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ة ومنها كتابة هذإ إلبحث.   من نعم كثت 

ي ؤلـى 
إالبويـة أوال،  ا لرعايته( سىه سالم )ة إلدكتور   وأقـدم خـالص شكري وإمتنـان 
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ي ال عمجتسي
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 المقدمة
 

السكانً مـن الظـواهر الجغرافٌـة البشـرٌة المدٌمـة، اال ان  ٌعـد الـزوح                

ظهـوره بالمسـتوى والشـدة التـً شـهدها العـراق. انمـا جـاء نتٌجـة تـدخل مجموعـة مـن 

العوامـل االجتماعٌـة وااللتصــادٌة والسٌاسٌة التـً سـمحت بـذلن. ولمـد عانـت الجماعـات 

ٌشعروا فٌها  علـتـهم ٌنزحـون الـى المناطك التـً ٌمكـن انالسكانٌة كافـة مـن النـزوح ج

 باألمان

 

ولدراسـة ظـاهرة النـزوح اهمٌـة كبٌـرة اذ تعـد عنصـراً مهمـاً مـن عناصـر التغٌـر 

السكانً ، وان ازدٌــاد هـذه الظـاهرة وارتفـاع معـدالتها بشكل ملحـوظ بســــب الظـروف 

جتماعٌـة التـً تمـر بهـا المجتمعات السكانٌة كـان سـبباً مـن السٌاسٌة وااللتصادٌة واال

اسـباب اهتمـام الجغـرافٌٌن والمختصـٌن فـً هـذا المجـال بالدراسـات السكانٌة منـذ زمـن 

لـٌس بالمرٌـب فضـالً عـن اهتمـامهم بدراسـة تفاعـل االنسـان مـع البٌئة التً ٌعٌش فٌهـا 

عـل عـدد مـن المتغٌرات السكانٌة مـن حٌـث الزٌـادة او النمصـان ولـد نـتـج عـن هـذا التفا

فـً عـدد السكان ومـن مـدة الـى اخـرى وان االهتمـام مـن لبـل جغرافٌـو السـكان فـً 

دراسـة متغٌـرات الحركـة المكانٌـة والمتمثلـة بـالهجرة والتـً تـعـد هـً األخـرى أحـد 

)الموالٌـد ، الوفٌـات ، الهجـرة ( ولـد عمـل الجغرافٌـون عناصـر نمـو السـكان الثالثـة 

علـى متابعـة حركـة السـكان وانتمـالهم المكـانـً لمـا له دور فـً التـأثٌر علـى عاللـة 

السـكان بالمكـان. ولـد تزاٌـد النـزوح فـً محافظـة دٌالی سواء بٌن وحداتها االدارٌة او 

العراق. بٌنها وبٌن المحافظات األخرى فً  
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 االطار النظري

ثالبح كلةمش  

 عنها لإلجابة الباحث صـدىٌت سـوف التسـاوالت مـن مجموعـة ثالبح هـذا ٌتضـمـن

ًتكاآل وهً  

؟ىدٌال محافظة فً السكانً للنزوح الجغرافً التوزٌع اوجه ماهً -1  

دٌالى؟ محافظة فً السكانً النزوح عن الناجمة واآلثار الدوافع ماهً -2  

؟ىدٌال محافظة فً للنازحٌن مكانً تباٌن ٌوجد هل -3  

وخارجها؟ دٌالى محافظة داخل نزوح هنان هل -4   

 

:البحث فرضٌة  

الباحثـة لامـت ولد نفٌهـا، أو إثباتهـا على تموم فرضٌات مـن علمٌـة دراسـة لكـل البد  

هـذه اهـم ومـن الدراسـة بمنطمـة ومعرفتهـا مالحظتهـا علـى معتمـداً  فرضٌاتها بصٌاغة  

:الفرضٌات  

 محافظـة فـً السكانً النـزوح حركـة فـً مـكـانـً تبـاٌن وجـود الدراسـة تفتـرض -1

.اإلدارٌة وحداتها بٌن دٌالی  

 فً الظـاهرة لتلـن السلبٌة لألثـار المناسبة الحلـول وضـع امكانٌـة الدراسـة تفتـرض -2

.لها االٌجابٌة اآلثار وتنمٌة وتطوٌر الدراسة منطمة   

 ظاهرة لمٌــام وعسكرٌة، واجتماعٌـة، والتصــــادٌة، دوافـع، وجـود الدراسـة تفتــرض -3

.دٌالى محافظة فً السكانً النزوح  

.وخارجها دٌالى محافظة فً داخلً نزوح وجود الدراسة تفترض -4   
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:البحث هدف   

 

 فـً النازحون السـكان فٌهـا ٌتركـز التـً المنـاطك عـن الكشـف الـى الدراسـة تهـدف

 الحلول ووضعالنـزوح، عـن الناجمـة واالثـار المشاكل عـن والكشـف ،ىدٌـال محافظـة

.الظاهرة هذه من للحد المناسبة والممترحات  

 

:البحث أهمٌة  

 

 أبعادهـا وتحلٌـل المشكلة هـذه علـى الضـوء لتسلٌط متواضـعة محاولـة البحـث هـذا وٌمثـل

 الموضـوع هـذا مثـل إن.  ىدٌـال محافظـة فـً السكانً النـزوح والـع وعـرض وأسبابها

ً  كبٌرة أهمٌـة ٌحتـل  وتطوٌر التنمٌة فـً ومـؤثر مـهـم عامـل وألنـه وعالمٌـا محلٌـا

.والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة األوضاع  
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:البحث منهجٌة  

 

-: ٌأتً ما تضمنت لد البحث منهجٌة فإن البحث، متطلبات وإلكمال  

 

 الـدوائر بمراجعـة المٌــام المرحلـة هـذه شـملت ولـد. والمعلومـات البٌانــات جمـع -: أوال

.البحث متطلبـات كمـال ال الالزمـة والمعلومـات البٌانـات علـى للحصـول الرسمٌة  

 السكان بموضـوع المتعلمـة الدراسـات عـن البحـث تضـمن الـذي المكتبـً، العمـل -: ثانٌـا 

 البحوث، بالكتب، ٌتعلـك فٌمـا والسٌما، التحدٌـد، وجـه علـى الدراسـة ومنطمـة عـام بشكل

.المراجع  

 من العدٌـد باستخدام اعتمادهـا تـم التـً والبٌانـات المعلومات وتمـوٌم تحلٌـل -:  ثالثـا 

.البحث هدف تخدم والتً التحلٌل فً الكمٌة األسالٌب  

 

:السابقة الدراسات  

 

 الدراسـة هـذه اشـارت العـراق، فـً الـداخلً المسـري التهجٌـر" الموسـومة الدراسـة-1

 الهجـرة علـى السـكان اجبـرت التـً والـدوافع أسـبـاب والـى المسـري التهجٌـر الـى

 واعـدادهم المهجـرٌن منـه عـانوا الـذي واالضطهاد العنـف لضـاٌا وتنـاول والنـزوح

  .العراق عموم على األخٌرة األعوام فً الٌها نزحوا التً واالماكن
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الدراسـة الموسـومة "عاللـة االنتمـاءات التملٌدٌـة بتحركـات النـازحٌن داخلٌـا دراسـة  – 2

مٌدانٌـة فـً مدٌنـة بغـداد"، اشـارت هـذه الدراسـة الـى حركـة السـكان النازحٌن فـً 

محافظـة بغـداد تلـن الحركـة التـً تـأثرت بالعدٌـد مـن العوامـل بـاألخص منهـا 

العشائرٌة والمبلٌـة والتـً وضـعت العدٌـد مـن السـكان النازحٌن ضـمناالنتمـاءات   

.انتماءاتهم العشائرٌة   

 

الدراسـة الموسـومة الصـحة "النفسٌة وعاللتهـا بنوعٌـة الحٌـاة لـدى النــازحٌن  -3

حٌـاة بمعسكر ابـو شـون بمدٌنـة الفاشـر والٌـة شـمال دارفور"، تناولـت هـذه الدراسـة 

السكان النـازحٌن وممـدار تـأثٌر النـزوح السكانً علـى صـحتهم النفسـٌـة ومـدى اختالفـه 

بـٌن الرجـال والنسـاء وبالتـالً تـأثٌره علـى حٌـاتهم االلتصادٌة واالجتماعٌـة وتركٌبهم 

.العمري والنوعً بصورة عامة  

 

ت علـى المـرأة النازحـة فـً معـــــــــرات الدراسـة الموسـومة "االثـار النفسٌة للنزاعـا -4

(، اشــارت هـذه الدراسـة 2015-2003الـنـــازحٌن بوالٌـة شــرق دارفــــور الضـعٌن )

الـى اآلثـار النفسٌة للنزاعـات علـى المـرأة النازحـة، والمشكالت التـً تـعـانً منهـا 

ــازحٌن فـً شـرق دارفـور، مـدى تـأثٌر وأبعادهـا االجتماعٌـة وااللتصــادٌة بمعسكرات الن

 .المناطك النـزوح والنزاعـات علـى حٌـاة النسـاء واالطفال اٌضـا فـً تلـن
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 موقع محافظة دٌالى وتشكٌالتها االدارٌة

 

لـع محافظـة دٌــالً فـً المسـم الشـرلً مـن وسـط الـعـراق، وتعتبـر مـن المحافظـات 

ـة، ٌحـدهـا مـن الشـمال محافظـة السلٌمانٌة وجـزء مـن محافظـة التـً لهـا حـدود دولٌ

صـالح الـدٌن، بٌنمـا ٌـحـدهـا مـن الغـرب مـحـافظتً بغـداد وصـالح الـدٌن ومـن الجنـوب 

محافظـة واسـط ومـن الشـرق الجمهورٌـة االسـالمٌة االٌرانٌـة وهـً تمتـد بـٌن دائرتــً 

( شـــرلاً، شـغلت 45356، 44322وخطـً طـول ) ( شـماالً 3536-، 3333-عـرض )

%( مـن مسـاحة 431، وهـً تشــكل مـا نسـبته )2( كـم17685المحافظـة مسـاحة بلغـت )

