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  األشرفتحليل جغرافي للھجرة القسرية الى مدينة النجف 

  ةقسم الجغرافي ،كلية اآلداب  ،جامعة الكوفة  ، كفاح داخل عبيس.م.م
  

  : المقدمة 
تعد الهجرة واحدة من انماط الحركة المكانية والمقصود بها االنتقال من مكان الى اخر دون النظر 

ــ ى طبيعــة العوامــل الواقعــة الــى ذلــك ، واذا مــا اســتهدف مــن هــذا الــى المســافة التــي قطعهــا المنتقلــون ، وال
وتقع الهجرة تحـت تـأثير عوامـل متداخلـة بـين منـاطق الطـرد . االنتقال تغير محل االقامة اطلق عليه هجرة 

ومناطق الجذب السكاني حيـث يـتم جـذبهم مـن . للسكان وحيث يتم طرد بعض السكان لسبب من االسباب 
  .)1(مناطق السباب معينة

قامــة االعتيــادي الــى مكــان اخــر ، لــذا فهــي تعنــي التغيــر فــي فتعــرف الهجــرة بانهــا تغيــر مكــان اال
وهي بهذا المعنى ظاهرة يمارسها االفراد والجماعات ، اال انها مع تزايدها وما تتركـه مـن . المحيط والسكن 

وقـد يكـون تغييـر .حة وبـارزة تصـبح ظـاهرة واضـاثار سلبية لكال المنطقتين االصـل ومكـان االقامـة المؤقـت 
محــل االقامــة داخــل حــدود الدولــة السياســية التــي ينتمــي لهــا الســكان داخــل حــدود المحافظــة نفســها ، او قــد 

  . )2(يكون االنتقال من الريف للمدينة او من حي الخر او من مدينة الخرى 
يقـيم فيـه عنـد بدايـة كما يعرف المهاجر بانه الشخص الذي يغير محـل اقامتـه المعتـاد اي انـه كـان 

منطقــة المغــادرة او منطقــة ( وهــو المكــان الــذي حــدثت فيــه الحركــة . الهجــرة او عنــد اخــر انتقــال او حركــة 
الــى مكــان اخــر علــى االقــل مــرة خــالل فتــرة الهجــرة يقصــد االقامــة الدائمــة فيــه ، ويعــرف بمنطقــة ) االصــل 

وحركـة . ويقيم فيه المهاجر حتـى انتهـاء الهجـرة . وهو المكان الذي انتهت اليه الحركة . الوصول والهدف 
   .)3( تستغرقهالهجرة تختلف من حيث المسافة المقطوعة والزمن الذي 

وقد يكون التهجير قسري الي يدخل ضمن نطاق الهجرة الداخلية في العـراق ، والـذي يشـكل طابعـًا 
المنـاطق الجاذبـة للسـكان ، وتمثـل  ، يرجع اسبابها الى عدة عوامل طاردة من سكان المناطق المهاجرة الى

  . مدينة النجف االشرف احدى هذه المناطق الجاذبة والتي هي محور دراسة بحثنا 

                                                 

   . 2007، ص 2001،  1عبد علي الخفاف ، الجغرافية البشرية ، اسس عامة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ط )1(

 . 418، ص  1988النشر ، الموصل ، طه حمادي الحديثي ، جغرافية السكان ، دار الكتب للطباعة و ) 2(

رقــم ( ، سلســة الكتــب الجغرافيــة ســعدي ، دراســات فــي جغرافيــة الســكان ، منشــأة المعــارف باالســكندرية عبــاس فاضــل ال) 3(
   .  155، ص  1980، مطبعة اطلس ، القاهرة ، ) 46
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يعني انتقال الناس من مكان سكناهم االصلي بـاالكراه واالقامـة فـي امـاكن اخـرى  قسريفالتهجير ال
. كـون المـأوى االفضـل لهـم وترك ما تعودوا عليه من نمط معيشـي خـاص بهـم الـى حيـاة اخـرى عسـى ان ت

وللهجـرة القسـرية تعريفـات عـدة فمـنهم مـن عرفهـا بانهـا انتقـال االفـراد والجماعـات الـذين ال يملكـون قـدرة فــي 
او انهــا انتقــال مجموعــة مــن االشــخاص للعــيش فــي  .)1(اتخــاذ قــرار بــالهجرة او البقــاء مــن مكــان االصــل 

او انها نمط يخضع فيها النـاس لعـدة ظـروف  .)2(ا له مجتمع اخر بعيدًا عن العنف والتعسف الذي تعرضو 
طارئة قد تكون سياسية او عسكرية تضـطرهم لتـرك مكـان اقـامتهم قسـرًا وتحـركهم علـى شـكل جماعـات مـن 

   .)3(الناس باتجاه اماكن اخرى لالقامة فيها السباب سياسية او اجتماعية او دينية او ثقافية 
رية تعني انتقال العوائل مـن امـاكن سـكناهم االصـل مـن مختلـف وبذلك ترى الباحثة ان الهجرة القس

العـراق الـى امـاكن اكثـر امنـًا واسـتقرارًا مـن تلـك التـي تركوهـا السـباب خارجـة عـن ارادتهـم كـأن  المناطق في
  .تكون طائفية او مذهبية 

 والـــذي يهمنـــا فـــي هـــذا البحـــث الـــذي نحـــن بصـــدده الـــى دراســـة الهجـــرة القســـرية الـــى مدينـــة النجـــف
والتركيــز علــى حجــم الهجــرة المتجهــة قســرًا الــى منطقــة الدراســة لعــدة )  2007 – 2004( االشــرف للفتــرة 

  . برز المشاكل واالثار الناجمة عنها ى ااسباب مشار اليها انفًا وعل
الباحثــة مبــررات عــدة لدراســة هــذا الموضــوع كــان فــي مقــدمتها االهميــة العلميــة لدراســة وقــد دفعــت 

. لقسرية للكشف عن دوافع واسباب الهجـرة ومـا تركـه مـن اثـار ايجابيـة وسـلبية فـي آن واحـد ظاهرة الهجرة ا
وتباين توزيع المهجرين الوافدين قسرًا الى منطقة الدراسة ، فضًال عن طبيعة التغيرات الحاصلة نتيجـة هـذه 

  .الهجرة
مهجـــرين قســـريًا مـــن وتـــم تحليـــل ظـــاهرة الهجـــرة القســـرية اعتمـــادًا علـــى بيانـــات احصـــائية لتوزيـــع ال

  . وتباين توزيعهم ما بين احيائها ) . 2007 – 2004( مختلف مناطق القطر الى منطقة الدراسة للفترة 
لهذا هدف البحـث بـالتعرف علـى ظـاهرة الهجـرة القسـرية وتحليـل العوامـل المسـببة للهجـرة ، وعالقـة 

  .  من المشاكل واالثار والنتائج المتراكمة عنها يدذلك ببروز العد
ـــة فـــي دراســـتها علـــى مجموعـــة مـــن االدوات  التـــي تمثـــل شـــرطًا للتحليـــل الجغرافـــي اعتمـــدت الباحث

