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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
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  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
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َ
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 وفقراته.

  ن ير
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َ
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َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
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َ
ن يدرك أ
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وزان
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م وعلى أ ِ

 
حك
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رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
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وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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 زمة السكنجدلية النمو السكاني وَأ

 ةة يف الدميوغرافية احلضريَّدراسة حتليليَّ

   نادية صباح الكباجبي 

10/5/2020 تأريخ القبول:       21/1/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

يقيه من الظروف المحيطة به، البحث عن مأوى له  إإلى نسان لجأمنذ َأن ولد الإ       
رانه، وعلى مر من البشر، ومن ثم البحث عن خصوصية ينفرد بها عن اق قرانهومن أَ 

القرن واخر العصور ومع تزايد َأعداد البشر والسيَّما بعد االنفجارات السكانية اأَلخيرة أَ 
حدى الصعوبات التي تواجه سكان المجتمعات وخاصة التاسع عشر بات المأوى من إإ 

كن وقصورها في مواكبة النمو السكاني للمجتمع، المجتمعات النامية، نتيجة لقلة المسا
، ولالرتباط عية واالقتصادية لسكان المجتمعاتومن جانب اخر طبيعة الظروف االجتما

مكانية إإ ت تلك الظروف دورها البارز في مدى لوثيق بين تلك الظروف والمسكن َأدَّ ا
والسياسية،  ، فاألزمات االقتصادية، واالجتماعية،الحصول على مسكن من عدمه

ثرت بشكل مباشر على امتالك السكان للمساكن أَ يموغرافية التي تعصف بالمجتمعات والد
 ومن ثم العيش الرغيد فيها  .

 . مجتمع/ نمو/ سكانالكلمات المفتاحية:     
 المقدَّمة :           

تي يمر به ية الالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والديموغرافإإنَّ           
لقى بظالله على قصور الجانب السكني وعدم توازنه للنمو السكاني المجتمع العراقي ت

الجسيمة التي مر بها، من  حداثلعقود القليلة الماضية، نتيجة األَ الذي يهدد البالد منذ ا
كثر من عقٍد وما تبعه من أَ  إإلىحصار امتد  إإلىكثر من ثماني سنوات أَ حرب استمرت 

 مريكي.احتالل أَ 

                                                 

 /جامعة الموصل ./كلية اآلدابقسم علم االجتماعُأستاذ/ 
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من بين اهم العوامل التي عطلت مسيرة البناء الحضاري،  حداثوقد كانت تلك األَ      
والحضري في المجتمع العراقي، وبشكل مباشر على جانبي النمو السكاني الذي خضع 
لتجاذب وتباين الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية ما بين داعمة له أو مجددة له 

غابت عنه هذه السياسات الداخلية وترك عرضة للعشوائية عقب االحتالل الحد الذي  إإلى
 .2003االمريكي عقب 

كثر خاصة بسبب ما يخلفه من مشاكل مة السكن فقد حظيت بحضور عنياني أَ ز ا أَ مَّ أَ 
وفر زمة في تتعلقت باالكتظاظ السكاني بسبب األَ اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية، 

ن في ظل غياب التخطيط ولعل تظافر هذين العامليش السكاني، السكن المالئم للعي
ا ا اجتماعي  فرز خارطة اجتماعية للمجتمع العراقي جعل بحثه يقدم تفسير  االجتماعي أَ 

مقدمة  إإلىلمواجهة المشاكل الناجمة عنها فقد اقتضت الضرورة المنهجية ان يتسم البحث 
تناول اسباب ، والثاني حثاالطار المنهجي للبل منها تناول موضوع وَّ ، األَ وَأربعة مباحث

تاريخي الزمة السكن في ، ثم المبحث الثالث الذي تناول التطور التفاقم النمو السكاني
ا المبحث الرابع الذي تناول العالقة الجدلية بين النمو السكاني وأزمة السكن، خير  العراق، وأَ 

ا باللغة رحات، ثم المصادر وملخص  وختم البحث بأبرز نتائج البحث والتوصيات والمقت
 نكليزية.الإ 

 المبحث األول/ االطار المنهجي للبحث 
 مشكلة البحث 

يقي لسكان العراق، مع قصور البيانات الديموغرافية  وتباين ارقامها عن الحجم الحق
جميع البيانات والحصاءات الرسمية )الصادرة من وزارات الدولة(  نَّ  أَ الَّ ،  إإ 2012للعام 

ارتفاع  إإلىوغير الرسمية)الصادرة من المنظمات غير الحكومية(، جميعها اشارت 
من الظروف  رغمعلى الخيرة ونة األَ لسكاني في المجتمع العراقي في اآلمؤشرات النمو ا

ن العراق يعانون من فقدان كدت جميع البيانات ان سكا، وأَ التي تعصف بسكان العراق
زمة سكن واضحة كل ذلك أَ ش ولذا ؛النمو السكاني يوازإ م ل ، اي ان النمو السكنيالمأوى

