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  تقديرات السكانمتاهة ط و يخطتال

 مضر خليل عمر. د.أ      رقية مرشد حميد . د
  وحدة األبحاث المكانية 

 جامعة ديالى \ للعلوم االنسانيةكلية التربية 
 

 مقدمة

و     معالجة نتائج الحربين العالميتين في وخبرة مميزة ناجعة ممارسات تخطيطية  أوربالشعوب  
فلها لعديد من الشعوب النامية كذا حال او . والمواصالت واالتصاالت  اإلنتاج اتعملي التغيرات التقنية في

غيرات ، والت الداخلية المفتعلة لمعالجة آثار الحروب واالضطراباتأيضا تجاربها التخطيطية الناجحة 
جنوب شعوب ممارسات ، سواء من  واألمثلة عديدة. نتيجة الهجرات القسرية  الديموغرافية التي واجهتها
كثيرة من حاالت عدم االستقرار   افقد عانت شعوب . أم من أمريكا الالتينية  شرق آسيا أم من إفريقيا

، وقلة القصدي الناجم عن الحروب  الخارجية ، واالضطرابات الداخلية والهجرة الذاتية والتهجير ألقسري  
لشعب العراقي بكافة طوائفه ل صلحمجتمعة وبشكل متتابع ومؤثر كما منها  تالشعوب عانتلك من 

 .ومكوناته االجتماعية 

النظام صيغة  إلى يمركز حكم من نظام العالمية الثانية ودول العالم المتقدم انتقلت بعد الحرب  
 نمويةعلى حكومة مركزية تتولى التخطيط االستراتيجي و المشاريع الت اإلبقاءالالمركزي  في التنفيذ مع 
الذاتية  إمكاناتهااستثمار تها و اكفاء إلثبات ا واسعةالسلطات المحلية فرص انحةذات المقياس الكبير ، م

والتساؤل المطروح . األمر، مع توفير الدعم لها حيثما تطلب بما يخدم مجتمعها والبلد برمته وتطويرها 
العراقي ؟ ويقصد بالظرف  الشعوب  تشابهت ظروفها الداخلية مع معاناة الشعبمن هذه اآلن ، أي 

ليس هدف الورقة بالتأكيد نظام الحكم ؟ و نوعية لتغيرات الديموغرافية وطبيعة السلطة المحلية و ا: الداخلي 
احد أركان العملية التخطيطية ، ولكن تسليط الضوء على الفريد الغريب البحث عن نظير لحالنا 

 .جراء الظرف الراهن كتحدي يواجه المخطط قبل غيره   ومعطياتها الحيوية
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 مشكلة الدراسة

مكاناته للواقع ميداني التخطيط بعملية مسح  يبدأ  دراسة العوامل ، و ته اومسار واستكشاف مشاكله وا 
تجاهات يختلف بدرجة كبيرة عن اال اليوم والواقع الديموغرافي في عراق .المؤثرة عليه و اتجاه متغيراته 

فهل . داخلية  -ذاتية مما هي  أكثر، والعوامل المؤثرة عليه خارجية  3002عام  قبل سائدةالتي كانت 
لواقع ميداني ليقوم بمسح ؟ أم وما بعده   3030للتخطيط لعام  3002بيانات ما قبل  مخططسيعتمد ال
المستقبل ؟ وهل احتماالت  حسبوسطا لي حالة؟ أم يفترض ويبني عليه  غير المستقر حاليا الضبابي 

تساؤالت كثيرة ترتبط بطبيعة  مستقبل متين ؟ رسم أسسبما فيه الكفاية ل( صلب) فتراضي هذاال االالح
   . البيانات الديموغرافية التي يمكن للمخطط اعتمادها كأرضية لرسم سيناريوهات المستقبل 

 هدف الدراسة

أثر على لما له من تقديرات سكان العراق في المرحلة الراهنة ، في تأشير درجة التباين    
 .  والتخطيط للتنمية المستدامةلتركيب السكاني وتقديرات لتوقعات 
 منهجية الدراسة 

 3000عام أعداد سكان مدينة المقدادية وتخمين  تقديرلمعتمدة رسميا  أكثر من طريقة تباعا 
لحصر والترقيم ا، ومع نتائج من جهةمع بعضها البعض  تقديراتألغراض التخطيط ومقارنة ال( كنموذج)

