌة السكنٌة بل سبقتها حاالت تعٌٌن وإقصياء أخي

 أساسها وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب بل كان الهدؾ منها المكاسب السٌاسٌة بالدرجة األولً.

 تبنً "سٌاسة التطفٌش".  .23

بعض العاملٌن فً مناصب قٌادٌة فً المإسسة العامة للرعاٌة اإلسيكانٌة أفيادوا عنيد سيإالهم عين أسيباب التيؤخر فيً تيوفٌر 

أفرادا فً القٌادة العلٌا للمإسسة ٌرعون توجه "المماطلية" كجيزء مين سٌاسية "تطفيٌ " ؼٌير معلنية  المساكن الحكومٌة بؤن

للمواطنٌن وثنٌهم عن البقاء على قائمة انتظار اإلسكان الحكومً، وإرؼامهم على التوجه للقطاع الخاص لتلبٌية احتٌاجياتهم 

ٌضا إلى التقلٌيل مين طلبيات اإلسيكان المتراكمية والتخفٌيؾ اإلسكانٌة. هذا السلوك المحسوس ولكن الؽٌر معلن كان ٌهدؾ أ

 من حدة األزمة اإلسكانٌة ولكن بطرٌقة ؼٌر تقلٌدٌة. 
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 أبعاد أزمة اإلسكان الحكومً

مميا ال شييك فٌييه أن أزميية اإلسييكان الحكييومً فييً الكوٌييت قييد كييان لهييا تييؤثٌرات مختلفيية ومتباٌنيية ميين حٌييث النييوع  

صلة المباشرة أو ؼٌر المباشرة بها. ولعيل أكثير األطيراؾ تيؤثرا بهيذه األزمية هيم أسير والعمق على جمٌع األطراؾ ذات ال

المواطنٌن الكوٌتٌٌن الذٌن تتؤرجح أمالهم وأحالمهيم فيً االسيتقرار بسيبب تضيارب تصيرٌحات مسيإولً اإلسيكان، وتزاٌيد 

 اإلسكان الحكومً.فترات اإلنتظار، وإرتفاع األعداد السنوٌة لمن تنطبق علٌهم شروط التقدم بطلبات 

من جهة أخرى ف ن الجهات الرسمٌة المعنٌة بتوفٌر برامج اإلسيكان الحكيومً المختلفية تعيانً مين تيدنً التنسيٌق  

الفعيال بسييبب الييدورات المسيتندٌة المعقييدة إلتخيياذ أي قيرار ميين شييؤنه المسياهمة بفاعلٌيية فييً حيل اإلزميية اإلسييكانٌة وتييوفٌر 

ارات المطلوبيية لسييرعة تنفٌييذ مشييارٌع اإلسييكان المطلوبيية واإللتييزام بمييا نصييت علٌييه األراضييً واألمييوال والخبييرات والقيير

 قوانٌن اإلسكان التً ٌفترض أن تلتزم بها جهات التنفٌذ.

لهذا نجد أن أزمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت أصبحت ككرة الثلج التً تزداد كتلها مع األٌيام والسينوات نتٌجية  

المختلفة. هذا ولقد حاولت اللجنة اإلسكانٌة فً مجليس األمية المسياهمة فيً حيل هيذه األزمية تدحرجها بٌن مإسسات الدولة 

بالتصدي لها بدال عن المواطنٌن إال أن تلك المساعً ذهبت أدراج الرٌاح ألن دور تلك اللجنة كان مقتصيرا عليى المراقبية 

التنفٌذ. ثم بعد ذلك أصبحت أزمة اإلسكان الحكيومً والمطالبة والمساهمة فً التشرٌع ولكن لم ٌكن لها ٌد طوٌلة فً مجال 

 تتدحرج تحت تؤثٌر التكسبات الشعبوٌة السٌاسٌة دون أن ٌكون لها حل ناجع.

