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اﻟﻤﻠﺨﺺ
.كم( غربا٦٠) الفلوجة مديںة عراقية تقع على الضفة اليسرى من ںهر الفرات وتبعد عن بغداد العاصمة مسافة

the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

م اعتمادا على وثيقة رسمية هي )التعداد١٩٧٤ يتںاول هذا البحث دراسة واقع سكان ومجتمع هذه المديںة في عام
م( وتعد هذه الوثيقة اهم المصادر التي يمكن لںا من خ لها ان ںرسم صورة اقرب الى الدقة١٩٧٤ العام للسكان
وقد تضمںت هذه الدراسة الوثائقية.عن واقع المجتمع اںذاك وتتميز بالحيادية ںها صادرة عن مؤسسة رسمية
 طبيعة، سكںهم في الريف او الحضر،جنسهم، اعمارهم، عدد السكان:شعب الفلوجة من الںواحي المختلفة
 حركة، جنسياتهم، ادياںهم وطوائفهم، اهم العاهات الصحية في هذا المجتمع، احوالهم ا جتماعية،مساكںهم
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هؤ ء السكان من المحافظات ا خرى ،مهںهم وحرفهم ،واهم ا عمال والوظائف ا قتصادية السائدة آںذاك،
الحالة الثقافية والصحية اعتمادا على اعداد مؤسساتها في المديںة آںذاك وعدد العاملين فيها ،والبحث معزز
با شكال البياںية والجداول التي تسهل الهدف الذي كتب البحث من اجله.
Keywords: Fallujah Countryside and Urban, History of Fallujah, People of Fallujah, Population of Fallujah, Society of Fallujah

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تاريخ الفلوجة ،سكان الفلوجة ،شعب الفلوجة ،ريف وحضر الفلوجة ،مجتمع الفلوجة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
الفلوجة مديںة عراقية تقع على الضفة اليسرى من ںهر الفرات وتبعد عن بغداد العاصمة مسافة  ٦٠كم غربا.
َ َ
َ
الف ﱡـل َ
وجة لغة على وزن ))ف ﱡعولة(( بفتح الفاء وتشديد العين المضمومة وواو ساكںة و م مفتوحة ,مثل ))سںورة((
واسمها مأخوذ من الفلج الذي يعںي الغلبة والفوز  ,او شق ا رض للزراعة  ,ومںه قيل ))الفلوجة(( اي ا رض
المستصلحة للزرع  ,وهذا هو الظاهر من اسمها اما اصط حا فهي قرية في سواد العراق ).(٢
وجاءت تسمية الفلوجة حسب ما قال عںها ياقوت الحموي )ف ليج السواد( من قراها واحدة تسمى الفلوجة,
والفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر ويقال عںها الفلوجة
العليا والفلوجة السفلى ومںها سمي موضع على ںهر الفرات بالفلوجة ).(٣وتشير الوثائق العباسية الرسمية في مطلع
َ
القرن الثالث الهجري الى ان خراج بعض مںاطق ا ںبار ومںها الفلوجة السفلى والفلوجة العليا كان من اكثر
ما تجبيه الدولة من خراج في مںطقة ا ںبار ) .(٤ا مر الذي يشير الى خصوبة تربة المںطقة ووفرة المياه ونشاط
السكان.

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻲﻓ
تقع مديںة الفلوجة بين دائرة عرض  °٣٣' ٢١شما وبخط طول  °٤٣' ٤٦شرقا ضمن العروض شبه المدارية,
وللموقع الجغرافي اهمية كبيرة في تحديد الخصائص المںاخية ذات الع قة بتوزيع السكان ونشاطاتهم ا قتصادية
 ,وتحديد موقع المديںة على سطح ا رض ).(٥
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تقع مديںة الفلوجة على الضفة اليسرى لںهر الفرات  ,وهي مركز قضاء الفلوجة وتقدر مساحتها ٤٣٩٢كم , ٢وتبعد
عن)الرمادي( مركز محافظة ا ںبار بمسافة ٤٥كم ,وتبعد عن العاصمة بغداد بمسافة تقدر  ٦١كم ) .(٦وهي المركز
ا داري لقضاء الفلوجة المكون من مركز قضاء الفلوجة وريفه ومركز ںاحية الكرمة وريفها في وقت التعداد العام
للسكان لعام  ،١٩٤٧اما ا ن فتشمل المںطقة اںفا ً كل من قضاء الفلوجة وقضاء عامرية الصمود وقضاء الكرمة
وںاحية الصق وية ).(٧
اصبحت الفلوجة مركزا رسميا لںاحية مںطقة الفلوجة عام  , ١٩٠٠بد عن الصق وية التي تراجع موقعها رسميا
الى مستوى قرية واصبحت تتبع الفلوجة ) ,(٨ويرجع ذلك سباب اقتصادية وادارية و سيما باںها تقع على الطريق
التجاري الرابط بين مركز لواء الدليم والعاصمة بغداد.
ترتبط الفلوجة بالجهة اليمںى من الںهر بجسر حديدي قائم على عشر دعائم مثبتة بقعر الںهر وقد انشى هذا
الجسر عام  ١٩٢٩ويعتبر اول جسر في العراق ).(٩وقد سبقه جسر خشبي على الدوب يربط ضفتي الںهر قام
العثماںيون بںصبه عام ،(١٠) ١٨٨٥واصلحه البريطاںيون بعد احت لهم الفلوجة عام .١٩١٧
وںظرا همية مديںة الفلوجة وسعتها ,وبعدها عن مركز اللواء  ,فقد اقترح عبد العزيز القصاب ,وزير الداخلية
على مجلس الوزراء باستحداث قضاء الفلوجة مع ںاحية الكرمة وتكون تابعة لها ,وقد حصلت الموافقة على
المقترح في الرابع والعشرين من تموز  , ١٩٢٦وعين فيها اول قائممقام بموجب ا رادة الملكية المرقمة  ٦٩٤في
الرابع من ايلول عام .(١١) ١٩٢٦اںظر الخارطة ا دارية ) (١و) (٢لقضاء الفلوجة وںاحية الكرمة

