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معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل
التنمية في العراق  ..تقدير موقف
محسن حسن *

ملخص
يقدم هذا العرض التحليلي رصداً شامالً ألهم املعوقات واملوانع اليت حتول دون إجراء عملية
ِ
ويفصل القول يف مجلة اآلاثر السلبية املرتتبة على ذلك ،ويف مقدمتها
التعداد السكاين يف العراقّ ،
ما خيص مستقبل التنمية الشاملة يف البالد ،فضالً عن توصيف األسباب املؤدية إىل التجميد
واإلجهاض املتكرر لقرارات احلكومات العراقية املتعاقبة بشأن هذا التعداد ،يف ظل عدة مطالبات
ابملضي قدماً يف إجنازه ،هذا إىل جانب استشراف القادم اجملهول ،من خالل استعراض التجارب
العراقية وتقييمها مع التعدادات املنجزة واملؤجلة سابقاً ،الستخالص املتاح من الدروس والعرب
والتحصينات الضامنة إلجناز التعداد املستحق ،واملقرر إجراؤه يف العام  2020املقبل.
مقدمة
يش ّكل التعداد السكاين أمهية قصوى للمجتمعات والدول كافة؛ ذلك أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً
ابلرتكيبة السكانية اليت تنبين عليها القوى احملركة ألدق التفاصيل احلياتية من شىت الوجوه السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها؛ فهو ال ميثل جسراً معرفياً وإحصائياً لعدد السكان فقط،
حكمة اليت ميكن من خالهلا تشريح القطاعات البشرية واألنشطة الصادرة
وإمنا هو األداة املثالية املـُ َ
عنها تشرحياً بنيوايً على وفق مؤشرات رقمية وحسابية دقيقة ،تساعد على دقة التخطيط اآلين
واملستقبلي ،وتضمن عمق االستشراف التنموي والنهضوي ،وتوفر سالسة الوصول البياين واملعريف
يف أوقات قياسية ،لقاء جهود رشيدة وتكاليف زهيدة.1
تعرف دوائر اإلحصاء العاملية التعداد أبنه هو جممل عملية مجيع البياانت الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية اليت ختص -يف
ّ .1
مدة زمنية معيّنة -مجيع األشخاص يف البلد أو يف جزء حمدد منه حتديداً دقيقاً ،وتصنيف هذه البياانت وعرضها وحتليلها ونشرها أو
توزيعها بشكل آخر (راجع الرابط:ص.)27 :
https//:unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm67_rev2a.pdf

* ابحبث وأكادميي مصري.
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وتتضح جدوى النتائج املرتتبة والقائمة على التعداد من كون السكان يف أي جمتمع والسيما
اجملتمعات املعاصرة بشقيها النامي واملتقدم هم عنصر أساس إلنتاج الثروة املادية وتوزيعها ،وال يتسىن
ختطيط تنمية اقتصادية ،واجتماعية ،وتنفيذها ،ونشاط إداري ،أو حبث علمي إال بوجود بياانت
تفصيلية موثوق هبا عن أحجامهم وتوزيعاهتم وطبيعة تكوينهم ،وتعداد السكان هو املصدر الرئيس
هلذه اإلحصاءات األساسية.2
وعلى الرغم من قدم جتارب اإلحصاء السكاين يف حضارة بالد الرافدين ،ومرور العراق احلديث
أبكثر من جتربة تعداد سكاين ،لكنه منذ العام  1997وحىت العام - 2018أي منذ أكثر من
 20عاماً -فشلت احلكومات العراقية املتعاقبة يف إمتام التعداد األحدث ،على الرغم من استشعارها
أمهيته ،وعلى الرغم من العوار 3الذي طال آخر تعدادين يف البالد ،ومها تعداد  ،1987و1997؛
األمر الذي اضطرت معه الدولة العراقية خالل كل هذه املدة ،إىل االعتماد يف حساب مؤشراهتا
ِ
صل على
االقتصادية والقومية واجملتمعية ،على بعض جهود (احلصر والرتقيم) السكانية ،اليت ُت ّ
أغلبها خالل مرحلة التحضري األويل إلحدى حماوالت إجناز التعداد ،وحتديداً يف عام 2010؛ مما
يعين دخول املؤشرات اإلحصائية كافة الصادرة عن الدولة العراقية ،بشأن جممل القطاعات احليوية
العامة واخلاصة يف البالد حيّز التخمني ،وخضوعها ملؤثرات النقص الرقمي واإلحصائي للبياانت
السكانية ،وهو ما ترتب عليه فعلياً فشل معظم خطط التنمية الوطنية؛ كوهنا مرتكزة هي األخرى
إىل البياانت التقديرية غري املوثوقة نفسها.
وابلنظر إىل خطورة اآلاثر السلبية املرتتبة على غياب التعداد السكاين ابلعراق ،وبصفة خاصة
تلك اآلاثر السلبية املرتبطة ابلتنمية اآلنية واملستدامة ،والرؤية التنموية والتطويرية لعام  .2030أييت
هذا العرض التحليلي لريصد أهم هذه اآلاثر ،ويستعرض أمام صانع القرار العراقي -ومعه عموم
العراقيني -أهم األسباب املؤدية إىل عرقلة اجلهود املبذولة يف املاضي واحلاضر من أجل إمتام التعداد
السكاين للبالد ،فضالً عن استعراض أهم احللول املقرتحة للخروج من هذه اإلشكالية ،إىل جانب
إبداء الرأي يف مستحداثت املوقف العراقي من هذه املسألة ،وعلى رأس ذلك ما ميكن رصده من
توقعات مستقبلية بشأن ما أعلنته وزارة التخطيط واجلهاز املركزي لإلحصاء «من تبين قرار اجمللس
 .2انظر :ورقات إحصائية :مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،مطبوعات األمم املتحدة  ،2009السلسلة ميم ،العدد
 /67التنقيح ،2ص ،27 :متاح على( :بتصرف يسري).
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_67rev2a.pdf
 .3تعداد  1987سقطت منه بعض مناطق الشمال العراقي ،وتعداد  1997سقطت منه مناطق إقليم كردستان ،ومل تعلن نتائجه
إال متاخراً وابلتحديد يف  2001أي بعد أربع سنوات وهو ما أفقده قيمته.
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األعلى العراقي للسكان إبجراء التعداد السكاين األحدث خالل عام  2020إلكرتونياً».4
وقد جاءت جزئيات هذا العرض مبدخل وأربعة حماور ،أما املدخل فاحتوى على استعراض
تقييمي وتصنيفي موجز ألهم التجارب العراقية مع التعداد ،مث احملور األول ومحل عنوان( :معوقات
إجراء التعداد السكاين يف العراق) وفيه إشعارات مركزة حول األسباب الكامنة وراء عرقلة التعدادات
السكانية ابلعراق ،بينما أييت احملور الثاين حتت عنوان( :غياب التعداد وآاثره السلبية على مستقبل
التنمية يف العراق) ومن خالل استعراض أهم مالمح السلبيات اليت طالت القطاعات التنموية جراء
غياب التعداد ،وأما احملور الثالث فحمل عنوان( :احللول املقرتحة إلجراء التعداد السكاين يف العراق)
وفيه إمجال ألهم ما استخلصه العرض والتحليل من حلول ممكنة اُ ْستُق ِرئت إلشكاليات التعداد
ومعوقاته ،مث احملور الرابع واألخري حتت عنوان( :مستقبل تعداد  2020والتعدادات املقبلة يف العراق)
وفيه استشراف ملصري تعداد  ،2020وإبداء رأي مآالت التعدادات احملتملة املقبلة يف العراق.
مدخل
يف جتارب العراق مع التعداد السكاين
مرت مجهورية العراق ابلكثري من جتارب اإلحصاء والعد السكاين ،بعضها كان أترخيياً وحضارايً
ابمتياز ،فقد شهدت احلضارة العراقية القدمية إحصاء السومريني يف املدة من 2144-2124
قبل امليالد (حقبة حكم األمري كوداي) إبحصاء عدد السكان يف إمارة (لكش) ،حيث بلغ عدد
سكاهنا يف ذلك الوقت حوايل ( )450000نسمة ومل ختل بقية مناطق العراق القدمي من حماوالت
حتمل أعباء اجلندية.5
اإلحصاء والعد السكاين هبدف حصر القادرين على ّ