كـم 200كــم(، وهـً ذات شـكل طـولً ٌمتـد الـى اكثـر مـن 434128العـراق البالغـة )

وتنضـم الـى المحافظـة  (.1كـم خرٌطـة )125طـول بٌنمـا ٌصـل عـرض المحافظـة الـى 

سـتة الضـٌـة هـً لضـاء )بعموبـة الممدادٌـة، الخـالص، خـانمٌن، بلـدروز، كفـري( ولكـل 

.لضـاء مجموعـة مـن النـواحً  
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 (1خريطة )
 موقع محافظة ديالى بالنسبة للعراق

 
اسدددددددددراء هيددددددددد م احمدددددددددد لدددددددددالط، التبددددددددداين االقليمدددددددددي للخددددددددددمات اللدددددددددحية فدددددددددي محاف دددددددددة ديدددددددددالى، أطروحدددددددددة الملددددددددددر: 

  14ى، ب الملدر السا (،دكتوراه  تير منشور 
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 هيكلية البحث
 

ومددددددددن أجددددددددل تحقيدددددددد  هدددددددددف البحددددددددث وام بددددددددات الفرةددددددددية ولتغطيددددددددة موةددددددددو  البحددددددددث، فقددددددددد تددددددددم 
، بينمددددددددا )اإلطــــــــار النظــــــــري للبحــــــــث( ا ول المبحددددددددثتندددددددداول  أربعددددددددة مباحددددددددث،ى تقسدددددددديم   لدددددددد

)مفهـــــــــــوم النـــــــــــزوح والهجـــــــــــرة وانواعهـــــــــــا وأســـــــــــباب ودوافـــــــــــع ال دددددددددداني المبحدددددددددددث  تندددددددددداول
)التوزيــــــع الجغرافــــــي للنــــــازحين فــــــي محافظــــــة قددددددد ندددددداق  ال الددددددث ف المبحددددددثامددددددا ، النــــــزوح(
االثـــــــار المترتبــــــة علـــــــى النـــــــزوح ، فدددددددي حددددددين القددددددى المبحدددددددث الرابدددددد  الةدددددددوء  لددددددى  ديــــــالى(

التدددددددددي  )االســـــــــتنتاجات والتوصـــــــــيات(وختمدددددددددت الدراسدددددددددة بالنتددددددددداه  (، فـــــــــي محافظـــــــــة ديـــــــــالى
  توللت اليها الدراسة  م ملادر الدراسة
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 المبحث الثاني
 مفهوم النزوح والهجرة وانواعها وأسباب ودوافع النزوح

يسدددددددددددددتعين بددددددددددددد   ( الدددددددددددددذوSymbolicالمفهدددددددددددددوم فدددددددددددددي الدراسدددددددددددددات هدددددددددددددو الوسددددددددددددديلة الرمزيدددددددددددددة    
تولددددددددديلها لغيدددددددددره مدددددددددن النددددددددداس   جدددددددددلاالنسدددددددددان للتعبيدددددددددر  دددددددددن المعددددددددداني واالفكدددددددددار المختلفدددددددددة 

ي وأن ويعتبددددددددددددر تحديددددددددددددد المفدددددددددددداهيم والملددددددددددددطلحات أمددددددددددددرًا ةددددددددددددروريًا فددددددددددددي البحددددددددددددث العلمدددددددددددد (1 
مددددددددددددن واجددددددددددددا الباحددددددددددددث العلمددددددددددددي  نددددددددددددد لددددددددددددياتة المشددددددددددددكلة تحديددددددددددددد المفدددددددددددداهيم المسددددددددددددتخدمة 

بالدقدددددددددة والوةدددددددددو  سدددددددددهل  لدددددددددى القدددددددددراء الدددددددددذين يتدددددددددابعون البحدددددددددث إدرا   اتسدددددددددمتحيددددددددث كلمدددددددددا 
المعدددددددداني واالفكددددددددار التددددددددي يريددددددددد الباحددددددددث التعبيددددددددر  نهددددددددا مددددددددن دون أن يختلفددددددددوا فددددددددي فهددددددددم مددددددددا 

  (2  يقول

 مفهوم النزوح وانواعها -1
يعدددددددددرف الندددددددددزو  بأنددددددددد  حركدددددددددة الفدددددددددرد والمجمو دددددددددة مدددددددددن مكدددددددددان الدددددددددى اخدددددددددر داخدددددددددل حددددددددددود     

الدولدددددددددددة ويدددددددددددتم الندددددددددددزو  رتمدددددددددددا  دددددددددددن اراد  النددددددددددداز  بسدددددددددددبا مددددددددددد  ر خدددددددددددارجي مهددددددددددددد للحيدددددددددددا  
تيددددددددددر مباشددددددددددر  للدولددددددددددة او للسددددددددددلطة فددددددددددي  االرهابيددددددددددة اووبلددددددددددور  مباشددددددددددر  نتيجددددددددددة ل  مددددددددددال 

المجا ددددددددددددة او الجفدددددددددددداف دولددددددددددددتهم ودون مبددددددددددددررات يسددددددددددددمط بهددددددددددددا القددددددددددددانون الدددددددددددددولي او نتيجددددددددددددة 
والتلدددددددددحر أو او كدددددددددوارث اخدددددددددري تددددددددددف  النددددددددداز  الدددددددددى مغدددددددددادر  موقعددددددددد  والتوجددددددددد  الدددددددددى موقددددددددد  

  (3 الطارد  اخر طمعًا في الخ ى من تل  ال روف 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، مكتبدددددددددددددددة االنجلدددددددددددددددو 3ألدددددددددددددددول البحددددددددددددددث العلمدددددددددددددددي االجتمددددددددددددددا ي، ط  بددددددددددددددد الباسدددددددددددددددط محمددددددددددددددد حسدددددددددددددددن،-1

  173ى القاهر ، ملرية،
الخارجيدددددددددددة وأ رهدددددددددددا فدددددددددددي بنددددددددددداء االسدددددددددددر  وو اهفهدددددددددددا  دراسدددددددددددة  ، الهجدددددددددددر نلدددددددددددر انواحدددددددددددد  حمدددددددددددة ويدددددددددددس -2

معدددددددددة بغدددددددددداد، قسدددددددددم جا اآلدااميدانيدددددددددة فدددددددددي مديندددددددددة السدددددددددليمانية(، رسدددددددددالة ماجسدددددددددتير، تيدددددددددر منشدددددددددور ، كليدددددددددة 
  6ى ،2005 االجتما ،

ذنددددددددددون يددددددددددونس لددددددددددالط المحمدددددددددددو، نحددددددددددو ن ددددددددددام قددددددددددانوني لتعددددددددددوي  االةددددددددددرار الناجمددددددددددة  ددددددددددن النددددددددددزو  -3
(، الجدددددددددددزء 2(، العددددددددددددد  1داخدددددددددددل دولهدددددددددددم، مجلدددددددددددة جامعدددددددددددة تكريدددددددددددت للحقدددددددددددو ، المجلدددددددددددد   ل فدددددددددددرادالقسدددددددددددرو 

  337، ى 2016(، 2 
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ا  لددددددددددى تددددددددددر  ديددددددددددارهم  نددددددددددو   والندددددددددازحون هددددددددددم مجمو ددددددددددة مددددددددددن ا فددددددددددراد اةدددددددددطروا او اجبددددددددددرو 
بسدددددددددددبا الكدددددددددددوارث الطبيعيدددددددددددة أو الجفددددددددددداف أو ا مدددددددددددرا  الوباهيدددددددددددة أو انفدددددددددددراط  قدددددددددددد االمدددددددددددن 

  (1 في ديارهم 
 -وهي:  (2  السكانيل اهر  النزو   انوا  د   ويمكن تمييز

الندددددددددددزو  الدددددددددددداخلي: يعدددددددددددرف بأنددددددددددد  اإلخدددددددددددرا  االجبدددددددددددارو لشدددددددددددخى مدددددددددددا مدددددددددددن منزلددددددددددد  وفدددددددددددي -
لط او كددددددددددوارث طبيعيددددددددددة، ومددددددددددا يميددددددددددز النددددددددددزو  الددددددددددداخلي الغالددددددددددا يكددددددددددون نتيجددددددددددة لنددددددددددزا  مسدددددددددد

 دددددددن تيدددددددره مدددددددن التحركدددددددات انددددددد  حركدددددددة ليسدددددددت طو يدددددددة بدددددددل اجباريدددددددة تحددددددددث ةدددددددمن حددددددددود 
البلدددددددد الوطنيدددددددة، وقدددددددد تختلدددددددف اسدددددددباا هدددددددذا القدددددددرار مدددددددا بدددددددين ندددددددزا  مسدددددددلط أو فوةدددددددى  ندددددددف 

  ام او انتهاكات لحقو  اإلنسان او كوارث طبيعية او من لن  اإلنسان 
ارجي: وهددددددددددددددم االشددددددددددددددخاى الددددددددددددددذين أكرهددددددددددددددوا او اةددددددددددددددطروا للهددددددددددددددروا مددددددددددددددن النددددددددددددددزو  الخدددددددددددددد-

منددددددددازلهم او تركددددددددوا مكددددددددان اقددددددددامتهم المعتدددددددداد داخددددددددل البلددددددددد الددددددددى دول اخددددددددري نتيجددددددددة او سددددددددعيا 
لتجنددددددددددددا ا ددددددددددددار العمليددددددددددددات العسددددددددددددكرية او حدددددددددددداالت العنددددددددددددف العددددددددددددام او العنددددددددددددف الطدددددددددددداهفي او 

 انتهاكات حقو  االنسان 
الددددددددددوطن مددددددددددن الخددددددددددار  او مددددددددددن النددددددددددزو   العاهددددددددددد: هددددددددددو المددددددددددواطن الددددددددددذو  دددددددددداد الددددددددددى ار -

الدددددددددداخلي للسدددددددددكن فدددددددددي منزلددددددددد  السددددددددداب  او مسدددددددددقط رأسددددددددد  او مكدددددددددان سدددددددددكن  المعتددددددددداد او فدددددددددي 
 او مكان اختاره للسكن قبل تعرة  للهجر  القسرية 

