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 الملخص. 

(، استعان  2019- 1956تناولت هذه الورقة أثر الحراك السكاني على الهيمنة بوالية شمال دارفور،خالل الفترة)
المصاد  من  المعلومات  جمع  والتحليلي.وتم  الوصفي  بالمنهجين  المقابالت  الباحث  طريق  عن  األولية  ر 

الشخصية،وتوزيع إستمارة االستبيان.وكذلك تم جمع بعضها من المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمجالت 
%من الهجرات التي شهدتها منطقة الدراسة نجمت بناًء على  90.2العلمية المحكمة. توصـلت الدراسة أن نسبة  

%،العمل 9.4%،التعليم  44.4%،الحركات المسلح  3%،النهب المسلح12ي أسباب بشرية مختلفة )الصراع القبل
والخدمات  8.6 أما  %12.8،  نسبة %9.8(.  وأن  والتصحر(.  طبيعية)الجفاف  ألسباب  فقط  %من %59.1 

المدن،ونسبة  في  استقروا  المهاجرين  ونسبة 27.2هؤالء  النزوح.   الالجئين  12.7%بمعسكرات  بمعسكرات   %
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تشاد  دولة  في  ونسبة السودانيون  وأن 1.  اللعيت.  بمحلية  حسكنيتة  معسكر  في  الجنوبيون  الالجئين  تمثل   %
إذا توفرت % من المبحوثين يودون فكرة الرجوع إلى  مناطقهم السابقة، بناًء على المبررات اآلتية:74.8نسبة 

ب السودان  ،إذا تحسن االقتصاد في دولة جنو صعوبة المعيشة في المدناألمن،وفرص العمل في الريف،و ،التنمية
توفر فرص العمل في   % منهم رفضوا العود الطوعية، وعللوا باألسباب اآلتية:25.2)الالجئين الجنوبيون(.أما  

أفضل،المدينة المدن  في  االجتماعية  الخدمات  فيها،  المعيشة  ثقافي،اجتماعي،واقتصادي،وراحة  .أن   وكسب 
والية مدن  لكل  حضريًا  األولى  المرتبة  احتلت  الفاشر  تعداد    مدينة  في  دارفور  شمال 

م.وأن هناك تراجع للمدنتين الثانية)كتم(،والثالثة )كبكابية( عن حجم  2018م،2014م،واسقاطة 2008م، 1993
اسقاطة   الفاشر في  لمدينة  الحضرية  الهيمنة  من  لمزيد  المجال  مفسحًا  األولى  بينما  2014،2018المدينة   .

م،نتيجة لتدهور أوضاعها األمنية  1993ت هي الثالثة في تعداد  اختفت مدينة مليط تمامًا من القائمة،بعد إن كان
ليبيا. أما مدينة كتم أصبحت تحافظ على رتبتها،المدينة  2004في عام   م،التي أدت إلى توقف تجارتها مع 

تعداد) منذ  )2008،  1993الثانية  المدينة  2014،2018(،واسقاطة  مرتبة  احتلت  حيث  كبكابية  مدينة  (.أما 
( وزلت محافظًا عليها. أن هناك هيمنة حضرية لمدينة  2014،2018،واسقاطة )2008عدادات  الثالثة منذ ت

في    2.07م،بل زادت النسبة إلى 1993في تعداد عام   1.37الفاشر على المراكز الحضرية بهذه الوالية بنسبة
يدل على  م.هذه الزيادة  2018اسقاطة    3.76م،ونسبة  2014في اسقاطة عام    3.75م،وإلى2008تعداد عام  

قوية  لمدينة الفاشر على بقية هذه المدن،تم استجابة لعوامل جذب شديدة التأثير تمتعت   وجود هيمنة حضرية
بها مدينة الفاشر؛خاصة في ظرف الجفاف .أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بالريف بتوفير التنمية بأنماطها  

الهجرة إيقاف حركة  إلى  يؤدي  بدورها  والذي  فيه،  الخدمات   المختلفة  على  الضغط  يقلل  المدن،وبالتالي  إلى 
 . االجتماعية بصورة عامة في المنطقة

 . دارفور شمال بوالية ،الحضرية الهيمنة ، السكاني الحراك  الكلمات المفتاحية :
Abstract 

This paper dealt with the impact of population mobility in the state of North Darfur during 

the period (1956-2019). The researcher used the descriptive and analytical approaches. The 

data was collected from Books and magazines, questionnaires and personal interviews 

Scientific Court. The study found that 90.2% of the migrations in the study area were based 
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on different human reasons (tribal conflict 12%, 3% armed looting, armed movements 

44.4%, education 9.4%, work 8.6%, and services 12.8%). Only 9.8% for natural causes 

(drought and desertification). And that 59.1% of these migrants settled in cities, 27.2% in 

displacement camps. 12.7% in Sudanese refugee camps in the State of Chad. 1% 

represented the southern refugees at a Haskanita camp in Al-liayit locality. And that 74.8% 

of respondents would like to return to their previous areas, based on the following 

justification: if development, security and work opportunities are provided in the 

countryside, and the difficulty of living in cities, if the economy is improved in southern 

Sudan (southern refugees). However, 25.2% Of them refused voluntary return, for the 

following reasons: the opportunities for employment in the city; and the comfort of living 

in cities and the social services in cities arebetter, that is in addition to cultural, social, and 

economical profits. Alfashir city obtained the first class in all cities in North Darfur State. 

There is a decline for the second limit (mute), and the third (Kabkabi) on the volume of the 

first city gesture for further urban hegemony of the city of El Fasher in March 2014. While 

the city has completely disappeared from the list, after the third in 1993 census, as a result 

of deteriorating security situation in 2004, which led to a suspension of trade with Libya. 

The city of Mute has been maintaining its ranks, the second city since Census (1993, 2008), 

and 20,2018. There is an urban hegemony of the urban centers of this mandate by 1.37 in 

the 1993 census, but increased to 2.07 in the 2008 census, and 3.75 in 2014, and 3.76 more 

than 2018. This increase is indicated by a strong urban hegemony The city of El Fasher and 

the rest of these cities has been responded to severe influencial factors in general in the 

region. 

Keyword ; population mobility,   urban domination  , state of North Darfur. 
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 المقدمة: 

الريف ة الهجرة من  م(،حراك سكاني واسع النطاق،وخاص2019-1956شهدت والية شمال دارفور خالل الفترة)
المدن أخرى إلى  إلى  مدينة  من  الهيمنة    .،أو  عنه  نتج  الحضري،الذي  السكاني  النمو  زيادة  إلى  أدى  مما 

نتط إطار  الحضرية.ولذ  في  الموضوع  هذا  على  االجراءات    أربعةرق  األول،يتناول  رئيسية.المحور  محاور 
السابقة المنهجية الخاصة  ، والدراسات  المفاهيم  النظري،الذي يشمل بعض  المدخل  الثاني،فيدرس  المحور  .أما 

حضرية على مدن  تطبيق مقاييس الهيمنة ال. بينما المحور الثالث يتناول  الحراك السكاني،والهيمنة الحضريةب
الوالية، وأسبابها،هذه  للمهاجرين  والهجرة  الطوعية  يتأ.  والعودة  الثالث  المحور  على ما  النتائج    طرق 

والتوصيات.ولهذا األساس فضلت أن ندرس هذا الموضوع  بغرض البحث فيه للوصول إلى نتائج لعلها تساهم  
 في حل هذه المشكلة.        

 االجراءات المنهجية:  

 يتناول االجراءات المنهجية المواضيع التالية: 

 مشكلة الورقة : 

تعاني من التضخم السكاني المتوسطة الحجم نتيجة للحراك  تعتبر مدن شمال دارفور من المدن السودانية التي 
السكاني الواسع النطاق من الريف إلى المدن أو من مدينة إلى أخرى، مما أدى إلى تدهور الهيكل األساسي  
للخدمات عامة.التي نتج عنها عجز المدن عن تلبية حاجيات السكان من ناحية أخرى. وأصحبت هي مشكلة  

حراك السكاني.وما زالت المنطقة تعاني منها منذ زمن طويل،لذلك إختار الباحث هذه المشكلة  حقيقية مرتبطة بال
للبحث فيها واإلسهام في حلها،وإبرازها لكل الجهات المسئولة والمختصة. ويمكن تلخيص المشكلة تحديدًا في  

 اإلجابة عن األسئلة التالية : 

 بوالية شمال دارفور،وما أسبابها ؟.ما هو أثر الحراك السكاني على الهيمنة الحضرية   -1
 ( ؟. 2019- 1956ما هي المراكز الحضرية المهيمنة بمنطقة الدراسة في الفترة ) -2
 هل هناك آثار ترتبت  للحراك السكاني على المراكز الحضرية بمنطقة الدراسة؟.  -3
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 أهمية الورقة:  

والعملي,وكذالك في دراسة تطور أثر الحراك السكاني على تكمن أهمية البحث في اإلستفادة من الجانب العلمي  
 الهيمنة الحضرية بمنطقة الدراسة التي حدثت  بسبب العوامل  الجغرافية  خالل السنوات الماضية.