ــــرة  ــــالمنهج االحصــــائي بتحليــــل البيانــــات الرســــمية للمهجــــرين للفت ــــت ب ــــم ) 2007 – 2004( فتمثل والتــــي ت

                                                 

   . 203، ص  1985يونس حمادي ، مبادئ علم الديموغرافية ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، ) 1(

   . 299، ص 1984مد عزيز ، جغرافية السكان ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل ، رياض ابراهيم السعدي ، ومكي مح) 2(

نبيــل عمــران موســى الخالــدي ، الهجــرة القســرية فــي العــراق ، دراســة اجتماعيــة فــي بعــض مشــكالت المهجــرين فــي مدينــة الديوانيــة ، مجلــة كليــة ) 3(
   . 527، ص  2008، جامعة القادسية ، القادسية ،  84االداب ، ع 



 

  ةالجغرافيالمؤتمر ث الثالمحور   جامعة واسط       /المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية 
________________________________________________________________  

 

  
  
  

 2011نسيان  7-6بالعلم والمعرفة نبني العراق الجديد  
 

الهـالل ظمـة الدائرة المعنيـة للهجـرة والمهجـرين فـي مدينـة النجـف االشـرف ، وبيانـات منالحصول عليها من 
االحمــر التــي اظهــرت اهتمامــًا كبيــرًا بشــؤون المهجــرين داخليــًا فــي العــراق خــالل تقاريرهــا الصــادرة شــهريًا 

الظـاهرة فضـًال عـن المـنهج الوصـفي لدراسـة . لمعرفة الزيادة المستمرة العـداد الوافـدين الـى منطقـة الدراسـة 
  . المدروسة

السر المهجرة قسرًا الـى مدينـة النجـف االشـرف ، عينة من مختلف ا) 150(اذ تم سحب ما يقارب 
الحـظ . وهذه العينات توزعت على عدة فئات متباينة في االعمار والمهن وامـاكن اقـامتهم السـابقة والحاليـة 

فضــًال عــن التعــرف الــى المشــاكل التــي مـازالوا يعــانون منهــا وآرائهــم فــي وضــع اجــراءات مــن ) . 1(الجـدول 
مقـــابالت الشخصـــية مـــع مجموعـــة مـــن اليوميـــة ، وذلـــك مـــن خـــالل اجـــراء الهم شـــأنها التخفيـــف مـــن معانـــات

والـدائرة المعنيـة بشـؤون الهجرة والمهجـرين ، المهجرين في جهات متعددة من المدينة ، ومع مسؤولي واقسام وزارة 
جرين والتي بدورها تقـوم علمًا ان اغلب هذه العينات حاصلة على هوية من دائرة الهجرة والمه. المهجرين في منطقة الدراسة 

  .بتقديم المساعدات المادية لهم للتخفيف من معاناتهم 
( تضــمنت الدراســة ثالثــة مباحــث االول منهــا تنــاول توزيــع جغرافــي لواقــع الهجــرة القســرية فــي منطقــة الدراســة للفتــرة 

، بينمـا تنـاول المبحـث الثالـث في حين تناول المبحث الثاني معرفة االسباب والمشكالت التي برزت عنها ) 2007 – 2004
  .االثار والمعالجات 

  ) 1(جدول 
  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 

  النسبة   العدد  الفئـــات     ت
  الذكور   الجنس   -1

  االناث 
69  
80  

46  
54  

  35 – 22  العمر   -2
  فما فوق  65 – 36

63  
87  

42  
58  

  5 – 3  عدد افراد االسرة   -3
6 – 8   

  فاكثر 10 – 9

45  
93  
12  

3  
62  

8 %  

  يقرأ ويكتب   التحصيل العلمي   -4
  متوسطة
  اعدادية
  بكالوريوس

65  
22  
25  
38  

43  
14  
16  
25  

  بغداد  السكن السابق  -5
  نينوى

75  
35  
15  

50  
23  
10  
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  ديالى
  صالح الدين
  مدن متفرقة 

15  
10  

10  
6  

  موظف  المهنة السابقة   -6
  متقاعد
  كاسب
  عاطل

45  
35  
45  
25  

30  
23  
30  
16  

  موظف  المهنة الحالية   -7
  متقاعد
  كاسب
  عاطل

33  
25  
42  
50  

22  
16  
18  
33  

  . باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية للبحث  من عمل الباحث: المصدر 
  

 – 2004( ة الــــى مدينــــة النجــــف االشــــرف للفتــــرةتوزيــــع جغرافــــي للهجــــرة القســــري: اوًال 
2007(.   

اً  ان التوزيـــع الجغرافـــي لســـكان المدينـــة اخـــذ   لمعـــدالت النمـــو الســـكاني  باالنتشـــار تبعـــ
دة مــن مختلــف محافظــات القطــر الطبيعــي م التوصــل مــن خــالل ذلــك الــى . ، والهجــرة الوافــ وتــ

نتيجة مفادها ان سبب تزايد االعداد الوافـدة مـن السـكان للمدينـة كـان لـيس فقـط بسـبب تـردي 
  . صادي في تلك المناطق الذي اصاب حركة النشاط االقتوانما الشلل التام الوضع االمني 

ـــة ) 2(اذ يالحـــظ مـــن الجـــدول    ـــاء المدين رًا توزعـــوا بـــين احي داد المهجـــرين قســـ ـــأن اعـــ ب
م  ارية لــ ا المركــز االداري لمحافظــة النجــف االشــرف والمحاطــة بمراكــز حضــ ا باعتبارهــ واقليمهــ

  .تدخل ضمن منطقة دراستنا 
داد المهجـرين اذ احتلت المناطق الجنوبية من مدينـة النجـف النصـيب االو   فـر مـن اعـ

رًا ، اذ تــــراوح حجمهــــم بــــين  مهــــاجر عكــــس المنــــاطق الشــــمالية التــــي ) 4000 – 3000( قســــ
  ) .1(مهاجر الحظ الخريطة ) 2000- 1000(فض فيها اعداد المهجرين ما بين انخ
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القسـم االكبـر مـن ان وتباين التوزيع الجغرافي ما بين احياء منطقة الدراسة يعود الى   
ا اذ انهـم يميلـون المهاجرين ي وجد لديهم صالت قرابة او جوار فـي المنـاطق التـي انتقلـوا اليهـ

  . للهجرة الى مناطق تواجدهم االصلية 
وتعــد مدينـــة النجــف االشـــرف مــن المـــدن المهمــة التـــي تتمتــع باهميـــة تاريخيــة ودينيـــة   

ًا للمهـــاجرين والتـــي تتمتـــع بمركـــز ا ذب ســـتقطاب وسياســـية واداريـــة فـــاعتبرت مـــن اهـــم المـــدن جـــ
ذا االمـر يعـود الـى العامـل  كبير للمهاجرين وخصوصًا من المحافظات الجنوبية والوسطى وهـ

ام علــي بــن ابــي ذالــديني الــ ا لوجــود مرقــد االمــ أة المدينــة وتطورهــ ًا فــي نشــ ي لعــب دورًا مهمــ
يـــــه الســـــالم( طالـــــب  ا ) . عل ًال عـــــن كثـــــرة خـــــدماتها واتســـــاع انشـــــطتها بمختلـــــف مرافقهـــــ فضـــــ