 في البالد وهذه مشكلة خطيرة البد لنا من دراستها بشكل علمي .  
 :أهداف البحث 

 يكمن حصر أهداف البحث بما يأتي :
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 حصر مؤشرات النمو السكاني في المجتمع العراقي. .1
 التعرف على اسباب ازمة السكن في المجتمع العراقي  .  .2
 بيان تفاعل النمو السكاني مع مؤشر ازمة السكن .  .3
  اهمية البحث: 
عن ظاهرة واضحة  تأتي اهمية البحث من زاوية سوسيولوجية فيما يكشفه من حقائق  

للعيان يتوجب االمر طرحها ومن ثم محاولة معالجتها ، كما تتوضح اهميته االكاديمية 
 جتماع  .فيما يقدمه من تصورات نظرية في مجال علم اال

  مفاهيم البحث 
 النمو السكاني : .1
يتصف المجتمع السكاني بطبيعة دينامكية بسبب الحركة الدائبة التي قد ينتج          

عنها التزايد أو التناقص  العددي فال وجود لمجتمع سكاني ساكن ، أما تلك المجتمعات 
قص فهي في الحقيقة تخفي التي تبدو وكأنها ثابتة فال تظهر عليها آثار التزايد أو التنا

 هذه الحركة.
إن المقصود بالنمو السكاني في أي مجتمع كان هو اختالف حجم السكان في          

 هذا المجتمع عبر الفترات الزمنية المتباينة  .
 وهناك نوعين من النمو السكاني هما:

 فيات في البلد(.النمو الطبيعي أو الزيادة الطبيعية المتمثلة )الفرق بين الوالدات والو  .1

 النمو الجمالي أو الزيادة المتمثلة )النمو الطبيعي + الهجرة الوافدة(. .2

فالنمو السكاني )هو الزيادة في حجم السكان وارتفاع أعداد مختلف  ُأخرىوبعبارة      
العمرية للسكان وأكثرها زيادة هي الفئة )األطفال( والفئة الثانية )الشباب( فاألولى زيادة 

 . (1)د المواليد، أما الثانية فهي زيادة ناتجة عن الهجرة في عد
 
 

                                                 

، 2009عباس فاضل البياتي، مورفولوجيا السكان، مؤسسة االنتشار العربي ، بيروت،  ( فراس1)
 . 76ص
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  :التعريف االجرائي للنمو السكاني
)هو الزيادة في حجم السكان وعادة ما يكون عن طريقين : األول هو الوالدات، 

اق هي ناتجة فقط عن حجم والثاني هو الهجرة ، وبما ان العراق الزيادة السكانية في العر 
العراق بل بالعكس يعد العراق من الدول المصدرة  إإلىبب ندرة الوافدين ، بسالمواليد

 .(الزيادة هي التي تتوافق مع بحثناللمهاجرين، فالنوع األول من 
 السكن : .2

تناول موضوع السكان من جانب رجال السياسة والتخطيط والهندسة والدارة  نَّ إإ  
 أحد مظاهر التغيير األساسية.واالجتماع والسكان يعد مؤشرا على أهمية السكن ك

عدم وجود اتفاق على استخدام مصطلح  من رغمعلى الالسكن أو المنزل أو البيت 
صطالحي منه االتفاق بالمعنى العام دون اال نَّ  أَ الَّ المنزل( إإ المسكن، أو  )البيت، أو

فعرف على انه تلك المساحة من األرض التي يقطنها  ،تركز على مصطلح السكن
وذهب ، السكان منوم واألكل والراحة حد أو أكثر وتستخدم كمأوى ومكان للنشخص وا

انه مجموعة غرف أو جناح فيه عدد من الغرف  إإلىالعالم )ريد فيلد( في تعريفه للسكن 
عرف السكن انه المكان الذي  ،(1)أسرة أو أكثر منمع ملحقاته في مبنى دائم، يشغل 

اذا غاب عنه ألحد األسباب ال تتحول نيته عن  يتخذه الشخص لنفسه مقرا دائما بحيث
 ،( 2)الرجوع اليه

 :التعريف االجرائي للسكن
، والحماية من ان مقرا لممارسة نشاطاته الحيوية)المكان الذين يستخدمه االنس
 المخاطر، وتحقيق االستقاللية (

 :ومناهجه البحث نوع
منهج أو أكثر في  إإلىالتي تحتاج حث من البحوث الوصفية التحليلية هذا الب عد  يُ       

 :اآلتيةالمناهج البحث  دتحقيق أهدافه ، وقد اعتم

                                                 

 .2018، ص1978احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  (4)
دية صباح الكبابجي، االثار االجتماعية الزمة السكن، رسالة ماجستير غير منشورة ، قيم علم ( نا2)

 . 12االجتماع ، كلية االداب، جامعة الموصل، ص
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 :المنهج التاريخي .1

 يدرسها التي الموضوعات عن بحثه في النسان وظفها التي القديمة المناهج من   
 تاريخه تسجيل خالل من النساني المجتمع بدراسة الطريقة هذه وتهتم مجتمعه، في

