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من األ على حتليل جغرايف سياسي لظاهرة الفقر وانعكاساتها
 االنساني العراقي

 

 لطيف كامل كميوي                           .أ.م.د
 جامعة المثنى /كمية التربية لمعموم االنسانية
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  الممخص:

يشير مصطمح الفقر الى حالة مف العجز في توفير الحاجات االساسية لإلنساف مثؿ الغذاء     
زيادة معدالت الفقر تعكس حالة االستبعاد والتيميش  ولعؿممبس والمسكف والصحة والتعميـ وال

الذي  االجتماعي الذي يعد مصدر تيديد ألمف الدولة واستقرارىا وليس ادؿ عمى ذلؾ مف العراؽ
سجمت محافظة المثنى  %(02)اذ تجاوزت نسبة الفقر فيو  2003عاـ  بعد فقراستشرت بو ظاىرة ال

)القادسية وميساف  %( تمتيا المحافظات الجنوبية52النسبة االعمى في مستوى الفقر اذ بمغت نسبتيا )
( عمى التوالي، وقد تباينت % 54% ، 54% ، 56) وذي قار( التي بمغت نسبة الفقر فييا نحو 

حكومية في تمؾ المحافظات عمى اف نسب الفقر في بقية المحافظات العراقية تبعا لتبايف االجراءات ال
تزايد التضخـ وارتفاع اسعار السمع والخدمات وعجز  السبب الرئيس لبروز تمؾ الظاىرة يعود الى 

خاصة بعد اجتياح  ياعالوة عمى انييار الواقع االقتصادي في،الدولة عف اداء وظائفيا ازاء الشعب 
، عمى اف تراكمات  االقتصادية مى امكاناتواحة العراؽ وسيطرتو عثمث مسلتنظيـ داعش االرىابي 

اضرت بغالبية الشعب العراقي حتى بات الفقر  2003المرحمة السياسية التي شيدتيا الدولة بعد عاـ 
 .وميدد ألمنيـ االنساني والحرماف صفة مالزمة لمسواد االعظـ مف العراقييف

 من االنساني العراق (.الكممات المفتاحية: )تحميل جغرافي سياسي، ظاىرة الفقر، اال
The phenomenon of poverty and its impact on Iraqi human security 

dr. Latif Kamel Klewi, College of Education for Human Sciences/ Al-

Muthanna University 

Abstracts: 

The term poverty refers to a state of inability to provide basic human needs 

such as food, clothing, housing, health and education. Perhaps the increase in 

poverty rates reflects the state of exclusion and social marginalization, which 

is a source of threat to the security and stability of the state. This is not 

evidenced by Iraq, where the phenomenon of poverty spread after 2003, 

when it exceeded The poverty rate in it (20%) Al-Muthanna governorate 

recorded the highest poverty rate as it reached (52%), followed by the 
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southern governorates (Al-Qadisiyah, Maysan and Dhi Qar) where the 

poverty rate reached about (45%, 43%, 41%) respectively, Poverty rates have 

varied in the rest of the Iraqi provinces, according to the varying government 

measures in those provinces. However, the accumulations of the political 

phase that the state witnessed after 2003 harmed the majority of the Iraqi 

people, until poverty and deprivation became a characteristic of the vast 

majority of Iraqis and a threat to their human security.  

Keywords: (geo-political analysis, the phenomenon of poverty, human 

security, Iraq). 

 المقدمة   
مثؿ  االساسية االنساف حاجاتفي توفير العجز  حالة عمى الفقر مصطمح يطمؽ      

وؽ الفرد عمى الدولة، التي تعد مف ابسط حق ممبس والمسكف والصحة والتعميـالغذاء وال
اننا نالحظ اف بعض دوؿ العالـ النامي ال تراعي تمؾ الحقوؽ ، مما يؤدي الى بيد 

وليس ادؿ ، تقويض االستقرار فييا وجعميا واىنة عمى المستوييف الداخمي والخارجي
تزايد التضخـ بفعؿ  2003عاـ  بعد فقرالذي استشرت بو ظاىرة ال عمى ذلؾ مف العراؽ

عالوة ،الدولة عف اداء وظائفيا ازاء الشعب سمع والخدمات وعجز وارتفاع اسعار ال
ثمث لاالرىابي  داعش خاصة بعد اجتياح تنظيـ ياعمى انييار الواقع االقتصادي في

 مشكمةالحدة االقتصادية ،مما ادى الى تفاقـ  احة العراؽ وسيطرتو عمى امكاناتومس
الناجـ عف اليجرة القسرية التي تعرض ليا  دولةال السيما بعد تزايد حجـ البطالة في

الذيف تركوا مناطؽ سكناىـ ىربا مف بطش الجماعات  سكاف المحافظات الغربية
عمى اف تراكمات المرحمة السياسية التي  ،االرىابية الى اماكف أكثر أمنا واستقرارا 

الحرماف اضرت بغالبية الشعب العراقي حتى بات الفقر و  2003شيدتيا الدولة بعد عاـ 
تشير البيانات الرسمية الى وصوؿ معدالت و صفة مالزمة لمسواد االعظـ مف العراقييف 

الفقر الى مستويات قياسية في بعض المحافظات العراقية فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
تمتيا  عراقيا المرتبة االولى % وىي بذلؾ تحتؿ52في محافظة المثنى  سبة الفقرن بمغت

% بينما سجمت محافظة 45 فييا بمغت نسبتو التيية بالمرتبة الثانية محافظة القادس
تبايف نسب سبب ويمكف ارجاع  %3 فقر في الدولة اذ بمغت اخفض نسبة السميمانية

تمؾ االجراءات الحكومية المحمية في الى تبايف  بيف المحافظات العراقية الفقر
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 االجتماعية في تحقيؽ العدالة الحكومة االتحادية اجراءات مف جانب وفشؿ المحافظات
،االمر الذي انعكس سمبا عمى االمف االنساني في الدولة ، خاصة اذا  مف جانب اخر

 لألمف المجتمعي فيياو ميدد حقيقي  الرئيس لجريمةا يعد حاضنة اف الفقر ما عممنا
ارتفاع معدالت الفقر مقروف بيشاشة الوضع السياسي العراقي ووىف ،السيما اف 

لضرب العقد االجتماعي االرضية المناسبة  المؤسسات االمنية في الدولة ،مما ىيئ
 لفواعؿ االقميمية والدوليةمف قبؿ االعراقي وتقويض بناء الدولة ومؤسساتيا الدستورية 

وخير دليؿ عمى تصاعد حدة الصراع الطائفي  بيف مكونات المجتمع الذي يعيده 
تـ طرحو يتقدـ الباحث بيذه الورقة البحثية لتفكيؾ  ، ووفقا لما 2003العراؽ قبؿ عاـ 

ماىية مشكمة البطالة وبياف تأثيرىا في االمف االنساني العراقي ، فضال عف وضع 
 .  الحموؿ الناجعة لمواجيتيا 

 مشكمة البحث:
)ما أثر الفقر في االمن االنساني تدور مشكمة البحث حوؿ سؤاؿ رئيس مفاده  

السياسية الداخمية والخارجية دور في تفاقم تمك الظاىرة في العراقي؟ وىل لمعوامل 
 الدولة؟(

 فرضية البحث:
 :انطالقا مف المشكمة اعاله يطرح الباحث حال اوليا عبر الفرضية االتية

ييئ تمك الظاىرة ت لظاىرة الفقر في االمن االنساني العراقي كون سمبي ) ثمة تأثير
من قبل الفرد ضد الدولة عامة  وامتيان العنفالبيئة المناسبة الرتكاب الجريمة 

،  والمجتمع خاصة كردة فعل منو عمى ضنك العيش الذي طال بسبب اىمال الدولة لو
 .مما يقوض امنيا واستقرارىا(

 اىمية البحث :
)الفقر( التي تالمس حياة أىمية الظاىرة موضع الدراسة تأتي اىمية البحث مف     

وكرامتو منذ تسعينيات القرف العشريف بسبب فشؿ الحكومات العراقية  العراقي االنساف
المركبة، وعميو فاف ىذه الورقة البحثية المتعاقبة عمى ادارة الدولة في حؿ تمؾ المشكمة 
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ما ىي اال محاولة لتسميط الضوء عمييا وبياف اسبابيا الحقيقية ، ناىيؾ عف تقديـ 
  الحموؿ الممكنة ليا.