)(١٢

خارطة ) :(١قضاء الفلوجة
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خارطة ) :(٢خارطة لواء الدليم ا دارية
انشات مديںة الفلوجة كاحدى المحطات التجارية المهمة على طريق بغداد  -الشام  ,فقد كان موقعها متميزا
عن بقية المںاطق المجاورة لها لذلك اصبحت مركزا تجاريا تسيطر على طرق الںقل البرية والںهرية التي تربط
سواحل الخليج العربي بالبحر متوسط ومما ساعد على ذلك هو وقوعها على ںهر الفرات وكان ںتيجة ذلك ازدهار
الحركة التجارية فيها وكثرة البضائع

)(١٣

اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
تعد الوثائق مصدرا مهما في كتابة التاريخ ومعرفة اوضاع واحوال مںطقة ما خ ل فترة زمںية سابقة .والوثيقة التي
ںحن بصدد الحديث عںها هي ملخص السج ت الرسمية للتعداد العام للسكان في العراق لعام  ١٩٤٧وعلى وجه
الخصوص مںطقة قضاء الفلوجة اںذاك.سنرى من خ ل استعراض هذا الملخص الشامل كيف كاںت احوال
واوضاع قضاء الفلوجة بحضره وريفه في ذلك الوقت وفي هذا التاريخ من الماضي العريق للمديںة.
في البدء

بد للباحثين من ا شارة الى إن صدقية الوثائق هي نسبية اي اںه يمكن ان تكون مطابقة للواقع

وشاملة مائة بالمئة باعتبارها وثيقة رسمية  ,او ان هںاك امكاںية ان تكون صدقيتها غير كاملة واقل شمو بفعل
عوامل متعدد اهمها الظروف الموضوعية التي كاںت سائدة اںذاك من حيث ا مكاںيات المادية و من حيث درجة
ووعي السكان باهمية التعداد والمخاوف التي يمكن ان تمںعهم من تسجيل المعلومات الحقيقية او اجتزاء اجزاء
مںها وخاصة في الريف والمدن على حد سواء .وقد تكون هذه المخاوف هي التي تقلل من صدقية وشمولية وثيقة
التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧ل سباب اع ه ولكن بقدر محدود ا مر الذي يعطي اهمية كبيرة لهذه الوثيقة
باعتبارها وثيقة ںادرة شاملة لجواںب متعدده من واقع حياة السكان في العراق وفي مديںة الفلوجة التي ںحن بصدد
الحديث عںها.
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وںرى ان اول اسباب المخاوف لدى السكان من عدم اعطاء المعلومات الحقيقية في ذلك الوقت هو الخوف
من التجںيد ا لزامي للشباب فقد يمتںع ا باء عن تسجيل ابںائهم الذكور او يحاولون تغيير سںة التولد زيادة او
ںقصان كي

يشمل أبںائهم بالخدمة العسكرية ا لزامية .اضف الى ذلك الخوف من الضرائب ولذلك يخفي

المواطن جزء من المعلومات في ما يتعلق بالمهن وا عمال وسعة الدور وںوعها والعاهات وغيرها ،ومن ا سباب
التي تضعف صدقية الوثيقة الى جاںب ما ذكرںاه آںفا ً ،ان ا مكاںات المادية والتقںية ووسائل الںقل لم تكن على
درجة كبيرة من التطور كما هي علية في الوقت الحاضر الى جاںب ارتفاع نسبة ا مية بين السكان وخاصة في
الريف ا مر الذي يضيف صعوبة اخرى
ومع ذلك فان وثيقة التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧هي ا قرب الى الحقيقة ولو لم تكن بنسبة مائة بالمئة.كما
ںود ا شارة هںا الى ان هذا التعداد ) (١٩٤٧كان هو التعداد الثاںي للسكان بعد التعداد الذي اجري عام ١٩٣٤
وكان مقررا اجرائه عام  ١٩٤٤غير ان ظروف الحرب العالمية الثاںية اجلت اجراءه لغاية عام  .١٩٤٧ويمكںںا القول
ان تعداد عام ١٩٤٧هو ا شمل بالنسبة لما سبقه حيث احتوى على تدوين معلومات كثر

تتعلق با شخاص

وتاريخ تولدهم فقط واںما شمل حقول متعدده وانشطة متعدده كما سياتي حقا.
سيتںاول البحث الذي سيعتمد اساسا على ملخص التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧محاور عدة روعي فيها ان
تكون بںفس النسق الذي جاء في الوثيقة وتشمل عدة محاور تتعلق بعدد السكان وتصںيفهم واعمارهم وحالتهم
العلمية وسكںهم واںواع هذا السكن واحوالهم ا جتماعية واوضاعهم الصحية ومسقط رائسهم واهم المهن والحرف
التي يمتهںها هؤ ء السكان ).(١٤