وقد توالت التجارب العراقية مع التعدادات السكانية لتمتد إىل العصور احلديثة؛ حيث نستطيع
تصنيف هذه التجارب على وفق املراحل التالية:

 .4انظر :مروة مص ّدق ،اجلهاز املركزي لإلحصاء يضيف طلبة الدبلوم العايل لتدريبهم يف مديرايت اإلحصاء ،صحيفة التخطيط
اليوم ،السنة الثامنة ،العدد  ،325بتأريخ  25متوز  ،2018ص ،3 :متاح على  (:بتصرف يسري)
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/hold_files/15325844928ca00ced4b02969200a
9b880f76f3353--news325.pdf
 .5انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ،22آب ،2015ص ،532 :متاح على( :بتصرف يسري).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
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مرحلة التجريب اإلحصائي :وهي املرحلة اليت استغرقتها املدة من  1866وحىت العام
1946؛ ويف هذه املدة شهد العراق حماوالت للتعداد أغلبها كانت تقديرية وغري دقيقة وتتسم
ابلقصور الشديد يف اخلربات اإلجرائية ،وهو ما ترتب عليه إلغاء التعداد اخلاص بعام ،1927
وكذلك التعداد التايل له عام  ،1934على الرغم من االعتماد على نتائج األخري حىت ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،اليت كان أمهها حتديد سكان العراق بـ ( )3213173نسمة.6
مرحلة التعداد املتطور :ومتتد من عام  1947وحىت  1986وخالهلا شهدت اآلليات
اإلجرائية إلجناز التعداد السكاين تطوراً كبرياً من حيث االعتماد على التقنية احلديثة من احلاسبات
اهتم هبذه املدة مبعيار الشمولية يف التعداد وكذلك كثرة التفاصيل
واألشرطة املغناطيسية وغريها ،و ّ
اإلحصائية ،ومشلت هذه احلقبة أربعة تعدادات :أوهلا :تعداد  1947كأول جتربة دقيقة ومتطورة
وبنتيجة إحصائية للسكان بلغت  4826000نسمة ،واثنيها :تعداد  1957األكثر تطوراً
عما قبله من حيث الدقة والشمولية بنتيجة إحصائية بلغت  6298976نسمة ،واثلثها :تعداد
 8047415( 1965نسمة) ،ورابعها :تعداد 12000497( 1977نسمة) ،وهذا األخري
كان األكثر دقة ومشوالً وتطوراً على اإلطالق ،حبيث عُ ّدت نتائجه “من أسلم النتائج وأدقها
وفاءً مبتطلبات خطط التنمية القومية وضماانً إلجراء املقارنة الدولية على أسس علمية سليمة”.7
مرحلة التعداد املتأزم :وهي املرحلة اليت متتد من  1987حىت عام سقوط النظام يف
 ،2003ومشلت هذه املرحلة تعدادين اثنني ،أحيط كل تعداد منهما بظروف حربية واقتصادية
وسياسية متأزمة؛ فتعداد  16335199(1987نسمة) أحاطت به ظروف احلرب مع إيران،
وعلى الرغم دعمه إعالمياً وتقنياً من قبل الدولة ،إال أن نتائجه مل تصل لدقة سابقه ،بل شابته
عيوب كثرية ،وذلك ما حدث أيضاً مع التعداد الذي تاله يف 22046244( 1997نسمة)
الذي أحاطت به ظروف احلصار االقتصادي بسبب حرب اخلليج.8
 .6انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ،22آب ،2015ص ،532 :متاح على :ص( 535 :بتصرف).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
 . 7انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ، 22آب ،2015ص ،532 :متاح على:ص.537 ،536 :
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
 . 8انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ، 22آب ،2015ص ،532 :متاح على :ص( 537 :بتصرف).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
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مرحلة التعداد املتجمد :وهي املرحلة املمتدة منذ سقوط النظام يف  2003وحىت اآلن،
اليت فشل خالهلا العراق يف إجراء أي تعداد سكاين ،ابستثناء بعض اإلحصائيات واملسوح
السكانية املنقوصة خالل العام  2010وما بعده؛ إذ تعتمد الدولة على التقديرات السكانية
الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء اليت ترتكز ملعدل منو سكاين أقل بقليل من معدل النمو
يف املدة الواقعة بني تعدادي  1987/1997ومبا ال يتجاوز 2.6ابأللف.9
وبتأمل املراحل السابقة يتبني اآليت:
1.1مل تصل أغلب التعدادات السكانية املنجزة يف العراق إىل درجة الدقة اليت ميكن االعتماد
عليها يف الوفاء مبتطلبات خطط التنمية الوطنية ابستثناء تعداد واحد هو تعداد .1977
2.2مل يلتزم العراق ابملدد البينية املتعارف عليها دستورايً بني التعدادات السكانية واملقرر هلا
عشر سنوات بني كل تعداد وآخر ،إما بدافع الظروف السياسية واالقتصادية وإما بدافع االلتزام
بقرارات الدولة السيادية ،وإما بسبب قصور بعض التعدادات السكانية واالضطرار إلعادهتا
كما حدث مع تعداد .1927
3.3إن حجم النتائج اإلحصائية املرتتبة على أغلب تعدادات العراق املنجزة منذ العام 1947
وحىت التعداد األحدث يف عام  1997كان خميباً لآلمال ،ومل يتناسب مع حجم اجلهود الرمسية
املبذولة للتطوير والتحديث؛ وهو ما يعزى يف أغلبه إىل نقص اخلربة ،وعدم الشمولية ،ومعاانة
البالد من ظروف احلرب واحلصار االقتصادي.
4.4كانت الرغبة يف إجناز التعداد السكاين صادقة وذات عزم أكيد على الرغم من املواجهات
الصعبة مع املعوقات واملوانع اليت حتول دون النجاح يف املهمة ،ولعل من أبرز األدلة على ذلك
إعادة بعض التعدادات يف أوقات قياسية وسريعة ،واإلصرار الرمسي على إجناز التعداد يف وقت
األزمات االقتصادية والعسكرية.

