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Abstract: 

 Immigration is a highly studied population. Migration analyzes 

are usually conducted between developed and underdeveloped 

countries, or whether migration is within the borders of the 

country (internal migration). Migration is one of the three factors 

responsible for population change in a society: fertility, mortality 

and migration. Migration differs from these two elements in 

several respects. In contrast to both fertility and mortality, data 

can be easily collected and then accurately measured, migration 

is difficult to measure with such precision because the flow of 

migrants is not static in time. Second, migration is often subject 

to strong control by States And governments to control them as 

compared to fertility and mortality. Therefore, migration is a 

phenomenon that changes the population structure of any 

society very quickly compared to the effects of fertility and 

mortality on the population structure, which need a very long 

period of time to change the population structure.  

Keywords: Internal Migration, Demographic Imbalance, 

Studied Population.  

 

 

 

 

 

                                                             
1
Dr, University of Baghdad, Iraq,  kareemwasaqn@yahoo.com 

 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

 

Received:    

03/11/2019 

Accepted:   

13/11/2019 

Published:  

01/12/2019 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article                 

mailto:Sahar_alraheem@yahoo.com


Rimak Journal, Volume 1, Issue 1  33 
  
 

 
December 2019, Volume 1, Issue 1 

p. 32-  45 

ي العراقالهجرة الداخلية 
 
ي ف

 
ي لتوزي    ع السكان

 
 سبب الخلل الديموغراف

 

 2وسن كريم عبد الرضا
 

 ملخص
إ من إلدرإسة. وعإدة مإ تدور تحليالت إلهجرة حول      ي نإلت قدرإ كبير

تعد إلهجرة من إلموضوعإت إلسكإنية إلت 
ن إلدول إلمتقدمة أو إلدول إلمتخلفة،  أو مإ ؤذإ كإنت إلهجرة دإخل حدود   إلدولة )هجرة دإخلية( كونهإ تتم بير

ي مجتمع مإ وهي إلخصوبة  موضوع إلبحث أذ 
ي فن
تعد إلهجرة أحد إلعنإرص إلثالثة إلمسئولة عن إلتغير إلسكإنن

وإلوفيإت وإلهجرة.  وتختلف إلهجرة عن هذين إلعنرصين من عدة جوإنب.  فعىل إلعكس من كل من إلخصوبة 
ي يسهل جمع بيإنإت عنهمإ ومن ثم ق

يإسهمإ بشكل دقيق، فؤن إلهجرة يصعب قيإسهإ بمثل تلك وإلوفيإت إلت 
 
 
  فأننإ  إلدرجة من إلدقة ألن تدفق إلمهإجرين إل يتسم بإلثبإت من إلنإحية إلزمنية، وثإنيإ

 
مإ نجد أن إلهجرة  غإلبإ

فإن  وعليه  للسيطرة عليهإ بإلمقإرنة بكل من إلخصوبة وإلوفيإت، و إلحكومإت عرضة لرقإبة قوية من جإنب إلدول
ي 
 ي ألإلهجرة من إلظوإهر إلسكإنية إلكفيلة بتغيير إلهيكل إلسكإنن

 
بإلمقإرنة بآثإر كل من  مجتمع بصورة رسيعة جدإ

 
 
ة طويلة جدإ ي تحتإج إىل في 

ي وإلت 
من إلزمن لكي تؤدي إىل تغيير إلهيكل  إلخصوبة وإلوفيإت عىل إلهيكل إلسكإنن

ي 
 .إلسكإنن

 .مقإيس إلهجرة ،عوإمل نمو إلسكإن ،و إلخإرجيةأإلدإخلية  إلهجرة ،: إلهجرةالكلمات المفتاحية
 

ي إلتسإؤإلت إلتإلية :مشكلة البحث
 -:تتلخص مشكلة إلبحث فن

ن محإفظإت إلعرإق ؟ -1  مإهو حجم إلهجرة إلدإخلية بير

ن إلمحإفظإت إلعرإقية ؟ -2 ي بير
ي إلمكإنن

ي تحديد نمو إلسكإن وإثرهإ عىل حركة إلتوزي    ع إلسكإنن
 مإ دور إلهجرة فن

ي إلعرإق ؟ ك -3
ن إلمحإفظإت فن ي بير

 يف تؤدي إلهجرة إىل إحدإث إلخلل إلديموغرإفن

  :فرضية البحث
 وبإلتإىلي فإن تبإين   

ن ن محإفظإت إلعرإق متبإينة من حيث حجم إلمهإجرين إلمتنقلير إن تيإرإت إلهجرة إلدإخلية بير
ي تلك إلمحإفظإت  إ حجم إلهجرة يؤثر تأثير 

إإلمر إلذي يعكس طبيعة إلخلل مبإرسر عىل عوإمل نمو إلسكإن فن
ي تعد منطقة إلوصول بإلنسبة للمهإجرين

ي تعد منطقة إإلصل أو إلمحإفظة إلت 
ي لسكإن إلمحإفظة إلت 

 .إلديموغرإفن
  :هدف البحث

ي إلتأثير نمو إلسكإن ومن ثم عىل حركة إلتوزي    ع إلمكإنية للسكإن إذ   
يهدف إلبحث إىل بيإن دور إلهجرة إلدإخلية فن

ي طبيعة إل
ن محإفظإت إلعرإق بمإ يعزز دور إلهجرة فن ي تتطلب ؤظهإر حجم إلهجرة إلدإخلية بير

تحليل إلديموغرإفن
ن إلمحإفظإت ي للسكإن بير

ي للتوزي    ع إلمكإنن
  .إحدإث إلخلل إلديموغرإفن

 :المقدمة
ي ندرة إلبيإنإت إلتفصيلي

ي موضوع إلهجرة إلدإخلية من إلموإضيع إلصعبة ويتعلق إإلمر فن
ة إلخإصة يعد إلخوض فن

 وهذإ مإ تطلب إستقصإء إلمعلومإت
 
 ومضإعفإ

 
 إستثنإئيإ

 
ي  بإلمهجرين إإلمر إلذي يتطلب من إلبإحثة جهدإ

إلت 
ة ي إلعرإق. ولعل  أشكإلوتمثل ظإهرة إلهجرة إلدإخلية شكل من  .يشوب  هإ إلنقص بصورة مبإرسر

إلحركإت  إلسكإنية فن
ي دعت لدرإسة هذه إلظإهرة لي أهم إألسبإبمن 

ة فقط بل لكونهإ إحدى إلت  س لكونهإ ظإهرة سكإنية خطير
 
ً
ة لهإ وإلخصإئص إلديموغرإفية ، فضال ي تستحق إلدرإسة وبحث إلدوإفع إلمبإرسر

إلظوإهر إلجغرإفية إلسكإنية إلت 
ي تقرير عالقة إلسكإن بإلمكإن وفيمإ بينهم

ي لمإ له من تأثير فن
 كمإ تمثل، عن متإبعة حركة إلسكإن وإنتقإلهم إلمكإنن

ن منطقة إإلصل ومنطقة إلوصول.  أسبإبسببإ من  ي بير
 إلخلل إلديموغرإفن

 أ
ا
 :اتجاهات الهجرة الداخلية بي   محافظات العراق -ول
 .دإرية إىل إخرة دإخل حدود إلدولة إلوإحدةؤيقصد بإلهجرة إلدإخلية تغيير محل إلسكن إإلعتيإدي من وحدة   
 originصل أرض تدىع مكإن إأل إخلية تمثل حركة إلسكإن من إن إلهجرة إلدأي   )2010يونس عىلي حمإدي ، )

Area) يدىع مكإن إلوصولأخر ( إىل(Arrival Area)   ويتبع ذلك إإلنتقإل تغير محل إإلقإمة إلدإئم وتختلف تلك
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( وعليه تتأخذ إلهجرة إلدإخلية  UN,1970إلحركة من حيث مدى إلمسإفة إلمقطوعة وإلزمن إلذي تستغرقه )
  -:مكإنية متعددة منهإتصنيفإت 
    .إلهجرة من إلريف إىل إلحرصن  -1

 .إلهجرة من إلحرصن إىل إلحرصن  -2
  .إلهجرة من إلحرصن إىل إلريف -3
 .إلهجرة من إلريف إىل إلريف -4
 .)ويقصد بإؤلقليم وإلية إو محإفظة ( أخر. إلهجرة من إقليم إىل  -5

