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ذاخلللذاالؼكوظوجيذبؿأثريذاظؿنوعذاظدكاغيذيفذعدؼنةذادلوصل

ذ**حممدذذرتوحذاظرحيب.ذد.م.أذذذوذذذصــالحذمحوــدذاجلنابـي.ذد.أ

ذ26/8/2008:ذتارؼخذاظقؾولذ30/1/2008:ذتارؼخذاظؿقدؼم

ذتورؽــــــة

يعد التنوع السكاني حالة مالزمة لممدن الكبرى في جميع أصقاع المعمورة 
بدوليا المتطورة والنامية، ويأخذ أبعادًا وظيفية تنعكس عمى مستويات التدرج 

وىذا ما يميز المجتمع الحضري عن . لمراتب اليرم اإلقتصادي في المدينة
المجتمع الريفي، بحيث يكون إحدى األدوات التي تستخدم لمفصل بين 

كما ينحى التنوع مناحي أخرى متمثمة بالجوانب الدينية واإلثنية . (1)المجتمعين
 والقبمية والثقافية، وفي مستويات التحضر السكاني، فضاًل عن عامل (*)(القومية)

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم الجغرافية .

 جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم الجغرافية .
 أسس وتطبيقات، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، – صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر (1)

 .25-23، ص ص 1987الموصل 

كان البحث يطمح إلى الحصول عمى بعض البيانات والمعمومات التي تتعمق باألمور الدينية  (*)
غير ان ذلك لم يتوفر سواء كان عن طريق . والقومية، ألىميتيا في تعزيز ىيكل البحث ومحتوياتو

المسح الميداني او بين ثنايا سجالت التعداد واإلحصاءات الرسمية، جراء كون ىذه البيانات 
ومن الجدير بالذكر بيذا الصدد، ىو ان اإلحصاءات الرسمية منذ . والمعمومات ممنوعة التداول

 الجانب القومي ابدا، غير انيا تطرقت ى لم تتطرق بشكل أو بآخر غال1947اإلحصاء األول سنة 
 فقط، كما جاء في 1957، 1947الى تقسيمات السكان من الناحية الدينية في إحصاءات عامي 

الجدول الحادي والثالثون الخاص بقضاء الموصل، حسب ما ورد في المجموعة اإلحصائية 
آنذاك، والصادرة من مديرية  (لواء الموصل) الجزء األول – المجمد الثاني 1957لتسجيل عام 

النفوس العامة في وزارة الداخمية، ثم منعت منعا باتا فيما بعد ذلك في كافة اإلحصاءات والتعدادات 
الالحقة، مما يدفع بالبحث إلى المجوء إلى االعتماد عمى المعايشة الطويمة األمد واكتساب الخبرة 

 . بيذا الخصوص
ثمة أمر ميم ال مناص من اإلشارة إليو، ذلك ان ىذا البحث ما ىو اال مشروع أساس 

من حيث الدراسات الميدانية  (الماجستير والدكتوراه)لبحث او بحوث تالية تتسم بصفة التوسع مثل 
مكانية الحصول عمى البيانات الضرورية والدقيقة اذا ما أتيحت الفرصة واإلمكانية  المعمقة وا 
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وىذا ال يمنع . التراكم التأريخي الذي يسبغ المدن التقميدية ذات الجذور التاريخية
 .من أن التنوع قد يكون صفة مالزمة حتى لممدن الكبرى الحديثة

 وتبرز ظاىرة التنوع السكاني في مدينة الموصل الكبرى، بشكل واضح، 
قميمية وتركيبية، ناىيك عما تممكو من قدرة إستقطابية قادرة من  إلعتبارات موقعية وا 
خالليا عمى استالب سكان مناطق الظيير اإلقميمي المجيز لمسكان، وفي الوقت 
ذاتو ىناك دوافع عديدة لمحراك السكاني في مناطق الظيير ذو القابمية المحدودة 

 .عمى إعالتيم

ذ:عشكلةذاظؾحث

 من ىنا يكون الدافع الى ىذا البحث، نابع من مشكمة متواجدة بين ثنايا 
وىذه المشكمة تحمل صفة أو مسمى مزدوج . إطار الحيز المكاني لمدينة الموصل
ولعل ىذا يعتمد أساسًا عمى العوامل .  متحفزة–ومتضاد بالوقت ذاتو، فيي خاممة 

السياسية واالمنية واإلجتماعية وربما اإلقتصادية أيضًا، ومدى تأثير فاعميتيا عبر 
 وبعبارة . تأريخ نشأة المشكمة وديمومة إستمراريتيا
  ممكنة، يمكن إثارتيا في –أخرى ىي كالنار تحت الرماد، كامنة 

