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ملخص البحث. يعد البحث العلمي إحدى الركائز األساسية لقياس احلقائق، أو وصف الظواهر العلمية، أو 
إثبات احلقائق النظرية ونقدها استنادًا إىل حتليل البيانات من مصادرها األولية أو الثانوية. ويف جمال اإلسكان 
املستوطنات  بيئة  يف  تواجههم  التي  واإلشكاالت  املقيمة  األرس  أوضاع  ملعايشة  امليداين  البحث  ُيستخدم 
العشوائية، ومقارنتها مع املعايري والنامذج النظرية باستخدام تقنيات التحليل اإلحصائي. إن توثيق التجارب 
العلمية والعملية تعد وسيلة رصد علمي، وهي بمنزلة أرشفه مقالية منظمة الهتاممات الباحثني وتوجهاهتم 
التي خاضها الكاتب يف جمال االستيطان  البحثية  انتقائيًا للتجارب  املقالة رصدًا وتوثيقًا  البحثية. ومتثل هذه 
التحديات  أبرز  الذاتية وحتليلها، والتعرف إىل  التجربة  املقالة إىل توثيق  النامية. وهتدف  الدول  العشوائي يف 
ذات  البحثية  املجاالت  يف  واملهتمني  األكاديميني  بني  التواصل  تشجيع  يف  يساهم  بام  الكاتب  واجهها  التي 
االهتامم املشرتك. اعتمدت املقالة عىل حتليل انتقائي لتجارب الكاتب البحثية، والتعرف إىل املسامهات التي 
ُقدمت يف جمال دراسات االستيطان العشوائي يف الدول النامية. وأخريًا، تؤكد املقالة عىل رضورة االستفادة 
من توثيق تلك التجارب بوصفها مصدرًا للبيانات األولية والتي يمكن توظيفها خلدمة الباحثني واالستفادة 

من التحديات التي واجهت الكاتب لتالفيها عند إعداد أبحاث ودراسات تطبيقية مشابة.

الكلامت املفتاحية:  التحديات، البحث العلمي، اإلسكان، العشوائيات، االستيطان العشوائي، جتربة ذاتية، 

الدول النامية.

مقالة استعراضية
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1. املقدمة

ترصــد العديــد مــن أبحــاث اإلســكان املظاهر 
ــوائيات، دون  ــكنية أو العش ــق الس ــة للمناط العمراني
ــني، أو  ــه الباحث ــي تواج ــات الت ــرق إىل التحدي التط
طبيعــة ظــروف معايشــة الســكان القاطنــني يف تلــك 
البيئــات. يقتــر وصــف الباحثــني غالبــًا عــىل 
ــينها،  ــبل حتس ــراين وس ــور العم ــر التده ــاس مظاه قي
ــني  ــر أو حتس ــرضورة تطوي ــًا ب ــرتاف ضمن ــع االع م
ــاء أو  تلــك املســتوطنات لكوهنــا خمالفــة ألنظمــة البن
ــث.  ــراين احلدي ــيج العم ــياق النس ــع س ــجم م ال تنس
وقــد ال نجــايف احلقيقــة بالقــول إن املســتوطنات 
ــر  ــورة وتفتق ــة متده ــات عمراني ــي بيئ ــوائية ه العش
ــي،  ــة. فه ــكنية الصحي ــة الس ــري البيئ ــى معاي إىل أدن
ــل األمــم املتحــدة )2015(،  ــر موئ كــام يصفهــا تقري
ظاهــرة إســكان موجــودة يف الســياقات احلرضيــة 
ــع،  ــاد واملواق ــامذج واألبع ــكال والن ــف األش يف خمتل
وتشــري يف املجمــل إىل البيئــات الســكنية التــي تعــاين 
مــن نقــص أو انعــدام أمــن احليــازة، واخلدمــات 
ــك  ــع تل ــا تق ــًا م ــة. وغالب ــة التحتي ــية، والبني األساس
املســتوطنات يف مواقــع خطــرة جغرافيــًا وبيئيــًا، 
ــام  ــراين؛ ك ــاء العم ــني البن ــة وقوان ــل ألنظم وال متتث
أن ســكاهنا يعيشــون يف ظــروف اقتصاديــة صعبــة 
ويتعرضــون ملخاطــر اإلخــالء، واملــرض، والعنــف. 
وتنشــأ ظاهــرة االســتيطان العشــوائي نتيجــة لعوامــل 
ــرض،  ــف إىل احل ــن الري ــرة م ــكاين، واهلج ــو الس النم
ــاء  ــة البن ــاع تكلف ــورة، وارتف ــاكن امليس ــص املس ونق
احلرضيــة،      اإلدارة  وضعــف  احلــرض،  أرايض  يف 
والكـوارث  الراعـات  عن  الناجم  والترشيد 

املقالــة  هــذه  توثــق   .)UN-Habitat, 2015( الطبيعيـة 
اهتاممــات الكاتــب وجتاربــه الذاتيــة يف دراســة ظاهــرة 
ــد  ــة؛ وترص ــدول النامي ــوائي يف ال ــتيطان العش االس
املقالــة أبــرز التحديــات التــي واجهــت الكاتــب 
ــول  ــاليب احلص ــة وأس ــات امليداني ــداد الدراس يف إع
عــىل البيانــات اخلــام يف بيئــات عمرانيــة تعكــس 
نظــاًم اجتامعيــة واقتصاديــة متباينــة. كــام ترصــد 
ــة التطــور الفكــري للكاتــب ومراحــل البحــث  املقال
ــة  ــة اجلامعي ــن املرحل ــدءًا م ــا ب ــر ب ــي م ــي الت العلم
وحتــى مرحلــة إعــداد هــذه املقالــة، مــع الرتكيــز عــىل 
حتديــات التجــارب البحثيــة لألبحــاث التــي نرشهــا 

ــب. الكات

2. أمهية البحث

ــة هــذه الورقــة انطالقــًا مــن كوهنــا  تــربز أمهي
يف  العلمــي  البحــث  لتحديــات  نموذجــًا  تقــدم 
مناطــق االســتيطان العشــوائي يف الــدول الناميــة. 
البحثيــة  التجــارب  عــرض  املقالــة  وتســتتبع 
ــالل  ــب خ ــا الكات ــر ب ــي م ــة الت ــربات الرتاكمي واخل
ــة.  ــة متعاقب ــل زمني ــق مراح ــة وف ــته األكاديمي دراس
إن هــذا التوثيــق يمكــن أن يثــري القــارئ بمحصلــة 
التجــارب الشــخصية والــدروس املســتفادة منهــا وال 
ــات  ــداين يف بيئ ــل املي ــات العم ــارب وحتدي ــيام جت س

االســتيطان العشــوائي. 

3. أهداف البحث

حتديــات  توثيــق  إىل  الورقــة  هــذه  هتــدف 
البحــث العلمــي يف جمــال االســتيطان العشــوائي 



259 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

ــق  ــة إىل حتقي ــعى الورق ــام تس ــة؛ ك ــدول النامي يف ال
التاليــة: الثانويــة  األهــداف 

معايشــة جتــارب االســتقصاء امليــداين يف بيئــات  ●
ــتيطان العشوائي. االس

التعــرف إىل التحديــات التــي تواجــه الباحثــني  ●
يف جمــال العمــل االســتقصائي امليــداين. 

4. املنهج البحثي

اعتمــدت الورقــة عــىل املراجعــة النظريــة 
والتحليــل االنتقائــي للتجــارب الذاتيــة يف جمــال 
الزمنــي  التسلســل  وفــق  العشــوائي  االســتيطان 
ــىل  ــة ع ــذه املراجع ــزت ه ــا. رك ــب مراحله يف ترتي
ــات  ــداين Field survey والدراس ــث املي ــات البح حتدي
ــاول  ــكاين يتن ــاق امل ــك، فالنط ــب. لذل ــة للكات الذاتي
اجتامعيــة  خصائــص  تعكــس  عمرانيــة  بيئــات 
ــات  ــت بيان ــة. مُجع ــة متباين ــة وديموغرافي واقتصادي
هــذه املقالــة اســتنادًا إىل املصــادر األوليــة كالزيــارات 
امليدانيــة Field visits ملناطــق االســتيطان العشــوائي يف 
الــدول الناميــة، مــع الرتكيــز عــىل حتديــات التجــارب 
البحثيــة لألبحــاث التــي نرشهــا الكاتــب يف املجــالت 
والنــدوات  املؤمتــرات  يف  أو  املحكمــة  العلميــة 

املتخصصــة. 