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
كاںت مديںة الفلوجة تتكون من محلتين فقط هما )محلة السراي ومحلة الحصوة( بيںما يبلغ عدد مح ت مديںة
الفلوجة ا ن ) (٢٠محلة او حي سكںي ) .(١٥يبلغ عدد سكان محلة السراي) (٢٦٠٩عراقيا و ) (١٥اجںبي بيںما
يبلغ عدد سكان محلة الحصوة ) (٨٣٣٨عراقيا و ) (١٩اجںبي ،وهؤ ء ا جاںب من الجنسيات السورية واللبںاںية
وا يراںية وا فغاںية ،وبذا يكون مجموع عدد السكان في مركز المديںة ) (١٠٩٨١مع ا جاںب ،مںهم ) (٥٣٩٢ذكر
و) (٥٥٨٩اںاث وبذا تكون نسبة ا ںاث هي) (%٥١ونسبة الذكور هي ) (%٤٩من مجموع سكان المديںة وكما
مبين في جدول ) (١والمخطط البياںي ).(١
جدول ) :(١عدد سكان مركز مديںة الفلوجة مع ا جاںب
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ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

5392

5589

10981
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مخطط بياںي )(١
ں حظ هںا زيادة عدد ا ںاث على عدد الذكور وقد يكون السبب طبيعيا ومن المحتمل ان يكون السبب امتںاع
السكان عن تسجيل قسم من ابںائهم الذكور خوفا من شمولهم بالخدمة العسكرية ا لزامية ،اما عدد ا جاںب
في مركز مديںة الفلوجة والبالغ عددهم ) (٣٤نسمة مںهم ) (٢٠ذكور و ) (١٤اںاث ،ان تفسير زيادة عدد الذكور
ا جاںب على عدد ا ںاث يمكن ايعازه لسببين ان بعض الذكور جاءوا للعمل في المديںة بمفردهم او ان قسم
من النساء ا جںبيات جئن للعمل بمفردهن في المؤسسات الصحية والتعليمية او اںهن اجںبيات متزوجات من
عراقيين
اما الريف المرتبط بمديںة الفلوجة فيبلغ عدد السكان فيه ) (٢٥٣٦٠مںهم ) (١٢٤١٧ذكور و) (١٢٩٤٣اںاث كما
مبين في جدول) ،(٢اي بزيادة عدد ا ںاث على عدد الذكور كما مبين في المخطط البياںي ) ،(٢وقد يكون
السبب طبيعيا او امتںاع السكان في الريف من تسجيل ابںائهم الذكور للسبب المذكور اںفا ،اما عدد ا جاںب
في ريف مديںة الفلوجة فيبلغ ) (٥٣فردا مںهم ) (٢٨ذكور و ) (٢٥اںاث .وںقصد بريف مديںة الفلوجة مجموعة
القرى التي تتبع اداريا لقصبة الفلوجة وعددها ) (٣١قرية حيث اعتبر التعداد ان اي تجمع يزيد عدد سكاںه عن
) (٢٠٠فرد هو قرية واقل من ذلك سمي )تجمع سكاںي(.
جدول ) :(٢عدد سكان ريف مديںة الفلوجة
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مخطط بياںي )(٢

اما ںاحية الكرمة وهي الںاحية الوحيدة التي كاںت تتبع قضاء الفلوجة اںذاك فيبلغ مجموع عدد سكان مركز
المديںة ) (٣٦٣فردا مںهم ) (٢١٢ذكور و ) (١٥١اںاث و يوجد اجاںب في مركز المديںة ،كما مبين في جدول
) (٣و المخطط البياںي ).(٣

جدول ) :(٣عدد سكان مركز ںاحية الكرمة
ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

212

151

363

ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور واﻻﻧﺎث ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻛرﻣﺔ

اﻧﺎث
%42
ذﻛور
%58

مخطط بياںي )(٣
اما ريف الكرمة فيبلغ عدد سكاںه ) (١٢٠٣٩فردا مںهم ) (٥٧٨٧ذكور و ) (٦٢٥٢اںاث ،كما يوجد اجاںب في
الريف  ,كما موضح في جدول) (٤والمخطط البياںي ).(٤
جدول ) :(٤عدد سكان ريف ںاحية الكرمة
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ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

5787

6252

12039
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مخطط بياںي )(٤
وعليه فان مجموع سكان قضاء الفلوجة المركز والقرى التابعة له وںاحية الكرمة والقرى التابعة لها هو )(٤٨٧٠٩
مںهم ) (٢٣٧٨٨ذكور و ) (٢٤٩٢١اںاث اي ان عدد ا ںاث يزيد على عدد الذكور في مجمل قضاء الفلوجة بـ
) (١١٣٣عدى ا جاںب كما موضح في جدول ).(٥
جدول ) :(٥عدد سكان قضاء الفلوجة
ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

23788

24921

48709

وهںاك م حظة ان نسبة ا ںاث الى مجموع عدد السكان في مجمل قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة هي )(%٥١.١٦
حيث ان عدد النساء هو ) (٢٤٩٢١في حين ان نسبة عدد الذكور الى مجمل عدد السكان هي ) (%٤٨.٤٣حيث
ان عدد الذكور هو) (٢٣٧٨٨كما موضح في المخطط )(٥

مخطط بياںي )(٥
وي حظ ان الغالبية العظمى من السكان ) (٤٨٧٠٩مولودون في لواء الدليم ويتوزع مجمل و دة ا خرين على
الوية العراق ا خرى وتأتي بغداد في مقدمتها حيث بلغ عددهم ) (٦٥٠مولود.
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استطاع الباحثان الحصول على عدد سكان الفلوجة حاليا بما فيها التغيرات ا دارية التي حصلت بعد التعداد
للسكان لعام  ١٩٤٧بما فيها ما استحدث من ںواحي واقضية كاںت تعرف سابقا ضمن قضاء الفلوجة حيث بلغ
عدد السكان في مركز قضاء الفلوجة وريفه  ،٣٨٧٠٢٩اما ا قضية ا خرى وهي الكرمة والصق وية والعامرية فقد
بلغ عدد سكاںها  ،٢٤٣٥٨٦بذا يكون مجموع سكان ما كان يعرف سابقا بقضاء الفلوجة بريفه وحضره هو ٦٣٠٦١٥
فردا

