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  ةلخالصا

ن ذلــك بأهــداف ر لــم یقتــه كهــدف للتنمیــة مــاالنمــو االقتصــادي ال یكفــي لوحــدأنأظهــرت تجــارب الــدول النامیــة 

لــیص الفقــر وزیــادة عدالــة توزیــع الــدخل وتــوفیر قتإلــىأخــرى یــتم تنظیمهــا لخطــط التنمیــة القومیــة بحیــث تــؤدي بالنتیجــة 

  .مستلزمات الحیاة األساسیة 

العـراق االجتمـاعي ومسـتوى المعیشـة فـيبانـالجتناول هذا البحث هدفین أولهما مدى التطور الذي حصل فـي 

بانــــالجأثارهــــا علــــى وفتــــرة الحــــربســــماترف علــــى تعــــفهــــو اليانالثــــأمــــا الهــــدف . 1985ولغایــــة 1970منــــذ عــــام 

  .في المجتمع الریفياشي عالماالجتماعي و 

واالعتمادیــة كقیــاس للمســتوى االنســجاما تتمتــع بــه مــن مســتوى مــن مــاســتخدم الباحــث طریقــه األرقــام القیاســیة ل

  .1985-1970دة بین عام تممى المعاشي وقد تم تحدید ثالثة فترات ضمن السلسلة الزمنیة الاالجتماعي والمستو 

هـي علیـه فـي عمـا بشـكل عـامتقـل 1985طقـة الجنوبیـة فـي سـنه مستویات المؤشرات في المنأنوجد الباحث 

  .راق ـمن بقیه مناطق العبحر بظروف ال  تأثراً أكثرتانكالمنطقة المذكورة أنإلىبقیه مناطق العراق  ویعزى ذلك 

اري والحــرب مــن جهــة ثمفــاق االســتنللعالقــة مــا بــین مســتوى المعیشــة مــن جهــة واألةلمقــدر اویســتدل مــن النمــاذج 

فـــاق نكـــل مـــن مســـتوى المعیشـــة العـــام والنـــاحیتین االقتصـــادیة واالجتماعیـــة یعتمـــد بشـــكل معنـــوي علـــى األأنإلـــىأخـــرى 

  .رب حقق قبل فترة الحتاالستثماري الم
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Abstract
Experiment in the developing countries have shown that economic development 

alone is not enough as ultimate goal for development. This goal must go hand in hand with 
other goals planned for national development so as to lead to decreasing poverty and 
increasing the fair distribution of national income as well as providing the basic elements of 
life.

The present paper explores two objectives; the first the extent of development in the 
social aspect and standards of living in Iraq since 1970 till 1985. The second objective 
explores the characteristics of war and its consequences on the social and living standards 
of the population.
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The researcher has used “Standard Digits Method” due to its reliability and 
coherence to measure the social and living standards. These periods within the temporal 
sequence from 1970 - to - 1985 have been identified. It has been found that indicators in the 
south region in 1985 are generally less in comparison with other regions in Iraq. This can
be attributed to the fact that these regions suffered greatly from war in comparison with 
other regions.

Samples estimating the relationship between standards of living and investment 
expenditures and war show that each general standard of living and the economic and social 
aspects depend significantly on investment expenditures achieved before the war.

  

  المقدمة

وتـوفیر رفـاه سكانقتصادیة هو بلوغ أقصى ما یمكن بلوغه من مستوى معیشي للالهدف األساسي للتنمیة االأن

ومـن مسـتلزمات تحقیـق الرقـي االجتمـاعي تزایـد . العیش وٕازالة الفوارق االجتماعیة وتحقیـق تكـافؤ الفـرص للمجتمـع برمتـه

ازدیــاد العدالــة مــا بــین الفـــرد وســائل االتصــال مــا بــین أفــراد المجتمــع كوســائط النقــل والتلفــون والصــحف والرادیــو وكــذلك

  .والمجتمع واألجیال المتعاقبة

االجتمـاعي واالقتصـادي بانالجما تتطلبه من تضحیات وما تخلفه من ظروف تؤثر سلبا على أنأما الحرب ف

  .فضال عن اآلثار التي تتركها على مستوى معیشة الفرد

تي استند علیها الباحث متناوال العالقة بین التنمیـة النظریة واألسس اإلحصائیة الالجوانبموضوع البحث عالج 