 لحـلول المقترحة ألزمة اإلسكان الحكومً ا

إن المعوقات والتحدٌات التً تواجه حل األزمة اإلسكانٌة عدٌدة ومتفرعة. فعلى الرؼم من أن المحاوالت  

الحكومٌة كانت كثٌرة ومتنوعة وامتدت لفترة من الزمن، إال أن العدٌد منها لم ٌكتب لها التوفٌق بسبب عدم توافر جمٌع 

أي حل لألزمة اإلسكانٌة ٌجب أن ال ٌكون حال مإقتا  لعدد معٌن عوامل النجاح فً وقت واحد. لذلك ٌجب االنتباه إلى أن 

من السكان، بل ٌجب أن ٌكون حال  جذرٌا قابال للتنفٌذ بكل المقاٌٌس وخالل فترة زمنٌة معقولة. من أهم العوامل التً 

 ٌجب أن تتضافر لحل أزمة اإلسكان الحكومً ما ٌلً: 

 ن.تحدٌد مفهوم واضح للرعاٌة الحكومٌة لإلسكا .1

ٌعتبر مفهوم الرعاٌة اإلسكانٌة فً الكوٌت هالمٌا وفضفاضا. فاألصل فً المفهوم العام لتقدٌم الرعاٌة اإلسكانٌة هو توفٌر 

المسكن لم هم محتاجون إلٌه ولٌس للجمٌع. إال أنه نظرا لعدم تطبٌق هذا المفهوم منذ بداٌة إقراره، أصبح هذا المفهوم 

ود من توضٌح مفهوم الرعاٌة اإلسكانٌة هو إقصاء الكثٌرٌن لتخفٌؾ األزمة اإلسكانٌة واسعا وٌشمل الجمٌع. لٌس المقص

والتمكن من معالجتها بقدر ما هو منطقً أن تقدم الرعاٌة للمحتاجٌن فقط. هذا بالطبع ٌستدعً وضع ضوابط ومعاٌٌر 

بعد ذلك ٌجب التعرؾ على حاجات  عادلة ومنطقٌة وعملٌة لتحدٌد من ٌمكن أن ٌنطبق علٌهم تعرٌؾ "األسر المحتاجة".

تلك الشرٌحة ووضع مستوٌات محددة لتلك الحاجات تتناسب مع أوضاع األسر الكوٌتٌة المختلفة. وأخٌرا تطرح مختلؾ 

 البدائل السكنٌة الممكنة لحل األزمة اإلسكانٌة. 

 توفٌر االعتمادات المالٌة المناسبة.  .2

لتكالٌؾ، إال أنه من ؼٌر المعقول التهرب من توفر الرعاٌة اإلسكانٌة تحت من المالحظ أن المشارٌع اإلسكانٌة باهظة ا

ستار هذه الحجة وإلى األبد. لذا ال بد من إعادة دراسة كافة المشارٌع اإلسكانٌة الممكنة ورصد المبالػ واالعتمادات المالٌة 
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للمواطن الكوٌتً أن ٌكون له دور إٌجابً  المناسبة، وبالطرق المناسبة أٌضا لكً ال تتعثر تلك  المشارٌع. كذلك ال بد

 ومنطقً فً تحمل مسئولٌته المالٌة حتى ال تبخس األجٌال القادمة حقها فً هذه الخدمة الحضارٌة المتمٌزة والضرورٌة.   

 زٌادة مساحة األراضً الصالحة لبناء المشارٌع اإلسكانٌة. .3

ً تنامً، إال أن هذه الزٌادة تعتبر بطٌئة كثٌرا بالمقارنة مع صحٌح أن المساحة اإلجمالٌة للرقعة الحضرٌة فً الكوٌت ف

تزاٌد عدد السكان من المواطنٌن. لذلك ال بد من إعادة دراسة المخطط الهٌكلً لدولة الكوٌت ووضع تصور مستقبلً مرن 

العسكرٌة والزراعٌة سنة قادمة ٌتم من خالله حساب كافة التوسعات المدنٌة والصناعٌة و 50-40وبعٌد المدى ولٌكن لمدة 

وما ٌماثلها. هذا بالطبع سوؾ ٌحتاج من كافة الجهات القائمة على االستفادة من الرقعة ؼٌر الحضرٌة الجلوس إلى بعضها 