 مفهوم الهجرة وانواعها-2
تعددددددددددددد الهجددددددددددددر  مددددددددددددن المشدددددددددددداكل االجتما يددددددددددددة المعقددددددددددددد  التددددددددددددي واجهددددددددددددت وتواجدددددددددددد  المجتمدددددددددددد  

العديددددددددددددد مددددددددددددن التعريفددددددددددددات التددددددددددددي  العراقيددددددددددددة، هنددددددددددددا اآلف ا سددددددددددددر  العراقددددددددددددي والتددددددددددددي شددددددددددددملت
  (1962  ( لسنة89تحدد مفهوم الهجر  حيث حدد قانون االحوال المدنية رقم  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ابدددددددددراهيم محمدددددددددد الشددددددددديو، ديناميكيدددددددددات الندددددددددزا  فدددددددددي السدددددددددودان وتدددددددددأ ير الحدددددددددرا االهليدددددددددة  لدددددددددى  انتلدددددددددار -1

، 2010كليدددددددددددة القدددددددددددانون، جامعدددددددددددة الخرطدددددددددددوم،  ،حركدددددددددددة السدددددددددددكان والتحدددددددددددول المجتمعدددددددددددي، رسدددددددددددالة ماجسدددددددددددتير
  9ى 
بشدددددددددأن الندددددددددزو  الدددددددددداخلي، ترجمدددددددددة تمددددددددديم أبدددددددددو  سدددددددددوزان توريزمدددددددددارتن، كتيدددددددددا تطبيددددددددد  المبددددددددداد  التوجيهيدددددددددة-2

  5، ى2005مشرو  النزو  الداخلي(، الدوحة،  –دقة،  معهد بروكنجز 
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مفهددددددددوم الهجددددددددر  أنهددددددددا  تغييددددددددر محددددددددل االقامددددددددة الددددددددداهم مددددددددن منطقددددددددة أمددددددددين سددددددددجل مدددددددددني الددددددددى 
الهجدددددددددر  يقلدددددددددد تعدددددددددرف أيةدددددددددا " و ، (1  منطقدددددددددة أمدددددددددين سدددددددددجل مددددددددددني أخدددددددددر بغيدددددددددة االسدددددددددتقرار(

اى مددددددددن منطقددددددددة جغرافيددددددددة الددددددددى منطقددددددددة جغرافيددددددددة اخددددددددري داخددددددددل حدددددددددود بهددددددددا انتقددددددددال االشددددددددخ
الدولددددددددددة بقلددددددددددد االقامددددددددددة الداهمددددددددددة سددددددددددواء كددددددددددان ذلدددددددددد   سددددددددددباا اقتلددددددددددادية او اجتما يددددددددددة او 

  (2  "امنية
فددددددددي ةددددددددوء هددددددددذه التعريفددددددددات فددددددددان ك يددددددددرًا مددددددددن الحركددددددددات السددددددددكانية ال تدددددددددخل ةددددددددمن مفهددددددددوم 

ن هددددددددددددذه التعريفددددددددددددات تقتلددددددددددددر الهجددددددددددددر  كالحركددددددددددددة اليوميددددددددددددة والحركددددددددددددة الموسددددددددددددمية للسددددددددددددكان وا
اشدددددددددددكال للحركدددددددددددة  نسدددددددددددبيًا، وهنددددددددددا  لددددددددددى الهجدددددددددددر  مددددددددددن اجدددددددددددل االسدددددددددددتقرار الددددددددددداهم والطويدددددددددددل 

المكانيدددددددددددة تمتددددددددددداز بهددددددددددددفها االقتلدددددددددددادو وانت امهدددددددددددا الددددددددددددورو مددددددددددد  انهدددددددددددا ال تةدددددددددددمن تيابدددددددددددًا 
طدددددددددددددددويً  وال تبدددددددددددددددديل لمحدددددددددددددددل االقامدددددددددددددددة كحركدددددددددددددددة العمدددددددددددددددال اليوميدددددددددددددددة أو االسدددددددددددددددبو ية بدددددددددددددددين 

حركدددددددددة للطلبدددددددددة بدددددددددين بيدددددددددوتهم جامعددددددددداتهم وهندددددددددا  ايةدددددددددًا    ملهدددددددددم، وهندددددددددامسددددددددداكنهم ومحدددددددددل 
  (3  رح ت السياحة أو رح ت العطل

 -بشكل  ام يمكن تقسيمها الى االنوا  االتية: والهجر  
الرجددددو  هددددي  ندددددما يتددددر  السددددكان منطقددددة سددددكناهم االلددددلية نهاهيددددًا دون  -: الدائمــــةالهجــــرة  -1

فدددي الوقدددت الحاةدددر حيدددث ي هدددر فدددي  نجدددده بدددين سدددكان مددددن هدددذه المحاف دددة وهدددذا مدددا اليهدددا،
الحيددددددا  االجتما يددددددة واالقتلددددددادية بعدددددد  ن ددددددم الحيددددددا  القبليددددددة وتقاليدددددددها  لددددددى نطددددددا  اوسدددددد  
مددددن بقيددددة السددددكان االخددددرين فددددي المدينددددة ومددددا هددددذه الددددن م والتقاليددددد اال امتددددداد لحيدددداتهم السددددابقة 

  (4  لحدا ة سكناهم في المدن
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ذ السدددددددددددنة  33 دالعامدددددددددددة،  ددددددددددددمدددددددددددن تطبيقدددددددددددات قدددددددددددانون تسدددددددددددجيل االحدددددددددددوال المدنيدددددددددددة  الخةددددددددددديرو،زاهدددددددددددد   -1

    56ذ ى 1965السادسة ذ 
 ،2007 ايلددددددددددددول، ،4 دددددددددددددد الفكددددددددددددر،مجلددددددددددددة مددددددددددددوارد  المسددددددددددددتقبلية،المعهددددددددددددد العربددددددددددددي للتدددددددددددددريا والبحددددددددددددوث -2
  2ى
ذ اللجندددددددددددة االقتلدددددددددددادية لغدددددددددددرا اسدددددددددددياذ  2ط اللغدددددددددددات،الدددددددددددديموترافي المتعددددددددددددد  المتحدددددددددددد ، المعجدددددددددددماالمدددددددددددم -3

  141ى 1965
 مدددددددان  والتوزيددددددد ،دار تيدددددددداء للنشدددددددر  المجتمعيدددددددة،االنفجدددددددار السدددددددكاني والتحدددددددديات  البيددددددداتي،فدددددددراس  بددددددداس -4
  243-234ذى2011ذ
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لسدددددددكان فدددددددي فلدددددددل معدددددددين بحيدددددددث يتركدددددددون منطقدددددددة وهدددددددي انتقدددددددال ا -: الفصـــــــليةالهجـــــــرة  -2
سددددكناهم االلددددلية فددددي فلددددل معددددين والرجددددو  اليهددددا فددددي بقيددددة فلددددول السددددنة كمددددا هددددو الحددددال فددددي 
موسددددددم الحلدددددداد حيددددددث يتجدددددد  الك يددددددر مددددددن السددددددكان نحددددددو المندددددداط  الريفيددددددة فددددددي موسددددددم الحلدددددداد 

ة شددددددكل جما ددددددات ويكونددددددون بملدددددداحب يكددددددون ذلدددددد   لددددددى للعمددددددل فيدددددد  كأيدددددددو  املددددددة وتالبددددددًا مددددددا
 ددددددواهلهم ويةدددددداف الددددددى ذلدددددد  الهجددددددر  وراء الكدددددد  لددددددرو الماشددددددية واالتنددددددام خدددددد ل فلددددددل الربيدددددد  

  ومنتلف الليف والعود  الى مساكنهم م  حلول فلل الخريف 
ــــــــةالهجــــــــرة -3 معينددددددددة لوجددددددددود  لمددددددددد ط  سددددددددكناهم اهددددددددي انتقددددددددال السددددددددكان مددددددددن مندددددددد -: الوقتي

ذا وامددددددددددددل معينددددددددددددة تدددددددددددددفعهم الددددددددددددى ذلدددددددددددد   الددددددددددددى مندددددددددددداطقهم  ازالددددددددددددت تلدددددددددددد  العوامددددددددددددل رجعددددددددددددو  وام
شددددددددددهده العددددددددددرا  بشددددددددددكل  ددددددددددام ومنطقددددددددددة الدراسددددددددددة بشددددددددددكل خدددددددددداى بعددددددددددد  االلددددددددددلية وهددددددددددذا مددددددددددا

  (1  (2003  ام احداث 
 الدوافع الرئيسة لظاهرة الهجرة للسكان و أسباب 

م دددددددددددل أو  ددددددددددداهر  سدددددددددددكانية البدددددددددددد مدددددددددددن وجدددددددددددود  ددددددددددددد مدددددددددددن العوامدددددددددددل او الندددددددددددزو  الهجدددددددددددر    
 أهمها وز  اهر  الهجر  والتي تشكل بمجملها االسباا التي تقف وراء بر 

  نتيجة.برز هذا العامل  السياسية: وقدالعوامل  أوالا:
االمدددددددددددن والدددددددددددذو يعتبدددددددددددر أحدددددددددددد  وانعددددددددددددامةدددددددددددعف القدددددددددددانون وةدددددددددددعف السدددددددددددلطة التنفيذيدددددددددددة  -أ

االسدددددددددباا التدددددددددي فتحدددددددددت الدددددددددب د لك يدددددددددر مدددددددددن الجما دددددددددات المسدددددددددلحة ومدددددددددا أتدددددددددا  لهدددددددددا فدددددددددر  
لهددددددددددا  مليددددددددددات تهجيددددددددددر بحدددددددددد  سددددددددددلطتها وسدددددددددديطرتها  لددددددددددى االحيدددددددددداء والمندددددددددداط  مارسددددددددددت خ 

