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والتحوالت الدميغرافية يف العراق :حت ٍّد لألمن اإلنساين ومدخل لزعزعة االستقرار السياسي واجملتمعي
التضخُّم السكاين
ُّ

التضخُّم السكاني والتحوُّالت الديمغرافية في العراق :تحدٍّ
لألمن اإلنساني ومدخل لزعزعة االستقرار السياسي والمجتمعي
فيصل عبداللطيف ياسين *

مقدمة
يُ ُّ
التضخم السكاين والزايدة املضطردة يف عدد الوالدات من أصعب التحدايت اليت قد
عد
ُّ
تواجه أي بلد من بلدان العامل خاصة يف البلدان النامية ،واليت تعاين –غالباً -من مشاكل بنوية
سياسية ،وأمنية ،واقتصادية يرافقها عجز مؤسسايت عن صوغ سياسات عامة ،وإسرتاتيجات تنموية
واقتصادية من شأهنا استيعاب متطلبات الكتلة البشرية املتنامية فيها وضغوطها.
يُ ُّ
عد العراق أحد هذه الدول اليت تواجه حتدايً وخطراً حقيقياً آنياً وعلى املدى املتوسط
والبعيد؛ انتج من ارتفاع معدَّالت اإلجناب واخلصوبة بني سكانه ،إذ يضغط منو السكان متسارع
الوترية يف العراق على البىن التحتية املتداعية ،وعلى املوارد الطبيعية املتناقصة.
ويُعىن األمن اإلنساين بتأمني احلياة الكرمية ،واحلاجات االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية،
والبيئية ،والغذائية األساسية للفرد؛ والرتباطه ابلتنمية البشرية ،والنمو االقتصادي ،واالستقرار
السياسي ،1إذ يُ ُّ
التضخم السكاين يف العراق أحد أبرز التحدايت اليت يواجهها األمن اإلنساين
عد
ُّ
يف العراق يف الوقت الراهن ،ويف املستقبل القريب.
 .1يُ ُّ
عد مفهوم األمن اإلنساين من املفاهيم احلديثة نسبياً يف حقل الدراسات السياسية واالقتصادية التنموية ،إذ شاع تداوله يف
العقد األخري من القرن املاضي ،وقد جعل هذا املفهوم من أمن اإلنسان واجملتمع أولوية خالفاً للمفاهيم التقليدية لألمن اليت
ترّكِز على التحدايت اليت هت ِّدد األمن املادي للدول ونظمها السياسية .ملزيد حول التأصيل النظري ملفهوم األمن اإلنساين ينظر:
خولة حمي الدين يوسف ،األمن اإلنساين وأبعاده يف القانون الدويل العام ،جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد ،28
العدد  ،2012 ،2صhttp://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/ ،523-530 .
 & ،>>stories/2-2012/a/523-550.pdfكامل عالوي كاظم ،حتليل األمن اإلنساين يف العراق ،رواقات ،العدد ،1
أيلول  ،2019ص.>https://bit.ly/3mVyOV3< ،71-79 :

* ابحث.
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التضخم السكاين من الزايدة يف أعداد السكان وحدها ،إذ تفاقم مشكلة
وال تنبع خماطر
ُّ
زايدة نسبة الفئة العمرية الشابة اليت ترتاوح أعمارها بني اخلمس عشرة واألربع وعشرين سنة ،وانعدام
سبل استيعاهبم يف منظومة اإلنتاج االقتصادية املشوهة أصالً ،واالستجابة إىل تطلعاهتم ،تناقش
التضخم َّ
السكاين يف العراق وآاثره ،وكيفية إسهام زايدة أعداد الفئات العمرية
هذه الورقة أبعاد
ُّ
الشابة حتديداً يف خلق حتدايت اقتصادية وجمتمعية جديدة ،ومفاقمتها وتفاعلها مع التحدايت
واالعتالالت القائمة.
أوالً :واقع الرتكيبة َّ
والتحوالت الدميغرافية يف العراق
السكانية
ُّ
يبلغ عدد نفوس َّ
سكان العراق حالياً ما يقارب الواحد وأربعون مليون نسمة ،وتُشري
التقديرات إىل احتمال أن يصل عدد سكان العراق إىل حدود اخلمسني مليون نسمة حبلول سنة
 .2030إذ يزداد النمو السكاين يف العراق بنسبة بلغت ( )2.55سنوايً ،وطبقاً هلذه النسبة فإنَّه
من املتوقَّع أن يتضاعف عدد سكان العراق يف السبعة وعشرين سنة املقبلة؛ ليتخطَّى عتبة الثمانني
مليون نسمة مع حلول العام  ،20502فمعدالت اخلصوبة يف العراق تقدَّر بـ( )3.6طفل لكل امرأة
َوفْق أرقام البنك الدويل وهي نسبة عالية إذا ما قُوِرنت مبثيالهتا يف من دول منطقة الشرق األوسط
3
لكل امرأة َوفْق تقديرات سنة ،2019
ومشال إفريقيا  ،واليت تبلغ نسبة الوالدات فيها ( )2.5طفل ِّ
فيما يبلغ معدل اخلصوبة الالزم لإلحالل السكاين على مستوى العامل ،أي :نسبة الوالدات الالزمة
لإلبقاء على منو سكاين اثبت هو ( )2.1والدة حية لكل امرأة قادرة على اإلجناب.4
َّأما بقدر تعلُّق األمر ابلرتكيبة السكانية لسكان العراق من حيث اجلنس ،فأعداد الذكور
ِ
تسجل الرتكيبة
واإلانث تقف متقاربة بزايدة طفيفة للذكور َوفْق تقديرات سنة  ،2021يف حني ّ
السكانية من حيث الفئات العمرية تفوقاً مطلقاً للفئة من عمر ( )5-29سنة ،واليت يتجاوز
 .2لالطالع على األرقام واملؤشرات أعاله ،ينظر :املوقع الرمسي جلهاز اإلحصاء املركزي التابع لوزارة التخطيط العراقية،
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf
 .3املوقع الرمسي للبنك الدويل على شبكة األنرتنت
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=IQ.
4. Pourreza، A.، Sadeghi، A.، Amini-Rarani، M. et al. Contributing factors to the total
fertility rate declining trend in the Middle East and North Africa: a systemic review. J
Health Popul Nutr 40، 11 (2021). https://doi.org/10.1186/s41043-021-00239-w.
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جمموع أعدادها العشرين مليون نسمة ،أي :نصف نفوس العراق تقريباً ،ممَّا جيعل العراق أحد أكثر
اجملتمعات الفتية يف املنطقة والعامل.5
املؤشر السكاين من حيث البيئة والتوزيع اجلغرايف َّ
أن غالبيَّة سكان العراق يقطنون
فيما يبني ِّ
املناطق احلضرية بنسبة تصل إىل ( ،)70%يقابلها حوايل ( )30%من السكان يتوزَّعون على
حتتل بغداد املقدمة من انحية الكثافة السكانية؛ إذ يرتَّكز فيها غالبية
املناطق الريفية يف عموم العراقُّ .
الثقل السكاين بواقع مثانية ماليني وسبعمئة ومثانني ألف نسمة ،مث حمافظة نينوى واليت يبلغ عدد
سكاهنا حوايل أربع ماليني نسمة.6
وميكن االستنتاج من املؤشرات أعاله َّ
أن اهم مالمح االجتاهات الدميغرافية يف العراق هي نسبة
النمو السكاين السنوي املرتفعة جداً مبقاييس املنطقة ودول العامل املتقدم ،وكذا االرتفاع الكبري يف
أعداد الفئات العمرية الشابة ،مع تركيز سكاين كبري يف املناطق احلضرية على حساب املناطق الريفية.7
اثنياً :انعكاسات الزايدة السكانية على االستقرار اجملتمعي واألمين يف العراق