ثـم قـام التكنولـوجيي والرقـي االجتمـاعي والتقـدم اإلنساناالقتصادیة ومستوى المعیشیة ووضح األوجه التي تتعلق بالتطور 

شـة خـالل كمـا تنـاول المسـتوى االجتمـاعي ومسـتوى المعی.ابقیاس المستوى االجتماعي ومستوى المعیشة وحدد مؤشـراتهم

وتناول البحث المسـتوى االجتمـاعي واثـر فتـرة . بشكل عام للناحیتین االقتصادیة واالجتماعیة  1985-1970السنوات 

الفـرق بـین التطـور أوجـهمتنـاوال االجتماعیـةالحرب على المستوى المعاشـي وحـدد أهـم المؤشـرات المختـارة لتمثیـل الناحیـة 

أهـداف خطـة التنمیـة القومیـة فـي إلـىوتعـر ض البحـث . تأثیر الحرب علـى ذلـكاالقتصادي والتطور االجتماعي ومدى 

هــا أنجملــة مــن  التوصــیات التــي یــرى إلــىرفــع المســتوى االجتمــاعي واثــر التنمیــة والحــرب علــى هــذا إال تجــاه لیتوصــل 

  .د الحرب مناسبة لفترة ما بع

  

  

  

  

  

  

  

  

  جتماعیةدیة واالالنمو االقتصادي شرط لتحقیق التنمیة االقتصا

حصـول تغیـرات جذریـه فـي مفهـوم التنمیـة وعلـى وجـه التحدیـد فـي إلـىأظهرت تجارب الـدول فـي مجـال التنمیـة 

الهدف األساسي للتنمیة فـي الـدول النامیـة أنفقد اعتقد المهتمین بشؤون التنمیة في الخمسینات والستینات .الدول النامیة 
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حیـث اعتمـد . توى دخـل الفـرد وتحقیـق الرفـاه االجتمـاعي ألبنـاء الشـعبهو تحقیق النمو االقتصـادي المتمثـل بتعظـیم مسـ

ثمــــار النمــــو االقتصــــادي أنومفادهــــا آنــــذاكســــائدةكانــــتوالتــــي )tricle-down(االنســــیابهــــذا االعتقــــاد علــــى فكــــرة 

ل اثبـت عـدم الحاأنغیر . مختلف فئات المجتمع لتساهم في مشاكل الفقر ورفع مستوى المعیشةإلىواالجتماعي تنساب 

مصـحوبا بتـدني الواقـع االجتمـاعي مـن ناالنمو االقتصادي لتلك الدول كـأنصحة تلك الفكرة لمعظم الدول النامیة حیث 

النمو االقتصادي ال یكفي لوحده كهـدف أنخالل زیادة الفقر وسوء توزیع الدخل لذلك توفرت قناعة في مطلع السبعینات 

تقلیص البطالة وتوفیر مستلزمات الحیاة األساسـیة إلىأهداف أخرى تؤدي في النتیجة ینبغي وضعوٕانماللتنمیة والتغییر

  .)1(االجتماعي بانالجلفرص من خالل توفیر النمو في اوتحقیق تكافؤ 

یمكـن تشـخیص مـإانو النمو االقتصادي هو شرط لتحقیق التنمیة ولكنة فـي ذات الوقـت لـیس شـرطا كافیـا لوحـده 

  ) :2(التنمیة هيلعملیة أوجهأربعة 

  .ي اإلنسانالتطور -1

  .يالتكنولوجالتقدم -2

  .لرقي االجتماعي ا-3

.التحسن االقتصادي-4

مثمـره صـحیحةمن خالل تمتعه بحیاة اإلنسانوهذه األوجه تسعى مجتمعة لتحقیق االستغالل األقصى لطاقات 

  :لتحقیق ذلك هو األساسیةومن أهم ا لمستلزمات 

  .ذاء من حیث الكمیه والنوعیةكفایة الغ- 1

  .توفیر الظروف والخدمات الصحیة المالئمة -2

  .فرص العمل واستقرارها انوضمكفایة المستوى التعلیمي - 3

  .والمهنة وحریة التصرف بالدخل والثروةانالمكحریة االختیار للعمل من حیث انضم-4

زیــــادة التكامــــل االجتمـــــاعي وتطــــور العالقـــــات إلـــــىاالجتمــــاعي  یقصـــــد بــــه التغیــــرات التـــــي تــــؤدي يالرقــــأن