 . من جهة اخرى الرسمي 
 قضاء المقداديةنسب التحضر في 

ي يعيش في خضم البيئة المحيطة به ، يزدهر بخصوبته و نمائه و يذبل المدينة كائن عضو 
ي تسليط حزمة ضوء ر لذا من الضرو . ويذوي عوده بما يطرأ عليه من ظواهر سلبية تعيق تقدمه و تطوره 

والبد من . والتركيز على موقع قضاء المقدادية من عملية التحضر هذه على التحضر في محافظة ديالى 
االشارة الى ان لموقع قضاء المقدادية الجغرافي وسط محافظة ديالى و جوار صدر نهر ديالى حيت 

ريفي في الوقت نفسه  –س حضري وتنافمزدوجة لقضاء ميزة جذب ا تاعطأهمية تتفرع االنهر والجداول 
 .  

السكان الحضر في قضاء المقدادية من السكان و مجموع الى أن نسبة ( 0)رقم يشير الجدول 
مجموع سكان المحافظة ومن مجموع السكان الحضر فيها متقاربة جدا وعبر السنين ، في وقت كانت 
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يؤكد ديمومة االهمية النسبية للسكن  مما ( زمنيا ومكانيا) هذه النسب متفاوتة في االقضية االخرى ،
وقد توضح ذلك في االستقرارية النسبية لمعامالت نمو السكان الحضر . والتحضر في قضاء المقدادية 

  ( . 3)ينظر جدول رقم . في مركز قضاء المقدادية مقارنة مع مراكز اقضية محافظة ديالى االخرى 

 (0)جدول 
 ضر بين اقضية محافظة ديالىالتوزيع النسبي للسكان والسكان الح

 0771 0791 0711 القضاء

 حضر سكان حضر سكان حضر سكان 

 216133 2062 236373 2369 2.6.09 37 بعقوبة

 026002 0.67 026022 0267 026.70 0.61 مقدادية

 036301 3062 026.77 0762 1..76 0967 خالص

 026111 .006 0269.2 .006 .32630 0.67 خانقين

 76229 .96 16197 .6. 0060.9 0063 بلدروز

 06120 263 16330 269 61.3. 762 كفري

 000 000 000 000 000 000 محافظة

 
 
 
 
 
 (3)جدول 
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 معامالت نمو المراكز الحضرية في محافظة ديالى
 74 - 74 74 - 74 74 - 44 الوحدة اإلدارية 44 - 57 57 - 74 74 - 74

 60.9. .3671 .611. بعقوبة 9..6. .9632 6922.

 .9623 26771 0267.0 كنعان 26200 0069.0 *

 ...96 7..6. .0.670 بني سعد 6.30. 0..6. *

 26720 26237 6190. مقدادية 26119 6003. 6020.

 36709 26220- 261.0 أبى صيدا 76.22 06902 36333

 .617. 6077. 16272 وجيهية * * *

 6010. 260.9 6309. الخالص 26239 ..0060 26092

 .2610 .3693 96310 منصورية 6710. .0673 *

 62.1. 26000- 0.6921 هبهب .2630 * *

 036.30 26121 306913 العظيم * * *

 06.90 26790 9..26- خانقين 06991 6.11. 6101.

 36392 .0631 26203 جلوالء .2693 * *

 .36.7 06190 362.2 السعدية 26071 26.11 06237

 6993. 36079 .0.620 بلدروز 36772 36.02 06209

 062.7- 26721- * مندلي 36733 062.2 060.2

 06991 ..0069 62.0.- سيف سعد * * *
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 ...26 ...26 16213 كفري .3609 .26.7 *

 36720 260.2 26.72 قرطبة 36002 36021 *

 لم تتوفر معلومات تساعد لحساب معامل النمو 
  3002 \ .0عمر ، مضر خليل ، النظام الحضري في محافظة ديالى ، مجلة ديالى ، : المصدر 

 3002قبل مدينة المقدادية معامالت نمو سكان 
جرت تعدادات متتابعة في حيث ،  0721المتوفرة الى عام العراقية تعود االحصاءات الرسمية  

وفرت هذه التعدادات بيانات يمكن الوثوق بها .  0771، ثم  0791،  0711،  ..07،  07.1اعوام 
 ألي وحدة ادارية في العراقبحساب معامالت نمو السكان ( في ضوئها)لألغراض التخطيطية ، و القيام 