)(١٦

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
ان قراءة متأںية للوثيقة التي ںحن بصددها واقصد التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧في مركز قضاء الفلوجة وقراها
تشير الى ان عدد السكان الذين تںحصر اعمارهم بين السںة ا ولى والسںة ا ربعين هو ) (٣٥٥٥٠اي ما يساوي
نسبة) (%٧٢.٩٨بالنسبة لمجموع عدد السكان والبالغ)،(٤٨٧٠٩اي ان اكثر من ث ثة ارباع السكان هم دون سن
ا ربعين .ان هذه ا رقام يمكن ان تفسر الى جاںب عوامل اخرى الزيادة المضطردة في عدد سكان قضاء الفلوجة
فيما بعد حيث ان هذه الفئة هي الفئة الشابة التي توفر اليد العاملة للزراعة والمشاريع ا قتصادية التي ازدهرت
في الفلوجة سواء في مجال الخدمات او المجا ت ا خرى.
اما عدد السكان الذين تبلغ اعمارهم بين  ٤٠ــ  ٥٩سںة يبلغ عددهم ) ،(٥٦٥٩اما عدد السكان الذين يبلغ
تعدادهم اكثر من  ٦٠سںة فيبلغ عددهم ) (١٦٧٣نسمة ،وبذا يكون مجموع الفئتين اقل بكثير من المجموعات
السابقة
كما تشير ا رقام الى ان نسبة عدد سكان مركز قضاء الفلوجة ومركز ںاحية الكرمة الى عدد سكان ريف قضاء
الفلوجة وريف ںاحية الكرمة ) (%٢٣.٢١حيث بلغ عدد سكان مركزي الفلوجة والكرمة ) (١١٣١٠في حين ان عدد
سكان ريفي الفلوجة والكرمة هو ) (٣٧٣٩٩كما مبين في جدول ) ،(٦اي ان نسبة سكان الريف هي )(%٧٦.٧٨
بالنسبة الى مجموع السكان كما مبين في المخطط البياںي )(٦
جدول ) :(٦عدد سكان قضاء الفلوجة حضر وريف
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ﻣﺮﻛـــــــــﺰي اﻟﻔﻠﻮﺟـــــــــﺔ
واﻟﻜﺮﻣﺔ

رﯾﻔﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﻜﺮﻣﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

11310

37399

48709
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مخطط بياںي )(٦

وتشير الوثيقة الى ان عدد سكان قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة دون العشر سںوات كان ) (١٤١٧٠اي ان نسبة
هؤ ء الى عدد السكان الكلي البالغ ) (٤٨٧٠٩هي ) (%٢٩.٠٩وهي نسبة جيدة وواعدة.
ومن قراءة الوثيقة يتبين لںا ان اكثر القرى عدد بالسكان في قضاء الفلوجة هي قرية البوعيسى والحصي حيث
يبلغ عدد سكاںها ) (٤٨٩٨تليها قرية النساف حيث يبلغ عدد سكاںها ) (١٥٥٥وتليها حويجة البوشجل حيث
يبلغ عدد سكاںها ) (١٣٧٤و يبلغ عدد قرى الفلوجة ) (٣١قرية ،اما قرى ںاحية الكرمة فا كثر عدد فيها هي قرية
حصيوان جميلة حيث يبلغ عدد سكاںها ) (١٣٥٠تليها قرية هور حمد بـ ) (١٣٣٩نسمة،في حين يبلغ تعداد بقية
القرى والجماعات البالغ عددها ) (٢٥قرية بمجموع عدد سكان ).(٩٣٥٠

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
يشير التعداد العام للسكان للعام  ١٩٤٧والذي خصص حقول معيںة للحالة العلمية للسكان حسب ا عمار ،الى
ان عدد السكان في مركز قضاء الفلوجة بمحلتيه )السراي والحصوة( ممن يقرئون ويكتبون هو ) (١٧٤٣في حين
ان عدد ا ميين هو ) (٧٠٥٤واذا ما وزعںا هذه ا عداد على محلتي الفلوجة اںذاك سںجد ان عدد الذين يقرئون
ويكتبون في محلة الحصوة هو ) (١٢١٥مںهم ) (١٠٦٥ذكور و ) (١٥٠اںاث ،اما في محلة السراي فان عدد الذين
يقرئون ويكتبون هو) (٥٢٨مںهم ) (٣٩٤رجل و ) (١٣٤امرأه.
اما اعداد ا ميات في محلة السراي من النساء فهم ) (٩٢٦اما عدد ا ميات في محلة الحصوة فهو )(٣٣٩٣
وعلى هذا فان نسبة النساء ا ميات في مركز الفلوجة هي ) (%٩٣.٨٣من مجموع النساء في المركز ،اما نسبة
من يقرأ ويكتب من النساء في مركز الفلوجة فهي ) ،(%٦.١٧في حين عدد الرجال ا ميون في مركز الفلوجة هو
) (٢٧٣٥اي بنسبة ) (%٦٥.٢١من عدد السكان اما نسبة من يقرأ ويكتب من الرجال في مركز الفلوجة فتبلغ
) (%٣٤.٧٨اما نسبة ا ميين من الذكر وا ںاث من مجموع عدد سكان الفلوجة فهي ).(%٨٠.١٨
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واذا ما اںتقلںا الى ريف مديںة الفلوجة والقرى التابعة له فسںجد ان اعداد ا ميين من الرجال والنساء هي
) (٢٦١٩٨مںهم ) (١١٥١٥ذكور و ) (١٤٦٨٣اںاث كما سںجد ان اعداد من يقرأ ويكتب هي ) (٢٥٣٧مںهم )(٢٢٣٨
ذكور و ) (٢٩٩اںاث فتكون نسبة ا مية بين رجال ريف الفلوجة ) (%٨٣.٧٢و تكون نسبة ا مية بين نساء ريف
الفلوجة ) (%٩٨كما مبين في جدولي ) ،(٨ ،٧والمخطط البياںي )(٨ ،٧
جدول ) :(٧اعداد ا ميون في مديںة الفلوجة و ريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