 . 9املصدر السابق نفسه ،ص( 537 :بتصرف يسري).
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احملور األول
معوقات إجراء التعداد السكاين يف العراق
يعد التعداد السكاين يف العراق أحد ضحااي الوضع العام املتأزم يف البالد من النواحي السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،إىل جانب العديد من النواحي السلبية األخرى اليت تشتبك عربها
االعتبارات الثقافية ابالعتبارات الدينية والعرقية والطائفية؛ لذا يصعب فض االشتباك بني جتميد
التعداد السكاين يف البالد أو أتجيله من جهة ،وهذه األوضاع واالعتبارات املشتبكة واملتأزمة جمتمعة
من جهة اثنية ،لكن التأمل الدقيق لألسباب املباشرة املؤدية لتأخر إجناز التعداد السكاين طيلة هذه
املدة الطويلة نسبياً فيما بعد العام  2003وحىت اآلن ،وقد مينحنا مؤشرات جازمة برتجيح بعض
املعوقات واالعتبارات املشار إليها ،ومن مث تقدميها من حيث األمهية ،وأتخري اعتبارات أخرى رمبا
لثانويتها وضعف قوهتا يف سلم األسباب واملعوقات اليت حتول دون وجود تعداد سكاين أحدث يف
العراق ،وهو ما سنحاول تفصيله وتركيزه من طريق اآليت:
* أوالً :املعوقات العامة للتعداد السكاين:
هناك العديد من األسباب واملعوقات الراهنة اليت تعرقل اجلهود الرمسية والشعبية إلجناز التعداد
السكاين ،وقد لوحظ فيها أهنا متغرية وخمتلفة من حيث املنطلقات واعتبارات الفاعلية عن مثيالهتا
فيما قبل سقوط النظام السابق يف  ،2003وذلك على الرغم من اندراج أغلبيتها حتت تصنيفات
عامة متشاهبة؛ فقبل سقوط النظام كانت املعوقات تنحسر يف الصعوابت الفنية والبشرية إىل جانب
الظروف االستثنائية من الناحية االقتصادية أو العسكرية ،فضالً عن اعتبارات سياسية تكاد تكون
منعدمة إذا قيست ببقية الصعوابت واالعتبارات األخرى ،بينما بعد سقوط النظام جتلّت املعوقات
السياسية بنح ٍو أكثر أتثرياً من ذي قبل ،إىل جانب ظهور معوقات نوعية مل تكن ذات أتثري جذري
قبل سقوط النظام كاملعوقات العرقية والطائفية على سبيل املثال.
وبنح ٍو عام ميكن تصنيف املعوقات العامة للتعداد إىل :معوقات سياسية ،ومعوقات اقتصادية،
ومعوقات عرقية ،ومعوقات أمنية ،ومعوقات فنية ،وهو ما ميكن تفصيله على النحو التايل:
أـ املعوقات السياسية:
وهي نوعية املعوقات اليت وضعت إجراء التعداد السكاين يف كفة ،ومصري مصاحل بعض األطراف
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السياسية العراقية يف كفة أخرى ،ما يعين وقوف هذه األطراف ضد عملية إجراء التعداد أو ضد
من يرغبون يف إجرائه ،بل ورمبا عرقلة إجرائه إذا لزم األمر ،فضالً عن كون التعداد يصبح نتيجة
هلذا املوقف حمل نزاع وخالف دائمني بني الفرقاء ،وهذا يتضح من مجلة النقاط التفصيلية اآلتية:
•تعد قضية التعداد السكاين ابلعراق مقيدة يف وجهها السياسي بنتائج اإلجراءات التعسفية
اليت اختذهتا اإلدارة األمريكية بعد العام  2003يف حق الشرائح السكانية داخل عموم
احملافظات العراقية من هتجري لبعض هذه الشرائح واستقطاب لبعضها اآلخر ،رغبة منها يف
تكييف الوضع السياسي على وفق مقتضيات سياسية خاصة؛ األمر الذي بقيت معه أوراق
الطوائف السكانية خمتلطة ومعقدة بعد خروج األمريكان ،وابت إجراء التعداد السكاين معه
ميثل معضلة سياسية حقيقية من الناحية العملية.10
•يرتبط إجراء التعداد السكاين حبسم خصومات سياسية ونزاعات إدارية وحدودية بني بعض
األطراف املتصارعة يف العراق ،بشأن بعض املناطق املتنازع عليها ،وهي إحدى أهم املوضوعات
اخلالفية وأشدها بني األحزاب والتكتالت والتجمعات السياسية داخل العراق بعد .11 2003
•يرتبط إجراء التعداد السكاين بتحديد طبيعة املسار االنتخايب يف العراق ،والسيما ما خيص
إسناد املقاعد الربملانية وحتديد نصيب كل حمافظة من هذه املقاعد على الدستور ،األمر الذي
يؤدي يف الغالب إىل عرقلة التعداد من قبل األقليات املتنفذة واحملافظات األقل تعداداً؛ حفاظاً
على متثيلها الربملاين القائم على اخلداع واملؤشرات التقديرية.12
•يتماس التعداد السكاين مع قضااي السيادة ووحدة األراضي العراقية من الناحية السياسية،
وهو ما يتجلى يف تفاصيل املادة  58من قانون إدارة الدولة العراقية ،والنافذة على وفق
تعديالت دستور  ،2005اليت تشرتط فقرهتا الثالثة (إجراء إحصاء سكاين عادل وشفاف)
 .10جتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة األمريكية حاولت عام  2003إجراء تعداد سكاين لتوظيفه يف خدمة أغراضها السياسية ابلعراق؛
حيث نص قرار حاكمها املدين بول برمير الصادر برقم  52على وجوب إجراء تعداد سكاين للعراق وللقوميات املوجودة على أرضه
على أن يكون متضمنا إقليم كردستان وحمدداً لطائفة وداينة كل عراقي ،ولكن مل ينجح األمريكان يف تطبيق هذا القرار حيث دخل
التعداد يف طى التجميد منذ ذلك احلني وحىت اآلن.
 .11انظر :حمسن ،هادي حسني ،املناطق املتنازع عليها يف كتاابت الضباط السياسيني الربيطانيني ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
 ،2012العدد  ،101ص ، 21 :متاح على https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75765 :
 .12حيدد الدستور العراقي النافذ التطبيق على وفق استفتاء العام  2005نسبة سكانية حمددة للتمثيل الربملاين للمحافظات بواقع
انئب واحد لكل  100ألف مواطن ،على وفق هذا البند الدستوري فإن التعداد من شأنه حتديد عدد السكان احلقيقي لكل حمافظة،
وهو ما يتعارض مع مصاحل بعض احملافظات ،ومن مث تقوم برفض التعداد.
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فضالً عما تنص عليه املادة  140من الدستور نفسه من إجراء استفتاء يف مناطق النزاع
سيكون للتعداد السكاين أثر كبري يف توجيه نتائجه.13
•يشكل التعداد السكاين هتديداً مستمراً وطاغياً ـ وما يزال ـ ابلنسبة للحكومات العراقية
املتعاقبة ،والسيما فيما بعد العام 2003؛ ذلك أنه يضعها يف مواجهة مباشرة مع قضااي داخلية
ساخنة قد هتدد أبحداث سياسية فارقة ميكنها أن تؤدي إىل إسقاط احلكومة أو زوال النظام،
األمر الذي تؤثر معه الدولة السالمة من خالل أتجيل إجراء التعداد أو جتميده بنح ٍو مؤقت.14
•خيضع قرار إجراء التعداد السكاين يف العراق ملعطيات السياسة اإلقليمية والدولية ،مبا فيها
الرتجيحات والتوجيهات واالستشارات الصادرة عن ومع دول اجلوار مثل تركيا ،وإيران ،وغريمها،
فضالً عن الوالايت املتحدة األمريكية بشأن التنفيذ أو التأجيل؛ حيث تبقى خماوف هذه األطراف
اخلارجية جزءاً ال يتجزأ من الوضعية السياسية املتأزمة لقضية التعداد ابلعراق ،وقد سبق أن
ساعدت هذه املخاوف يف أتجيل التعداد لثالث مرة على التوايل فيما بعد العام  2003خوفاً
من «إاثرة االضطراب يف األقاليم املتنازع عليها اليت جتاور إقليم كردستان يف مشال العراق».15
•يرتبط إجراء التعداد السكاين إبمكانية ظهور مكوانت وكتل سياسية جديدة من املهاجرين
العراقيني املقيمني يف اخلارج ،والذين قد يصل عددهم إىل أكثر من مخسة ماليني عراقي على
وفق تقديرات غري مؤكدة ،والسيما أن أغلبهم ممن حيملون توجهات حقوقية ورغبات صادقة
ومتحررة يف اجتثاث الفساد والفاسدين يف العراق ،وهو ما قد يكون سبباً يف عرقلة التعداد من
قبل بعض املناوئني هلذه املكوانت السياسية احملتملة.16
 .13انظر :مصطفى ،دلري حممد علي ،جدوى احلل الدستوري ملشكلة املناطق املتنازع عليها داخلياً يف الدستور العراقي «حمافظة
كركوك أمنوذجاً» ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة بريوت العربية  ، 2016ص ، 7 :متاح على:
( http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II162565.pdfبتصرف).
 .14يؤكد هذا بقاء قرار إجراء التعداد السكاين منذ عام  1997وحىت اآلن دون تغطية حكومية انجزة أو جرأة على التنفيذ رغم
توافر اآلليات والوسائل املساعدة على إمتام التعداد.
 .15راجع :علي عجيل منهل ،اإلحصاء السكاين يف العراق ،موقع احلوار املتمدن ،العدد  ،3152،2010متاح على :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231768.
فضال عن مواطنني آخرين اضطرهتم
 .16كثري من املهاجرين العراقيني ينتمون إىل الطبقة املثقفة من الكتاب والشعراء واألدابء ً
الظروف املتأزمة يف الداخل العراقي إىل ترك البالد ،وأغلب هؤالء يؤيدون االستقرار الكامل للعراق وللشعب العراقي ،وينظرون إىل
التعداد كونه تكرمياً النتمائهم للعراق ،على عكس بعض متنفذي الداخل من الفاسدين الذين يرون يف التعداد تفريطاً يف املناصب
واحلقوق املكتسبة اليت استحوذوا عليها بطرق غري مشروعة.
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ب ـ ـ املعوقات االقتصادية:
ال نقصد ابملعوقات االقتصادية هنا عجز احلكومة العراقية عن توفري التمويل الالزم إلجراء
التعداد ،17وإمنا نقصد تلك النوعية من املعوقات اليت تنتج عن ارتباط إجراء التعداد بسلب بعض
املميزات املالية والثرواتية للقوى العراقية أو منحها على اختالف توجهاهتا وانتماءاهتا ووالءاهتا ،وهي
املعوقات اليت ميكن تبينها من النقاط التالية:
•يرتتب على إجراء التعداد إلقليم كردستان زايدة حصته املالية من املوازنة العامة االحتادية
حيث يطالب اإلقليم بنسبة قدرها  % 17على وفق تقديراته اخلاصة بعدد السكان لديه ،يف
حني أن النسبة اليت حيصل عليها اآلن على وفق موازنة العام  2018هي % 12.6؛ لذا تثري
التقديرات السكانية خالفات دائمة بني اإلقليم واحلكومة املركزية ،األمر الذي جيعل من إجراء
التعداد مثار جتاذب بني الطرفني.
•يتعلق مصري بعض املناطق النفطية ابلعراق وما تدره من ثروات مالية مبسألة إجراء التعداد
من عدمه ،وهو ما يؤدي إىل جتاذابت بني األطراف املتصارعة على هذه الثروات تنتهي يف
الغالب ابستمرار جتميد التعداد جتنباً للصدام.
•يرتبط احلصص املالية اخلاصة بتوزيع املوازنة العامة االحتادية للمحافظات مرهونة بعدد
سكاهنا؛ لذا ميثل التعداد السكاين بيئة صراع مايل من قبل احملافظات الباحثة عن زايدة حصصها
املالية أو الراغبة يف إعاقة حمافظات بعينها عن فرصة احلصول على تلك املميزات املالية.
•يتجاوز الوجه املايل والثروايت للتعداد السكاين جمرد الصراع بني احملافظات والكتل على
بعص املخصصات املالية الرمسية ،إىل التحكم يف األنصبة املالية لعموم الشعب العراقي ككل
مبا فيها املؤسسات احليوية واألمنية والقومية؛ وهو ما يتضح من قيمة التعداد يف مواجهة قضااي
الفقر وحقوق اإلنسان وقضااي الالجئني ،وتكييف املخصصات املالية لإلنفاق على الصحة
والتعليم وبقية اخلدمات الوظيفية واملدنية.