ميثِّل امتالك أي أمة من األمم كتلةً سكانيةً فتيةً أحد مصادر القوة هلذه األمة؛ بشرط أن
تكون هذه الفئة العمرية من السكان متمكنة ،وتتمتع بصحة جيدة ،وتعليم عصري ،ومهارات،
ودربة عالية ،يرافق ذلك وجود اقتصاد حيوي منتج يستوعبها ،ويستفيد من طاقاهتا وإنتاجيتها
8
مشوهة قدر
وقدراهتا  ،لكن عوامل استثمار الثروة البشرية وتوظيفها هي َّإما غائبة ،أو معدومة ،أو َّ
تعلُّق األمر ابلوضع العراقي.
 .5املوقع الرمسي جلهاز اإلحصاء املركزي ،وزارة التخطيط العراقية.
 .6املصدر السابق.
 .7يُعزى أهم أسباب ارتفاع معدالت اخلصوبة يف العراق إىل الزواج املبكر ،وعدم اعتماد الفرتات الصحية بني الوالدات ،وقلةَّ
الوفـَيَات بني األطفال واستمرارية تدين مستوى تعليم املرأة ،وقلة مسامهتها يف سوق العمل .ينظر الوثيقة الوطنية للسياسات اإلسكانية
َ
 ،2014اجمللس األعلى لإلسكان ،ص.https://bit.ly/3oNk7Vd ،12 :
 .8متثِّل مرحلة التحول الدميغرايف يف حياة األمم واليت ترجح فيها نسبة القوى الشابة املعيلة على حساب الشرائح املعالة (املسنني
واألطفال) فرصة للدول لتحقيق ما يعرف ابلعائد الدميغرايف ،والذي يوفر هلذه األمم مزااي هامة مثل اليد عاملة ورأس مال بشري
واالدخار ،وممَّا جتدر اإلشارة إليه َّ
أن هذه النافذة الدميغرافية الناجتة من التحول السكاين تضيق مبرور الزمن ،وال ميكن اإلفادة من
عوائدها من دون توفري بيئة مالئمة يف جماالت عديدة أمهها جمايل احلوكمة ،والبىن التحتية .انظر :االستفادة من العائد الدميغرايف،
نشرة التنمية االجتماعية ،العدد  ،2اجمللد  ،6اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ،األمم املتحدة،2017 ،
https://www.unescwa.org/publications/harnessing-demographic-dividend-socialdevelopment-bulletin-vol-6-no-2
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أضحت الزايدة السكانية يف العراق عبئاً وسبباً ونتيجةً ومدخالً ٍ
ِ
لعديد من املشاكل والتحدايت
البنيوية اليت تواجه البلد ،وقد وقفت السياسات العامة اليت صاغتها احلكومات العراقية املتعاقبة يف
السنوات املاضية عاجزةً عن حتسني اخلصائص السكانية ملواطنيها ،عن طريق االستجابة للمتطلبات
اجملتمعية األساسية يف جماالت السكن ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،وخلق فرص العمل ،ومكافحة
الفقر ،وحتسني مستوايت املعيشة عموماً ،لذا -من الواضح -أصبح تسارع النمو السكاين مشكلةً
مركبةً تغ ِّذي األزمات ،واالختالالت القائمة يف العراق ،مثل :عدم قدرة املنظومة االقتصادية وسوق
العمل العراقي على استيعاب األعداد الكبرية من الشباب ،فضالً عن تلبية احتياجات هؤالء الشباب
وطموحهم وتطلُّعاهتم ،وميكن تتبُّع أهم نتائج زايدة الكتلة البشرية وآاثرها ،واالزدايد املضطرد يف
أعداد الفئات العمرية الشابة على الواقع العراقي عن طريق تتبُّع انعكاساهتا على مؤشرات التنمية
اإلنسانية الصحية والتعليمية والبيئية والضغط الذي تسبِّبه على البىن التحتية املادية املتهالكة واملوارد
الطبيعية اليت أضحت تتناقص وتفقد من قيمتها مع مرور الزمن.
فضالً عن َّ
أن بيان النتائج املرتتبة على تبعات انسداد آفاق املستقبل أمام األعداد املهولة من
البشر ،والذي يش ِّكل الشباب اجلزء األكرب منهم سيقود –حتماً -إىل دفع كثري منهم َّإما لالنضمام
إىل الفصائل املسلحة وعصاابت اجلرمية املنظمة ،أو اختاذ مسالك خطرة للهجرة غري الشرعية ،وما
يؤديه ذلك من هتديد لألمن والسلم اجملتمعني ،وما فيه من تبديد وهدر ألحد أهم عناصر الثروة
البشرية يف البالد.
 .أالضغط على البىن التحتية املتهالكة
سامهت عقود من احلروب والعقوابت والصراع الداخلي والفساد والنهب املنظَّم يف هتالك
البنية التحتية املادية يف العراق بدءاً بشبكات الطرق ،واملوانئ ،والكهرابء ،واالتصاالت ،واملؤسسات
الصحية ،وحمطات حتليه املياه ،وشبكات الصرف الصحي .تُشريُ التقديرات اليت وضعها بعض
اخلرباء إىل َّ
أن حصة الفرد العراقي من البىن التحتية اليوم ويف ظل التطورات الدميغرافية احلاصلة
والزايدة السكانية تبلغ ُخُس حصة ما كان حيصل عليه الفرد من تلك البىن عشية احلرب العراقية
اإليرانية مطلع عقد الثمانينات من القرن املاضي ،واليت بلغت تكلفتها يف ذلك الوقت حوايل ()35
مليار دوالر ،أيَّ :
إن العراق حباجة إىل ما يقارب من ( )250مليار دوالر من االستثمارات يف هذا
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القطاع للعودة إىل املستوى نفسه الذي كانت تتمتع به قبل أربعة عقود من الزمن.9
تضررت َّإبن العمليات العسكرية النامجة
ِزْد على ذلك كلفة إعادة إعمار البىن التحتية اليت َّ
احتـُلَّت من قبل تنظيم «داعش» للمدَّة من  2014وحىت ،2017
عن حرب حترير املدن اليت ْ
واليت َّ
قدرهتا احلكومة العراقية قُبيل مؤمتر إعادة اإلعمار العراقي يف الكويت سنة  2018بثمانية
10
ومثانني مليار دوالر .
سيولِّ ُد االرتفاع يف حجم السكان إرابكاً ونقصاً يف اخلدمة املقدمة؛ ممَّا يزيد األمور سوءاً؛ َّ
ألن
ِ
تردي ونقص كبريين حني مقارنتها ابملعايري الدولية ،أو حىت حني
اخلدمات املقدمة أصالً تعاين من ّ
بلغ استهالك الفرد الواحد يف العراق من الطاقة الكهرابئية
املقارنة بدول اجلوار ،فعلى سبيل املثال؛ َ
يف عام  2011حوايل (( )1.340ك .و .س)؛ يف حني كان عدد السكان حوايل ()33.338
مليون نسمة ،وحبساب حجم الزايدة فالسكانية منذ عام  2011ولغاية عام  2020والبالغة حوايل
تلمس الضغط الكبري على حمطات اإلنتاج والنقل والتوزيع والذي َّأدى
سبع ماليني نسمة؛ ميكن ُّ
11
بدوره إىل اخنفاض حصة الفرد العراقي بصورة كبرية ،وتراجع يف ساعات التجهيز اليومية .
كما تلقي الزايدة السكانية والتغيريات احلاصلة يف الرتكيبة السكانية أبعبائها على قطاع
حيوي آخر ،والذي يعاين أصالً منذ عقود طويلة َأل وهو القطاع الصحي .تعين الزايدة يف أعداد
السكان زايدة تلقائية يف حجم الطلب على اخلدمات الصحية ،ويف العراق اليوم تغطي خدمات
الصحة ما نسبته ( )33%من السكان ،أيَّ :
إن ( )67%من السكان هم من دون خدمات
صحية ،مبعىن آخر هناك ( )26مليون عراقي من دون رعاية صحية.12
 .9مظهر حممد صاحل ،جدلية البنية التحتية يف العراق :التمويل والضماانت 22 ،أيلول ،2012
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152214677838258.pdf
10. Frank R. Gunter، «Rebuilding Iraq›s Public Works Infrastructure Following the
Defeat of ISIS››، Foreign Policy Research Institute، November 2018، p. 5، < https://www.
fpri.org/article/2018/11/rebuilding-iraqs-public-works-infrastructure-following-thedefeat-of-isis/>،
املطوري ،وأمحد جرب سامل ،الطرق املقرتحة لتمويل قطاعات البنية التحتية يف العراق ،2015 ،ص،30 .
 .11أمحد جاسم حممد
ّ
حبث منشور على شبكة اإلنرتنت.https://bit.ly/39kcEnJ ،
 .12ينظر ،خضري عباس أمحد النداوي «الفقر يف العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إىل مأزق اجتماعي وسياسي» ،مركز اجلزيرة
للدراسات 7 ،ديسمرب  ،2020صhttps://studies.aljazeera.net/ar/article/4863 ،11 .
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ويعاين العراق عجزاً وتراجعاً واضحاً يف إمكانياته الصحية من حيث عدد األطباء واملراكز
األسرة واملستشفيات نسبةً إىل عدد السكان إذا ما
الصحية ،وأطباء األسنان ،واملمرضني ،وعدد َّ
13
لكل ألف
قُورنت مبثيالهتا يف دول املنطقة  ،إذ يبلغ عدد َّ
األسرة يف املستشفيات العراقية (ِّ )1.2
لكل ألف نسمة ،وهو رقم أقل بكثري
نسمة ،يقابله نقص يف عدد األطباء الذي يبلغ (ِّ )0.83
ِ
لكل ألف
إذا ما14قُور َن بدولة األردن اجملاورة للعراق ،واليت يبلغ عدد األطباء فيها ( )2.3طبيب ِّ
نسمة  ،ومع بلوغ عدد نفوس العراق حوايل ( )44مليون نسمة حبلول عام  2025سرتتفع
معدالت العجز يف اإلمكانيات الصحية لتصل إىل ( )387مستشفى ،و( )140273سرير،
و( )125858طبيب ،15ولعل انتشار وابء كوروان يف العام املاضي كشف بوضوح حمدودية
قدرات القطاع الصحي العراقي ،وكيف أهنك الفساد املستشري ،واإلمهال قدرة هذا القطاع على
احتواء الوابء ،واستيعاب أعداد كبرية من املصابني واملرضى ،فاملستشفيات واملراكز الصحية اليت
وفرهتا السلطات إليواء املرضى املصابني بفايروس «كوروان» ،ومرافقيهم افتقدت أليسر مقومات
األمانة والسالم وتسبَّبت بكوارث إنسانية متثَّلت ابحرتاق مراكز العزل الصحي يف حمافظيت بغداد
والناصرية خملِّفة أعداد هائلة من الضحااي.16
َّ
إن أكثر آاثر الزايدة السكانية يف العراق وضوحاً ميكن تلمسها يف األزمة احلادة اليت يعانيها
 . 13ميتلك العراق  2808مركز صحي شامل 1353 ،منها مراكز أولية رئيسة ،و  1455مراكز أولية فرعية ،ويعمل  719مركز
يف جمال تنظيم األسرة  ،و 118مركز خمتص بصحة األسرة ،فضالً عن  54مركزاً ختصصياً لألسنان .انظر :أمحد خضري حسني،
واقع األمن الصحي يف العراق ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2021 ،صhttps://www.bayancenter. ،11 .
.org/wp-content/uploads/2021/05/984y8tg4.pdf
املصدر نفسه ،ص.11.
14
َ .15وفْقاً ملتوسط املعايري الصحية لدول الرفاه حيتاج كل مليون نسمة إىل  15مستشفى ،أيَّ :
إن العراق حباجة إىل ما يقارب
 600مستشفى لتسد احتياجات مواطنيه البالغني حوايل  40مليون نسمة ،وميتلك العراق اآلن  237مستشفىَّ ،
فإن نسبة العجز
القائمة تصل إىل  363مستشفى .وتزداد هذا النسبة طردايً مع كل زايدة سكانية يقابلها التلكؤ والتأخري يف تشييد مستشفيات
إضافية تتناسب مع ازدايد أعداد نفوس العراق .عباس كاظم الدعمي ،الواقع الصحي يف العراق ابملقارنة مع دول الرفاه ،مركز صنع
للدراسات الدولية واإلسرتاتيجية  5 ،متوز https://makingpolicies.org/ar/posts/ThehealthinI� ،2020
raq.php
 .16مصعب اآللوسي ،النظام الصحي يف العراق :عالمة أخرى على دولة متداعية ،منتدى فكرة ،معهد واشنطن لدراسات الشرق
األدىن 15 ،متوز ،2021
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alnzam-alshy-fy-alraq-lamtakhry-ly-dwlt-mtdayt.
8