يالتكنولــوجویســاعد علــى تحقیــق التقــدم بانــجوالمؤسســات االجتماعیــة بالشــكل الــذي یزیــد مــن العدالــة االجتماعیــة مــن 

  .أخربانجوالنمو االقتصادي من 

ــ وضــوابطه وقوانینــهده تقــاس درجــه الرقــي االجتمــاعي بحجــم المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه الفــرد والــذي یلتــزم بتقالی

اللغـة أو یره محـدده علـى أسـاس العشـیرة أوفئـة صـغإلـىالفـرد تمـاءانلفـة یكـون تخاالجتماعیة األخرى ففي المجتمعات الم

مجتمعات اكبر هي المدینة ثم المنطقة ثم البلـد ثـم إلىالفرد تماءاناألصل أو الحالة االقتصادیة وبتطور المجتمع یصبح 

  .ى حدود البلد الواحدالمجتمع الذي یتعد

  :االجتماعييأهم مستلزمات تحقیق الرق

  .تزاید وسائل االتصال ما بین أفراد المجتمع كالنقل والتلفون والصحف والمذیاع والتلفزیون - 1

.ازدیاد العدالة ما بین األفراد والمجتمع وما بین األجیال المتعاقبة - 2



297

االجتماعیـةه یسـاهم أیضـا فـي خلـق الرفاهیـة أنـور االقتصـادي فوسـیله للتطـأنكأنأما التقدم التكنولوجي فهو و 

أمــا ،العمــل وأعبــاءبطاقــة أخــرى مــن اجــل تقلــیص مشــقة اإلنســاناألول اســتبدال طاقــه . فــي مجــالین علــى اقــل تحدیــد

  .شطة األخرىنفهو إطالق المزید من القوى العاملة في الزراعة الستغاللها في األيانالثالمجال 

مفهوم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بـالمفهوم الواسـع والشـامل أنا تقدم یبدو من خالل م

, والتغذیــة, والصــحة, واالســتهالك, ذات الصــلة برفاهیــة الفــرد كالــدخلالجوانــبلمســتوى المعیشــة والــذي یتضــمن كافــة 

  .وحریة االختیار, والسكن,والملكیة , والتعلیم

        

  قیاس المستوى االجتماعي ومستوى المعیشة

منـــذ مطلـــع خمســـینات القـــرن العشـــرین بـــذلت محـــاوالت عدیـــدة  لقیـــاس المســـتوى االجتمـــاعي ومســـتوى المعیشـــة 

مقیــاس إیجــادهــدف تلــك المحــاوالت هــو ناالمختلفــة للمســتویین أعــاله وكــالجوانــبتمثــل متعــددةباالعتمــاد علــى مؤشــرات 

التـي تسـتحق المعونـة البلـدانالعالم یـتم علـى أسـاس تحدیـد  بلدانلمستوى االجتماعي لمختلف رقمي  لمستوى المعیشة وا

مـــن مؤشـــرات 1950ومـــن ذلـــك مـــا اعتمدتـــه وزارة الخارجیـــة األمریكیـــة عـــام . مســـتواها االجتمـــاعي والمعیشـــيالنخفـــاض

همة فـي هـذا المجـال تلـك التـي اعتمـدت أهم مسـاأنإال . ألغراض تحدید المساعدات التي تقدم للدول المتخلفة اقتصادیا 

عنـدما اتخـذ المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لمنظمـة األمـم المتحـدة قـرارا یطلـب فیـه 1952من قبـل األمـم المتحـدة عـام 

الســبل لتعریــف المســتوى االجتمــاعي  والمعاشــي أفضــلتقریــر حــول إلعــدادمــن األمــین العــام تكلیــف فریــق مــن الخبــراء 

لما قدمه هـذا الفریـق والمناقشـات التـي شـاركت فیهـا المنظمـات الدولیـة فقـد تـم ونتیجة. المقارنات الدولیةوقیاسه بما یخدم 

  :)3(جمله من التوصیات منها إلىالتوصل 

لمحــدده التــي تعكــس االجوانــبیقومــا مــن خــالل عــدد مــن أنالمســتوى االجتمــاعي ومســتوى المعیشــة ینبغیــا أن