  (2  سكانها
دخدددددول قدددددوات االحدددددت ل الدددددى العدددددرا  ومدددددا قامدددددت بددددد  مدددددن أ مدددددال  ندددددف مسدددددلط ومدددددداهمات  -ا

  شواهي ةد المواطنين بحيث ألبحت الك ير من االحياء تير أمنة  وا تقال
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الملددددددددددددددددددر السددددددددددددددددداب ،  المجتمعيدددددددددددددددددة،االنفجدددددددددددددددددار السدددددددددددددددددكاني والتحدددددددددددددددددديات  البيددددددددددددددددداتي،فدددددددددددددددددراس  بددددددددددددددددداس -1
  243-234ى
التبدددددددداين المكددددددددداني ل ددددددددداهر  الهجددددددددر  القسدددددددددرية الداخليدددددددددة فدددددددددي ، قدددددددديس مجيدددددددددد  لدددددددددو ،  بدددددددددد جبيدددددددددل جبددددددددار -2

، 2014، 15، العددددددددددددد جامعدددددددددددة بابدددددددددددل، مجلدددددددددددة كليدددددددددددة التربيدددددددددددة ا ساسدددددددددددية، العدددددددددددرا   ددددددددددددا أقلددددددددددديم كردسدددددددددددتان
  420ى
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  االجتماعية:العوامل  ثانياا:
والتدددددددددي تعدددددددددد مدددددددددن أبدددددددددرز العوامدددددددددل التدددددددددي سددددددددداهمت فدددددددددي هجدددددددددر  العديدددددددددد مدددددددددن العواهدددددددددل ومدددددددددن  

 أبرزها 
أ دددددددددددار  الفتندددددددددددة الطاهفيدددددددددددة مدددددددددددن خددددددددددد ل تفجيدددددددددددر مرقدددددددددددد االمدددددددددددامين العسدددددددددددكريين   ( والتدددددددددددي  -أ

باا التدددددددددي مدددددددددن خ لهدددددددددا فرةدددددددددت العديدددددددددد مدددددددددن الجما دددددددددات المسدددددددددلحة تعدددددددددد مدددددددددن أبدددددددددرز االسددددددددد
التددددددددي تنتمددددددددي الددددددددى مددددددددذها دينددددددددي معددددددددين سدددددددديطرتها  لددددددددى الك يددددددددر مددددددددن المندددددددداط  واالحيدددددددداء 
وبددددددددددأت تمدددددددددارس  مليدددددددددات التهجيدددددددددر والقتدددددددددل  لدددددددددى الهويدددددددددة وتددددددددددمير المندددددددددازل ةدددددددددد السدددددددددكان 

 المغادر  وأجبارهم  لى 
سددددددددددداهل الهددددددددددداتف النقدددددددددددال أو  دددددددددددن شددددددددددديو   ددددددددددداهر  الجريمدددددددددددة والتهديدددددددددددد بالقتدددددددددددل  بدددددددددددر ر  -ا

 مليدددددددددددات الخطدددددددددددف كدددددددددددل  المندددددددددددازل، أوطدددددددددددر  كتابدددددددددددة الرسددددددددددداهل أو الكتابدددددددددددة  لدددددددددددى جددددددددددددران 
مندددددددددداط   باتجدددددددددداههددددددددددذه االسددددددددددباا أجبددددددددددرت العديددددددددددد مددددددددددن االسددددددددددر مغددددددددددادر  مندددددددددداط  سددددددددددكناها 

 واستقرار أك ر أمن 
  العوامل االقتصادية  ثالثاا:

قهددددددددددم سددددددددددواء مددددددددددن خدددددددددد ل وتم ددددددددددل هددددددددددذا العامددددددددددل بفقدددددددددددان العديددددددددددد مددددددددددن السددددددددددكان ملددددددددددادر رز 
فقددددددددددددددان أراةددددددددددددديهم الزرا يدددددددددددددة أو فقددددددددددددددان مهدددددددددددددنهم كمدددددددددددددا حلدددددددددددددل فدددددددددددددي محاف دددددددددددددات ديدددددددددددددالى 
ومنطقدددددددددددة اليوسدددددددددددفية والراشددددددددددددية فدددددددددددي بغدددددددددددداد ولددددددددددد   الددددددددددددين، أو تددددددددددددمير مندددددددددددازلهم وهدددددددددددي 

  (1  القانونالسياسة التي اتبعتها الجما ات المسلحة الخارجة  ن 
 
 
 
 
 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
جبدددددددددار  بدددددددددد جبيدددددددددل، قددددددددديس مجيدددددددددد  لدددددددددو ، التبددددددددداين المكددددددددداني ل ددددددددداهر  الهجدددددددددر  القسدددددددددرية الداخليدددددددددة فدددددددددي العدددددددددرا  -1

  420، ىملدر ساب  دا أقليم كردستان، 
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 المبحث الثالث
 محافظة ديالى الىنازحين لسكان اللالتوزيع الجغرافي 

 تمهيد
التدددددددددي نالدددددددددت اهتمامدددددددددا كبيدددددددددرًا  الهامدددددددددةالسدددددددددكان مدددددددددن المواةدددددددددي  الجغرافيدددددددددة  موةدددددددددو  يعدددددددددد   

والددددددددددددبحت محددددددددددددورًا للعديددددددددددددد مددددددددددددن العلددددددددددددوم المختلفددددددددددددة وبشددددددددددددتى الميددددددددددددادين، وتختلددددددددددددف هددددددددددددذه 
المجدددددددددددداالت فددددددددددددي كيفيددددددددددددة دراسددددددددددددت  وطبيعددددددددددددة المواةددددددددددددي  واالسددددددددددددهلة التددددددددددددي تحدددددددددددداول وةدددددددددددد  

مددددددددددي المقبددددددددددول لهددددددددددا  و ددددددددددن طريدددددددددد  هددددددددددذه المجدددددددددداالت والعلددددددددددوم يتددددددددددوافر القدددددددددددر التفسددددددددددير العل
لتوزيدددددددددد  ادراسددددددددددة  نّ إهددددددددددذا فددددددددددلو ، (1  والمرتبطددددددددددة بالسددددددددددكان المهمددددددددددةالهاهددددددددددل مددددددددددن المعلومددددددددددات 

التدددددددددي لهدددددددددا ارتبدددددددددداط ، مدددددددددن سددددددددددمات الجغرافيدددددددددة منطقدددددددددة معينددددددددددة يجسدددددددددد سدددددددددمة فددددددددديالسدددددددددكاني 
كبيدددددددددرًا وأولدددددددددوه ةدددددددددمن  مكددددددددداني متدددددددددين، ونتيجدددددددددة لدددددددددذل  قدددددددددد  هدددددددددد اليددددددددد  الجغرافيدددددددددون اهتمامددددددددداً 

مدددددددددن المقددددددددداييس اإلحلددددددددداهية بدددددددددبع  و بدددددددددروا  دددددددددن هدددددددددذا االرتبددددددددداط  دراسددددددددداتهم،الك يدددددددددر مدددددددددن 
  (2 تل  ال اهر  بما ويتف  والغاية من دراستها  التي تقيس

ة  ددددددداهر  مدددددددن ال ددددددداهرات أيدددددددجغرافدددددددي هدددددددو نقطدددددددة البدايدددددددة لدراسدددددددة التوزيددددددد  ال نّ إفدددددددومدددددددن هندددددددا 
يحددددددددددددد تباطددددددددددد  بدددددددددددالحيز المكددددددددددداني والدددددددددددذو ، ذلددددددددددد  الر (3  الجغرافيدددددددددددة وفددددددددددد  أسدددددددددددلوا خددددددددددداى

بشدددددددددرية ام طبيعيدددددددددة، وا هدددددددددار كاندددددددددت مختلفدددددددددة سدددددددددواء ال دددددددددواهر اللدددددددددلة المكدددددددددان بغيدددددددددره مدددددددددن 
  االخت ف المكاني لها

 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، دار لدددددددددددددفاء للنشدددددددددددددر والتوزيدددددددددددددد ، 1نسددددددددددددديم بدددددددددددددرهم واخدددددددددددددرون، مددددددددددددددخل الددددددددددددددى الجغرافيدددددددددددددة البشدددددددددددددرية، ط-1

  41، ى1998االردن، - مان
ليددددددددددديا حسددددددددددين رحيمدددددددددد ، التحليددددددددددل الجغرافددددددددددي للعنوسددددددددددة فددددددددددي محاف ددددددددددة واسددددددددددط، رسددددددددددالة ماجسددددددددددتير تيددددددددددر -2

  12، ى2017منشور ، قسم الجغرافية، كلية التربية، جامعة واسط، 
، 2000، دار الفكددددددددددددددر، دمشدددددددددددددد ، 1فو  خيددددددددددددددر، الجغرافيددددددددددددددة موةددددددددددددددو ها ومناهجهددددددددددددددا واهدددددددددددددددافها، طلدددددددددددددد-3
  340ى
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 (2جدول )
 2017لسنة  التوزيع الجغرافي للسكان النازحين الى محافظة ديالى

 المحاف ة ت
 السكان

 المجمو 
النسبة 
 المهوية
 االناث الذكور %

 6 0 746 367 379 نينوي 1
 2 0 259 132 127 كركو  2
 4 5 6805 3404 3401 ل   الدين 3
 6 92 116556 58440 58116 ديالى  نزو  داخلي( 4
 7 0 862 427 435 االنبار 5
 5 0 684 339 345 بغداد 6
 01 0 7 2 5 بابل 7

 100 125919 63111 62808 المجمو  الكلي
  2017الملدر: داهر  الهجر  والمهجرين في ديالى، بيانات تير منشور ، 

 

 (1شكل  
 2017التوزي  الجغرافي للسكان النازحين الى محاف ة ديالى لسنة 

 ( 2الملدر: من ا داد الباح تين با تماد  لى بيانات جدول  
 

1
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 التوزيع النسبي للسكان النازحين الى محافظة ديالى -أوال: 
ك دددددددددر تعدددددددددد دراسدددددددددة التوزيددددددددد  النسدددددددددبي للسدددددددددكان  و منطقدددددددددة بحسدددددددددا وحدددددددددداتها اإلداريدددددددددة مدددددددددن أ