الوقت المراد ليا أن تكون فيو، أو أن الزمن كفيل بذلك حسب فاعمية وقدرة العوامل 
 .السالفة

ذ:ػدفذاظؾحثذوصرضوؿه

 وعميو فإن البحث ييدف الى الكشف عن خبايا التنوع السكاني وما يكتنفو 
 من مالبسات يغمب عمييا الطابع السمبي ويضمحل عندىا الجانب 

ولذا يمكن في إطار حيثيات مشكمة البحث . اإليجابي الى حضيض مستوياتو
وىدفو، إفتراض مفاده أن التنوع السكاني في إضطراب وخمل يصيب المجتمع 
المدني في المدن الكبرى، بكل مفاصمو، والسيما في مدينة مركزية مثل مدينة 

 .الموصل
                                                                                                                       

لمحصول عمييا، حيث ان القوانين واألنظمة العراقية تمنع الخوض في معرفة اإلحصاءات الخاصة 
 .بالدين والقومية والدخل
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ذعدوشاتذاظؿنوعذاظدكاغيذدلدؼنةذادلوصل

ىناك عدد من العوامل الفاعمة التي أدت الى ظيور حالة التنوع السكاني 
 :في مدينة الموصل، ولعل من أىميا

ذ:إخؿالصاتذاظدكانذداخلذاإلرارذاإلضلومي.ذأواًل

 إستوطنت مدينة الموصل أقوام عدة منذ فجر التاريخ حتى الوقت 
الحاضر، حيث تعاقبت عمى حيز اإلطار الجغرافي المحيط بالمدينة حضارات 

 .متعددة إبتداءًا من الحضارة اآلشورية حتى الفترة المعاصرة
 وتمتاز مدينة الموصل بأىمية موقعيا العقدي عند جبية التحام بيئات 

جغرافية متباينة، بين جبمية في الشمال والشرق، وىضبية في الغرب، وسيمية في 
 .جميعيا شجعت أقوامًا مختمفة عمى اإلستيطان داخل إطارىا اإلقميمي. الجنوب

  ونظرًا لمحدودية قدرة مناطق الظيير عمى إعالة السكان، يقابميا 
 إرتفاع إمكانات مدينة الموصل المتعاظمة عمى تمك اإلعالة، تحرك السكان 
من مناطق الظيير الى المدينة المركزية لإلستفادة من تميزىا اإلقتصادي 

ومن خالل إلقاء نظرة عمى المسرح الجغرافي اإلقميمي، نجد تنوعًا . واإلجتماعي
 كبيرًا في السكان عمى المستويات القومية والدينية والقبمية لممناطق 

التي ترفد مدينة الموصل بالمياجرين الذين شكموا بالمحصمة النيائية تركيبة 
 .(أنظر الخارطة)السكان ىذه 
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إن ىذا الخميط السكاني تحرك منذ وقت مبكر بإتجاه المدينة وأخذ يمارس 
وبذات الوقت أصابو حراك . نشاطو اإلقتصادي ضمن الموزائيك الديموغرافي العام

أفقي داخل الحيز الحضري، خمق بنتيجتو نويات ذات خصوصية قومية أو دينية 
أو قبمية، تركزت داخل المدينة فظيرت محالت أخذت مسمياتيا من ىذه 

 .العناصر، مثل محمتي خزرج والمشاىدة، عمى سبيل المثال ال الحصر

ذ:احلرطةذاظدكاغوةذاظقدرؼة.ذثاغوًا

 قد يضطر السكان الى تغيير مواقع سكناىم ألسباب قسرية بتأثير الحروب 
والصراعات القبمية، أو بتأثير القرارات السياسية والتخطيطية، أو بتأثير الظروف 

ومن المعروف أن منطقة الظيير عاشت . الطبيعية واإلقتصادية واإلجتماعية
ظروفًا إستثنائية أدت الى نزوح سكاني بإتجاه مدينة الموصل بمبررات أمنية 

قتصادية، فضاًل عن ذلك فإن إنشاء سد الموصل ساىم في تيجير عدد كبير من  وا 
. القرى الواقعة بجوار مجرى النير الذي تعرض الى عمميات غمر مياه بحيرة السد
وعمى الرغم من ان الدولة حددت مواقعًا ليا فوق مستوى مياه البحيرة داخل إطار 

حوض النير، إال أن السواد األعظم من السكان إتجيت الى مدينة الموصل 
 .لإلستقرار البديل