  . صناعية االقتصادية وال
مـن مجمـوع  )1(نسـمة) 35006( اذ بلغ حجم الهجرة الوافدة قسرًا الـى منطقـة الدراسـة   

     . )2(نسمة ) 41861(اعداد المهاجرين البالغة 

                                                 
دائــرة المهجــرين والمهــاجرين ، محافظــة النجــف االشــرف ، قســم الشــؤون االنســانية ، ســجالت المهجــرين والمهــاجرين الــى مدينــة النجــف ) 1(

   . 2007االشرف ، كانون الثاني 

يـة والثالثـون، مركـز دراسـات ، السـنة الحاد 352هيئة الهالل االحمر العراقي ، المهجرون في داخل العراق ، مجلة المستقبل العربي ، العدد ) 2(
   . 2008الوحدة العربية ، حزيران ، 
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  ) 2(جدول 
  )  2007 – 2004( اعداد المهجرين الوافدين الى مدينة النجف االشرف للفترة 

  مهجرين عدد ال  االحياء   ت  عدد المهجرين   االحياء  ت
  866  االنصار  -24  70  الفارس   -1
  389  القادسية  -25  164  الحنانة   -2
  363  المدينة القديمة  -26  300  الحسين  -3
  484  الرحمة  -27  571  الكرامة   -4
  131  المهندسين  -28  104  العلماء   -5
  20  االطباء  -29  329  الغدير  -6
  175  الفاو  -30  233  الرسالة   -7
  24  ابو طالب  -31  550  العروبة   -8
  4  حي عدن  -32  595  الغري  -9
  12  الهندية  -33  103  العمارات السكنية   -10
  63  ابو خالد  -34  559  السالم  -11
  295  االمام المهدي  -35  436  العدالة  -12
  1462  النصر  -36  212  الفرات  -13
  1338  الميالد  -37  30  احياء النداء  -14
  1767  الوفاء  -38  72  النفط  -15
  1309  القدس  -39  570  االمير  -16
  1120  الجمعية  -40  199  السعد  -17
  3039  المكرمة  -41  423  االسكان  -18
  2247  الجديدات  -42  101  المثنى  -19
  4419  العسكري  -43  163  المعلمين  -20
        494  الزهراء  -21
        277  الحوراء  -22
        913  الشرطة  -23

  
دائرة المهجرين والمهاجرين ، محافظة النجـف االشـرف تماد على بيانات عمل الباحث باالع: المصدر     

  . 2007قسم الشؤون االنشائية ، سجالت المهجرين والمهاجرين الى مدينة النجف االشرف ، كانون الثاني 
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  ) 2(خريطة 
  ) 2007 – 2004(توزيع اعداد المهجرين الوافدين الى احياء مدينة النجف االشرف للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .2(باالعتماد على بيانات جدول  عمل الباحث: المصدر 
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يتضـــح لنـــا تبـــاين تـــوزيعهم اذ تحتـــل محافظـــة بغـــداد المرتبـــة االولـــى ) 2(ومـــن مالحظـــة الخريطـــة 

وجـاء من مجموع مهـاجرين المحافظـات الوافـدة الـى منطقـة الدراسـة ) 0.03 – 0.07( وبنسبة تراوحت بين 

من %)  0.01 0.02 – 0.03( بين وبنسبة تراوحت ) الدين ، وبابل  االنبار ، صالح (ظات بعدها محاف

 – 2004( الـــى مدينـــة النجـــف االشـــرف وللفتـــرة المجمـــوع العـــام العـــداد المهـــاجرين فـــي محافظـــات القطـــر 

2007  . (  

  ).3( الحظ الجدول

راء العمليــات االرهابيــة اذ تبــين لنــا ان تلــك المحاظــات كانــت مــن اكثــر المنــاطق التــي تضــررت جــ

  . التي حدثت فيها 

ان )  2007 – 2004( توزيع المهاجرين داخليًا في العراق للفتـرة باذ اظهرت البيانات االحصائية 

من مجموع المهاجرين فـي %) 1.9(المجموع الكلي للعوائل المهجرة قسرًا الى محافظة النجف االشرف بلغ 

   .)1(نسمة ) 41861( رين حوالي القطر ، اذ بلغ عدد افرادها المهاج

 )2(نسـمة) 35006(اما حجم الهجرة القسرية الوافدة الى منطقة الدراسـة قـد بلغـت كمـا ذكـرت سـابقًا 

  . من مجموع الكلي للهجرة الوافدة الى المحافظة 

وهـــذا دليـــل علـــى ان منطقـــة الدراســـة مـــن المـــدن المهمـــة الجاذبـــة لكافـــة المهـــاجرين ومـــن مختلـــف 

لنظر لمــا هــو متــوفر فيهــا مــن مميــزات اهمهــا المركــز الــديني المقــدس واالداري وتــوفر الخــدمات المنــاطق بــا

  . ووفرة فرص العمل المختلفة 

                                                 
   . هيئة الهالل االحمر العراقي ، المهجرين في داخل العراق ، مصدر سابق ) 1(
    .دائرة المهجرين والمهاجرين ، محافظة النجف االشرف ، مصدر سابق ) 2(
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  ) 2(خريطة 
  ) 2007 – 2004(التوزيع النسبي لحجم الهجرة الوافدة الى مدينة النجف االشرف للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .3(اد على بيانات جدول باالعتم عمل الباحث: المصدر 



 

  ةالجغرافيالمؤتمر ث الثالمحور   جامعة واسط       /المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية 
________________________________________________________________  

 

  
  
  

 2011نسيان  7-6بالعلم والمعرفة نبني العراق الجديد  
 

  ) 3(جدول 
  التوزيع النسبي لحجم الهجرة الوافدة من المحافظات الى مدينة النجف االشرف للفترة 

 )2004 – 2007  (  
    

  (%)النسبة   العدد  المحافظة 
  %83  29080  بغداد
  %07  2344  ديالى
  0.01  449  بابل
  0.0002  10  واسط

  0.02  774  صالح الدين
  0.03  1169  االنبار
  0.03  865  نينوى
  0.1  307  كركوك
  0.0001  4  سليمانية
  0.0001  4  تكريت
    35006  المجموع

  
باالعتماد على بيانات دائرة المهجرين والمهاجرين ، محافظة النجـف االشـرف  من عمل الباحث: المصدر 

  .  2007الثاني  ، قسم الشؤون االنسانية ، سجالت المهجرين الى مدينة النجف االشرف ، كانون
  

  . االسباب والمشكالت التي برزت عن الهجرة القسرية الى منطقة الدراسة : ثانيًا 
  : االسباب  -1

يعتبر التهجيز ظاهرة اجتماعية تفشـت فـي العـراق نتيجـة الحـروب المريـرة التـي مـا زال يعـاني منهـا 
للصــراعات االقليميــة بــين مختلــف والتــي جعلــت الــبالد ســاحة  2003منــذ ثالثــة عقــود كــان اخــر نهايــة عــام 