والتحوالت الدميغرافية يف العراق :حت ٍّد لألمن اإلنساين ومدخل لزعزعة االستقرار السياسي واجملتمعي
التضخُّم السكاين
ُّ

التضخم السكاين مع عقود من غياب التخطيط العمراين،
قطاع اإلسكان العراقي ،فقد أسهم
ُّ
وحمدودية اإلجناز يف قطاع املشاريع اإلسكانية وعدم القدرة إىل إيصال اخلدمات األساسية من
جتسدت ابالرتفاع غري
كهرابء ،وطرق ،وجماري بعيداً عن مراكز املدن يف خلق أزمة سكن خانقة َّ
يرجح أن يكون احد مسبباته هو دخول عمليات غسيل األموال
مسبوق يف أسعار العقار ،والذي َّ
ضمن قطاع العقارات.17
تضررت
ولقد عمقت موجات النزوح القسري النامجة من العمليات العسكرية يف املدن اليت َّ
بفعل احتالهلا من قبل تنظيم «داعش» ،وموجات النزوح املستمرة من الريف من أزمة السكن يف
العراق .18تشهد مراكز املدن يف العراق اليوم زايد ًة غري مسبوقة يف االنشطار السكاين ،وارتفاع
معدل اإلشغال السكين يف الوحدة السكنية نفسها ،إذ تضطر األسر العراقية إىل مشاركة دور
سكنها مع أبنائها ،أو تقسيم الدور السكنية إىل وحدات سكنية صغرية؛ ممَّا َّأدى إىل زايدة الضغط
على البىن التحتية القائمة املتهالكة يف معظمها.
وتسبَّبت أزمة السكن احلادة يف العراق ابنتشار العشوائيات يف داخل مراكز املدن ،ويف
شو ِ
هت النسيج احلضري والعمراين يف هذه املدن وأفرزت اعتالالت اجتماعية كثرية
أطرافها ،واليت َّ
ِ
َّ
ووفْقاً لتقديرات سنة  2017فقد
كارتفاع نسبة اجلرمية يف أوساطها؛ ألنا متثّل بؤراً مستدامةً للفقرَ ،
بلغت أعداد املساكن العشوائية يف عموم العراق ( )521974مسكن ،معظمها يف مدينيت بغداد
والبصرة ،وبنسبة قدرها ( )16.5%من جمموع املساكن يف العراق ،ومع عدم وجود إحصائيات
دقيقة لنسبة العجز السكاين يف العراق ،إال َّ
أن خطة التنمية الوطنية  2018-2022الصادرة من
وزارة التخطيط العراقية أشارت إىل بلوغ هذه النسبة يف هناية عام  2015مليونني ومخسمائة ألف
وحدة سكنية ،يرتَّكز نصفها يف حمافظيت بغداد ونينوى.19