 أهداف الورقة:  

 تهدف الورقة إلي اآلتي: 

 دراسة أثر ظاهرة الحراك السكاني على الهيمنة الحضرية بوالية شمال دارفور. -1
 على العوامل الجغرافية التي أدت إلى هذه الظاهرة،واإلسهام في إيجاد حلول لها. الوقوف -2
 التعرف على المدن المهيمنة حضريًا بمنطقة الدراسة. -3
 تقديم مقترحات لتقليل الظواهر السالبة الناتجة عن الحراك السكاني.  -4

 منهجية الورقة:

 التالية : يستخدم الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي عبر المداخل 

على   -أ تؤثر  التي  المختلفة  بأنماطها  دارفور  شمال  لوالية  الجغرافية  المالمح  الوصفي:لوصف  المدخل 
 الحراك السكاني،ومن ثم تحليل المعلومات وتفسيرها للوصول إلى نتائج.  

المدخل التحليلي:ويتم عن طريق جمع وتحليل البيانات اإلحصائية المرتبطة بالخصائص الديموغرافية  -ب 
الحراك السكاني والهيمنة الحضرية، ومن ثم تحليلها وتفسيرها لتقديم إستنتاجات تقود إلى لظاهرتي أثر 

 نتائج من شأنها اإلسهام في حل مشكلة الدراسة. 

 مصادر جمع الملومات: 

 يتم جمع المعلومات من المصادر التالية:  
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 : المصادر األوليةأواًل: 

أسرة،من   234(استبيان،على عدد 234حيث تم توزيع عدد) ،واالستبيان. الحرة،والمالحظة الشخصيةالمقابالتالمقابلة   وتشمل

% من  مجتمع الدراسة.كما  1أسرة بالمراكز الحضرية الرئيسية الخمسة والمعسكرات التي فيها،بوالية شمال دارفور، أي تمثل    1911418جملة  

 . (1يوضح الجدول رقم)

  على األسر بمنطقة الدراسة ( توزيع االستبيان  1جدول)

 النسبة%  عدد االستبيان  عدد األسر  ، ومعسكرات التابع لهاالمدينة العدد
 54.8 128 105663 معسكري أبوشوك، والسالم – الفاشر 1
 6.4 15 4602 أم كدادة 2
 8.6 20 7965 معسكر العباسي  – مليط 3
 11.9 28 11782 معسكر كساب  –  كتم 4
 8.9 21 8374 معسكر كبكابية  –  كبكابية 5
 4.3 10 2625 معسكر الالجئين الجنبيون في اللعيت  6
 5.1 12 50187 ن في تشاد معسكر الالجئين السودانيو   7

 100 234 191148  المجموع
،وتقرير المفوضية  2018لألحصاء،الخرطوم،المصدر:عمل الباحث اعتمادًا على اسقاطة الجهاز المركزي    

 م. 2018السامية لشئوون الالجئين،والية شمال دارفور،الفاشر،

 :المصادر الثانويةثالثًا:

الجا والرسائل  والدراسات،  المراجع،  والمجالت وتشمل  والتقاريرالسنوية،  من    معية،  وغيرها  المحكمة  العلمية 
 المعلومات المكتبية ذات الصلة بموضوع الدراسة. 
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 الدراسات السابقة: 

الفقرة الدراسات والبحوث التي تناولت    والهيمنة الحضرية،   السكاني،  الحراك  مواضيع السكان،  يستعرض هذه 
 والعالمية: على مستوى المدن السودنية،

بعنوان أفريقيا:دراسة في حركة الهجرة السكانية.تناولت فيها موضوع الهجرة األفريقية إلى  (،1992دراسة)فياض،
وموضحًا أضرار ومنافع هجرة القوى العاملة    ،الخارج مركزًا على الهجرة من أقطار المغرب العربي إلى أوروبا

هذه الهجرة ونتائجها في كل من الدول المصدرة   والمشاكل التي تواجههم في البلدان المضيفة مع توضيح أسباب 
 هذه القارة  أن دول جنوب أفريقيا تمثل أقوى مركز جذب في والدول المستقبلة. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:

وأن الظروف االجتماعية،  ألعداد كبيرة للمهاجرين، بينما في الشمال برزت ليبيا حديثًا كأقوى قطب جذب لهم، 
بعنون    (،1996)الغانم،دراسة  والحرمان واإلضطهاد.  ،لسياسية أحد األسباب التي قادت إلى الفقروا  ،االقتصادية

السكان والقوى البشرية في المجتمع القطري.خلصت الدراسة بعدة نتائج أهمها:إرتفاع معدالت النمو السكاني  
الصحة، االسكان، وغيرها من    بصورة غير مسبوقة، والتي كانت لها آثار كبيرة على نسبة االستهالك في نفقات 

الخدمات االجتماعية األخرى. حيث أدت الهجرة الوافدة الواسعة إلى إنخفاض نسبة القطريين حيث أصبحوا 
 الثقافية،   يمثلون أقلية في مجتمعهم األصلي، وهذا قد يكون له في المستقبل آثارها االجتماعية ثم االقتصادية،

حيث أدت الهجرة ذات الطابع الذكوري إلى زيادة نسبة الذكور في المجتمع القطري مؤدية    واألمنية.  السياسية، 
المجتمعات  باقي  إلى  تمتد  وسوف  الدولة،  هذه  في  النوع  هيكل  إختالل  في  تتمثل  سكانية  ظاهرة  وجود  إلى 

يها عدة مشكالت  الخليجية.ال توجد مثل هذه الظاهرة في مناطق أخرى من العالم بهذه الصورة، وهذا يترتب عل
 .المتعلمين بين السكانإجتماعية وأخالقية، من أهمها إرتفاع نسبة األميين وأشباه 

المدن.  م(، 2002)عبدهللا،  دراسة  جغرافية  في  دراسة  الفاشر  مدينة  نتائج    بعنوان  بعدة  الدراسة  خلصت 
الدراسة،حيث شهدت المنطقة أهمها:هناك عدة عوامل طبيعية وبشرية لعبت دورًا واضحًا في نمو وتطور منطقة  

أن هذه المدينة    م(.1993-1983الفترة ) زيادة سكانية سريعة بعد االستقالل وسجلت أعلى معدل للنمو في
م(، 2004دراسة )يعقوب،  .ات الكهرباء، وصحة البيئة العامة تعاني من عدة مشكالت حضرية منها: تدني خدم
م(. خلصت 2003-1973ية والتعليمية بمدينة نياال في الفترة) بعنوان النمو السكاني وأثره على الخدمات الصح
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الدراسة بعدة نتائج أهمها:أن مدينة نياال تواجهها مشكالت حقيقية متعلقة بالتعليم والصحة، بسبب الزيادة السريعة  
ع توزيع  في عدد سكانها مقارنة بإمكانياتها وقدراتها االقتصادية. وأن التوزيع المكاني للمدارس غير متجانس م 

الكثافة السكانية، وأن عدد المدارس غير كافي مقارنة بعدد التالميذ الذين هم في سن التعليم، وهناك تدهور في  
نوعية التعليم خاصة من حيث اإلنفاق عليه، ألن سياسة الدولة تركت الصرف على التعليم للمجالس التربوية،  

الرسوم الدراسية لذلك تدهور مستوى التعليم. كذلك تعاني  وأن سكان المناطق الطرفية فقراء ال يستطيعون دفع  
المنطقة من توزيع المؤسسات الصحية حيث أنها متمركزة في وسط المدينة، وتفتقر المناطق الطرفية المكتظة 

الواحد   االختصاصي  يخدم  المؤسسات،حيث  إلى  يخدم    35بالسكان  العمومي  نسمة،والطبيب  ألف   18ألف 
ى الخدمات الصحية يعتمد كليًا على رسوم زيارة المستشفيات. ويرى الباحث أنه ليس هناك  نسمة.أما اإلنفاق عل

   .في ظل الظروف االقتصادية الراهنةمؤشرات لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المستقبل القريب 

توصلت    (.2003-1980بعنوان التطور الحضري لمدينة الفاشر في الفترة من )  م(،2006دراسة )موسي،  
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مدينة الفاشر تتوسط عمرانيًا وقرويًا مما جعلها ذات أهمية سياسية وإدارية 
للمناطق المحيطة بوالية شمال دارفور كافة. وأن وقوعها في نطاق شبة الصحراء الذي يتميز بقلة األمطار  

قلة اإلنتاج الزراعي،وبالتالي حدثت المجاعات التي نجمت    وتذبذبها،وتعامل اإلنسان مع البيئة الهامشية أدى إلى
عنها الصراعات القبلية والحروب في دارفور وتزايدت الهجرة إلى هذه المدينة بحثًا عن العمل؛ مما أثر سلبًا  

تبر  عليها وأدى إلى زيادة نموها عمرانيًا وسكانيًا. حيث نتج عنها تغيرات في التركبية السكانية والعمرانية. تع
مدينة الفاشر أكبر تجمع سكاني في هذه المنطقة، وذلك لموقعها الجغرافي المميز، ومكانتها اإلدارية، وصالحية  
البيئة الطبيعية إلنشاء العمران. هناك عالقة طردية بين نمو مساحة المدينة ونمو سكانها الذي يرتبط بالزيادة  