  :)4(لهذا الغرض وهيالتالیةالجوانبتراح قا وقد تم اظروف الحیاة التي یمكن قیامه

  .الصحة - 1

  .استهالك الغذاء - 2

  .التغذیة - 3

  .التعلیم -4

  .ألعماله وظروف العمل - 5

  .السكن المالئم - 6

  .االجتماعي انالضم- 7

  .یةاإلنسانالحریة - 8

اختــزال تلــك الوحــدات عــن : مــن أهمهــا. یةوقــد اقترحــت طــرق مختلفــة لمعالجــة مشــكله اخــتالف الوحــدات القیاســ

  .ه ـأو بلد وحاله أساس معینقیمته في فترة أساسإلىطریق التعبیر لكل مؤشر بشكل نسبه مئویة لقیمة المؤشر منسوبة 
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  االجتماعي ومستوى المعیشةبانالجتحدید مؤشرات 

ةوموضــوعیةمــاد علــى أســس علمیــبغیــة تحدیــد مؤشــرات المســتوى االجتمــاعي ومســتوى المعیشــة البــد مــن االعت

البــد مــن التمیــز بــین إذ. بیانــاتتتضــمن الحصــول علــى أفضــل  النتــائج لألغــراض التخطیطیــة ضــمن مــا هــو متــاح مــن 

مؤشرات المدخالت ومؤشـرات المخرجـات علـى سـبیل المثـال مـا یتعلـق بالمسـتوى الصـحي كثیـرا مـا یعتمـد علـى المؤشـرات 

فــي ةوهــي جمیعــا مؤشــرات تخــص المــدخالت المســتخدمةفــاق علــى الخــدمات الصــحینألواألطبــاء وااألســرةعــدد لةالخاصــ

بقــدر مــا تولــده مــن مخرجــات بشــكل خــدمات إالةالمعیشــمســتوى وبالتــالي فهــي ال تعكــسةالمختلفــةات الصــحیســالمؤس

دخالت مؤشـــرات المـــإلـــىقیـــاس ذلـــك فقـــد یـــتم اللجـــوء ةونظـــرا لصـــعوب.مســـتوى الصـــحيالتـــؤثر علـــى ةوظـــروف صـــحی

إذاإالهـــذا االفتـــراض ال یمثـــل الواقـــع أنحصـــة الفـــرد مـــن تلـــك المـــدخالت تتناســـب مـــع مســـتواه الصـــحي  و أنبـــافتراض 

فــي انخفــاضوقــد یصــاحب ارتفاعهــا .هــذه الشــروط بكفــاءة اســتخدام هــذه المــدخالتأهــمویتعلــق . تحققــت شــروط معینــه

حجــم الخــدمات الصــحیة یكــون اقــل بكثیــر مــن نســبه االرتفــاع فــي نســبه االرتفــاع فــيأنالكفــاءة وازدیــاد فــي الهــدر بحیــث 

الجوانـبالكمیـه وتلـك التـي تعكـس الجوانـببـین المؤشـرات التـي تعكـس ةالموازنـیـاانوث.)5(أوالمدخالت تلك الخدمات 

ثیر مختلــف نفــس المقــدار مــن متغیــر معــین لــه تــأأنللمؤشــرات حیــث لتــوزیعيابانــبالجالثالــث یتعلــق والشــرط.ةالنوعیــ

االجتمـاعي ومسـتوى المسـتوىمـن الجانـبالمؤشـر لعكـس ذلـك ومالئمـةمـدى قابلیـة أنفي حـین .على مستوى المعیشة

فــالبعض مــن المؤشــرات تنحصــر فیهــا ضــمن حــدود .والشــرط الخــامس كیفیــه حســاب المؤشــر .یعــد شــرطا رابعــا المعیشــة

ال یوجـد لـه حـد أعلـى اآلخـروالـبعض .ةتنحصر بین الصفر والمئها أنثابتة كما هو الحال مع نسبه غیر األمیین حیث 

  .حال مع متوسط دخل الفرد مثالكما هو ال

فـي ةالسـهل تحدیـدها وخاصـبـاألمروالمسـتوى االجتمـاعي لـیس ةمؤشـرات مسـتوى المعیشـأنیتضح مما تقـدم بـ

ولكـن علـى . ةللـدول النامیـةمؤشـرات المـذكور هـو العامـل الرئیسـي لتحدیـد الالبیاناتومدى توفر .البیاناتةظل محدودی