 .17أزمة السكن يف العراق :السعي إىل حلول مببادرات دولية ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2021 ،ص،3-4 .
https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2021/06/878yuh.pdf
 .18يرتَّكز غالبية سكان العراق يف املناطق احلضرية واملدن بنسبة ( ،)70%يقابلها ( )30%يسكنون يف األرايف .املوقع الرمسي
جلهاز اإلحصاء الوطين التابع لوزارة التخطيط.
خطة التنمية الوطنية ،وزارة التخطيط العراقية ،ص .https://bit.ly/3tZfHv6 ،175
19
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أصبح قطاع التعليم مبراحله كافة -هو اآلخر -رازحاً حتت وطأة متطلبات ضغط النمو
السكاين للفئات العمرية ضمن سن التعليم ،والذي يتفاعل مع غياب أي صورة من صور التحديث
واالستثمار يف جمال البىن التحتية للمنشآت الرتبوية ،فاإلحصائيات السكانية تُشري إىل تشكيل
نسبة السكان َمن هم يف األعمار املوازية ملراحل التعليم االبتدائي واملتوسط واإلعدادي واجلامعي
والتقين ( )47%من جمموع السكان ،وهي نسبة كبرية جداً تش ِّكل عبئاً وحتدايً لقدرات املؤسسات
التعليمية املعنية على استيعاب هذه األعداد ،20ومع التقدُّم امللحوظ الذي شهده العراق يف
مستوايت التحاق الطلبة ابلتعليم االبتدائي يف السنوات القليلة املاضية ،إال َّ
أن تزايد أعداد الطلبة
خلق حتدايت جديدة تتعلَّق بتوفري موارد كافية لألعداد املتنامية من الطالب ،فالنمو السكاين
الكثيف قابله عجز كبري يف أعداد أبنية املدرسية ،وعدم أهلية املوجود منها ،فضالً عن قلة أعداد
الكوادر التعليمية املؤهلة.21
إذ تُشري األرقام الواردة يف خطة التنمية الوطنية  2018-2022إىل بلوغ العجز يف األبنية
تضررت جزئياً أو كلياً
السكنية ( )6484بناية ،يزاد على الرقم السابق ( )1380بناية مدرسية َّ
ِ
تؤدي قلة األعداد يف األبنية املدرسية إىل اكتظاظ يف
بفعل األعمال اإلرهابية ،ومن الطبيعي أن ّ
أعداد الطلبة يف الصفوف املدرسية مبعدالت مرتفعة لتصل إىل ( )37طالباً يف الصف الواحد يف
املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية ،يف حني يزداد هذا املعدل يف الصفوف املتوسطة ليبلغ ()41
طالباً يف الصف الواحد يف املدارس املتوسطة.22
وأمام التلكؤ احلاصل يف نسب إجناز بناايت مدرسية جديدة أو حىت استكمال ما هو قيد
اإلنشاء منها جلأت السلطات إىل تبين حلول مؤقتة ،وغري عملية كاالزدواجية يف الدوام ،وزايدة
الصفوف «الكرفانية» يف املدارس ذات الكثافة العالية يف أعداد التالميذ ،وبناء املدارس «الكرفانية»
 .20اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق :املركز واإلقليم (للسنوات  ،)2011-2020نيسان  ،2021ص.
https://bit.ly/2Z391Rx ،12
 .21من جمموع  615 ،14مدرسة عامة يف العراق َّ
فإن  230 ،6مدرسة حباجة إىل إعادة أتهيل يف حني أن  972 ،1من
هذه املدارس غري صاحلة للدراسة ما ميثل ( )42.6%و ( )13.5%من إمجايل عدد املدارس على التوايل ،أيَّ :
إن مدرسة واحدة
من بني كل مدرستني َّإما تتطلب إعادة أتهيل أو ُّ
تعد غري مؤهلة .ينظر“ ،تكلفة ومنافع التعليم يف العراق :دراسة حتليلية حول
قطاع التعليم وإسرتاتيجيات زايدة املنافع من التعليم” ،تقرير صادر عن منظمة اليونسيف /العراق ،أغسطس  ،2017ص،39 .
>https://www.unicef.org/iraq/media/256/file/Cost%20of%20Education%20.pdf
 .22خطة التنمية الوطنية  ،2018-2022مصدر ذكر سابقاً ،ص .215-216
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والتحوالت الدميغرافية يف العراق :حت ٍّد لألمن اإلنساين ومدخل لزعزعة االستقرار السياسي واجملتمعي
التضخُّم السكاين
ُّ

يف أطراف املدن ،23وقد بلغ االزدواج الثنائي ( )6373مدرسة ،يف حني وصل االزدواج الثالثي
إىل ( )961مدرسة ،24كما َّ
أن الزايدة يف أعداد الطلبة مل يقابلها زايدة يف أعداد املعلمني مبختلف
املراحل الدراسية؛ فقد ارتفعت نسبة الطلبة إىل املعلمني مبعدل ( )20طالباً لكل معلم يف املدارس
االبتدائية ،وحوايل ( )17معلم لكل طالب يف املدارس املتوسطة واإلعدادية َوفْقاً لتقديرات سنة
.201625
وأخرياً ،ال خيتلف املشهد كثرياً يف سائر مفاصل البىن التحتية يف العراق ذات التماس املباشر
ابحلياة اليومية للسكان ،مثل( :الطرق ،واجلسور ،وحمطات معاجلة املياه ،وشبكات تصريف املياه،
وشبكات االتصاالت ،واألنرتنت) واليت يزداد الضغط عليها بفعل الزايدة السكانية ،فنسبة الطرق
املعبدة وشبكات القطار والشوارع واجلسور واألنفاق ومواقف السيارات مل يطرأ عليها تغيريات
جذرية من عقود طويلة ،فضالً عن عدم وجود منظومة نقل متطورة مثل( :املرتو ،والرتام).
ومع الطفرات املتسارعة يف منو السكان والزايدة يف أعداد السيارات اليت ميتلكها املواطنون؛ إذ
أضحت املدن العراقية ذات الكثافة السكانية املرتفعة وعلى رأسها العاصمة بغداد اليت تعيش حالةً
من الشلل الفعلي الناجم عن االختناقات املرورية ،وتكدُّس السيارات يف أوقات الذروة.
 .برفع معدالت الفقر والبطالة واألمية
التضخم السكاين يف العراق ،وتفاقم مشاكل أخرى يعاين منها البلد مثل:
تغ ِّذي معضلة
ُّ
انتشار الفقر ،والبطالة ،واألمية ،فاإليقاع املتسارع لنمو السكان يقلِّل من فاعلية احللول والسياسات
اليت حتاول السلطات العراقية إعماهلا من أجل كبح هذه املشاكل وتطويقها ،وجيعلها من دون أثر
كال من الدوام املتناوب واملدارس «الكرفانية» يزخران بعيوب ومساوئ كثرية تتمثَّل ابلضغط الذي يسببه الدوام املزدوج
 .23إن ً
على كل من الطلبة واملدرسني نتيجة لتقليص الوقت املخصص للدروس والفسح من جهة ،ومن جهة أخرى عدم مالءمة اهلياكل
«الكرفانية» للبيئة الدراسية السليمة من حيث ضيق املساحة والضوضاء وارتفاع درجات احلرارة وعدم توفر قاعات خاصة للرايضة
واملوسيقى والرسم واملختربات وغياب املغاسل الصحية واملاء الصاحل للشرب .جبار سويس الذهيب ،أزمة نقص األبنية املدرسية –قراءة
يف فاعلية املدارس الكرفانية ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
./https://www.bayancenter.org/2018/04/4470
 .24املصدر السابق ،ص.2015 .
ِ
 .25تكلفة ومنافع التعليم يف العراق ،منظمة اليونسيف ،ص ،40.مصدر ذُكر سابقاً.
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وجدوى حقيقيني ،ويُ ُّ
عد الفقر أخطر الظواهر فتكاً حبياة الشعوب ملا له من تبعات ختريبية على البنية
االجتماعية؛ ألنَّه ِّ
يكرس لواقع اإلقصاء والتهميش وحيط من قيمة احلياة اإلنسانية.

وبقدر تعلُّق األمر مبشكلة الفقر وعالقتها مع منو السكان يف العراقَّ ،
فإن هذه املشكلة
أتخذ أبعاداً «مالثوسية» ∗26واضحة ،إذ َّ
إن معدالت منو السكان تتسارع بوترية أكرب من قدرة موارد
االقتصاد العراقي وبنيته احلالية على االستجابة هلا ،فإذا ما كان الفقر يُعرف أبنَّه عدم القدرة على
إشباع احلاجات األساسية من غذاء ،ومالبس ،وتعليم ،وصحة ،وسكن بصورة رئيسةَّ ،
فإن شرائح
واسعة من سكان العراق تعاين من صعوابت يف توفري هذه االحتياجات ،وهو ما تدل عليه مجيع
مر ذكر قسم منها فيما تقدَّم.27
مؤشرات التنمية اإلنسانية اليت َّ
ولقد سامهت السنوات الطويلة من العقوابت ،واحلروب ،واالقتتال األهلي ،والنزوح الداخلي،
والتهجري ،وسوء إدارة املوارد ،والثروات ،والفساد ،واألزمات االقتصادية الدورية يف رفع معدالت
الفقر يف العراق إىل مستوايت عالية ،لتصل معدالت الفقر إىل (َ )22.5%وفْقاً لألرقام الواردة يف
إسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق للسنوات  ،2018-2022وغالبية الفقراء يف العراق هم
من األطفال ،إذ تبلغ نسبتهم ( )57%من املعدل الكلي للفقراء يف البالد.28
وكان ألزمة تفشي وابء كوروان واألزمة املالية النامجة عن اخنفاض أسعار النفط دوراً كبرياً
سجلت
يف دفع كثري من الفئات اهلشَّة يف العراق إىل ما دون خط الفقر ،وخصوصاً األطفال ،فقد َّ
دراسة صادرة عن وزارة التخطيط العراقية ابالشرتاك مع البنك الدويل ،ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة ارتفاع نسبة الفقر إىل ( )31.7%مقارنة مبا كان عليه املعدل عام .201829
أن النمو السكاين ِّ
 ∗.26نسبة إىل االقتصادي والدميغرايف اإلنكليزي "توماس روبرت مالتوس" ونظريته يف َّ
متكون يف العادة أسرع
من معدالت منو اإلنتاج الزراعي ،ممَّا خيلق خيلق بدوره مشاكل اقتصادية خطرية مثل :الفقر واجلوع .انظر ،مالتوس :اقتصادي َّأرقه
التكاثر السكاين ،شبكة اجلزيرة.https://bit.ly/3jDTTB5 ،
ِ
 .27خضري عباس أمحد النداوي «الفقر يف العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إىل مأزق اجتماعي وسياسي» ،مصدر ذُكَر
سابقاً ،ص.5 .
 .28اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق  ،2018-2022وزارة التخطيط ،كانون الثاين  ،2018ص 5.و ص،37 .
https://mnpcd.gov.iq/assets/files/poverty/prs_ar_2018.pdf
 .29تقومي اثر جائحة كوروان على الفقر واهلشاشة يف العراق ،وزارة التخطيط ،البنك الدويل ،منظمة االمم املتحدة للطفولة ،متوز
https://uni.cf/3mU3nKF ،2020
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تنضم إىل
من جانب آخرُّ ،
يضخ النمو السكاين يف العراق سنوايً أعداداً مهولةً من البشرُّ ،
مجوع القوى القادرة على العمل ،واليت ال جتد هلا مكاانً يف منظومة اإلنتاج ،ففي العراق اليوم حوايل
عشر ماليني نسمة واليت يبلغ متوسط أعمارها بني اخلمس سنوات واألربع عشرة سنة ،واملقدَّر هلا
دخول سوق العمل العراقي يف العشر سنوات املقبلة ،هذه اجلموع من البشر ستلتحق يف املستقبل
القريب جبيش من العاطلني الذين تبلغ نسبتهم اليوم َوفْق تقديرات البنك الدويل (.30)13.7%