 المنهج هذا يستخدم االجتماعي والباحث فيه، االجتماعية حداثواألَ  افتهوثق وحضارته
 يتطرق أو يتناولها التي حداثاألَ  إإلى المصادر اقرب من الالزمة الشواهد على للحصول

 لغرض المحفوظة السجالت فهي الباحث عليها يعتمد التي الرئيسة المصادر إما إليها،
 والسجالت الدساتير، أو التنفيذية أو القضائية أو يةالتشريع كالوثائق ، المعلومات نقل

 الدراسات في الحال هو كما الشخصية السجالت الباحث يستخدم وقد الحكومية،
 على للحصول األشخاص سجالت إإلى الرجوع إإلى تحتاج التي السوسيوديموغرافية

 الشفوي راثالت إإلى الباحث يلجأ قد األحيان بعض وفي البحث، في المرجوة البيانات
 أما، (1)المادية واآلثار واألزياء والخرافات األسر وقصص الشعبية والحكايات كاألساطير

 هربرت) أمثال االجتماع علم في الرواد العلماء فهم المنهج هذا استخدموا الذين العلماء
 النسانية، المجتمعات تطور دراسة في( وآخرون... فيبر وماكس وهوبهوس، سبنسر،
 المنهج هذا  استخدم وكلك والبيروقراطي، االجتماعي والتطور التقدم قانونو  ونظمها
 ثالث مراحل على وزعها إإذ النساني المجتمع تطور مراحل درس الذي( فيكو) العالم
 .(2) النسانية والمرحلة البطولية، والمرحلة الدينية، المرحلة هي،

 :المنهج االستقرائي أو االستنتاجي .2

حكم كلي أو الوصول  إإلىراء في المنطق هو تتبع الجزئيات في التوصل االستق        
العام وتتكون في العملية االستداللية التعليمات أو  إإلىعن طريق المالحظة من الخاص 

القوانين أو المبادئ وعلى ذلك فالجزء األكبر من المعرفة البشرية له طابع استقرائي أو 

                                                 

، 1988إحسان محمد الحسن، علم االجتماع ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،  (1)
 .52_51ص
 27لعاني وآخران ،المدخل إلى علم االجتماع ، مصدر سابق، صعبد اللطيف عبد الحميد ا (2)
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االستقراء هو  أنأي  (1.)تجريها على تجربتها الحسنة تجريبي ما دام يتألف من تعميمات
حكم كلي لوجود ذلك الحكم في جزيئات ذلك الكل. أما كلها وهو االستقراء التام وأما 
أكثرها وهو االستقراء المشهور بالناقص ويرى بعض الباحثين أن االستقراء وبحسب قواعد 

لعلة من حيث انه يحاول حصر "فرانسيس بيكون" و " استيوارت ميل"، هو البحث عن ا
معينة وكان أرسطو قد عد االستقراء انتقاال  من المعلوم  ُأخرىعلة ظاهرة ما في ظاهرة 

إن المنهج االستقرائي يقوم على أساس المالحظة (2)الكلي. إإلىالمجهول من الجزئي  إإلى
تثبت من المنظمة للظواهر وفرض الفروض وأجراء التجارب وجمع البيانات وتحليلها لل

  (3.)صحة الفروض أو عدم صحتها
ومع اننا في واقع الحال عايشنا جزءا  من تجربة التعدادات السكانية لكننا من خالل        
ها َأحداثاالستقرائي كنا نستخدم مالحظات غيرنا ممن عايشوا التجربة كاملة وواكبوا المنهج 

 أو ممن بحثوا فيها طبقا  لمالحظات مماثلة. 
وفي كل األحوال فان المنهج االستقرائي قد وفر لنا رؤية أساسية وضرورية        

استفدنا من هذا المنهج في التعرف على  المعوقات  إإذعبر طابعها التراكمي  حداثللَ 
 إإلىقمنا بدراسة الجزيئات تمهيدا  للوصول  إإذالتي تواجه التعداد السكاني في العراق 

 لمعوق السياسي واالقتصادي واالجتماعي.الذي تمثل با األساسيالمعوق 
  :المبحث الثاني / مؤشرات النمو السكاني في العراق

ال يمكن الحصول على إحصائيات سكانية دقيقة للعراق قبل الحصاء السكاني لعام 
ا الحصاءات السكانية مَّ ، والذي يعد أول إحصاء سكاني رسمي في العراق، أَ 1935

عام  إإلىفهي ال تعدو أن تكون تقديرات شخصية يعود أقدمها المتوفرة قبل هذه المدة 
( وهي تقديرات تنقصها الدقة، وال يمكن قبولها على أنها إحصاءات موثوقة، واهم 1866)

                                                 

 .213حمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مصدر سابق ، صأَ  (4)
 . 25، ص1966( مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 5)
الجامعية، االسكندرية، مصر، دار المعرفة  الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي،عبد( 6)

 .26ص، 1989
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 إإلىهذه التقديرات المعروفة هي تقديرات القناصل البريطانيين الذي كانوا يبعثون بها 
 .( 1)حكوماتهم