 .17ال تعد مسألة متويل إجراءات تنفيذ التعداد السكاين من املسائل املعوقة؛ فقد سبق أن خصصت وزارة التخطيط العراقية ما
يفوق ال ـ  150مليون دوالر هلذا األمر ،فضالً عن وجود استعداد دائم لدى اهليئات واملؤسسات السكانية العاملية وعلى رأسها
هيئات األمم املتحدة السكانية  ،لتمويل التعداد ودعمه مالياً ولوجيستياً.
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ج ـ ـ املعوقات العرقية:
هي نوعية املعوقات املرتبطة بتعداد سكاين يف بلد مثل العراق ويعيش حالة فريدة من نوعها من
حيث تعدد القوميات واألداين واملذاهب املمتدة واملتشاركة إثنياً عرب احلدود مع دول اجلوار اجلغرايف،18
وهي احلالة اليت تسبب مشكلة مزمنة لسكان العراق تنعكس على استقرار األنظمة املتعاقبة على
حكمه ،يف ظل وقوع العراق حتت أتثري الصراع الداخلي على السلطة بني األقلية واألكثرية ،إىل
جانب الوقوع حتت أتثري التوظيف اإلثين اخلارجي إقليمياً ودولياً لتحقيق أهداف شاملة.19
وميكن رصد هذه النوعية من املعوقات وتوضيحها من خالل النقاط اآلتية:
•يالحظ أن إجراءات التعداد تتعطل بسبب التدخالت العرقية للطوائف والقوميات يف
العراق ،ومثال ذلك ما حيدث نتيجة الصراع يف كركوك واملناطق املتنازع عليها ،بني العرب
والرتكمان من جهة ،واألكراد من جهة أخرى.20
•تتعدد األوجه اليت تنظر من خالهلا القوميات واألعراق يف العراق إىل التعداد؛ فاألكراد
يعدونه فرصة إلظهار قوة العرق الكردي وغالبيته يف مناطق النزاع ،ويهدفون من خالله إىل
ضم املناطق املتنازع عليها لتحقيق تقدم يف ملف تقرير املصري ،بينما بعض العشائر العراقية تراه
ّ
األنسب إلظهار تكتلها السكاين يف إطار احملافظة أو القضاء التابعة له ،يف حني تنظر إليه
عشائر أخرى كونه نذير شؤم بزوال نفوذها ،وإظهار ضعفها وأقليتها.
•وعلى مستوى التصنيف البشري والنوعي ملواقف الشرائح االجتماعية من التعداد ابلعراق ،فإنه
يف حني ينظر غالبية العراقيني احملايدين والباحثني عن االستقرار إىل التعداد ابعتباره آلية إصالح
قومي ال غناء عنها ،فإن أقطاب الفساد وذوي النفوذ من بعض العراقيني يعارضون هذه النظرة
حفاظاً على هوية نفوذهم ،بينما لدى البعض اآلخر وجهة نظر خمتلفة وجازمة ،أبن أي تعداد
21
سيُجرى يف العراق سيكون تعداداً للطوائف واألعراق والقوميات ،وليس تعداداً ملواطنني عراقيني
 .18انظر :البديري ،إايد عايد وايل ،الرتكيب اإلثنوغرايف لسكان العراق وحتليل أثره يف بناء الدولة واستقرارها ،جملة القادسية للعلوم
اإلنسانية ،اجمللد الثالث عشر ،العدد  ،1/2010ص( 145 :بتصرف يسري).
 .19املصدر السابق نفسه (بتصرف يسري).
 .20جتدر اإلشارة هنا إىل وجود دور حتريضي من زعماء القوميات واألعراق ضد إجراء التعداد ،وهو ما يؤثر يف العامة ،ولعل وجود
تعاون كبري من أهايل كركوك على اختالف انتماءاهتم مع احلكومة العراقية يف أثناء إجراء الكثري من املسوح اجلزئية هناك ،ويؤكد أن
الصراع هو يف حقيقته بني زعماء القوميات.
 .21وهذه النظرة انبعة من فقدان ثقة املواطن العراقي ابجلهات واملؤسسات احلكومية ورمبا ابلوطن ككل ،وهو ما يكون له أكرب
األثر يف تقصري املواطنني يف حق التعداد.
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•متثل إشكالية احملتوى اخلاص ابستمارة التعداد السكاين مثاالً صارخاً ملدى اخلالف العرقي
والديين والقومي املشحون بني الطوائف بشأن التعداد ،وقد تعطل إجراء التعداد كثرياً بسبب
اخلالف على ذكر الداينة وعدد القوميات وتصنيف اآليزيديني واآلشوريني وغريهم داخل
استمارة اإلحصاء.
د ـ ـ املعوقات األمنية:
وهي كثرية ومتشابكة يف بلد كبري كالعراق؛ حيث يعد االستقرار األمين شرطاً أساسياً من شروط
التفكري يف إجراء تعداد سكاين ،وقد كانت الظروف األمنية املضطربة يف البالد سبباً من أسباب
أتجيل إجراء التعداد األحدث ،والسيما عام  2007حينما عمت حالة من االحرتاب املذهيب
والطائفي على مدار عامني متتاليني بسبب انتشار تنظيم القاعدة واجملموعات املسلحة.
وبنح ٍو ٍ
عام ميكن توصيف أهم أمناط املخاوف واملعوقات األمنية من اآليت:
1.1قد ينذر إجراء التعداد السكاين حبدوث احرتاب داخلي تتواجه فيه أطراف الصراع من
قوميات وأعراق ومتنفذين وهو ما يثري خماوف الدولة بشأنه.
2.2قد يؤدي التعداد إىل إاثرة احلدود اإلقليمية من الناحية األمنية بفعل جتاوهبا مع الداخل
العراقي دعماً وأتييداً.