ذ:اجلاغبذاظرتطويبذظلمدؼنة.ذثاظـًا

دوارد أولمان C. Harris لقد أشار جانسي ىرس   عند E. Olman وا 
 Multi Nucleiوضعيما األسس النظرية لنظرية النوى المتعددة لممدن

Theory
، الى أن المدن غالبًا ما تنشأ من إندماج نووي لمجموعة من النويات (1)

المتجاورة، وىذه الحقيقة تمثمت بمدينة الموصل من خالل مركبيا العام المتكون 
الموصل القديمة، التي يغمب عمى سكانيا العرب، : من ثالث نويات أساسية ىي

ذات التركيز الكردي، ونواة القاضية التي يسكنيا  (عميو السالم)ونواة النبي يونس 
وبتأثير التوسع المساحي لممدينة إندمجت ىذه . التركمان والشبك بصفة عامة

                                                 
(1) Raymnod E. Murphy, The American City, an urban geography, 2

nd
 

Ed., McGraw-Hill Inc. N.Y.1974, PP.302 – 304. 
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ن نواتين من ىذه النويات الثالث . النويات مكونة بؤر لمسيطرة السكانية المتنوعة وا 
 .ىي نويات ذات طابع ريفي ومميزة قومياً 

ذ:ضوةذاإلدؿقطابذاظيتذتفرضهاذادلدؼنةذسلىذاإلرارذاإلضلومي.ذرابعًا

مجموعة من الظواىر التي تنشأ في ) ىو Polarization اإلستقطاب 
دارية بشكل يكسبيا  جتماعية وا  قتصادية وا  منطقة معينة تتمتع بميزات جغرافية وا 
خاصتي الجذب والتأثير في المناطق المحيطة بيا القابمة لإلستقطاب، بحيث 

وتعاني ىذه المنطقة من تركز في السكان وتكدس في . تجعميا تتجو إلييا دائماً 
قتصادية  األنشطة اإلنتاجية والخدمية، وينجم عن ذلك تأثيرات إجتماعية وا 

دارية، في كل مراكز اإلستقطاب في المنطقة أو المناطق المستقطبة  وجغرافية وا 
وتمتاز مدينة الموصل بصفة االستقطاب سواء من حيث . (1)(عمى حد سواء

. الخدمات المتنوعة او الحجم والمساحة، ناىيك عن كونيا مركز محافظة نينوى
. (2)كيمومتر مربع (205)حيث يشغل الحيز المكاني لمدينة الموصل مساحة 

2007 نسمة سنة 1339345وتضم في ثنايا المركب الحضري 
وكان عدد . )*(

1997نسمة سنة  (931333)سكانيا 
واذا ما رجعنا الى اواخر النصف االول . (3)

نسمة طبقا لما اشار الييا  (132652)من القرن العشرين، فان عدد سكانيا كان 
1947احصاء سنة 

 قد 2007وبيذا المعنى يكون تقدير عدد السكان سنة . (4)
 10.1، أي تضاعف نحو 1947عما كان عميو سنة  (%1009.7)ازداد بنسبة 

مما يشير دون شك الى ان مدينة الموصل تحتل . 2007، 1947مرة بين تعدادي 
                                                 

، دار 2 دراسة لظاىرة االستقطاب الحضري في مصر، ط–محمود الكردي، النمو الحضري ( 1)
 .65-64. ، ص ص1980المعارف، مصر 

 . ارشيف بمدية الموصل(2)
 بمدينة الموصل بموجب معادلة االمم المتحدة 2007تم استخراج اسقاطات السكان سنة )*( 

 
 . مديرية التخطيط العمراني في محافظة نينوى(3)
 .المصدر نفسو (4)
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المرتبة الثانية في تسمسل التراتب اليرمي لمدن العراق، مما يجعميا بحق مدينة 
 .مستقطبة القميميا وما جاوره

 وعميو فإن االستقطاب حالة تنتج عن قوة جذب تمارسو المدن الكبرى عمى 
سكان ومؤسسات الظيير اإلقميمي، ويخضعو بالنتيجة الى عممية لإلستالب 

Depolarization الذي ىو صورة سمبية من صور الييمنة الحضرية، وىو أيضًا 
وتتجمى صورة االستالب في المناطق . رد فعل عالي المستوى لعممية اإلستقطاب

الواقعة خارج رؤى التخطيط اإلقميمي المتكامل، وترتبط بمقدار تطور المجتمع 
ومستوياتو التخطيطية، والسيما في الدول النامية، جراء ضعف عنصري السيطرة 