والتـي اثـرت فـي تبـاين توزيـع اعـداد . طوائفه سببًا رئيسيًا في بروز ظـاهرة الهجـرة القسـرية فـي عمـوم الـبالد 
المهـــاجرين الوافـــدين قســـرًا الـــى مدينـــة النجـــف االشـــرف وبـــروز عـــدة مشـــاكل ســـكنية اقتصـــادية واجتماعيـــة 
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بـروز الظـاهرة فـي منطقـة الدراسـة اليها آنفًا والتي ساهمت في  تولدت عنها والمشاروصحية ، واالثار التي 
  . يحتاج الى معالجتها والتقليل من آثارها ونتائجها  شكلوب

اذ اعتبرت البداية الحقيقيـة للتهجيـر القسـري عنـدما فجـر متمـردون مـزارات مقدسـة فـي تلـك المـدن   
، اذ اشـعل ذلـك الهجـوم صـراعًا طائفيـًا  2006، وفي سامراء عـام  2005 – 10 – 15منها الكاظمية في 

وفــر االالف مــن الشــيعة مــن منــاطق ســنية . مســلحًا فــي انحــاء العــراق علــى نطــاق لــم يــر مثلــه مــن قبــل 
كمــا فــر مســيحيون مــن منــاطق ســنية الــى كردســتان فضــًال عــن عقــود مــن االضــطهاد الشــديد . وبــالعكس 

ومع االنفـالت االمنـي الـذي صـاحب .  )1(ي العراقوالعقوبات ، صدعت سالمة النظام والمجتمع المدنيين ف
انعـــدام مؤسســـات الدولـــة ، وتفـــاقم الوضـــع مـــع تصـــاعد العمليـــات العســـكرية لمحاربـــة االرهـــاب ، والعمليـــات 

المهجـرة االرهابية والهجومات االنتحارية التي طالت جميع شرائح المجتمـع وخلفـت عشـرات االالف العوائـل 
  والنازحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق 

فضًال عن انحالل وزاتي الداخلية والدفاع وعزل جميع العاملين بها خـارج الخدمـة ، وحرمـانهم  .)2(خارجه و 
من حقوقهم المدنية كانت سببًا في تدهور الوضع االمني في البالد وبالتالي انتشار ظاهرة التهجير القسـري 

الســالح معينــة بـالهجرة تحــت تهديــد  ، خاصـة بعــد ان اجبــرت اغلـب العوائــل التــابع احــد افرادهـا لجهــة امنيــة
والقوة حفاظًا على حياته ، باالضافة الى دوافع الهجرة المشار اليها فان هنـاك عوامـل اخـرى تمثلـت بالـدافع 
االجتماعي حيث ينتقل المهاجرون من مكان يحـاولوا ان يتكيفـوا معـه او دينـي اذ ان هـذا العامـل لعـب دورًا 

  .)3(ديني والطائفي كبيرًا في فترة ظهور التعصب ال
   -:المشكالت الناجمة عن الهجرة القسرية  -2

مــن المؤكـــد ان يـــنجم عـــن التهجيـــر القســـري فــي العـــراق العديـــد مـــن المشـــكالت المتمثلـــة بالمشـــاكل   
نتيجــة الســكنية واالقتصــادية واالجتماعيــة والصــحية وغيرهــا مــن المشــاكل والمعانــاة التــي واجهــت المهجــرين 

من السكان من مختلف مناطق العراق الـى مدينـة النجـف ، لـذا سنسـتعرض فـي دراسـتنا  تهجير اعداد كبيرة
  . اهم المشكالت التي عانى وما زال يعاني منها الشخص المهاجر 

   -:المشكالت السكنية  -1
اذ . تعتبر هذه المشكلة من اصعب وابرز المشكالت التي عانى منها المهاجر اثنـاء فتـرة التهجيـر   

من العوائل النازحة الـى مدينـة النجـف %)  65(انات الواردة في سجالت الهجرة والمهاجرين ان اشارت البي

                                                 
   .ق ، مصدر سابق هيئة الهالل االحمر العراقي ، المهجرون في داخل العرا) 1(

   .  2007عبد الصمد سلطان ، مهمة ال يحسد عليها ، نشرة خاصة بالهجرة القسرية في العراق ، ) 2(

   . 207عبد علي الخفاف ، الجغرافية البشرية ، مصدر سابق ، ص) 3(
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حيـث تواجـه تنفيـذ السياسـة . )1(من هذه العوائل دمرت دورهـا %) 15( االشرف ال تملك دورًا سكنية ، وان 
ة وال تملــك مســكنًا النازحــة هــي مســتأجر مــن العوائــل %)  65( الوطنيــة للنــزوح مشــكلتين االولــى تتمثــل بــان 

من هذه العوائل دمرت منازلهم السكنية التي اغتصبت من قبل العصابات والميليشـيات %) 15(والثانية ان 
  . في بعض مناطق سكناهم 

ويتضح لنا من البيانات التي تم الحصول عليهـا مـن الـدائرة المعنيـة بشـؤون الهجـرة والمهـاجرين ان   
 .)2(نسـمة ) 41861(اسرة والبالغ عدد افرادها ) 5980(جف االشرف بلغ عدد االسر النازحة الى مدينة الن

  . حيث ان االغلبية استقروا فيها بشكل دائمي والقسم االخر بشكل مؤقت اذ توزعوا ما بين مختلف احيائها 
غير متـوفر من هذه االسر المهجرة تعيش في مساكن %) 30(نجد ان ) 4(ومن مالحظة الجدول   

اراضـي تجـاوز ، وفـي منـاطق ال تصـلح زمات الحياة ، اي انهم سكنوا فـي بيـوت بنيـت فـي فيها ابسط مستل
بائســة بســبب ظــروف المعيشــة  مخيمــاتمــن هــذه االســر ســكنت مضــطرة فــي %) 23(للســكن فيهــا ، اذ ان 

مـــنهم اســـتطاعوا ان يســـتأجروا ويشـــتروا بيوتـــًا ويســـكنوا مـــع احـــد اقـــاربهم فـــي المدينـــة %) 46(الصـــعبة ، و 
  . ا اشارت اليه البيانات من العينات المأخوذة من الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة حسب م

  ) 4(جدول 
  )  2007 – 2004( توزيع المهاجرين في منطقة الدراسة بحسب طبيعة السكن للفترة 

  (%)النسبة   العدد  طبيعة السكن   ت
  23  35  مخيمات   - 1
  30  45  تجاوز  - 2
  46  70  مستأجر  - 3

باالعتمـــاد علـــى البيانـــات والعينـــات المـــأخوذة مـــن الدراســـة الميدانيـــة لمنطقـــة  مـــن عمـــل الباحـــث: المصـــدر 
  . الدراسة 

  
   -:المشكالت االقتصادية  -2

                                                 
 2007/ 5/ 30بتاريخ  مقابلة مع السيد جاسم مشكور ، مدير دائرة الهجرة والمهجرين ، فرع محافظة النجف االشرف ،) 1(

   . هيئة الهالل االحمر العراقي ، المهجرون في داخل العراق ، مصدر سابق ) 2(
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أخـرى تعد من اهم المشاكل التـي واجهـت المهـاجرين عنـد انتقـالهم مـن امـاكن سـكناهم الـى منـاطق   
نات اغلب العينـات التـي اخـذت مـن االسـر المهجـرة ولهذا تشير بيا. بحثًا عن وضع اقتصادي مناسب لهم 