3.3قد يهيّئ التعداد فرصاً مواتية للثورات اجلماهريية والشبابية املطالبة حبقوق سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وهو ما ال تتمناه الدولة واملسئولون هبا.
4.4قد يتم توظيف الظروف احمليطة إبجراء التعداد السكاين من قبل مجاعات العنف املسلح
واجلماعات اإلرهابية املتطرفة ،وهو ما يقتضي احتياطات أمنية حمكمة قد تفتقدها العراق يف
كثري من األحيان والظروف.
ه ـ ـ املعوقات الفنية:
هي معوقات مرتتبة على جمموعة املالحظات الفنية اليت جيب توافرها واالستعداد هلا قبل إجراء
التعداد ،وأهم هذه املعوقات هي:
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•العجز عن هتيئة الساحة العراقية لشروط ومعايري التعداد الناجح من الشمولية واآلنية والعد
الفردي وغري ذلك.
•عدم قدرة احلكومة العراقية على التحكم يف احلركة الدميغرافية للسكان يف العديد من
احملافظات واملدن واألرايف.
•عدم امتالك وزارة التخطيط العراقية احلق الدستوري املستقل يف إجراء التعداد السكاين،
ومن مث حاجتها إىل حتقيق التوافق الكامل بني الكتل السياسية داخل جملس النواب بشأن إجراء
التعداد ،وإن اعرتاض أكثر من حمافظتني يعد كفيالً بعرقلة مشروع التعداد نيابياً ودستورايً.
•حاجة العراق املاسة إىل الدعم اللوجيسيت اخلارجي نتيجة ضعف اخلربات البشرية وزايدة
احلاجة إىل تدريب ما ال يقل عن  850ألف ع ّداد ملباشرة املهمة بنجاح ،ابلتزامن مع قلة
اخلربات اإللكرتونية واملواقع املؤمتتة.
•مترست احلكومات العراقية فيما بعد العام  2003على تسيري شؤون الدولة على وفق
خطط تقديرية ،وهذا التمرس أدى مع مرور الوقت إىل استسهال أتجيل التعداد السكاين
واالعتماد على مثل تلك النوعية من اخلطط.
* اثنياً :معوقات التعداد  ..نظرة تقييمية:
ابلنظر إىل مجلة املعوقات السابقة ،فإنه يتضح حجم وقوة مشاركتها (جمتمعة) يف عرقلة مشروع
التعداد السكاين ابلعراق ،غري أننا نلتمس من خالل االستقراء العام أن املعوقات السياسية أتيت يف
املرتبة األوىل؛ ألن االعتبارات السياسية هي املتحكمة والغالبة على اجلميع وعلى قضية التعداد يف
العراق ،تليها املعوقات االقتصادية ،نظراً ألن صراع الثروة يف العراق هو الوجه اآلخر للسياسة ،ومينح
تفسرياً منطقياً لعرقلة التعداد السكاين على يد األطراف املتصارعة ،بينما أتيت املعوقات العرقية يف
مرحلة اثلثة؛ ألنه ابإلمكان التغلب عليها حال تقدمي ضماانت قبل إجراء التعداد ،ويتحقق الرفاه
دون متييز بني اجلميع على املستوى الرمسي للدولة والقانون ،يف حني تعد املعوقات األمنية والفنية
من بني ما ميكن تالفيه بشيء من احلزم والتطوير.
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احملور الثاين
غياب التعداد وآاثره السلبية على مستقبل التنمية يف العراق
يعد غياب التعداد السكاين وإمهاله يف بلد ما ،نذير تراجع كبري ومد ٍو يف كافة قطاعات النشاط
اإلنساين على اختالفها وتنوعها ،ويف مقدمتها القطاعات االقتصادية واإلنتاجية؛ إذ إن غيابه أو
إمهاله سيؤداين مبرور األعوام والسنوات إىل تغييب كافة مؤشرات القياس والتغري ابلزايدة أو النقصان
يف تلك القطاعات ،ومن مث تستحيل الرؤى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصناعية والزراعية
يف هذا البلد ضباابً وسراابً ،وهو ما ال يليق ببلد مثل العراق ،ويعد التنوع البشري والسكاين فيه ثروة
جيب أن توظف وتستغل ابلنحو األمثل.
وابستقراء اآلاثر السلبية النامجة عن غياب التعداد السكاين طوال هذه السنوات املاضية منذ
سقوط النظام وحىت اآلن -والسيما ما يتعلق منها بشؤون احلركة السكانية وعالقاهتا ابلتنمية
االقتصادية الشاملة واملستدامة وخطط التنمية والتطوير -لوحظت اآلاثر السلبية اآلتية:

استمرار مواجهة العراق مشكلة معقدة هي كبح مجاح النمو السكاين والتحكم املؤثر يفدرجة اخلصوبة السكانية؛ فعلى الرغم من إعالن احلكومة العراقية مؤخراً عن مؤشرات اخنفاض يف
معدل النمو السكاين بفعل اخنفاض نسبة اخلصوبة خالل األعوام الثالثني املاضية من  6مواليد
حي لكل امرأة يف سن اإلجناب خالل الثمانينيات إىل  4مواليد يف  ،22 2017إال أن الواقع
يؤكد أن سياسات العراق الوطنية ال تويل إال قدراً حمدوداً من األمهية للمشكلة السكانية23؛
حيث إن غياب التعداد واالعتماد على املؤشرات التقليدية السائدة ،حرم العراق من تبين
السياسات األكثر فاعلية يف خفض اخلصوبة ،وعلى رأسها سياسة التخطيط العائلي ،24اليت
إبمكاهنا خفض اخلصوبة إىل معدل  2.19طفل لكل امرأة ،فضالً عن خطورة بقاء معدل
اإلعالة االقتصادي للسكان مرتفعاً؛ األمر الذي يسبب خفض معدالت االدخار وتقليص
فرص االستثمار احمللي.25

 .22راجع :أسامة مهدي ،العراق :اخنفاض للخصوبة وتعداد للسكان ،...صحيفة إيالف ،بتأريخ  11متوز  ،2018متاح على :
( http://elaph.com/Web/News/2018/7/1211403.htmlبتصرف يسري).
 .23انظر :فياض،هاشم نعمة ،اخلصوبة السكانية يف العراق :تطورها والعوامل املؤثرة فيها ،جملة عُمران القطرية ،العدد،2013 ،3
ص ،48 :متاح على:
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue003/Documents/hashemfayad.pdf
 .24سياسة التخطيط العائلي هي مجلة إجراءات مرتبطة بتنظيم النسل وحتديده ابالعتماد على وسائل منع احلمل وتعدد الوالدات.
 .25املصدر السابق نفسه ،ص ( ، 49 :بتصرف).
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صعوبة االستناد إىل مؤشرات موثوقة تُعني على وضع خطط انجحة للتحكم يف إداركحجم التباين احلادث يف معدالت النمو السكاين داخل احملافظات العراقية ،ومن مث عدم القدرة
على حتقيق التوازن بني حجم السكان من جهة ،وتوزيع اخلدمات التعليمية والصحية واملرافق
العامة مبا يضمن حتقيق معدالت منو اقتصادي وسكاين متوازنة يف خمتلف مناطق الدولة من
جهة أخرى.26
جاءت معاانة املخطط العراقي بفعل غياب التعداد من صعوبة حتديد املؤشرات الدقيقة املساعدة
خيص منها
على وضع احملددات املؤثرة الواقعية يف مسار التنمية املستدامة يف البالد ،سواء ما ّ
ابملؤشرات االقتصادية كحصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،وحصته السنوية من استهالك الطاقة،
ونسبة صادرات السلع واخلدمات إىل وارداهتا ،أو ما يرتبط ابملؤشرات االجتماعية؛ كمعدالت
البطالة والنمو ونسبة الفقر وحجم السكان حتت خط الفقر ،وعموم املؤشرات التعليمية والدراسية،
فضالً عن املؤشرات البيئية من املوارد املتجددة ومعايري استعمال املياه واألمسدة ونصيب الفرد من
األراضي الزراعية وأراضي احملاصيل الدائمة ونسبة التصحر ،إىل جانب مؤشرات أخرى كاملؤشرات
املؤسسية ،مثل :أعداد الصحف ،وأجهزة الراديو ،والتلفاز ،واحلواسيب ،ومشرتكي اإلنرتنت لكل
 1000نسمة ،وعدد العلماء واملهندسني العلميني ،وحجم اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من
الناتج احمللي ،إىل غري ذلك من مؤشرات جعل غياب التعداد تفاصيلها يف طي اخلرص والتخمني.27
ظهور هتديد متنام لتماسك البنية السكانية ابلعراق نتيجة اهلجرة إىل خارجه ،حيثيساعد غياب التعداد يف عدم التمكن من ضبط حركة اهلجرة اخلارجية ومعرفة مستوايهتا
بدقة تساعد على مواجهتها أو احتوائها؛ إذ إنه ال توجد إحصاءات رمسية عن عدد العراقيني
املهاجرين إىل اخلارج ،ابستثناء مؤشرات تقديرية لألمم املتحدة تفيد بتجاوزهم حد املليوين
مهاجر ،يف حني توجد أتكيدات صادرة عن البعثة األوروبية لشئون الالجئني أبن العراق على
رأس الدول اليت يطلب مواطنوها حق اللجوء إىل االحتاد األورويب وبنسبة أكثر من % 25

 .26انظر  :سامل ،حازم داود ،التباين املكاين ملعدالت النمو السكاين يف العراق للمدة 1977/2007م ،جملة كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،2011 ،العدد  ،98ص ، 351 ،348 :متاح على :
( https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73471بتصرف).
 .27انظر :هاشم ،حنان عبد اخلضر ،واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق :إرث املاضي وضرورات املستقبل ،جملة الكوفة
الصادرة عن مركز دراسات الكوفة ،العدد  ، 2011 ،21ص ، 252 ،251:متاح على :
( http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/article/viewFile/1729/1611بتصرف).
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من إمجايل طلبات اللجوء؛ لذا ابتت هذه املشكلة مثرية للقلق وأصبحت تشكل خطراً يهدد
الوجود السكاين والتنمية يف العراق.28