ة تعاني من عدة مشكالت أهمها: عدم التوفق بين زيادة حجم  الطبيعية والهجرة. وأكدت الباحثة أن منطقة الدراس
المدينة وتطور وسائل شبكة الخدمات العامة، باالضافة إلى إختالل التوازن السكاني، ومشاكل أخرى متعلقة  

 . تخلص من النفايات  ومياه االمطاربإستخدمات االرض والنمو السكني العشوائي، والصرف الصحي، وال

نتائج  م(, 2011ع,دراسة)عبدالراف  عدة  إلى  الدراسة  الفاشر.وتوصلت  بمدينة  الحضري  الفقر  عوامل  بعنوان 
أي) سكانها  من  عريضًا  قطاعًا  وشمل  الفاشر  بمدينة  إنتشر  الفقر  بينما  98أهمها:أن  األسر،  جملة  من   )%
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فرد  %( من السكان يقل دخلهم عن الحد األدنى الذي وضعته مصلحة االحصاء لمتوسط إستهالك ال70,4)
الشهري لحضر شمال السودان، كما أن السكان عانوا من تردي األحوال الصحية بإنتشار مسببات األمراض،حيث  

%(من جملة  7,8%( يستخدمون مرايض بلدية مكشوفة، بينما إرتفع مؤشر معدل الوفيات إلى )58,2بلغ نسبة )
يادة السكان وإتساع رقعة المدينة تشكل  الداخلين إلى مستشفى الفاشر،أما فيما يتعلق بالخدمات فيالحظ أن ز 

ا %(من السكان 86وأن)%(،  40%(،وشبكة الكهرباء)58لمياه )عبئًا على الخدمات فبلغ العجز في خدمات 
يعتمدون على الكتلة الحية كمصدر أساسي للوقود مما ترتب عليه إزالة الغطاء النباتي ومن ثم تدهور البيئة  

ا بضرورة  الدراسة  وتحريك  والتصحر.وأوصت  عالجها  على  يساعد  مما  الفقر  لظاهرة  والشامل  الكلي  إلدراك 
رص المجتمع تجاهها،وإحياء روح السالم والتآلف بين القبائل,وإنشاء مشاريع تنمية تستوعب الفقراء وتتيح لهم ف

 .العمل وتمليكم لوسائل اإلنتاج

المياه بمدينة الفاشر. خلصت الدراسة بعنوان النمو السكاني وأثره على خدمات    م(،  2011دراسة )إسماعيل، 
بعدة نتائج أهمها:أن مدينة الفاشر تعاني من عدة مشكالت حادة تتمثل في إرتفاع معدالت النمو السكاني خالل  

  60مرات.هناك تدهور في خدمات المياه األساسية، وأن  8م(، حيث تضاعف حوالي  2008-1993الفترة من )
المياه   التزايد السكاني،% من سكانها يتحصلون على  وباإلضافة إلى عدم صيانة ومراجعة    بصعوبة بسبب 

خطوط نقل المياه. الهجرة الوافدة والنزوح الكثيف التي شهدتها هذه المدينة تسبب في الفقر، ويقيم الوافدين في  
لخدمات المياه    األحياء الطرفية والعشوائية، وهم ال يجدون خدمات المياه بالصورة المطلوبة. وأن التوزيع المكاني

 .السكان الحالي والمتوقع مستقبالً ال يتماشى مع ما هو موجود بناًء على حجم 

بعنوان الهيمنة الحضرية لمدينة الفاشر أسبابها ونتائجها. توصلت هذه الدراسة أن مدينة    (،2017دراسة )هدي، 
م(،  2008م،  1993الزمية للتعدادين)في الفترة    ،الفاشر مهيمنة حضريًا على كل مدن والية شمال دارفور األخرى 

، نتيجة لألخطار البيئية، واألمنية التي تعرضت له اقليم دارفور خالل السنوات م(2016م،2012واالسقاطتين)
والصرعات القبلية والجهوية، التي أدت إلى تحركات سكانية ضخمة من مدن    السابقة،خاصة الجفاف والتصحر،

 . خرى المتأثرة بهذه الظروف، صوب مدينة الفاشروقرى هذه الوالية، والواليات األ

 نظري: المدخل ال



 

10 

 

 :بهذه الدراسة الصلة التي ذات  ، والنظريات المفاهيم ،لمواضيعاالمدخل النظري  ستعرض ي

 :الموقع والمساحة لمنطقة الدراسة

درجة    27,5،و 22,8تقع والية شمال دارفور في الجزء الغربي من جمهورية السودان، وتنحصر بين خطي طول  
%  12كيلومتر مربع، وهي تعادل    296,420درجة شمااًل.وتبلغ مساحتها    18، و9,8شرقًا، ودائرتي عرض 
 .دارفور اقليم من مساحة %57سودان،ومن المساحة الكلية لل

واليات   سبع  تجاورها  الغرب.وكذلك  في  الغربي،وتشاد  الشمال  في  الليبية  العربية  دولتنا،الجماهيرية  تحدها 
وشرق دارفور من الناحية الجنوبية،والوالية الشمالية في الشمال،بينما في الشرق    داخلية،يتمثل في جنوب دارفور،

الوالية   هذه  دارفور.وتقسم  وغرب  دارفور،  وسط  واليتي  الغرب  وفي  كردفان،  كردفان،وغرب  شمال  واليتي 
 :  (1الخريطة رقم) وضح فيم(،كما م2019محلية)وزارة البنى التحية والتنمية العمرانية، 17إلى
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 ( يوضح موقع والية شمال دارفور 1خريطة رقم ) 

 .G I Sمصدر:عمل الباحث،اعتمادًا برنامج ال                        

 :مفهوم الحراك السكاني

المقصود بمصطلح الحراك السكاني، كل تحرك للمجموعات البشرية أو األفراد من مكان آلخر أما طوعًا أو  
قسرًا، بغرض اشباغ رغبة ذاتية أو جماعية. أن الحراك السكاني ظاهرة بشرية قديمة قدم استيطان العنصر  
البشري على سطح األرص، واستخدمه االنسان منذ القدم وحتى يومنا هذا، للموازنةبين متطلبات في الزمان  
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ك البشري قد تباينت عبر الحقب التاريخية  والمكان، وبين الموارد المادية وغير المادية المتاحة، أن وتيرة الحرا
 (.    2006ية ،سياسية،وأمنية)المنقوري،المختلفة، ألسباب اقتصادية،اجتماع 

عبارة1988أما)الحربي، أن  يرى   الجغرافيين أبحاث  في تدريجيا استعمالها بدأ جديد، مفهوم هي الحراك ( 
أجل   من عموماً  تستعمل المركز، فهي  أو المكان يغير أو يتحرك أن يمكن  شيئ لكل صفة أنها تعني والتي
 .معين وزمني مجالي في إطار  اإلقامة مكان لتغيير قابلية مجموعة أو ،قدرةال تبيان

 في متواصل  هناك مقياس  ويكون  للتغيير، استعداد  أو مقدرة  وجود  عند  ويستعمل  يعمم  الحراك عبارة  فاستعمال
 بين متناوبة فترات  أن يعيش  الواحد  للفرد  يمكن حيث  والثبات،  االنتقال على  المجموعات  أو األفراد  مقدرة

 أجل من الهجرة بين  التداخل وهنا يبرز مؤقتة، أو دائمة ، كبيرة  أو صغيرة مسافات  على والتنقل االستقرار
 .المسكن تغيير و العمل

ألن    ،الهجرة مفهوم من عموماً  أكثر ، حيث نرى أن مفردة الحراك هيالحراكو  الهجرة، تيمفرد ين  ب اقارنإذا  
القدرة  تعبير الحراك التغيير عن   لها ليس  والتي المعنوية أو المادية  األشياء أنواع كل  تعني التي على 

 أو ُبعد  ذات  وتصورات  تصرفات  مجموعة بشرية، مجموعة شركة، أو مؤسسة قد تكون  مجالي، ُبعد  بالضرورة
 بمفهوم يخص  فما استعماالتها. مجال حسب  مدلولها في  تختلف الحراك كلمة فاستعماالت  ثقافي. صنف

الحضري  تنقالت  عن والناتجة المدينة تشهدها التي والوظيفية المجالية التحوالت  كل يخص  فهو الحراك 
 ،المدينة الظاهرة بحجم هذه  وترتبط جهة من والمالية االجتماعية،االقتصادية خصائصهم في والتغير األفراد 
 بخصائص  تتعلق كما  ،النقل وسائل استعمال ومستوى  السكان معيشة مستوى  ارتفاع مع طردية بصفة وتزيد 

المهني الجنس، كالعمر، السكان  التي والتحوالت   المدينة وتنظيم ،العمومي النقل خدمة درجةو  ،النشاط 
والمتداخلين مختلف يحدثها  االجتماعي العامل ويلعب   .أخرى  جهة من الحضري  المجال على الفاعلين 

 .  وقيمة المجاالت  معايير تغيير وفي األفراد  تنقالت  في أساسياً  دوراً  االقتصادي
 أنواع الحراك السكاني:

 مباشر هناك ارتباط أن إال  المعنى في بينها فيما تختلف التي األنواع من مجموعة الحراك مفهوم تحت  يندرج
المستعمل، المجتمع ألفراد  واالقتصادية المجالية االجتماعية، العناصر لتداخل نتيجة بينها  إال أن والمجال 