يبلغ عددها )سبعة( تعدادات أو  الَّتيية في العراق وتشير جميع التعدادات السكان
النمو السكاني المتزايد  إإلى، 1997وانتهاء  بعام  1935إحصاءات سكانية بدأ  من عام 

لحجم السكان ، فضال عن ان كل التخمينات التي صدرت عن المنظمات الحكومية وغير 
ن طبيعة الظروف االجتماعية، الرغم معلى استمرار النمو السكاني  إإلىالحكومية اشارت 

واالقتصادية ، والسياسية التي يمر به المجتمع، وسياسات تنظيم النسل وتوفير وسائل منع 
 .(2)نجابية للمرأة ي الجوانب الصحية وخاصة الصحة الإ الحمل والتوعية ف

عوام عراق وفقا للتعدادات السكانية للَ ( يبين حجم سكان ال1الجدول رقم )
(1935_2010)(3) 

 معدل النمو السكاني  حجم السكان بالمليون سنوات التعداد 
1935 2.897 1.3 

1947 4.220 1.9 

1957 7.847 3.1 

1965 11.124 3.3 

1977 15.58 3.5 

1987 17.890 4.1 

1997 20.536 2.9 

 *2010 31.126 4.1 

                                                 

، ص 1980عبد الحسين زيني، وآخرون، الحصاء السكاني ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد،  (1)
57. 
( فراس عباس فاضل ألبياتي، أبعاد قصور البيانات السكانية على التخطيط والتنمية في العراق، مجلة 2)

 . 2011معة الشارقة ، المارات العربية المتحدة، شؤون اجتماعية )مقبول للنشر(، جا
، 2006، بغداد ،2006جمهورية العراق، وزارة التخطيط ، مسح األحوال المعيشية في العراق  (3)
 .78ص

 .2011)*( جمهورية العراق ، الجهاز المركزي لإلحصاء والنمائي، لعام 
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أخر التعداد سبب تأخر التعداد السكاني واالعتماد على التخمين الحصائي ،إن ت
لجوء منظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية محلية  إإلىالسكاني في العراق أدى 

إصدار إحصاءات تخمينية سكانية تختلف فيما بينها في إحصاءاتها مما  إإلىوعالمية 
 شكل عائقا بوجه الباحثين والمختصين في رسم خطط التنمية .

 (2010_1935ق للمدة )( يبين النمو السكاني في العرا1الشكل رقم )
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 السياسية الظروف عن ناتجة يلعراقللمجتمع اكانت التغييرات في البنية السكانية 

 والتركيب الهيكلي التركيب في غيرت طويل سنوات عبر بها مرت التي واالجتماعية
والريف وبالتالي على والتوزيع الجغرافي ومعدالت سكان الحضر  العراق لسكان العمري

 بين السكانية في العراق زيادةال طبيعة الحاجات السكانية في العراق ، ويمكن ان نعزو
 : أهمها العوامل من مجموعة إإلى ذلك يعود نظرنا وجهة ومن وأخر تعداد

 هتشريعات وأن مسلمون هم سكانه من% 97 يقارب ما وان إسالمي بلد العراق أن 
 . األجنة األطفال وقتل الجهاض حاالت وتمنع النجاب يادةز  على تشجع السالمية

 العراق أصدر قد لإلنجاب مشجعة تشريعات هي العراق في السكانية التشريعات أن  
 رقميهما قرارين العراقية الحكومة أصدرت إذ النجاب زيادة على تشجع تشريعات

 الموظف الزوج منح على األول ينص.  29/11/1987 بتاريخ(  882 و 881)
 الرابع مولودها زوجته أنجبت إذا شهريا دينار( 25) مقدارها عائلية مخصصات
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 األولى الستة للشهر براتب الموظفة مللُ  األمومة إجازة منح على الثاني وينص
 .(1)اآلتية الستة للشهر راتب وبنصف

 يعد إذ النجاب تشجع العراقي المجتمع في السائدة االجتماعية والتقاليد العادات 
 .الزواج من األولى السنة في سيما الزوجين أولويات من الطفل

ان ارتفاع معدالت النمو السكاني بالمقابل انخفاض مستويات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية نتيجة للظروف التي يمر به العراق ، شكل اجهادا ديموغرافيا على الحكومة 

 إإلىساسية كالغذاء، والمسكن، مما ادى في تلبية حاجات السكان وخاصة الحاجات اال
 ظهور ازمات كثيرة في هذا الجانب. 