5. االهتامم بقضايا االستيطان العشوائي يف املرحلة 
اجلامعية

ــط،  ــامرة والتخطي ــة الع ــب بكلي ــق الكات التح
جامعــة امللــك ســعود )املســار العــام( يف العــام 

1996، ومل يتبلــور ختصــص التخطيــط العمــراين 
ــكان.  ــص اإلس ــن ختص ــاًل ع ــه فض ــه يف ذهن ومفهوم
لقــد كان اختيــار التخصــص هاجســًا مهــاًم يف مســرية 
الكاتــب التعليميــة. ويعــد مقــرر 113 ختــط: جمــاالت 
ــه  ــىل تدريس ــذي أرشف ع ــط، وال ــامرة والتخطي الع
عــدد مــن أســاتذة التخطيــط والعــامرة بنظــام أســتاذ 
ــب  ــة الكات ــيًا يف معرف ــاًل رئيس ــارضة، عام ــكل حم ل
للفــرق بــني ختصــي العــامرة والتخطيــط العمــراين. 
أعــد الكاتــب عــددًا مــن الدراســات والتقاريــر 
ــن  ــزءًا م ــا ج ــوائية بوصفه ــق العش ــة باملناط املتعلق
متطلبــات املقــررات الدراســية: كمقــرر التجديــد 
العمــراين، واإلســكان، والتحــرض، واحلــي الســكني. 
ــن  ــددًا م ــب ع ــاول الكات ــي تن ــار التخص ويف املس
ــة  ــتوديوهات عملي ــا أس ــة بوصفه ــاريع العمراني املش
منهــا: مــرشوع تطويــر وســط مدينــة بريــدة، وتطويــر 
ــاء  ــل األحي ــاض، وتأهي ــة الري ــة يف مدين ــز فرعي مراك

ــكنية.  الس

ــوائيات  ــرة العش ــو ظاه ــب نح ــر الكات إن فك
ــي  ــب الفيزيائ ــىل اجلان ــز ع ــة رك ــة اجلامعي يف املرحل
املناطــق  تلــك  لكــون   Physical aspect امللمــوس 
ــط  ــامط ختطي ــع أن ــق م ــًا وال تتواف ــورة عمراني متده
األحيــاء الســكنية املألوفــة. لقــد اقتــر وصــف 
العشــوائيات يف تلــك املرحلــة عــىل مظاهــر التدهــور 
للوحــدات  اخلارجيــة  البنيــة  ومالمــح  العمــراين 
الســكنية ومــدى توافقهــا مــع أنظمــة البنــاء احلديــث. 
لذلــك، كان الكاتــب يصــف مجيــع املناطــق املتدهــورة 
ــة  ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــوائيات، بغ ــًا بالعش عمراني
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أنظمــة احليــازة الســكنية، ومــواد البنــاء، والبنيــة 
ــود  ــة. ويع ــة واالقتصادي ــم االجتامعي ــة، والنظ التحتي
ذلــك إىل عــدم معايشــة الكاتــب للظــروف االجتامعية 
ــة للســكان ســواء مــن خــالل املقابــالت  واالقتصادي
ــرب  ــل أك ــرأي. ولع ــتطالع ال ــامذج اس ــة أو ن امليداني
التحديــات التــي واجهــت الكاتــب يف تلــك املرحلــة 
ــتيطان  ــوم االس ــامل ملفه ــاب اإلدراك الش ــت بغي متثل
العشــوائي بأبعــاده كافــة. لذلــك، كانــت السياســات 
ــة عــىل  أو التوصيــات التــي يقدمهــا الكاتــب مبني
أســاس اإلزالــة التامــة ملناطــق االســتيطان العشــوائي 
ــط  ــة التخطي ــع أنظم ــق م ــام يتواف ــا ب ــادة ختطيطه وإع
وطبيعــة  املكانيــة،  لألمهيــة  إدراك  دون  احلديــث 
املنطقــة، واملــوارد املاليــة املتاحــة. وعــالوة عــىل 
ذلــك، مل تقــدم تلــك السياســات واألفــكار أي حلول 
ــل لــألرس املقيمــة يف تلــك العشــوائيات بعــد  أو بدائ
ــر  ــد تأث ــا يؤك ــو م ــة، وه ــر املقرتح ــات التطوي عملي
ــىل  ــراين ع ــكل العم ــة بالش ــك املرحل ــب يف تل الكات
ــرج  ــادي. خت ــي واالقتص ــب االجتامع ــاب اجلان حس
ــام  ــراين يف الع ــط العم ــم التخطي ــن قس ــب م الكات
ــة  ــن الدرج ــرشف م ــة ال ــىل مرتب ــل ع 2001 وحص
»تأثــري  بعنــوان  التخــرج  مــرشوع  وكان  الثانيــة، 
النشــاط الصناعــي عــىل املحيــط الســكني يف جنــوب 
ــرشوع  ــداد امل ــة إع ــالل مرحل ــاض«. وخ ــة الري مدين
كان يــزور باســتمرار إحــدى املناطــق العشــوائية 
جنــوب مدينــة الريــاض )حــي اجلبــس( والتــي 
تأثــرت بقربــا مــن األنشــطة الصناعيــة وخــط ســكة 
احلديــد، ويتســاءل عــن العالقــة بــني وجــود النشــاط 

ــوائي.  ــكان عش ــة إس ــه ملنطق ــي وحماذات الصناع

6. الوعي بظاهرة االستيطان العشوائي يف مرحلة 
الدراسات العليا 

يف الســادس مــن شــهر أكتوبــر يف العــام نفســه 
ــراين،  ــط العم ــم التخطي ــدًا يف قس ــب معي ــني الكات ع
ــًا  ــدرايس األول مدرس ــل ال ــه يف الفص ــارش عمل وب
مســاعدًا. وعمــل بمشــاركة عــدد مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس عــىل تدريــس مقــررات املشــاريع العمرانيــة 
اإلســكان،  والتــي تضمنــت مشــاريع  القســم  يف 
والتجديــد العمــراين ملراكــز املــدن، وتطويــر األحيــاء 
الســكنية. لقــد شــكلت تلــك املرحلــة مســاحة 
ــة  ــاريع العملي ــد املش ــل ونق ــب لتحلي ــعة للكات واس
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــع الط ــتها م ومناقش
يف الكليــة. ومنــذ التحاقــه بربنامــج املاجســتري يف 
ــعود  ــك س ــة املل ــراين، جامع ــط العم ــم التخطي قس
عــام 2002م تطــور فكــر الكاتــب نحــو ظاهــرة 
االهتــامم  هــذا  وتــوج  العشــوائي،  االســتيطان 
ــة  ــة مقارن ــوان »دراس ــتري بعن ــالة املاجس ــداد رس بإع
ــث  ــذا البح ــد ه ــوائية«. ويع ــاء العش ــامط األحي ألن
خطــوة أوىل نحــو اســتخالص مبــادئ توجيهيــة مــن 
أنــامط األحيــاء العشــوائية بوصفــه مدخــاًل حلــل                                                                          
إليــه                                                                     أشــار  مــا  وهــو  اإلســكان،  مشــكلة 
 )1976( »Housing by People« يف كتابــه John Turner

ــتيطان  ــق االس ــة ملناط ــلبية املطلق ــرة الس ــن أن النظ م
ــد  ــق تع ــذه املناط ــريًا، فه ــأ كب ــل خط ــوائي متث العش
ــل،  ــدودة الدخ ــألرس حم ــة ل ــود الذاتي ــًا للجه تكريس
وهــي تشــري إىل طاقــة وقــدرة كبــرية عــىل حــل 
ــدون تدخــل احلكومــة  إشــكاالت املجتمــع املحــيل ب
ــىل  ــي ع ــه البحث ــذا التوج ــد ه )Turner, 1976(. ويؤك
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الــدور البــارز للمســتوطنات العشــوائية يف توفــري 
املســكن لــذوي الدخــل املنخفــض، وإعــادة التــوازن 
لســوق اإلســكان. لقــد أصبــح الكاتــب يف هــذه 
املرحلــة أكثــر إدراكًا للمفاهيــم املختلفــة للعشــوائيات 
والتــي يمكــن أن توصــف بأهنــا مناطــق فقــرية 
Slums، أو مناطــق تعديــات عــىل وجــه  عمرانيــًا 
ــواء  ــق اإلي ــوص Squatter settlements، أو مناط اخلص
املؤقــت Temporary shelter. وفــق هــذا الســياق، أدرك 
الكاتــب أن أســاليب التعامــل مــع تلــك املناطــق 
يمكــن أن ختتلــف تبعــًا لظــروف وطبيعــة كل منطقــة؛ 
ــورة  ــق املتده ــة للمناط ــات املقدم ــل والسياس فالبدائ
عمرانيــًا Deteriorated areas والواقعــة غالبًا يف أواســط 
املــدن ختتلــف عــن أســاليب التدخــل العمــراين 
ــع  ــام تق ــي رب ــد Squatter ares والت ــع الي ــق وض ملناط

ــدن. ــش امل ــىل هوام ع

التــي  اجلامعيــة  املرحلــة  عكــس  وعــىل 
ــح  ــة، أصب ــلبية مطلق ــوائيات بس ــا العش ــت فيه ُوصف
االجتامعــي  البعــد  بــدور  وعيــًا  أكثــر  الكاتــب 
ــراين  ــط العم ــكيل النم ــريه يف تش ــادي وتأث واالقتص
القائــم لتلــك املســتوطنات. لقــد الحــظ الكاتــب أن 
أنــامط تشــكيل البيئــة العمرانيــة يف املناطــق العشــوائية 
ــة  ــع أزم ــل م ــعبية للتعام ــات الش ــد االجتاه ــد أح تع
األســكان، والتــي يمكــن تطويرهــا مســتقباًل بوصفها 
نمــوذج إســكان يتــالءم مــع االحتياجــات االجتامعية 
ــارة  ــض. وبعب ــل املنخف ــذوي الدخ ــة ل واالقتصادي
أخــرى، فــإن فهــم أنــامط تلــك العشــوائيات يمكن أن 
يســاهم يف تطويــر حلــول عمليــة ناجعــة تنســجم مــع 
احتياجــات الســكان وتتوافــق مــع اقتصادياهتــم. عزز 

الكاتــب هــذا التوجــه البحثــي مــن خــالل القــراءات 
النظريــة للعديــد مــن الكتــب  وبشــكل خــاص كتــاب 
ــة’’  ــدول النامي ــتديمة يف ال ــة املس ــكان والتنمي ‘‘اإلس
 Urbanization Primer( )ســليامن، 1996(، وكتـــاب 
Caminos & Goethert, 1978(. واســتنادًا إىل االطــالع 

عــىل عــدد واســع مــن األبحــاث تشــكل لــدى 
ــتيطان  ــامط االس ــول أن ــامل ح ــور ش ــب تص الكات
ــامط  ــة، وأن ــامط عمراني ــا إىل: أن ــوائي وتصنيفه العش
اجتامعيــة واقتصاديــة، ثــم اســتنباط مالمــح كل نمــط 
مقرونــًا باألمثلــة املحليــة والعاملية )الزامــل، 2005(. 