 :(20- 1981،19ما يلي)الساعاتي، تمييز يمكن
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 : اليومي الحراك-أ
 خالل من المسكن نشاطاتهم خارج ممارسة و  رغباتهم لتحقيق السكان الحتياج كنتيجة اليومي الحراك ويعرف
 ألمانيا، في كم 12أخرى) دولة إلى من تقديرها يختلف معينة مسافات  وعلى المسكن مركزها يومية تنقالت 
هذه)األمريكية المتحدة  الواليات  في ميال 11فرنسا، في كم 12  وأماكن مجاالت  المسافات  ،وتمثل 

والتي تتطابق عادة العمل،االستهالك،التسوق،الترفيه،والتالقي.   نفوذها،حيث  ومجاالت  المدن حدود  مع ما 
اليومي األفراد  فيه يحقق الذي المجال المدينة تمثل   تتركز حيث ).الرمزية وتبادالته)االقتصادية،  حراكهم 

 .كلفة ،وبأقل مقطوع بأقل زمن الفرد  يقتنمها التي الخدمات  وتتجاور
 :واالجتماعي المهني  الحراك-ب 

 المهنية الشعبة نفس داخل كانسواء   الرتبة أو المنصب  تغيير واالجتماعي،هو المهني بالحراك ُيعبر
 من هذا النوع يرتبط ما وعادة  بالحراك، لإلطارات  المهنية المسارات  عن ويعبر أخرى، شعبة إلى أوالمرور

 إلى معينة أو قيمة اجتماعية موقع من أفراد  مجموعة أو الفرد  يعني تغيير الذي االجتماعي  بالحراك الحراك
 دراسة أسبابها.  وإهمال الظاهرة هذه قياس على الدراسات  من العديد  وتعكف أخرى،

 : المجالي الحراك-ج
مجالهم   األفراد  تغيير به يقصد  الذي المجالي الحراك على  بأخرى  أو الثالثة السابقة الذكر بصفة األنواع تؤثر

وحراك   سكني  حراك من  تحته وما يندرج  الهجرة. مفهوم إلى  أكثر يقترب  والذي آخر من مجال إلى الجغرافي
 هذه الظواهر كل .معين جغرافي  إطار داخل األخرى  الوظيفية والمجاالت  والعمل، السكن، مكان بين يومي

  .ومجالي  اجتماعي تحول بديناميكية مرتبطة
 : مفهوم الهيمنة الحضرية  

الدول أو إقليم من (أن مفهوم الهيمنة الحضرية تشير إلى تحكم إحدى المدن في دولة من  2017أورد)هدي،
األقاليم على بقية مدن هذه الدولة أو اإلقليم، وهو يرتبط أساسًا بنمط توزيع المدن على رقعة الدولة أو اإلقليم 
السكاني،ووظائفها   حجمها  في  أبرزها  متغيرات،تشمل  بعدة  المدينة  هيمنة  الحجم.وتقاس  حيث  من  وتفاوتها 

بحجم الدولة،وموقعها   بينها وبين المدن األخرى في اإلقليم،وعالقتها  الحضرية،وتأثيرها في ظهيرها،ومدى العالقة
 الجغرافي،ومستوى التنمية ومدى كثافة شبكة النقل.  
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أن الهيمنة الحضرية هو مفهوم نسبي تمامًا يدل على سيطرة مدينة أو مدينتين كبيرتين  (1978بينما يرى)القطب،
في الدولة من الدول أو من إقليم إلى األقاليم على بقية مدن هذه الدولة أو اإلقليم دون أن يكون لذلك حدود  

الق رن،حيث تناولت رقمية قصوى.ولذلك قد طرحت عدة نظريات تعالج التحضر ونمو المدن منذ مطلع هذا 
النمو   النظريات نظرية  الوظيفي.ومن أهم هذه  الجانب  بنائية،والبعض اآلخر من  ذاوية  التحضر من  بعضها 

 اإلقليمي،والنظريات العامة التي تأخذ العالقة الجدلية بين القوى المنتجة والبيئة الطبيعية المحيطة بهم.               

 :مقاييس الهيمنة الحضرية 

جام المدن وهيمنتها ليس مجرد تغير وتبديل عشوائي؛بل مرتبط بقوانين وقواعد وعوامل وقوى ومتغيرات  إن نمو أح
تتحكم في اتجاهات تلك التبديالت في خصائص المدن ولكي نلقي النظرة إلى المدينة باإلطار العلمي،حتى ال  

فية.فقد طور عدد من الباحثين  تبقى عملية تفحص وتقصي ودراسة المدن وأحجامها وأعدادها مجرد دراسات وص 
  مجموعة من النظريات والنماذج والقواعد لتفسير العوامل المؤثرة في المدن وأحجامها وأعدادها.وعليه نقف على 

 (: 2017)هدي،هذه القوانين والمقاييس

 :  Law of primate City) )قانون المدينة األولىأ.

م،أحد المحاوالت األولى لتحديد الهيمنة الحضرية  1939في عام   Jefferson) وضعه العالم مارك جيفرسون)
%،فإن  100من أقطار العالم وتوصل إلى أن إذا كانت حجم المدينة األولى    28للمدينة،حيث طبق دراسته في  

%من األولى،ووجدت أن للهجرة دور مهم في بروز المدينة  20%من األولى،وأما الثالثة فتمثل 30حجم الثانية  
 األولى.

 (: Rank-size rule) الرتبة والحجمقاعدة ب.

زيف) بالتوازن  1941عام  Zif G,K)قدمها  يسمى  ما  أو  الحضرية  للهيمنة  العكسي  النمط  عن  تبحث  م،والتي 
،والتي تحاول التوصل إلى النظام المدني لإلقليم أكثر من محاولتها لمعرفة أهمية   Urban Balance) الحضري)

قانون الرتبة والحجم في أن إذا عرف حجم المدينة األولى في إقليم ما فإن  المدينة األولى فيه،وتلخص فكرة  
مرتبة أي مدينة في هذا اإلقليم تحدد عدد سكان هذه المدينة،فإذا افترضنا أن حجم المدينة األولى األكبر في  
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وعدد سكان  إقليم ما،هو مليون نسمة فإن عدد سكان المدينة الثانية يكون من هذا الحجم)نصف مليون نسمة(،
 ألف نسمة(. 100المدينة العاشرة هو منه أي)

 :(Primacy Index)مؤشر األولويةج.

بجانب قانون المدينة األولى وقاعدة الرتبة والحجم،هناك طرق أقرى لقياس هيمنة المدينة،منها الطريقة التي  
شر األولوية الذي ينسب  م، والتي تعرف بمؤ 1923عام    (Walther,Christallen)جاءت بها العالم والتر كاستر

حجم المدينة األولى إلى مجموع أحجام المدن الثالثة التالية لها في الحجم،لذا فمقياس األولوية ينسب عدد 
النتيجة   لها في الحجم،فإذا كانت  التالية  الثالث  المدن  السكان في  إلى مجموعة تعداد  الكبرى  المدينة  سكان 

عدد  أن  يعني  فذلك  صحيحًا  واحدًا  التي    تساوي  الثالث  المدن  مجموع سكان  سيساوي  األولى  المدينة  سكان 
تليها،ويدل ذلك على وجود هيمنة للمدين األولى على نظام الحضري بشكل عام من حيث عدد السكان وعدد  
والوظائف واألنشطة المختلفة،تزيد الهيمنة تدريجيًا كلما ازدادت قيمة الدليل على الواحد الصحيح،وبينما تقل عند  

 قصان قيمته. ن

 :مقياس الكثافة الحضريةد.

م إلى مقياس جديد للتركز الحضري 2003عام    (Eric Strobl ,and Luisito Bertinelli)توصل كل من الباحثين
عرف بالكثافة الحضرية،وهو مقياس نسبة تركز السكان في مدينة معينة مقارنة بمجموع الحضر في جميع مدن  

 المنطقة المدروسة.

 :متوسط نصيب المدينة األخرى من المدينة األولىو. 

من سكان حضرها من ناحية،ويدل ذلك على وهو المتوسط الذي يعكس مدى نصيب المدينة األولى باإلقليم  
مدى التدرج الحجمي لمدنها من ناحية أخرى،إذ أنه كلما ارتفع الرقم الخاص كلما تضاءلت هيمنة المدينة األولى  
والعكس صحيح،,إْن توقف ذلك على مدن اإلقليم،كلما توزع سكان الحضر على عدد أكبر من المدن، كلما أدى  

دينة األولى من جملة سكان حضرها،وقد تم الحصول عليه بقسمة نسبة المدن  ذلك إلى انخفاض نصيب الم
 األخرى التالية للمدينة األولى على عدد هذا المدن.
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 :                                 مؤشر التقارب الحجميز. 

وكلما كانت المدن هو المؤشر الذي يدل على مدى الفارق الحجمي بين المدينة األولى والمدن األخرى باإلقليم،
متقارب حجمًا، كلما ضعفت هيمنة مدينتها األولى والعكس الصحيح،ويتوقف ذلك على المدينة األولى باإلقليم  
من جملة سكان حضرها,ويتم الحصول على مؤشر التقارب الحجمي من طرح الجذر التربَيعي لمجموع نسب  

 .            100من  100دد هذه المدن وضربها في المدن األخرى التالية للمدينة األولى بعد قسمتها على ع

 :مؤشر حدة هيمنة المدينة األولىح. 