 حدود البحث :
تتحدد الدراسة مكانيًا بجميورية العراؽ التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي مف      

 –°38 ¯39)وخطي طوؿ   ( شماالً °37  ¯27 –°29 ¯6)اسيا بيف دائرتي عرض 
-2003( . اما حدودىا الزمانية فيي ممتدة بيف عاـ )1الخريطة ) ( شرقاً 48°  ¯36

2021).  
 منيج البحث :

 ، عالوة عمى لظاىرة الفقر اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في التعرض     
في الكشؼ عف اسبابيا الحقيقية وتأثيراتيا عمى االمف  استخداـ المنيج التحميمي

 هُكهُت انبحث : االَساَي في اندونت.

قعه يفهىو انفقر ووا بحث عهى يقديت شايهت وثالثت يطانب ، تُاول انًطهباشتًم ان     

 ،انعىايم انًسببت نتفاقى ظاهرة انفقر في انعراق انثاَي ندراست في انعراق ، فيًا تعرض

، اثر ظاهرة انفقر عهى ايٍ االَساٌ انعراقي انثانث فقد خصص ندراست ايا انًطهب

 فضال عٍ انُتائج وانًقترحاث وقائًت انًصادر.

 ( انًىقع انفهكي نهعراق1خريطت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .13ابشاهُى حهًٍ انغىسٌ، اطهس انؼشاق وانىطٍ انؼشبٍ وانؼبنى، )د. ط(، داس انششوق انؼشبٍ، بُشوث، ص انًصذس: 
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 وواقعو في العراق مفيوم الفقرالمطمب االول :
 ، المعيشػػػػة مسػػػػتوى مػػػػف االدنػػػػى الحػػػػد تحقيػػػػؽعمػػػػى  الفػػػػرد قػػػػدرة عػػػػدـ ىػػػػو الفقػػػػر   

 معػػػاييرال وفػػػؽ دوف حػػػد الكفايػػػة المعيشػػػة مسػػػتوى خفػػػاضنا ىػػػو البسػػػيط ووبمفيومػػػ
 فػي الػدخؿ قمػة يعنػي ال الفقػر اف ،عالوة عمى ذلػؾ جتماعيةالوا (الدخل)قتصاديةاال
يسػػعى االنسػػاف  التػػي الحيػػاة المختمفػػة متطمبػػاتب الػػدخؿ فػػاءاي عػػدـ ولكػػف  ذاتػػو حػػد

عػػدـ القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف بانػػو   البنككك الككدولي وعرفػػوقػػد  .ألجميػػا 
,بفعؿ سوء التغذية  محدودة جدا تكوف الحياة ظروؼ، بمعنى اف  1مستوى المعيشة 

معػػػػػػدؿ وفيػػػػػػات  األطفػػػػػػاؿ  الرضػػػػػػع  ارتفػػػػػػاع واألميػػػػػػة والمػػػػػػرض والبيئػػػػػػة المتػػػػػػدىورة و 
رد البنػػؾ الػػدولي الفقػر مشػػكمة إنتػػاج واف مجػػ دويعػػ ، 2أمػػد الحيػاة متوسػػط  انخفػاضو 

واف المحػددات األساسػية حسػب إحصػاءات البنػؾ ،  فيؼ مف حدتو يعد استثماراالتخ
المتمثػؿ بانخفػاض مسػتوى   الفقر المدقع ىماالدولي يمكف اف يأخذ الفقر مسػتوييف 

يستطيع عنده  الفرد اإلنفاؽ عمػى المػواد الغذائيػة األساسػية, ومػف ثػـ  الدخؿ الذي ال
يعػػاني الفقيػػر مػػف  أمػػراض سػػوء التغذيػػة, وحسػػب تقػػديرات البنػػؾ الػػدولي اف مسػػتوى 

، امػا الثػاني فيعػرؼ  قعدضػمف الفقػر المػ قعي يوميا لمفرد دوالرالدخؿ الذي يقؿ عف 
يكفػي لتمبيػة االحتياجػات  ذي المسػتوى دخػؿ الفػرد الػالػذي يكػوف بػو  بالفقر المطمق

األساسية مف غػذاء وكسػاء ومسػكف وتػاميف الوصػوؿ إلػى التعمػيـ األساسػي والرعايػة 
الصػػحية ,ووسػػائؿ الرعايػػة  االجتماعيػػة وتقػػديرات البنػػؾ الػػدولي تحػػدده بالػػدخؿ الػػذي 

 . 3  يقؿ عف دوالريف يوميا
 , الثقػافي واالجتمػاعي يػاتباينل تبعػاتفاوت بيف المجتمعات تعمى اف قيمة خط الفقر 

 وعميػػػػػو يمكػػػػف القػػػػػوؿ اف .4 كنولػػػػوجياالقتصػػػػػادي والت ىػػػػاتطور درجػػػػػة عػػػػالوة عمػػػػى 
العجػػز فػػي تػػوفير الحاجػػات االساسػػية مثػػؿ الغػػذاء  يشػػير الػػى حالػػةمصػػطمح الفقػػر 

توجػػد .(5)والممػػبس والمسػػكف والصػػحة والتعمػػيـ مػػع امكانيػػة مواجيػػة الحػػاالت الطارئػػة
منيػػا مؤشػػر تعػػداد الػػرؤوس و فجػػوة الفقػػر و شػػدة الفقػػر  عػػدة مؤشػػرات لقيػػاس الفقػػر

باإلضافة إلى مؤشر الفقر البشري والذي يعكس ىذا المؤشػر تقػارير التنميػة البشػرية 
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الصػػػادرة عػػػف برنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائي ويحػػػدد أبعػػػاد الفقػػػر مػػػف أوجػػػو ثػػػالث 
 :6ىي

القائـ عنػد  الحرماف مف الحياة المديدة موفورة الصحة وتقاس باالحتماؿ .1
 الوالدة لعدـ البقاء عمى قيد الحياة حتى بموغ سف األربعيف

 الحرماف مف المعرفة والقراءة ويقاس بمعدؿ األمية بيف البالغيف  .2
الحرمػاف مػػف مسػتوى الرفػػاه االجتمػاعي ويقػػاس بمتوسػط النسػػبة المئويػػة  .3

لكػػؿ مػػف المحػػروميف مػػف ميػػاه الشػػرب النقيػػة, والعػػاجزيف عػػف الوصػػوؿ 
 .وناقصي الوزف لصفوؼ األطفاؿ دوف سف الخامسة ة الصحية,لمرعاي

بػػرزت مشػػكمة الفقػػر فػػي العػػراؽ منػػذ تسػػعينيات القػػرف العشػػريف، بيػػد انيػػا تفاقمػػت    
نتيجػػة  ىا مالئمػػة النتشػػار  الدولػػة بيئػػة ت أصػػبح، السػػيما بعػػد اف  2003عػػاـ بعػػد 

ألسػػػباب داخميػػػة وخارجيػػػة  نجمػػػت عػػػف احػػػتالؿ الدولػػػة مػػػف قبػػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة 
ارتفػػاع اسػػعار السػػمع والخػػػدمات وانخفػػاض اسػػعار الػػػنفط االمريكيػػة  ومػػا رافقػػو مػػػف 

وارتفػػاع  ظككاىرتي اليكتم والترمكلايػد عػف تز  تصػاعد حػدة اليجمػات االرىابيػة  فضػػالو 
انتشػػػػار االميػػػػة الفػػػػرد  , و نخفػػػػاض متوسػػػػط دخػػػػؿ البطالػػػػة , فضػػػػال عػػػػف ا معػػػػدالت

وتغمغميػػا فػػي صػػفوؼ المجتمػػع خاصػػة فئػػة االطفػػاؿ زد عمػػى ذلػػؾ غيػػاب االسػػتقرار 
تػػػػدىور لمػػػػرتبط بالسياسػػػػي وشػػػػيوع حالػػػػة الالمبػػػػاالة السياسػػػػية والقمػػػػؽ االجتمػػػػاعي ا

الفقػػػر  ظػػػاىرة افتجػػػدر االشػػػارة الػػػى و .(7)االوضػػػاع السياسػػػية واالمنيػػػة واالقتصػػػادية
فييمػػػػػػػػػا  تياأعمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػر إذ بمغػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبتركػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػي الريػػػػػػػػػؼ بدرجػػػػػػػػػة ت