إعــداد  املاجســتري  رســالة  تطلبــت  لقــد 
ــالت  ــكنية ومقاب ــدات الس ــة للوح ــوحات ميداني مس
ــاء. وأدرك  ــك األحي ــة يف تل ــع األرس املقيم ــة م ميداني
الكاتــب التحــدي يف أســاليب احلصــول عــىل البيانات 
اخلــام، ال ســيام مــع غيــاب اإلحصــاءات االجتامعيــة 
ــكل  ــة بش ــا مقام ــق لكوهن ــك املناط ــة لتل واالقتصادي
غــري رســمي. وكــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم 1؛ 
زار الكاتــب عــددًا مــن املناطــق العشــوائية يف مدينــة 
الريــاض كحــي املرســالت وحــي اجلبــس، ومل هتــدف 
ــة  ــح العمراني ــرف إىل املالم ــارات إىل التع ــك الزي تل
فحســب، بــل اســتقراء آراء األرس املقيمــة حــول 
اإلشــكاالت الراهنــة وبدائــل التطويــر املقرتحــة 
ــكلت  ــد َتش ــة. لق ــة واالقتصادي ــا االجتامعي وآثاره
ــع  ــاليب متوض ــول أس ــورات ح ــب تص ــدى الكات ل
املســتوطنات العشــوائية؛ فهــي غالبــًا مــا تكــون قريبــة 
ــة أو  ــكك حديدي ــة أو س ــطة صناعي ــة ألنش أو حماذي
حمــددات طبيعيــة أو مناطق هامشــية يســهل االســتيالء 
ــل، تتموضــع املناطــق  ــد. ويف املقاب عليهــا بوضــع الي
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املتدهــورة عمرانيــًا مكانيــًا يف مركــز املدينــة القديــم أو 
أهنــا أحيــاء ســكنية تدهــورت بفعــل التقــادم الزمنــي.

البحــث  حتديــات  أن  الكاتــب  أدرك  لقــد 
تقتــر  ال  العشــوائية  املســتوطنات  يف  العلمــي 
ــكار  ــرس أو أف ــكان مي ــامذج إس ــم ن ــة تقدي ــىل كيفي ع
مــدى  بــل  املســتوطنات،  تلــك  بيئــة  لتحســني 
مالءمــة تلــك البدائــل مــع أســاليب معيشــة الســكان      
 Charles   ــه ــار إلي ــا أش ــو م ــة، وه ــم االقتصادي والنظ
Housing and Urbanization: Build-” Correa يف كتابــه 

ing Solutions for People and Cities“ )2000(   مــن أن 

ســكان املناطــق العشــوائية ال يمتلكون املهــارات التي 
ــم  ــك ه ــمي، لذل ــوق الرس ــل يف الس ــم للعم تؤهله
ــتوطنات  ــك املس ــتقرار Stability يف تل ــون االس يفضل
ويقاومــون مشــاريع التطويــر )Correa, 2000(. وتتمثــل 
املســتوطنات  مــع  التعامــل  يف  التحديــات  أكــرب 
العشــوائية بصعوبــة الوصــول إىل أن تكــون تكاليــف 
ــل أقــل ممــا حيققــه الســكان أنفســهم  اإلســكان البدي
باجلهــود الذاتيــة يف تلــك البيئــات العمرانيــة. إن 
ــة  ــود الذاتي ــتخدمون اجله ــق يس ــك املناط ــكان تل س
واملــوارد املحليــة يف تكويــن هيــاكل عمرانيــة بســيطة 

ــىل  ــة ع ــول القائم ــإن احلل ــك، ف ــة. لذل ــري مكلف وغ
نــزع امللكيــات أو التعويــض لــن توفــر للســكان 
قيمــة التكلفــة الفعليــة للمســكن خــارج إطــار تلــك 
املســتوطنات. وبعبــارة أخــرى، فــإن مشــاريع إعــادة 
ــراف  ــىل أط ــة ع ــق عمراني ــكان يف مناط ــني الس توط
ــا مل  ــرًا ألهن ــل نظ ــا الفش ــون مصريه ــًا يك ــدن غالب امل
ــا  ــي توفره ــة الت ــة االقتصادي ــبان البني ــذ يف احلس تأخ

ــكان. ــوائية للس ــتوطنات العش املس

7. حتديات البحث العلمي يف مرحلة االبتعاث 
اخلارجي

الفصــل  خــالل  الكاتــب  انتظــم 
برنامــج  يف   2009 للعــام  األول  الــدرايس 
طالبــًا                                                                                 بوصفــه  )املاجســتري(  العليــا  الدراســات 
International Student يف جامعــة سينســينايت  دوليــًا 
الواليــات  يف   University of Cincinnati أوهايــو  
املتحــدة األمريكيــة. وفضــل الكاتــب االنخــراط 
ــم  ــاث بالرغ ــة االبتع ــتري يف مرحل ــج املاجس يف برنام
االبتعــاث،  قبــل  الدرجــة  عــىل  حصولــه  مــن 
ــي يف  ــم اجلامع ــة التعلي ــع أنظم ــف م ــك للتكي وذل

الشكل رقم )1(. املسح امليداين واستطالع الرأي يف عشوائية املرسالت واجلبس، الرياض. املصدر: )الزامل، 2005(.



263 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

ــه يف  ــة ل ــة فرص ــة الدراس ــون مرحل ــارج، ولتك اخل
ــع  ــوراه. توس ــة الدكت ــي ملرحل ــه البحث ــم التوج تدعي
ــوائي  ــتيطان العش ــكان واالس ــال اإلس ــب يف جم الكات
ــه  ــم التوج ــررات تدع ــص يف مق ــالل التخص ــن خ م
ــات  ــرر سياس ــال: مق ــبيل املث ــىل س ــا ع ــي، منه البحث
 Financial and Budget for Planner ــط ــل للمخط التموي
 ،Land Use Control والتحكــم باســتعامالت األرايض ،
ــا األخالقيــــة فـــي التخطيــط   والسياســات والقضاي
Policy and Ethical Issues in Planning. وضمــن برنامج 

ــب يف  ــل   الكات ــة عمــ ــيل يف اجلامع ــب العم التدري
Communi-  2010 متدربــًا يف مكتــب  صيــف عــام
ty Design Center إلعــداد دراســة حــول اإلســكان 

 Affordable« بعنــوان  سينســينايت  مدينــة  يف  امليــرس 
أن عمليــة  الكاتــب  Housing in Uptown«. ووجــد 

الوصــول إىل البيانــات احلديثــة اخلاصــة بــاألرس 
ــذه  ــل ه ــقة، فمث ــب مش ــة ال تتطل ــة يف املنطق املقيم
ــن  ــا م ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــات اإلحصائي البيان
ــم ربطهــا بأنظمــة  ــي يت ــات والت خــالل قواعــد البيان
املعلومــات اجلغرافيــة وهــو مــا يســهل عــىل الباحثــني 
 Spatialــًا ــا مكاني ــات وحتليله ــك البيان ــتخالص تل اس
ــني  ــه الباحث ــذي يواج ــدي ال ــن التح analysis. ولك

يتمثــل يف كيفيــة اســتغالل تلــك البيانــات اإلحصائيــة 
وتوظيفهــا لتطويــر خمرجــات بحثيــة يمكــن تعميمهــا. 
لقــد كانــت الدراســة فرصــة للكاتــب للتعــرف 
ــر  ــنايت وتطوي ــة سينس ــكان يف مدين ــط اإلس إىل خط
ــكان  ــري اإلس ــكار لتيس ــات واألف ــن املقرتح ــدد م ع
ــات  ــكاين وبيان ــو الس ــور النم ــل تط ــتنادًا إىل حتلي اس
 .)Alzamil, 2010(      الدخــل واإلنفــاق يف   املنطقــة