ي إلعرإق
عىل إلصنف إإلخير إذ يمكن قيإسه وتحديد إإل إن إلبحث سوف يقترص ، ولكل هذه إلتصنيفإت وإقعيتهإ فن

ي  .إثره بحسب إلبيإنإت وطبيعة إلوحدإت إإلدإرية ومنهج إلبحث
ولغرض إظهإر إتجإهإت إلهجرة إلدإخلية فن

ي إإلوىل إإلصل وإلثإنية إلوصول ، إلعرإق
ي إلهجرة وإلذي من خالله يمكن إإلشإرة إىل منطقت 

تم إعتمإد معدل صإفن
ن محإفظإت إلعرإق إلمختلفةلغرض مقإرنة إلهجرة إ  .لدإخلية بير

ي إلهجرة لعإم 1( ومعطيإت إلخريطة )1إذ يظهر جدول )
ن محإفظإت إلعرإق وفقإ ألرب  ع  1997( تقديرإت صإفن بير

    -:مستويإت وبحسب إإلطوإل إلمتسإوية للفئإت إلتإلية
بغدإد  وإلسليمإنية و إربيل  يشمل هذإ إلمستوى كل من محإفظإت -:( نسمة621864  ,742674ول ) المستوى األ
ن بجدول )، عىل إلتوإىلي   جذبإ للسكإن وبدرجة عإلية وفقإ ألعدإد إلسكإن إلمبير

 .(1إذ تعد هذه إلمحإفظإت إكير
ي )

ي ست محإفظإت هي عىل إلتوإىلي بإبل وإلنجف  -:صفر ( نسمة , 621882المستوى الثان 
يتمثل هذإ إلمستوى فن

وك ،إذ تعد هذه إلمحإفظإت من إلمحإفظإت ذإت إإلستقطإب إلمتوسط وصالح إلدين وكركوك وكربالء وده
ن نتيجة لمإ تتمتع به هذه إلمحإفظإت من  للهإجرين إلدإخلير

ي إلعرإق للمدة )1جدول )
ي إلهجرة إلدإخلية فن

 (2018 – 1997( صإفن

 ***2018 **2007 *1997 إلمحإفظإت

 119384 60686 39448- نينوى

 439307 148848 32935 كركوك

 269339 425398 35504- ديإىل

 1004407 462249 10223- إألنبإر

 3801752 1721506 476240 بغدإد

 1453768 469814 5034 بإبل

 1163335 293624 82851 كربالء

 1087729 281336 57588- وإسط

 184116 286971 29803 صالح إلدين

 82876 306161 23162 إلنجف

 18854 239152 65060- إلقإدسية

 24797 178172 9212- إلمثتن 

 19263 431430 160579- ذي قإر

 54124 187021 214165- ميسإن

 452000 356088 58246- إلبرصة

 643274 102521 89545 دهوك

 126334- 446429 296693 إربيل

 269916- 530878 380233 إلسليمإنية



Rimak Journal, Volume 1, Issue 1  35 
  
 

 
December 2019, Volume 1, Issue 1 

p. 32-  45 

  -:إلمصدر

ي إلهجرة للمحإفظإت -*
 .1997وفقإ لطريقة محل إلميالد لعإم  تم إستخرإج صإفن

 عإمي ) -
ن ي إلهجرة للمحإفظإت وفقإ لطريقة إلنمو إلقومي بير

 – 2007( ولعإمي )2007 – 1997تم إستخرإج صإفن
2018). 

 .(2( و)1محلق رقم ) -

 

 (.1جدول ) -:إلمصدر

 إمكإنإت متنوعة )إقتصإدية وإجتمإعية ودينية وزرإعية وخدمإت (. 
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ووإسط  إألنبإر : يشمل هذإ إلمستوى إلمحإفظإت نينوى وديإىل و ( نسمة844416 -,  8-) لثالمستوى الثا
 .وإلقإدسية وإلمثتن وإلبرصة

ي ذي قإر و ميسإن( نسمة: 687822 -, 844412-المستوى الرابع )
ي محإفظت 

 .يتمثل هذإ إلمستوى فن

ن إلثإلث وإلرإبع تعد من إلمحإفظ   ي إلمستويير
ي عإم يالحظ إن إلمحإفظإت فن

أي  1997إت إلطإردة للسكإن فن
ي 
ن إإلول وإلثإنن  .محإفظإت خروج مهإجرين نحو محإفظإت إلمستويير

ي إلهجرة )1( وإلشكل )1وعند تحليل معطيإت جدول ) 
(  2000، عبإس فإضل إلسعدي( إلذي يمثل تقديرإت  صإفن

ن محإفظإت إلعرإق إذ تشير إلتقديرإت إىل إن جميع م 2007إلدإخلية لعإم  حإفظإت إلبلد جإذبة للسكإن بير
ة من إلمهإجرين إىل محإفظإتهم بعد عإم  إرتفإع حجم أي  2003وبدرجإت متبإينة ويعود ذلك إىل رجوع إعدإد كبير

 عإمي 
ن ي بير
ي إلهجرة  إلذي كإن نتيجة إرتفإع إلحجم إلسكإنن

ي إلهجرة يعود إىل إرتفإع حجم صإفن
 صإفن
 (2003 – 2007 ). 

ي إلهجرة لعإم  وفيمإ يخص تقديرإت حجم
( إن معظم محإفظإت إلعرإق تعد جإذبة 1يكشف إلجدول ) 2018صإفن

ي إربيل وإلسليمإنية
سيطرة تنظيم دإعش عىل إرب  ع  2014إذ شهد إلبلد بعد عإم  ، للسكإن مإعدإ محإفظت 

ي كمحإفظة 
ة إذ شهدت هذه إلمحإفظإت موج، وإلموصل وصالح إلدين وديإىل إألنبإر محإفظإت ذإت ثقل سكإنن
ي بلغ )

وح إلسكإنن ن  ( 2015، إلمفوضية إلعليإ لحقوق إإلنسإن( نسمة )152505000من إلين
ي نزح إغلب سكإنهإ بإتجإه 

وبعد إنتصإرإت إلعرإق عىل تنظيم دإعش  وتطهير إغلب إلمحإفظإت إلمحتلة إلت 
ن إىل محإفظإتهم إإلمر إلذي إنعكس عىل وإقع ي إربيل  محإفظإت شمإل إلعرإق وجنوبه وعودة إلنإزحير

محإفظت 
ن للسكإن  .وإلسليمإنية ممإ جعلتهمإ طإردتير

ي إلعرإق فمن مقإرنة بيإنإت جدول )
( 1( وإلخريطة )1وإعطإء صورة أوضح عن إتجإهإت إلهجرة إلدإخلية فن

ي 1وإلشكل )
   -:( يمكن إستنتإج إإلن 

وميسإن وإربيل وصالح إلدين ووإسط وإلقإدسية وإلنجف وإلبرصة  إألنبإر تذبذب محإفظإت ديإىل و  .1
ن إلج  .2018و  2007و  1997ب وإلطرد لألعوإم 1وإلسليمإنية بير

 
ي إلعرإق لعإم 1إلشكل )

ي إلهجرة إلدإخلية فن
 2007( تقديرإت صإفن

 
 (.1جدول ) -:إلمصدر

إذ   2018و  2007و 1997كإنت محإفظإت بغدإد و كربالء وإلنجف ودهوك وبإبل جإذبة للسكإن لألعوإم  .2
ن منهإكإنت نسبة إلسكإ  من نسبة إلسكإن إلخإرجير

ن فيهإ إكير ن بغدإد إلعإصمة بأعىل ، ن إلدإخلير إذ تتمير

0 500000 1000000 1500000 2000000

 نينوى

 ديالى

 بغداد

 كربالء

 صالح الدين

 القادسية

 ذي قار

 البصرة

 اربيل

 نسمة/عدد السكان 

 وسمة/عذد انسكان 



Rimak Journal, Volume 1, Issue 1  37 
  
 