 (8) والي%عمى الت16,1%و39,3
فػػي  نسػػبة الفقػػر تمػػؾ المتغيػػرات السياسػػية واالقتصػػادية اسػػيمت فػػي رفػػع اف عمػػى  

%( ، سػػجمت محافظػػة المثنػػى اعمػػى نسػػبة فييػػا ، اذ بمغػػت نسػػبتيا) 20الدولػػة الػػى )
( ، ثػـ %  45) بمغػت نسػبتيا بالمرتبة الثانية التيفظة القادسية تمتيا محا% (، 52

%( 41% ،  43محػػافظتي ميسػػػاف وذي قػػار بػػػالمرتبتيف الثالثػػة والرابعػػػة وبنسػػػبة ) 
 التػػي بمغػػت فييػػا فػػي محافظػػة السػػميمانية اخفػػض نسػػبةعمػػى التػػوالي ، بينمػػا سػػجمت 

قػر .  ويمكػف ارجػاع ىػذا التبػايف فػي نسػب الف ( 4( والشككل ) 4الجدول )%  2,0
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الػػػى تبػػػايف السياسػػػات الحكوميػػػة المتبعػػػة فػػػي تمػػػؾ المحافظػػػات ، ناىيػػػؾ عػػػف فشػػػؿ 
الخطػػط التنمويػػة التػػي وضػػعيا صػػانع القػػرار العراقػػي لمعالجػػة تمػػؾ المشػػكمة بسػػبب 
عدـ جدية الجيات ذات العالقػة فػي التصػدي ليػا ، ولعػؿ ذلػؾ االمػر يعػود ألسػباب 

الفقػر والجػوع والحرمػاف يبعػد الفػرد  ، فالسياسية تتمثػؿ بػاف تفشػي سياسية واقتصادية
السياسػػػػية ويكػػػػوف جػػػػؿ تفكيػػػػره يتمحػػػػور حػػػػوؿ كيفيػػػػة  وعػػػػف التفكيػػػػر فػػػػي اسػػػػتحقاقات

الحصوؿ عمى لقمة العيش الكريـ وبالتػالي يكػوف لقمػة سػائغة لألحػزاب النفعيػة التػي 
، اما االقتصادية فيي مرتبطة  2003تعتاش عمى معاناة المجتمع العراقي بعد عاـ 

الثػػراء الحزبػػي التػػي اسػػتفحمت فػػي الدولػػة عبػػر المجػػاف االقتصػػادية التػػي كثػػر بحالػػة 
الحػػديث عػػف دورىػػا فػػي تسػػيير تعاقػػدات الػػوزارات والمؤسسػػات الحكوميػػة االخػػرى ، 
وعميػػو يمكػػف القػػوؿ اف مواجيػػة ظػػاىرة الفقػػر ليسػػت بالمسػػتحيمة نظػػرا لمػػا يتمتػػع بػػو 

، وانمػػػا تتطمػػػب حكومػػػة وطنيػػػة  العػػػراؽ مػػػف امكانػػػات اقتصػػػادية ومػػػوارد ماليػػػة كبيػػػرة
 مينية ال نفعية ىما الرئيس بناء الدولة وحفظ كرامة االنساف العراقي .

  0204فقر في العراق لعام النسبة المئوية لظاىرة ال(4الجدول)
 َسبت انفمش % انًحبفظت ث

 6 دهىن 1

 11 َُُىي 2

 3 انسهًُبَُت 3

 10 كشكىن 4

 4 اسبُم 5

 21 دَبنً 6

 16 االَببس 1

 13 بغذاد 8

 15 بببم 9

 12 كشبالء 10

 25 واسط 11

 15 صالح انذٍَ 12

 11 انُجف 13

 45 انمبدسُت 14

 52 انًثًُ 15

 41 رٌ لبس 16
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 43 يُسبٌ 11

 15 انبصشة 18

المصدر: جميورية العراق , وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , بيانات غير 
 .0204منشورة لعام 

 
 

  0204( النسبة المئوية لمفقر في العراق لعام 4شكل )

 (.4المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات جدول)
 المطمب الثاني: العوامل المسببة لتفاقم ظاىرة الفقر في العراق

 ساسألاب السياسات الحكومية في مواجية ظاىرة الفقر يعتمد عمى  الدولة اف نجاح  
لنجاحات في تحقيؽ ا ردىا المالية وحسف استثمارىاتوجيو موا عمى قدرتيا في

العيش الكريـ لموطنييا عالوة عمى تعزز النمو االقتصادي االقتصادية التي تضمف 
وفيما يخص العراؽ يمحظ اف صانع القرار السياسي  . (9)وتنويع مصادر الدخؿ فييا 
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قتصادي بالدولة ومواجية افة الفقر ، بيد انيا وضع عدة استراتيجيات لتحسيف الواقع اال
 -:لـ تجدي نفعا وىذا يعود الى االسباب االتية 

  العامل السياسي: -اوال
بعد عاـ  بناء الدولة وتقدميا يعد العامؿ السياسي في العراؽ االكثر تأثيرا عمى    

لقانوني الذي والنسؽ الدستوري وا طبيعة النظاـ السياسياف  خاصة اذا ما عممنا 2003
تسير عميو الدولة ىو الضمانة االكيدة التي ترفع مكانتيا وتجعميا اكثر قوة في مواجية 

االنتقاؿ السياسي في الدولة . ومف خالؿ تتبع مسار (10)التحديات الداخمية والخارجية
ازمات ديمقراطي تعددي المركزي يمحظ بروز عدة  مف بنية حكـ استبدادي مطمؽ إلى

لذلؾ  لعراقي ونخبو السياسيةالمجتمع اعدـ تييئة  واقتصادية واجتماعية بسبب سياسية
الى المدنية  االنتقاؿ , بمعنى اف التحوؿ مف نمط الدولة االيدلوجية االمنية المستبدة

 الديمقراطية , مما اسيـ في تفاقـ حدة  اثقؿ عمى المجتمع ونخبو السياسية لحداثة تجربتو
 الى حمؿ السالح ضد بعضيا الو ف االحزاب العراقية وصسياسية بيالصراعات ال

انتاج ازمات  االمر الذي ادى الىالدولة مف جية اخرى ,سمطة مف جية وضد  البعض
، تولد عنيا مشكالت اجتماعية (11)سياسية جديدة ال تنتيي بؿ تعيد انتاج ازمات اخرى

ف جانب السيما قرارات ابرزىا ظاىرة الفقر التي تفاقمت تحت تأثير الدور االمريكي م
سمطة االحتالؿ بحؿ الجيش وبقية المؤسسات االمنية عالوة عمى حؿ وزارة االعالـ 
التي نجـ عنيا ارتفاع معدالت البطالة والتالي زيادة معدالت الفقر ، اضؼ الى ذلؾ 
حالة االصطفاؼ الطائفي بدفع مف فواعؿ اقميمية ودولية اربؾ المشيد السياسي 

 2014الجتماعي في الدولة ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف احداث عاـ واالقتصادي وا
وما  (4خريطة) الدامية السيما بعد اجتياح تنظيـ داعش االرىابي لثمث مساحة العراؽ

 (0)الجدول )( اسرة  150296رافؽ ذلؾ االجتياح مف ىجرة قسرية بمغ عددىا )
ناىيؾ عف جرائـ القتؿ والخطؼ وتسريح لمقوى العاممة في القطاعات  (0والشكل)

االقتصادية ضمف المحافظات العراقية التي خضعت لسيطرة ذلؾ التنظيـ االرىابي ، 
وعميو فاف ىذه المتغيرات السياسية الطارئة عمى المجتمع العراقي ساىمت بشكؿ كبير 
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لة وزادت مف وطأة افة الفقر عمى في تداعي البناء االقتصادي واالجتماعي في الدو 
 المجتمع .  