 المبحث الثالث/ التطور التاريخي الزمة السكن في العراق
ن الدستور العراقي وكافة المواثيق الدولية أقرت  إنسانإن السكن حاجة أساسية لكل  وا 

البد من تمكينه  إلنسانلكونه حاجة أساسية فهو حق  فضال  عنبأن المسكن المالئم 
للحصول عليه مع توفر شروط بيئية وصحية وخدمية متكاملة وجيدة ألنها ستنعكس على 

ا في ، ويصنف العراق من الدول التي تعاني قصور  سرةارتفاع مستوى صحة الفرد واألُ 
 (. 2االسكان وترتفع فيها مؤشرات ازمة السكن لسكانه)

 موعة َأسباب َأهمها :القصور أو العجز ناتج عن مجان هذا 
 :الظروف السائدة في المجتمع العراقي .1

، وحرب 1980التي ألمت بالعراق منذ عام  َأحداثما حدث لمجتمعنا من  إن  
وما أعقبها من حصار شامل وقصف أمريكي أطلسي تركت  ،1990الخليج االولى عام 

وكانت الطفولة  أثارا مدمرة في معظم نواحي الحياة سيما االجتماعية واالقتصادية،
الدول المعادية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها  منالعراقية مستهدفة 

سواء خالل العدوان العسكري وما أعقبه من نظام مشدد سمى بـ )العقوبات االقتصادية( 
تستهدف البنى العسكرية فقط، بل لم  فالحرب، يشهد لها التاريخ الحديث مثيال  لم  التي

                                                 

 .  7/12/1987( في  3179(   جريدة الوقائع العراقية، العدد )1)
، 2009_2008( وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء، اثر السكان على التنمية في العراق 2)

 . 32، ص2009بغداد ، 
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ستهدفت البنى التحتية لمجتمعنا فحرم شعبنا من توفير احتياجاته الحياتية وشلت حركته ا
ي توفير الخدمات األساسية مما انعكس سلبا على تلبية حاجات السكان ف التنموية ،

ان طبيعة الظروف التي عصفت بالمجتمع العراقي ( 1)وخاصة خدمة االسكان  الالزمة
اثرت على البنى التحتية في العراق بشكل كبير وكان منذ العقود الثالثة الماضية 

لإلسكان نصيب من ذلك اذ تعرض هذا القطاع بسبب الظروف التي المت بالمجتمع 
خلق  إإلىالتردي والهمال مما ادى  إإلىوقتنا الحاضر  إإلىالعراقي منذ عقد الثمانينيات 

سكنية في المجتمع العراقي ازمة سكنية في المجتمع العراقي، فأثرت في عدد الوحدات ال
التأثير على السكان ونمط حياتهم ،  إإلىمما نعكس سلبا على واقع االسكان مما ادى 

ان الظروف التي عصفت بالعراق كـ )الحروب، والحصار،  إإلىوتشير الدراسات 
واالحتالل.... وغيرها( اثرت سلبا على الواقع االسكاني لسكان العراق مما شكل عجزا 

 (.2القطاع )في هذا 
 :ارتفاع معدالت االسر )العوائل( في العراق .2

ا في عدد االسر ا كبير  الظروف االنفة توسع   من رغمعلى الشهد المجتمع العراقي 
همها )الزواج المبكر السائد في المجتمع فالتقاليد عوامل عديدة أَ  إإلىويمكن ان نرجي ذلك 

ارتفاع  إإلىواج المبكر هذا بدوره ادى واألعراف السائدة في المجتمع العراقي تشجع الز 
 عن هودة المهاجرين من خارج القطر، ان هذا ارتفاع معدالت معدالت االسر (، فضال  

خيرة دون ان تقابلها نمو في الوحدات السكنية، ي المجتمع العراقي في السنوات األَ االسرة ف
، (3)( اسر5_3ان هناك مساكن في المجتمع العراقي تسكنها ) إإلىلذا تشير الدراسات 

 وهذا مؤشر عام العجز االسكاني في العراق . 

                                                 

 . ) بتصرف (3، ص2002االتحاد لنساء العراق، الواقع الديمغرافي، بغداد (1) 
رسالة ماجستير غير (  انظر: نادية صباح محمود الكبابجي، االثار االجتماعية الزمة السكن، 2)

 .2000داب، جامعة الموصل، ورة، قسم علم االجتماع ، كلية اآلمنش
( انظر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي، مسح االحوال المعيشية في العراق، الجزء 3)

 وما بعدها. 36، ص2004، بغداد، 2004الثاني، 
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ان ارتفاع مؤشر الزواج في العراق في السنوات االخيرة القريبة كانت مؤشرا فاعال على 
مساكن جديدة وان الجدول ادناه يوضح مسار ظاهرة الزواج في  إإلىزيادة حاجة السكان 

 . يأتي(، كما 2010_1980لمجتمع العراقي للمدة من )ا
 (1)(2010_1980( يوضح عدد الزيجات في العراق للمدة )2جدول رقم )

 عدد الزيجات  السنة

1980 1731456 

1990 2356750 

2010 5982278 

يرجى مالحظة ان هذه االحصاءات ال تخلو من العجز وذلك لعدة اسباب منها )عدم 
اني دقيق في العراق، ان االعتماد على تقديرات الوزارات والمنظمات ال وجود تعداد سك

 تعطي صورة حقيقية عن الواقع الديموغرافي للسكان وحالتهم االجتماعية(.
 :قلة عدد الوحدات السكنية .3
، ُأخرىهذا يرتبط بمسالة التوسع االيكولوجي، ومسألة التخطيط لإلسكان من ناحية    

سكانية في العراق تعاني من النقص الحاد في تلبية حاجات السكان فمازالت السياسات اال
للسكن الصحي، بل ان انعدامها النسبي شكل عائق في تخفيض حجم المعاناة التي 
يعانيه سكان العراق للحصول على مسكن، فضال عن التوسع العشوائي غير المخطط 