البعض مع الجهات القائمة على وضع المخطاطات الهٌكلٌة الجدٌدة لتحدٌد االحتٌاجات المستجدة والمتوقعة، ووضع 

 لكٌفٌة تؽطٌتها بشكل عقالنً ودون اإلضرار بثروات الكوٌت أو أمنها. التصورات والحلول المناسبة

 . إشراك القطاع الخاص .4

بٌن الفٌنة واألخرى تتعالى األصوات والمطالبات الحكومٌة والشعبٌة بمشاركة القطاع الخاص فً حل األزمة اإلسكانٌة فً 

ناء والتشٌٌد لتؽطٌة العجز فً قدرات الجهات المعنٌة الكوٌت إما عن طرٌق الدعم والتموٌل المالً أو من خالل جهود الب

بهذا األمر. إال أنه ال بد من االلتفات إلً أن القطاع الخاص لن ٌتمكن من العمل واإلنتاج بشكل إٌجابً إال أتٌحت له 

لحق فً الفرصة الواقعٌة للعمل والمشاركة. هذا بالطبع سوؾ ٌستدعً سن بعض القوانٌن التً تسهل للقطاع الخاص كا

تملك األرض وبنائها ثم تسوٌقها كؤي مستثمر ٌعمل فً هذا المجال فً العالم. قد ٌخشى البعض من جور القطاع الخاص و 

"جشع التجار" إال أنه إذا ما وضعت القوانٌن العادلة المنظمة لمثل هذا النشاط االستثماري ومنع االحتكار والتالعب 

 وثقافة المستهلك سوؾ تكون، ولو بعد حٌن، وإلى حد كبٌر صمام األمان.      باألسعار ف ن قواعد العرض والمنافسة

 زٌادة التنسٌق بٌن المإسسات الحكومٌة ذات العالقة باإلسكان.  .5

من أبرز ما ٌمٌز عمل المإسسات الحكومٌة ذات العالقة باألزمة اإلسكانٌة هو ضعؾ التنسٌق بٌنها أحٌانا وؼٌابه فً 

الجهود المبذولة هً كبٌرة إال أن األعمال كما ٌقال تقاس "بخواتٌمها" ال بمقدار الجهد المبذول أحٌان أخرى. صحٌح أن 

فٌها. ولقد حدث كثٌرا أن خصصت أراضً من قبل بلدٌة الكوٌت ولم تكن صالحة للبناء، أو أعلن عن التوجه لتوزٌع عدد 

أن أعلن بنك اإلئتمان االتسلٌؾ سابقا( عن عدم جاهزٌته كبٌر من األراضً أو البدء فً مشارٌع إسكانٌة مؽرٌة ثم لم ٌلبث 

للتموٌل. كذلك ف ن ما مرت به منطقة جنوب السرة ، علً سبٌل المثال ال الحصر، من تؤخر فً تخطٌط وتحدٌد المناسٌب 

ل البناء فً من خط الكربستون للشوارع كان تؤخرا ؼٌر مبرر فً تنفٌذ الكثٌر من الخدمات العامة على الرؼم من بدء أعما

هذه المنطقة قبل سنوات عدٌدة. وفً ذلك دلٌل واضح على أهمٌة زٌادة التنسٌق بٌن الجهات المعنٌة بحل األزمة اإلسكانٌة 

ال سٌما وأن العدٌد من المواطنٌن فً هذه المنطقة قد أخذوا بمبدأ المبادرة والمشاركة فً تخفٌؾ العبء اإلسكانً على 

 عباء مالٌة كبٌر ترجع لشراء أراضٌهم وبنائها . الحكومة من خالل تحملهم أ

 االتجاه للبناء الرأسً كؤحد الحلول الممكنة لألزمة اإلسكانٌة.  .6

على الرؼم من النتائج السلبٌة التً حصدتها تجربة اإلسكان الحكومً فً مجمع الصوابر، إال أن هذه التجربة ال تعتبر 