تقل مشكلة البطالة يف العراق خطورًة عن مشكلة الفقر؛ ملا هلا من آاثر اقتصادية،
ال ُّ
عما متثِّله من هدر يف طاقات العنصر البشري ،وممَّا يع ِّقد من
واجتماعية ،وسياسية ابلغة؛ فضالً َّ
ويصعِب من إجياد حلول هلا هو الضعف يف نشاط القطاع اخلاص،
مشكلة البطالة يف العراق ّ
ِ
املرتهل ،وحمدود اإلنتاجية يف األساس ،ويتمثَّل الوجه اآلخر
والتكدُّس الوظيفي يف القطاع العام ّ
من مشكلة البطالة يف َّ
أن قسماً كبرياً من العاطلني عن العمل هم من اخلرجيني ،وأصحاب التعليم
اجلامعي ،والشهادات العليا ،فأغلب ِ
هؤالء اخلرجيني وحتديداً خرجيو الدراسات اإلنسانية ال ميتلكون
مهارات حقيقية ميكن االستفادة منها ،واستثمارها يف سوق العمل ،لكنَّها مجوع بشرية متعلمة على
كل األحوال .وتشعر َّ
أبن من واجب السلطة املركزية توفري وظائف هلا ضمن األجهزة احلكومية على
ِّ
وجه اخلصوص ،والنعدام إمكانية استيعاب خمرجات التعليم السنوي اليت قُ ِّدرت حبوايل ()160
31
تتحول مطالب هذه الشرحية تدرجيياً إىل
ألف خريج يف سنة  2018يف الوظائف احلكومية ،إذ َّ
مظامل وشعور دائم ِ
ني ابلغنب ،ودافع لالخنراط يف أي حركة احتجاجية ومطلبية .يغ ِّذي هذا الشعور
الفساد املمنهج ،وغياب العدالة ،وتكافؤ الفرص ،وقد كان ذلك جلياً يف تظاهرات تشرين من سنة
 ،2019إذ كان الشباب اجلامعي يف قلب مجهور املتظاهرين ويف طليعتهم.
وأخرياً ،تلتقي مشكلة البطالة والفقر مع مشكلة أخرى تعصف ابلعراق ،وهت ِّدد مستقبل
أعداد كبرية من َّ
سكانه وهي مشكلة األمية اليت استطاع العراق يف املاضي القضاء عليها ،لتعود اليوم
بصورة مقلقة ،ولألمية تداعيات كبرية تؤثِّر كل جماالت احلياة من صحة ،وعمل ،ومشاركة يف احلياة
 .30املوقع الرمسي للبنك الدويل على شبكة االنرتنت،
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IQ
 .31مؤشرات التعليم ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط العراقية،
.http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-02-25-07-39-31
13

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املدنية ،ومواقف وآراء جتاه القضااي االجتماعية والسياسية ،إذ تكون األسر املتعلِّمة ذات مسامهة
أكرب يف عمليات التنمية؛ َّ
ألن التعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً ابلتخفيف من الفقر ،وحتسني مستوى
صحة األفراد ،واملساواة بني اجلنس ِ
ني ،وضمان االستقرار يف اجملتمع ،وإشاعة السلم اجملتمعي ،ومنذ
أواسط السبعينيات ،وحىت هناية الثمانينيات يف القرن املاضي ،إذ كان العراق قاطعاً شوطاً كبرياً يف
جمال حمو األمية ،ورفع نسبة االلتحاق ابلتعليم ،واحتالل مراتب متقدمة يف هذا اجملال على صعيد
الشرق األوسط وغرب آسيا ،وتدنَّت نسبة األميني وغري املتعلمني فيه إىل ( )20%حبلول العام
 ،198732لكن العقوابت االقتصادية وما تالها من حروب ونزاعات داخلية فاقمت من انتشار
التسرب من الدراسة.
األمية بني العراقيني ،ورفعت من نسب ُّ
فقد دفعت العوامل االقتصادية وانتشار الفقر كثرياً من األطفال إىل ترك مقاعد الدراسة،
التسرب من املدارس؛ لزايدة أعداد
وااللتحاق بسوق العمل ملواجهة متطلبات العيش ،وزادت نسبة ُّ
ض َح ذلك فيما تقدَّمَّ ،أما يف املناطق اليت وقعت حتت سيطرة
الطلبة ،وقلة األبنية املدرسية ،كما ُو ِّ
تنظيم الدولة اإلسالمية سنة  2014فـََق ْد فـََق َد كثري من األطفال والشباب فرصة إكمال تعليمهم؛
انضم قسم منهم إىل هذا التنظيم حتت أتثري اإلغراء
ممَّا جعلهم أكثر عرضة لالستبعاد ،والفقر ،و َّ
سجل العراق -يف العام  -2018أعلى نسبة أمية بني َّ
سكانه؛ إذ بلغت هذه النسبة
أو التهديدَ َّ ،
33
( )31%للفئة العمرية من (. )15-49
وتتفاوت هذه النسبة وفْقاً للنوع االجتماعي؛ إذ ترَّك ِ
زت النسبة األعلى من األمية بني الفتيات
َ
34
والنساء ،كما تزداد حدة األمية يف املناطق الريفية قياساً ابحلواضر واملدن .