 
December 2019, Volume 1, Issue 1 

p. 32-  45 

مستوى من إلخدمإت وتركز معظم إلمؤسسإت إإلدإرية وإلحكومية من وزإرإت وجإمعإت إإلمر إلذي 
إمإ محإفظة كربالء و إلنجف نتيجة لمكإنتهمإ إلدينية وجهت ، إنعكس عىل توفر فرص إلعمل فيهإ

  .جرين إليهإإلمهإ
ي إلهجرة إلدإخلية لألعوإم  .3

ن محإفظإت إلعرإق من مدة زمنية  2018و  2007و 1997إن صإفن قد تبإينت بير
ي نينوى وديإىل و  1997فبينمإ كإنت إلمحإفظإت إلطإردة لعإم ، إىل إخرى

 إألنبإر تسع محإفظإت تمثلت فن
ي شهدهإ إلعرإق من عدم وبرغم إإل ، ووإسط وإلقإدسية وإلمثتن وذي قإر و ميسإن وإلبرصة

حدإث إلت 
ي نزوح إإلإلف من إلعوإئل من محإفظإتهم وتوجه إىل 

ي وحرب دإعش إلذي كإن سببإ فن
إإلستقرإر إإلمتن

ن عإم ) ي من أي ( 2016 – 2006محإفظإت إخرى خالل إلمدة إلمحصورة بير
شهدة هذه إلمدة حرإك سكإنن

ي إلرديء إىل إلمحإفظإت 
إلذي شهد تطهير  2016إإلكير إستقرإرإ حت  عإم إلمحإفظإت ذإت إلوضع إإلمتن

ن إىل محإفظإت إإلصل ي وعودة إلنإزحير وإنعكس ذلك جليإ ، تلك إلمحإفظإت من تنظيم دإعش إإلرهإن 
ي إربيل وإلسليمإنية  إللتإن شهدتإ إكي  

عىل ظهور جميع محإفظإت إلعرإق جإذبة للسكإن مإعدإ محإفظت 
وح ن   .تيإرإت إلين

 
 
 
 :أو الدوافع الرئيسة لظاهرة الهجرة القرسية للسكان العوامل -ثانيا
 
 
ي  إلس   كإنية إلحرك   إت م   ن أخط   ر وإح   دة خ   إص إلدإخلي   ة بش   كل وإلهج   رة ع   إم بش   كل إلهج   رة ظ   إهرة تع   د

 وإجهه   إ إل   ت 

ي  إلمجتم  ع
ي  إلع  رإف 
ي  إلعرص   فن

ي  إلرإهن  ة إلظ  روف ظ  ل إلح  ديث فن
ي أخ  ذت إلتح  ديإتأه  م  م  ن أنه  إ كم  إ به  إ، یم  ر   إل  ت 

 إل  ت 

ة إأبع  إد ي  خطورته  إ وحض  إرة ، وتكم  ن ؤنس   إنإ ومس  تقبله إلمجتم  ع ح  إرصن  ع  ىل خط  ير
ي  إس  تمرإريتهإ فن

 م   ن كث  ير  تغی  ير  فن

ن  إلخص       إئص إلدیموغرإفي       ة ن دمحم عب       د إلحس        نوإلوص       ول) إألص        ل منطق       ت   ب        ي   ه        ذه تقترص        وإل ( ، 2018، هيلير

ي  إلت   أقلم ص  عوبة م   ن ع   إنون فیم   إ أنفس  هم ع   ىل إلمه   إجرين إلخط  ورة
 تط   إل ب   ل فحس   ب إلوض   ع إلجدي  د،و  إلبيئ   إت فن

إ بوص  فهإ و إإلقتص  إدية إإلجتمإعي  ة وإلثقإفي  ة إلن  وإ ي  م  ن إلمجتم  ع حی  إة آثإره  إ ي  رئيس  إ ثقإفي  إ متغ  ير
 ل   ذإ.إلمجتم  ع فن

ي  وثقإفی  إ إجتمإعی  إ تح  دیإ تمث  ل بح  ق ف   ي 
ظ  إهرة س  كإنية أي مث  ل  دإخلي  ة إلهج  رة إلأص  بحت في  ه  إل  ذي إلبل  د ه  ذإ فن

ي تش     كل بمجمله     إ إلب     د م     ن وج     ود ع     دد م     ن إ
ي تق     ف ورإء ب     روز ظ     إهرة إلهج     رة إل إألس     بإبلعوإم      ل إل     ت 

 دإخلي      ةإل      ت 

ن همإ،2014قيس مجيد علوش ،، جبإر عبد جبيل)أهمهإ ي منطقة إلدرإسة إىل قسمير
 -:(. تنقسم دوإفع إلهجرة فن

 -(:   push factorsالعوامل الطاردة )  – 8
ي منطق    ة إإلص   ل ) 

ك   ز فعإليإته   إ فن ي ت   ؤدي دف    ع إلس   كإن إىل من   إطق إخ    رى تس     بمنطق    ة native area وتي 
( إل    ت 

 -:بإألمور إلتإلية معينة  ، وتنحرص هذه إلعوإمل سبإب( يختإرهإ إلفرد أل  destinationإلوصول) 
 
ا
ي :العوامل السياسية :أول

  .ظهر نتيجة لمإ يأن 
أحد  د ي يعإلذ 2003خصوصإ بعد عإم إإلمن  وإنعدإمضعف إلقإنون وضعف إلسلطة إلتنفيذية  .1

ي فتحت إألسبإب
من إلجمإعإت إلمسلحة ومإ أتإح لهإ فرض سلطتهإ وسيطرتهإ  لكثير  إلبالدحدود  إلت 

ي إلمحإفظإت كإفة وعليه عىل إإلحيإء وإلمنإطق
 .بحق سكإنهإ إو نزوح  مإرست خاللهإ عمليإت تهجير  فن

ي عإم  دخول قوإت إإلحتالل .2
ي إصبحت نقطة تحول تإ إىل إلعرإق 2003فن ي حإرصن إلعرإق  ريخيةإلتر

فن
ي ضد  وإعتقإلمن أعمإل عنف مسلح ومدإهمإت  قوإت إإلحتالل ومإ قإمت بهومستقبله 

عشوإن 
ن بحيث أصبحت إلكثير من إإلحيإء غير أمنة إإلمر إلذي دىع إلسكإن بمغإدرة محإفظإتهم  إلموإطنير

  إألنبإروإإلستقرإر بمحإفظإت إكير إمنإ وإستقرإرإ كمإ هو حإل محإفظإت 
 
ونينوى وديإىل وطبقإ

ي إلعرق إىل )
( عإئلة  110760لإلحصإئيإت وزإرة إلهجرة وإلمهجرين فقد وصل عدد إلعوإئل إلمهجرة فن

ي عموم  4.2( عإئ   لة شكلت نسبة  4634، من بينهإ ) 2007حت  نهإية عإم 
% من مجموع إلمهجرين فن

 .(2007. وزإرة إلهجرة وإلمهجرينإلعرإق ) 
 
 
ي هجرة إلعديد من إلعوإئل ومن أبرزهإ.  :االجتماعية العوامل :ثانيا

ي سإهمت فن
ي تعد من أبرز إلعوإمل إلت 

 وإلت 
 بعمليإت إلتهجير إلدإخلية وحجمهإ ،  -:إلعوإمل إإلثنية  .1

 
 وثيقإ

 
ترتبط إلخصإئص إإلثنوجرإفية إرتبإطإ

ي يتكلم إلسكإن لغتهم وإلمنط
 يميل إلسكإن إىل إلهجرة إىل إلمنطقة إلت 

ً
ي يدين سكإنهإ بديإنته وعإدة

قة إلت 
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ي لكي إل يتعر 
ي يمإثل إنحدإرهم إلعرف 

إىل مشإكل متوقعة كإلتعصب  ضومهنهم، كذلك إىل إلمنإطق إلت 
 إلعنرصي

ي ) أو  .2
ي إلديتن

ي إلعرإق  منطقة إلدرإسة بعد 1986، عبد عىلي إلخفإف وعبد مخور إلريحإنن
( وهذإ مإ حدث فن

 .سقوط إلنظإم
ن )ع( أثإرة إلفتنة إلطإئفية من .3 ن إلعسكريير ي تعد من أبرز ، 2006بعد عإم  خالل تفجير مرقد إإلمإمير