الطراهدددددددددد  انتشددددددددددارًا واسددددددددددتعمااًل  فهددددددددددي توةددددددددددط نسددددددددددبة مددددددددددا يلدددددددددديا الوحددددددددددد  اإلداريددددددددددة مددددددددددن 
مجمدددددددددو  السدددددددددكان، وقدددددددددد توةدددددددددط هدددددددددذه النسدددددددددا المهويدددددددددة واخت فهدددددددددا زمانيدددددددددًا ومكانيدددددددددًا، أهميدددددددددة 
المكدددددددددان وتطدددددددددور تلددددددددد  ا هميدددددددددة فدددددددددي مدددددددددد  أو مددددددددددد معيندددددددددة ودور الجغرافدددددددددي يتحددددددددددد بتحليدددددددددل 

تغيرهدددددددددددا ا تمددددددددددددادًا  لددددددددددددى بيانددددددددددددات التعدددددددددددددادات تلددددددددددد  ا هميددددددددددددة وبيددددددددددددان أسددددددددددددبابها وتطورهددددددددددددا و 
  (1  المختلفة

أ لددددددددددددى  احتلددددددددددددتأن محاف ددددددددددددة لدددددددددددد   الدددددددددددددين (، 1والشددددددددددددكل   (2جدددددددددددددول  الي حدددددددددددد  مددددددددددددن 
%(، تليهدددددددددددا محاف دددددددددددة االنبدددددددددددار 5،4( وبنسدددددددددددبة  6805 ددددددددددددد االفدددددددددددراد   النسدددددددددددا حيدددددددددددث بلدددددددددددغ

%(، 0،6( بنسددددددددددددددددبة ولددددددددددددددددلت  746%(،  ددددددددددددددددم محاف ددددددددددددددددة نينددددددددددددددددوي  0،7( وبنسددددددددددددددددبة  862 
(، بعدددددددددددددددها جددددددددددددددداءت محددددددددددددددداف تي 0،5( بنسدددددددددددددددبة  %684اف ددددددددددددددة بغدددددددددددددددداد   ددددددددددددددم جددددددددددددددداءت مح

 %(  لى التوالي 0،01 -%0،2كركو  وبابل وبنسبة  
 النزوح الداخلي في محافظة ديالى -ثانيا: 

ان النددددددددددددددزو  الددددددددددددددداخلي قددددددددددددددديم قدددددددددددددددم البشددددددددددددددرية، اال ان  هددددددددددددددوره بالمسددددددددددددددتوي والشددددددددددددددد  التددددددددددددددي 
يجددددددددددددة لسددددددددددددياقات شددددددددددددهدها العددددددددددددرا  بشددددددددددددكل  ددددددددددددام وديددددددددددددالى بشددددددددددددكل خدددددددددددداى، انمددددددددددددا جدددددددددددداء نت

و ددددددددددروف اجتما يددددددددددة وسياسددددددددددية واقتلددددددددددادية سددددددددددمحت بددددددددددذل ، ولعددددددددددل ال ددددددددددروف الةدددددددددداتطة 
(، والتددددددددددي  رفددددددددددت بتفددددددددددا  ت 2003التددددددددددي تعددددددددددر  لهددددددددددا المجتمدددددددددد  العراقددددددددددي بعددددددددددد حددددددددددرا  

تيدددددددددر متوقعدددددددددة نتيجددددددددددة دخدددددددددول قددددددددددوات االحدددددددددت ل وانهيددددددددددار السدددددددددلطة وم سسدددددددددداتها ومدددددددددا نددددددددددت  
 نددددددددددددد اسددددددددددددتعرا  التوزيدددددددددددد   نهددددددددددددا مددددددددددددن فددددددددددددرا  أمنددددددددددددي وازمددددددددددددات واةددددددددددددطرابات وتددددددددددددوترات، و 

(، 1( والشددددددددددددكل  2النسددددددددددددبي للنددددددددددددزو  الددددددددددددداخلي للسددددددددددددكان فددددددددددددي محاف ددددددددددددة ديددددددددددددالى، جدددددددددددددول  
  %(92،6( وبنسبة  116556يتةط ان نسبة النزو  الداخلي بلغت  

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  176ى  ،1982 بغداد،مطبعة جامعة  العرا ،جغرافية سكان  الدين،أحمد نجم -1
 

 



 

17 
 

 التركيب النوعي للسكان النازحين  -ثالثا: 
يقلددددددددددددد بدددددددددددد  تقسدددددددددددديم المجتمدددددددددددد  البشددددددددددددرو الددددددددددددى قسددددددددددددمين، همددددددددددددا: الددددددددددددذكور واالندددددددددددداث ويددددددددددددتم 

 بإنجازهدددددددددا تدددددددددي تقدددددددددوم الدولدددددددددة الحلدددددددددول  لدددددددددى بياناتددددددددد  مدددددددددن التعددددددددددادات الشددددددددداملة للسدددددددددكان ال

ويعدددددددددد هدددددددددذا التركيدددددددددا محدددددددددور اهتمدددددددددام  لمددددددددداء مدددددددددن مختلدددددددددف العلدددددددددوم كاالجتمدددددددددا  واالقتلددددددددداد 
والتخطدددددددددددديط والطددددددددددددا والجغرافيددددددددددددة والسياسددددددددددددة بهددددددددددددذه البيانددددددددددددات، ذلدددددددددددد  الن ا ددددددددددددداد الددددددددددددذكور 
واالندددددددددداث فددددددددددي المجتمدددددددددد  لدددددددددد  لددددددددددلة مباشددددددددددر  بمعدددددددددددل الددددددددددزوا  ومعدددددددددددل الددددددددددوالدات والوفيددددددددددات 

ر فددددددددددي التددددددددددوازن بددددددددددين الجنسددددددددددين وفددددددددددي الع قددددددددددات االجتما يددددددددددة الددددددددددذو مددددددددددن شددددددددددان  ان يدددددددددد  
  (1  واالقتلادية واالنماط ال قافية

، بلغدددددددددت نسدددددددددبة الندددددددددو  فدددددددددي منطقدددددددددة (1)والشدددددددددكل  (2)ي هدددددددددر مدددددددددن خددددددددد ل بياندددددددددات جددددددددددول 
( 62808 ولدددددددددددددددل  ددددددددددددددددد الفهدددددددددددددددة مدددددددددددددددن الدددددددددددددددذكور ( نسدددددددددددددددمة، 125919نحدددددددددددددددو   الدراسدددددددددددددددة
محاف دددددددددة لددددددددد    احتلدددددددددت( نسدددددددددمة، 63111  فدددددددددي حدددددددددين ولدددددددددل  ددددددددددد اإلنددددددددداث، نسدددددددددمة

( نسدددددددددددمة وفهدددددددددددة 3401الددددددددددددين المرتبدددددددددددة ا ولدددددددددددى حيدددددددددددث بلدددددددددددغ  ددددددددددددد الفهدددددددددددة مدددددددددددن الدددددددددددذكور  
( للفهدددددددددددة الدددددددددددذكور 435( نسدددددددددددمة، تليهدددددددددددا محاف دددددددددددة االنبدددددددددددار بواقددددددددددد   3404االنددددددددددداث بلغدددددددددددت  

( للفهددددددددددة االندددددددددداث، وجدددددددددداءت محاف ددددددددددة نينددددددددددوي بالمرتبددددددددددة ال ال ددددددددددة حيددددددددددث بلغددددددددددت  دددددددددددد 427و 
، تليهدددددددددددددا محاف دددددددددددددة بغدددددددددددددداد حيدددددددددددددث بلدددددددددددددغ ( نسدددددددددددددمة367( نسدددددددددددددمة واالنددددددددددددداث  379الدددددددددددددذكور  

( نسدددددددددددددمة، وفدددددددددددددي 339( نسدددددددددددددمة امدددددددددددددا فهدددددددددددددة االنددددددددددددداث بلغدددددددددددددت  345 ددددددددددددددد فهدددددددددددددة الدددددددددددددذكور  
( نسدددددددددددمة، وكاندددددددددددت 132( واالنددددددددددداث  127محاف دددددددددددة كركدددددددددددو  بلغدددددددددددت  ددددددددددددد فهدددددددددددة الدددددددددددذكور  

 ( نسمة  2( للفهة الذكور واالناث  5محاف ة بابل بمرتبة االخير  بواق   
 
 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دار الفكددددددددددددر ناشددددددددددددرون ، 4ط اقتلدددددددددددداده، -سددددددددددددكان  -الددددددددددددوطن العربددددددددددددي، ارةدددددددددددد  الخفدددددددددددداف، بددددددددددددد  لددددددددددددي -1

  176ى  ،2011، وموز ون،  مان
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النــــــــازحين الــــــــى محافظــــــــات أخــــــــرى  التوزيــــــــع النســــــــبي للســــــــكان -رابعــــــــا: 
 )النازحين الخارجين( من محافظة ديالى

السدددددددددددكان مدددددددددددن محاف دددددددددددة ديدددددددددددالى الدددددددددددى محاف دددددددددددات العدددددددددددرا  االخدددددددددددري ندددددددددددزو  نعندددددددددددي بهدددددددددددا   
فتيدددددددددارات  والولدددددددددول،نتيجدددددددددة التبددددددددداين بدددددددددين قدددددددددوتي الجدددددددددذا والطدددددددددرد بدددددددددين منطقتدددددددددي االلدددددددددل 

الجدددددددددذا فدددددددددي المتجهدددددددددة نحددددددددو محاف دددددددددات العددددددددرا  تختلدددددددددف بسددددددددبا اخدددددددددت ف  وامددددددددل النددددددددزو  
  تل  المحاف ات

ن مددددددد الندددددددزو  الخدددددددارجييبدددددددين حركدددددددة  الدددددددذو (2  الشدددددددكل( و 3ومدددددددن خددددددد ل م ح دددددددة الجددددددددول  
لعدددددام  للعدددددرا نحدددددو المحاف دددددات االخدددددري  المتجهدددددةمحاف دددددة ديدددددالى الدددددى خدددددار  حددددددودها االداريدددددة 