كان مجمع الصوابر هو سوء إدارة المجمع أكثر من فشل التصمٌم. ولو فاشلة بكل المقاٌٌس. إن معظم من اشتكً من س

تتبعنا أحوال األجٌال الحدٌثة من أبناء وأسر الكوٌت الشابة لوجدنا أن نسبة ال بؤس بها تسكن فً شقق ذات كفاءة أقل 
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ه بنً فً قلب مدٌنة بكثٌر مما علٌه الحال فً شقق مجمع الصوابر. كذلك ف ن من المآخذ على موقع مجمع الصوابر أن

الكوٌت وفً الجزء التجاري منها وهذا موقع ؼٌر مناسب البتة للبناء السكنً. إال أنه بالتؤكٌد ال ٌمكن رفض فكرة التوسع 

الرأسً تماما. ولئن كانت نسبة من طالبً اإلسكان الحكومً ٌفضلون االنتظار لسنوات طوٌلة لحٌن تملك مسكن حكومً 

الخٌار السكنً قد ٌناسب البعض اآلخر منهم. المطلوب فعال أن تخرج الجهات المعنٌة بحل مناسب  منفصل البناء، ف ن هذا

للمشكلة اإلسكانٌة من خالل عمل دراسة مٌدانٌة شاملة عن إٌجابٌات وسلبٌات اإلسكان الرأسً، ثم تطرح كافة البدائل 

لى المدى البعٌد. فالحلول لم ولن تكون أبدا المبنٌة على أساس التوسع الرأسً كحل عملً لمشكلة ندرة األراضً ع

أو  (Cluster Homes)محصورة على الشقق السكنٌة المبنٌة على شكل مجمعات عمالقة. بل ٌمكن بناء مساكن متالصقة 

متر  250-200على نظام الدوبلٌكس علً نصؾ مساحات البناء الحالٌة أو أكثر بقلٌل أي على مساحة من األرض بٌن 

متر مربع وهً مساحة بناء  600-500م ف نه ٌمكن على هذه المساحة من األرض بناء شقق من دورٌن بسعة مربع. وللعل

ٌمكن أن تلبً احتٌاجات العدٌد من األسرة الكوٌتٌة ال سٌما إذا أخذ فً الحسبان مبدئً "حسن التدبٌر" و"عدم اإلسراؾ فً 

 البناء".

 ٌة لتتناسب مع متطلبات توجهات البناء الرأسً. إعادة تنظٌم التصمٌم الداخلً  للمساكن الحكوم .7

 8-6إن ما اعتادت علٌه سٌاسة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت هو بناء مساكن مكونة من طابقٌن لمعٌشة أسرة تضم من 

متر مربع ٌمكن أن ٌعتبر فً المستقبل  400أشخاص باإلضافة إلى الخادمة. إن هذا التوجه فً البناء على مساحة 

حال ؼٌر عملً ٌستلزم التعدٌل. ومما ٌجدر ذكره هنا أن الهٌئة العامة للرعاٌة اإلسكانٌة طرحت فً أواخر  المنظور

متر مربع، إال أنه قد  250التسعٌنات من القرن الماضً حلوال سكنٌة مختلفة مصممة على مساحات من األرض تساوي 

تكن المعارضة آنذاك منطلقة سوء أو صؽر تصامٌم  تم معارضتها من قبل الشعب وأعضاء مجلس األمة بشكل كبٌر. لم

المساكن المختلفة بل كان أساسها هو صؽر األراضً المقررة للبناء علٌها. من المإكد أن تلك المعارضة لها أسبابها 

المنطقٌة، أال أن رفض المبدأ بتقلٌص مساحة األرض بشكل قاطع ٌعتبر أمرا ؼٌر منطقً وؼٌر عملً. ف ذا كان خوؾ 

واطن أو من ٌمثله فً مجلس األمة من تؤثر مساحة البناء بشكل جذري بمساحة األرض فهذا أمر مرفوض. إذ أن بناء الم

متر مربع ٌمكن ٌمكن أن توفر مساحة بناء تفوق فً الحجم ما ٌعمل به  250مسكن من ثالثة أدوار على أرض مساحتها 