إلت 
ن  إألسبإب ي معير

ي تنت ي إىل مذهب ديتن
ي من خاللهإ فرضت إلعديد من إلجمإعإت إلمسلحة إلت 

إلت 
سيطرتهإ عىل إلكثير من إلمنإطق وإإلحيإء وبدأت تمإرس عمليإت إلتهجير وإلقتل عىل إلهوية وتدمير 

 .عىل إلمغإدرة وإجبإرهمد إلسكإن إلمنإزل ض
شيوع ظإهرة إلجريمة وإلتهديد بإلقتل عي  رسإئل إلهإتف إلنقإل أو عن طرق كتإبة إلرسإئل أو إلكتإبة عىل  .4

ي لمدة إلدرإسة)جدرإن إلمنإزل ،أو عمليإت إلخطف 
كل هذه ( 2018-2007خصوصإ خالل إلجزإء إلثإنن

ت إلعديد من إإلرس مغإدرة من إألسبإب  .وإستقرإرمنإطق أكير أمن  بإتجإهإطق سكنإهإ أجي 
 
 
  العوامل االقتصادية  :ثالثا

وتمثل هذإ إلعإمل بفقدإن إلعديد من إلسكإن مصإدر رزقهم سوإء من خالل فقدإن أرإضيهم إلزرإعية أو فقدإن 
ي بغدإد وصالح إلدين، أو تدمير 

ي محإفظإت ديإىل ومنطقة إليوسفية وإلرإشدية فن
 منإزلهم وهي مهنهم كمإ حصل فن

ي إتبعتهإ إلجمإعإت إلمسلحة إلخإرجة عن إلقإنون
  .إلسيإسة إلت 

 -:(  pull factorsالعوامل الجاذب   ة )  – 8
ي تجعل منطقة إلدرإسة   

ي تعمل عىل جذب إلسكإن بشكل خإص بمجموعة من إلمعطيإت إلت 
تتمثل إلعوإمل إلت 

 :ذإت طبيعة جإذبة ومنهإ
ي وإ - أ

ي إلمحإفظإت بصورة تسمح من خاللهإ إستقطإب إلمهجرينإستقرإر إلوضع إإلمتن
 .لسيإسي فن

ن  - ب  عن صالت إلقرإبة إلموجودة بير
ً
ن فضال ن إلسكإن إإلصليير ن من يهإجر وبير ي بير

ي وإلديتن
إلتقإرب وإلتشإبه إلعرف 

 .بعض منهم
هإ لمنطقة إلدرإسة كونهإ تمثل عقدة موإصال  - ت ن لبعض إلمحإفظإت دون غير ي إلمتمير

ت تربط إلموقع إلجغرإفن
ي تستقبل إكي  إعدإد من إلمهإجرين 

ي وإلت  إتيج 
ن مدن إلجنوب إو إلشمإل بإلعإصمة مركز إلعرإق إإلسي  بير

ن إليهإ.   إلدإخلير
، فرص عمل إفضل، إلحصول عل دخل إفضل، - ث ي وإمل إؤلغرإء نتيجة ع توفر إلخدمإت إلعإمة ولو بشكل نست 

 إلخ.  للتبإين إلحضإري وإإلقتصإدي
 
 
ي الخلل الديموغرافية لسكان العراقاثار اله -ثالثا

 
 -:جرة الداخلية سببا ف

ي بي   المحافظات ثر الهجرة الداخلية عىلأ -8
 -:تباين معدالت النمو السكان 

ي إلغإلب 
ي تبإين حجم إلسكإن وتوزيعهم وكثإفتهم، وفن

إت إلديموغرإفية إلمؤثرة فن تعد إلهجرة إلدإخلية أحد إلمتغير
 للسكإن 

 
يإ  بشر
 
ن )إإل تعتي  رإفدإ ي ، صليير ي نمو إلسكإن  (وهي  1983مكتب إلعمل إلعرن 

أحد إلعوإمل إلثالثة إلمؤثرة فن
ي  بإؤلضإفة

ي منإطق دون أخرى، لكن ظإهرة  إختالفإىل إلوإلدإت وإلوفيإت وبإلتإىلي تكون إلسبب فن
معدإلت إلنمو فن

ي إلعرإقدإخلية إلهجرة إل
 تمثل 2007لكن بعد عإم طبيعية من حيث هجرة إلسكإن و  1997كإنت خالل عإم   فن

 من أحدإث  تأخذإو إلمهجرة جرة إحإلة مختلفة فعدد إألرس إلمه
 
إيد أبتدإءإ ن وممإ زإد  2016حت  نيسإن  2003بإلي 

ي 
ي خطورتهإ أنهإ حصلت فن

ي للسكإن  مدةفن
ي إلتوزي    ع إلجغرإفن

ة من إإلرس أخلت فن ة وهذه إإلعدإد إلكبير ي  زمنية قصير
فن

إعإت إلمسلحة ،أو  حإفظإتفأصبحت مإلمحإفظإت  ن ي منإطق إلين
قليلة أو شبه خإلية من إلسكإن بسبب وقوعهإ فن

إإلرس  إنجذإبذإت زيإدة سكإنية، نتيجة  حإفظإتتم ترحيلهإ من قبل بعض إلمجإميع إلمسلحة ، بينمإ أصبحت م
كيب وإلعإدإت إإلجتمإعية  ي إلي 

ي إلعمل وقد تخل فن
ن فن للسكإن نحوهإ بحيث أخذت تزإحم إلسكإن إإلصليير
ن وتنقل لهم عإدإت وتقإليد أخرى قد  إذ يظهر من تحليل معطيإت  مرغوبة من قبلهم بشكل كإف.  إل تكونإإلصليير

ن )2إلجدول ) ي إلعرإق خالل مدة إلدرإسة إلمحصورة بير
ي للهجرة إلدإخلية فن

 – 1997( معدإلت إلنمو إلسنوي لصإفن
ي معدإلت إلنمو إل2018

ن محإفظإت إلعرإق( إذ هنإك تبإين كبير ووإضح فن ن بير إذ ، سنوي ألعدإد إلمهإجرين إلدإخلير
ن إلمحإفظإت إذ ظهرت جميع إلمحإفظإت جإذبة للسكإن 2007- 1997شهدت إلمدة ) ي كبير بير

( حرإك سكإنن
(  1.3-وبمعدل نمو سنوي متبإين فيمإ بينهإ مإ عدإ محإفظة ميسإن ظهرت كمحإفظة طإردة للسكإن وبمعدل نمو )
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وتعمد إإلهمإل لتلك ، (2007-1997روف إلمحإفظة إإلقتصإدية إلمتدنية جدإ خالل مدة )وذلك نتيجة لظ
ن للعرإق ( عىل إلرغم من إمكإنإتهإ إلنفطية إلضخمة  ة حكم صدإم حسير

إلمحإفظة من قبل نظإم إلحكم إلسإبق )في 
ي تدهور إلوضأرضونتيجة لمع

ع إإلقتصإدي وإلخدمي ة سكإن هذه إلمحإفظة لسيإسة إلنظإم إلسإبق إلذي إمعن فن
وإلتعلي ي وإلصجي إذ تعد من إلمحإفظإت غير إلمخدومة تمإم ممإ إدى إىل هجرة إلكثير من سكإنهإ نحو 
إلمحإفظإت إلمجإورة كإلبرصة ووإسط وإلتوجه إإلكي  نحو إلعإصمة بغدإد حيث توفر إلخدمإت وفرص إلعمل. 