-0245(االراضي الخاضعة لسيطرة داعش في العراق وسوريا لممدة0الخريطة )
0248 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انًصذس/ نطُف كبيم كهُىٌ , اػُبد ػبذ انشضب , ححهُم جغشافٍ سُبسٍ نبُبء انذونت 

,  12, انًجهذ 2االَسبَُت , انؼذد, يجهت اوسون نهؼهىو  2003انؼشالُت بؼذ ػبو 

 .1699, ص2019جبيؼت انًثًُ , 
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 (0الجدول)

 0245حجم اليجرة القسرية الوافدة الى المحافظات العراقية لعام 
 النسبة % عدد االسر النازحة المحافظة ت
 :,46 65272 كركوك 4
 7,:4 0:404 بغداد 0
 48 06752 ديالى 4
 6,8 9655 بابل 5
 8,4 44244 كربالء 6
 0,4 :452 واسط 7
 :,7 42547 النجف 8
 :,4 0806 القادسية 9
 2,8 4242 المثنى :
 :,2 4556 ذي قار 42
 2,8 4282 ميسان 44
 4,4 4724 البصرة 40
 422 4620:7 المجموع 44

المصدر: زينب عمي مظموم ، تحميل جغرافي سياسي لمؤشرات الحكم الرشيد دراسة 
العراق ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة تطبيقية عمى 

 484ص، :024المثنى،
 0245( حجم اليجرة القسرية الوافدة الى المحافظات العراقية لعام 0) شكل .
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 .(0المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات جدول )

 :احادية االقتصاد العراقي-ثانيا
ة عمى مصدر اساسي لمناتج القتصاد الذي يعتمد  وبدرجة رئيسيقصد بو ا       
بشكؿ كبير وىذا ما ينطبؽ عمى العراؽ الذي يعتمد عمى القطاع النفطي  .(12)القومي

ا في العالقة ما بيف الدخؿ النفطي تكويف الناتج المحمي , مما يؤثر تأثيرا سمب في
التنسيؽ والتشابؾ ما بيف  ناىيؾ عف اضعاؼ .(13)وحركة المتغيرات الكمية في االقتصاد

القطاعات المختمفة اي ضآلة المساىمة النسبية لمقطاعات االخرى في الناتج المحمي 
ية عمى تنوع مصادر يعتمد بالدرجة االساس عمى اف قوة الدولة ووزنيا االقتصادي .(14)

في الدولة كي  اعيتطوير االنتاج الزراعي والصناىمية تبرز  الثروة في الدولة ، وىنا
، تقمبات االسواؽ العالميةاالقتصادي وابعادىا عف تأثيرات  االستقرارتتمكف مف تحقيؽ 

ما يكوف عرضة لمصدمات الخارجية وبالتالي اف مصدر النفط دائوتجدر االشارة الى 
اماـ تحدي يجعؿ الدولة  ، االمر الذيلتذبذب السوؽ العالميتبعية االقتصادي الوطني 

. عمى اف ىذا السبب وبالتضافر (15)مستداـ لـ تستغؿ ثروتيا النفطية بشكؿصعب اف 
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مع بقية االسباب ادى الى تفاقـ ظاىرة الفقر في العراؽ بسبب عدـ مرونة االقتصاد 
 العراقي اماـ االزمات .

 :ضعف دور القطاع الخاص -ثالثا 
تشجع حركة االستثمار تعمؿ الدوؿ النامية عمى اصدار القوانيف والتشريعات التي    

الخاص فييا ، ناىيؾ عف وضعت برامج لدعـ القطاع الخاص الوطني ألىمية  في 
احداث عممية االصالح االقتصادي والتفاعؿ مع المعطيات التي افرزتيا المتغيرات 

 .(16)الدولية وفي مقدمتيا العمؿ باليات السوؽ الحر واالنفتاح عمى االستثمار الخارجي
حظ تراجع اداء القطاع الخاص وتدني مساىمتو في االنشطة االقتصادية وفي العراؽ يم

بفعؿ ىشاشة الوضع االمني في الدولة , اضؼ الى ذلؾ الدور السمبي  2003بعد عاـ 
الذي  )سمطة الحاكم المدني بريمر(الذي مارستو االدارة االمريكية في المرحمة االنتقالية 

ة توقؼ المشروعات الصناعية الخاصة بسبب يعد انتكاسة جديدة لمقطاع الخاص نتيج
القرارات الخاطئة التي اتخذتيا تمؾ السمطة، عالوة عمى ارتفاع تكاليؼ االنتاج وانعداـ 

 , مقرونا (17)الطمب المحمي عمى منتجاتو بفعؿ اغراؽ السوؽ المحمية بالسمع المستوردة
قوانيف ذات العالقة مثؿ . وضعؼ تفعيؿ ال(18)بغياب االمف واستيداؼ العوائد الرأسمالية

قانوف االستثمار وقانوف حماية المنتج وبالتالي ضعؼ مساىمتو في الناتج المحمي 
بمغت نسبة مساىمة القطاع . وقد (19)االجمالي باألسعار الثابتة نتيجة لعدـ توافرىا

ف الناتج المحمي االجمالي البالغ م(%  44 )نحو 2003الخاص في العراؽ عاـ  
الجدول  2020( في عاـ %42)مميار دوالر لمعاـ نفسو ، انخفضت الى  (77,4)
، عمى اف تمؾ النسب تكشؼ التراجع الكبير لمقطاع الخاص اماـ  (4والشكل )( 4)

القطاع الحكومي وبالتالي ضعؼ الظيير الساند القتصاد الدولة المعوؿ عميو في 
القطاع الخاص خالؿ العقود  التخفيؼ مف ارتفاع معدالت البطالة والفقر فييا . بقى

ة عطمت ية واقتصادية وقانونية ومؤسسيعاني مف مشاكؿ ادار ي ياىامشالثالثة الماضية 
 -:(20)المشكالت هة ومف ىذية التنميدورة االقتصادي في عمم
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( مساىمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحمي االجمالي لممدة 4جدول)
(0226-0202) 

مساىمة القطاع  السنة ت
 العام

 مميار دوالر

النسبة 
% 

مساىمة القطاع 
الخاص مميار 

 دوالر

 النسبة
% 

اجمالي 
 القطاعين
 مميار دوالر

 النسبة
% 

1 2005 55,5 78 04,: 44 77,4 422 
2 2010 422,4 76 50,: 46 454.0 422 
3 2015 427,5 74 79 4: 485,5 422 
5 0202 44:,7 82 64,0 42 482,9 422 

جميورية العراق , وزارة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , بيانات غير  المصدر:
 .0204منشورة لعام 

 
( مساىمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحمي االجمالي لممدة 4)الشكل

(0226-0202) 

 
 (.4المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات جدول )

 

44.4 

100.3 
106.4 

119.6 

21.9 

42.9 

68 

51.2 

66.3 

143.2 

174.4 170.8 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2010 2015 2020 

 اعًبل انمطبػٍٍ يسبًْخ انمطبع انخبص يسبًْخ انمطبع انؼبو 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 

 
 
 1904 

 
ة لمحكومة ية االقتصادياسية بشكؿ عاـ اذ كانت السياالقتصادة يجياب االستراتيغ - أ

ة مما ر االمد وىو البقاء في السمطييا ىدؼ قصيمف عمييي ارتكاسيوتتسـ بكونيا 
مكف اف يتسـ بعدـ وضوح االىداؼ واالنشطة التي يؽ يطر جعؿ القطاع يتجو في 

 .يايتحرؾ في
ف القطاع يحد مف ازمة الثقة بيمكف اف يعدـ وجود بناء مؤسساتي واداري وقانوني   - ة

،فيناؾ حضر عمى  ودت حركتية قيعات قانونيوجود تشر  فضال عفالخاص والدولة 
الحصوؿ عمى الرخص واالجازات وارتفاع  االنشطة كما اففي عدد مف  هتواجد
وعدـ  ة وتضارب قراراتيايرة وتعدد الجيات الرقابيؿ المشروعات الصغيؼ تسجيتكال

عاني مف درجات متفاوتة مف الصعوبة يوضوح االجراءات جعؿ القطاع الخاص 
 .ويتوحسب نوع

عة الربح والمضموف في يعمى استثمارات سر  هة واعتماديالماد واتيضعؼ امكان - د
 ة يس النشاطات االنتاجيارات وليمجاالت المضاربة في العقارات واالراضي والس

ع المنفذة مف قبؿ ىذا يالمستخدمة في المشار ات يات المكننة والتقنيتدني مستو  - س
ع وانعداـ يعمالة المستخدمة وصغر مساحة المشار ميارات الالقطاع مع تدني 

ؿ يؽ وصعوبة الحصوؿ عمى مستمزمات التشغيؿ ومنافذ التسو يمصادر التمو 
 . واستيرادىا

 ستخدمياير مف منتجات القطاع الخاص والمدخالت التي ير االداري لمكثيالتسع  - ط
تو نحو الفرص استثماراتوجيو عتمدىا المستثمر في ية االسعار التي يمما جمد نظر 

ة يا تسببت في اعباء مالية اقتصادير مجديغالمربحة وتضميمو ليندفع في مشاريع 
  .لممستثمر