متر مربع. بشًء  400تر مربع على أرض سكنٌة مساحتها م 360فً الوقت الحالً حٌث أن مساحة البناء تساوي نحو 

من التدبٌر ف نه وبشكل عملً وجذاب ٌمكن استؽالل مساحة البناء فً الدور األرضً لشئون االستقبال والضٌافة وتجهٌز 

كن عمل سرداب الطعام وأكله، على أن ٌبقً الدوران األول والثانً للمعٌشة والنوم. وإذا ما أردنا زٌادة مساحة البناء فٌم

بحجم أو بنصؾ حجم مساحة األرض كمكان مؽلق أو مفتوح مهٌؤ ألؼراض أسرٌة متعددة. المهم فً هذا المبدأ أنه من 

 المهم جدا عند األخذ بمبدأ التوسع الرأسً أن ٌعاد تصمٌم المسكن  الحكومً من الداخل لٌتناسب مع هذا التوجه.

 اإلسراع فً تنفٌذ مشارٌع اإلسكان المعطلة أو البطٌئة التنفٌذ.  .8

مما هو مالحظ أن مشارٌع اإلسكان الحكومً تؤخذ دورة زمنٌة طوٌلة قبل البدء فً تنفٌذها بسبب المهام الروتٌنٌة المختلفة 

ا نصت علٌه مواد قانون التً ٌجب المرور من خاللها مما ٌعٌق تلبٌة الطلب على اإلسكان الحكومً بما ٌتماشى مع م

اإلسكان الحكومً. فاألمر ٌبدأ باستشعار الحاجة، ثم مناقشتها وإقرار الحاجة لتنفٌذها، ثم عمل كافة الدراسات الفنٌة 

واالقتصادٌة الالزمة. ٌلً ذلك ٌتم توفٌر األراضً ورصد مٌزانٌات التنفٌذ المطلوبة ثم عمل الدراسات التصمٌمٌة 

فة الموافقات المطلوبة ثم طرح مناقصات البناء والتنفٌذ وما ذلك من. لٌس المقصود من هذا السرد والتنفٌذٌة وتحصٌل كا

هو نفً أهمٌة أي من اإلجراءات الضرورٌة والالزمة لنجاح المشارٌع اإلسكانٌة، بل ٌجب االلتفات إلً أن كل خطوة من 
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ذ كافة الموافقات المطلوبة لعمل الالزم. إن هذه األمور الخطوات السابقة تحتاج إلً فترات زمنٌة للمخاطبات الرسمٌة وأخ

الضرورٌة ال ٌمكن إؼفال أهمٌتها أو ترتبٌها، إال أنه أٌضا لٌس من المنطقً االستسالم لها وجعلها عناصر تؤخٌر وإعاقة 

حكومٌة جدٌدة لتقدم خدمات اإلسكان الحكومً. وعلٌه ٌمكن القول بؤن الحكومة لٌست بحاجة الستحداث جهات أو أجهزة 

لإلسراع فً تنفٌذ مشارٌع اإلسكان الحكومً بقدر ما هً محتاجة لتقلٌل الروتٌن وإستشراؾ االحتٌاجات اإلسكانٌة 

 المستقبلٌة واالستعداد لها بالشكل الصحٌح.

 إعادة تقٌٌم االحتٌاجات والرغبات السكنٌة الفعلٌة لألسر الكوٌتٌة.  .9

دانٌة لمعرفة القٌم والحاجات والرؼبات السكنٌة للعائالت الكوٌتٌة ال سٌما ونحن من الضروري إجراء بعض الدراسات المٌ

نشهد تؽٌرا ملموسا فً حجم وطبٌعة األسرة الكوٌتٌة الحالٌة، وكذلك تحسبا لما قد ٌطرأ على المجتمع الكوٌتً واألسرة 

وؾ تساعد القائمٌن على شئون اإلسكان الكوٌتٌة فً الربع الثانً من القرن الحادي والعشرٌن. إن مثل هذه الدراسة س

الحكومً على وضع كافة الخطط واالستعدادات المطلوبة باإلضافة لعمل كافة االحتٌاطات التً ٌمكن أن ترفع من 

 مستوٌات رضا األسر الكوٌتٌة عن المساكن الحكومٌة ولتلبً تلك المساكن االحتٌاجات والرؼبات الفعلٌة لتلك األسر.