واقع العمل، مما شكل عائق اخر في الغالب هو االكتظاظ السكاني وخاصة قرب م
يسبب ازمة سكنية بفعل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وعادة ما تقابل هذا 

 التوسع غياب التخطيط السكاني 

                                                 

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، مسح  . 1( الجدول من عمل الباحث ،  انظر:  1)
. جمهورية العراق ، اللجنة الوطنية للسياسات 2    2007.بغداد، 2006االحوال المعيشية في العراق 
جمهورية العراق ، وزارة التجارة العراقية، دائرة . 3.   2011، بغداد،  2010السكانية، حالة سكان العراق 

                .2010موينية ، البطاقة الت
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ونالحظ ان الكثير من االسر تعاني االكتظاظ في عدد الساكنين في البيت الواحد، 
كتظاظ سكاني في عدد ان العراق يعاني من ا إإلىوتشير المسوح االقتصادية واالجتماعية 

مليون وحدة سكنية  2.8أن الرصيد السكني في العراق يقدر بـ ، (1) شاغلين المسكن الواحد
ماليين وحدة سكنية يجب أن يؤخذ بنظر  3أي أن عدد الوحدات المطلوبة تبلغ أكثر من 

ولمعالجة العجز الحاصل في عدد الوحدات  ،حتياجات السكنيةعند تقدير اال االعتبار
تم تقدير سكنية ينبغي على الحكومة تبني استراتيجيات التنمية االقتصادية المستدامة ، ال

سر خالل سنوات السقاط السكنية الناتجة عن النمو السكاني ونمو األُ  االحتياجات
( على افتراض وحدة سكنية لكل اسرة، يالحظ ان عدد الوحدات السكنية 2020 -2009)

لعالي تكون أكثر من تلك الوحدات في حالة السقاط المطلوبة في حالة السقاط ا
موارد إضافية ضمن خطط  إإلىالمنخفض وما يرافق ذلك من تكاليف تحتاج تغطيتها 

تنمية شاملة لقطاع البناء والتشييد خاصة وان مشكلة السكن في العراق تحولت من مجرد 
تمثل  تقديرها ال، ان عدد الوحدات السكنية التي تم (2)ازمة سكن إإلىعجز سكني 

سر وهناك % من مجموع األُ  14االحتياجات السكنية الكلية فهناك عجز سكني يقدر بـ 
عدد من الوحدات السكنية غير المالئمة كدور الطين والخيم وبيوت الشعر يتطلب 

 فضال  عن%  23استبدالها بوحدات جيدة وصالحة للسكن البشري فتصبح نسبة العجز 
اعادة ترميم او هدم ثم إعادة   إإلىالقديمة واآليلة للسقوط تحتاج  وجود عدد من الوحدات

تشييدها ثانية من جديد كل هذا يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار عند تقدير الحاجة السكنية 
الوحدات السكنية المطلوب توفيرها نتيجة لزيادة نمو األسر جراء نمو السكان  فضال  عن
ان عدد الوحدات السكنية المطلوبة و  ،كانيةع خطط وبرامج السياسات السعند وض

وحدة ومن المتوقع ان  152994ستبلغ  2010والناتجة فقط من نمو السكان في عام 
عدد  نَّ إإ ، وبالمقابل فهذا في حالة السقاط العالي 2040وحدة عام  336803تبلغ 

                                                 

( جمهورية العراق، وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي، مسح االحوال المعيشية في العراق، الجزء االول 1)
 .31، ص2004،  بغداد، 2004

 2014_2010( جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، خطة التنمية الوطنية للسنوات  2)
 .15، ص2011، بغداد ، 
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 2010في عام  151601الوحدات المطلوبة في  حالة السقاط المنخفض ستبلغ 
 .(1)وحدة سكنية   80060أي بتوفير  2040وحدة في عام  256743 إإلىترتفع وس

  (2040-2010( االحتياجات السكنية للسنوات )3جدول )

 

 اإلسقاط العالي اإلسقاط المنخفض السنة

2010 151601                          152994 

2020 186068 202206 

2030 214872 252998 

2040 256743 336803 
 

 ارتفاع قيمة العقار: .4

يعد ارتفاع قيمة العقار )وحدة سكنية، أو قطعة ارض(، عامال مؤثرا في تفاقم ازمة 
السكن في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، اذ ان ارتفاع قيمة العقار خلق عجزا 

،  وأسرتهلدى المواطن العراقي وخاصة ذوي الدخل المحدود من شراء عقار يأوي  اليه هو 
ان ارتفاع قيمة العقار بشكل عام وفي المدن والمراكز الحيوية بشكل خاص، جعل من 

شوبه الكثير من الصعوبات بسبب غالبية سكان العراق امر ي منالحصول على السكن 
ا في المناطق مَّ ، أَ ( مليون في بعض المناطق100جاوز )الخالية التي تت سعاراألَ 