32

حمو األمية والتعليم غري النظامي ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،مكتب يونسكو العراق،

http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/education/literacy-non-formal-edu./cation
كامل عالوي كاظم ،حتليل األمن اإلنساين يف العراق ،مصدر ذُكَِر سابقاً ،ص.28 .
33
 .34أمحد خضري وآخرون ،واقع األمية يف العراق :رؤى وسياسات ،مركز البيان للدراسات والتخطيط 2 ،نوفمرب  ،2021ص ،5
.https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2021/11/97yetg1.pdf
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ج .ضغط الكتلة السكانية على املوارد الطبيعية املتناقصة
تكاد تعتمد بنية االقتصاد العراقي على مورد طبيعي واحد َأل وهو النفط ،فعوائد الصادرات
اخلام هلذا املنتج ومشتاقته هي املصدر الرئيس واألساس؛ لتمويل املوازانت السنوية يف العراق بشقيها
االستثماري والتشغيلي ،وما دام النفط يف أسوأ األحوال مورداً مستنفداً ،ويف أحسنها عرضة
لتقلبات العرض والطلب العامليني ،فسيبقى االقتصاد العراقي هشاً؛ َّ
تتحكم به متغريات خارجة عن
فإن بنية االقتصاد َّ
السيطرة والتوجيه ،وكما هو معروف َّ
تتحكم بطبيعة النشاط االقتصادي السائد
أي بلد من البلدان ،لذا فقد جعلت الريعية النفطية وغياب مصادر التمويل االقتصادي األخرى
يف ِّ
من الدولة رب العمل األكرب يف االقتصاد الذي تعتمد عليه شرائح كبرية من السكان عن طريق ما
يتلقوه من رواتب؛ سواءً للموظفني أم املتقاعدين أم املستفيدين من برامج الرعاية االجتماعية ،وقد
تضخمت الفئة اليت تعتمد يف معيشتها على الرواتب احلكومية إىل مستوايت غري مسبوقة ،حىت
أضحى اجلهاز اإلداري يف العراق من أضخم األجهزة اإلدارية على مستوى العامل أبعداد تزيد على
الستة ماليني موظف ومتقاعد ،تستنزف الرواتب املدفوعة هلم قسم كبري من ختصيصات املوازنة
العامة يصل إىل ( )45%من اإلنفاق احلكومي السنوي ،35وتناسبت الزايدة يف أعداد املوظفني
احلكوميني مع الزايدة السكانية يف العراق ،إذ فشلت السياسات السابقة يف خلق بيئة اقتصادية
سليمة حتتوي القوى القادرة على العمل والفئات النشطة اقتصادايً.
ومل يعد سيناريو عجز الدولة عن متويل الرواتب الضخمة جلهازها اإلدارية جمرد فرضية
كه ُن بوقوعها ،فقد عاش العراق بسبب األزمة املالية اليت ضربت العراق بفعل اخنفاض
مستقبلية يـُتَ َّ
أسعار النفط يف العام املاضي حالة عجز عن متويل هذه الرواتب وتعطيل مستمر عند وزارات عديدة
يف اإليفاء مبستحقات موظفيها من عالوات سنوية وترفيعات.
التصحر اليت يعاين منها العراق،
وتتالقح أزمة النمو السكاين مع أزمة املياه ،واجلفاف ،و ُّ
فالعراق الذي اقرتن الوجود احلضاري واالستيطان السكاين ألرضه بتدفق مياه دجلة والفرات،
واستخدام مياههما للزراعة يواجه اليوم ويف املستقبل املتوسط حتدايً كبرياً يتمثَّل إبرواء مئات املاليني
35. Ali Al-Mawlawi، Public Sector Reform in Iraq، the Royal Institute of
International Affairs، June 2020 https://www.chathamhouse.org/sites/default/
files/2020-06-17-public-sector-reform-iraq-al-mawlawi.pdf
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من سكانه ،وآالف اهلكتارات من األراضي الزراعية؛ وسط شحة وتراجع يف منسوب املياه اليت
املمنهجة لتحويل أو خزن مياه منابع هنري دجلة والفرات عرب بناء
تصل إليه ،فمع السياسات َ
سلسلة من السدود واخلزاانت من قبل تركيا وإيران وسوراي ،فضالً عن اهلدر ،وسوء إدارة املوارد
املائية ،والتغريات املناخية اليت تعصف ابلبالد ،واملنطقة ،واخنفاض معدل تساقط األمطار يف عموم
البالد ،تراجعت مناسيب املياه يف هذين النهرين؛ ومن َثَّ تراجعت حصة العراق من اإلطالقات
املائية ،كما تراجعت معها نسبة املياه اجلوفية املخزونة يف ابطن األرض ،إذ يصنَّف العراق اليوم
ضمن قائمة البلدان اليت لديها خطورة عالية فيما يتعلق ابلشح املائي وخماطره ،فقد بلغت درجة
مؤشر اإلجهاد املائي.36
اإلجهاد املائي يف العراق ( )3.7من (َ )5وفْق ِّ

وتراجع حجم اخلزين املائي العراقي من ( )157مليار مرت مكعب إىل ما يقارب ()50
مليار مرت مكعب يف سنة  .2015وتشري التقديرات إىل َّ
أن معدل اإلطالقات املائية يف هنري دجلة
والفرات ستستمر ابلتناقص واالحنسار حىت جيفَّا متاماً حبلول سنة  ،2040ويف ذلك الوقت من
املقدر أن يتجاوز َّ
سكان العراق عتبة السبعني مليون نسمة.37

من جانب آخرَّ ،
فإن ارتفاع الرتكيزات امللحية يف مياه هنري دجلة والفرات إىل نسب مرتفعة
بلغت ( )540جزء ابملليون و( )930جزء ابملليون على التوايل؛ ممَّا أثَّرت سلباً على األراضي
الصاحلة للزراعة ،وعلى كفاءة اإلنتاج الزراعي ،ومن َثَّ هت ِّدد األمن الغذائي لسكان البالد ،كما
مكعب من أصل خزين املياه
ازداد املعدل السنوي لسحب املياه اجلوفية بنحو ( )1.472مليار مرت َّ
اجلوفية الذي يبلغ ( )5.243مليار مرت مكعب.38
التصحر ،واحنسار
يُفصح الواقع البيئي يف العراق عن خماطر انمجة عن ُّ
التغي املناخي ،و ُّ
املساحات اخلضراء ،إذ تبلغ خسائر العراق السنوية من األراضي الصاحلة للزراعة بسبب التصحر
 .36رمحة رايض« ،كيف أسهمت احلروب والتغريات املناخية يف شح املياه يف العراق؟» 30 ،يوليو ،2019
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-did-wars-and-climatechange-contribute-to-water-scarcity-in-iraq/.
37. Nadhir A. Al-Ansari، ‹›Management of Water Resources in Iraq: Perspectives
and Prognoses››، Scientific Research، Vol.5 No.8، https://file.scirp.org/Html/68101946_35541.htm (2013)،
 .38خطة التنمية الوطنية  ،2018-2022وزارة التخطيط العراقية ،ص143-145 :
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وتعرية الرتبة ( 155ميل) ،39فقد عصف اجلفاف ابملسطحات املائية واألهوار يف جنوب العراق،
وقد َّأدى ذلك إىل نفوق املاشية مثل :اجلاموس ،واألحياء املائية ،واألمساك ،والطيور املهاجرة ،فضالً
عن القصب؛ إذ تش ِّكل هذه جمتمعة العمود األساسي حلياة املئات من ساكين هذه املنطقة ،فضالً
عن البعد البيئي للرتاجع يف احلياة يف مناطق األهوار ،تسبِّب احنسار مياه األهوار مبوجات نزوح
إىل املدن حبثاً عن مصدر معيشة مغاير يف الغالب؛ ملا َع ِه َد َّ
سكان هذه املناطق العمل به ألجيال
كل من املوارد الطبيعية للعراق،
وسنوات عديدة ،وممَّا تقدَّم ميكن مالحظة الضغط اهلائل على ٍّ
والنظام البيئي فيه ،واليت ستقف عاجزةً عجزاً مؤَّكداً يف املستقبل املنظور عن إعالة احتياجات الكتلة
البشرية املتسارعة النمو واستيعاهبا.
د .زعزعة السلم اجملتمعي وهتديد األمن احمللي والدويل
َّ
إن أخطر ما ميكن أن يواجهه أي جمتمع من اجملتمعات هو انسداد آفاق املستقبل ،وشيوع
نزعة اإلحباط ،وفقدان األمل بني أفراده ،فقد ضاقت اخليارات املتاحة أمام الشباب العراقي اليوم
وتقلَّصت؛ لتحقيق ذواهتم وتلبية طموحاهتم ،وضمان حياة كرمية سوية هلم وألسرهم ،فاالهنيار
االقتصادي والزابئنية السياسية ،وسيطرة شبكات الفساد على ريع الدولة ومدخالهتا؛ كلُّها عوامل
سامهت يف غلق سبل العيش الكرمي أمام الشباب ،ودفعهم إىل سلوك خيارات ،ومسارات خطرة
هت ِّدد وجودهم ،وهت ِّدد النسيج اجملتمعي برمته ،وتتعدَّى أتثرياته؛ لته ِّدد كالً من األمن اإلقليمي
يسهم تفاعل عاملي البطالة والفقر واحنسار الفرص يف جعل
واألمن الدويل ،إذ من املقدَّر أن َ
خزاانً بشرايً لعصاابت اجلرمية املنظَّمة ،واملخ ِّدرات ،وامليليشيات املسلحة،
آالف الشباب العراقي َّ
واجملموعات اإلرهابية ،أو االلتحاق بقوافل املهاجرين.
حتول العراق بعد العام  2003من معرب لتهريب املخ ِّدرات إىل
ومن معامل هذا التدهور ُّ
ِ
مستهلك ومصنع كبري هلا ،ففي العام املاضي وحده ،بلغت حصيلة املخ ّدرات مبختلف أنواعها ،واليت
صادرهتا األجهزة األمنية ِطنَّ ِ
ني ،وتدخل املخ ِّدرات العراق من مجيع منافذه احلدودية الربية والبحرية
على ح ٍّد سواء ،ومع عدم وجود إحصائيات دقيقة حول أعداد متعاطي املخ ِّدرات يف العراق ،إال َّ
أن
سجلت نسباً عاليةً جداً بلغت ثالث آالف و( ،)3.551كانت أعالها يف البصرة
األرقام املتوفرة َّ
39. Ruth Sherlock، ‘’ In Iraq›s famed marshlands، climate change is upending a way
of life’’، NPR 7 November 2021، https://www.npr.org/2021/11/07/1051468823/iraqmarshes-climate-change-cop26
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سجلت ( ،)628وبنسبة زايدة سنوية يف األعداد تقرب من (َّ ،)212.25%أما أعلى أعداد
اليت َّ
ابتار املخ ِّدرات وتداوهلا؛ إذ سجلت يف سنة 2018
املتهمني واملوقوفني واحملكومني بقضااي تتعلق ِّ
نسبة بلغت ( ،)9.328فيما بلغت هذه النسبة ( )6.407يف عام .201940
لتفشي املخ ِّدرات آاثر اجتماعية ،وأمنية ،وصحية خطرية على اجملتمع ،فضحااي اإلدمان؛
و ِّ
فضالً عن َّ
أن أفراد غري فاعلني يف اجملتمع هم أكثر ميالً إىل استخدام العنف واجلرمية ،كما تتنامى
حول جتارة املخ ِّدرات عصاابت اجلرمية املنظمة ،واليت تستقطب إليها الشباب العاطل ،والفقري
تغي واقعه ،إذ توفر جتارة املخ ِّدرات عوائد مالية ضخمة ،ومدد زمنية قصرية .من جانب
الطامح إىل ِّ
آخر ،يش ِّكل انتشار جتارة املخ ِّدرات عبئاً وحتدايً أمنياً للدولة ،تضطر بسببه إىل تعبئة موارد أمنية
وعسكرية وبشرية ضخمة وختصيصها حملاربة عصاابت املخ ِّدرات ،فضالً عن املوارد املالية اليت ينبغي
توفريها ملعاجلة املدمني ،واملتعاطني يف مصحات ،وعيادات العالجات النفسي والصحي حمدودة
اإلمكاانت والقدرات.
وساهم فقدان األمل ابملستقبل ،والصعوابت املادية ،والرتدي يف نوعية احلياة ،وانعدام فرص العمل
إىل دفع أعداد كبرية من العراقيني إىل اهلجرة خارج العراق ،فقد َّ
شكل العراقيُّون قسماً كبرياً من
املهاجرين الذين نزحوا إىل أوراب ضمن أضخم موجة هجرة ضربت القارة منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،إذ اجتاز عشرات اآلالف من الشباب والعوائل احلدود الدولية يف رحلة حمفوفة ابملخاطر
من أجل الوصول إىل أوراب يف سنة  ،2015ومع عدم وجود إحصائيات دقيقة ألعداد املهاجرين
العراقيني ،إال َّ
أن بعض التقديرات تُشري إىل أن أرقام الذين جنحوا يف الوصول إىل أوراب يف تلك
السنة تراوح بني ( )100-120ألف فرد ،أي :ما يقارب ( )10%من جمموع املهاجرين من
خمتلف اجلنسيات .41وابملقابل ،يشهد العراق موجات دائمة من النزوح الداخلي واليت تتسبب
هبا الصراعات واالقتتال األهلي من جهة ،فضالً عن موجات النزوح من املناطق الريفية إىل املدن
ووفْقاً ملا رصدته بعض
واملدفوعة ابلتدهور البيئي ،وندرة املياه ،وانعدام سبل العيش من جهة أخرىَ ،