، يسددددتدل  لددددى ان نسددددبة  دددددد السددددكان النددددازحين تتبدددداين بددددين المحاف ددددات، ففددددي محاف ددددة 2017
%(،  دددددددددم محاف دددددددددة 1 21%(، تليهددددددددا محاف دددددددددة بغدددددددددداد بنسددددددددبة  5 72ا لدددددددددى نسدددددددددبة   كركددددددددو 

%(، تليهدددددددا محددددددداف تي واسدددددددط 1 1%(، وفدددددددي محاف دددددددة البلدددددددر  بنسدددددددبة  2 1كدددددددرب ء بلغدددددددت  
%(  لددددددى التددددددوالي،  ددددددم محاف ددددددات النجددددددف والقادسددددددية وذو قددددددار 8 0وبابددددددل وميسددددددان وبنسددددددبة  

اءت محاف ددددددة الم نددددددى بنسددددددبة بلغددددددت %(  لددددددى التددددددوالي، وأخيددددددرا جدددددد 4 0 -5 0 -5 0وبنسددددددبة  
 0 2 )% 

( والشدددددكل 3امدددددا التركيدددددا الندددددو ي للسدددددكان الندددددازحين  الخدددددارجيين( مدددددن خددددد ل معطيدددددات جددددددول  
، حيدددددددث نسددددددمة (17253امدددددددا فهددددددة االندددددداث بلغدددددددت  ( 17118(، بلغددددددت مجمددددددو  فهدددددددة الددددددذكور  2 

كانددددت حددددين  فددددي( نسددددمة للفهددددة الددددذكور 12419احتلددددت محاف ددددة كركددددو  المرتبددددة ا ولددددى بواقدددد   
( 3619( نسدددددمة، تليهدددددا محاف دددددة بغدددددداد حيدددددث بلغدددددت  ددددددد فهدددددة الدددددذكور  12506فهدددددة االنددددداث  

( 28بواقددددد    نسدددددمة، وفدددددي المرتبدددددة ا خيدددددر  جددددداءت محاف دددددة الم ندددددى( 3635وفهدددددة االنددددداث   نسدددددمة
  ( نسمة للفهة االناث 32نسمة للفهة الذكور و 
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 (3جدول )
 2017لسنة  العراقمن محافظة ديالى الى محافظات  خارجيالنزوح ال لتيارات التوزيع النسبي 

 محاف ة االقامة ت
 السكان

 النسبة المهوية المجمو 
 اناث ذكور %

 5 72 24925 12506 12419 كركو  1
 1 21 7254 3635 3619 بغداد 2
 8 0 287 137 150 بابل 3
 2 1 414 203 211 كرب ء 4
 8 0 286 146 140 واسط 5
 5 0 175 90 85 جفالن 6
 5 0 165 91 74 القادسية 7
 2 0 60 32 28 الم نى 8
 4 0 146 77 69 ذو قار 9
 8 0 269 133 136 ميسان 10
 1 1 390 203 187 البلر   11
 100 34371 17253 17118 المجمو  

الملدددددددددددددر: داهددددددددددددر  الهجددددددددددددر  والمهجددددددددددددرين فددددددددددددي محاف ددددددددددددة ديددددددددددددالى، بيانددددددددددددات تيددددددددددددر منشددددددددددددور ، 
2017  
 (2الشكل )                                                  

 2017لسنة  العراقمن محافظة ديالى الى محافظات  النزوح الخارجي لتيارات التوزيع النسبي 

 
 

 
 
 
 
 
 

           
 ( 3الملدر: من ا داد الباح تين با تماد  لى بيانات جدول  

2
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 الندددددددددزو مدددددددددن تيدددددددددارات  أكبدددددددددر لدددددددددداخلينالندددددددددزو  اممدددددددددا تقددددددددددم يمكدددددددددن القدددددددددول ان حجدددددددددم تيدددددددددارات 
راتها سددددددددددددالبة وهددددددددددددذا يعنددددددددددددي ان منطقددددددددددددة الدراسددددددددددددة خدددددددددددد ل المددددددددددددد  شددددددددددددكانددددددددددددت م   اذ الخارجددددددددددددة

للسددددددددددددكان والناتجددددددددددددة  ددددددددددددن الوةدددددددددددد   الجددددددددددددذااذ تعددددددددددددد مددددددددددددن المحاف ددددددددددددات (، 2016-2017 
ممدددددددددددا دفددددددددددد  السدددددددددددكان فدددددددددددي تدددددددددددر  خدددددددددددانقين(،  –فدددددددددددي قةددددددددددداهي  بعقوبدددددددددددة مسدددددددددددتقر الاالمندددددددددددي 
  امننا واستقرارا أك رق  لهم نحو مناط  تح النزو مناطقهم و 
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 المبحث الرابع
 االثار المترتبة على النزوح في محافظة ديالى

إّن النددددددددزو  السدددددددددكاني يقددددددددد  نتيجدددددددددة جملدددددددددة مدددددددددن العوامدددددددددل وا سدددددددددباا التدددددددددي تتعلددددددددد  بحيدددددددددا      
السدددددددددكان الندددددددددازحون وقدددددددددد تتفا دددددددددل وتتدددددددددداخل هدددددددددذه االسدددددددددباا مددددددددد  بعةدددددددددها وبالتدددددددددالي زيددددددددداد  

بددددددددددددالنزو  طو ددددددددددددًا أو كرهددددددددددددًا، ولكددددددددددددن إن االسددددددددددددباا التددددددددددددي د ددددددددددددت لنددددددددددددزو  السددددددددددددكان  الرتبددددددددددددة
 لدددددددددددى ا سدددددددددددباا ا منيدددددددددددة وا وةدددددددددددا  تيدددددددددددر المسدددددددددددتقر  فدددددددددددي  اقتلدددددددددددرت ديدددددددددددالىلمحاف دددددددددددة 

منددددددددداط  ا لدددددددددل التدددددددددي دفعدددددددددت اتلدددددددددا السدددددددددكان للندددددددددزو  الدددددددددى المحاف دددددددددات العراقيدددددددددة التدددددددددي 
، ممددددددددددا وفددددددددددر لدددددددددد  ارهاواسددددددددددتقر  واالجتما يددددددددددة واالقتلدددددددددداديةتتميددددددددددز بهدددددددددددوء ا وةددددددددددا  ا منيددددددددددة 

و دددددددددداهر   ،بوحددددددددددداتها اإلداريددددددددددة ديددددددددددالىالعددددددددددي  فددددددددددي م ددددددددددل هددددددددددذه المندددددددددداط  ومنهددددددددددا محاف ددددددددددة 
م ددددددددددل أو  دددددددددداهر  سددددددددددكانية البددددددددددد مددددددددددن وجددددددددددود  دددددددددددد مددددددددددن العوامددددددددددل والتددددددددددي تشددددددددددكل  النددددددددددزو 
  أهمها نزو  السكانالتي تقف وراء بروز  اهر  اال ار 

لسدددددددددددكاني فدددددددددددي محاف ددددددددددددة  ددددددددددداهر  الندددددددددددزو  القدددددددددددد أفددددددددددددرزت  -: االجتماعيـــــــــــة أوالا: االثـــــــــــار
 -: (1  أبرزهاالعديد من اال ار االجتما ية التي من  ديالى

  المحافظاتتباين معدالت النمو السكاني بين  -أ
أحدددددددددد المتغيدددددددددرات الديموترافيدددددددددة المددددددددد  ر  فدددددددددي تبددددددددداين حجدددددددددم السدددددددددكان وتدددددددددوزيعهم  يعدددددددددد الندددددددددزو 

د العوامددددددددددل وهددددددددددي أحدددددددددد ا لددددددددددليينوك ددددددددددافتهم، وفددددددددددي الغالددددددددددا تعتبددددددددددر رافدددددددددددًا بشددددددددددريًا للسددددددددددكان 
الدددددددددى الدددددددددوالدات والوفيدددددددددات وبالتدددددددددالي تكدددددددددون  باإلةدددددددددافةال   دددددددددة المددددددددد  ر  فدددددددددي نمدددددددددو السدددددددددكان 

  معدالت النمو في مناط  دون أخري اخت فالسبا في 
 
 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  421، الملدر الساب ، ىقيس مجيد  لو و  جبار  بد جبيل -1
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  الخدماتالضغط على  -ب
وكغيدددددددددرهم مدددددددددن السدددددددددكان يحتدددددددددا  المهددددددددداجرون الدددددددددى مختلدددددددددف الخددددددددددمات منهدددددددددا اللدددددددددحية     

الةدددددددددغط  لدددددددددى الخددددددددددمات   الندددددددددزو ( والنقدددددددددل وتيرهدددددددددا ولهدددددددددذا فقدددددددددد سدددددددددببت الهجدددددددددر  القسدددددددددرية
ن مدددددددددن تلبيدددددددددة متطلبدددددددددات السدددددددددكان، خالدددددددددة وأنهدددددددددا شدددددددددملت الفهدددددددددات بحيدددددددددث أنهدددددددددا لدددددددددم تدددددددددتمك

العمريددددددددددة بمجملهددددددددددا هددددددددددذا مددددددددددن ناحيددددددددددة ومددددددددددن ناحيددددددددددة أخددددددددددري فددددددددددأن قطددددددددددا  الخدددددددددددمات كددددددددددان 
يعدددددددددددددداني مسددددددددددددددبقًا مددددددددددددددن تددددددددددددددردو واةددددددددددددددط فددددددددددددددي مسددددددددددددددتويات  حيددددددددددددددث االسددددددددددددددتيعاا واالمتددددددددددددددداد 

  الجغرافي
  العشوائياتمشكلة السكن وظهور  -ج
القسدددددددددددرية سدددددددددددواء فدددددددددددي داخدددددددددددل المددددددددددددن أو  تعدددددددددددد مشدددددددددددكلة السدددددددددددكن أبدددددددددددرز إفدددددددددددرازات الهجدددددددددددر  