لذا فإن االستالب .  الشمولي(1)المركزية لممناطق المستمبة والتخطيط اإلقميمي
وفي . يؤدي الى االفراغ السكاني والوظيفي، ويوقف عممية نمو اإلقميم وتطوره

الوقت ذاتو تفرض المدينة ىيمنتيا بقوة جذبيا لتمك المتغيرات، مما يحدث تشتتًا 
 .في الظيير االقميمي، يقابمو عممية تركز في المدينة

 وتدخل إمكانية الوصول أحد أىم المتغيرات المؤثرة في عممية االستقطاب، 
ونظرًا لمموقع البؤري لمدينة الموصل فإن إمكانية الوصول تكون واردة بين الظيير 

وأصبحت تيارات اليجرة تتم وفق تيار واحد من . االقميمي والمدينة المستقطبة
ولما . المنبع الى المقصد، وجميعيا تركت مساىمتيا في التنوع السكاني لممدينة

كانت اليجرة من الحركات التي الزمت المدينة من نشأتيا األولى فإنو البد من أن 
يكون ىناك سكانًا في المدينة تربطيم عالقات قومية أو دينية أو قبمية مع 

 .المياجرين الجدد
 ويسيم عامل الجذب اإلجتماعي في قوة االستقطاب لممدينة المركزية، 

حيث أن كثيرًا من سكان الريف والسيما الشباب، ىم في قرارة أنفسيم تواقون 
لمسكن في المدينة، ألسباب جاذبة تتعمق بوسائل الميو وتوفر الخدمات عمى 

وتعد المدينة عندىم أمنية وىدفًا ينزعون الى الوصول . إختالف أنواعيا ومستوياتيا
حتى أن بعضيم يشعر بأن السكن . إلييما إذا ما أتيحت ليم الفرصة لتحقيق ذلك

                                                 

خالد أحمد عيدان سمطان الحديدي، مدينة حمام العميل أنموذجًا لممدن المستمبة، رسالة ( 1)
 .37. ، ص2002 جامعة الموصل –كمية التربية  (غير منشورة)ماجستير 
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كما أن البعض اآلخر . في المدينة يعزز من مكانتيم اإلجتماعية والشعور بالراحة
والذين ىم يحتمون مرتبة مرموقة في سمم اليرم اإلقتصادي، يمتمكون بيوتًا سكنية 
في المدينة، فضاًل عن مقرات سكنيم األصمية في الريف، مما يجعل من ذلك 
حالة إجتماعية مزدوجة، تتنازع معيشتيم بين الريف والحضر، والشك في أن 

األفضمية تكون في جانب الحضر، جراء عوامل الجذب التي اليمكن أن تكون 
ويبدو . متكافئة مع الريف، عمى الرغم من حالة التنافر اإلجتماعي بين الطرفين

 .ذلك جميًا في مدينة الموصل ذات اإلستقطاب العالي في إقميميا ومجاوراتو

ذتطورذعنارقذاظعزلذاظدكاغيذيفذادلدؼنة

 يتغير الموزائيك السكاني في المدينة مع تزايد حجميا، خاصة بتأثير 
أي ضمن منطقة ظاىر المدينة  (الحراك السكاني متوسط المدى)عممية اليجرة 

Umland . رتفاع وتيرة والتنوع السكاني حقيقة ترتبط بزيادة النسبة الحضرية وا 
ن تطور الموزائيك السكاني يرتبط بجممة من . الربط بين المدن وظيائرىا وا 

 :المتغيرات، لعل من أبرزىا ما يأتي
ذ:ظدكانذادلدؼنةذاألصلونيذسلىذاظواصدؼنذإظوهاذ(اظؾريوضراروة)اظنظرةذاظدلؾوةذ .1

ن ىذه  إن حركة السكان بإتجاه المدن ليا جممة دوافع سبق إستعراضيا، وا 
الدوافع التخمق مناطق مميزة لمعزل السكاني ما لم تكن ىناك ردود أفعال سمبية من 

إذ أن المدينة وفي كل أنحاء العالم . سكان المدينة األصميين تجاه الوافدين الجدد
بحاجة متزايدة لقوى عمل غير ماىرة واردة من منطقة الظيير، وعمى الرغم من 
ىذه الحاجة، يبقى التمايز اإلجتماعي والطبقي بارزًا بين سكان المدينة والسكان 

وان استقطاب العمالة الماىرة وغير الماىرة وما تكسبو من اجور . الوافدين إلييا
انعكست في العزل المكاني لمحيز السكني حسب المينة والعنصرية والدخل كما في 