تأكؿ رؤوس االمواؿ لشركات القطاع الخاص بسبب التضخـ الجامح وخاصة خالؿ  - ػ
 دولة.ة عمى اليالعقوبات االقتصاد ياينات التي فرضت فيفترة التسع

ؿ وارتفاع اسعار الفائدة عمى القروض الممنوحة مف يصعوبة الحصوؿ عمى التمو  - خ
 .ع الخاصةيالمشار  ألصحابقبؿ المصارؼ 
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ة التي فرضت بعد منتصؼ يؿ الخارجي لمعممة االجنبيود المشددة عمى التحو يالق - د
جيزة ومعدات الضرورية مف االقدرة عمى تمويؿ االستيرادات  ات اضعؼينيالثمان

كؿ ىذه االمور حدت مف دور القطاع  ...الخ .ة ية ومواد اولياطيوادوات احت
الخاص في المشيد االقتصادي العراقي وجعمتو أسير القرارات الحكومية غير 
المدروسة ، اذ لـ يتمكف صانع القرار العراقي مف توظيفو في رفع مستوى دخؿ 

ة الفقر في الدولة عمى اف االخيرة لف تتمكف مف مواجية الفرد ومواجية تفاقـ ظاىر 
تمؾ المشكالت اف لـ تسمح لمقطاع الخاص باف يأخذ دوره الحقيقي فييا عبر 
تقميص الروتيف الحكومي ووضع التشريعات المناسبة لذلؾ وبما ال يتعارض مع 

 سيادة الدولة ومكانتيا.
 مديونية العراق الخارجية:  -رابعا

تشكؿ عقبة اماـ تقدـ العراقية سمبا عمى االقتصاد العراقي فيي  المديونيةاثرت       
. وليس (21)وتجعميا خاوية اماـ االزمات التي تواجييا الدولة وتعرقؿ نموىا االقتصادي
في عاـ  مميار دوالر( 408)مديونيتو بحدود  بمغت ادؿ عمى ذلؾ مف العراؽ الذي

. وبالرغـ (22)تعويضات حرب الخميج الثانية نيا ورثيا عف النظاـ البائد بضم 2012
اال انيا ما زالت كبيرة ومرىقة  2018عاـ مميار دوالر في ( 445,0)  مف تراجعيا الى

عمى أف المديونية تعد أحد معوقات التنمية في .(23) لصانع القرار السياسي في الدولة
مبات التراكـ الداخمي تحقيؽ موازنة بيف متط و الحكومة فيالعراؽ وتحدي بارز تواجي

قدرة وفاعمية ل ات اإليفاء بتمؾ الديوف , وىي بذلؾ تكوف كابح ومحدد رئيسيومتطمب
افشاؿ الخطط  .وعميو فأنيا تعمؿ عمى (24)الدولة , فضال عف الفوائد المترتبة عمييا

قتصادي في الدولة ويزيد مف حدة المشكالت التي تعترض عرقمة النمو االالتنموية و 
المسار التخطيطي فييا ومنيا الفقر الذي اصبح المتغير االكثر تأثيرا عمى سموؾ الدولة 

 .عمى المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي  
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 :الفساد المالي واالداري -خامسا
المحظة في العراؽ بؿ تعود جذورىا الى لـ تكف ظاىرة الفساد المالي واالداري وليدة     

تسعينيات القرف العشريف حينما سمحت الدولة بطريقة غير مباشرة بأخذ الرشوة نتيجة 
لتدني مستوى رواتب الموظفيف مقارنة بارتفاع تكمفة متطمبات الحياة ، ومف الالفت 

رير منظمة ،وىذا ما أكدتو تقا  2003لمنظر اف تمؾ الظاىرة اخذت بالتفاقـ بعد عاـ 
. (25) 2004منذ عاـ كأكبر الدوؿ فسادا في العالـ العراؽ  الشفافية الدولية ،اذ برز

تفاقـ تمؾ  اف سمطة االئتالؼ الموحدة برئاسة بوؿ بريمر مسؤولة وبشكؿ كبيرعمى 
عف  حينما اعمنت سمطة االئتالؼ 2003الظاىرة فيي ، اذ بدا اوؿ تسجيؿ بعد عاـ 

صة إلعادة االمواؿ المخص ناىيؾ عف ىدرمف امواؿ النفط,  مميار دوالر( :) فقداف
مميوف  (2:)مميار دوالر لـ تستمـ الدولة سوى  ( 02) مجموع اعمار الدولة, فمف 

،اذ بمغ  وبفعؿ تمؾ المقدمات استشرت ظاىرة الفساد في جميع مفاصؿ الدولة .(26)
مميار دوالر  ( 468,222) زىاء ( 2018 – 2005) لمدةحجـ اليدر المالي في ا

بينما اجمالي االمواؿ الميدورة ، مف (% 07 )ت نسبتواذ بمغ 2010في عاـ اعالىا 
) مميار دوالر وبنسبة( 4,509)زىاء  فييا فقد حجـ اليدر  2007ي عاـ يا سجؿ فأقم

الفساد المستشري في  عمى اف( . 5( والشكل)  5الجدول)  (مف اجمالييا% 2,5
المستثمريف  ستثمار االجنبي والمحمي كوفمعدالت اال خفضالى  ادى مؤسسات الدولة

يتجنبوف االستثمار في البيئة التي يظير فييا الفساد , وكذلؾ ىدر الموارد بسبب تدخؿ 
المصالح الشخصية بالمشاريع العامة لمتنمية والفشؿ في الحصوؿ عمى المساعدات 

المالي ، ناىيؾ عف الفساد االداري  ب فشؿ الدولة في مواجية افة الفساداالجنبية بسب
ىجرة الكفاءات االقتصادية نتيجة غياب التقدير وبروز المحسوبية في الذي ادى الى 

نتيجة لذلؾ تفاقـ عجز الموازنة العامة كوف , و  في الدولة اشغاؿ المناصب العامة
نفقات يعمؿ عمى تقميؿ االيرادات العامة وزيادة ال الفساد بمظيريو المالي واالداري

 وىذا ناتج عف ضعؼوتيريب الضرائب ومحاولة الحصوؿ عمى اعفاءات الضريبية, 
تيا عمى البنوؾ والتجارة الخارجية سيطر  الحكومة عمى فرض الرقابة وتدني مستوىقدرة 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 

 
 
 1901 

ونوع الخدمة المقدمة لممواطف ،مما ادى الى تراجع اداء مؤسسات الدولة وجعميا غير 
 .(27)فييا  زيادة الفقرساسية واسيـ في يا االوظائفقادرة عمى اداء 

 :غياب التخطيط االستراتيجي في المجاالت االقتصادية -خامسا
التخطيط االستراتيجي ضعؼ مستوى ب 2003االقتصاد العراقي بعد عاـ  اتصؼ    
عكس التدىور السياسي سمبا عمى اذ انبالدولة  بب االوضاع السياسية التي المتبس

التحوالت السياسية وما  ادت امة والتخطيط االقتصادي خاصة اذالجانب التخطيطي ع
في  االساسية اليياكؿ االقتصاديةضعؼ  رافقيا مف تدىور لمبيئة االمنية الى 

مما اسيـ في وىف الدولة عمى المستوى االقتصادي وزاد مف معدالت  .(28)الدولة
 البطالة والفقر فييا.