يعكس مدى هيمنة المدينة األولى مقارنة مع المدن الثالث التالية لها في الحجم،وكلما صغر الرقم بهذا المؤشر  
ن طريق طرح الجذر  كلما دل ذلك على قوة هيمنة المدينة األولى،والعكس صحيح.وقد تم الحصول عليها ع

 .     100من 100التربَيعي لمجموع نسب المدن الثالث التالية للمدينة األولى في 

 الهجرة بمنطقة الدراسة: 
لم تكن هناك حصر ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة لعدد السكان المهاجرين الذين هاجروا  طوعًا من 

و إلى خارج الدولة.ولكن من خالل المالحظة اتضح أن هناك  والية شمال دارفور إلى واليات السودان المختلفة،أ
عدد كبير جدًا من األشخاص الذين هاجروا طوعًا،سواء كان للعمل ،أو االستفادة من الخدمات االجتماعية  

 المختلفة، أو لمنصارة المجموعة،أو الفرد،متواجدون في معظم نطاق السودان،أودول العالم. 

بدًء بالهجرة األولى    جرات التي تحركت من مديرية دارفور لمناصرة دولة المهدية.( أن اله2020أورد )بشارة،
لألنصار إلى الجزيرة أبا وأم درمان، في عهد األمام محمد أحمد المهدي،ثم الهجرة الثانية في فترة الخليفة عبدهللا  

أطلقها السيد عبدالرحمن المهدي، بغرض العمل  التعايشي.والثالثة أيضًا إلى الجزيرة أبا،بناًء على النداء التي  
كيان   تأهيل  من  يمكنه  حتى  المال  جمع  المنطقة،بهدف  بهذه  لألنصار  التابعة  الزراعية  المشاريع  في 

م.إال أن عدد الشباب  1951- 1945األنصار،وحزب األمة إعدادًا دينيًا وسياسيًا.وكان ذلك في الفترة من عام
 ير معلومة. الذين هاجروا في تلك الفترة غ
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بينما الهجرة الرابعة حيث تم أعدادها في هذه المديرية،تلبية لنداء السيد عبدالرحمن المهدي، لمناصرته،بناًء على  
الخالف الذي نشب بين حزب األمة بقيادة ابنه صديق،والحزب الوطني االتحادي بقيادة عثمان المرغني.فكان  

لبريطانية المصرية المستعمرة عن تخرج من السودان فورًا.فكان  جوهر الخالف عندما ضغط السودانيون الحكومة ا
رأي الوطني االتحادي أن يتحد مصر مع السودان،أي عن برفع العلمين المصري والسوداني في الدولة،بينما  
مطلب حزب األمة تنادي بسيادة السودان للسودانيين فقط،أي انفصاله تمامًا عن مصر.وعليه تم تجميع شباب  

من مختلف مناطق مديرية دارفور  بكل من الجنينة، الطينة، كبكابية،كتم،نياال،والضعين،بقيادة إبراهيم    األنصار
يوم   الفاشر  مدينة  من  تحركوا  دارفور.ثم  بمديرية  األنصار  شباب  عام  سكرتير  بشارة،  على  آدم 

 ألف شاب.19000م،فكان عددهم  1954/ 1/3م،نحو أم درمان،فوصلوا إليها يوم 2/1954/ 20
 م(: 2019-2003لنازحين في والية شمال دارفور خالل الفترة)ا

النازحين الذين هربوا من جراء النزاعات بأنواعها المختلفة التي حدثت في مناطقهم. حيث خصص لهم الحكومة  
مفصلة بصورة  الموضوع  هذا  دراسة  يمكن  وعليه  إليوائهم.  وتجمعات  الفترة)   معسكرات،  - 2003خالل 

 :  (3(،)2دولين رقم) م(،كما يوضح الج2019
 م( 2019- 2003(إحصائية المعسكرات والنازحين بوالية شمال دارفور في الفترة)2جدول)         

 عدد النازحين  المعسكر المحلية  الرقم
 49,738 أبو شوك  الفاشر 1
 48,879 السالم الفاشر 2
 181,788 زمزم الفاشر 3
 36,006 طويلة  طويلة  4
 35,108 كساب  كتم  5
 6,773 فتا برتو  كتم  6
 73,027 كبكابية  كبكابية  7
 14,774 العباسي  مليط  8
 30,147 سرا توني  سرف عمرة  9

 476,240   المجموع
 ،والية شمال دارفور،الفاشر. 2019المصدر:مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين،         

 ( م2019- 2003)(إحصائية التجمعات والنازحين بوالية شمال دارفور في الفترة 3جدول)           
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 عدد النازحين  موقع التجمع  المحلية  الرقم
 1,590 أبو سفيان  اللعيت  1
 850 دليل بابكر  اللعيت  2
 1,175 جداد اللعيت  3
 9,709 شداد دار السالم 4
 18,918 شنقل طوباي دار السالم 5
 63,264 السريف السريف 6
 3,650 أبو قمرة  كرنوى  7
 63,411 تجمع كتم  كتم  8
 7,000 أبو ليحة  أمبرو  9

 169,567   المجموع
 ،والية شمال دارفور،الفاشر.2019المصدر: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين،          

م،  2019شمال دارفور في عام  واليةب  للنازحينتجمع    9و  معسكر، 9هناك  ( يتضح أن3(،)2من الجدوليين)
يعادلوا    645,807  بهما ما  نازح،أي  الجهاز    % 27.2ألف  تقدير  حسب  الوالية،على  هذه  سكان  جملة  من 

أن نقول  العام.وبهذا  هذا  لنفس  السكاني  لالحصاء  سكان  المركزي  ربع  من  في    أكثر  ساكنين  دارفور  شمال 
لالتجمعات   للنازحين.نتيجة  المسلح،التي نجمت في ومعسكرات  القبلية  المسلح،والصراعات  الحركات  صرعات 

م(.بينما هناك عدد من النازجين يسكنون في أحياء مدن الوالية المختلفة،إما 2019-2002إقليم دارفور في الفترة)
ل  مستأجرين أو أمتلكوا منازل.بناًء على تحسن أوضاعهم االقتصادية،مما شكلوا ضغطًا على تلك المدن مقاب

 الخدمات االجتماعية التي تقدم لهم.     

جري المسح االجتماعي المتكامل لعدد أالفاشر،إعاد التوطين بضف إلى ذلك أن مفوضية العودة الطوعية و أ
بين)ديسمبر ما  الفترة  الخمسة،في  دارفور  بواليات  هناك  2014أبريل -2013النازحين  النتيجة،أن  فكانت   )

  توزيع النازحون في هذه الواليات،كانت أما  مجمعًا.  68معسكرًا،و   46ي  موزعون فنازح،مليون    2,308,992
دارفور  ب وفي  نازحألف    615,660شمال  دارفور  .  نازح  667357جنوب  غألف  في  دارفور  .بينما  رب 

 . ألف نازح 188,241شرق دارفور وفي  ،ألف نازح 464,409في وسط دارفورألف نازح،و  373,225



 

19 

 

% من جملة نسبة النازحين  26.7تعادل   شمال دافور  لواليةأن نسبة النازحين بو ،من تقرير هذه المفوضية  اتضح
دارفور جنوب  والية  بعد  الثاني  الترتيب  في  تأتي  الخمسة.حيث  دارفور  %،ووسط  28.9بوالية 

   .%8.1وشرق دارفور %،16.2 %،وغرب دارفور20.1دارفور
 الالجيئون: 

هناك  م( أن 2019،ومفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، 2019أورد)المفوضية السامية لشئوون الالجئين،
ة جنوب الالجئين من دولألف نسمة، بينما    301,127,الالجئين السودانيين في جمهورية تشاد   كبير من  عدد 

نسمة.وعليه يمكن دراستهم من  ألف    21,000اللعيت بوالية شمال دارفور  بحلية    حسكنيتة بمعسكرالسودان  
 :   (4،كما يوضح الجدول رقم)والمعسكرات،بالتفصيل التجمعات   مواقعالعدد،و  حيث 

 م 2019-2003( إحصائية الالجئين السودانيين في دولة تشاد في الفترة 4جدول)
 المجموع اإلناث  الذكور  المعسكر  الوالية
 48,541 25,943 22,598 بر دجنق فرشانا

 30,139 16,427 13,712 فرشانا
 25,512 13,660 11,852 ترجون 

 26,323 14,183 12,140 جاجا
 25,689 14,772 10,917 تلوم أريبا 

 22,952 13,800 9,152 أمن أباك
 20,554 11,789 8,765 اريدمي

 20,792 11,996 8,796 ملي
 19,570 11,433 8,137 كونو جيو 

 36,122 19,319 16,803 أميرقوز  قوز بيضا
 23,518 12,594 10,987 دجيال

 1,352 712 633 قرية كرفي 
 301,127 166,635 134,492  المجوع

 ،والية شمال دارفور،الفاشر.  2019المصدر:مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين،      
نسمة،أي ما    301,127( يتضح أن جملة الالجئين من سكان والية شمال دارفور إلى دولة تشاد  4من الجدول)