  ). 5(الحظ الجدول . يعد الهجرة اصبح اكثر ترديًا مما كان عليه قبل ذلك ان الوضع االقتصادي لها 
اذ تبين لنا ان نسبة العـاطلين مـن المهجـرين قـد ارتفـع بشـكل مهـول بعـد الهجـرة ، اذ بلغـت نسـبتهم   

بينمــا نالحــظ . يعملــون اعمــال يرتزقــون منهــا ا اغلــبهم قبــل الهجــرة اذ كــانو %) 16(بعــد ان كانــت %) 33(
%) 30(فـي حـين انخفضـت نسـبة الكسـبة مـن %) 16(الـى %) 23(تغيير نسبة المتقاعدون وارتفاعها من 

وهـذا دليـل علـى حجـم المعانـاة الحقيقيـة %) 22(اما فئة الموظفين فانخفضت بعد الهجرة الـى %) 28(الى 
العوائل المهجرة ال تملك راتب شهري او تقاعدي غيـر الراتـب الشـهري الـذي خصـص  للمهجرين ، اذ اغلب
دينــار وهــو ال يكفــي لــدفع ايجــار المســكن الــذي ) 150.000(الهجــرة والمهــاجرين والبــالغ لهــم مــن قبــل وزارة 
  . ياجاتهم اليومية تيأويهم او يلبي اح
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  ) 5(جدول 
  ) 2007 – 2004(الدراسة للفترة  توزيع المهاجرين قبل وبعد التهجير الى منطقة

  المهنة   ت
  بعد التهجير  قبل التهجير

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد
  22  33  30  45  موظف   - 1
  16  25  23  35  متقاعد  - 2
  28  42  30  45  كاسب  - 3
  23  50  16  25  عاطل  - 4

ســـة الميدانيـــة لمنطقـــة باالعتمـــاد علـــى البيانـــات والعينـــات المـــأخوذة مـــن الدرا مـــن عمـــل الباحـــث: المصـــدر 
  . الدراسة 

   -:المشكالت الصحية  -3
اذ ان . والمعانــاة التــي واجهــت االســر المهجــرة  المتاعــبتعـد مــن اهــم المشــاكل التــي تولــدت نتيجـة   

ـــة مـــن اهـــم العوامـــل التـــي ادت الـــى تـــدهور الوضـــع  الصـــحي للمهـــاجرين هـــو العامـــل االقتصـــادي ، فالحال
ؤثر فـي اوضـاعه الصـحية علـى نحـو مباشـر او غيـر مباشـر مـن خـالل مـا االقتصادي المترديـة للمهـاجر تـ

والعــوز المــادي مــن تــردي االوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة والغذائيــة االمــر الــذي بســبب تــدهور  يســببه الفقــر
  .)1(االوضاع الصحية وال سيما الشرائح والطبقات االكثر فقرًا 

مــــن المهــــاجرين يعــــانون مــــن امــــراض مزمنــــة %) 30(ان  ااتضــــح لنــــ) 6(عــــن طريــــق الجــــدول   
مـــنهم %) 46(و . وخصوصـــًا مرضـــى الســـكري وضـــغط الـــدم يســـتلزم تـــوفر الرعايـــة الصـــحية الكافيـــة لهـــم 

الــى ابســط المســتلزمات يعيشــون حالــة مــن الفقــر والعــوز المــادي جعلهــم يســكنون فــي منــاطق بائســة تفتقــر 
لصــالح للشــرب ، والكهربــاء والخــدمات االخــرى ، الحــظ الجــدول المتفــرة مــن حيــث المــاء االصــعبة المتــوفرة 

)6 . (  
  ) 6(جدول 

  ) 2007 – 2004(توزيع المهاجرين بحسب طبيعة الوضع الصحي في منطقة الدراسة للفترة 
  %النسبة   العدد  الوضع الصحي   ت
  23  35  جيد  -1
  30  45  متوسط  -2
  46  70  متردي  -3

                                                 
   .287، ص2002، بغداد ، 1منصور الراوي ، سكان الوطن العربي ، دراسة تحليلة في المشكالت الديموغرافية ، ح) 1(
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  . ماد على البيانات والمعلومات المأخوذة من الدراسة الميدانية للبحث باالعت من عمل الباحث: المصدر 

   -:المشكالت االجتماعية  -4
تعرف بانها اعاقة لسير متطلبات الحياة واضطرابها ، وهـذا ينـتج نـوع مـن المفارقـات بـين الظـروف   

والعوامـــل االساســـية التـــي  او انهـــا الظـــروف .)1(الواقعيـــة والمســـتويات المتباينـــة والمرغوبـــة البنـــاء المجتمـــع 
تتعلـــق بالبيئـــة االجتماعيـــة الســـائدة بـــين افـــراد المجتمـــع ويتطلـــب ذلـــك تجميـــع كـــل االســـاليب والمســـتلزمات 

حيـث اتضـح مـن بيانـات العينـات المـأخوذة . )2(االجتماعية للتصدي لها ومعالجتها والتخفيـف مـن معاناتهـا 
مــع الجديــد فــي منطقــة الدراســة ، فضــًال عــن شــعور ان اغلــب االســر المهجــرة قســرًا غيــر مكيفــة مــع المجت

( البعض منهم بعدم تعاطف قسم من ابناء المدينة معه ، والقسم االخر جاءت ايجابية عكس ذلـك ، اذ ان 
ضـايق يت%) 6(مـل معـه ، و يتعا%) 50(المجتمع يتعامـل معـه بشـكل طبيعـي ، وشعروا ان منهم %) 33

  ) . 7(جدول ، الحظ المنه وال يشعر باالنسجام معه
  ) 7(جدول 

  )  2007 – 2004( توزيع المهاجرين بحسب طبيعة موقفه الى منطقة الدراسة للفترة 
  النسبة  العدد  موقف المهاجرين   ت
  10  15  عدم تعاطفهم معه  - 1
  50  75  تعاطفهم وتقديم المساعدة معه  - 2
  0.06  10  تضايقهم منه  - 3
  33  50  تعاملهم معه بشكل طبيعي  - 4

  . باالعتماد على البيانات والمعلومات المأخوذة من الدراسة الميدانية للبحث  من عمل الباحث: ر المصد
  

  .االثار الناجمة عن الهجرة القسر الى مدينة النجف االشرف والمعالجات : ثالثًا 
رت لقد بـات مـن الواضـح ان للهجـرة القسـرية الـى منطقـة الدراسـة اثـار عـدة تمثلـت بعـدة جوانـب واثـ

واالجتماعيـــة ســـر المهجـــرة قســـرًا ومنهـــا االثـــار السياســـية واالقتصـــادية كل مباشـــر وغيـــر مباشـــر علـــى األبشـــ
  . والنفسية، لذا سنتناول في دراستنا هذه اثار لكل جانب منها 

                                                 

   .  393، ص  1977النبأ ، بيروت ، احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، مكتبة ) 1(