عراق قد الحظ تباين معامالت ي في الوالدارس للوضع السكان. ورسم صورة التركيب السكاني للمجتمع 
وبالنسبة الى . للوحدة االدارية الجغرافي النمو مكانيا وزمنيا نتيجة الوضع االقتصادي والسياسي والموقع 

مدينة المقدادية ، التي تقع شمال شرق بغداد وعلى الطريق المؤدي الى طهران فقد جاءت معامالت نمو 
 .ادناه ( 2)رقم الجدول السكان الحضر فيها وكما مبين في 

 ( 2)جدول 

 مدينة المقداديةسكان معامل نمو 

التقدير لعام  معامل النمو المدة عدد السكان التعداد
3000 

07.1 7648    
07.. 12192 .1-07..  .600 0.1909 
0711 21345 ..-0711 2619 77..0 
0791 37444 11-0791 .619 02.2.2 
0771 .32.9 91-0771 2622 90232 
 77385 3.03  .300-71 21... تقدير .300

  1.807  3000 – 71 66218 حصر  3000 
معامل  نمو 

2602 
75042(300.) .1-0711  .631 00.329 

84667 .1-0791  .622 03..30 
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(3030) 

معامل نمو 
06901 

13232 
(300.) 

.1-0771  2672 790.2 

17302 
(3030) 

.1 – 300.  4.61 92272 

  .1 – 3000  260..  
 

الى أن مدينة المقدادية قد تنامت سريعا خالل النصف الثاني من القرن ( 2)رقم يشير الجدول 
الماضي ، ومالت الى االستقرار النسبي قبيل نهايته ، وبدأت تفقد قاطنيها بسبب تردي االوضاع االمنية 

يعني هذا ان اعتماد معامالت نمو سكان المدينة للفترة .  3002أحداث عام فيها وفي اقليمها بعد 
، ولهذا البد من ايجاد  ضع الراهنال تتناسب مع الو وغير واقعية يعطي نتائج مضخمة  3002السابقة ل 

 .  سبيل آخر لتقدير عدد سكان المدينة واالقليم للمدة التي يخطط لها 
 

 المسح بالعينة وتقديراتها
من مجتمع الدراسة تفي بالغرض ، ورغم ان الكثير %( 00)يرى االحصائيون أن عينة بنسبة  

من مجتمع الدراسة اال اننا أردنا التحقق %( .)العينة عندهم عن من الباحثين والدراسات ال تتجاوز نسبة 
وحسبت قيمة أخذنا مائة رقم من جداول االرقام العشوائية ورتبت كمصفوفة . من مصداقية هذا الرأي 

يعرض ( 2)الجدول رقم . المصفوفة صفوف كل صف من لالمعدل واالنحراف المعياري لكل عمود و 
لقد تاكد بال شك ان معدل معدالت العينات هو معدل مجتمع الدراسة ، ولكن معدل . نتائج هذا االختبار
ان يتم التعامل مع  لذا يجب. لم تصل الى معدل مجتمعها وبقيت تدور حوله %( 00)أية عينة بنسبة 

 . من مجتمعها فعال وأخذت بعلمية صادقة %( 00)نتائج العينات بحذر حتى وان غطت العينة نسبة 
 
 
 (2)جدول 

 معدل واالنحراف المعياري الرقام عشوائية
 المعدلاالنحرا 10 7 7 4 5 7 7 2 3 1 العينة
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 ف
1 80 30 23 64 67 96 21 33 36 90 28.66 54 

3 3 91 69 33 90 13 34 43 2 19 33.36 39.7 

2 61 26 30 2 23 94 23 75 85 79 32.46 49.8 

7 29 8 61 21 74 21 20 32 73 28 23.69 36.7 

7 89 42 34 11 50 32 74 27 29 60 23.71 44.8 

5 61 1 11 81 31 92 59 97 39 1 36.31 47.3 

4 32 31 23 51 90 93 30 57 6 69 29.01 48.2 

7 8 73 33 32 11 50 33 50 86 92 29.19 46.8 

7 12 31 61 36 73 72 43 28 76 61 22.26 49.3 

10 62 30 1 10 52 67 66 3 74 87 31.65 45.2 

االنحرا
 ف

30.8
9 

27.2
0 

22.5
0 

25.1
7 

27.5
6 

32.1
1 

19.5
3 

26.8
0 

32.1
3 

32.0
 معدل المعدالت 8

 المعدل
43.7 36.3 34.6 34.1 56.1 63 40.3 44.5 50.6 58.6 46.18 

46.1
8 

 David Ebdon , Statistics in Geography : A Practical: مصدر االرقام العشوائية 

Approach , Basil Blackwell 1981, Oxford, p188 . 