2735

4319

رﯾﻒ

11515

14683

مخطط بياںي )(٧
جدول ) :(٨اعداد المتعلمين في مديںة الفلوجة وريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

1459

284

رﯾﻒ

2238

299

مخطط بياںي )(٨
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يشير التعداد العام للسكان الى ان عدد ا ميين في مركز ںاحية الكرمة وهي الںاحية الوحيدة اںذاك هو )(١٩٨
مںهم ) (٨٢رجل و ) (١١٦امرأ في حين ان عدد الذين يقرائون ويكتبون هو ) (١٠٠مںهم ) (٩٧رجل و ) (٣نساء،
اي ان نسبة ا ميين بين الرجال هي ) (%٤٥.٨٠ونسبة من يقرأ ويكتب من الرجال هي ) (%٥٤.١٩في حين ان
نسبة ا مية بين النساء ) (%٩٧.٤٧في حين ان نسبة من يقرأ ويكتب من النساء ).(%٢.٥٣
اما ريف ںاحية الكرمة فان عدد الرجال فيه ) (٤٤٤٦مںهم ) (٤١٦٠اميا و ) (٢٨٦رجل يقرأ ويكتب اما عدد
النساء ) (٤٩٨٠فجميعهن اميات وتكون نسبة ا مية في نساء ريف الكرمة) (%١٠٠ونسبة ا مية بين رجال ريف
الكرمة ) .(%٩٣.٥٦ومن ا رقام اع ه ں حظ ان نسبة ا مية بين النساء في الريف والحضر هي الغالبة في حين
ان نسبة ا مية بين الرجال في المديںة هي اقل من نسبة ا مية بين الرجال في الريف وكما موضح في الجداول
)(١٠ ،٩
جدول ) :(٩اعداد ا ميون في ںاحية الكرمة وريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

82

116

رﯾﻒ

4160

4980

مخطط بياںي )(٩

جدول ) :(١٠اعداد المتعلمين في ںاحية الكرمة وريفها
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مخطط بياںي )(١٠

ولم اجد في الوثيقة اشارة الى عدد المدارس في قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة سواء كان ذلك في الريف
او الحضر على الرغم من وجود حقل خاص في موضوع ا بنية المدرسية يشير الى عدد ابنية المدارس ولكن
دون محتوى .في حين تظهر ںفس الوثيقة في موضع اخر وفي حقل المهن والحرف )ص  ١٦٨جدول رقم  (٧ان
هںاك ) (٤٥من ا ںاث والذكور ممن يعملون في حقل التعليم مںهم ) (٣٦ذكر و ) (٩اںاث ،ا مر الذي يعںي ان
هںاك مدارس للذكور ول ںاث ،وتشير الكتابات التاريخية الى ان اول مدرسة ابتدائية تأسست في الفلوجة عام
 .(١٧) ١٩١٨وفي عام  ١٩٢١كان م ك مدرسة ا بتدائية يتكون من ث ث معلمين احدهم المدير ).(١٨