ة إذ جميع إلمحإفظإت إستقبلت هجرة دإخلة وبمعدإلت  وعلية فإن تلك إلمدة لهإ إنعكإسإتهإ إلديموغرإفية  إلخطير
ي كإن معدل إلنمو إلسنوي 

ي محإفظة بإبل إلت 
كيبة إلديموغرإفية كمإ فن ي إلي 

ة ممإ إدى إىل إحدإث خلل فن كبير
ء يدل عىل خر ( وهو إكي  معدل نمو بإلسبة للمحإفظإت إأل 57.3للمهإجرين إليهإ يبلغ ) ي

وهذإ إن دل عىل سر
ي إلزرإعية وإلموإرد إلمإئية فضال عن كونهإ عقد إإلمكإن

ة بوفرة إإلرإضن ن ي تتمتع بهإ تلك إلمحإفظإت إذ تمير
إت إلت 

ن إلعإصمة ومحإفظإت إلفرإت إإلوسط وإلمحإفظإت إلجنوبية للعرإق  -1997كمإ شهدت إلمدة )  .موإصالت مإ بير
ن بوفرة  ( من تإري    خ إلعرإق فرض إلحصإر إإلقتصإدي إلذي شجع إلكثير من2007 ي تتمير

سكإن إلمحإفظإت إلت 
ي محإفظة نينوى و صالح إلدين و ديإىل 

موإردهإ إلمإئية إو تكون إلعمليإت إلزرإعية تعتمد عىل إليم كمإ فن
ي 
ة من إلسكإن وإنتقإلهم وإستقرإرهم فن وإلسليمإنية وإربيل إإلمر إلذي وفرة فرص عمل وسإعدة عىل هجرة إعإد كبير

ي إلهجرة لجدول )محإفظإت إخرى غير منطق
 ( ،.1ة إإلصل إلمنحدرين منهإ وهذإ مإ عكسته إرقإم صإفن

ي إلهجرة إ 3( معدل إلنمو2جدول )
ي إلعرإق للمدة لصإفن

 ( 2018 – 1997لدإخلية فن

                                                             
3

انمعادنة4  ( وباعتماد 7وفقا نجذول ) (8172-7331تم استخراج معذل انىمو انسىوي نهسكان نهمذة ) 

1001













 t

po

pt
r

 
 حيث ان

r   .= تمثم معذل انىمو انسىوي نهسكان

Pt  عذد انسكان في انتعذاد االخير =.  

Po   .= عذد انسكان في انتعذاد االول 

T   .= عذد انسىوات بيه انتعذاديه 

Clarke. J. I , " Population Geography " , Pergamon , Press , London , 1976 , p. 146. 

 2018-2007 2007-1997 إلمحإفظإت

 6.3 4.4 نينوى

 10.3 16.2 كركوك

 4- 28.1 ديإىل

 7.3 46.3 إألنبإر

 7.4 13.7 بغدإد

 10.8 57.3 بإبل

 13.3 13.4 كربالء

 14.4 17.1 وإسط

 3.9- 25.4 صالح إلدين

 11.2- 29.4 إلنجف

 20.6- 13.9 إلقإدسية

 16.4- 34.4 إلمثتن 

 24.6- 10.3 ذي قإر

 10.6- 1.3- ميسإن

 2.1 19.8 إلبرصة

 18.1 1.4 دهوك
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ن 2( وإلشكل )2إلفإحصة لبيإنإت جدول ) ( وبإلنظرة2018- 2007وفيمإ يخص إلمدة ) ( يظهر إلفرق جليإ بير
ن ) ي 2018-2007( و )2007-1997إلمدتير

ي أ( ودور إلهجرة إلدإخلية فن
ي إلتوزي    ع إلسكإنن

حدإث عدم إلتوإزن  وإلخلل فن
ن محإفظإت إلعرإق فضال عمإ شهدته هذه إلمدة من تإري    خ إ لعرإق من رصإعإت طإئفية وتبإين إلكثإفة إلسكإنية بير

ي عإم  2003عقبت إإلحتالل إإلمريكي للعرإق عإم 
ن فن ن إلعسكريير ي كإنت عىل إشدهإ إعقإب تفجير قبة إإلمإميير

وإلت 
وإنتقل إىل محإفظة ديإىل  إألنبإر حت  إنتهت بظهور مإ يعرف بتنظيم إلقإعدة إلذي سيطرة عىل محإفظة  2006

ي فيمإ بعد فرض سيطرته عىل تلك  وصالح إلدين وإنت  بمحإفظة نينوى إذ طور نفسه هذإ إلتنظيم إإلرهإن 
ي هذه إلمحإفظإت إإلمر  وإقإمت دولة له 2014إلمحإفظإت وعرف بتنظيم دإعش إلذي إعلن عن نفسه بعد عإم 

فن
ي محإفظة ديإىل وبوإقع )

( 4-إلذي جعل منهإ محإفظإت طإردة للسكإن بحسب معدل نموهإ كمإ هو إلحإل فن
ن إذ بدت تلك إلمحإفظإت وخصوصإ  .(3.9-وصالح إلدين بنحو ) ي تلك إلمحإفظتير

كيبة إلسكإنية فن ممإ إثر عىل إلي 
 عإمي )

ن هإ إلذين هإجروإ إو نزحوإ منهإ لتحول منإطقهإ إىل سإحة معإرك ضد ( شبه خإلية من سكإن2016- 2014بير
ي وخصإئصهم. ولكن بعد عإم )

( وتحقق إإلنتصإر بهزيمة تنظيم دإعش 2016إلتنظيم ممإ إخل بوإقعهإ إلسكإنن
ي إلعرإق وبدء عودة إلمهإجرين إىل محإفظإت إإلصل

ي فن
 إإلمر إلذي إنعكس عىل، وإستقرإر إلوضع إلسيإسي وإإلمتن

ي إستقبلت تلك إإلعدإد من إلمهإجرين كمحإفظإت إربيل 
ي للمحإفظإت )منطقة إلوصول ( إلت 

إلوإقع إلسكإنن
وإلسليمإنية ودهوك  وإلنجف وإلبرصة بعد رجوع إلمهإجرين إىل محإفظة إإلصل ممإ إظهرهإ تلك إلمحإفظإت بإنهإ 

ي محإفظة إلسليمإنية
ي إربيل )5.9-) طإردة وبحسب معدل إلنمو إلسنوي إلذي بلغ فن

( 11.2-( و إلنجف )10.8-( وفن
 إلخ        

ي بي   المحافظات الحجم ثر الهجرة الداخلية عىلأ -6
 -:السكان 

ن أبرز إلنتإئج إلديموغرإفية للهجرة  لكون إلمجتمع  ( 2006هإشم نعمة،  )يعد تغير حجم إلسكإن ونموهم من بير
إيد أو إل ن ي يتصف بطبيعة دينإميكية بسبب إلي 

وقد أشإرت درإسإت عديدة إىل هذه  نقص إلعددي للسكإن. إلسكإنن
ن محإفظإت إلعرإق ومإ لهذإ إلحجم 3، إذ إظهر جدول )إآلثإر  ي إلهجرة إلدإخلية بير

ي لحجم صإفن ( تبإين إلتوزي    ع إلرتت 
ي 
ي حجم إلسكإن دإخل إلمحإفظة من ذإ إلزيإدة وإلنقصإن فيمكن إستنتإج إإلن 

ي إحدإث تغير فن
 -:من دور فن

ي 2018-2007-1997) ولألعوإمإن محإفظة بغدإد يالحظ  -1
( قد إحتلت إلمرتبة إإلوىل من حيث حجم صإفن
ي عىل إلعإصمة إذ بلغ 

إلهجرة إلدإخلة سنويإ لعدد سكإن إلمحإفظة ممإ إنعكس عىل زيإدة إلضغط إلسكإنن
 (2018، وزإرة إلتخطيط نسمة )(  851265755نحو) 2018مجموع سكإنهإ لعإم 
ي إلعرإق للمدة ) ( معدل2إلشكل )

ي إلهجرة إلدإخلية فن
 (2018-1997إلنمو إلسنوي لصإفن
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2018 

 10.8- 31.1 إربيل

 5.9- 3.3 إلسليمإنية
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ي مختلف خصإئصوهذإ إلحجم إلكبير من إلسكإن 
 إلديموغرإفية وإإلجتمإعية وإإلقتصإدية له إإلثر إلوإضح فن

ية منهإ عىل سبيل إلمثإل إلقوى إلعإملة. وتوفير إلمؤسسإت إلتعليمي ة إلمختلفة لكوإدرهإ إلمختلفة إلتنمية إلبشر
ن عدد إلسكإن  ي عدد إلسكإن لتحقيق نوع من إلكفإءة بير