أتثر بيئة العمل العراقية ابآلاثر النامجة عن غياب املؤشرات الدقيقة لتعداد السكان؛ مماأدى إىل اتساع نطاق العمل غري املهيكل ،وشيوع التكيُّف مع اقتصاد يعجز عن توفري فرص
العمل الالئق القادر على توفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعاملني .29فرتاجع القطاعني
الزراعي والصناعي إنتاجياً ،وارتفاع معدالت الفقر ،وحمدودية دور القطاع اخلاص ،واخنفاض
خمصصات النفقات االستثمارية يف املوازنة العراقية ،كلها أسباب تكرس للعمل غري املهيكل،
ومجيعها تتأثر حتماً بغياب املؤشرات الصادقة والشفافة للتعداد السكاين.30
فشل خطط التنمية اخلمسية كافة ،وجممل اخلطط الطويلة والقصرية ،بفعل غياب التخطيطالتنموي املبين على رصد دقيق وواقعي ألعداد السكان ابلعراق؛ األمر الذي غابت يف ظله
أسس العدالة االجتماعية واحلقوقية وانتفت فيه املبادئ األخالقية واألطر القانونية والدستورية
الضامنة للتوزيع العادل لثمار التنمية ،فضالً عن تنامي الفساد واحتكار الثروات يف ظل غياب
احلوكمة وحسن اإلدارة.31

وبصفة عامة ،ال ختلو مظاهر السلبية يف أي قطاع من قطاعات الدولة العراقية -جمتمعة أو
متفرقة -من ارتباط قوي -من قريب أو من بعيد -بقضية غياب التعداد السكاين أتجيالً أو جتميداً،
ومن مث فإنه ببقاء احلال على ما هي عليه من إمهال التعداد السكاين ،ستصبح قضااي التنمية يف
العراق حمفوفة ابلعديد من املخاطر القابلة لالنفجار يف أي وقت ويف وجه اجلميع ،والسيما مع
تنامي اآلاثر السلبية لغياب التعداد يف حيزها الصحي والبيئي والغذائي؛ إذ يرتتب على عدم
املتابعة الدقيقة للنمو السكاين املطرد واخلفي نشوء خماطر الزحف على املساحات الزراعية ،وزايدة
االستهالك ،وطرح النفاايت ،فضالً عن زايدة استهالك املوارد الطبيعية الذي له أتثريات سيئة على
البيئة والتنمية.32
 .28انظر :صاحل ،هناء عبد اجلبار ،العمل غري املهيكل ،العراق ،2016 ،بال معلومات إضافية ، ،ص 340 :و ، 341متاح
على  ( http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/13.pdf :بتصرف يسري).
 .29املصدر السابق نفسه ،ص. 328 :
 .30املصدر السابق نفسه  ،ص( 329 :بتصرف).
 .31انظر  :هاشم ،حنان عبد اخلضر ،واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق ،مصدر سبق ذكره ،ص 253 :و254
(بتصرف).
 .32املصدر السابق نفسه ،ص. 248 :
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وبنظرة إمجالية جند أن انطالق املسار التنموي ابلعراق سيبقى مرهوانً إبزالة العوائق واملسائل
السياسية واالقتصادية والعرقية املعلقة ،اليت يؤدي التعداد السكاين الدور األكرب يف حسمها وإهناء
اجلدل الشعيب واجلماهريي الدائم املثار بشأهنا ،وعلى رأس أهم هذه املسائل املعلقة ما أييت:
(((1قضية كركوك واملناطق املتنازع عليها ،واجلدل الدائم حول املادة  140من الدستور
وإشكاليات اخلالف الدائم بني احلكومة املركزية وإقليم كردستان.
(((2قضااي االنتخاابت املرتتبة على استمرار العمل ابإلحصاءات التقديرية والبطاقة التموينية.
(((3قضااي توزيع املوارد املالية للموازنة العامة للدولة بني احملافظات وما يرتبط هبا من مظامل
وشكوك وشبهات.
(((4قضااي االشتباك واجلدل بني األقلية واألكثرية يف العراق بشأن حتديد األعراق والقوميات والطوائف.
(((5قضية بقاء اخلطط املستقبلية للدولة العراقية حتت التهديد الدائم ابلفشل يف ظل اعتماد
املؤشرات النسبية.
(((6قضااي الفساد ،وسوء اإلدارة ،وضعف التعاطي مع حقوق اإلنسان العراقي سياسياً
واجتماعياً واقتصادايً؛ مبا يؤدي إىل زرع الفنت ويهدد النظام الدميقراطي يف البالد.
(((7قضااي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية ،وضعف احلصول على مسوح حقيقية للعديد
من املؤشرات املهمة كالوفيات ،وحركة اهلجرة الداخلية واخلارجية.
(((8افتقار العراق إىل األرقام واإلحصاءات عن خمتلف القطاعات العامة واخلاصة ،واستمرار
صرف ماليني الدوالرات يف جتهيزات أولية إلجراء تعدادات مل تتم أو مهددة بعدم اإلمتام،
وتكرار ذلك مراراً دون حسم.
وابلطبع ميكن تصور حجم العراقيل واملعوقات املستقبلية اليت ميكن أن تصطدم هبا مسارات
التنمية ،وخمططاهتا ،ومشاريعها ابلعراق ،يف ظل وجود هذا الكم اهلائل واملؤثر من املسائل املعلقة
من حيث احلسم ،وإجياد احللول؛ بسبب غياب التعداد السكاين الدقيق والشفاف.
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احملور الثالث
احللول املقرتحة إلجراء التعداد السكاين يف العراق
عند النظر إىل مجلة املعوقات املؤدية إىل إجهاض التعداد السكاين ابلعراق وجتميده ،جند أهنا
غري مستعصية على احلل طاملا وجدت األرضية املشرتكة حللها بني األطراف املعنية كافة ،والسيما
أن إجراء التعداد فيه مصلحة البالد ككل من النواحي كافة ،لكن الواقع يف العراق ،يؤكد أن حجم
اهلواجس البينية بني األطراف السياسية واحلزبية وحىت عموم اجلماهري العراقية حيتاج إىل عالج ال
ميكن إجياده إال من خالل دعم الثقة ،وتعزيز االنتماء الوطين ،وتقدمي الوالء للوطن واألرض على
حساب الوالءات احلزبية واملذهبية والطائفية ،وهي أمور حتتاج إىل كبري وقت ابلعراق ،ومن مث ال
بد من اللجوء إىل احللول اجلزئية واملرحلية لتذليل العواقب والصعاب أمام إجراء التعداد األحدث،
وبعدها لكل حادث حديث.
ومن هذا املنطلق -ومن خالل استقراء املداوالت والنقاشات املعنية بشأن إجراء التعداد السكاين
ابلعراق -ميكننا اخلروج مبجموعة من املقرتحات واحللول نسوقها على النحو التايل:
قيام احلكومة العراقية مببادرة الدعوة ألطراف العملية السياسية يف البالد كافة لالتفاق
على آليات إجرائية يكون من شأهنا تعرية التعداد السكاين للبالد من اعتباراته السياسية حبيث
يتخلى اجلميع عن تسييس التعداد التزاماً بقانون اإلحصاء العام يف البالد.
قيام احلكومة العراقية بتقدمي ضماانت قانونية ودستورية تلزمها إبرجاء التوظيف السياسي
لنتائج التعداد يف شؤون االنتخاابت والتغيري الدميغرايف للسكان وشؤون األعراق والقوميات
واألداين ،واالقتصار على توظيف نتائجه يف خطط التنمية االجتماعية والصناعية والزراعية
والتجارية وقضااي مواجهة الفقر ومشكالت التعليم واإلسكان ،على أن يكون إرجاء التوظيف
السياسي ملدة انتقالية ال تقل عن مخس سنوات ريثما تتضح أمور كثرية يف األفق ،ويؤيت التعداد
مثاره يف التوظيف املتفق عليه.
تدشني احلكومة العراقية ممثلة يف وزارة التخطيط نقاشات جادة ورصينة ،حزبية وبرملانية
وشعبية ودينية؛ للوصول إىل الشكل واحملتوى األمثل الستمارة التعداد ،مع التوصية أبفضلية
خلوها من االعتبارات العرقية والقومية املثرية للجدل ،أو اشتماهلا على هذه االعتبارات ولكن
أشَر عليها وإن شاء رفضها.
بنح ٍو اختياري للمواطن العراقي إن شاء ّ
19