   .  527نبيل عمران موسى الخالدي ، الهجرة القسرية في العراق ، مصدر سابق ، ص ) 2(
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   -:االثار السياسية  -1
رار كان لتدهور االوضـاع السياسـية التـي عمـت الـبالد دورًا فـي خلـق حالـة مـن التـوتر وعـدم االسـتق  

فالشـــعور بـــالخوف واالضـــطهاد وعـــدم تـــوفر الحريـــات واخـــتالف المعتقـــدات . فـــي مختلـــف منـــاطق القطـــر 
فالعامل السياسي يعد من اهم دوافع الهجـرة القسـرية لغـرض  .)1(دفع البعض منهم الى الهجرة وااليدولوجية 

ع والعنــف الطــائفي ممــا االســتقرار بمكــان معــين ، ال ســيما بعــد تــدهور الوضــع االنســاني النــاجم عــن الصــرا
منطقـــة المنـــاطق ومنهـــا انعكـــس تاثيرهـــا علـــى جميـــع نـــواحي الحيـــاة االقتصـــادية واالجتماعيـــة وفـــي مختلـــف 

اعــداد كبيــرة مــن المهــاجرين قســرًا مــن مختلــف المــدن العراقيــة بعــد تــدهور اوضــاعهم  اســتقبلتالدراســة التــي 
ك علـى سـير حيـاتهم اليوميـة ، ال سـيما بعـد بسبب تردي الوضـع االمنـي فـي منـاطقهم االصـلية ممـا اثـر ذلـ

  . لهجرة قرار الذي كان العامل الرئيسي لواالستفقدانهم الشعور باالمان 
   -:االثار االقتصادية  -2

ان للهجرة القسرية اثارها االقتصادية المتمثلة بعدة امور تختلـف مـا بـين المنـاطق الجاذبـة والطـاردة   
ني ســـوف يـــزداد عـــرض القـــوى العاملـــة وباســـعار قليلـــة نتيجـــة توفرهـــا للســـكان ، ففـــي منـــاطق الجـــذب الســـكا
ممــا تعكــس اثارهــا فــي ظهــور بعــض المشــاكل االجتماعيــة بــين  البطالــةباعــداد كبيــرة ، وقــد يظهــر نــوع مــن 

مجتمــع المهــاجرين مــن حانــب ، ومــن جانــب اخــر زيــادة تــدفق المهــاجرين الــى المدينــة يــؤدي الــى ارتفــاع 
حالــــة مــــن العجــــز  قممــــا خلــــ ،)2(الغذائيــــة وقلــــة الخــــدمات المقدمــــة لهــــم المــــواد  بــــدالت االيجــــار واســــعار

  . دين قسرًا الى منطقة الدراسة افاالقتصادي في المناطق التي استوطنوا فيها المهاجرين الو 
عــدد الحظنــا مــن داســة العينــات المــأخوذة مــن االســتمارات والمقــابالت الشخصــية التــي اجريــت مــع   

هجــرة فــي منطقــة الدراســة تبــاين فــي اوضــاعهم االقتصــادية فظهــرت نســبة ضــئيلة مــنهم كبيــر مــن االســر الم
ـــين  ـــد ومتوســـط تراوحـــت ب %) 50(وســـجلت اعلـــى نســـبة بلغـــت بحـــدود %) . 23 -%  26( بمســـتوى جي

اذ ان معظـم العـائالت المهجـرة فقيـرة وذات دخـل .  مترديـةللمهاجرين الـذين يعـانون مـن اوضـاع اقتصـادية 
امــرًا ) مأكــل وملــبس ، ومســكن ، ووقــود ( ا يجعــل تلبيــة احتياجــات افرادهــا االساســية مــن محــدود جــدًا ممــ

فضــًال عــن ان ) . 7(الحــظ الجــدول . صــعبًا ويجعلهــا تعتمــد بصــورة متزايــدة علــى المســاعدات االنســانية 
جــور تهجيــر الســكان مــن منــاطقهم االصــل قســرًا الــى منــاطق اخــرى ومنهــا منطقــة الدراســة ادى الــى راتفــاع ا

خسـارتها للعديـد مـن قوتها الشرائية ما بـين عـرض وطلـب ، ممـا ادى الـى العمل في تلك المناطق وفقدانها ل
نســبة البطالــة بشــكل باالضــافة الــى ارتفــاع . ممــن لهــم بــاع طويــل فــي الســوق اصــحاب المهــن االقتصــادية 

                                                 

   .  219عبد علي الخفاف ، الجغرافية البشرية ، مصدر سابق ، ص ) 1(

   . 19المصدر نفسه ، ص ) 2(
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التهجيـر نسـبة العـاطلين بعـد  كبير بن اعـداد المهـاجرين الوافـدين قسـرًا الـى مدينـة النجـف االشـرف اذ بلغـت
وهــذا االمــر انعكــس تــاثيره مــن %) 16(قبــل التهجيــر والبالغــة  بنســبتهموهــي نســبة عاليــة مقارنــة %) 33(

مناطقها الجديـدة  فرص عملها فيالصعب بان تحصل على و خالل فقدان الكثير من العوائل دخلها وعملها 
الــى الهجــرة الــى منــاطق اكثــر امنــًا واســتقرارًا ومنهــا وضــعًا اقتصــاديًا مترديــًا اضــطروا علــى اثــره  قممــا خلــ

  . منطقة الدراسة 
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  )2(جدول 
  )2007 – 2004( توزيع المهاجرين بحسب الوضع االقتصادي في منطقة الدراسة للفترة 

  %النسبة  العدد  الوضع االقتصادي   ت
  26  40  جيد  - 1
  23  35  متوسط  - 2
  50  75  ضعيف  - 3

  . االعتماد على البيانات والعينات المأخوذة من الدراسة الميدانية للبحث ب من عمل الباحث: المصدر 
  
   -:االثار االجتماعية والنفسية  -3

المهاجرين من حيـث النشـأة وتختلف حسب حجم الهجرة وطبيعة للهجرة اثارها االجتماعية والنفسية   
معـدالت الجـرائم  ارتفـاع ىعـرض عـادة الـتصادي ، اذ ان المناطق المسـتقبلة توالتربية والثقافة والوضع االقت

اذ واجهــت االســر المهجــرة . )1(علــى اخــتالف انواعهــا مثــل الســرقات واالحتيــال وتعــاطي المخــدرات وغيرهــا 
اضــطرت للعــيش فــي مجتمعــات وضــواحي داخــل المــدن ، والظــروف الصــعبة التــي اجبــرتهم علــى التكيــف 

اذ واجهــوا المهــاجرين الوافــدين قســرًا فــي  .)2(واحــد  معهــا قــد خلــق عنــدها حالــة مــن الكأبــة والرتابــة فــي آن
منطقة الدراسة مصاعب عدة تمثلت بكيفية التعايش في بيئة غير بيئـتهم االصـل ممـا خلـق ضـغوطًا نفسـية 

مـن المهـاجرين الــى %) 6(اذ اشـارت الدراسـة الميدانيـة للبحــث ان حـوالي . واجتماعيـة لـدى الفـرد المهــاجر 
  .  )3(فون مع الحياة الجديدة وال يشعرون باالنسجام معهاال يتكي. منطقة الدراسة