المندددددددددددداط  الريفيددددددددددددة فمددددددددددددن الواةددددددددددددط أن العديددددددددددددد مددددددددددددن االسددددددددددددر المهجددددددددددددر  تركددددددددددددت مسدددددددددددداكنها 
والدددددددددددددبع  االخدددددددددددددر دمدددددددددددددرت مندددددددددددددازلهم أمدددددددددددددا بسدددددددددددددبا النزا دددددددددددددات أو مدددددددددددددن قبدددددددددددددل  بددددددددددددداإلكراه،

 الجما ات المسلحة كما حدث بمحاف ة ديالى
 ددددددددار االقتلددددددددادية التددددددددي تعددددددددد البطالددددددددة مددددددددن بددددددددين أبددددددددرز اال -: االثــــــــار االقتصــــــــاديةثانيــــــــا: 

حيددددددددددث أجبددددددددددرت العديددددددددددد مددددددددددن العواهددددددددددل التددددددددددي كانددددددددددت  ، النددددددددددزو ( أفرزتهددددددددددا الهجددددددددددر  القسددددددددددرية
الدددددددددددى  تركهدددددددددددا، باإلةدددددددددددافةتمدددددددددددتهن مهدددددددددددن معيندددددددددددة سدددددددددددواء كاندددددددددددت زرا يدددددددددددة أو حرفيدددددددددددة  لدددددددددددى 

تعطددددددددددل الك يددددددددددر مددددددددددن المشدددددددددداري  اللددددددددددنا ية وهددددددددددو االمددددددددددر الددددددددددذو أدي الددددددددددى تفشددددددددددي  دددددددددداهر  
مدددددددددددن  فللتخفيددددددددددلمعنيددددددددددة بوةدددددددددد  خطددددددددددط هدددددددددددات االبطالددددددددددة بشددددددددددكل كبيددددددددددر يقابلدددددددددد   جددددددددددز الج

  (1  حدتها
اةددددطر العديددددد مددددن ابندددداء االسددددر النازحددددة الددددذين فددددي سددددن الدراسددددة  -االثــــار التعليميــــة: -ثالثــــا: 

الددددى تددددر  مقا ددددد الدراسددددة وبمختلددددف المراحددددل نتيجددددة للنددددزو  مددددن مندددداطقهم وتددددركهم للمدددددارس مدددد  
يددددد فددددي مدددددارس الوحدددددات االداريددددة  دددددم قدددددر  اتلددددبهم الددددى االنخددددراط فددددي لددددفوف التعلدددديم مددددن جد

للمحاف دددددة، نتيجدددددة الخدددددت ف لغدددددتهم  دددددن لغدددددة سدددددكان المحاف دددددة مددددد  االخدددددت ف ال قدددددافي ايةدددددًا، 
أن التعلدددديم امددددر ، وخددددوف اتلددددا االسددددر الددددى تعددددر  اطفددددالهم الددددى التمييددددز والمةددددايقات العرقيددددة

 ةرورو وبالغ ا همية ل طفال النازحين 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  421، الملدر الساب ، ىقيس مجيد  لو و  جبار  بد جبيل-1
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 الخاتمة
 االستنتاجات والتوصيات

فددددددددي ةددددددددوء مدددددددددا  ت لددددددددحة فرةدددددددديمدددددددددي وا بدددددددددات  وأهدافدددددددد بعددددددددد طددددددددر  مشددددددددكلة البحددددددددث 
 :يأتي االستنتاجات والتوليات كماإلى جملة من  الدراسة  رة  توللتتقدم 

 االستنتاجات -أوال: 
التوزيدددددددددد  الجغرافددددددددددي والخالددددددددددة بكشددددددددددف  دراسددددددددددةفددددددددددي مددددددددددتن ال  فددددددددددي ةددددددددددوء مددددددددددا تددددددددددم  رةدددددددددد

تدددددددددددددددم التولدددددددددددددددل إلدددددددددددددددى جملدددددددددددددددة مدددددددددددددددن  2017للندددددددددددددددازحين فدددددددددددددددي محاف دددددددددددددددة ديدددددددددددددددالى للسدددددددددددددددنة 
 - :باآلتيتم لت  االستنتاجات

 النددددددددددددزو مددددددددددددن تيددددددددددددارات  أكبددددددددددددر النددددددددددددزو  الددددددددددددداخليان حجددددددددددددم تيددددددددددددارات أ هددددددددددددرت الدراسددددددددددددة -1
  يالخارج

حيدددددددددددث  أ هدددددددددددرت الدراسدددددددددددة وجدددددددددددود ندددددددددددزو   داخلدددددددددددي وخدددددددددددارجي( فدددددددددددي محاف دددددددددددة ديدددددددددددالى، -2
 مسدددددددددتويات مرتفعددددددددة مدددددددددن ناحيدددددددددة العواهددددددددل المهجدددددددددر  قسدددددددددرياً ة لدددددددد   الددددددددددين سددددددددجلت محاف ددددددددد

ا لددددددددى المسددددددددتويات مدددددددددن كركددددددددو   محاف ددددددددة سددددددددجلتالددددددددى محاف ددددددددة ديددددددددالى، بينمددددددددا  الوافددددددددد ( 
 العواهل المهجر   الخارجة( من محاف ة ديالى 

تبدددددددددددداين تركددددددددددددز وتوزيدددددددددددد  النددددددددددددازحين بددددددددددددين الوحدددددددددددددات االداريددددددددددددة بشددددددددددددكل كبيددددددددددددر، بسددددددددددددبا -3
اخددددددددددددت ف حجددددددددددددم واتجدددددددددددداه موجددددددددددددات النددددددددددددزو ، اال ان اتلبيددددددددددددة النددددددددددددازحين قددددددددددددد تركددددددددددددزوا فددددددددددددي 

 خانقين ، قةاء بعقوبةاالقةية كمركز قةاء 
 الدددددددددددددددداخلين والخدددددددددددددددارجيين(  الدددددددددددددددذكور واالنددددددددددددددداث الندددددددددددددددازحين ونسدددددددددددددددا دتفاوتدددددددددددددددت ا ددددددددددددددددا -4

وذلدددددددددد  ، الددددددددددذكور ونسددددددددددبهم مقارنددددددددددة مدددددددددد  االندددددددددداثا ددددددددددداد  مدددددددددد  م ح ددددددددددة تفددددددددددو ، للمحاف ددددددددددة
يرجدددددددددددد  الددددددددددددى ان مع ددددددددددددم العواهددددددددددددل النازحددددددددددددة حرلددددددددددددت  لددددددددددددى نددددددددددددزو   ددددددددددددواهلهم وبددددددددددددا خى 

مدددددددددن  ، مددددددددد  فقددددددددددان الدددددددددذكور أك دددددددددراالنددددددددداث مدددددددددنهم مددددددددد  بقددددددددداء الدددددددددذكور فدددددددددي منددددددددداط  االلدددددددددل
  ث نتيجة القتل او الخطفاالنا
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انتشدددددددددددار  دددددددددددداهر  السددددددددددددكن العشددددددددددددواهي فددددددددددددي أطددددددددددددراف المدددددددددددددن مدددددددددددد  زيدددددددددددداد  فددددددددددددي  دددددددددددداهر  -5
البنايدددددددددات واسدددددددددتغ لها فدددددددددي السدددددددددكن مددددددددد   العامدددددددددة مدددددددددن قطددددددددد  االراةدددددددددي و التجددددددددداوز  لدددددددددى ا 

، ممددددددددددددا ادي الددددددددددددى اإلخدددددددددددد ل بددددددددددددالتخطيط الحةددددددددددددرو سددددددددددددر النازحددددددددددددةمددددددددددددن قبددددددددددددل بعدددددددددددد  ا 
  لتشوهات في تركيبتها العمرانيةا لمحاف ة في بع  مناطقها وا هر هذا

 التوصيات -ثانيا: 
النددددددددددزو   الددددددددددداخلي مددددددددددن خدددددددددد ل تحليددددددددددل المعطيددددددددددات والبيانددددددددددات الخالددددددددددة فددددددددددي دراسددددددددددة       

حدددددددددددث مدددددددددددن اسدددددددددددتنتاجات تدددددددددددرتبط ومدددددددددددا تولدددددددددددلت اليددددددددددد  البوالخدددددددددددارجي( فدددددددددددي حاف دددددددددددة ديدددددددددددالى 
الدددددددددددى وةددددددددددد  بعددددددددددد   تينبلدددددددددددور  مباشدددددددددددر  بموةدددددددددددو  وهددددددددددددف الدراسدددددددددددة ممدددددددددددا دفددددددددددد  البددددددددددداح 

فدددددددي  الندددددددزو منهدددددددا فدددددددي حدددددددل مشدددددددكلة  اً التدددددددي تأمدددددددل ان تسدددددددهم فدددددددي حدددددددل ولدددددددو جدددددددزء التولددددددديات
 - :يما يأت البحث يوليلذا ، منطقة الدراسة

ا دددددددددداد خطدددددددددة تتةدددددددددمن سياسدددددددددة التعامدددددددددل مددددددددد  الندددددددددزو  بلدددددددددور   امدددددددددة ومددددددددد  الندددددددددازحين -1
فددددددددددي المجتمدددددددددد  المةدددددددددديف فددددددددددي حددددددددددال حددددددددددددوث النددددددددددزو  مددددددددددر  اخددددددددددري مدددددددددد  ا ددددددددددداد كدددددددددددوادر 

 عامل م  النازحين وفنيين لديهم الخبر  في الت
وةددددددددددددد  خطدددددددددددددط وبدددددددددددددرام  محددددددددددددددد  تتنددددددددددددداول جواندددددددددددددا المختلفدددددددددددددة للتخطددددددددددددديط الحةدددددددددددددرو -2

لمحاف دددددددددددة ديدددددددددددالى، ويسددددددددددددتر ي ايةدددددددددددا تحددددددددددددد  دددددددددددددد الندددددددددددازحين فدددددددددددي كددددددددددددل وحدددددددددددد  اداريددددددددددددة 
والمشدددددددددددددك ت التدددددددددددددي يعانوهدددددددددددددا والدددددددددددددذو يتناسدددددددددددددا مددددددددددددد  حجدددددددددددددم المديندددددددددددددة وامكانيتهدددددددددددددا مدددددددددددددن 