 .40غفران يونس« ،املخ ِّدرات املهربة إىل الداخل العراقي تفتلك بشبابه»،أاندبندنت عربية  21نيسان ،2021
https://bit.ly/3y4CxDF.
« .41تدفقات اهلجرة من العراق إىل أوراب :األسباب الكامنة وراء اهلجرة» ،منظمة اهلجرة الدولية /بعثة العراق ،متوز ،2016
ص11 .
_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Iraq_DTM-Migration
Flows_from_Iraq_to_Europe-Reasons_behind_migration_-_Arabic.pdf.
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الدراساتَّ ،
فإن معظم املهاجرين يستقرون يف األحياء الفقرية ،إذ خلقت هذه االحياء أرضاً خصبة
للتجنيد يف اجلماعات املسلحة ،ومنو الشبكات اإلجرامية ،وبؤراً النعدام األمان ،كما تتمحور يف
هذه األحياء النزاعات القبلية ،والبطالة ،ونقص اخلدمات ،و ِّ
االتار ابملخ ِّدرات ،والكحول ،ومن َثَّ
زاد هذا النوع من اهلجرة التحدايت يف املناطق احلضرية ،وأضعف من قدرات السلطات احمللية على
إدارة طلبات السكان املتزايد على اخلدمات وتلبيتها.42
وتسبَّب انعدام األمن املعيشي بلجوء عديد من الشباب إىل األنشطة غري املشروعة ،وهو
ما يوفِّر وسيلة للجماعات املسلحة؛ لكسب الدعم ،وجتنيد األعضاء اجلدد ،على سبيل املثال،
استخدم «تنظيم داعش» َّإبن سيطرته على مناطق واسعة يف العراق ،ونقص الغذاء واملاء للحصول
على الدعم يف جمتمعات معينة يف العراق مقابل أتمني سبل العيش واملوارد وغريها من اخلدمات اليت
ال توفرها الدولة ،ابملقابل يف جنوب العراق ،إذ يُ ُّ
عد التجنيد يف األجهزة األمنية والفصائل املسلحة
43
خياراً لكسب العيش ٍ
لعديد من األسر؛ بسبب التدهور البيئي ،ونقص الفرص االقتصادية  ،وبكل
األحوال ،ال يُ ُّ
عد خيار العسكرة أمراً جيداً للتنمية.
اثلثاً :االستنتاجات
تضخماً هائالً يف عدد سكانه ،وارتفاعاً عالياً يف نسبة الوالدات فيه قياساً
1.يشهد العراق ُ
بدول اجلوار اإلقليمي ،واملعدالت العاملية.
املرجح استمرار النمو السكاين ،وارتفاع نسبة الوالدات يف العراق يف املستقبل القريب
2.من َّ
واملتوسط.
للتضخم السكاين انعكاسات خطرة على خمتلف أبعاد احلياة يف العراق ،إذ يضغط النمو
ُّ 3.
السكاين على املوارد الطبيعية املرتاجعة ابستمرار ،وعلى البىن التحتية اليت تعاين يف األساس؛ بسبب
عقود من الصراع واإلمهال ،والفساد ،والنهب املنظَّم.
 .42إليزابيث آل روزفولد وآخرون ،املناخ والسالم واألمن يف العراق :ورقة حقائق ،املعهد النروجيي للشؤون الدولية 5 ،نيسان
،2022
https://www.nupi.no/nupi_eng/Publications/CRIStin-Pub/Climate-Peace-andSecurity-Fact-Sheet-Iraq.
 .43املصدر السابق.
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4.عدم قدرة االقتصاد العراقي ابلبنية احلالية القائمة على االعتماد التام على الريع النفطي
على مواكبة وترية النمو السكاين احلايل ،وأتمني احتياجات الكتلة السكانية املتضخمة من فرص
عمل ،وأمن غذائي ،ورعاية صحية وتعليم.
5.غياب الرؤية التنموية عن الربامج احلكومية عند التعامل مع القضااي املتعلقة ابلسكان،
وإمهال السكان ،وحتسني خصائصهم بوصفه هدفاً أساسياً للتنمية.
رابعاً :التوصيات
1.رسم مسارات إسرتاتيجية اجتاه قضااي السكان تراعي التناسق بني النمو السكاين ،والنمو
االقتصادي ،واالجتماعي املستدام ،وجعل حتسني احلياة جلميع السكان ،وحتسني مستوى معيشة
األسرة اقتصادايً ،واجتماعياً ،وثقافياً هدفاً تسعى هذا اإلسرتاتيجية لتحقيقه.
2.تفعيل سياسات التخطيط األسري ،وحتديد اإلجناب ،والتوعية األسرية مبخاطر اإلجناب
املفرط بني العوائل الفقرية ،وحماربة التقاليد ،واألعراف الثقافية الغيبية املتعلقة بكثرة اإلجناب ،وثقافة
الزواج ،واإلجناب املب ِّكر ذو التأثريات السلبية على صحة األم واألبناء وتربيتهم.
3.توسيع برامج صحة التكاثر ،واحلقوق اإلجنابية ،والربامج املتعلقة بتنظيم األسرة ،وخاصة
بني سكان املناطق الريفية ،وأحزمة املدن.
4.تفعيل عمل اجمللس األعلى للسكان ،واللجنة الوطنية العليا للسكان ،وصياغة سياسات
سكانية ذات أهداف واضحة ،وقابلة للتطبيق.
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املصادر:
1 .أمحد جاسم حممد املطوري ،وأمحد جرب سامل ،الطرق املقرتحة لتمويل قطاعات البنية التحتية يف
العراق ،2015 ،ص ص ،1-38 .حبث منشور على شبكة اإلنرتنت،
https://bit.ly/39kcEnJ
2 .أمحد خضري حسني ،واقع األمن الصحي يف العراق ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
 ،2021ص ص،1-22 .
https://www.bayancenter.org/wp-content/
uploads/2021/05/984y8tg4.pdf
 3 .أمحد خضري وآخرون ،واقع األمية يف العراق :رؤى وسياسات ،مركز البيان للدراسات
والتخطيط 2 ،نوفمرب  ،2021ص ص ،1-14
https://www.bayancenter.org/wp-content/
uploads/2021/11/97yetg1.pdf
4 .أزمة السكن يف العراق :السعي إىل حلول مببادرات دولية ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
 ،2021ص ص،1-7 .
https://www.bayancenter.org/wp-content/
uploads/2021/06/878yuh.pdf
5 .إسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق  ،2018-2022وزارة التخطيط ،كانون الثاين
 ،2018ص ص1-115 .
https://mnpcd.gov.iq/assets/files/poverty/prs_ar_2018.pdf
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 6 .اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق :املركز واإلقليم (للسنوات 2011-
 ،)2020نيسان  ،2021ص ص،1-133 .
7 .االستفادة من العائد الدميغرايف ،نشرة التنمية االجتماعية ،العدد  ،2اجمللد  ،6اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا ( االسكوا) ،األمم املتحدة،2017 ،
https://www.unescwa.org/publications/harnessing-demographic-dividend-social-development-bulletin-vol-6-no-2
8 .تقومي أثر جائحة كوروان على الفقر واهلشاشة يف العراق ،وزارة التخطيط ،البنك الدويل ،منظمة
األمم املتحدة للطفولة ،متوز  ،2020ص صhttps://uni.cf/3mU3nKF ،1-33 .
9 .جبار سويس الذهيب ،أزمة نقص األبنية املدرسية –قراءة يف فاعلية املدارس الكرفانية ،مركز البيان
للدراسات والتخطيط/https://www.bayancenter.org/2018/04/4470 ،
	 10.خضري عباس أمحد النداوي «الفقر يف العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إىل مأزق
اجتماعي وسياسي» ،مركز اجلزيرة للدراسات 7 ،ديسمرب  ،2020ص ص،1-21 .
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4863
	11.خطة التنمية الوطنية ،وزارة التخطيط العراقية  ،ص ص،1-260 .
https://bit.ly/3tZfHv6
	12.خولة حمي الدين يوسف ،األمن االنساين وابعاده يف القانون الدويل العام ،جملة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،28العدد  ،2012 ،2ص ص،523-550 .
.sy/mag/law/images/شhttp://www.damascusuniversity.edu
stories/2-2012/a/523-550.pdf
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	13.رمحة رايض« ،كيف أسهمت احلروب والتغريات املناخية يف شح املياه يف العراق؟»30 ،
يوليو ،2019
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/
how-did-wars-and-climate-change-contribute-to-waterscarcity-in-iraq/
	14.عباس كاظم الدعمي ،الواقع الصحي يف العراق ابملقارنة مع دول الرفاه ،مركز صنع
للدراسات الدولية واإلسرتاتيجية 5 ،متوز ،2020
https://makingpolicies.org/ar/posts/ThehealthinIraq.php
	15.غفران يونس« ،املخ ِّدرات املهربة إىل الداخل العراقي تفتلك بشبابه» ،اندبندنت عربية
 21نيسان https://bit.ly/3y4CxDF ،2021
	16.كامل عالوي كاظم ،حتليل األمن اإلنساين يف العراق ،رواقات ،العدد  ،1ايلول ،2019
ص ص>https://bit.ly/3mVyOV3< ،71-101 .
	17.مالتوس :اقتصادي َّأرقه التكاثر السكاين ،شبكة اجلزيرةhttps://bit. ،
ly/3jDTTB5
	18.حمو األمية والتعليم غري النظامي ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،مكتب
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	19.مصعب اآللوسي ،النظام الصحي يف العراق :عالمة أخرى على دولة متداعية ،منتدى
فكرة ،معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن 15 ،متوز ،2021
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alnzam-alshy-fy-alraq-lamt-akhry-ly-dwlt-mtdayt
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	24.الوثيقة الوطنية للسياسات اإلسكانية  ،2014اجمللس االعلى لإلسكان ،ص ص.
https://bit.ly/3oNk7Vd ،1-29
	25.اليزابيث آل روزفولد وآخرون ،املناخ والسالم واألمن يف العراق :ورقة حقائق ،املعهد
النروجيي للشؤون الدولية 5 ،نيسان ،2022
https://www.nupi.no/nupi_eng/Publications/CRIStin-Pub/
Climate-Peace-and-Security-Fact-Sheet-Iraq
	«26.تدفقات اهلجرة من العراق إىل أوراب :األسباب الكامنة وراء اهلجرة» ،منظمة اهلجرة
الدولية /بعثة العراق ،متوز  ،2016ص1-11 .
_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM
Iraq_DTM-Migration_Flows_from_Iraq_to_Europe-Reasons_behind_migration_-_Arabic.pdf
24