ثالث أو اربع مرات من القيمة المذكورة ،  إإلىر الحضرية والتجارية فيتضاعف السع

                                                 

( جمهورية العراق ، وزارة التخطيط  الجهاز المركزي لإلحصاء، اثر السكان على التنمية في العراق  1)
 .11، ص2010، بغداد ،  2014_2010لسنوات 
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( 5) إإلىان ارتفاع قيمة العقار في العراق  2010ويشير تقرير االقتصاد العراقي لعام 
ها قبل االحتالل والتدهور االمني وخاصة في المناطق التي تشوبها اوضاع َأسعار اضعاف 

ل على مسكن مستقل يغطي %( من السكان في الحصو 82امنية نسبية شكل عائقا امام )
  . (1)احتياجات االسر العراقية وحجم افرادها، والشروط الصحية فيها

 :مواد البناء )توفرها وقيمتها( .5

ا في تنامي ا رئيس  دور   تؤدِّيهم المؤشرات الهامة التي المواد االولية للبناء من أَ  عد  تُ  
المطلوبة يعد من المفردات  سعارواألَ  يجاد المواد بالمقاديرإإ  نَّ ازمة السكن في العراق؛ ألَ 

االساسية للسياسة االسكانية الحكومية، وان الدعم الحكومي لها من حيث توفيرها وقيمتها 
المنازل في  إإنشاءتأخير مشروعات  إإلىمساكن وان العكس يؤدي  إإنشاءيسهل للسكان 

( 2)الظهور
. 

لية للبناء محدودة الفعالية في فمازالت المعامل الحكومية المنتجة للمواد االو      
ارتفاع  إإلىالسوق، ومازال الكثير من مواد البناء تستورد من خارج القطر مما يؤدي 

ها، بالمقابل عدم امكانية االنتاج المحلي مت تغطية الطلب على المواد مما يؤدي َأسعار 
اخر في وجه السكان المنتج المستورد وهذا بدوره عائقا  إإلىواللجوء  سعارارتفاع األَ  إإلى

 في بناء مساكن لهم.
 العالقة الجدلية بين النمو السكاني وازمة السكن/  رابعالمبحث ال

الحديث عن السكان موضوعا شائكا تتداخل فيه جملة من المتغيرات  عد  يُ   
وهي ية( ناهيك عن العوامل االقتصادية، )اجتماعية، وثقافية، وحضارية، وسياس

التخطيط السكاني، اال ان العامل الحضري له اوضح االثر عند بمجموعها تؤثر على 
مراعاة التخطيط السكاني اذ ان هناك عالقة متفاعلة بصورة جدلية ما بين موضوع النمو 

ا بين مجمل الظرف االجتماعي للبلد خاصة خالل ا ملحوظ  السكاني الذي شهد تزايد  

                                                 

( جمهورية العراق، وزارة التخطيط _ دائرة السياسات االقتصادية والمالية ، تقرير االقتصاد العراقي 1)
  10، ص2011، بغداد ، 2010

، الكويت، 127( اسماعيل ابراهيم الشيخ درة، اقتصاديات االسكان ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم 2)
  62، ص1988
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اتخاذ سلسلة من االجراءات  ىإإلحرب الخليج االولى، اذ اقتضى ظرف تلك المرحلة 
السكانية التي من شانها ان تزيد من نسب االنجاب، وبالمقابل مع تزايد القوة الشرائية 
لشرائح عديدة من المجتمع بعد االحتالل االمريكي للعراق فان هذا االمر هو ايضا كان 

العراق ان يوضع  إإلىمن ابرز العوامل التي ساعدت على النمو السكاني ، وادى ذلك 
 (1)ضمن صنف المجتمعات الفتية الرتفاع مؤشرات الطفولة والفتوة فيها 

من وعدم في ظل الظرف الراهن متغير ضعف األَ لكن النقطة المهمة الواضحة 
االستقرار الذي انعكس على الطابع االيكولوجي لمدينة الموصل، اذ ان الذي يحدث في 

سواق المحلية وتنامي ظاهرة العمارات المدينة التوسع التجاري على مستوى كثرة اال
التجارية وذلك على حساب المستوى السكني للمدينة فانحسر التوسع العمراني الحضري 
للبيوت السكنية مما اقتضى ان يشهد الواقع الحضري وعلى مستوى السكن الضيق ازمة 

لمسح الميداني دته نتائج اكَّ ا َأا سكاني  حقيقية تعيشها االسرة العراقية فشهدت ازدحام  
%( من المساكن 18.6اذ بينت ) 2007االجتماعي واالقتصادي للسرة العراقية لسنة 

%( 4.7%( اسرتان ، )11.4) إإلىيشغلها اكثر من اسرة على المستوى الوطني موزعة 
 .(2) %( اربع اسر أو اكثر25ثالث اسر )

االستقرار واالنكفاء ان المسكن المزدحم يؤشر لعوامل متداخلة سياسية متعلقة بعدم 
داخل المحلة لتحقيق االطمئنان االجتماعي للفراد ذوي الدخل المنخفض الذين  إإلى