 (  5الجدول)
 (0249-0226ونسبتو في العراق لممدة) حجم الفساد المالي 

 انُسبت % حجى انهذس انًبنٍ يهُبس دوالس انسُت ث

1 2005 1,140 2 

2 2006 3,510 1 

3 2001 1,428 0,4 

4 2008 3,510 1 

5 2009 3,510 1 

6 2010 92,820 26 

1 2011 3,510 1 
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8 2012 11,850 5 

9 2013 10,110 3 

10 2014 18,540 22 

11 2015 1,140 2 

12 2016 35,100 10 

13 2011 53,550 15 

14 2018 31,842 10,6 

 %100 351,000 انًجًىع 15

المصدر: زينب عمي مظموم ، تحميل جغرافي سياسي لمؤشرات الحكم الرشيد دراسة 
تطبيقية عمى العراق ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة 

 4:2،ص :024المثنى،
 (  5)الشكل

 (0249-0226حجم الفساد المالي ونسبتو في العراق لممدة) 

 
 (.5المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى بيانات جدول )
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 المطمب الثالث: اثر ظاىرة الفقر عمى امن االنسان العراقي

السياسية  بتأميف حقوؽ االنساف قياـ الدولة يشير االمف االنساني في جوىره الى    
)القومي والديني بغض النظر عف انتمائو االثنوغرافي   واالقتصادية واالجتماعية

، واوؿ تمؾ الحقوؽ ضماف امنو في المشاركة السياسية الفاعمة وتوفير لقمة  والساللي(
العيش الكريـ ، عالوة عمى تاميف متطمباتو الخدمية ، عمى اف تمؾ المؤشرات تتبايف 

قد  يالعراق صانع القرار عا لتقدـ الدولة وتبنييا لمحكـ الرشيد ، ولعؿمف دولة واخرى تب
تحقيؽ االمف االنساني لمواطنيو وىذا متأتي مف التحديات الجيوبولتيكية اخفؽ في 

عف غزو الواليات  الناجمة 2003والجغرافية السياسية التي واجيت الدولة بعد عاـ 
ية واقتصادية اسيمت في تفاقـ ظاىرة الفقر المتحدة لمعراؽ وما رافقو مف مشكالت سياس

االحاطة  وألجؿالتي القت بظالليا عمى المجتمع العراقي وقوضت امنو االنساني 
  -بالموضوع سيتـ تناولو بالشكؿ االتي :

 االمن السياسي: -اوال
ثمة تأثير لظاىرة الفقر عمى االمف السياسي العراقي ، اذ تـ استمالة بعض افراد    

الطبقة الفقيرة مف قبؿ الفواعؿ االقميمية والدولية المعادية لمدولة لتقويض االستقرار 
، وتبعا لذلؾ  2003السياسي فييا مف اجؿ افشاؿ العممية السياسية الوليدة بعد عاـ 

لممواطنيف العراقييف وكممت االفواه الراغبة بتغيير الواقع  قيدت المشاركة السياسية
)االنبار ، تكريت ،  السياسي في الدولة ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف المحافظات الغربية

( التي اسيرة التأثير الخارجي المتحكـ بحراؾ الجماعات الخارجة عف القانوف الموصل
 ال الحصر بمغ عدد عمميات االرىابيةؿ المنحدرة مف البيئات الفقيرة ، فعمى سبيؿ المثا

لممدة مف   (6) الجدولعممية ارىابية  (07476) سياسية زىاءالدوافع ذات ال
الذي شرد اكثر مف مميوني  عالوة عمى الجرحى والتيجير القسري ( 2003-2021)

 . مواطف عراقي
 

 االمن الغذائي: -ثانيا
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ثمة عالقة عكسية بيف معدالت الفقر واالمف الغذائي فكمما زادت نسبة الفقر في      
دولة ما كمما تراجع مستوى االمف الغذائي فييا ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف العراؽ الذي 
يعاني مف تدىور االمف الغذائي لمواطنية بسبب تزايد معدالت الفقر وتشير 

( مف افراد الشعب غير امنيف غذائيا  % 46)  االحصاءات الرسمية الى اف
وىذه نسبة كبيرة جدا وقابمة لمزيادة بسبب فشؿ االجراءات الحكومية  (6الجدول)

 الخاصة بالحد منيا  .
 االمن البيئي: -ثالثا

 االنسافالواقع البيئي وحماية تحسيف  دور الدولة في تدور فمسفة االمف البيئي حوؿ    
د التشريعات والقوانيف المناسبة لذلؾ، عالوة عمى الدور مف مضار تدىورىا عبر ايجا

التنفيذي الفعاؿ في تنفيذىا ، وفيما يخص العراؽ يمحظ اف الحروب الكثيرة التي 
خاضتيا الدولة اسيمت في تدىور البيئة العراقية وتراجع مستوى االمف البيئي فييا ، 

عدـ قدرة القسـ االكبر مف ناىيؾ عف دور ظاىرة الفقر في تفاقـ تمؾ المشكمة بسبب 
افراد الشعب عمى االيفاء بمتطمبات العيش ، مما دفعيـ الى السكف في العشوائيات ذات 

%( مف اجمالي 12البيئة المتردية ، اذ بمغت نسبة سكاف العشوائيات في الدولة نحو) 
وىذه النسبة مؤشر خطير عمى تداعي الوضع  (6الجدول) 2021سكانيا في عاـ 

 شريحة كبيرة مف الشعب العراقي.البيئي ل
 (6جدول)

 0204لعام  مؤشرات االمن االنساني في العراق
 

 ث

 

يؤششاث االيٍ 

 االَسبٍَ

 

 حأثُش انفمش فٍ يؤششاث االيٍ االَسبٍَ

1 

 

 ( ػًهُت اسهببُت فٍ انؼشاق  26165حُفُز صهبء )  االيٍ انسُبسٍ

2  

 االيٍ انغزائٍ

  

 يٍ انؼشالٍُُ غُش ايٍُُ غزائُب  (35% ) 
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3  

 االيٍ انبُئٍ

% يٍ انؼشالٍُُ َمطُىٌ فٍ انؼشىائُبث انغُش صبنحت نهؼُش 12

  وفك انًحذداث انبُئُت انًحهُت

4  

 االيٍ انشخصٍ
  ٍَسبت جشائى انمخم انًشحكبت فٍ انؼشاق ححج وطأة انفمش ه

 .( جشًَت لخم4100%( يٍ اجًبنُهب انببنغ) 45)

  يٍ 40َسبت اَخحبس انًخضوجٍُ فٍ انؼشاق انً اسحفبع %

 (2021-2005نهًذة) اجًبنٍ حبالث االَخحبس فٍ انذونت

5  

 االيٍ االلخصبدٌ

  

 دوالس 40انؼشالٍُُ ال َخجبوص دخههى ػٍ  يٍ( % 31)

6  

 االيٍ انًجخًؼٍ

 

 2014( اسشة ػشالُت فٍ ػبو 150296حهجُش) 

1  

 االيٍ انصحٍ
 ٍُ( انف يصبة35بًشض انسشطبٌ انً)  اسحفبع ػذد انًصبب 

 ً(  25 )اسحفبع يؼذل وفُبث االطفبل دوٌ انخًس سُىاث ان

 ببألنف

  (ًسُت59,5حشاجغ ايذ انحُبة انًخىلغ فٍ انؼشاق ان )  يمبسَت

 (83-19ببنًخىسط انؼبنًٍ انزٌ َخشاوح بٍُ )

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى:
 . 0200جميورية العراق ، وزارة الصحة، بيانات غير منشورة لعام 

جميورية العراق ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بيانات غير منشورة لعام 
0200 . 

جميورية العراق، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، بيانات غير منشورة 
 . 0200لعام 

 .(0بيانات جدول رقم )
 االمن الشخصي: -رابعا

تأثر االمف الشخصي في العراؽ بشكؿ كبير بظاىرة الفقر وما نجـ عنيا مف    
مشكالت اجتماعية ميددة لكياف االسرة والفرد ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بمغت 

مف  %(56)نسبة جرائـ القتؿ بدافع الفقر وتردي الواقع االقتصادي في العراؽ نحو 
( ، ناىيؾ عف  2021-2005جريمة لممدة ) (5822) بالغاجمالييا في الدولة ال
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مف اجمالي حاالت %( 52)ارتفاع نسبة انتحار المتزوجيف بسبب ضنؾ العيش الى 
فاف ىذه المؤشرات تبيف حجـ ، وعميو  (6الجدول)االنتحار في العراؽ لممدة نفسيا 

مؤسسات الدولة التحدي الكبير الذي يواجو االمف الشخصي في الدولة وبالتالي فاف 
الرسمية وغير الرسمية مدعوه الى التعاوف فيما بينيا لمواجية تمؾ الظاىرة والحد مف 

 تأثيراتيا التي باتت تعصؼ بأمف الفرد والمجتمع.
 االمن االقتصادي: -خامسا

ال يخفى عمى المختصيف حجـ التدىور الذي طاؿ الييكؿ االقتصادي العراقي بعد    
وما أفرزه  ذلؾ االحتالؿ مف  2003تحدة االمريكية لمدولة في عاـ احتالؿ الواليات الم

 تداعيات عمى الدولة عامة والمجتمع خاصة ، أذ ارتفعت معدالت البطالة والفقر فييا
بسبب تدني مستوى دخؿ الفرد  عامة وفي جنوبيا خاصة الذي يعد غير امف اقتصاديا

اقييف غير امنييف اقتصاديا ومستوى مف العر  %(48)، وتشير البيانات الرسمية الى اف 
 ،مما يجعميـ غير قادريف عمى تمبية (5الجدوؿ ) ( دوالر52)دخميـ ال يتجاوز 

متطمبات الحياة في ظؿ غالء المعيشة في الدولة بسبب غياب االستقرار السياسي فييا 
 بفعؿ المؤثرات الداخمية والخارجية.