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أن تُ ِ
قدم الدولة العراقية على تعديالت دستورية حتفظ للعملية االنتخابية تطبيقات أكثر
نزاهة وعملية؛ حبيث ُيّرر التعداد السكاين من قيود هذه العملية تدرجيياً ومرحلياً ،وذلك من
خالل تشريعات تعديلية للمادة ( )49من الدستور ،تسمح بتحديد نواب الربملان املمثلني
عن كل حمافظة ،على وفق عدد الناخبني ال عدد السكان كما هو قائم اآلن ،وهو ما سيزيل
الكثري من الشكوك واملخاوف واملشكالت بشأن التعداد من جهة ،وبشأن الصراعات البينية
بني احملافظات من جهة اثنية ،وكذلك بشأن الزايدات الصارخة واملتوقعة يف عدد نواب الربملان
العراقي خالل السنوات املقبلة من جهة اثلثة.33
قيام احلكومة العراقية جبهود مكثفة تستبق إجراء التعداد مبدة كافية ،من أجل حل أبرز
املشكالت العالقة واملعوقة إلجراء التعداد ،ويف مقدمتها املشكالت السياسية ،إىل جانب
جتريب بعض احملاوالت والعوامل املساعدة مثل إمكانية حتييد االعتبارات االقتصادية املرتبطة
ابلتعداد لدى الفرقاء السياسيني ،وتقدمي بعض املزااي املالية للمشاركني يف التعداد على املستوى
الشعيب وعلى املستوى الرمسي للمحافظات.
احملور الرابع
مستقبل تعداد  2020والتعدادات املقبلة يف العراق
من واقع أتمل الظروف واملعوقات واإلشكاليات احمليطة بعملية التعداد السكاين يف العراق ،ميكن
اجلزم بصعوبة إجراء تعداد دقيق وشفاف ومكتمل يف الوقت الراهن وعلى املدى القريب ،لكن
ذلك ال مينع من اجلزم أيضاً أبن التعداد اإللكرتوين املزمع إجنازه يف  ،2020يعد خطوة إجيابية يف
طريق حتريك املياه الراكدة يف ملف التعداد السكاين بنح ٍو عام ،واحلصول بنح ٍو خاص على بياانت
ومؤشرات أكثر دقة من اململوكة واملتداولة حالياً ،والسيما توظيف التكنولوجيا يف إجراء التعدادات
السكانية ابت مشهوراً يف الكثري من دول العامل ،بل ويف دول منظمة التعاون اإلسالمي اليت تنتمي
إليها العراق ،وعلى وجه اخلصوص منذ دورة تعدادات العام .201034
 .33جتدر اإلشارة إىل أن إمجايل مقاعد الربملان العراقي لسنة  2018هي  329مقعداً من بينهم  320مقعداً عاماً و 9مقاعد
لألقليات (كوات) ،ومن املتوقع أن تزيد أعداد األعضاء النيابيني لتصل إىل  600انئب عام  2040وفيما خيص املادة  49من
الدستور العراقي فإهنا تنص على تكوين جملس النواب من عدد من املقاعد واألعضاء بنسبة مقعد/عضو واحد لكل  100ألف
نسمة من السكان.
 .34راجع الرابط:
.صhttp://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-tce5-census-profile-ar.pdf ، 2 :
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إن استعانة العراق خبربات اململكة األردنية اليت أجرت تعداداً إلكرتونياً عام  ،2015تؤشر
إىل وجود فرص واعدة إلجناح التجربة العراقية املقبلة ،يف ظل اعتماد هذه النوعية من التعدادات
على تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية اليت ميتلك العراق مركزاً متخصصاً فيها ،اليت تتيح الشمولية
الكاملة والتحكم امليداين ،وبناء قاعدة بياانت جغرافية تساعد يف تنفيذ التعداد الزراعي ونوعيات
أخرى من التعداد.35
وبصفة عامة هناك توقعات رمبا تكون أكيدة أبن يتسم تعداد  2020اإللكرتوين هذا -على
الرغم من مميزاته الظاهرة -مبواجهة صعوابت عملية يف التطبيق الكامل والشمولية ،نتيجة اعتماده
على وسائل إلكرتونية جيهلها عراقيون كثر ،والسيما يف املناطق الريفية والنائية ،وهو ما يعين احتمالية
الطعن يف مشوليته ونتائجه الحقاً ،لكن ال بد هنا من التأكيد على أمهية املضي قدماً يف إجنازه؛ ألنه
كفيل إبحياء فكرة التعداد السكاين جمدداً يف العراق بعد سنوات طويلة من وجودها يف طي النسيان
أو اإلمهال أو التجاهل ،فضالً عن كونه وسيلة تطبيقية سريعة النتائج ميكنها تقدمي توصيف شامل
ملستجدات املواقف السياسية والشعبية من قضية التعداد ،وهو ما ميكن أن يكون ذا قيمة كبرية يف
مستقبل التعدادات اليت تليه ،يف حال هتيأت الظروف إلجنازها بنحوس أفضل.
استنتاجات
إن معوقات التعداد السكاين ابلعراق أغلبها سياسي واقتصادي وبقية املعوقات أقل
أتثرياً.

يهدد غياب التعداد السكاين الدقيق مستقبل التنمية ابلعراق ،ويؤشر الحتمالية أتزمي
الوضع اإلنساين واالقتصادي وسقوط حكومات ورمبا أنظمة.
سيقدم تعداد  2020اإللكرتوين سيقدم إحصائيات عراقية أكثر حداثة ،وسيكشف
عن مواقف جديدة سياسية وشعبية من قضية التعداد ستساعد يف إجناز تعدادات قادمة
أكثر دقة ،على الرغم من احتمالية الطعن يف مشوليته وكماله.

 .35راجع تقرير صحيفة الغد برس حتت عنوان :اجمللس األعلى للسكان يقرر التعداد السكاين يف العراق عام  2020وينفذ
بطريقة إلكرتونية ،بتأريخ  16متوز  ، 2018متاح على  ، https://www.alghadpress.com :مع البحث ابلعنوان
املذكور (بتصرف).
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توصيات
حتييد األطماع السياسة واالقتصادية والطائفية عن قضية التعداد السكاين ،وإدراك خطورة
أتخريه على الدولة العراقية ككل.
استصدار تشريع دستوري يلزم مجيع العراقيني ابالخنراط اجلدي يف إجناز التعداد السكاين
الدقيق والشفاف.
وع ّدهُ تعداداً حتديثياً ومتهيدايً لتعدادات
املضي قدماً يف إجناز التعداد اإللكرتوين يف َ 2020
مقبلة أكثر دقة ومشولية.
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