وفـــي املشــــروع البحثـــــي Graduate Project تنــاول 
ــوائي يف  ــتيطان العش ــو واالس ــكالية النم ــب إش الكات
ــون  ــا، لتك ــل معه ــات التعام ــة وسياس ــدول النامي ال
ــتعرض  ــة. واس ــتري املقرتح ــالة املاجس ــاًل لرس مدخ
التعامــل  لسياســات  نظريــة  قــراءات  املــرشوع 
ــرشق  ــن دول ال ــدد م ــوائية يف ع ــق العش ــع املناط م
ــة  ــة العربي ــا، واململك ــر، وتركي ــل: م ــط مث األوس
الســعودية. واطلــع الكاتــب عــىل العديــد مــن تقاريــر 
موئــل األمــم املتحــدة يف جمــال التنميــة احلرضيــة 
ــوائية.  ــق العش ــراين للمناط ــاء العم ــاليب االرتق وأس
قــدم الكاتــب رســالة املاجســتري يف العــام 2010 
بعنــوان » تقييــم جتــارب احلكومــات يف التعامــل مــع 
املســتوطنات العشــوائية يف الــرشق األوســط: حتليــل 
ــر«.  ــوائي يف م ــتيطان العش ــاالت االس ــارن حل مق
ــة يف  ــة املري ــار التجرب ــىل اختي ــب ع ــد الكات واعتم
التعامــل مــع ظاهــرة االســتيطان العشــوائي للخــروج 
ــرضي  ــو احل ــر النم ــل أث ــيل، وحتلي ــاق املح ــن النط م
ــا  ــا صاحبه ــطية وم ــرشق األوس ــدن ال ــع يف امل الرسي
ــىل  ــوائية ع ــتوطنات العش ــار للمس ــع وانتش ــن توس م

ــة.  ــق احلرضي ــش املناط هام

مثلــت دراســة التجربــة املريــة يف االســتيطان 
ــب  ــدى الكات ــي ل ــه البحث ــًا للتوج ــوائي تكريس العش
لتحليــل أبعــاد هــذه املشــكلة خــارج النطــاق املحــيل. 
لقــد شــكلت هــذه املرحلــة تطــورًا ملحوظــًا يف 
فهــم البعــد اإلقليمــي لظاهــرة االنتشــار العشــوائي، 
ــكاليات  ــل إش ــاملة حل ــرتاتيجيات الش ــاب االس فغي
توزيــع الســكان واملــوارد والتحكــم يف الطلــب عــىل 
ــرة  ــار ظاه ــغ يف انتش ــر البال ــه األث ــكان؛ كان ل اإلس



وليد بن سعد الزامل : حتديات البحث العلمي يف االستيطان العشوائي يف الدول النامية: جتربة ذاتية.264

االســتيطان العشــوائي يف مــر. لقــد أدرك الكاتب أن 
حتديــات البحــث العلمــي يف املســتوطنات العشــوائية 
ــرف  ــا يع ــيل أو م ــد املح ــل البع ــىل حتلي ــر ع ال تقت
بدراســة احلالــة Case study، بــل إن فهــم الســياق 
اإلقليمــي وسياســات التنميــة العمرانيــة يعــد مدخــاًل 
مهــاًم يف حتليــل إشــكاليات االســتيطان العشــوائي 
ومعاجلتهــا يف املــدن الكــربى. كــام توســع الكاتــب يف 
اســتنباط الــدروس املســتفادة مــن ظاهــرة االســتيطان 
الشــعبية  االجتاهــات  أحــد  بوصفــه  العشــوائي 
ــيام  ــكان وال س ــري اإلس ــكلة تيس ــىل مش ــب ع للتغل
ــة اطلــع  يف الــدول حمــدودة املــوارد. ويف هــذه املرحل
ــات  ــات واالجتاه ــن النظري ــد م ــىل العدي ــب ع الكات
العشــوائية،  املســتوطنات  مــع  للتعامــل  البحثيــة 
ــر  ــادة التطوي ــة أو إع ــة التام ــرة اإلزال ــد أن فك ووج
لــن تكــون جمديــة عــىل نطــاق واســع يف ظــل حمدوديــة 
املــوارد وغيــاب اجلــدوى االقتصاديــة. فاملســتوطنات 
العشــوائية تنتــرش بشــكل واســع يف العديــد مــن 
ــا؛  ــدي إزالته ــن املج ــون م ــن يك ــة، ول ــدول النامي ال
لذلــك فالنهــج املفضــل يف هــذه احلالــة هــو االرتقــاء 
بالبيئــة العمرانيــة وإدمــاج املجتمعــات املحليــة ضمن 
.)Werthmann & Beardsley, 2008( ســياقها احلــرضي

ــًا  ــعًا بحثي ــة توس ــذه املرحل ــت ه ــد أضاف لق
ــوائية  ــتوطنات العش ــة للمس ــة الراهن ــم احلال يف تقيي
وأســاليب تشــكيل البيئــة العمرانيــة، بــدءًا مــن 
ــدات  ــة، والوح ــل البنائي ــرضي، والكت ــيج احل النس
االجتامعــي                       الوضــع  بتقييــم  وانتهــاًء  الســكنية، 
البيئــة  تشــكيل  يف  وأثــره  الراهــن  واالقتصــادي 
ــىل  ــب ع ــد الكات ــة )Alzamil, 2011(. واعتم العمراني

ــكيل  ــة لتش ــروف احلالي ــم الظ ــا أن فه ــفة مفاده فلس
تطويــر  إىل  يقودنــا  أن  يمكــن  العمــراين  النمــط 
ــتوطنات  ــع املس ــل م ــبل التعام ــة لس ــادئ توجيهي مب
الســكان  الحتياجــات  تســتجيب  العشــوائيات 
االجتامعيــة واالقتصاديــة. ومــن هــذا املنطــق، وضــع 
ــي  ــة والت ــة البديل ــة العمراني ــورًا للبيئ ــب تص الكات
يمكــن أن تقــدم لــألرس ذوي الدخــل املنخفــض 
ــة،  ــة واالقتصادي ــريات االجتامعي ــتجيب للمتغ وتس
اســتنادًا إىل تطويــر األنــامط العمرانيــة األكثــر شــيوعًا 
ــه  ــد واج ــتوطنات )Alzamil, 2011(. لق ــك املس يف تل
ــالة  ــداد رس ــات يف إع ــن التحدي ــد م ــب العدي الكات
البيانــات  تضــارب  أو  بغيــاب  متثلــت  املاجســتري 
غــري  لكوهنــا  العشــوائية؛  باملســتوطنات  املتعلقــة 
ــة،  ــة احلكومي ــات اإلحصائي ــًا يف البيان ــجلة غالب مس
فضــاًل عــن غيــاب قواعــد بيانــات اإلســكان أو 
عمــد  لقــد   .Data bank موحــد  معلومــات  بنــك 
ــدر  ــرب ق ــع أك ــة إىل مج ــك املرحل ــالل تل ــب خ الكات
ــي تناولــت  ــة الت ــر اإلحصائي مــن األبحــاث والتقاري
ــل  ــر والتواص ــوائي يف م ــتيطان العش ــرة االس ظاه
ــة.  ــات املري ــاتذة يف اجلامع ــن األس ــد م ــع العدي م
وأخــريًا تطلبــت الدراســة ترمجــة العديــد مــن التقارير 
احلكوميــة والبيانــات اإلحصائيــة مــن اللغــة العربيــة 
إىل اإلنجليزيــة؛ ملناقشــتها مــع املــرشف قبــل اعتامدهــا 
ضمــن املصــادر البحثيــة للرســالة. ويف العــام 2011 
ــاب  ــالة يف كت ــعة للرس ــات املوس ــب البيان ــرش الكات ن
مــع  التعامــل  يف  احلكومــات  »جتــارب  بعنــوان 
املســتوطنات العشــوائية: حتليــل مقــارن حلــاالت 
ــة  ــع يف أكاديمي االســتيطان العشــوائي يف مــر« وطب
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ويف الســادس والعرشيــن مــن شــهر أغســطس 
للعــام 2011 التحــق الكاتــب يف برنامــج الدكتــوراه 
يف   International Student دوليــًا  طالبــًا  بوصفــه 
املتحــدة  جامعــة جنــوب تكســاس يف الواليــات 
األمريكيــة. وتكــون الربنامــج مــن جمموعــة مــن 
املقــررات يدرســها الطالــب خــالل ســنتني ونصــف 
 Qualifing exam الســنة، يتخللهــا امتحــان تأهيــيل 
ثــم االمتحــان الشــاملComperhinsive exam  قبــل 
Dissertation pro-  الرتشــح لتقديــم مقــرتح األطروحــة
ــة احلكــم. درس الكاتــب يف هــذه  ــار جلن posal واختي

ــب  ــة إىل جان ــررات النظري ــن املق ــددًا م ــة ع املرحل
املقــررات االختياريــة التــي تدعــم   التوجــه البحثــي، 
 Planning preparation studio العمــيل  املــرشوع  ويف 
ــة  ــراين ملنطق ــل العم ــرشوع التأهي ــب م ــاول الكات تن
 Greater OST/     ــتن ــة هيوس ــوب مدين ــكنية يف جن س
South Union, Houston ورسخ هذا املشــــروع أمهــــية 

ــل  ــي   Field survey لتحلي ــي امليدانــ ــج املسحـ املنه
ــة  ــة العمراني ــن البيئ ــراين وتكوي ــيج العم ــامط النس أن
ــكان  ــات الس ــة احتياج ــا ومعايش ــة ومكوناهت احلالي

يف بيئــات عمرانيــة جديــدة. إن هــذه الدراســات 
امليدانيــة وســعت مــدارك الكاتــب لتؤكــد أن مشــاريع 
ــة  ــىل صيان ــر ع ــب أال تقت ــراين جي ــاء العم االرتق
ــل  ــب، ب ــة فحس ــة القائم ــاكل العمراني ــم اهلي وترمي
التوزيــع األمثــل للمــوارد االقتصاديــة بــام يتوافــق مع 
ــاءة. ــة والكف ــق الوصولي ــكان وحيق ــات الس احتياج