من منطقة  %من جملة سكان هذه الوالية.ولكن من خالل المالحظة العامة نرى أن هناك الجئين 12.7يعادلوا 
لشئوون   السامية  المفوضية  وال  المفوضية،وكذلك  لهم  يتطرق  لم  العالم،  دول  من  عدد  متواجدون في  الدراسة 

 الالجئين.  
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 م(:2018-1955أسباب الهجرة لسكان والية شمال دارفور في الفترة ) 

لفة األنماط.كما يوضح  حدثت الهجرة في والية شمال دارفور نتيجة ألسباب جغرافية)طبيعية،وبشرية(متعددة ومخت
 : ( 5الجدول)

 ( 2019- 1955( يوضح أسباب الهجرة لسكان منطقة الدراسة خالل الفترة )5جدول)

 نسبة التكرارات  التكرارات  أسباب الهجرة  العدد
 4.0 7 المسلح النهب  1
 13.8 28 القبلي  الصراع 2
 44.4 104 المسلح الحركات  3
 10.0 23 والتصحر  الجفاف 4
 3.0 22 للتعلم  5
 12.0 20 للعمل 6
 12.8 30 الخدمات  7

 100 234  المجموع
 م. 2019المصدر:العمل الميداني للباحث،                               
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 :   (1قم )ر  الشكل( إلى 5) يمكن تحويل بيانات الجدول  

 ( 2019-1956الفترة)(يبين أسباب الهجرة لسكان منطقة الدراسة خالل 1شكل)

                         

 ( 5المصدر:عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول السابق رقم)        

%،الصراع  4% من المهاجرين، هاجروا بسبب العوامل البشرية)النهب المسلح  90( يتضح أن نسبة  1من الشكل)
% منهم فقط  10(. أما نسبة  12.8%، والخدمات 12%،العمل3%،التعليم44.4المسلحالصراع    %،13.8القبلي

  بينما ل الطبيعية التي يتمثل في الجفاف،وبهذا نري أن هذه النسبة تأثير يها ضعيفة.  هاجروا بناًء على العوام
قة خالل الفترة  البشرية هي التي تشكل أكثرة خطورًة، وخاصًة الصراع المسلح الذي نشب في هذه المنط  العوامل

 م(،وما نجمت منه قتل وتشريد،اغتصاب،نهب،وحرق القري.2018- 2002)

 م(:2019-1955العودة الطوعية لسكان والية شمال دارفور الذين هاجروا إلى المدن في الفترة )

(،نتيجة لعوامل جغرافية مختلفة،كما  2019-01956شهدت والية شمال دارفور هجرات سكانية خالل الفترة)
 (:6ح في الجدول)موض
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 م(: 2019-1955( ييين أسباب العودة الطوعية لسكان والية شمال دارفور الذين هاجروا إلى المدن في الفترة )6جدول)

 نسبة التكرارات  التكرارات  سبب العودة أو عدمه  العدد 
 33.8 79 إذا توفر التنمية 1
 21 49 إذا توفر األمن في المنطقة 2
 4.3 10 االقتصاد في دولة جنوب السودان إذا تحسن   3
 6.8 16 إذا توفر فرص العمل في الريف  4
 9 21 صعوبة المعيشة في المدن  5
 6 14 توفر فرص العمل في المدينة  6
 15.4 36 الخدمات االجتماعية في المدن أفضل  7
 3.8 9 كسب ثقافي،اجتماعي،واقتصادي 8

 100 234  المجموع

 م. 2019المصدر:العمل الميداني للباحث،                                

 على المبررات  % من المبحوثين بأنهم يودون الرجوع إلى مناطقهم السابقة،بناءً 74.8أفاد  (  6من الجدول )
جنوب اآلية دولة  في  االقتصاد  تحسن  إذا  السابقة،  مناطقهم  في  األمن  توفر  إذا  أراضيهم،  إلى  :الرجوع 

العم فرص  توفرت  التنمية،إذا  توفرت  السودان(،إذا  جنوب  دولة  من  الريف،السودان)الالجئين  في  وصعوبة  ل 
المدن. في  الطوعية،25.2أما    المعيشة  العود  رفضوا  منهم  اآلتية:وع%  باألسباب  داخل ب  مرتبط للوا  العمل 

 .  وكسب ثقافي،اجتماعي،اقتصادي كبير،وراحة المعيشةالمدن،

إلى مناطقهم،لما واجهتهم من   الطوعية  العودة  يفضلون  المهاجرين  أرباع  إلى أن ثالثة  النتيجة  عمومًا تشير 
صعوبة المعيشة داخل المدن.أما ربعهم يرفضون العودة،ألنهم ارتبطوا بالعمل داخل المدن، والتمتع بالخدمات 

 االجتماعية المختلفة.   

 :م(2018-1993ن والية شمال دارفور في الفترة)مقاييس الهيمنة الحضرية على مد تطبيق

من خالل دراسة معايير الهيمنة الحضرية،يمكن التعرف على قوة أي مدينة في معيار معين.عمومًا رغم تعدد 
في حجم السكان، وتحديد  فقط لتقليل حجم الوقة،ويتمثل   هذه المقاييس،إال أنني فضلت عن نتناول أربع منهم
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ربتة المدينة، وقياس الكثافة الحضرية لكل مدينة،ودليل الهيمنة الحضرية، كما يتم دراستهم بالتفصيل على النحو  
 التالي:       

 أ.حجم السكان في المراكز العمرانية: 

بيانات التعدادات   يمكن التعرف على حجم سكان على المراكز العمرانية بمنطقة الدراسة من خالل الوقوف علي 
 (: 7واالسقاطات السكانية التي تمت فيها،كما في الجدول رقم )

(،وإسقاطات  1993،2008(حجم السكان في المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور حسب تعدادات)7جدول)
(2014،2018 ) 

 م 2018 م 2014 م 2008 م 1993 المدينة  الرقم
 633,980 591,218 280,485 141,884 الفاشر 1
 27.616 26,656 24,396 19,327 أم كداد  2
 47,791 45,094 38,262 31,711 مليط  3
 70,696 65,307 53,629 42,315 كتم  4
 50,249 47,245 43,293 29,615 كبكابية  5

 المجموع
 

264,852 440,064 775,520 830,333 
 (.2014،2018(، وإسقاطة للعامين )1993،2008دارفور،الفاشر،تعداد للعامين )المصدر:الجهاز المركزي لإلحصاء،والية شمال  

 :تحديد رتبة المراكز الحضرية من األولى إلى الثالثة ب.

مارك   قانون  فضلت  أنني  قوانيين،إال  عدة  تطبيق  خالل  من  الحضرية  المراكز  رتبة  تحديد  دراسة  يمكن 
 (:8تطبيقها،كما في الجدول رقم )جيفرسون،نسبة لوضوحها وسهولة 
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 ( تطبيق قانون المدينة األولى لمارك جيفرسون على المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور 8جدول)      

رتب المدن حسب قانون المدينة األولى  
 لمارك جيفرسون 

 المدينة
 %  100األولى

الثانية   المدينة 
30 % 

الثالثة   المدينة 
20 % 

شمال دارفور في تعداد رتب مدن والية  
 م 1993

 % 22مليط  % 30كتم   % 100الفاشر 

رتب مدن والية شمال دارفور في تعداد 
 م 2008

 % 15كبكابية   % 19كتم   % 100الفاشر 

في   دارفور  شمال  والية  مدن  رتب 
 م 2014إسقاطة 

 % 8كبكابية   % 11كتم   % 100الفاشر 

في   دارفور  شمال  والية  مدن  رتب 
 م 2018إسقاطة 

 % 8كبكابية   % 11كتم   % 100الفاشر 

    جيفرسون  (،واعتمادًا على قانون مارك 2المصدر:عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم)         

( نالحظ أن مدينة الفاشر هي المدينة المهيمنة من ناحية حجم السكان بين مدن النظام  8من بيانات الجدول)
(.حيث احتلت مدينة  2014،2018(، وإسقاطتين ) 1993،2008الحضري بوالية شمال دارفور في تعدادين)

أما مدينة  %( مطابقًا لما جاءت بها نظرية جيفرسون.30م،المرتبة الثانية،أي جاءت نسبتها) 1993كتم في تعداد  
حيث ارتفعت عنها  بنسبة طفيقة عن ما جاءت بها هذه   %(  22مليط احتلت المرتبة الثالثة،إال أن نسبتها)

النظرية.ويعزي ذلك أن مدينة مليط في هذا العام هي كانت مقر لجمارك للمنتجات التي تأتي من الجماهرية  
هذه الدولة ووالية شمال دارفور،فأصبحت تقصدها   العربية الليبية،مما شكلت حلقة وصل اقتصادي قوي بين  

مقارنة   سكانها،ومساحتها  نمو  إلى  أدى  السودان،مما  ربوع  كل  من  العمل  التجارة،أو  السكن،أو  يودون  الذين 
 بالمدينة األولى. 