 حت ٍّد لألمن اإلنساين ومدخل لزعزعة االستقرار السياسي واجملتمعي:والتحوالت الدميغرافية يف العراق
التضخُّم السكاين
ُّ

 دراسة حتليلية حول قطاع التعليم واسرتاتيجيات زايدة: «تكلفة ومنافع التعليم يف العراق27.	
. ص ص،2017  اغسطس، العراق/ تقرير صادر عن منظمة اليونسيف،»املنافع من التعليم
،1-66
https://www.unicef.org/iraq/media/256/file/Cost%20of%20
Education%20.pdf
1. Ali Al-Mawlawi، Public Sector Reform in Iraq، the Royal
Institute of International Affairs، June 2020 https://www.
chathamhouse.org/sites/default/files/2020-06-17-publicsector-reform-iraq-al-mawlawi.pdf
2. Frank R. Gunter، “Rebuilding Iraq’s Public Works Infrastructure Following the Defeat of ISIS’’، Foreign Policy
Research Institute، November 2018، pp. 1-30، < https://
www.fpri.org/article/2018/11/rebuilding-iraqs-publicworks-infrastructure-following-the-defeat-of-isis/>،
3. https://bit.ly/2Z391Rx
4. Nadhir A. Al-Ansari، ‘’Management of Water Resources
in Iraq: Perspectives and Prognoses’’، Scientific Research،
Vol.5 No.8، https://file.scirp.org/Html/6-8101946_35541.
htm
5. Pourreza، A.، Sadeghi، A.، Amini-Rarani، M. et al. Contributing factors to the total fertility rate declining trend
in the Middle East and North Africa: a systemic review. J
Health Popul Nutr 40، 11 (2021). https://doi.org/10.1186/
s41043-021-00239-w
25

مركز البيان للدراسات والتخطيط

6. Ruth Sherlock، ‘’ In Iraq’s famed marshlands، climate
change is upending a way of life’’، NPR 7 November
2021، https://www.npr.org/2021/11/07/1051468823/iraqmarshes-climate-change-cop26

26