الكاتــب  قــدم   2013 العــام  هنايــة  ويف 
آليــات  تطويــر   « بعنــوان  الدكتــوراه  أطروحــة 
ــة  ــة العربي ــرس يف اململك ــكان املي ــم اإلس ــج دع لربام
ــة  ــداين يف األطروح ــزء املي ــن اجل ــعودية«. وتضم الس
اســتطالعًا ميدانيــًا لثالثــة أحيــاء متباينــة اخلصائــص 
يف مدينــة الريــاض وهــي: حــي اجلبــس، وحــي 
ــدالت  ــتقراء مع ــك الس ــرة، وذل ــي الدي ــز، وح املل
الدخــل واإلنفــاق عــىل اإلســكان للمجموعــات 
الدخــل                                                                        وحمــدودة  متوســطة  االقتصاديــة 
)Alzamil, 2014(.  كــام تضمنــت األطروحــة اســتطالعًا 

ميدانيــًا آلراء العاملــني يف املؤسســات احلكوميــة ذات 
العالقــة باإلســكان مثــل: صنــدوق التنميــة العقاريــة، 
ــة  ــة مدين ــة، وأمان ــة والقروي ــؤون البلدي ووزارة الش
ــم 2؛  ــكل رق ــح يف الش ــو موض ــام ه ــاض. وك الري

الشكل رقم )2(. الكاتب أثناء إعداد املسوحات واملقابالت امليدانية مع السكان
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الكاتــب  واجهــت  التــي  التحديــات  أبــرز  فــإن 
متثلــت باالعتــامد عــىل مبــدأ مقابلــة املســتجيبني أثنــاء 
ــول إىل  ــامن الوص ــك لض ــتطالعي، وذل ــح االس املس
الســكان املســتهدفني، ووجــد الكاتــب اســتجابة 
ــن يف  ــة. ولك ــن األرس للتســاؤالت البحثي الفتــة م
ــت  ــن الوق ــري م ــح الكث ــذا املس ــتغرق ه ــل، اس املقاب
ــون إىل  ــتجيبني حيتاج ــن املس ــد م ــد؛ ألن العدي واجله
ــامذج  ــئلة، فن ــع األس ــامل مجي ــاعدة إلك ــح ومس توضي
ــة  ــالت ميداني ــة مقاب ــت بمنزل ــرأي كان ــتطالع ال اس
ــىل  ــالوة ع ــق. وع ــك املناط ــة يف تل ــع األرس املقيم م
ذلــك، واجــه الكاتــب العديــد مــن حــاالت األميــني، 
والنســاء، وكبــار الســن وهــي حــاالت مل تكــن 
قــادرة عــىل مــلء االســتبيان دون مســاعدة. ويف 
ــب  ــم وتبوي ــىل تنظي ــب ع ــل الكات ــام 2016 عم الع
البيانــات املوســعة لألطروحــة يف كتــاب بعنــوان   
»تقييــم اإلســكان امليــرس وبرامــج الدعــم يف اململكــة 
العربيــة الســعودية« وطبــع يف أكاديميــة المــربت 
LAP LAMBERT Academic.  والكتــاب  يف أملانيــــا 
يضــم 316 صفحــة ويشــتمل عــىل تسلســل تارخيــي 
ــة  ــرة االقتصادي ــر الطف ــذ ع ــكان من ــة اإلس ألزم
ومــا صاحبهــا مــن حتــرض رسيــع يف املــدن الســعودية 

 .)Alzamil, 2016( الكــربى  

8. حتديات البحث العلمي يف مرحلة التدريس 
اجلامعي

ــق  ــام 2015، املواف ــو للع ــن ماي ــابع م يف الس
 1436 للعــام  رجــب  شــهر  مــن  عــرش  الثامــن 
ــط  ــم التخطي ــاعدًا يف قس ــتاذًا مس ــب أس ــني الكات ُع

ــة العــامرة والتخطيــط، جامعــة امللــك  العمــراين بكلي
ســعود، يف ختصــص اإلســكان واالســتيطان البــرشي، 
ــالب  ــررات لط ــن املق ــدد م ــس ع ــىل تدري ــل ع وعم
اإلســكان،  تضمنــت  واملاجســتري  البكالوريــوس 
والتجديــد العمــراين، ومراكــز املــدن، ومشــاريع 
ــًا  ــًا وثيق ــب ارتباط ــد الكات ــد وج ــة Studios. لق عملي
ــال  ــق يف جم ــص الدقي ــررات والتخص ــك املق ــني تل ب
اإلســكان واالســتيطان البــرشي؛ فمشــاريع التجديــد 
العمــراين تتنــاول يف معظــم األحــوال بيئــات ســكنية 
ــري  ــع املعاي ــالءم م ــام يت ــا ب ــينها أو تطويره ــراد حتس ي
ــرر  ــس مق ــالل تدري ــة. وخ ــط احلديث ــم التخطي ونظ
ــوم  ــىل مفه ــب ع ــز الكات ــراين« رك ــد العم »التجدي
سياســات  إحــدى  بوصفــه  العمــراين  احلفــاظ 
ــد  ــتنتج أن العدي ــة؛ واس ــق الرتاثي ــع املناط ــل م التعام
ــدن  ــط امل ــراين يف أواس ــور العم ــق التده ــن مناط م
ــات  ــة وتكوين ــارص تارخيي ــوي عــىل عن الســعودية حتت
عمرانيــة تراثيــة ُوجــب احلفــاظ عليهــا وتنميتهــا بــام 
يعــود بالنفــع عــىل املجمــع املحــيل واقتصاديــات 

ــدن.  امل

ويف أغســطس 2017 أعــد الكاتــب ورقــة 
بحثيــة مشــرتكة مــع الباحــث زاهــر الشــهري بعنــوان 
»جتربــة إحيــاء وتأهيــل قريــة ذي عــني الرتاثيــة 
ملتقــى  يف  للمشــاركة  وذلــك  الباحــة«،  بمنطقــة 
العمــران الســياحي يف املناطــق اجلبليــة الــذي عقدتــه 
ــاون  ــي بالتع ــرتاث الوطن ــياحة وال ــة للس ــة العام اهليئ
واملعهــد  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــع 
العــريب إلنــامء املــدن وأمانــة منطقــة عســري يف مدينــة 
أبــا خــالل يومــي 19-20 ســبتمرب 2017م. عمــل 
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ــة  الكاتــب عــىل تقييــم الــدروس املســتفادة مــن جترب
ــة  ــة بمنطق ــني الرتاثي ــة ذي ع ــراين لقري ــاظ العم احلف
الباحــة لالســتفادة منهــا بوصفهــا نموذجــًا للتعامــل 
ــة الســعودية.  ــة يف اململكــة العربي مــع املناطــق الرتاثي
ــة  ــرش ورق ــىل ن ــب ع ــل الكات ــه، عم ــياق ذات ويف الس
بحثيــة أخــرى بعنــوان » اســتثامر مواقــع الــرتاث 
ــة  ــة يف اململك ــم األرس املنتج ــل لدع ــراين كمدخ العم
املرشوعــات  ملؤمتــر  قدمــت  الســعودية«  العربيــة 
الصغــرية واألرس املنتجــة كرافــد للتنميــة بمدينــة 
أغاديــر يف اململكــة املغربيــة خــالل الفــرتة 10 - 
ــارب  ــذه التج ــامهت ه ــد س ــل 2018م. لق 12 أبري
ــني  ــة ب ــو العالق ــب نح ــاق الكات ــح آف ــة يف فت البحثي
ختصــي اإلســكان والــرتاث العمــراين، مــن منطلــق 
أن الطلــب املتزايــد عــىل اإلســكان أدى إىل زيــادة 
ــة،  ــق الرتاثي ــاب املناط ــىل حس ــراين ع ــف العم الزح
ــار العديــد مــن مواقــع الــرتاث  وهــو مــا هيــدد باندث
العمــراين ملواكبــة متطلبــات التحــرض واحلداثــة. 
مــع  التعامــل  أســاليب  أن  الكاتــب  وجــد  كــام 
املناطــق العشــوائية أو املناطــق الرتاثيــة غالبــًا مــا 
ــري مــن جتــارب  ــي، فالكث ترتكــز عــىل البعــد الفيزيائ
احلفــاظ العمــراين تســتخدم أســاليب ترميــم اهليــكل 
العمــراين، أو إعــادة البنــاء، أو الصيانــة دون التحليــل 
عــىل  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  لآلثــار  الواســع 
املجتمــع املحــيل والنطــاق اإلقليمــي. لذلــك أصبــح 
الكثــري مــن املناطــق الرتاثيــة التــي تــم ترميمهــا أشــبه 
باملتاحــف أو املــزارات الســياحية لكوهنــا غــري مرتبطة 
بالنســيج االجتامعــي املحيــط؛ بــل أصبحت تســتنزف 
ــم  ــة والرتمي ــات الصيان ــة يف عملي ــوارد االقتصادي امل

ــة للســكان واملنطقــة.  دون حتقيــق العوائــد االقتصادي
ــتيطان  ــع االس ــل م ــارب التعام ــإن جت ــل، ف ويف املقاب
العشــوائي تركــز عــىل تقديــم حلــول فيزيائيــة لتطويــر 
البيئيــة العمرانيــة مــن خــالل بنــاء مشــاريع اســتيطان 
جديــدة أو تطويــر اهليــاكل العمرانيــة القائمــة يف 
مناطــق االســتيطان العشــوائي دون دراســة أبعــاد 
ــة  ــألرس املقيم ــية ل ــم املعيش ــىل النظ ــر ع ــذا التطوي ه
ــارب  ــذه التج ــت ه ــد مثل ــتوطنات. لق ــك املس يف تل
البحثيــة نموذجــًا للرشاكــة األكاديميــة واملهنيــة، 
حيــث اســتفاد الكاتــب مــن اســتقصاء العديــد 
ــالل  ــن خ ــة م ــات اإلحصائي ــات والبيان ــن املعلوم م
التواصــل مــع املهنيــني والعاملــني يف وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، واهليئــة العامــة للســياحة والــرتاث 

الوطنــي، ووزارة اإلســكان.