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
يشير التعداد العام للسكان لقضاء الفلوجة من الںاحية ا جتماعية الى ان عدد المتزوجين من السكان في مركز
قضاء الفلوجة هو ) (٣٥٤٧اما اعداد العزاب من الذكور وا ںاث فهو ) (٢٦٥٢وبهذا تكون نسبة المتزوجين من
سكان مركز الفلوجة ) ،(%٥٧.٢١كما موضح في المخطط البياںي ) (١٢ونسبة العزاب ) (%٤٢.٧٨كما مبين في
المخطط البياںي ).(١١
وي حظ على الجداول المرفقة بالتعداد ان هںاك من هم متزوجون باكثر من واحدة وعددهم ) (١١٤بعضهم
باثںتين واخرين بث ث اما من هم متزوجون باربع نساء فعددهم ) (٥في محلة الحصوة.
اما ريف الفلوجة المركز فان عدد المتزوجين بامرأة واحدة هو ) (٨٦٨في حين ان المتزوجين باكثر من امراة
) (٣١٧رجل مںهم ) (٦رجال متزوجون باربع نساء اما عدد العزاب من الرجال والنساء فهم ) .(٥٧١وي حظ من
قراءة الجدول ان نسبة المتزوجين بالنسبة لعدد سكان ريف الفلوجة هي ) ،(%٦٣.١٣كما مبين في المخطط
البياںي ) (١٢اما العزاب فان نسبتهم هي ) ،(%٣٦.٨٦كما مبين في المخطط البياںي ) (١١ويعںي هذا ان نسبة
المتزوجين في الريف اكثر من نسبة المتزوجين في المديںة وي حظ كذلك ان عدد المتزوجين في الريف باكثر
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من امرأة اعلى مںه في المديںة .ويعزى ا مر الى ان الزواج المبكر للرجال والنساء في الريف هو مسألة تحددها
طبيعة المجتمع وحاجاته ا جتماعية وا قتصادية.
اما بالنسبة لمركز ںاحية الكرمة فان عدد المتزوجين هو ) , (١٣٩وعدد العزاب هو ) (١٠٤وبذا تكون نسبة
المتزوجين بالنسبة لعدد السكان هي ) ،(%٥٧.٢كما مبين في المخطط البياںي ).(١٢و نسبة العزاب )(%٤٢.٧٩
كما مبين في المخطط البياںي ) (١١اما بالنسبة الى ريف الكرمة فان عدد المتزوجين هو ) (٤٣١٩وعدد العزاب
هو ) .(٢٢٨٥وعلى هذا فان نسيبة المتزوجين هي ) ،(%٦٥.٤كما هو مبين في المخطط البياںي ) .(١٢اما العزاب
فان نسبتهم هي ) ،(%٣٤.٦كما مبين في المخطط البياںي ) .(١١علما ان النسب اع ه تشمل الفئات العمرية
ممن هم باعمار اقل من ) (١٠سںوات .اما نسبة المتزوجين في عموم قضاء الفلوجة فتبلغ ) (%٦٢.٢٧في حين ان
نسبة عزاب القضاء هو ) (%٣٧.٧٢كما مبين في المخطط البياںي ).(١٣

مخطط بياںي )(١١

مخطط بياںي )(١٢
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مخطط بياںي )(١٣
كما يمكن ا شارة الى ان عدد المطلقين والمطلقات في عموم قضاء الفلوجة في الريف والحضر هي ) (٩٢حالة
ا مر الذي يعںي استقرار الع قات ا جتماعية في المجتمعين الحضري والريفي .اما عدد ا رامل في الفلوجة
وريفها فيبلغ ) (١٧٥٦مںهم ) (٢٣٥رجل و ) (١٥٢١امرأة اما في ںاحية الكرمة وريفها فعدد ا رامل هو )(٥٥٣٥
مںهم ) (٩٨رجل و ) (٤٣٧امرأة .ان ظاهرة بقاء النساء ارامل اكثر من الرجال الذين تتوفى زوجاتهم ظاهرة
اجتماعية زالت باقية ومستمرة في مجتمعںا العراقي.

اﻟﺴﻜﻦ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
يصںف التعداد العام للسكان في مجمل قضاء الفلوجة )ريف وحضر( المساكن الى اربعة اںواع هي:
 .١الدور والقصور
 .٢دور مبنية باللبن
 .٣صرائف ،اكواخ ،جراديغ ،خيم ،دامات ،بںاكل ،بيوت شعر
 .٤عمارات
وي حظ ان اغلب سكان الريف يسكںون الںوع الثاںي والثالث من المساكن في حين ان الدور هي الںوع
الغالب على السكن في مركز المدن .كما يشير التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧الى ظاهرة اجتماعية ،ان الدور
كاںت تشغل باكثر من عائلة واحدة ،وي حظ ايضا من خ ل قراءة بياںات هذا التعداد اںه كان في قضاء الفلوجة
) (١٨١مؤسسة حكومية والى جاںبها توجد ) (٩١مؤسسة اهلية اما المؤسسات الدينية اي الجوامع فيوجد مںها اثںان
فقط.
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اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻲ
من خ ل قراءة بياںات التعداد العام للسكان يتبين لںا ضعف الواقع الصحي في قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة
وبرفها وحضريها ،والدليل على ذلك ا عداد الكثيرة من الذين يعاںون من العاهات التي تدل على ضعف العںاية
الصحية وكما في مؤشر في الجدول ) (١١ومبين في المخطط البياںي )(١٥ ،١٤
جدول ) :(١١اںواع العاهات واعدادها في قضاء الفلوجة

ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ و رﯾﻔﮭﺎ
ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﺮﻣﺔ و رﯾﻔﮭﺎ

ﻧﻮع اﻟﻌﺎھﺔ

ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺠﻤﻮع

اﺻﻢ

43

14

57

اﻋﻤﻰ

182

184

366

اﺑﻜﻢ

29

19

48

اﻋﻮر

256

107

363

ﻣﺠﻨﻮن

7

3

10

ﻣﺸﻠﻮل

49

19

68

ﻣﻘﻄــﻮع اﺣــﺪ
اﻻطﺮاف

155

23

178

اﺻﻢ

25

7

32

اﻋﻤﻰ

64

74

138

اﺑﻜﻢ

8

2

10

اﻋﻮر

82

18

100

ﻣﺠﻨﻮن

8

2

10

ﻣﺸﻠﻮل

13

4

17

ﻣﻘﻄــﻮع اﺣــﺪ
اﻻطﺮاف

15

13

28

ان تفسير بعض ا رقام يشير الى صحة الرأي الذي ذهبںا اليه وهو اںخفاض العںاية الصحية وعدم توفر
مستلزماتها ،والدليل على ذلك ان عدد العاملين في المؤسسات الصحية في مديںة الفلوجة وريفها وںاحية الكرمة
واريافها

يتجاوز عددهم ) (١٣شخص مںهم ) (٧رجال و ) (٦اںاث .والتفسير الثاںي لضعف العںاية الصحية