. إال  2018،  2014، 2008ولكن من ناحية أخرى نالحظ أن مدينة كتم تحتل مرتبة المدينة الثانية في تعداد 
م، وكذلك عن ما 1993%( على التوالي عن ما كانت عليها في تعداد  11%، 11%، 19نسبها تراجعت)  أن
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أتى بها نظرية مارك جيفرسون.يعزي السبب أن هذه المدينة تعرضت لهجوم من قبل الحركات المسلحة لعدة  
في تلك الفترة بإسم    مرات،وكذلك إلى نزاع مجموعة القبائل العربية بزعامة قوات حرس الحدود الذين اشتهروا

الجنجويد،وبين القبائل األخرى الموجودة في هذه المدينة.مما أدى إلى قتل وجرح،وتهجير العديد من سكان هذه 
فيها   انعدمت  العسكرية وجرح وقتل بعض منسوبيها،وبالتالي  المؤسسات  السوق،وتدمير  المنطقة،وكذلك حرق 

شكل  في  السكاني  الحراك  عمليات  بدأت  من)  األمن،لذا  الفترة  في  الفاشر  مدينة  إلى  جماعي  - 2002نزوح 
 م(. 2018

لها   منافسًا  كبكابية  لمدينة  المجال  أفسحت  ثالثة،مما  كمدينة  ربتها  من  نزلت  فقد  مليط  مدينة  أما 
%( على التوالي،أي أقلة عن نسبة نظرية جيفرسون.يعزي السبب أن مليط أيضًا تعرضت 8%،8%،15بنسبة)

ت بها كتم،يتمثل في أن الحركات المسلحة هاجمت إليها مرتين،أضف إلى الصراع  لنفس المشكالت التي مر 
بدأ منذ عام) الذي  البرتي،والزيادة  قبيلتي  بين  فيها  إلى إغالق  2018-1955الدائر  النهاية  ( مما تسبب في 

في حركتها  جماركها،وكذلك بعض المواقع التجارية الكبرى، بسبب عدم توفر األمن في المنطقة،ومن ثم ـتأثرت 
 االقتصادية.وبالتالي أدى إلى نزح بعض سكانها إلى مدينتي الفاشر، والكومة.

(،بعد 2018،  2008،2014بينما مدينة كبكابية ظهرت بمرتبة المدينة الثالثة في ثالثة تعدادات على التوالي)
تعداد   في  وجود  لها  ليست  كانت  إقليم  1993إن  في  نجم  الذي  الصراع  إلى  السبب  بصفة م.يعزي  دارفور 

عامة،وحول هذه المدينة بصفة خاصة،بحكم قربها لمنطقة من جبل مرة،مما أدى إلى نزوح العديدة من سكان  
 القرى التي حولها إلى داخلها،وبالتالي أصبحت تنمو مساحتها،وسكانها بسرعة،ولذا احتلت المرتبة الثالثة.  

الجدول) ييانات  ال8بصورة عامة نالحظ من  تراجع  المدينة األولى  ( تواصل  والثالثة عن حجم  الثانية  مدنتين 
، حيث أصبحت 2014،2018مفسحًا المجال لمزيد من الهيمنة الحضرية لمدينة الفاشر في اسقاطة العامين  

% فقط من نسبة المدينة األولى،مما يؤكد بوضوح أواًل الهيمنة  19نسبة المدينتان معًا)أي الثانية والثالثة( تمثالن  
مدينة الفاشر،وثانيًا حجم الهجرة السكانية الضخم تجاه الفاشر.عمومًا هاتان السببان أديا إلى عن  والحضرية ل

تتحصل مدينة الفاشر على المستوى األول للهيمنة الحضرية بين المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور في 
القائمة،بعد إ2018- 1993الفترة من)  تمامًا من  بينما اختفت مدينة مليط  تعداد م(.  الثالثة في  ن كانت هي 
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م،هذا مما يبرهن هجرة سكانها لمراكز أوخرى أفضل أمنًا منها،وكذلك تأثرت بتوقف تجارة ليبيا. بينما 1993
تعداد  فيها منذ  التي  المراكز  بين  دارفور  الثانية بوالية شمال  المدينة  اصبحت مدينة كتم تحافظ على رتبتها 

(،مما يشير التزايد السريع لسكانها.بينما مدينة كبكابية احتلت مرتبة 2014،2018(، واسقاطة )1993،2008)
( وظلت محافظًا عليها.وبهذا تشير النتيحة إلى أن  2014،2018،واسقاطة)2008المدينة الثالثة منذ تعدادات  

اندلع في  سكان مدينتي كتم وكبكابية في نمو متزايد نتيجة إلستقبال تلك المدنتين للنازحين بسبب الصراع الذي 
من)  الفترة  في  المنطقة  السابقة  2018- 1993هذه  باألسباب  متأثرًا  مستمر  نقصان  في  مليط  مدينة  م(.بينما 

 الزكر.  

 م(   2018-1993تطبيق مقياس الكثافة الحضرية على مدن والية شمال دارفور في الفترة)ج. 

لى نسبة سكان كل مدينة من المدن  دراسة مقياس الكثافة الحضرية ضروري جدًا،ألن عبرها يمكن عن نتعرف ع
 (:9المطلوبة دراستهم،كما يوضح الجدول رقم)

 م( 2018- 1993(تطبيق مقياس الكثافة الحضرية على مدن والية شمال دارفور في الفترة) 9جدول)

المراكز 
 الحضرية 

حجم السكان  
1993 

حجم السكان   النسبة%
2008 

حجم   النسبة%
السكان  
2014 

حجم   النسبة%
السكان  
2018 

 النسبة%

 76.4 633980 76.2 591218 63.7 280485 53.6 141884 الفاشر
 8.5 70696 8,5 65307 12.2 53639 15.9 42315 كتم 

 5.8 47791 5.8 45094 8.7 38262 12 31711 مليط 
 6 50249 6.1 47245 9.8 43293 11.2 29615 كبكابية 
 3.3 27617 3,4 26656 5.6 24296 7.3 19327 أم كدادة 
 100 830,333 100 775,520 100 440,064 100 264,852 المجموع

الجدول) الباحث اعتمادأ على بيانات  الكثافة الحضرية لكل من1المصدر:عمل   Eric Strobl,and Luisito)(،ومقياس 

Bertinelli). 

م(،أن أكثر أربع مدن  2018م، 2014م(،واسقاطتين ) 2008م، 1993( يتضح في تعدادين) 9من بيانات الجدول)
بين من  بالسكان  في    5كثافة  نسبهم  موضح  التوالي،كما  على  كبكابية،ومليط  كتم،  الفاشر،  رئيسية،هي  مدن 
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االجتماعية  الجدول أعاله.بينما أقل المراكز كثافة هي مدينة أم كدادة،ألن تنقصها الكثير من مقومات الخدمات  
 التي تجذب السكان،أضف إلى ذلك هي منطقة متأثرة بالتصحر.        

  تطبيق دليل الهيمنة الحضرية على المراكز العمرانية بمنطقة الدراسة:د. 

دراسة دليل الهيمنة الحضرية مهم جدًا ألنها تبين بوضوح حجم تفوق المدينة األولى على المدن الثالثة التي  
،كما يوضح الجدول رقم)تليها على حسب ع  (:  10دد السكان لكل 

 )م2018-(1993(تطبيق دليل الهيمنة الحضرية على المراكز العمرانية بوالية شمال دارفور في الفترة 10جدول)

وحجم   سنة التعداد  المدينة 
 السكان 

الهيمنة  ربتة المدينة حسب حجم السكان  دليل 
 الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى الحضرية 

 1.37 كبكابية  مليط  كتم  الفاشر المدينة  1993
 29615 31711 42315 141884 حجم السكان 

 2.07 مليط  كبكابية  كتم  الفاشر المدينة  2008
 38262 43293 53639 280485 حجم السكان 

 3,75 مليط  كبكابية  كتم  الفاشر المدينة  2014
 45094 47245 65307 591218 حجم السكان 

 3,76 مليط  كبكابية  كتم  الفاشر المدينة  2018
 47791 50249 70696 633980 حجم السكان 

 (ودليل الهيمنة الحضرية لوالتر كرستالر. 2المصدر:عمل الباحث اعتمادأ على بيانات الجدول)      

الجدول)  بيانات  من  للمراكز  10يتضح  الحضرية  الهيمنة  دليل  يبن  الذي  دارفور  (  شمال  بوالية  العمرانية 
م، بين  1993م(أن مدينة الفاشر احتلت المرتبة األولى في تعداد عام  2018م،2014م، 2008م، 1993لألعوام)

مركز،تم تلتها مدينة كتم في المرتبة الثانية.بينما جاءت مدينة مليط في    18مراكز هذه الوالية البالغ عددهم  
 بعة. المرتبة الثالثة،وكبكابية في الرا
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م،أن مدينة الفاشر،وكتم أصبحتا ماحافظتان على مرتبتهما )األولى،الثانية(  2008الشئ المالحظ في تعداد عام  
عامي   في  االسقاطتين  حتى  الرابعة،وزلت  إلى  الثالثة  موقعها  من  مليط  مدينة  نزلت  التوالي.بينما  على 

ا2018م، 2014 الجماهربية  مدن  وبين  بينها  التواصل  انقطاع  وضعها م.بسبب  تدهور  الليبية،وكذلك  لعربية 
األمني واإلقتصادي بسبب توفق تجماركها.مما أدى إلى هجرة معظم سكان إلى المراكز الحضرية األخرى التي  
 بهذه الوالية،ال سيما نحو مدينة الفاشر،والكومة،بل البعض منهم تجاوزا حدود هذه الوالية إلى العاصمة المثلثة.