 نطقة الحضرٌة القائمة.إعادة تخطٌط الم .11

لمواكبة التؽٌٌرات فً التركٌبة السكانٌة واالستفادة فً من فكرة إعادة فرز األراضً الكبٌرة فً المناطق الداخلٌة  

االمناطق الواقعة دون الطرٌق الدائري السادس( الحتواء العائدٌن إلى "مناطق مسقط الرأس" أو الراؼبٌن فً العودة 

لطبع مثل هذا التصرؾ سوؾ ٌإثر على كفاءة البنٌة التحتٌة لتلك المناطق بسبب ارتفاع عدد سكان للمناطق الداخلٌة. با

هذه المناطق وزٌادة االحتجاجات لمإسسات الخدمات العامة، إال أن هذا أمر ٌمكن تدارسه وحله بشكل مناسب إذا ما 

 أعطى هذا األمر االهتمام المناسب والوقت الكافً.

 

 الداخلً الممكن للمساهمة فً حل أزمة اإلسكان الحكومًدور التصمٌم 

ٌعنى مجال التصمٌم الداخلً بدراسة الفراؼات الداخلٌة فيً المبيانً السيكنٌة وؼٌير السيكنٌة لتجهٌزهيا والوصيول  

ن بهيا إلييى الطاقيية التشييؽٌلٌة القصيوٌة مييع عييدم اإلخييالل بؤسيس وقواعييد ومعيياٌٌر التصييمٌم المسيتدام. ميين هييذا المنطلييق ٌمكيي

اإلستفادة من مجال التصمٌم الداخلً فً ترشٌد اإلستفادة من الفراؼات الداخلٌة فً المساكن الحكومٌة بهدؾ سد إحتٌاجيات 

األسر المستفٌدة من هذه الخدمة ورفع مستوٌات رضاهم عن مسياكنهم. كيذلك ٌمكين اإلسيتفادة مين حليول التصيمٌم اليداخلً 

مساحاتها وأحجامها ووظائفها، مميا ٌإهيل هيذا التخصيص لطيرح حليول عملٌية فً تصمٌم الفراؼات الداخلٌة على إختالؾ 

لمشيياكل تصييمٌم وتشييٌٌد المسيياكن الحكومٌيية ورفييع كفيياءة أدائهييا ومسييتوٌات قبولهييا عنييد المسييتحقٌن لهييا. فيي ذا مييا علمنييا أن 

تؤهٌلهيا للمسيتفٌدٌن منهيا  المساكن الحكومٌة ٌصرؾ علٌها الكثٌر من األموال لتنفٌذها، وتصرؾ علٌها أموال أخرى إلعادة

بنياءا عليى إحتٌاجياتهم ورؼبياتهم األسييرٌة، نجيد أن مجيال التصيمٌم اليداخلً ٌمكيين أن ٌسياهم فيً إعيداد التصيامٌم الداخلٌيية 

المرنة التً ٌمكن أن تتقبل إعادة التؤهٌل بؤقل التكالٌؾ وأدنى الجهود وأقصر المدد الزمنٌة وذليك مين خيالل توظٌيؾ فكيرة 

 ؼات المفتوحة والمتعددة األؼراض وتشؽٌل مواد البناء الخفٌفة والمبانً المصنعة مسبقا.تصامٌم الفرا
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 الخاتمة

مما ال شك فٌه أن خدمة اإلسكان الحكومً فً الكوٌت قد بدأت لحل مشكلة طارئة على المجتمع الكوٌتً القدٌم  

نتٌجة هطول أمطار ؼزٌرة أدت إلى تهدم العدٌد من البٌوت الطٌنٌة التقلٌدٌة، مما أدى لمسارعة الحكومة للتدخل وإٌجاد 