ــل  ــكان« عم ــرر »اإلس ــس مق ــالل تدري وخ
الكاتــب عــىل حتفيــز طــالب الدراســات العليــا 
للمشــاركة يف جمموعــات بحثيــة يف مواضيــع متعلقــة 
دعــم  وبرامــج  والعشــوائيات  امليــرس  باإلســكان 
ــت  ــعودية. وتكلل ــة الس ــة العربي ــكان يف اململك اإلس
هــذه اجلهــود بقبــول ورقــة بحثيــة مشــرتكة مــع 
ــكن  ــم املس ــوان »تصمي ــدر بعن ــام حي ــث عص الباح
املســتقل بنــاًء عــىل العوامــل املؤثــرة يف مســاحته 
ــة  ــتخدمني« يف جمل ــر املس ــة نظ ــن وجه ــه م ومكونات
ــت  ــد أضاف ــة. لق ــرة العربي ــج واجلزي ــات اخللي دراس
البحثــي  العمــل  خــربة  للكاتــب  الورقــة  هــذه 
املشــرتك مــع طلبــة الدراســات العليــا، وعــززت مــن                                   
ــم تفضيــالت األرس واحتياجاهتــا  ــل وتقيي ــة حتلي أمهي
ــاكن  ــم املس ــار تصمي ــن إط Family preferences ضم
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ــيد  ــاف يف ترش ــة املط ــاهم يف هناي ــام يس ــتقلة وب املس
الســكنية  للوحــدات  والفراغــي  الوظيفــي  األداء 
)حيــدر و الزامــل، 2017(. كــام عمــل الكاتــب عــىل 
ــث  ــع الباح ــرتكة م ــرى مش ــة أخ ــة بحثي ــرش ورق ن
عبــد الــرزاق ثابــت بعنــوان »تقنيــات اســتخدام نظــم 
املعلومــات اجلغرافيــة املحمولــة يف القطــاع العقــاري 
يف اململكــة العربيــة الســعودية: الواقــع والتحديــات«، 
ــات  ــم املعلوم ــرش لنظ ــاين ع ــى الث ــت يف امللتق وألقي
اجلغرافيــة باململكــة العربيــة الســعودية وذلــك يف 
الفــرتة 10 - 12 أبريــل 2018م بمدينــة الدمــام. 
لقــد شــجعت مثــل هــذه التجــارب البحثيــة املشــرتكة 
الكاتــب لتطويرهــا يف العــام 2018 ضمن إطــار ندوة 
علميــة متكاملــة بعنــوان »تفعيــل الرشاكــة يف بحــوث 
ــدوة يف 11  ــذه الن ــدت ه ــعودي«. عق ــكان الس اإلس
رجــب 1439هـــ يف رحاب كليــة العــامرة والتخطيط، 
وتــم فيهــا تقديــم أحــد عــرش مقرتحــًا بحثيــًا يف 
الســكنية  والبيئــات  الســعودي  اإلســكان  جمــال 
ــط:  ــرر 545 خت ــالب مق ــع ط ــاون م ــتدامة بالتع املس
ــب  ــارب للكات ــذه التج ــت ه ــد أضاف ــكان. لق اإلس
خــربة العمــل يف تنظيــم النــدوات العلميــة ومراجعــة 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــة تطويره ــة ومتابع األوراق البحثي
املســاندة  والوحــدات  العليــا  الدراســات  طلبــة 
يف الكليــة. وتواصــل الكاتــب مــع العديــد مــن 
اجلهــات احلكوميــة لتفعيــل العمــل البحثــي املشــرتك 
ومواجهــة حتديــات قطــاع اإلســكان بــام يتواكــب مــع 
ــدة  ــكان )وح ــري اإلس ــة 2030 يف تيس ــة اململك رؤي

أبحــاث اإلســكان الســعودي، 2018(.

8.1 حتديــات البحــث العلمــي يف مناطــق االســتيطان 
العشــوائي يف جاكرتــا

ــرشوع  ــد م ــب عق ــع الكات ــو 2016 وق يف ماي
ــوائي يف  ــتيطان العش ــح االس ــوان »مالم ــي بعن بحث
جاكرتــا« ضمــن برنامــج »رائــد« لدعــم أعضــاء 
إىل  الربنامــج  وهيــدف  اجلــدد.  التدريــس  هيئــة 
جــذب أعضــاء هيئــة التدريــس اجلــدد لبيئــة البحــث 
العلمــي، وذلــك مــن خــالل تقديــم الدعــم وتوفــري 
بــني  املنافســة  التــي تشــجع عــىل  الســبل  كافــة 
ــه،  ــي وجودت ــرتح البحث ــة املق ــد نوعي ــني. وتع الباحث
ــم  ــية يف احلك ــزة األساس ــة؛ الركي ــه التطبيقي وخمرجات
عــىل متيــز البحــث وقدرتــه عــىل املنافســة وهــو             
مــا حتقــق باملوافقــة عــىل دعــــم املقتـــرح البحثـــــي  
Research proposal. وأكــرب التحديــات التــي واجهــت 

ــاول  ــه يتن ــي كون ــرشوع البحث ــداد امل ــب يف إع الكات
ــب أن  ــتها، إىل جان ــبق معايش ــة مل يس ــات عمراني بيئ
ــة حــول  ــر اإلحصائي ــد مــن األبحــاث والتقاري العدي
تلــك املســتوطنات كتبــت باللغــة املحليــة. وللتغلــب 
ــل  ــة عم ــب خط ــع الكات ــكالية وض ــذه اإلش ــىل ه ع
تضمنــت الزيــارات امليدانيــة لثــالث مســتوطنات 
ــج  ــرف بالكامبون ــا يع ــرتا أو م ــي جاكــ ــوائية فـ عش
Kampung، وحتليــل أبــرز املالمــح العمرانيــة البريــة 

العمــراين،  والنســيج  اإلســكان،  حالــة  مثــل: 
ــد  ــك، أع ــىل ذل ــالوة ع ــق. وع ــات، واملراف واخلدم
الكاتــب نــامذج اســتبيان مكتوبــة باللغــة املحليــة 
أولويــات  واســتخالص  األرس  آراء  الســتطالع 
التطويــر املقرتحــة، اســتنادًا إىل وجهــة نظــر الســكان 
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املقيمــني يف تلــك املســتوطنات. وقبــل مرحلــة الســفر 
ــات  ــق لألدبي ــل متعم ــة وحتلي ــب بمراجع ــدأ الكات ب
الســابقة والتــي تضمنــت األبحــاث املنشــورة يف 
ــة،  ــط اجلوي ــورات واخلرائ ــة، واملص ــالت العلمي املج
والتقاريــر احلكوميــة للسياســة الوطنيــة وبيانــات 

ــا.  ــاكن يف جاكرت ــكان واملس الس

لظاهــرة  العلمــي  البحــث  مرحلــة  إن 
ــا عــززت مــن فهــم  االســتيطان العشــوائي يف جاكرت
ــث  ــا الباح ــي تناوهل ــة الت ــر النظري ــتيعاب األط واس
ــي  ــدور اإلقليم ــة. فال ــة املختلف ــل األكاديمي يف املراح
ــاهم يف  ــا س ــة يف جاكرت ــة احلرضي ــات التنمي لسياس
انتشــار ظاهــرة االســتيطان العشــوائي، مــن منطــق أن 
األرس حمــدودة الدخــل واملجموعات املحليــة املهاجرة 
للمــدن الكــربى ال تســتطيع حتمل تكاليف اإلســكان، 
نظــرًا الرتفــاع تكلفــة مــواد البنــاء، وضعــف أنظمــة 
إدارة األرايض، وعــدم توفــر بدائــل إســكان مالئمــة. 
ولذلــك، فإهنــم يعيشــون يف مســتوطنات مبنيــة عــىل 
أراض حكوميــة دون ملكيــة قانونيــة، ويشــكلون 
وفقــًا  بــم  خاصــة  وثقافيــة  اجتامعيــة  شــبكات 
ــة  ــذه املرحل ــدت ه ــد أك ــة. لق ــم االقتصادي لظروفه

ــل  ــر موئ ــه تقاري ــري إلي ــا تش ــة م ــىل حقيق ــة ع البحثي
العشــوائية  املســتوطنات  أن  مــن  املتحــدة  األمــم 
غالبــًا تقــع يف بيئــات خطــرة أو بمحــاذاة مواقــع 
عمرانيــة حمــددة مثــل: الســكك احلديديــة، واملمــرات                                                                                                         
الصناعيــة  واملناطــق  الدينيــة،  واملعــامل  املائيــة، 
مــن  الكاتــب  ووجــد   .)UN-Habitat, 2003, p. 12(