وإلصحية إلمختلفة ويتطلب ذلك موإكبة إلتطور فن
ي حإجة تلك إألعدإد.  ي تلت 

 ومستويإت إلتنمية إلت 
ي إلمرتبة إلثإنية ولعإمي )-2

ي إلهجرة  2007- 1997جإءت محإفظة إلسليمإنية فن
ن ( من حيث حجم صإفن من بير

( وبدت كؤحدى إلمحإفظإت إلطإردة للسكإن إإل إن 17إىل إلمرتبة ) 2018إلمحإفظإت إلعرإقية إإل إنهإ ترإجعت عإم 
ن إىل محإفظإتهم إإلصلية بعد تحررهإ من تنظيم دإعش كعودة سكإن نينوى و   إألنبإر ذلك يعود إىل عودة إلنإزحير

 .وصالح إلدين
ي إحت-3

ي إلمرإتب إلت 
ن إعوإم إلدرإسة وسجلت إختالفإت رتبيه ملحوظة كمإ هو هنإك تبإين فن لتهإ إلمحإفظإت مإ بير

ي تبوئة إلمرتبة إلرإبعة لعإم 
ي محإفظة دهوك إلت 

ثم جإءت بإلمرتبة ، إذ ظهرت كونهإ جإذبة للسكإن 1997إلحإل فن
إإلقتصإدية وإلموإرد  حيث عدة من إلمحإفظإت إلطإردة للسكإن عىل إلرغم من إمتالكهإ إإلمكإنإت 2007( لعإم 17)

إيدة من إلسكإن إإلن طبيعة إلسكإن وإنتمإءهم إلقومي )إلكرد( 
ن ي تجعلهإ مؤهلة إلستقبإل إإلعدإد إلمي 

إلطبيعية إلت 
 ،جعل إلمحإفظة وسيإستهإ إلدإخلية جعلهإ مغلقة إمإم تيإرإت إلهجرة من محإفظإت إلعرإق إإلخرى

ي  
ن عإم فن ن إحتلت إلمرتبة إلسإبعة و  2018حير ي عدإد إلمحإفظإت إلجإذبة إإل إنهإ لم تستقبل سوى إلنإزحير

ظهرت فن
 آنذإك. 

ي إلعرإق للمدة)3جدول )
ي إلهجرة إلدإخلية فن

ي لصإفن  (2007- 1997( إلتوزي    ع إلنست 

 إلرتبة 2018 إلرتبة 2007 إلرتبة 1997 إلمحإفظإت

 12 119384 18 60686 10 39448- نينوى

 9 439307 16 148848 6 32935 كركوك

 10 269339 7 425398 16 35504- ديإىل

 5 1004407 4 462249 17 10223- إألنبإر

 1 3801752 1 1721506 1 476240 بغدإد

 2 1453768 3 469814 9 5034 بإبل

 3 1163335 10 293624 5 82851 كربالء

 4 1087729 12 281336 15 57588- وإسط

 11 184116 11 286971 7 29803 صالح إلدين

 6 82876 9 306161 8 23162 إلنجف

 16 18854 13 239152 13 65060- إلقإدسية

 14 24797 15 178172 18 9212- إلمثتن 

 15 19263 6 431430 12 160579- ذي قإر

 13 54124 14 187021 11 214165- ميسإن

 8 452000 8 356088 14 58246- إلبرصة

 7 643274 17 102521 4 89545 دهوك

 18 126334- 5 446429 3 296693 يلإرب

 17 269916- 2 530878 2 380233 إلسليمإنية

 ( 1جدول ) -:إلمصدر

ي سجلت إلمرإتب إلدنيإ للمدة ) -4
ن إلمحإفظإت إلت   18(  وعىل إلتوإىلي )2018-1997وكإنت محإفظة إلمثتن من بير

ي وضع إلمحإفظة وعىل كإفة ( ممإ يشر إىل إنهإ إكير إلمحإفظإت إلطإردة للسكإن نتيجة ل15-14-
لتدهور فن

إلمستويإت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلصحية وإلتعليمية وإلخدمية إذ صنفت من قبل وزإرة إلتخطيط وضمن 
ي كونهإ إفقر محإفظة وكإنت إلمحإفظة )

ن محإفظإت إلعرإق بجإنب إلتنمية 18دليل إلفقر إلوطتن ة منبير ( وإإلخير
ية  .إلبشر
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 -:المحافظات بي    حجم االنفاق الحكومي  عىل الداخلية الهجرة ثرأ -2

ي إلعرإق خإصة خالل 
، ومإ ترتب عىل ذلك مدة إلدرإسة إن تطور حجم إإلنفإق إإلستثمإري إلحكومي وإلخإص فن

إنية إإلعتيإدية، سمح للطلب إلمحىلي عىل  فضال عنمن إنفإق غير إعتيإدي بهذإ إلمجإل، 
ن ي إلمير

إلتطور إلوإسع فن
ي  وبإلتأكيد ة بإإلنتقإل وبشكل كبير نحو إلزيإدة، قوى إلعمل إلنشيط

مرإكز  فإن هذإ إلطلب لقوى إلعمل فن
ي إلقطإع إلزرإىعي خالل مرإحل إلهجرة، حيثإلمحإفظإت  

ن فن ة من  إن إإلعدإد  كإن عىل حسإب إلعإملير إلكبير
ي حصلوإ عليهإ بعد إلهجرة هي إفضل بكثير من إإكدوإ  إلمهإجرين 

لمهن إلزرإعية سوإء من بإن إلمهن إلجديدة إلت 
 ، ي  فضال عنحيث إلمردود إإلقتصإدي أو إإلجتمإىعي

ي إلمجإإلت إلمتعددة إلمتوفرة فن
توفر فرص متعددة للتشغيل فن

ية حيث إنعكس ذلك مثال بمإ يىلي 
 -:( 20/3/2012، إحمد جإبر إلصعب) إلمرإكز إلحرصن

ي بعض  وإلذي رضإنخفإض معدإلت إلغلة وإلنإتج، نتيجة تدهور خصوبة إأل .1
جعل إلعمل إلزرإىعي فن

ي بإرسر إلمهإجر إلبلد منإطق 
غير مرب  ح ويمثل إلحد إإلدنن لمردود جهد إلعمل إلمبذول مقإرنة بإلمهن إلت 

ية.  ي إلمرإكز إلحرصن
ي إلعمل من خاللهإ بعد إلهجرة فن

 فن
إعية قوتهإ عدم وجود سيإسة سعرية متوإزنة للسلع وإلمنتجإت إلمختلفة إفقد إجمإىلي إلمردود للسلع إلزر  .2

إئية.   إلشر

ي عإم  ةوزإرة إلتخطيط حول تحليل إلهجرة إلدإخليدرإسة  يؤكد هذإ إإلتجإه مإ ذهب إليه
وإلذي  2012إجري فن

ي حفزت إلمهإجرين عىل ترك إأل
وتغيير  رضيؤكد إسبقية وإهمية إلعإمل إإلقتصإدي وإلذي هو من إكير إلعوإمل إلت 

ن إإلستطالع إلخإ إلمهنة إلزرإعية.  ي قرإر ترك إألبير
ي  رضص بإلمهإجرين بإن إوجه إلمفإضلة فن

ينحرص بشكل رئيسي فن
نإ إليه من إلتأكيد عىل إثر  .إلمردود إإلقتصإدي إإلفضل للمهإجرين وإفرإد إرسهم وب  هذإ إلصدد وإستكمإإل لمإ إرسر

ي تدفع بإلف
ي تعتي  من إلعوإمل إلت 

ي إلريف ونظإم إلزرإعة وإلت 
ي نظإم إلملكية إلزرإعية فن

ن ؤىل إلهجرة وخإصة فن الحير
ي وشحة إلميإه  ظل تخلف إإلنتإجية إلزرإعية

وبإلتإىلي إنخفإض عوإئد إلفالح من إلمحإصيل  وتدهور إإلرإضن
ية  .إلزرإعية ممإ يدفع به للهجرة صوب إلمرإكز إلحرصن

 
 :استنتاجات

كز نس .1 ي إلتضإعف، وهو نتيجة طبيعية لي 
ة من من إلمرجح أنه ستستمر نسبة إلمهإجرين فن بة كبير

ي مدن وإقضية خر وخإصة إلعإصمة بغدإد ومرإكز إلمحإفظإت إأل  إإلستثمإرإت بدإخل إلمدن
وإهمإل بإف 

ي إلمدن وأكير من  % من نشإطإت80،حيث أن أكير من  إلمحإفظإت
كز فن كإت إلتجإرية تي  إلبنوك وإلشر