بويـــة فـــي منطقـــة والتربويـــة فضـــًال عـــن االثـــار النفســـية التـــي تولـــدت عـــن المشـــكالت االجتماعيـــة    
كبيــر مــن الطلبــة المهــاجرين مــن مدارســهم للصــعوبات التــي تــواجههم فــي نقــل  الدراســة نتيجــة تســرب اعــداد

هـذا االمـر جعلهـم يواجهـون ضـغوطًا نفسـية , س الجديدة في احيائهم الجديـدة مستنداتهم الرسمية الى المدار 
نســبة كبيــرة مــنهم الــى مشــردين وبالتــالي ضــياع مســتقبلهم ، كمــا ان اغلــب المــدارس الموجــودة فــي  حولــت

منطقـــة الدراســـة تعـــاني مـــن مشـــاكل وال ســـيما فـــي المنـــاطق التـــي اســـتقبلت نســـبة كبيـــرة مـــن المهـــاجرين مـــن 
    .)4(فة واصبحت مكتظة بسبب ادخال االطفال المهاجرين الى صفوفها مناطق مختل

                                                 
   . 220عبد علي الخفاف ، الجغرافية البشرية ، مصدر سابق ، ص ) 1(

ـــــــة ) 2( ـــــــي العـــــــراق المعاصـــــــر ، بغـــــــداد ، شـــــــبكة المعلومـــــــات الدولي ـــــــر القســـــــري ف ـــــــاريخ التهجي ـــــــي ، ت ـــــــاض جاســـــــم محمـــــــد الفيل ري
www.masaral.net/home/index.php    

   . 2008/  4/ 5الى  30/3الدراسة الميدانية للبحث التي اجريت بتاريخ ) 3(

   . المصدر نفسه ) 4(
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   -:االثار الصحية  -3
 المتعلقــةلعــل مــن اهــل االثــار التــي تخلفهــا تــدهور االوضــاع الصــحية لالســرة المهجــرين هــي تلــك   

مـن  االمـراض وسـوء االحـوال الصـحيةتتسـبه ممـا  بشكل مباشرة وغير مباشربالخسائر االقتصادية الناجمة 
ممــا يــؤدي الــى انخفــاض وتــدهور  .)1(وبالتــالي عــدم قدرتــه علــى العمــل تــدهور فــي صــحة الفــرد المهــاجر 

  . المستوى المعيشي وبالتالي تدهور وضعه الصحي 
كــانوا فــي وضــع بــر مــن المهجــرين مــن اســتمارات الدراســة النســبة االك اذ اشــارت العينــات المــأخوذة  

مــنهم يعيشــون حالــة مــن الفقــر والعــوز المــادي ممــا اثــر %) 46( اذ ان. صــحي افضــل ممــا هــو عليــه االن 
   .)2(ذلك في تدهور اوضاعهم الصحية 

مــــن قبــــل فضــــًال عــــن عــــدم كفايــــة الخــــدمات المقدمــــة للمهجــــرين الوافــــدين الــــى منطقــــة الدراســــة   
 المستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة الصـــحية وال ســـيما فـــي المنـــاطق الفقيـــرة ممـــا ادى الـــى تـــردي فـــي اوضـــاعهم

  . الصحية 
وبعــد االشــارة الــى اهــم المشــكالت واالثــار التــي عــانى منهــا المهــاجرين فــي مدينــة النجــف االشــرف 

  .تقدم بعض المعالجات والحلول لمعالجتها والحد منها 
توزيع المهاجرين الوافدين قسـرًا مـن مختلـف منـاطق القطـر الـى منطقـة الدراسـة بشـكل يتناسـب مـع  - 1

   .   حجم سكان المدينة 
عمل على اعادة العوائل المهجـرة الـى منازلهـا عـن طريـق فـرض االمـن والقـانون فـي مدينـة بغـداد ال - 2

 . وضواحيها ومن ثم بقية محافظات العراق 

شمول اليتامى واالرامل من العوائل النازحة بشبكة الحماية وتوفير فرص للعـاطلين عـن العمـل مـن  - 3
 . هذه العوائل 

 . تعويض عن المنازل المتضررة للعوائل النازحةقيام مجالس المحافظات بعمليات ال - 4

 . بناء وحدات سكنية لحل جزء كبير من مشكلة العوائل النازحة وال سيما في مدينة بغداد  - 5

قـــوانين رســـمية وتشـــريعات للحـــد مـــن ارتفاعهـــا النهـــا علـــى وضـــع حـــدًا لاليجـــارات مـــع ســـن  العمـــل - 6
حيــث وصــل ) المســتأجر(للمهــاجر مرتفعــة وتعمــل علــى اســتقطاع جــزء كبيــر مــن الــدخل الفــردي 

                                                 
ة االقتصادية المكبرة ، مع اشارة خاصة الى حالة العراق في ظروف الحصـار ، مجلـة كليـة التـراث ، العـدد الثـاني ، منصور الراوي ، الكلف. د) 1(

2002.   

   . 2008/  5/ 15الدراسة الميدانية للبحث والتي اجريت بتاريخ ) 2(
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دينـار فـي حـين وصـل ) 250.000(االيجار في بعـض االحيـاء السـكنية الشـمالية فـي المدينـة الـى 
 . دينار ) 400.000(البعض منها في االحياء الجنوبية ووسطها الى ما يزيد على 

المجتمـــع اطـــالق حمـــالت صـــحية وتعليميـــة لماليـــين مـــن المـــواطنين بالتعـــاون مـــع وزارات الدولـــة و  - 7
المــدني بهــدف تنظــيم فــرق طــوارئ تعمــل علــى االمــدادات الطبيــة وميــاه الشــرب الصــالحة والمــواد 

 .الغذائية للمهجرين وخصوصًا في المناطق الضعيفة 

ية والدولـة والعمـل علـى زيـادة انشـطتها خاصـة المعنيـة ق بين عمل منظمات االغاثـة االنسـانالتنسي - 8
 . منها بحقوق االنسان 

مـن قبـل مجلـس المحافظـات تعتمـد عليهـا السياسـة الوطنيـة للنـزوح ، وهـذه السياسـة تشـمل وضع آليات 
، ئـل النازحـة مـن ختلـف منـاطق العـراقالـف دينـار للعوا) 150.000(زيادة في الرواتب المقـدرة والبالغـة 

، نيةلعوائـــل العائـــدة لمناطقهـــا الســـكفضـــًال عـــن المـــنح المقدمـــة مـــن قبـــل الدولـــة والبالغـــة مليـــون دينـــار ل
الف دينار فترة التهجير بدل ايجار للعوائل المتجاوزة غيـر معتمـدة علـى ) 300.000(وتخصيص مبلغ 

دور سكنية تعود لعوائل مهجرة ، حيث تبين من البيانات التي تم االطـالع عليهـا مـن قبـل وزارة الهجـرة 
 . مدينة بغداد مغتصبًا في ملكًا ) 3350(والمهاجرين وجود ما يقارب عن 