وبزيادة وتيرة عدم التكافؤ بين المجتمع الحضري وما يرد إليو من . (1)مدينة لندن

                                                 
(1) Michael Pacione, Urban Geography-a global perspective-, Routledge, 

Taylor and Franceise Group, London, 2003, p.277. 
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 (1)(ىجرة حضرية داخمية)سكان الريف، يحدث حراك سكاني أفقي قصير المدى 
لموافدين الى المناطق التي توفر ليم الحماية بين أقرانيم الذين يتماثمون معيم 

قتصاديًا، تخمصًا الى حٍد ما من االحتكاك مع سكان المدينة  إجتماعيًا وا 
وتنشأ ىذه المناطق عمى إعتبارات دينية أو قبمية أو قومية أو حتى . ومنغصاتو

تخطيطية، سرعان ما تتضخم ويترسخ وجودىا في المدينة، ومن ثم تتحول الى 
ويكون توزيعيا عشوائيًا من الحدود القديمة لممدينة . جزرات سكانية واضحة المعالم

 .Rural-Urban Fringesاألصمية حتى نطاق األطراف الريفية الحضرية 
ذ:احلراكذاألصقيذظلدكانذعنذأجلذخلقذبوؽاتذثاغوؼةذداخلذادلرطبذاحلضري .2

قد يبدو ىذا المتغير مرتبطًا بسابقو، غير أن المقصود بالحراك السكاني 
عممًا بأنو ليس كل حراك سكاني . ىنا، تغيير موقع السكن داخل الحيز الحضري

يؤدي الى خمق جزرات سكانية، بل أن بعضو يتم وفق أساليب قسرية، والبعض 
اآلخر يحدث جراء عوامل إقتصادية، عندما يكون اليدف من الحراك البحث عن 

وىناك أيضًا . مناطق اإليجارات المناسبة، أو األحياء ذات المواصفات الخاصة
ن ىذه اإلعتبارات لمحراك السكاني، ىي السبب . إعتبارات دينية وقومية وقبمية وا 

المباشر في بقاء الجزرات السكانية في المدينة، وبالتالي خمق تركزات سكانية شبو 
ثنيًا عن مجاوراتيا وال يبدو ىذا العزل صفة مقتصرة عمى مدينة . معزولة دينيًا وا 

معينة، بل انو يكاد يكون صفة تقترن مع المدن الكبرى مثل نيويورك وباريس 
ولندن، وعمى سبيل المثال ال الحصر في لندن يوجد ىناك تمييز يولد صعوبات 
في حالة السماح لمجاليات غير البيضاء إليجار دور السكن في غير المناطق 
المخصصة ليم، ألن ذلك يبدو غير مقبول من األسر البيضاء، مما يؤثر في 

 .(2)قرارات الجيات ذات العالقة لتخصيص المساكن لغير البيض
ذ:اظؿخطوطذاحلضري .3

                                                 

عبدالعزيز آل الشيخ، اليجرة الداخمية بالمممكة العربية السعودية، دراسة تحميمية لخمس ( 1)
مجموعات من األسر في مدينة الرياض، ترجمة محمد عبدالرحمن الشرنوبي، نشرة الجمعية 

 .1981، 28الجغرافية الكويتية العدد 
(2) op. cit., p.375. 
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يعد التخطيط الحضري ىدفًا أساسيًا لممدن في الكثير من مناطق العالم، 
فالتكدس . لتوفير إنسيابية في التنفيذ لمخطط المرسومة القصيرة والبعيدة المدى

السكاني والوظيفي داخل الحيز الحضري، وتطور وسائل اإلتصال والحياة 
الحضرية، ومن ثم زيادة مشكالت التحضر، تدفع الدول إلى العمل عمى تخطيط 
أو إعادة تخطيط المراكز الحضرية، من أجل خمق بيئات توفر لمساكن الحضري، 

ومن جممة ما تسعى . الفرصة ألداء حياتو الحضرية بيسر بأقل التكاليف والجيود
إليو مخططات المدينة، ىو التخمص من النويات المتدىورة والمتموفة داخل المركز 

الحضري وتحويميا الى استعماالت متوائمة مع حالة التطور التي تسعى الييا 
إن ىذا النمط من التخطيط يحدد مواقعًا معينة داخل المدينة أو عند . المدن

وىذه المناطق . أطرافيا لسكنى فئات إجتماعية مميزة وظيفيًا وربما إثنيًا ودينياً 
 .ستكون في المستقبل جزرات سكانية مخططة ومميزة عما حوليا