 االمن المجتمعي: -سادسا
بيف االمف المجتمعي وبيف استقرار الدولة فال أمف مجتمعي دوف  ثمة ارتباط وثيؽ   

شعب ويزيد مف استقرار الدولة كوف االخير يعزز الروابط االجتماعية بيف مكونات ال
متانة العقد االجتماعي فييا الذي تدور حولو فكرة كياف الدولة ونظاميا السياسي ، 

ستقرار ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف بالمقابؿ تتداعى تمؾ المقدامات بانييار ذلؾ اال
بفعؿ التدخؿ الخارجي الذي  2003العراؽ الذي تصدع العقد االجتماعي فيو بعد عاـ 

غذى التطرؼ والفرقة واالنقساـ بيف المكونات المجتمعية في العراؽ ووضع الدولة عمى 
عميا ) المرجعية الدينية الاعتاب الحرب االىمية لو تدخؿ جماعات الضغط غير الربحية

ودورىا في وأد الفتنة، و يعد التيجير القسري مف ابرز مؤشرات  في النجف االشرف(
فقداف االمف المجتمعي في العراؽ فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بمغ عدد العوائؿ 
العراقية الميجرة قسرا بعد اجتياح تنظيـ داعش االرىابي لغربي العراؽ زىاء 
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عمى اف الجماعات المسمحة العراقية التي انخرطت  ،(6الجدول ) عائمة  (4620:7)
مع ذلؾ التنظيـ االجرامي ومكنتو مف مد نفوذه غالبيتيا مف الطبقات الفقيرة او 

 كالبعثييف وضباط الجيش السابؽ ومنتسبي  2003المتضررة مف سياسة الدولة بعد عاـ 
التي يرتكزوف عمييا ظيفية الو المعنوية و االجيزة االمنية المنحمة الذيف فقدوا امتيازاتيـ 

الباىظة، عالوة عمى دافع االنتقاـ المتولد لدى غالبيتيـ تجاه  في تمبية متطمبات الحياة
 . العممية السياسية الجديدة في العراؽ

 االمن الصحي: -سابعا
ال يختمؼ واقع االمف الصحي عف بقية مؤشرات االمف االنساني في الدولة ، أذ اف    

العراقييف بال اماف صحي تفتؾ بيـ االمراض دوف وجود رعاية صحية حقيقية غالبية 
ىبط متوسط أمد الحياة ت العالقة ، ونتيجة لتمؾ الظروؼ تقدـ ليـ مف قبؿ الجيات ذا

بأمد الحياة العالمي الذي يتراوح  سنة وىو منخفض جدا مقارنة( 6,:6)في العراؽ الى 
، فضال عف ارتفاع معدؿ وفيات االطفاؿ دوف   2021 في عاـ ( سنة94-:8) بيف

 ( الف46الى )باأللؼ( ووصوؿ عدد المصابيف بمرض السرطاف  25الخامسة الى )
وىذا متأتي مف تراجع دور الدولة في تقديـ الخدمات الصحية  ، (6الجدول )مصاب 

اني مف مف جانب وتفشي افة الفقر وتفاقميا مف جانب اخر السيما اف العوائؿ الفقيرة تع
سوء التغذية عالوة عمى عدـ تمكنيا مف تحمؿ تكاليؼ العالج في والمستشفيات 
الخاصة التي باتت تنتشر في الدولة بعد عجز االخيرة عف اخذ دورىا في تقديـ الرعاية 

ووفقا لتمؾ المعطيات نخمص الى حقيقة مفادىا اف افة الفقر  الصحية لمواطنييا 
ابعدت العراؽ عف تحقيؽ االمف الصحي الذي يعد  صحيوبالتظافر مع تردي الواقع ال

  مف مرتكزات االمف القومي في الدولة.
 النتائج : –أواًل 

 وبعده 2003قبؿ عاـ  تيا الدولةالصراعات السياسية التي خاضالحروب و عممت   -1
ما ادى الى استفحاؿ ظاىرة ، م  ومواردىا االقتصادية عمى اضعافيا واستنزاؼ امكاناتيا

جنوبييا والسيما محافظات )المثنى والقادسية و  الدولة عامةعمى مستوى  فقر فيياال
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% ، 43% ، 45% ،  52وميساف وذي قار ( التي بمغت نسب الفقر فييا نحو )
 .% ( عمى التوالي وىذا يعكس االىماؿ الحكومي الواضح لتمؾ المحافظات41
ذا الى ريعية اقتصاده كشؼ البحث عف ضعؼ الييكؿ االقتصادي في العراؽ وى -2

،اذ يعتمد عمى المورد النفطي بشكؿ رئيس في رسـ السياسة االقتصادية لمدولة التي 
تعثرت كثيرا بسبب التحوالت السياسية التي شيدتيا الدولة مف جانب وتذبذب اسعار 
النفط مف جانب اخر، مما جعميا واىنة اماـ التحديات التي واجيتيا وما رافقيا مف 

ة لتدخؿ الفواعؿ جتماعية ولعؿ الفقر ابرزىا كونو ىيئ االرضية المناسبمشكالت ا
 .  االقميمية والدولية في الشأف الداخمي العراقي وبالتالي تقويض االمف االنساني بو

تفعيؿ دور القطاع الخاص بسبب البيروقراطية  فشؿ السياسات الحكومية في -3
ا رئيسا اماـ جيود اري التي تعد محدداالدارية وتفاقـ ظاىرة الفساد المالي واالد

 . 2003الحكومات العراقية المتعاقبة الرامية الى معالجة مشكمة الفقر بعد عاـ 
 الدولة عامة في 2003بعد عاـ  غياب التخطيط االستراتيجيأظير البحث  -4
تصاعد حدة الصراعات السياسية فييا مف بسبب  خاصة ، المجاالت االقتصاديةو 

حاصصة الحزبية في شغؿ المناصب العميا في الدولة مف المحسوبية والمجانب وبروز 
  جانب اخر ، وبالتالي فاف رسـ سياسة الدولة يرتكز عمى الحموؿ الترقيعية ال المخططة

 . االمر الذي عمؽ مشكمة الفقر وزاد مف  تأثيرىا السمبي في االمف االنساني العراقي
عالوة عمى  فرد العراقيالحالة النفسية لمعمى  كشؼ البحث عف تأثير ظاىرة الفقر -5

او الى انتياج السموؾ العدواني  ودفعياالبعض منيـ  الروح الوطنية لدى عؼااض
اذ ارتفعت معدالت الجريمة والعمميات  ،ضد الدولة عامة والمجتمع خاصة االجرامي

 االرىابية التي يعد الفقر احد اسبابيا الرئيسة. 
 

 :التوصيات  -ثانيًا 
 كونو في العراؽ ضرورة العمؿ عمى محاربة الفساد المالي واالداري المستشري -1

 . السبب الرئيس لتدىور الواقع االقتصادي وتفاقـ ظاىرة الفقر في الدولة
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تقميؿ الروتيف الحكومي وتسييؿ منح  برع دولةالمناخ االستثماري في ال يفتحس -2
الف ذلؾ االمر سيسيـ في تشغيؿ العاطميف عف العمؿ الذيف يا الرخص االستثمارية في

فشمت السياسات الحكومية في تشغيميـ ، يؤدي تحسيف واقعيـ المعيشي ، ناىيؾ عف 
احتوائيـ في ميداف العمؿ سيقمؿ سيحد مف امكانية استمالتيـ مف قبؿ الجماعات 

  . 2003االرىابية واالجرامية التي نشطت في العراؽ بعد عاـ 
كي يكوف ساندًا لجيود الحكومة في استيعاب  العراقي دعـ القطاع الخاص -3

 . والتخفيؼ مف مشكمة الفقر العاطميف عف العمؿ
دعـ المشاريع الصغيرة عف طريؽ فتح القروض الميسرة لمعاطميف عف العمؿ ،  -4

 قائمة .كي ال توضع في غير محميا وبالتالي تبقى المشكمة  ىاعف متابعة تنفيذ فضالً 
 خاصةالكافية  اتعاطميف عف العمؿ واكسابيـ الميار ايجاد مراكز خاصة لتدريب ال -5

يفتقروف لمخبرة والمؤىؿ العممي الالـز لمتوظيؼ الحكومي او  غمبيتيـما عممنا اف اذا 
 العمؿ في القطاع الخاص .