 
للمدينة عدا ثالث %( .)مع هذا و لتوفير بيانات عن مدينة المقدادية فقد تم القيام بمسح ميداني بنسبة 

وجاءت النتائج غير مطابقة لالسقاطات  %( .000)فيها حيث شملت بمسح بنسبة محالت سكنية قديمة 
 فايها سيعتمد المخطط ؟  . قة وال لتقديرات الحصر والترقيم بالسا
 

 تقديرات الجهات الرسمية
تقوم دوائر االحصاء في المحافظات ، وفي الجهاز المركز لالحصاء بتخمينات وتقديرات اولية  

لمجموع السكان ، ومن ثم تعمل على تجزئة الرقم الكلي الى مكونات تركيبة السكان حسب البيئة والنوع و 
فمثال ، فان نسب .  تعدادات سابقة محسوبة في الوحدة االدارية والفئة العمرية استنادا الى نسب مئوية 

 . أدناه في ( .)رقم والجدول ( .)رقم سكان الوحدات االدارية في المحافظة توزع كما في الجدول 
 (.)جدول 

 النسب المئوية لسكان الوحدات االدارية في محافظة ديالى 
 من مجموع السكان فيها ونسبتهم حسب البيئة 
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 الريف الحضر نسبة السكان الناحية القضاء

 بعقوبة

 37 10 .0160 مركز القضاء
 .. 22 3699 كنعان
 .9 .0 9630 بني سعد
 3. 29 263 بهرز

 0. 27 2.6.3 مجموع القضاء

 المقدادية

 2. 21 00600 مركز القضاء
 11 32 3699 ابي صيدا
 93 09 3611 الوجيهية

 2. 21 0.6.7 مجموع القضاء

 الخاص

 .. 22 967 مركز القضاء
 93 09 2692 المنصورية
 .9 02 610. هبهب
 .9 .0 0622 العظيم

 .1 .3 ..306 مجموع القضاء

 خانقين

 22 .. .62. مركز القضاء
 .2 2. 6.1. جلوالء
 .. 22 2603 السعدية

 21 2. 02602 مجموع القضاء

 بلدروز

 27 0. .60. مركز القضاء
 10 20 0679 مندلي
 .. 22 0697 قزانية

 .. .2 7603 مجموع القضاء

 كفري
 غير مبين مركز القضاء

 7. 20 36.0 قرة تبه
 19 33 2601 مجموع القضاء

 7. 20  مجموع المحافظة
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 (.)جدول 

 النسب المئوية للعاملين حسب النشاط االقتصادي في محافظة ديالى
 المجموع االناث الذكور النشاط االقتصادي
 0963 .0.6 0969 الزراعة والصيد
 .06 063 061 التعدين والمحاجر
 .26 369 269 الصناعة التحويلية

 .36 067 369 الكهرباء والغاز والماء
 162 061 967 التشييد والبناء

 0263 360 0.60 تجارة المفرد والمطاعم
 63. 060 162 النقل والمواصالت
 .206 362. 3.60 التمويل والتأمين

 263 262 263 الخدمات المجتمعية
 .026 3060 0262 العاطلين عن العمل

 
، ما هي درجة الدقة  (وألن الرقم االجمالي هو تقدير وتخمين بحد ذاته)استنادا الى هذه النسب ، 

التي تعطى للنتائج ؟ خاصة وان النسب تعود الى تعداد سابق في ظرف االحصائية ومستوى الثقة 
 . المعتمد في اشتقاق النسب ( حسابة ام حاسبة) آلة الحسابيختلف كليا ، ودقة حسابها تعتمد على 

 
 

 مع الحصر المستقبلية السقاطاتمقارنة ا
باعتماد معامالت نمو السكان للمدد السكانية نجد ان االسقاطات ( 2)بالعودة الى جدول رقم  

( .1129)بين  3000تقديرات سكان مدينة المقدادية لعام جانبت الواقع كثيرا ، فقد تراوحت قد السابقة 
ولعل السبب وراء هذا الفرق ان . نسمة ( 309..)بتقدير الحصر  جاءفي حين  (0.1909)و