والوعي لها هو ارتفاع نسبة عدد ا ميين من الرجال والنساء .كما يمكن ان تكون صابات العمل تاثير على زيادة
عدد من فقد البصر او احدى العيںين او احد ا طراف.
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مخطط بياںي )(١٤

مخطط بياںي )(١٥

اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
من خ ل قراءة ملخص التعداد العام للسكان في قضاء الفلوجة )ص ،١٦٥جدول رقم  (٦ں حظ التعدد الديںي
في القضاء حيث يتواجد فيه المسلمون وهم ا غلبية ويبلغ عددهم في مجمل قضاء الفلوجة ريف وحضر ما
تعداده ) (٤٨١٦٢اما اعداد المسيحيين في كل قضاء الفلوجة فيبلغ ) (٨٩يتركزون في مركز قضاء الفلوجة عدا
اثںان من المسيحيين يتواجدان في ريف الفلوجة .اما الكرمة وريفها ف يوجد فيها اي من المسيحيين.
اما أعداد اليهود في قضاء الفلوجة فيبلغ ) (٤٤٦في مركز قضاء الفلوجة واثںان مںهم يسكںان في ريف الفلوجة.
اما الصابئة المںدائيون فعددهم ) (٩٩يتركزون في مركز مديںة الفلوجة و وجود لدياںات اخرى في القضاء.
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ان الم حظة التي يمكن ا شارة اليها هي ان اعداد اليهود تعد هي اكثر اعدادا من اصحاب الدياںات ا خرى
من غير المسلمين وقد امتهن هؤ ء مهن متعدد مںها التجارة والصںاعة والزراعة والخدمات ومهن اخرى ) .(١٩ان
هذا ا مر اقصد اعداد اليهود يشير الى ازدهار في ا وضاع ا قتصادية للمجتمع الذي يتواجد فيه هؤ ء رغم ا زمة
ا قتصادية الںاتجة عن الحرب العالمية الثاںية والتي مر بها العراق ووصلت ذروتها عام  .١٩٤٨وا مر ںفسه يںطبق
في تفسير العدد الكبير من الصابئة الذين اختصوا في تجارة الذهب وصںاعته .وقد يكون لوجود قاعدة الحباںية
بالقرب من الفلوجة سببا تخاذ البعض من المسيحين واليهود الفلوجة مقرا وسكںا لهم ںها تقع موقع وسط بين
الحباںية وبغداد.

اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ان القاء ںظرة على الجدول رقم ) (٧ص (٢٠) ١٦٨-١٦٦والذي يتضمن المهن والحرف التي احصاها التعداد العام
للسكان لعام  ١٩٤٧والبالغ عددها ) (٣٦مهںة وحرفة ،يعطي القارئ صورة واضحة عن ا نشطة ا قتصادية في قضاء
الفلوجة بريفه وحضره ومما يعزز هذه الصورة هو معرفة عدد العاملين في مهںة وحرفة ا ںتاج الزراعي والحيواںي
يبلغ عددهم ) (٩٧٧٨يتركز اغلبهم في ريفي الفلوجة والكرمة ،ومن الم حظ ان من بين هؤ ء ) (٣٩٩امرأة وهںا
يتسرب الشك الى صحة هذا الرقم ن المرأة في الريف تساعد زوجها في عمله الحقلي وتربية الحيواںات وںعزو
هذا الى امتںاع الف حين عن اعطاء معلومات كاملة وواضحة عن مهن النساء .كما يغفل الملخص ا شارة الى ان
ا طفال في الريف من الجنسين يساعدون عائ تهم في العمل الحقلي والرعي.
اما المهںة ا خرى التي يمتهںها سكان الفلوجة فهي عمال بدون تخصص حيث يبلغ عددهم ) (١٠٨٤عامل
يتركز معظمهم في المديںة ومن بيںهم ) (٥نساء .ومن المهن المهمة والتي يشغلها عدد كبير من السكان تأتي مهںة
التجارة والبيع والشراء عموما حيث يبلغ عدد العاملين فيها ) (٨٣٣عامل مںهم ) (١٩امرأة.
ومن المهن والحرف التي تستحوذ على اعداد كبيرة من العاملين مهن الخدمات والمرافق العامة والخاصة
حيث يبلغ عددهم ) (٣٨٨عام مںهم ) (١٠نساء،وكذلك العاملون في وسائط الںقل البري والمائي والجوي حيث
\دهم ) (٣٢٠مںهم امرأة واحدة .اما العاملون في مهںة الشرطة وا طفاء وحراس السجون فيبلغ عددهم ) (١١٣فرد،
في حين يبلغ عدد العاملين كموظفين حكوميين وفي البلديات ).(٨١
وي حظ على الجدول اع ه ان اعداد العاملين في ميدان الصںاعات المختلفة والتي يبلغ عدد مهںها كما
وردفي الجدول ) (١٧مهںة هم ) (٤٣٨عام مںهم ) (٥٣امرأة يعملن في الخياطة وصںع ا طعمة الحيواںية .اما
عدد العاملين في ميدان التعليم فيبلغ في مجمل القضاء ) (٤٥معلم ومعلمة مںهم ) (٩معلمات في مركز قضاء
الفلوجة.
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ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١المملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ، ١٩٤٧الجزء ا ول  ،بغداد ١٩٥٤
) (٢المملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ، ١٩٤٧الجزء ا ول  ،بغداد
سعيد مهيدي  ,التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم  ١٩٣٢ــ  , ١٩٤٥رسالة ماجستير غير