التي الت حجـ المشك تالئـدعـ النشاط الزراعي عف طريؽ ايجاد سياسة زراعية  -6
تي تفاقـ ظاىر  السيّما اف تدىور الزراعة اسيـ في عامة دولةيعانييا الفالح في ال

 .البطالة والفقر
 :ىوامش البحث ومصادره

                                                           
عبيؼخ  ٔسارح انزؼهٍى انؼبنً ٔانجحش انؼهًً, انفمز ٔانذٔنخ, احًذ خهٍم انحسًٍُ,  - 1

 39,ص2010ثبثم,
,  1دار انكُٕس األدثٍخ نهُشز,ط انؼزاق يشكالد انحبضز ٔخٍبراد انًسزمجم, ػهً حُٕش, - 2

 117,ص2000
صجبػ رحٍى يٓذي االسذي, يسزمجم انزًٍُخ انجشزٌخ فً ضٕء يسزغذاد انجٍئخ االلزصبدٌخ فً - 3

 70,ص2010انؼزاق, أطزٔحخ دكزٕراِ, كهٍخ اإلدارح ٔااللزصبد, عبيؼخ انكٕفخ,
انزفبٔد  انفمز,-انجطبنخ اَصبر االعزًبػٍخ نجزايظ اإلصالػ االلزصبدي, طبرق فبرٔق انحصزي,- 4

 234, ص2007رٕسٌغ انذخم, انًكزجخ انؼصزٌخ نهُشز, فً
يشكهخ انجطبنخ االسجبة ٔانُظزٌبد ٔاالصبر فً انًغزًغ انؼزالً  , ثحش يُشٕر فً يغهخ انؼهٕو  - 5

 .37, ص 2009, عبيؼخ انمبدسٍخ ,  4االعزًبػٍخ , انغًؼٍخ انؼزالٍخ نؼهى االعزًبع , انؼذد
انًُظًخ انؼزثٍخ نهزًٍُخ انشراػٍخ، دراسخ ارغبْبد ٔيؤشزاد انفمز فً  ,عبيؼخ انذٔل انؼزثٍخ -- 6

 11ص،  2009انذٔل انؼزثٍخ ، انمبْزح ، 
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,  2003انؼزاق ثؼذ ػبو  احًذ شكز حًٕد انصجٍحً , ظبْزح ػذو االسزمزار انسٍبسً فً - 7

 .78, ص 2017، انغبيؼخ انًسزُصزٌخ،  35انًغهخ انسٍبسٍخ ٔانذٔنٍخ ، انؼذد 
طٍُخ نهزخفٍف انٕ االسززارٍغٍخ، نإلحصبءعًٕٓرٌخ انؼزاق ، ٔسارح انزخطٍط، انغٓبس انًزكشي  -(8)

 1،ص2009، ، زيٍ انفم
، انًغهخ انسٍبسٍخ  2003احًذ فبضم عبسى دأد , ػذو االسزمزار انًغزًؼً فً انؼزاق يب ثؼذ  - 9

 .10, ص2014، انغبيؼخ انًسزُصزٌخ ، 25ٔانذٔنٍخ ،انؼذد 
,  2003ٔسبو حسٍٍ ػهً انؼٍضبٔي , انزحذٌش ٔاالسزمزار فً انُظبو انسٍبسً انؼزالً ثؼذ ػبو  - 10

ٔانسٍبسٍخ ٔااللزصبدٌخ نهُشز ,  االسززارٍغٍخانطجؼخ األٔنى , انًزكش انذًٌمزاطً انؼزثً نهذراسبد 
 .135, ص 2018أنًبٍَب , 

 .13, ص 2011, ْال نهُشز ٔانزٕسٌغ ,  يحًٕد انشُبٔي , انؼزاق انزبئّ ثٍٍ انطبئفٍخ ٔانمٕيٍخ - 11
ػجبص كبظى عٍبد انفٍبض , صجبػ لبسى االيبيً , انخصخصخ ٔرأصٍزْب ػهى االلزصبد انٕطًُ  - 12

 .380, ص 2015, يزكش انكزبة االكبدًًٌ نهُشز , 
ق احًذ شكز حًٕد انصجٍحً , االشكبنٍبد االعزًبػٍخ ٔااللزصبدٌخ  ٔثُبء دٔنخ انًذٍَخ فً انؼزا - 13

 .25, ص2017, انغبيؼخ انًسزُصزٌخ , 35, انًغهخ انسٍبسٍخ ٔانذٔنٍخ , انؼذد 2003ثؼذ ػبو 
صبيز ػجذ انؼبنً كبظى , ٔالغ االلزصبد انؼزالً ٔيزطهجبد اصالحّ , يغهخ انًضُى نهؼهٕو  - 14

 .47, ص2017, عبيؼخ انًضُى , 7, انًغهذ 1االدارٌخ ٔااللزصبدٌخ , انؼذد
, االنٍبد انٕاعت رٕفزْب الَزمبل انؼزاق يٍ االلزصبد انًخطط انى الزصبد سحز لبسى يحًذ  - 15

 .18, ص 2011، دائزح االحصبء ٔاالثحبس، ثغذاد ،  انسٕق ، انجُك انًزكشي انؼزالً
سُذص عبسى شؼٍجش , انمطبع انخبص انؼزالً انٕالغ ٔضزٔرح االصالػ , عبيؼخ انمبدسٍخ ,  -16

 َززٍَذ ػٍ:انشجكخ انذٔنٍخ نهًؼهٕيبد اال

 content-http://qu.edu.iq/repository/wp 
صبدق ػهً انطؼبٌ , انمطبع انخبص فً انؼزاق انٕالغ ٔانًؼٕلبد ٔاالصالحبد , يغهخ كهٍخ  - 17

 .45, ص 2017عبيؼخ انكٕفخ , , انسُخ انحبدٌخ ػشزح ,  20انززثٍخ نهجُبد نهؼهٕو االَسبٍَخ , انؼذد
–انًؼٕلبد –حسٍٍ ػهً ػجذ ,صبدق ػهً انطؼبٌ , انمطبع انخبص فً انؼزاق انٕالغ  - 18

, انسُخ انحبدٌخ ػشزِ, عبيؼخ 20يغهخ كهٍخ انززثٍخ نهجُبد نهؼهٕو االَسبٍَخ , انؼذد  االصالحبد
 .44, ص 2017انكٕفخ , 

الَزمبل انؼزاق يٍ االلزصبد انًخطط انى الزصبد سحز لبسى يحًذ, االنٍبد انٕاعت رٕفزْب  - 19

ٔاالثحبس , لسى االلزصبد انكهً  نإلحصبءانسٕق , انجُك انًزكشي انؼزالً , انًذٌزٌخ انؼبيخ 
 .20, ص2011ٔانسٍبسٍخ انُمذٌخ , 

سؼبد لبسى ْبشى انًٕسٕي , االصالػ االلزصبدي ٔرؼشٌش رًٍُخ انمطبع انخبص ثبنؼزاق ,  - 20

 .225, ص2013, عبيؼخ ثغذاد , 9, انًغهذ 36انؼزالٍخ نهؼهٕو االدارٌخ , انؼذدانًغهخ 
ظبفز طبْز حسبٌ ,رحذٌبد االلزصبد انؼزالً ثؼذ االَسحبة االيزٌكً يشكهخ انجطبنخ ٔايكبٍَخ  - 21

 .11, ص2012حهٓب, دراسبد دٔنٍخ , انؼذد انضبًَ ٔانخًسٌٕ , 
 .169, صٔسبو حسٍٍ ػهً انؼٍضبٔي , يصذر سبثك  - 22
عًٕٓرٌخ انؼزاق , ٔسارح انزخطٍط , انغٓبس انًزكشي نإلحصبء , ثٍبَبد غٍز يُشٕرح نؼبو  - 23

2019. 
احًذ شكز حًٕد انصجٍحً ,االشكبنٍبد االعزًبػٍخ ٔااللزصبدٌخ ٔثُبء انذٔنخ انًذٍَخ فً انؼزاق  - 24
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