 الخدمات االجتما ية والمراف  العامة 
هددددددددددددات الحكوميددددددددددددة المختلددددددددددددة أن تعمددددددددددددل  لددددددددددددى وةدددددددددددد  التسددددددددددددهي ت يجددددددددددددا  لددددددددددددى الج-3

 تدددددددددددددوفيرو الةدددددددددددددرورية ال زمدددددددددددددة لقيدددددددددددددام بالمشدددددددددددددرو ات االنمددددددددددددداء االقتلدددددددددددددادية واالجتما يدددددددددددددة 
 مددددددددددن مراكددددددددددز تعلدددددددددديم ومستشددددددددددفياتكددددددددددل مددددددددددا يحتاجدددددددددد  النددددددددددازحين مددددددددددن الخدددددددددددمات الةددددددددددرورية 

ا المجمو ددددددددددات ومرافددددددددد  النقدددددددددل والكهربددددددددداء والميددددددددداه واللددددددددددرف اللدددددددددحي مدددددددددن اجدددددددددل اسدددددددددتيعا
  لكبير  من النازحينا
  ددددددددددداد  الندددددددددددازحين الدددددددددددى منددددددددددداطقهم االلدددددددددددلية لدددددددددددى إالعمدددددددددددل  لدددددددددددى الجهدددددددددددات المختلدددددددددددة -4

  بعد تحررها وتطهيرها واستقرار االمن فيها
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 قائمة المصادر
 القران الكريم

 الكتب والرسائل واالطاريح -أوال: 

 /احمددددددددددد قاسددددددددددم مفددددددددددتن،   قددددددددددة االنتمدددددددددداءات التقليديددددددددددة بتحركددددددددددات النددددددددددازحين داخليدددددددددداً   1
كليدددددددددددة اآلداا، جامعدددددددددددة  دراسدددددددددددة ميدانيدددددددددددة فدددددددددددي مديندددددددددددة بغدددددددددددداد، رسدددددددددددالة ماجسدددددددددددتير،

  2010بغداد، 
  1982 بغداد،مطبعة جامعة  العرا ،جغرافية سكان  الدين،أحمد نجم   2
 محاف دددددددددة فدددددددددي اللدددددددددحية للخددددددددددمات االقليمدددددددددي التبددددددددداين لدددددددددالط، احمدددددددددد هيددددددددد م اسدددددددددراء  3

 اإلنسددددددددددددانية، علددددددددددددوملل التربيددددددددددددة كليددددددددددددة ،(منشددددددددددددور  تيددددددددددددر  دكتددددددددددددوراه أطروحددددددددددددة ديدددددددددددالى،
  2013 ديالى، جامعة

 اللجنددددددددددددددددددة ذ2ط اللغددددددددددددددددددات، المتعدددددددددددددددددددد الددددددددددددددددددديموترافي المعجددددددددددددددددددم المتحددددددددددددددددددد ، االمددددددددددددددددددم  4
 .1965ذ اسيا لغرا االقتلادية

امنة يس موسى احمد، اللحة النفسية و  قتها بنو ية الحيا  لدي النازحين بمعسكر ابدو شدو    5
  2010كلية اآلداا، جامعة الخرطوم، بمدينة الفاشر والية شمال دارفور، رسالة ماجستير، 

 وتددددددددددددأ ير السددددددددددددودان فددددددددددددي النددددددددددددزا  ديناميكيددددددددددددات الشدددددددددددديو، محمددددددددددددد ابددددددددددددراهيم انتلددددددددددددار  6
 ماجسددددددددددتير، رسددددددددددالة المجتمعددددددددددي، والتحددددددددددول السددددددددددكان حركددددددددددة  لددددددددددى االهليددددددددددة الحددددددددددرا

  2010 الخرطوم، جامعة القانون، كلية
 العامددددددددددددة، المدنيددددددددددددة االحددددددددددددوال تسددددددددددددجيل قددددددددددددانون تطبيقددددددددددددات مددددددددددددن الخةدددددددددددديرو، زاهددددددددددددد   7

    1965ذ  السادسة السنةذ  33  دد
سدددددددددار  فاةدددددددددل موسدددددددددى اسدددددددددما يل، اال دددددددددار النفسدددددددددية للنزا دددددددددات  لدددددددددى المدددددددددرأ  النازحدددددددددة   8

(، 2015-2003الةدددددددددددددعين  -فدددددددددددددي معسدددددددددددددكرات الندددددددددددددازحين بواليدددددددددددددة شدددددددددددددر  دارفدددددددددددددور
رسدددددددددددددددددالة ماجسدددددددددددددددددتير، كليدددددددددددددددددة الدراسدددددددددددددددددات العليدددددددددددددددددا، جامعدددددددددددددددددة السدددددددددددددددددودان للعلدددددددددددددددددوم 

  2015والتكنلوجيا، 
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 الدددددددددددداخلي، الندددددددددددزو  بشدددددددددددأن التوجيهيدددددددددددة المبددددددددددداد  تطبيددددددددددد  تيددددددددددداك توريزمدددددددددددارتن، سدددددددددددوزان  9
 الدوحددددددددددددة، ،(الددددددددددددداخلي النددددددددددددزو  مشددددددددددددرو  – بروكنجددددددددددددز معهددددددددددددد  دقددددددددددددة، أبددددددددددددو تمدددددددددددديم ترجمددددددددددددة
2005  

، دار الفكدددددددددددددددر، 1لدددددددددددددددفو  خيدددددددددددددددر، الجغرافيدددددددددددددددة موةدددددددددددددددو ها ومناهجهدددددددددددددددا واهددددددددددددددددافها، ط  10
  2000دمش ، 

 مكتبدددددددددددة ،3ط االجتمدددددددددددا ي، العلمدددددددددددي البحدددددددددددث ألدددددددددددول حسدددددددددددن، محمدددددددددددد الباسدددددددددددط  بدددددددددددد  11
 القاهر   ملرية، االنجلو

دار ، 4ط اقتلددددددددددددداده، -سدددددددددددددكان  -الدددددددددددددوطن العربدددددددددددددي، ارةددددددددددددد  الخفددددددددددددداف، بدددددددددددددد  لدددددددددددددي   12
  2011، الفكر ناشرون وموز ون،  مان

 تيددددددددددددداء دار المجتمعيددددددددددددة، والتحددددددددددددديات السددددددددددددكاني االنفجددددددددددددار البيدددددددددددداتي،  بدددددددددددداس فددددددددددددراس  13
  2011ذ  مان والتوزي ، للنشر
 للمسددددددددددداهمة مقددددددددددددم لعدددددددددددرا ،ا فدددددددددددي الدددددددددددداخلي القسدددددددددددرو التهجيدددددددددددر حمدددددددددددز ، محمدددددددددددد كدددددددددددريم  14
 االنسددددددددددداني، بدددددددددددا من الخددددددددددداى الفلدددددددددددل /الدددددددددددوطني البشدددددددددددرية التنميدددددددددددة تقريدددددددددددر مشدددددددددددرو  فدددددددددددي
  2007 تموز بغداد،

ليددددددددددديا حسددددددددددين رحيمدددددددددد ، التحليددددددددددل الجغرافددددددددددي للعنوسددددددددددة فددددددددددي محاف ددددددددددة واسددددددددددط، رسددددددددددالة   15
  2017ماجستير تير منشور ، قسم الجغرافية، كلية التربية، جامعة واسط، 

، دار لدددددددددددفاء للنشدددددددددددر 1مددددددددددددخل الدددددددددددى الجغرافيدددددددددددة البشدددددددددددرية، ط نسددددددددددديم بدددددددددددرهم واخدددددددددددرون،  16
  1998االردن، -والتوزي ،  مان

 االسدددددددددددددر  بنددددددددددددداء فدددددددددددددي وأ رهدددددددددددددا الخارجيدددددددددددددة الهجدددددددددددددر  ان، نلدددددددددددددر ويدددددددددددددس حمدددددددددددددة واحدددددددددددددد   17
 منشددددددددددور ، تيددددددددددر ماجسددددددددددتير، رسددددددددددالة ،(السددددددددددليمانية مدينددددددددددة فددددددددددي ميدانيددددددددددة دراسددددددددددة  وو اهفهددددددددددا

  2005 االجتما ، قسم بغداد، جامعة اآلداا، كلية
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 المجالت والدوريات -ثانيا: 

التبددددددددددداين المكددددددددددداني ل ددددددددددداهر  الهجدددددددددددر  ، قددددددددددديس مجيدددددددددددد  لدددددددددددو ،  بدددددددددددد جبيدددددددددددل جبدددددددددددار  1
مجلددددددددددددة كليددددددددددددة التربيددددددددددددة ، القسددددددددددددرية الداخليددددددددددددة فددددددددددددي العددددددددددددرا   دددددددددددددا أقلدددددددددددديم كردسددددددددددددتان

  2014، 15، العدد جامعة بابل، ا ساسية
 االةدددددددددددددرار لتعدددددددددددددوي  قدددددددددددددانوني ن دددددددددددددام نحدددددددددددددو المحمددددددددددددددو، لدددددددددددددالط يدددددددددددددونس ذندددددددددددددون  2

 تكريدددددددددددت جامعدددددددددددة مجلدددددددددددة دولهدددددددددددم، داخدددددددددددل ل فدددددددددددراد القسدددددددددددرو الندددددددددددزو   دددددددددددن الناجمدددددددددددة
  2016 ،(2  الجزء ،(2  العدد ،(1  المجلد للحقو ،

 ،4 ددددددددددددد الفكدددددددددددر، مدددددددددددوارد مجلدددددددددددة المسدددددددددددتقبلية، والبحدددددددددددوث للتددددددددددددريا العربدددددددددددي المعهدددددددددددد  3
  2007 ايلول،

 الدوائر الحكومية -ثالثا: 

  2017 داهر  الهجر  والمهجرين في ديالى، 1
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