(.١٩٥٤

منشورة ,كلية ا داب  ,جامعة ا ںبار  , ٢٠١١ ,ص٢١٧
) (٣عبد الرزاق الحسني  ,العراق قديما وحديثا ,مطبعة الزمان  ,صيدا,١٩٤٨ ,ص٢٤١
) (٤علي

المياح  ،ںعمان دهش العقيلي  ،ا ںبار دراسة في التراث الجغرافي العربي عمراںها وزراعتها  ،بحث مقدم الى

المؤتمر العلمي ا ول لجامعة الںبار ، ١٩٩٢ /٤/ ١٥-١٣ص ٩
) (٥زيںة عبد العزيز

المحمدي ,الںقل الحضري في مديںة الفلوجة دراسة في جغرافية المدن ,رسالة ماجستير غير منشورة

,كلية التربية للعلوم ا نساںية ,جامعة ا ںبار , ٢٠٠٩,ص١٣
)(٦

شاكر حمود المحمدي  ,تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين ,قدمه عماد عبد الس م ,راجعه

الحاج هادي ,ط,٢دمشق, ٢٠٠٩,ص.٢٤
) (٧منسي المسلط  ,الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة  ١٩٠٠ــ ), ١٩٦٦د.م(  ,٢٠١٩,ص٣٦
) (٨منسي المسلط  ,المصدر السابق ,ص٥٥
) (٩عبد الرزاق الحسني  ,المصدر السابق  ,ص٢٤٢
) (١٠عباس العزاوي  ،العراق بين احت لين ،الجزء ،٨ص،٧٨ںق عن منسي المسلط  ،مصدر ستبق ،ص٢٦
) (١١منسي المسلط المصدر السابق ,ص٥٧
) (١٢احمد سوسة  ،اطلس العراق ا داري ،مطبعة المساحة  ،بغداد  ، ١٩٥٢،ص ٢٠
) (١٣زيںة عبد لعزيز

المحمدي  ,المصدر السابق  ,ص١٤

) (١٤المملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ،١٩٤٧الجزء ا ول ،بغدلد ،١٩٥٤،
ص ص ١٦٨- ١٥٧
) (١٥مجلة كلية التربية ا ساسية  ،جامعة بابل  ،العدد  ، ١٢حزيران  ،٢٠١٣احمد

جهاد الكبيسي  ،تصميم وتحليل خرائط

شبكة الںقل الداخلي في مديںة الفلوجة  ،ص ٢٢٧
) (١٦وزارة التجارة )احصائية غير منشورة ( عن عدد ا فراد بموجب البطاقة التموينية لقضاء الفلوجة والكرمة والصق وية والعامرية
) (١٧للمزيد من التفاصيل عن التعليم في الفلوجة اںظر .منسي المسلط  ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ،د.ت.د.م ،ص
٣٩٠-٣٤٠
) (١٨عبد الرزاق اله لي  ،تاريخ التعليم في العراق في عهدا ںتداب البريطاںي ، ١٩٣٢-١٩٢١دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،
 ،٢٠٠٠ص ٤٢٨
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) (١٩للمزيد من التفاصيل عن مهن اليهود في الفلوجة وطبيعة نشاطهم ا قتصادي اںظر  ،منسي المسلط ،ن م  ،ص ٢١٦ــ ، ٢٢٨
اںظر كذلك خلدون ںاجي معروف  ،ا قلية اليهودية في العراق بين سںة ، ١٩٥٢-١٩٢١بغداد ١٩٧٥،
) (٢٠مملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،المصدر السابق.

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١جمهورية العراق  ،وزارة التجارة ٢٠١٩.م .احصائية غير منشورة عن عدد ا فراد بموجب البطاقة التموينية قضية
الفلوجة  -الكرمة –الصق وية –العامرية  ،ا ںبار
 .٢الحسني  ،عبد الرزاق ١٩٤٨ .م .العراق قديما وحديثا  ،مطبعة الزمان ،بغداد
 .٣الكبيسي  ،احمد

جهاد ٢٠١٣.م .تصميم وتحليل خرائط شبكة الںقل الداخلي في مديںة الفلوجة  ،مجلة

كلية التربية ا ساسية – جامعة بابل  ،العدد  ، ١٢حزيران  ،بابل
 .٤المحمدي  ،زيںة عبد العزيز

٢٠٠٩.م.الںقل الحضري في مديںة الفلوجة دراسة في جغرافية المدن .رسالة

ماجستير  .كلية التربية للعلوم ا نساںية –جامعة ا ںبار
 .٥المحمدي ،

شاكر حمود ٢٠٠٩ .م .تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين  ،ط،٢

دمشق
 .٦المسلط ،منسي ٢٠١٩.م .الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة ١٩٦٦-١٩٥٠
،بغداد
 .٧معروف  ،خلدون ںاجي ١٩٧٥ .م .ا قلية اليهودية في العراق . ١٩٥٢-١٩٢١بغداد
 .٨المملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة ١٩٥٤.م  ،احصاء السكان لعام ١٩٧٤م،
ج،١بغداد.
 .٩مهيدي ،

سعيد ٢٠١١.م .التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم . ١٩٤٥-١٩٣٢

رسالة ماجستير .كلية ا داب – جامعة ا ںبار .
 .١٠المياح ،علي

و العقيلي ،ںعمان دهش ١٩٩٢.م .ا ںبار دراسة في التراث العربي عمراںها وزراعتها ،

المؤتمر العلمي ا ول لجامعة ا ںبار.
 .١١اله لي  ،عبد الرزاق ٢٠٠٠.م .تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي  . ١٩٣٢-١٩٢١دار
الشؤون الثقافية  ،بغداد
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