فيهية وإألسوإقعن تركز إلمعإهد إلتعليمية وإلتسهيالت إلصحية  %من إلصنإعإت، فضال70  وإلمنإطق إلي 
وإلخدمإت إألخرى، وقبل كل  وإلمطإعم وإلمجمعإت إلتجإرية ومرإكز صيإنة إلثالجإت وإلغسإإلت وإلسيإرإت

حيث ؤن هنإلك دوإفع إقتصإدية وإجتمإعية ونفسية  هذإ، ؤإل أن إلكثير جدإ من إلنشإطإت أصبح مركزيإ،
ي إلكسب

ن  ولعل إلتفإوت إلكبير فن ة تؤدى بإلمهإجر وضوإحيهإ  مدينة إلمركز  بير وإحتمإإلت فرص إلعمل إلكثير
، وبإلتإىلي لتحقيق ذإته، ألجل إلعلم ي إلمدينة لتحقيق مصدر دخل أكي 

كمإ و|أن  لالستقرإر بعد إلتخرج فن
تكون  -وإن كإن عمال هإمشيإ -أفضل إلفقير إلذي نزح من مكإن ؤقإمته قإدمإ للمدن للبحث عن فرصة عمل

. بإلنسبة ل ي
 ه فرصة ذهبية تغنيه عن إلعودة لمكإن ؤقإمته حت  إل يعإنن

ن ، تعد محإفظإت بغدإد  وإلسليمإنية و إربيل .2  جذبإ للسكإن وبدرجة عإلية وفقإ ألعدإد إلسكإن إلمبير
إكير

ن تلك 1بجدول ) ي إلهجرة إلدإخلة بير
ي لحجم صإفن ( كمإ إكد ذلك معدل إلنمو إلسنوي للسكإن وإلتوزي    ع إلرتت 

 .تإلمحإفظإ
 وطول مدة إلدرإسة هي محإفظة طإردة للسكإن وهذإ مإ إكده جدول ) .3

( 1إكدت إلدرإسة إن محإفظة إلمثتن
 .(3( )2و)

 إلفرق يظهر( 2) وإلشكل( 2) جدول لبيإنإت إلفإحصة وبإلنظرة( 2018- 2007) إلمدة كشفت إلدرإسة إن .4
ن  جليإ ن  بير ي  ليةإلدإخ إلهجرة ودور( 2018-2007) و( 2007-1997) إلمدتير

ي إحدإث عدم إلتوإزن  وإلخلل فن
فن

ن محإفظإت إلعرإق فضال عمإ شهدته هذه إلمدة من تإري    خ إلعرإق  ي وتبإين إلكثإفة إلسكإنية بير
إلتوزي    ع إلسكإنن
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ي كإنت عىل إشدهإ إعقإب تفجير قبة  2003من رصإعإت طإئفية عقبت إإلحتالل إإلمريكي للعرإق عإم 
وإلت 

ي عإم 
ن فن ن إلعسكريير حت  إنتهت بظهر مإ يعرف بتنظيم إلقإعدة إلذي سيطرة عىل محإفظة  2006إإلمإميير

ي  إألنبإر  وإنتقل إىل محإفظة ديإىل وصالح إلدين وإنت  بمحإفظة نينوى إذ طور نفسه هذإ إلتنظيم إإلرهإن 
 2014فيمإ بعد فرض سيطرته عىل تلك إلمحإفظإت وعرف بتنظيم دإعش إلذي إعلن عن نفسه بعد عإم 

ي هذه إلمحإفظإت إإلمر إلذي جعل منهإ محإفظإت طإردة للسكإن بحسب معدل نموهإ  وإقإمت 
دولة له فن

ي محإفظة ديإىل وبوإقع )
  .(3.9-( وصالح إلدين بنحو )4-كمإ هو إلحإل فن

ن إعوإم إلدرإسة وسجلت   .5 ي إحتلتهإ إلمحإفظإت مإ بير
ي إلمرإتب إلت 

إوضحت إلدرإسة إن هنإك تبإين فن
ي تبوئة إلمرتبة إلرإبعة لعإم إختالفإت رتبيه مل

ي محإفظة دهوك إلت 
إذ ظهرت   1997حوظة كمإ هو إلحإل فن

حيث عدة من إلمحإفظإت إلطإردة للسكإن عىل  2007( لعإم 17ثم جإءت بإلمرتبة )، كونهإ جإذبة للسكإن
ي تجعلهإ مؤهلة إلستقبإل إإل 

إيدة إلرغم من إمتالكهإ إإلمكإنإت إإلقتصإدية وإلموإرد إلطبيعية إلت  ن عدإد إلمي 
من إلسكإن إإلن طبيعة إلسكإن وإنتمإءهم إلقومي )إلكرد( جعل إلمحإفظة وسيإستهإ إلدإخلية جعلهإ مغلقة 

ن ، إمإم تيإرإت إلهجرة من محإفظإت إلعرإق إإلخرى ي حير
ي  وظهرت إلسإبعة إلمرتبة إحتلت 2018 عإم فن

 فن
ن إلنإزح سوى تستقبل لم إنهإ إإل إلجإذبة إلمحإفظإت عدإد  .آنذإك ير

ي  إلعمل عىل إلقوى كشفت إلدرإسة إن إلطلب .6
ن  حسإب عىل كإن إلمحإفظإت مرإكز فن ي  إلعإملير

 إلقطإع فن
ة إإلعدإد إن حيث إلهجرة، مرإحل خالل إلزرإىعي  ي  إلجديدة إلمهن بإن إكدوإ  إلمهإجرين من إلكبير

 حصلوإ إلت 
، أو إإلقتصإدي إلمردود يثح من سوإء إلزرإعية إلمهن من بكثير  إفضل هي  إلهجرة بعد عليهإ  إإلجتمإىعي
ي  للتشغيل متعددة فرص توفر عن فضال

ي  إلمتوفرة إلمتعددة إلمجإإلت فن
ية وإنعكس ذلك  إلمرإكز فن إلحرصن

ي بعض  رضإنخفإض معدإلت إلغلة وإلنإتج، نتيجة تدهور خصوبة إألعىل 
وإلذي جعل إلعمل إلزرإىعي فن

 .غير مرب  حإلبلد منإطق 
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 .بغدإد، إلمتحدة لالمم إلخإص إلمقرر(،  2015

ن  وح، 2018، إلحسن عبد دمحم هيلير ن ي  إلين
ن  عىل تطبيقية درإسة إلعرإق فن ي  إلنإزحير

 درإسإت مركز مجلة، إلعرإق فن
 .49 إلعدد، إلكوفة

ي  إلتبإين، 2014، علوش مجيد قيس، جبيل عبد جبإر
ي  إلدإخلية إلقشية إلهجرة لظإهرة إلمكإنن

 أقليم عدإ إلعرإق فن
بية كلية مجلة، كردستإن  .15إلعدد. بإبل جإمعة/ إإلسإسية إلي 

 .2007 ، منشورة غير  بيإنإت ، وإلمتإبعة إلتخطيط قسم وإلمهجرين إلهجرة وزإرة
ي  مخور وعبد إلخفإف عىلي  عبد

 إلبرصة.  ، إلبرصة جإمعة مطبعة ، إلسكإن جغرإفية، 1986، إلريحإنن
ي  إلعمل مكتب  ي  وإإلجنبية إلعربية إلعإملة إإليدي إنتقإل لحركة إإلجتمإعية إإلثإر ،1983 ، إلعرن 

 إلعربية، إلبالد فن
ة إلسنة( ،4) إلعدد ، عربية قضإيإ مجلة  إلعإرسر

Clarke. J. I, " Population Geography ", Pergamon, Press, London, 1976.                                          

                     
ي  سكإنية سيإسة من هل، 2006 نعمة، هإشم

نيت شبكة إلعرإق، فن  .إإلني 
 لمحإفظة يرإت إلسكإنيةإلتقد بيإنإت، إلمعلومإت وتكنولوجيإ لإلحصإء إلمركزي إلجهإز، 2018، إلتخطيط وزإرة