ن تزاٌد الطلب الشعبً على هذه الخدمة وعدم قدرة الجهات الرسمٌة المساكن المناسب لمؤوى تلك األسر المتضررة. إال أ

على تلبٌة ذلك الطلب قد نقل الخدمة إلى مستوى األزمة. لذلك من الضروري جدا أن تسعى الجهات الرسمٌة والخاصة 

ذه الخدمة بطرٌقة ذات العالقة باإلسكان الحكومً إلعادة دراسة كافة الخٌارات المتاحة والممكنة لترشٌد وإعادة طرح ه

 عادلة ومنطقٌة وعملٌة حفاظا على حقوق األسر الكوٌتٌة الحالٌة ومراعات ضمانا لحقوق األسر الكوٌتٌة المستقبلٌة. 
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 م( الواقع السكانً لدولة الكوٌت.2/8/2017اإلدارة المركزٌة لإلحصاء ا
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 ألؾ طلب.  170م(. السكنٌة: الطلبات السكنٌة مرشحة لبلوغ 2/8/2017القبس اإللكترونً ا
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http://www.aljarida.com/articles/1486405506961957800/  2/8/2017 

 .ٌؾملٌار دوالر تكلفة مشروع المساكن منخفضة التكال 1,637الكوٌت: (. 7/2/2017كالو، أسٌد االبوانً، 

http://ar.constructionweekonline.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A

%D8%AA%3A-1%2C637-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-

%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-794  

3/8/2017 

ألؾ وحدة سكنٌة فً ستة أشهر ضربمن المستحٌل. جرٌدة  42(. حٌات ل"الوطن": تشٌٌد 5/5/2001أمٌن، طه ا

 الوطن، الكوٌت.

 (. وزٌر اإلسكان ٌإكد نقص الجهاز الفنً. جرٌدة الوطن، الكوٌت.2/1/2000أمٌن، طه ا

( حبٌب حٌات: األؼنٌاء زاحموا الفقراء فضاعت األولوٌات فً الحصول على الرعاٌة 13/11/2001بالل، ناجح ا

 السٌاسة، الكوٌت.السكنٌة. جرٌدة 

 ألؾ وحدة سكنٌة نهاٌة العام. الكوٌت. 53(. إتفاق حكومً نٌابً إلنجاز 18/4/1999جرٌدة السٌاسة ا

 ألؾ وحدة قسٌمة خالل أربعة شهور. الكوٌت. 66(. توفٌر 26/4/1999جرٌدة الوطن ا

المنظور اإلسكانً ال ٌحل  مستحٌل تنفٌذه و 27(. شعٌب ل"الوطن": قانون اإلسكان 17/7/2000الحسٌنً، ناصر ا

 المشكلة. جرٌدة الوطن، الكوٌت.

دفعات للمستفٌدٌن من قسائم صباح السالم. جرٌدة الوطن،  3(. تحوٌل 9/9/2001الداوي، خلؾ و دشتً، عباس ا

 الكوٌت.

 (. جرٌدة القبس، الكوٌت.2الواقع و الحلول؟ ا…(. اإلسكان فً الكوٌت19/6/2001العبدالهادي، مبارك ا

(. مفاجؤة تعكس ؼٌاب التنسٌق فً مجلس الوزراء: المٌع ٌوافق على منظور الصبٌح 14/6/2001بدلً، ناصر االع

 اإلسكانً. جرٌدة القبس، الكوٌت.

(. جرٌدة القبس، 3الواقع و الحلول ا…(. اإلسكان فً الكوٌت21/6/2001العتٌبً، ناصر و العبدالهادي، مبارك ا

 الكوٌت.

 (. جرٌدة القبس، الكوٌت.1الواقع و الحلول؟ ا…(. اإلسكان فً الكوٌت18/6/2001العتٌبً، ناصر ا

(. جرٌدة 4(. األنباء تفتح ملؾ المشكلة اإلسكانٌة و تضعها على طاولة البحث و المناقشة ا26/4/2000نخال، نبال ا

 األنباء، الكوٌت.
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