 :ضعفذاظقرارذاظدواديذوضعفذاإلدارةذاحمللوة .4

عندما تضعف ىيبة الدولة جراء إنحالل مؤسساتيا، فإن عممية التجاوز 
عمى مخططات المدن يكون ىدفًا لمسكان الباحثين عن موطيء قدم في المركب 

ويكون التخطيط الحضري عاجزًا عن تنفيذ خططو، إذ أن السيطرة . الحضري
المركزية من قبل األجيزة المختصة في المدينة، تكون عاجزة ىي األخرى عن 

ويكون . تنفيذ مخطط المدينة المرسوم سمفًا في الخطط المرحمية لمتصاميم األساس
التجاوز عمى الخطة، فرصة لموافدين الى المدينة، غير مبالين من ردود أفعال 

وبذات الوقت يبقى سكان المدينة متسائمين بتعجب عما . أجيزة الدولة ذات العالقة
يحصل من تجاوز عمى خطط المدينة، الذي يفرز بالنتيجة جزرات سكانية تتفاعل 

وتتطور لتشوه وجو المدينة، وتصبح المدينة حاوية في بعض أحيائيا المتطورة 
 .جزرات متموفة أشبو بأكوام العصر الحجري القديم

 

ذتقووسذزاػرةذاظؿنوعذاظدكاغيذيفذادلدؼنة
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 ترمي الدراسات الجغرافية الحضرية الحديثة في بعض مجاالتيا الى 
 لغرض الحصول Quantitative Methodsإستخدام التقانات واألساليب الكمية 

عمى نتائج تتسم بالدقة بعيدًا عن المفاىيم الفضفاضة اليشة التي تتصف بعدم 
ولعل موضوع البحث يحمل بين مفرداتو إىتمامًا في عممية . التحديد والتقنين

 .التقييس لظاىرة التنوع السكاني في المدينة
 وىناك جممة من الطرق اإلحصائية التي تستخدم في قياس ظاىرة التنوع، 

بعضيا إستخدم لقياس التنوع والتركز إلستعماالت األرض الصناعية في المدينة 
ومن الجدير باإلىتمام . مثل طريقة لوفنشتاين وطريقة الن روجرز. األمريكية

والتطرق الى كل من الطريقتين لمعرفة أىمية تطبيقيما في تشخيص آليات التنوع 
مكانية قياس درجتو بدقة ممموسة، توخيًا لتعميم الفائدة  .السكاني وا 

 قبل عممية البدء في تحميل مستويات التنوع السكاني في المدينة البد من 
دراسة مستوى تركيز مسوغات التنوع المتأتية من إرتفاع وتيرة الحراك السكاني 
األفقي من مناطق الطرد الى قطب النمو المتمثل بمنطقة الوصول وىي مدينة 

إن عممية الحراك االفقي تؤدي الى توطين السكان داخل الحيز . الموصل
الحضري في نطاقات، إما أن تكون داخل المنطقة القديمة لكي يكون السكان 
المياجرين بالقرب من مواقع العمل، وتوفر السكن المناسب، من ناحية اإلطار 

المساحي ومستوى اإليجار، او تكون عمى شكل نطاقات تتوزع أفقيًا مع مراحل نمو 
 .المدينة، وكل نطاق منيا يحتل حدود المدينة في مرحمة مورفولوجية معينة
 (1) ولمعرفة قيمة التركز ليؤالء الساكنين، يستخدم الباحث طريقة لوفنشتاين

L.K.Loewenstein في قياس درجة التركز، والتي تبنى وفق 1963 في العام ،
 :خطوات العمل اآلتية

إسقاط دوائر متراكزة عمى خارطة المدينة التي تحوي فقط منطقة تركز  .1
 .المياجرين وما تبقى يمثل اإلستعماالت األخرى

                                                 
(1) Harold Carter, The Study of Urban Geography, 2nd ed., Edward 

Arnold, The pitman press, Bath 1975, pp. 315-319. 
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حساب نسبة ما يشغمو المياجرون من مساحة كل حمقة بصفة خاصة، ونسبة  .2
 .ما تشغمو االستعماالت االخرى بصفة عامة

 .ترتيب النسب لكال المتغيرين ترتيبًا تنازلياً  .3

إستخراج حاصل التجمع الصاعد لكل من المتغيرين، ويكون رمز حاصل  .4
 وحاصل تجمع سكان المدينة (Xi)التجمع الصاعد لمناطق سكنى أىل الريف 