(،وبناًء لقانون لوالتر كرستالر،الذي يتم  4هيمنة الحضرية لهذه المدن كما في الجدول)عموما عند حساب دليل ال
بتقسيم حجم سكان المدينة األولى إلى مجموع أحجام سكان المدن الثالثة التي تليها،يظهر هيمنة حضرية لمدينة 

بل زادت النسبة إلى م،1993في تعداد عام  %1.37الفاشر على المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور بنسبة
م.هذه 2018اسقاطة  %  3.76م،ونسبة  2014في اسقاطة عام  %  3.75م،وإلى2008في تعداد عام  %  2.07

قوية لمدينة الفاشر على بقية مدن هذه الوالية،تم استجابة لعوامل جذب  الزيادة يدل على وجود هيمنة حضرية
الجفا ظرف  في  الفاشر؛خاصة  مدينة  بها  تمتعت  التأثير  المسلح،والصرعات  شديدة  والتصحر،والنهب  ف 

العوامل   بوفرة  المدينة  هذه  يتمتع  آخر  دارفور.وبجانب  إقليم  اجتاحت  التي  المسلح  الحركات  القبلية،وصراع 
كبكابية،أم كدادة(. ألنها تمثل العاصمة    )كتم،مليط،   االقتصادية، مقارنة مع رصيفاتها األخري في شمال دارفور

 افية بهذه الوالية.  االدارية،والسياسية،والثق
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 النتائج والتوصيات: 

 :أواًل:النتائج

%من الهجرات التي شهدتها منطقة الدراسة نجمت بناًء على أسباب  90.2نسبة    أنتوصلت الدراسة   -1
مختلفة القبلي  بشرية  المسلح 12)الصراع  المسلح  3%،النهب   %،9.4%،التعليم  44.4%،والحركات 

  وأن نسبة  سباب طبيعية)الجفاف والتحصر(ألفقط  %  9.8%(. أما  12.8%، والخدمات  8.6العمل  
نسبة 59.1 المدن،بينما  في  استقروا  المهاجرين  هؤالء  نسبة27.2%من  بينما  النزوح.    %بمعسكرات 
الجنوبيون في  % تمثل الالجئين  1% بمعسكرات الالجئين السودانيون في  دولة تشاد. أما نسبة 12.7

 . معسكر حسكنيتة بمحلية اللعيت 
- 1956توصـلت الدراسة إلى أن هناك عدد كبير جدًا من سكان الريف هاجروا إلى المدن في الفترة) -2

%بمعسكرات النزوح. 27.2%من هؤالء المهاجرين في المدن،أما نسبة 59.1م(.حيث استقر نسبة2019
% الالجئين الجنوبيون  1عسكرات دولة تشاد.أما نسبة%هم الالجئين السودانيون في م12.7بينما نسبة

 الذين وصلوا شمال دارفور، في معسكر حسكنيتة بمحلية اللعيت. 
% من المبحوثين يودون فكرة الرجوع إلى  مناطقهم السابقة، بناًء  74.8توصلت هذه الدراسة أن نسبة  -3

،إذا ريف،و صعوبة المعيشة في المدناألمن،وفرص العمل في ال،إذا توفرت التنميةعلى المبررات اآلتية:
الجنوبيون(.أما   )الالجئين  السودان  جنوب  دولة  في  االقتصاد  العود  25.2تحسن  رفضوا  منهم   %

اآلتية: باألسباب  وعللوا  المدينة  الطوعية،  في  العمل  فرص  الخدمات توفر  فيها،  المعيشة  ،وراحة 
 .وكسب ثقافي،اجتماعي،واقتصادياالجتماعية في المدن أفضل،

دينة الفاشر احتلت مرتية المدبنة األولى،بين المراكز الحضرية الرئيسية التي بوالية  توصلت الدراسة أن م -4
تعداد  في  دارفور  واسقاطة  2008  م،1993  شمال  للمدنتين  2018م، 2014م،  تراجع  هناك  م.وأن 

لهيمنة الحضرية لمدينة  الثانية)كتم(،والثالثة )كبكابية( عن حجم المدينة األولى مفسحًا المجال لمزيد من ا
العامين   اسقاطة  في  والثالثة( 2018،  2014الفاشر  الثانية  معًا)أي  المدينتان  نسبة  أصبحت  .حيث 

% فقط من نسبة المدينة األولى،مما يؤكد بوضوح أواًل الهيمنة والحضرية لمدينة الفاشر.وثانيًا  19تمثالن  
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ن السببان أديا إلى عن يتحصل مدينة الفاشر  حجم الهجرة السكانية الضخم تجاه الفاشر.عمومًا هاتا 
- 1993على المستوى األول للهيمنة الحضرية بين المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور في الفترة من) 

م،هذا 1993م(. بينما اختفت مدينة مليط تمامًا من القائمة،بعد إن كانت هي الثالثة في تعداد  2018
أوخر  لمراكز  سكانها  هجرة  يبرهن  على  مما  تحافظ  كتم  مدينة  اصبحت  منها.بينما  أمنًا  أفضل  ى 

الثانية بوالية شمال دارفور بين المراكز التي فيها منذ تعداد) (،واسقاطة  1993،2008رتبتها،المدينة 
(،مما يشير التزايد السريع لسكانها. أما مدينة كبكابية حيث احتلت مرتبة المدينة الثالثة  2014،2018)

( وظلت محافظًا عليها.وبهذا تشير النتيحة إلى أن سكان  2014،2018اسقاطة)،و 2008منذ تعدادات  
مدينتي كتم وكبكابية في نمو متزايد نتيجة إلستقبال تلك المدنتين للنازحين بسبب الصراع الذي اندلع 

م(.بينما مدينة مليط في نقصان مستمر متأثرًا بالصراعات  2018-1993في هذه المنطقة في الفترة من)
 لية،ودخول الحركات المسلح فيها مرتين،وكذلك توقف تجارة ليبيا التي أدت إلى اغالق جماركها.القب

توصلت الدراسة أن هناك هيمنة حضرية لمدينة الفاشر على المراكز الحضرية بوالية شمال دارفور  -5
في    3.75م،وإلى2008في تعداد عام    2.07م،بل زادت النسبة إلى  1993في تعداد عام    1.37بنسبة 

قوية    م.هذه الزيادة يدل على وجود هيمنة حضرية2018اسقاطة    3.76م،ونسبة  2014اسقاطة عام  
بها مدينة   التأثير تمتعت  الوالية،تم استجابة لعوامل جذب شديدة  بقية مدن هذه  الفاشر على  لمدينة 

ة،وصراع الحركات المسلح الفاشر؛خاصة في ظرف الجفاف والتصحر،والنهب المسلح،والصرعات القبلي
مع   مقارنة  االقتصادية،  العوامل  بوفرة  المدينة  هذه  يتمتع  آخر  دارفور.وبجانب  إقليم  اجتاحت  التي 

دارفور)كتم،مليط، شمال  في  األخري  االدارية،    رصيفاتها  العاصمة  تمثل  كدادة(.ألنها  كبكابية،أم 
 والسياسية،والثقافية بهذه الوالية.         

 ثانيًا:التوصيات:

على الجهات الحكومية المتخصة بدراسة األحوال االجتماعية للسكان،بوالية شمال دارفور أن تصمم    -1
استمارة خاصة لحصر المهاجرين من الريف إلى المدن،أو من مدينة إلى أخرى،أو إلى الريف، على  
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توزع هذه االستمارات على    تبيين فيها المكان الذي هاجر منه الشخص،والتاريخ،وأسباب الهجرة.وأن 
 إدارة األحياء بغرض جمع المعلومات الخاصة بالهجرة.

العمل على إستتباب األمن في الريف،والذي يؤدي بدوره إلى إيقاف حركة الهجرة من الريف إلى مدن  -2
منطقة الدراسة،وبالتالي يساعد على تقديم فرص التنمية في الريف بالصورة المطلوبة،مما يوفر فرص 

 مل،ويزيد حجم اإلنتاج اإلقتصادي فيه. الع

 المصادر والمراجع: 

، رسالة ماجستير، غير  منشورة، كلية النمو السكاني وأثره على خدمات المياه بمدينة الفاشر(،  2011إسماعيل، عادلة )  -1

 الدراسات العليا، جامعة الفاشر. 

 للطباعة والنشر،الموصل، الجمهورية العراقية،مديرية دار الكتب جغرافية السكان(،1988الحربي،طه حمادي) -2
السكان(،1981الساعاتي،حسن،ولطفي،عبدالحميد) -3 علم  في  والنشر،دراسات  للطباعة  العربية  النهضة    بيروت،  ،دار 

 لبنان.
عبدهللا) -4 الطاهر  الفاشر(،2011عبدالرافع،عثمان  بمدينة  الحضري  الفقر  عوامل  )مؤشرات  (،رسالة  2007- 1984، 

 الدراسات العليا،جامعة الخرطوم.   ماجستير،كلية

، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الدراسات مدينة الفاشر دراسة في جغرافية المدن(، 2002عبدهللا، مأمون محمد ) -5

 العليا، جامعة النيلين. 
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