خــالل الزيــارات امليدانيــة أن الســكان غالبــًا يفضلون 
اإلقامــة يف تلــك املواقــع نظــرًا لكوهنــا غــري خمصصــة 
لالســتعامل الســكني، فهي أراٍض ومســاحات عامــــة 
 Buffer  يتــم تعيينهــا بوصفهــا منـاطــــق عازلــــة
ــة.  ــة أو الصناعي ــع العمراني ــاق املواق ــن نط zone ضم

ــبل  ــع وس ــم واق ــة يف تفه ــذه املرحل ــامهت ه ــد س لق
معيشــة الســكان يف بيئــات االســتيطان العشــوائي 
خــارج النطــاق املحــيل، مــن خــالل املامرســة الفعليــة 
واملقابــالت امليدانيــة مــع األرس املقيمــة يف الكامبونج. 
ويف املقابــل، مل ختــُل هــذه التجربــة البحثيــة مــن 
ــىل  ــول ع ــة احلص ــت بصعوب ــي متثل ــات والت التحدي
التقاريــر واإلحصــاءات اخلاصــة باملناطــق العشــوائية؛ 
ألن الكثــري مــن تلــك البيانــات غــري مســجلة فعليــًا. 
ــرز  ــإن أب ــم 3؛ ف ــكل رق ــح يف الش ــو موض ــام ه وك

الشكل رقم )3(. قياس الرضا املجتمعي يف املستوطنات العشوائية يف جاكرتا



وليد بن سعد الزامل : حتديات البحث العلمي يف االستيطان العشوائي يف الدول النامية: جتربة ذاتية.270

التحديــات التــي واجهــت الكاتــب متثلــت باالعتــامد 
عــىل نــامذج اســتطالع الــرأي التــي يتوجــب توزيعهــا 
عــىل الســكان املقيمــني مــن خــالل التواصــل املبــارش. 
اللغــة  يســتخدمون  املقيمــني  الســكان  ولكــون 
املحليــة، فقــد اســتعان الكاتــب باملرشــدين املحليــني، 
إال إن إشــكالية الرتمجــة ونقــل املعلومــة بــني األطراف 
ــتغرقت  ــكان( اس ــم، الس ــث، املرتج ــة )الباح الثالث

ــري. ــد الكث ــت واجله الوق

8.2 حتديــات البحــث العلمــي يف املناطــق العشــوائية 
يف مكــة املكرمــة

ــة  ــة بحثي ــب ورق ــد الكات ــو 2017 أع يف يوني
بعنــوان »خصائــص األحيــاء العشــوائية القريبــة مــن 
احلــرم الرشيــف يف مكــة املكرمــة: قــوز النكاســة حالة 
دراســية« ونرشهــا يف جملــة العــامرة والتخطيــط يف 
املجلــد 30 العــدد الثــاين للعــام 2018. جــاءت هــذه 
املرحلــة بعــد أن اكتســب الكاتــب خــربة تراكميــة يف 
العمــل امليــداين البحثــي خــالل املراحــل األكاديميــة 
الســابقة. ومــن منطلــق أن اســتقراء آراء األرس املقيمــة 
يف املســتوطنات العشــوائية يعــد جــزء مهــاًم يف مرحلــة 

صياغــة احللــول الناجعــة؛ وضــع الكاتب خطــة عمل 
بحثــي ميــداين باســتخدام أدوات املالحظــة امليدانيــة، 
ــة  ــع األرس املقيم ــالت م ــداين، واملقاب ــر املي والتصوي
ــة  ــة املكرم ــفر إىل مك ــة الس ــل مرحل ــي. وقب يف احل
عمــد الكاتــب عــىل مراجعــة العديــد مــن األبحــاث 
ــاء تصــور شــامل حــول تلــك املناطــق،  املنشــورة لبن
ــات  ــل املتعمــق للبيان ــة التحلي وتناولــت هــذه املرحل
اإلحصائيــة مــن هيئــة تطويــر مكــة املكرمــة واملشــاعر 
املقدســة، وأمانــة العاصمــة املقدســة، واهليئــة العامــة 
ــم 4؛  ــكل رق ــح يف الش ــو موض ــام ه ــاء. وك لإلحص
مثلــت جتربــة البحــث امليــداين ملنطقة قــوز النكاســة يف 
مكــة املكرمــة فرصــة للكاتــب ملعايشــة مشــاكل األرس 
ــع،  املقيمــة عــن قــرب ومالحظتهــا عــىل أرض الواق
ــكان  ــتقراء آراء الس ــىل اس ــب ع ــل الكات ــث عم حي
وإجــراء العديــد مــن املقابــالت امليدانيــة معهــم. مــن 
جهــة أخــرى، واجــه الكاتــب عــددًا مــن التحديــات 
يف التجربــة امليدانيــة متثلــت بعــدم رغبــة بعــض األرس 
ــع  ــم بدواف ــالت؛ العتقاده ــراء مقاب ــامح بإج يف الس
ســلبية مــن الفاحــص. كــام واجــه الكاتــب تســاؤالت 
عديــدة مــن الســكان حــول أســباب وجــوده يف احلــي 

الشكل رقم )3(. قياس الرضا املجتمعي يف عشوائية قوز النكاسة، مكة املكرمة
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للتأكــد مــن دوافــع الكاتــب ولشــعورهم بالقلــق مــن 
الدخــالء خــارج النســق االجتامعــي الســائد. وأخــريًا 
فــإن الظــروف التضاريســية الصعبــة للمنطقــة وضيــق 
ــول  ــريًا للوص ــًا كب ــكل حتدي ــا ش ــوارع وتعرجه الش
إىل األرس املســتهدفة ال ســيام أن معظــم الوحــدات 

الســكنية تقــع يف مناطــق مرتفعــة.

لقــد شــكلت نتائــج دراســة املناطق العشــوائية 
يف جاكرتــا ومكــة املكرمــة خمزونــًا مــن البيانــات اخلام 

لتعطــي الكاتــب بعــدًا يف البحــث والتحليــل املقــارن 
بــني أنــامط تشــكيل البيئــات العمرانيــة الراهنــة، 
مناطــق  يف  العمــراين  النســيج  إشــكاالت  وأبــرز 
االســتيطان العشــوائي، بوصفــه مرشوعــًا بحثيــًا 
ــور  ــم 1 تط ــدول رق ــص اجل ــريا ًيلخ ــتقبليًا. وأخ مس
فكــر الكاتــب والتحديــات التــي واجههــا يف مراحــل 
ــوائي يف  ــتيطان العش ــرة االس ــي لظاه ــث العلم البح
الــدول الناميــة منــذ بدايــة املرحلــة اجلامعيــة وحتــى 

ــعود. ــك س ــة املل ــني يف جامع ــة التعي مرحل
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اجلامعية ومتطلبات البحث العلمي يف املرحلة  أساليبحتدي التكيف مع  ▪
 الدراسة يف كلية العمارة والتخطيط على وجه اخلصوص.

 والتوجهات البحثية لدى الكاتب.املالئم حتدي اختيار التخصص  ▪
 وحتداي   ةجترب تاملعلومات ويف املكتبات العامة شكل أوعيةأساليب البحث يف  ▪

 لدى الكاتب. ا  جديد
والتنسيق مع  بعض األحباث واملشاريع مراجعة الدوائر احلكومية إعدادتطلب  ▪

لدى الكاتب يف تلك  وشكل ذلك حتداي   ،للحصول على املعلومات املسؤولني
 املرحلة.

ليا 
 الع

ات
راس

الد
لة 

مرح
عود

ك س
 املل

معة
 جا

يف
 

يف  وأتثريه واالقتصاديأصبح الكاتب أكثر إدراكا  ابلبعد االجتماعي  ▪
 تشكيل النمط العمراين القائم لتلك املستوطنات.

لدى الكاتب يف معايشة إشكاالت األسر  شكلت هذه املرحلة فرصة ▪
 املقيمة يف العشوائيات من خالل املسوحات امليدانية.

املرحلة مساحة واسعة لتحليل ونقد املشاريع العملية يف جمال  هذه أضافت ▪
 التجديد العمراين واإلسكان ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس يف الكلية.