 .(Yi)األصميين 

 :وفق الصيغة اآلتية (I)يتم حساب دليل التركز  .5

I= 1– (Xi – Xi–1) (Yi + Yi–1) 

وتكمن أىمية ىذه الطريقة في أنيا تبمور درجة التركز السكاني التي تشير 
ففي ضوء دليل التركز يتحدد موقف . بل وتؤكد وجود تنوع سكاني من عدمو

الباحث من دراسة الظاىرة من عدميا، فإن كان دليل التركز عاليًا، يستوجب دراسة 
الظاىرة إلرتفاع وتيرة سكان الريف في المدينة، وبالتالي فإن إحتمالية التنوع 

السكاني ستظير بصورة جمية، أما إذا كانت نسب دليل التركز واطئة فإن إحتمالية 
 .التنوع السكاني تكون قميمة وال تشكل حالة شاذة تستدعي الدراسة

 ولعل من أبرز الطرق اإلحصائية التي تيتم بدرجة التنوع ىي طريقة ألن 
 :(1)ومن متطمباتيا ما يأتي. Allan Rodgersروجرز 

 .عدد كل نوع سكاني في المدينة .1
 .النسبة المئوية النوعية من المجموع العام لمسكان .2

 .ترتيب النسب تنازلياً  .3

 .حاصل مجموع التجمع الصاعد ليذه النسب يمثل التنوع العام أو الخام .4

إن التنوع العام ال يمكن إستخدامو لممقارنة بين المدن، األمر الذي يتطمب 
 :إستخدام معيار التنوع المكرر، ويتم ذلك من خالل

إستخراج حاصل التجمع الخام لكل المدن موضوع الدراسة، أي تمك المدن  .1
 .المنضوية تحت مركب اإلقميم المحمي أو القطري

                                                 
(1) Allan Rodgers, Some Aspects of Industrial Diversification in the 

United States, Economic Geography, Vol.33 (1957), pp. 16-30.  



اخلـللذاالؼكوظــوجيذبؿأثـريذاظؿنـوعذاظدكاغــيذصـيذعدؼنــةذادلوصــلذذ

 حممدذذرتوحذاظرحيب.ذد.م.صالحذمحودذاجلنابيذوذأ.ذد.أ

 558 

تمييز أقل المدن في قيمة دليل التنوع الخام، لتكون قاسمًا مشتركًا في قياس  .2
 .دليل التنوع المكرر ألي مدينة تخضع لمقياس

إستخراج المعدل العام لمتنوع الخام لإلقميم أو لمقطر، من خالل جمع حاصل  .3
 .التجمع الخام لكل المدن، وتقسيميا عمى عددىا

 :(1)ويستخرج دليل التنوع المكرر لمدينة الدراسة وفق الصيغة اآلتية
 
 
 

 

 وتكون النتيجة محصورة بين الواحد الصحيح والصفر، وكمما إقتربت القيمة 
في حين يكون التركز ىو المسيطر إذا ما إقتربت . من الصفر، ترتفع قيمة التنوع
وبعبارة أخرى، ينخفض التنوع الى أدنى مستوياتو، . النتيجة من الواحد الصحيح

 .وبالتالي ينعدم باإلقتراب الشديد من الواحد الصحيح
 بعد ذلك يعمد الباحث الى وضع مستويات لمتنوع من أجل المقارنة، كأن 

يكون ىناك تنوعًا عاليًا جدًا، وعاليًا، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، 
عمى أن تمتاز الفئات الرقمية بالتجانس أو التساوي في . وواطئًا، وواطئًا جداً 

 .مدياتيا

ذادلؤذراتذاظدلؾوةذظظاػرةذاظؿنوعذاظدكاغيذيفذادلدؼنة

 : لعل المؤشرات السمبية تكمن في تأشير الحاالت اآلتية
 .ضعف النظامين اإلداريين المحمي والمركزي .1
إرتفاع وتيرة اليجرة من الريف الى الحضر، وزيادة نسبة المياجرين من  .2

 .مجموع سكان المدينة، ومن ثم شيوع ظاىرة الترييف الحضري

ضعف خاصية اإلنتماء لممدينة، وتحولو تدريجيًا لصالح القومية والدين  .3
 .والقبيمة

                                                 

 .246صالح حميد الجنابي، مصدر سابق، ص. د( 1)