الجاذبة والطاردة ، وهذا غير حاصل في الظرف العام كما هو بعوامله االسقاطات تفترض استمرار 
االجتماعية متحركة و تبدالتها متسارعة وبجميع االقتصادية و فالمتغيرات السياسية و . منطقة الدراسة 
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فان مدينة المقدادية ( 2602)بقيمة السكان وباعتماد معامل نمو . وبشكل غير منضبط االتجاهات 
في حين . على التوالي  3030و  .300امي عنسمة ( 1..92)و( 1.023)عدد نفوسها سيكون 

و  .300عام ( 13232)الى ( 06901)بقيمة السكان تنخفض التقديرات عند اعتماد معامل نمو 
  .   3030عام نسمة ( 17302)
 

 إحصائية أم سياسية ؟:  المتاهة
يعالج التخطيط تحديات الواقع ليرسم مسارات ، عند اتباعها بدقة وحرص ، تودي الى حياة  

وتحديات الحياة في عراق اليوم كثيرة ومتنوعة ومتداخلة ومتشابكة ، لذا على المخطط . افضل للمجتمع 
ليعتمده في رسم صورة المستقبل ومسار خطوات  Key factorأن يبحث عن العامل الحاسم فيها 

االرضية التي يعتمدها المخطط في في الوقت نفسه يشكل ولعل العامل الحاسم واالكثر تاثيرا ، و . العالج
وهو بطبيعته متحرك ، وحساس . ، هو التركيب الديموغرافي للسكان م الواقع ويقدر متطلبات المستقبلتقيي

  ( . الطبيعية والبشرية)تجاه الظروف جميعها 
موقع مهم في أجندة العديد من االحزاب اليوم في للسكان في عراق وألن التركيب الديموغرا 

فكل جهة ( . احصائيا وعمليا)صراع لل افقد أصبح ميدانوالفئات السياسية و المجاميع العرقية والدينية 
تريد تعزيز فكرتها ومصالحها من خالل عرض تقديرات تراها تمثل الواقع ، او بصراحة الواقع كما تريد 

  .وتتمنى 
الديني الدائر في عراق  –القومي  –الطائفي  –والسؤال هنا ، في خضم متاهة الصراع السياسي 

اليوم ، كيف سيعمل المخطط  ليخرج ببرامج تخدم العراق بجميع ارضه وشعبه بغض النظر عن التركيبة 
 االحزاب والفئات السياسية المتناحرة ويبرمج عملية تنفيذها ؟ ( رؤى)االثنية ؟ ام انه سيعتمد 

وهرها متاهة سياسية  قبل ان تكون هي في ج( اعداد السكان)بعبارة اخرى ، أن متاهة االرقام  
والجانب العلمي فيها سهل المعالجة وباقل جهد ، ولكن معالجة السبب الخفي ورائها هي التي . علمية 

ن معالجة االعراض . وتتطلب جهدا جمعيا استثنائي ( الشخصية و االجتماعية و العامة)فيها الخسائر  وا 
ت تعمل مرحليا ولكنها تجعل العلة تتفاقم وتأكل الجسم وتذويه ال تعني معالجة المرض واسبابه ، فالمسكنا

و واجبنا كباحثين تطبيقيين ، أن نشخص العلة من خالل االعراض ، ونترك العالج لصانعي .  تدريجيا 
الوطنية في عمله ، أو أن  –، إما أن يعتمد الحيادية العلمية صعبين المخطط خيارين ويواجه . القرارات 

 . واهلل ولي التوفيق  . لسياسي وميوله ويسخر معرفته وخبرته لهذا المقصد يتبع هواه ا
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 المصادر والمراجع
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة  -

  .300محافظة ديالى : االحصائية السنوية 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة  -
  3007 – 3009االحصائية السنوية 

وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، نتائج  -
  3000الحصر والتعداد 

ئي ، مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة ، تقديرات السكان وزارة التخطيط والتعاون االنما -
  3001لعام 

 3002 \ .0عمر ، مضر خليل ، النظام الحضري في محافظة ديالى ، مجلة ديالى ،  -

- David Ebdon , Statistics in Geography : A Practical Approach , Basil 

Blackwell 1981, Oxford    

 