 منشورة.  غير  بيإنإت، 2018 لعإم بغدإد
ي  إلتغيير  عىل وإثرهإ إلحكومية إلسيإسإت، 20/3/2012، إلصعب جإبر إحمد

ي  للسكإن إلمكإنن
ة إلعرإق فن  للفي 

ي لمؤسسة إلشهدإء، إلعرإق. 1957-1977)
ونن  (، إلموقع إإللكي 
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  :إلهوإمش

، عمإن1ط، إلديوغرإفية/ درإسة إلسكإن، مبإدئ علم 2010يونس عىلي حمإدي ،-1  .196ص، ، دإر وإئل للنشر

2-UN,1970, Methods of Measuring Internal Migration Manual On Methods Of Estimating Population ,Series, A47,New 

York,P2 

ي إلهجرة لعإم  -3
ن إلتعدإدين لكل من إلدولة بطريقة معدل إلنمو إلقومي وذلك بإستخرإج حجم إ 2007تم تقدير صإفن لتغير ومعدله بير
 .580-578ص، دإر إلكتب للطبإعة، 2ج، جغرإفية إلسكإن، 2000، عبإس فإضل إلسعدي-:للتفإصيل ينظر .وإلمنطقة إلتإبعة لهإ

إلمقرر إلخإص ، ( 2015/  5/ 10ولغإية  2014/ 6/ 10إلنإزجون وإلمهإجرون دإخليإ من )، 2015، إلمفوضية إلعليإ لحقوق إإلنسإن  --4
 .29ص ، 2015، بغدإد، لالمم إلمتحدة

ن دمحم عبد إلحسن - 5 ي إلعرإق، 2018، هيلير
ن فن ي إلعرإق درإسة تطبيقية عىل إلنإزحير

وح فن ن ، 49إلعدد ، مجلة مركز درإسإت إلكوفة، إلين
 .269ص

ي لظإهرة إلهجرة إلقشية 2014قيس مجيد علوش ،، جبإر عبد جبيل  -6
ي إلعرإق عدإ أقليم كردستإن، إلتبإين إلمكإنن

مجلة كلية ، إلدإخلية فن
بية إإلسإسية /جإمعة بإبل  .240، ص15إلعدد  .إلي 

 .2007وزإرة إلهجرة وإلمهجرين قسم إلتخطيط وإلمتإبعة ، بيإنإت غير منشورة ،  -  -7

ي  - 8 
 287إلبرصة ،  ص  ، جغرإفية إلسكإن ، مطبعة جإمعة إلبرصة ،1986، عبد عىلي إلخفإف وعبد مخور إلريحإنن

ي ،  -9 ي إلبالد إلعربية، مجلة قضإيإ عربية ، 1983مكتب إلعمل إلعرن 
، إإلثإر إإلجتمإعية لحركة إنتقإل إإليدي إلعإملة إلعربية وإإلجنبية فن

ة ،ص4إلعدد )  .86( ،إلسنة إلعإرسر

10     -Clarke. J. I, " Population Geography ", Pergamon, Press, London, 1976, p. 146. 

نيت، 2006هإشم نعمة،  -11 ي إلعرإق، شبكة إإلني 
 .هل من سيإسة سكإنية فن

، 2018بيإنإت إلتقديرإت إلسكإنية لمحإفظة بغدإد لعإم ، إلجهإز إلمركزي لإلحصإء وتكنولوجيإ إلمعلومإت، 2018، وزإرة إلتخطيط -  12
 .بيإنإت غير منشورة

ة )إلسي، 20/3/2012، إحمد جإبر إلصعب  -13 ي إلعرإق للفي 
ي للسكإن فن

إلموقع ، (1977-1957إسإت إلحكومية وإثرهإ عىل إلتغيير إلمكإنن
ي لمؤسسة إلشهدإء

ونن ي منشور، إإللكي 
ونن    .إلعرإق، مقإل إإللكي 

  - :إلمالحق

 عإمي )1ملحق)
ن ي إلهجرة بطريقة إلنمو إلقومي بير

 ( 2007 – 1997( تقدير صإفن

 1997سكإن إلمحإفظإت
(1) 

 2007سكإن
(2) 

2-1 
(3) 

معدل 1÷3
للمحإفظة   إلتغير

(4) 

معدل إلتغير 
 –للمحإفظة 
معدل إلتغير 
 (5إلقومي )

حجم  1×5
ي إلهجرة 

صإفن
(6) 

 60686 0.029707 0.376062 768239 2811091 2042852 نينوى

 148848 0.197628 0.197628 148848 902019 753171 كركوك

 425398 0.451531 0.374726 425398 1560621 1135223 ديإىل

 462249 0.451531 0.451531 462249 1485985 1023736 إألنبإر

 1721506 0.317389 0.317389 172150 7145470 5423964 بغدإد

 469814 0.397558 0.397558 469814 1651565 1181751 بإبل
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 293624 0.494121 0.494121 293624 887859 594235 كربالء

 281336 0.359024 0.359024 281336 1064950 783614 وإسط

 286971 0.317294 0.317294 286917 1191403 904432 صالح إلدين

 306161 0.395025 0.395025 306161 1081203 775042 إلنجف

 239152 0.318304 0.318304 239152 990483 751331 إلقإدسية

 178172 0.40788 0.40788 178172 614997 436825 إلمثتن 

 431430 0.364139 0.364139 431430 1616226 1184796 ذي قإر

 187021 0.293538 0.293538 187021 824147 637126 ميسإن

 356088 0.228783 0.228783 356088 1912533 1556445 إلبرصة

 102521 0.254413 0.254413 10521 505491 402970 دهوك

 446429 0.407329 0.407329 446429 1542421 1095992 إربيل

 530878 0.389567 0.389567 530878 1893617 1362739 إلسليمإنية

   0.346355 763583 2968281 2204624 إلعرإق

جدول  1997بيإنإت إلتعدإد لعإم ، إلجهإز إلمركزي لالحصإء وتكنولوجيإ إلمعلومإت، وزإرة إلتخطيط -:إلمصدر
 .2007( وتقديرإت إلسكإن لعإم 5/1)

 عإمي ) 2)ملحق
ن ي إلهجرة بطريقة إلنمو إلقومي بير

 ( 2018 -2007( تقدير صإفن

 1-2 (2) 2018سكإن (1) 2007سكإن إلمحإفظإت
(3) 

معدل 1÷3
للمحإفظة   إلتغير

(4) 

معدل إلتغير 
 –للمحإفظة 
معدل إلتغير 
 (5إلقومي )

حجم  1×5
ي إلهجرة 

صإفن
(6) 

 119384 0.0424688 0.3268862 918907 3729998 2811091 نينوى

 439307 0.4870264 0.7714438 695857 1597876 902019 كركوك

 269339 0.172585 0.0490862 76605 1637226 1560621 ديإىل

 1004407 0.6759203 0.1922435 285671 1771656 1485985 إألنبإر

 380175 0.532507 0.1513245 1081285 8126755 7145470 بغدإد

 1453768 0.8802365 0.2503546 413477 2065042 1651565 بإبل

 1163335 1.3102711 0.3726639 330873 1218732 887859 كربالء

 1087729 0.0102139 0.2946313 313773 1378723 1064950 وإسط

 184116 0.0545375 0.3389545 403832 1595235 1191403 صالح إلدين

 82876 .0.1.6670 0.3610691 390389 1471592 1081203 إلنجف

 18854 0.0190355 0.3034529 300565 1291048 990483 إلقإدسية

 24797 0.403207 0.3247381 199713 814710 614997 إلمثتن 

 19263 0.0119186 0.296336 478946 2095172 1616226 ذي قإر

 54124 0.056573 0.3500904 288526 1112673 824147 ميسإن

 452000 0.2363359 0.5207533 995958 2908491 1912533 إلبرصة

 463274 1.2725717 1.5569891 787044 1292535 505491 دهوك

 126334- 0.0819066- 0.2025108 312357 1854778 1542421 إربيل

 269916- 0.1425398- 0.1418776 268662 2162279 1893617 إلسليمإنية

   0.2844174 8442101 38124182 2968281 إلعرإق
 .2007بيإنإت تقديرإت إلسكإن لعإم ، إلجهإز إلمركزي لالحصإء وتكنولوجيإ إلمعلومإت، وزإرة إلتخطيط -:إلمصدر