=  دليل التنوع المكرر 

 لمدينة الموصل

  معدل دليل التنوع الخام لمدن المحافظة–      دليل التنوع الخام لممدينة 
  معدل دليل التنوع الخام لمدن المحافظة–دليل التنوع الخام ألقل المدن دلياًل 
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سيطرة السكان المياجرين عمى قسم من األنظمة اإلدارية واإلقتصادية  .4
والسياسية في المدينة، وبالتالي يصبح صنع القرار من قبميم، مما يؤدي الى 

 .إنحسار عممية التحضر

شيوع مبدأ واضعي اليد في إستخدامات األرض الحضرية وضمور دور  .5
 .التخطيط الحضري

ترك الظاىرة تنمو وتتطور حتى تصبح مشكمة، من الصعب عمى الجياز  .6
 .المحمي حميا أو إيجاد البدائل لتجاوزىا

إنتقال موازين القوى السياسية واإلقتصادية الى مناطق التجييز السكاني،  .7
 .ويصبح بعضا من سكان المدينة طابورًا خامسًا ليم

جتماعية .8  .زيادة قوة الجذب المركزية إلعتبارات وظيفية وخدمية وا 

نتشارىا داخل المركب الحضري .9  .إنشطار العوائل المياجرة وا 

إرتفاع قدرة السكان عمى إمتالك السيارة، األمر الذي جعل عممية الحركة تتم  .10
طارىا اإلقميمي  .بيسر، سواء داخل المركب الحضري، أو بين المدينة وا 

ذإجراءاتذاحلدذعنذزاػرةذاظؿنوعذاظدكاغي

 لعل ما يخطر عمى بال الباحث ىو إمكانية التوصل الى بعض اإلجراءات 
الميمة التي يمكن أن تسيم في الحد من ظاىرة التنوع السكاني السمبية، حسب 

 :المؤشرات اآلتية
 .إيقاف أو السيطرة عمى تيارات اليجرة، وتنمية المناطق الريفية .1
إيقاف الحراك السكاني داخل الحيز الحضري، ومنع تكوين نويات عمى أسس  .2

 .(إثنية)لغوية أو دينية أو قومية 

تطوير العالقات السكانية داخل مجتمع المدينة بشكل من الشفافية في  .3
 .التعامل، واإلبتعاد عن العنصرية والبيروقراطية الحضرية

تفعيل سيادة القانون وتقوية األجيزة المركزية الحضرية، وتوزيعيا بشكل  .4
 .متكافيء داخل المركب الحضري

 .تنظيم توزيع السكان من خالل عمميات التخطيط الحضري الشمولي والفرعي .5
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إيقاف أو السيطرة عمى ظاىرة التورم الحضري من خالل خمق أحجام مثمى  .6
 أو Optimal Sizeلمدن التوابع، أو وضع سقف تخطيطي لمدينة الموصل 

 .إنشاء مدن جديدة

 .تطوير خاصية اإلنتماء لممدينة بدياًل عن اإلنتماءات القومية والدينية والقبمية .7

نقل بعض الفعاليات المستوطنة في مدينة الموصل والجاذبة لمعمالة الى مدن  .8
 .جديدة ليا القدرة االستيعابية لشريحة من الوافدين

تقميل الفجوة بين مناطق الطرد السكاني والمدن الجاذبة ليم، من خالل تييئة  .9
فرص عمل في الظيير، وتطوير البنى التحتية مثل الطرق وخدمات الماء 
 .والصرف الصحي والكيرباء والمؤسسات الصحية ومراكز الشرطة وغيرىا

توعية السكان المستقرين في مدينة الموصل والذين ىم من المياجرين،  .10
وترغيبيم باليجرة المعاكسة نحو مناطق اإلياب وفق منظور مدروس لمتخطيط 

 .اإلقميمي، مشفوعًا بقوانين وأنظمة مناسبة بيذا الشأن
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Abstract 

 The demographic diversification is a distinguished 

character in the great cities. Vertically, the diversification 

dimensions lie in the expansion of the gap between the top and 

base of the economic pyramid. Horizontally, the 

diversification is caused by the ethnic, religious and tribal 

differences. The research will not deal with the first aspect, but 

it will be satisfied in dealing with the second one only, as an 

applied on Mosul city, which is considered as a population 

polarization center of the hinterland areas, which is 

distinguished by diversification in the second aspect. 

 The diversification character is not considered as an 

urban problem, when the urban administrative system is 

rigorous. But it seems to be a real problem, when the city loses 

the executive venaration, then, population of the hinterland 

areas who settle inside the city, has become a fifth battlion for 

the start off area. The research tackles by analysis the diversity 

justifications, and the reactions which reflect on the urban life 

in Mosul city. 
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