يف استقراء آراء األسر املقيمة و  الكاتب دور املشاركة اجملتمعية أدرك ▪
 سق مع النظمتطوير حلول انجعة تتل مدخال  بوصفها العشوائيات 

 . واالقتصادية االجتماعية
إلجيابية الدروس ا استيعابمن خالل  يف هذه املرحلة ارتقى فكر الكاتب ▪

 .العشوائياالستيطان  ظاهرة من
 لعشوائيات.لأساليب التموضع املكاين  سامهت هذه املرحلة يف فهم ▪
ات التعامل مع املناطق التنوع يف سياس يف هذه املرحلة الكاتب أدرك ▪

 العمراين. واالرتقاءكسياسات التحسني العشوائية؛  

يا تطلبت جتربة التدريس اجلامعي والبحث العلمي يف مرحلة الدراسات العل ▪
 الوقت بني متطلبات الدراسة والتدريس.  إدارةمة وتنظيم املواء

سيما مع غياب  التحدي يف أساليب احلصول على البياانت اخلام ال ▪
كوهنا مقامة بشكل ل للمناطق العشوائيةواالقتصادية  االجتماعية اإلحصاءات

 غري رمسي.
العشوائي شكلت حتداي  لدى االستيطان  جتربة العمل البحثي امليداين ملناطق ▪

 تضمنت مسح البيئة العمرانية وحتليل األمناط االجتماعية أهناسيما  الباحث ال
 لألسر املقيمة يف تلك املناطق.واالقتصادية 

 لألسر املقيمة يف مناطقواالقتصادية  التحدي يف فهم األمناط االجتماعية ▪
 العشوائي.االستيطان 

واالقتصادية  يةبدائل وحلول تالئم النظم االجتماعإىل  التحدي يف الوصول ▪
 .وتنسجم مع احتياجاهتم للقاطنني يف املستوطنات العشوائية
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9. اخلامتة

لقــد وثقــت هــذه الورقــة جتربــة ذاتيــة للعمــل 
ــدول  ــوائي يف ال ــتيطان العش ــال االس ــي يف جم البحث
الناميــة؛ وهــي مبنيــة عــىل مــا عايشــه الكاتــب أثنــاء 
ــل  ــن مراح ــدءًا م ــوث ب ــات والبح ــداد الدراس إع
ــاعدًا  ــتاذًا مس ــني أس ــى التعي ــة وحت ــة اجلامعي الدراس
هــذه  وَرصــدت  العمــراين.  التخطيــط  قســم  يف 
الورقــة التطــور الفكــري لــدى الكاتــب نحــو مفهــوم 
ــوئها،  ــباب نش ــوائي، وأس ــتيطان العش ــق االس مناط

ــل  ــة حتم ــات عمراني ــا يف بيئ ــل معه ــاليب التعام وأس
ــة.  ــة متباين ــة واقتصادي ــص ديموغرافي ــاًم وخصائ قي
اســتخدمت هــذه الورقــة منهــج التحليــل االنتقائــي 
ــال  ــب يف جم ــا الكات ــي خاضه ــة الت ــارب الذاتي للتج
اإلســكان واالســتيطان العشــوائي يف الــدول الناميــة، 
وفقــًا للتسلســل الزمنــي، وبعيــدًا عــن الــرسد املبــارش 
ــب إىل أن  ــل الكات ــة. وتوص ــرية الذاتي ــف للس املتكل
ممارســة العمــل البحثــي امليــداين يعــد عامــاًل رئيســيًا 
يف فهــم واســتيعاب الظــروف املعيشــية للســكان 

التطور العلميالعشوائياالستيطانلظاهرةكاتبفكر البحث حتد ت

حلة
مر

اث
البتع

ا
جي
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ا

ظاهرة مع التعامل يف املصرية التجربة دراسة العشوائياالستيطانشكلت
إلفرصة والتعرف احمللي النطاق من يفىللخروج عشوائي استيطان أمناط

خمتلفة عمرانية .بيئات
فرصشكلت املرحلة واملهتمنياللتقاءلللكاتبةهذه األكادمييني من بعدد

النامية. الدول يف والعشوائيات اإلسكان جمال يف
يف الكاتب احلالةتوسع وأساالراهنةتقييم العشوائية ليبللمستوطنات

بد العمرانية البيئة البنائية،ءًاتشكيل والكتل احلضري، النسيج من
السكنية، واالقتصاديوانتهاًءوالوحدات االجتماعي الوضع .بتقييم

لتشمل الكاتب مدارك من املرحلة هذه اإلقليميدوروسعت البعد
يف التحكم يفالتنميةوسياسات .العشوائياالستيطانظاهرةانتشاروأثرها

املرحلة هذه يفأنظمةأمهيةأظهرت ودورها اإلحصائية البيا ت وقواعد
للوصولمهمةتسهيل مبتكرةإىلالباحثني منحلول العمرانية للقضا 

األمريكية املتحدة الوال ت يف املوجودة املعلومات بنوك مقارنة خالل
النامية. والدول

يف العلمي والبحث التعليم أمناط مع خاالتكيف العليا الدراسات رجمرحلة
شكل السعودية؛ العربية الكاتب.اململكة لدى كبريًا حتدً 

 ًحتد شكلت املصرية التجربة املتعلقةأوغيابلنظرًادراسة البيا ت تضارب
العشوائية توفر ملستوطنات اإلسكانوعدم بيا ت معلوماتأوقواعد بنك

Dataموحد bank.
الدكتوراهإعداد اعتمدتحتدً شكلأطروحة مقابللكو ا مبدأ ةعلى

الوصولاالستطالعياملسحأثناءاملستجيبني لضمان السكانإىلوذلك
.املستهدفني

الكاتب امليداينأثناءواجه السكان،العمل من األميني حاالت من العديد
السنو وكبار دون،النساء، االستبيان ملء على قادرة تكن مل حاالت وهي

.مساعدة
العربية اللغة من واإلحصائية احلكومية التقارير من العديد ترمجة إىلإشكاليات

املشرف مع ومناقشتها البحث.العتمادهااإلجنليزية مصادر ضمن

عود
كس

املل
معة

جا
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آوسعت املرحلة الكاتبحنوهذه ختصصاإلسكانالعالقةفاق بني الوثيقة
املدن ومراكز العمراين .والتجديد

املشرتكةكانت البحثية واملهنيةالتجارب األكادميية للشراكة .منوذجًا
للكاتبأضافت املرحلة معةخربهذه املشرتك البحثي الزمالءالعمل

من العلياةطلبوالباحثني .الدراسات
ز دة يف املرحلة هذه العلميةكاتبالةخربسامهت الندوات تنظيم يف

البحثية األوراق طلبومراجعة مع تطويرها لتعاون العلياةومتابعة الدراسات
الكلية يف املساندة .والوحدات

من املرحلة هذه تناوهلاعززت اليت النظرية واألطر األدبيات واستيعاب فهم
املختلفة. األكادميية املراحل يف الباحث

يف املرحلة هذه بيئاتفهمسامهت يف السكان معيشة وسبل واقع
املالعشوائياالستيطان خالل .ةامليدانيعايشةمن

 جاكر يف العشوائيات حبث يف الكاتب املعالرتمجةحتديواجه أثناءلومةونقل
امليدانية السكان)الز رات املرتجم، (الباحث، الثالثة األطراف .بني

العشوائيةنقص اخلاصة ملناطق واإلحصاءات مسجلةلالتقارير غري كو ا
رمسياً.

حول اإلحصائية والتقارير األحباث من جاكر العديد يف العشوائية املستوطنات
احمللية. كتبت للغة

بعض مع التواصل حتدي املكرمة مكة يف العشوائيات حبث يف الكاتب واجه
الفاحصالعتقادهماألسر من سلبية .بدوافع

التضاريسية كلهاالظروف شكل وتعرجها الشوارع وضيق كبريًاالصعبة حتدً 
املستهدفةإىلللوصول إ،األسر الوصول يصعب املناطق تلك ليهاولكون

املركبات. ستخدام
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ــو  ــوائي، وه ــتيطان العش ــق االس ــني يف مناط القاطن
مــا يســاهم يف هنايــة املطــاف يف صياغــة حلــول 
األرس  واقــع  مــع  تنســجم  عمرانيــة  وسياســات 
االجتامعــي واالقتصــادي. لقــد خلصــت هــذه الورقــة 
أبــرز التحديــات التــي واجههــا الكاتــب أثنــاء إعــداد 
ــة  ــات عمراني ــة يف بيئ ــة أو احلقلي ــات امليداني الدراس
ــي  ــداين البحث ــل املي ــة العم ــق جترب ــة. إن توثي متباين
يســاهم يف تقديــم صــورة موجــزة عــن تلــك البيئــات 
ــن  ــني م ــن الباحث ــا يمك ــو م ــة، وه ــة الصعب العمراني
تطويــر أســاليب البحــث امليــداين وأدواتــه. وعــالوة 
عــىل ذلــك، تشــكل هــذه الورقــة مصــدر مهــاًم 
للبيانــات األوليــة التي مل يســبق تســجيلها يف دراســات 
أخــرى وهــو مــا يتيــح للباحثــني بيانــات قيمــة حــول 
جتــارب اإلســكان واالســتيطان العشــوائي يف الــدول 

ــة. النامي

10. شــكر

ــب بالشــكر اجلزيــل إىل مركــز  ــدم الكات يتق
ــث  ــامدة البح ــط، ع ــامرة والتخطي ــة الع ــوث كلي بح
ــذه  ــل ه ــىل متوي ــعود، ع ــك س ــة املل ــي، جامع العلم

ــة.  ــة البحثي الورق

11. املراجع 
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Abstract. Scientific research involves determining facts or describing scientific phenomena based on 
analysis of data from primary or secondary sources. Fieldwork is an important tool used by researchers to 
describe urban phenomena.  In certain studies, the researcher uses survey tools to determine the challenges 
faced by residents of squatter settlements and compare them with urban standards and theoretical models 
using statistical analysis techniques. The documentation of scientific and practical experiences is a means 
of scientific communication and serves to inform other researchers. This article describes the field research 
experiments I conducted on squatter settlements in developing countries. The aim of this article is to 
document and analyze my experiences and to identify the most outstanding challenges I encountered, thus 
facilitating communication between academics and those interested in similar fields. This article is based on 
a selective analysis of my research experiences and presents my research contributions in the field of squatter 
settlements in developing countries. Finally, the article emphasizes the need to refer to documentation 
on researchers’ scientific and practical experiences as a source of primary data. This documentation will 
provide researchers with information on challenges encountered by other researchers so they can avoid them 
while conducting similar research.
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Review Article