 .(3)يجار السكن المالئملإ تجعلهم يخصصون نسبة كبيرة من دخولهم المنخفضة 
ان ضيق السكن وزيادة عدد االسر التي تشغله انعكس على االوضاع الصحية 

خرين، فانتشار نتيجة التعرض المباشر لآل مراضاألَ االوبئة و  للسر التي تشغله فانتشار
مخاطر كثيرة وقد  إإلىفي المسكن المكتظ بالسكان يعرض االطفال خاصة  مراضاألَ 

                                                 

( فراس عباس فاضل ألبياتي ، السلوك النجابي لدى المرأة العراقية _ دراسة سوسيو ديموغرافية، مجلة 1)
يين والجامعة األمريكية في الشارقة، المارات جمعية االجتماعيين المارات، 109شؤون اجتماعية، العدد 

 .123، ص2011،  العربية المتحدة
 88، صفحة 2007نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي للسرة في العراق لعام ( 2)
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2( السيد عبد العاطي السيد، علم االجتماع الحضري ، ج3)

 203، ص2011عمان ، االردن، 
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، وقد اظهرت نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لسكان (1)الموت إإلىيؤدي بحياتهم 
يعيشون في مساكن وصفت %( من سكان العراق 48.5ان حوالي ) 2010العراق لعام 

مثل )السل الرئوي، والكوليرا... وغيرها( من  َأمراضبالضيقة، مما تسبب في االصابة ب
ذا كان الوضع الصحي يؤشر األَ (2)االنتقالية وغير االنتقالية  مراضاألَ   مراض، وا 

ا، يمكن معالجتها، فان الوضع االجتماعي المفرز من تداخل بايولوجية تشخص طبي  
ا تعلق باستشراء )النمو السكاني، وقلة المساكن(، قد انتج وضعا  اجتماعيا  صعب  متغيرا 

ظاهرة التخلف االجتماعي على مستوى الوعي الحضري والتمسك بمؤشرات قشور 
 الحضارة ومتعلقاتها االستهالكية.

 : اآلتيفي الشكل   زمة السكن على سكان العراقَأبعاد أَ 
 لية االسكاني في السكان( يوضح ابعاد العم2الشكل رقم )

 
 

                                                 

( فراس عباس فاضل ألبياتي ، وفيات االطفال_ االسباب واآلثار، دار غيداء للنشر، عمان االردن، 1)
 . 196، ص2012

، 2011، بغداد،  2010جمهورية العراق، اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، حالة سكان العراق  (2)
 .59ص

 البعد االقتصادي البعد الصحي

 البعد الديموغرافي

 واالجتماعي 

أبعاد العملية 

 اإلسكانية 
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 :نتائج البحث
ن في الوضوح السكاني وازمة السكن كانا العاملين األَبرزييتضح مما سلف ان النمو  .1

ضمن جدل الحياة االجتماعية العراقية بما فيها من تداخل بين عوامل عديدة سياسية 
وعها اقتضت تغيرات على المستوى البنيوي واجتماعية واقتصادية، وثقافية، وهي بمجم
 فرضتها طبيعة المرحلة الحضارية الراهنة.

همت بزيادة النمو السكاني كما كان َأسكان هناك العديد من العوامل الداخلية التي  .2
 زمة السكن .أَ ثير على عديد من العوامل التي ساهمت بالتأَ هناك ال

 :المقترحات والتوصيات
ل القيام بهدم الدور سكاني في المناطق المزدحمة من خال. تحفيف االكتظاظ ال1

 يلة للسقوط وتعويض دوي العالقة بدور جاهزة خارج نطاق االكتظاظ.القديمة اآل
معامل مواد البناء  إإنشاءب. العمل على تشجيع مشاريع االستثمار الحكومية والخاصة 2

االستفادة على نطاق واسع كي تكون سهلة الحصول ويقلل من قيمتها المادية وبالتالي 
 منها.

قامة مدن إإ ولة بجهدها الهندسي وشركاتها من . ضرورة ان تتدخل الحكومة والد3
 سكنية حديثة تخفف الضغط على المدن الكبيرة.

وضمن سقوف  . بناء المساكن للموظفين ذوي الدخول المحددة وفق خطة مرسومة4
 سراع بمعالجة المشكلة .جل لإلزمنية قصيرة األَ 
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The Dialectic of Population Growth and the Housing Crisis 

An Analytical Study in Urban Demography 

Nadia Sabah Al Kababji  

Abstract 

    Since man was born, he has resorted to searching for a shelter 

that protects him from the conditions surrounding him and his 

fellow humans, and then searching for a privacy that is unique to his 

peers. One of the difficulties facing the residents of the 

communities, especially the developing ones, as a result of the lack 

of housing and its failure to keep pace with the population growth of 

the community, and on the other hand, the nature of the social and 

economic conditions of the population of the communities, and 

because of the close connection between these conditions and 

housing, these conditions played a prominent role in the possibility 

of obtaining housing or not, The economic, social, political, and 

demographic crises that afflict societies have directly affected the 

population's ownership of housing and hence a comfortable life in 

it. 

    Keywords: population / growth / society. 
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