النقل ما بين مدينة النجف االشرف والمدن االخـرى بمرونـة اكثـر خاصـة بالنسـبة يفضل ان يتمتع -10
  . للمهجرين الذين يعملون في المدينة 

  : النتائج 
ة لوجود مرقد االمام بة للسكان لكونها من المدن المقدستعد مدينة النجف االشرف من المدن الجاذ - 1

فضــًال  .عطــى المدينــة اهميــة دينيــة وروحيــة فــي آن واحــد واالضــرحة الدينيــة فيهــا ممــا ا) ع(علــي 
  . عن اهميتها االقتصادية 

افدين قسرًا من مختلف مناطق القطر الى منطقة الدراسة بشكل متباين ما بـين توزيع المهاجرين الو  - 2
 . احياء المدينة 

االمــان  توجهــت العديــد مــن االســر المهجــرة الــى مدينــة النجــف االشــرف الســباب عديــدة منهــا وجــود - 3
 . فيها ، فضًال ، عن توفر الخدمات بشكل مناسب مقارنة ببقية المدن العراقية االخرى 

اجبــرت العديــد مــن العوائــل المهجــرة قســرًا علــى تــرك منازلهــا وممتلكاتهــا وممارســة اعمالهــا تحــت  - 4
تهديـــد الســـالح ، وارهـــاب عصـــابات المليشـــيات ، والتوجـــه نحـــو مدينـــة النجـــف االشـــرف اذ بـــدأت 

 ) . 2008(واستمرت حتى بداية سنة ) 2004(تها منذ سنة هجر 
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جـراء الظـروف و واجهت االسرة المهجرة عدة مشكالت منهـا سـكنية واقتصـادية واجتماعيـة وصـحية  - 5
الــى مدينــة النجــف االشــرف ، اذ نــتج مــن الصــعبة التــي واجهوهــا بعــد تهجيــرهم القســري وتــوجههم 

يــة للبحــث ارتفــاع نســبة العــاطلين عــن العمــل بعــد خــالل العينــات المــأخوذة ضــمن الدراســة الميدان
بــالمهن التــي كــانوا يزاولونهــا قبــل تهجيــرهم قســرًا مــن منــاطق ســكناهم ، اذ بلغــت التهجيــر مقارنــة 

ــًا تعيــنهم علــى مواجهــة  واالغلبيــة مــنهم اصــبحوا%) 33(نســبتهم  ال يملكــون مــردودًا اقتصــاديًا ثابت
منهم يحصلون على رواتب ذات قيمة رمزية من دائرة اذ ان قسم قليل . ظروف المعيشية الصعبة 

الهجـــرة والمهجـــرين، واالخـــر مـــنهم يتقاضـــون رواتـــب تقاعديـــة ال تكفـــي لســـد احياجـــاتهم اليوميـــة ، 
وبـــذلك فـــانهم يعـــانون مـــن وضـــع اقتصـــادي متـــردي تولـــد عنـــه تـــردي فـــي اوضـــاعهم االجتماعيـــة 

و ات وضع اقتصادي ضعيف ومتـردي ، ذ%) 50(اذ اتضح لنا كما اشرنا سابقًا بأن . والصحية 
 . منهم ذات وضع اقتصادي متوسط وجيد %)  40 – 35( 

ـــة للبحـــث ان  - 6 مـــن هـــذه االســـر ســـكنت فـــي %) 23(امـــا المشـــكلة الســـكنية فبينـــت الدراســـة الميداني
مـن هـذه االسـر المهجـرة تعـيش فـي %) 30( بائسة بسبب ظروف المعيشة الصعبة ، و  مجمعات

. الشـروط الصـحية فيهـا اوز تفتقـر البسـط مقومـات الحيـاة مـع عـدم تـوفر بيوت بنيت فـي قطـع تجـ
الســــكن الضــــرورية ، والقســــم االخــــر مــــنهم  مســــتلزماتوعــــدم تــــوفر المــــاء والكهربــــاء وغيرهــــا مــــن 

التهجير والتي بلغت بعد استطاعوا ان يستأجروا بيوتًا رغم ظروفهم المعيشية التي ازدادت صعوبة 
ومالئمتـــه فبينـــت الدراســـة الميدانيـــة للهجـــرة القســـرية الـــى عـــة الســـكن امـــا عـــن طبي%) . 6(نســـبتهم 

سكنوا فـي بيـوت غيـر مناسـبة تمامـًا مـن ناحيـة السـكن ، واالقليـة مـنهم %) 56(منطقة الدراسة ان 
 . سكنوا في بيوت ذات طبيعة سكنية مالئمة 

يء نتيجــة المهجــرة الــى مــن منطقــة الدراســة ذات وضــع صــحي ســمــن العوائــل %) 46( تبــين بــأن  - 7
فــي وقــت المعانــاة التــي يعانيهــا هــؤالء المهــاجرين نتيجــة تــردي اوضــاعهم االقتصــادية واالجتماعيــة 

 . والتي تعتبر من العوامل المسببة لتردي الوضع الصحي . واحد

او فيما يتعلق بالمصـاعب والمعانـاة االجتماعيـة التـي واجهـت المهجـرين بعـد التهجيـر القسـري الـى  - 8
مـــع المجتمـــع الجديـــد ، وذلـــك لعـــدم  متكيفـــةقـــد اشـــارت اغلـــب االســـر بانهـــا غيـــر فمنطقـــة الدراســـة 

المجتمـــع مـــنهم شـــعروا بـــأن افـــراد %) 33( فـــي حـــين ان %) 10(والبالغـــة نســـبتهم  معـــه متعـــاطفه
 . بشكل طبيعي  معهالجديد 
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مباشــر علــى تولــدت عــن الهجــرة القســرية الــى منطقــة الدراســة آثــار عــدة اثــرت بشــكل مباشــر وغيــر  - 9
وال واوضـــاع االســـر المهجـــرة ، وتمثلـــت باآلثـــار السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والنفســـية احـــ

 . والتربوية والصحية 

اخيــرًا تقــدمت الباحثــة بمجموعــة مــن االجــراءات والمعالجــات التــي تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة  -10
التقليــل مــن نتائجهــا والحــد المصــاعب والمعانــاة التــي واجهــت العوائــل المهجــرة وتســاعد فــي معالجتهــا و 

  . منها 
\
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 )WWW.masarat.net/home/index.php.option (           
  .  2007مد ، مهمة ال يحسد عليها ، نشرة خاصة بالهجرة القسرية في العراق ، سلطان ، عبد الص -11 

دائرة المهجرين والمهاجرين ، محافظة النجف االشرف ، قسم الشؤون االنسانية ، سـجالت المهجـرين والمهـاجرين  -12
  . 2007الى محافظة النجف االشرف ، كانون الثاني ، 

ير دائـــرة الهجـــرة والمهـــاجرين ، فـــرع محافظـــة النجـــف االشـــرف ، بتـــاريخ مقابلـــة مـــع الســـيد جاســـم مشـــكور مـــد -13
30/5/2007 .  
، السـنة الحاديـة 352هيئة الهالل االحمر العراقي ، المهجرون في داخـل العـراق ، مجلـة المسـتقبل العربـي ، العـدد  -14
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