للمســتوى االجتمــاعي ومســتوى المطلوبــةالبیانــاتتغیــر هــذا الواقــع عــن طریــق العمــل علــى تــوفیر باإلمكــانالمــدى البعیــد 

ولكــن مهمــا .اإلحصــائیةهنــاك توجــه جــاد لتطــویر العمــل التخطیطــي مــن خــالل تــوفر مســتلزماته نامــا كــإذاالمعیشــة

ال المعیشــةمــن المســتوى االجتمــاعي ومســتوى بانــجو مــن حیــث الكــم والنــوع تبقــى ةالمتطــور اإلحصــائیةانــاتالبیتــوفرت 

  :وأهمهایمكن قیاسها 

  .ة یظروف البیئال-1

  .والترفیهیة اإلنسانیةالحریة -2

  .ظروف العمل-3
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  1985-1970في العراق العامةالمستوى االجتماعي ومستوى المعیش

التي األسسإلىیستند والبحث أهدافبشكل الذي یحقق ةشض قیاس المستوى االجتماعي ومستوى المعیلغر 

وقد .أساسسنة 1970باعتبار سنة 1985–1970رقم قیاسي للمستویین المذكورین لسنوات إیجادتم . سبق عرضها

ةالناحیــــاآلخــــرویمثــــل ةاالقتصــــادیناحیــــةالتــــم حســــاب رقمــــین قیاســــیین فــــرعیین للــــرقم القیاســــي المــــذكور یمثــــل احــــدهما 

اكبر بعوامل غیر الدخل الشخصي ومنها حسـب مـا ةوالتي تهتم بدرجبانالجذا لهةالمحددالجوانبوستعتمد ةاالجتماعی

  :)1(جاء بالجدول رقم

  .الظروف والتقالید االجتماعیة - 1

  .والقوانینالخدمات التي تقدمها الدولة - 2

  .ي وما شابه ذلك سكانركیب الالبیئة والت- 3

ةلمؤشـرات المختـار اجتماعیـه ومـن اجوانبالتحضر تعتبر و ةالتعلیم والصحبانجو أنوكنتیجة لما ورد أعاله  ف

ةاالجتماعیةللناحیاألخرىبالجوانبتتعلق هاأنفباقي المؤشرات وأماتخص التعلیم أربعةهي ةاالجتماعیةلتمثیل الناحی

  :هي ومؤشرات التعلیم 

األسـرةمیزانیـةبحـوث أسـاسوقـد قـدر هـذا المؤشـر علـى فـأكثرسنه 15ممن یبلغون سكانمن الاألمییننسبة غیر - 1

1975-1973لعام ةالظواهر الحیاتیومسح 1977ي لعام سكانوالتعداد ال1976-1985–1972–1971

.  

بحــوث بیانـاتأسـاسقــدر هـذا المؤشـر علــى وقـدفـأكثرسـنة 20ممـن یبلغــون سـكانللةمتوسـط عـدد سـنوات الدراســ- 2

.1977ي لعام سكانوالتعداد الأعالهاألسرةمیزانیة

ضــمن الفئــة األطفــالعــدد إلــىةوهــي تســاوي نســبة عــدد التالمیــذ فــي المــدارس االبتدائیــةلالبتدائیــاالنتســابنســبة - 3

.ةسن12-6ة العمری

ةسـن18-13ومـن فئـة سـكانعـدد الإلـىالثانویـةالمـدارس وتساوي نسـبة عـدد طـالبالثانویةإلىاالنتسابنسبة - 4

:هيةاالجتماعیةبقیه مؤشرات الناحیأما

  .سكانمن ال000/100لكل األطباءعدد -ا

  .سكانمن ال000/100في المستشفیات لكل األسرةعدد - ب

  .سكانمن ال000/10عدد خطوط الهاتف لكل - ج

مــن األفضــلوقــد تــم اختیــار هــذا المؤشــر لــیعكس اثــر المســتوى الســكانمجمــوع إلــىالمنــاطق الحضــریة ســكاننســبة - 5

  .ة الخدمات والتسهیالت المتوفرة في المناطق الحضریة مقارنة بالمناطق الریفی
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  یمثل مؤشرات الرقم القیاسي للناحیة االجتماعیة) 1(جدول رقم 

نسبة ألسنة

البالغین 

غیر 

األمیین

عدد 

السنوات 

الدراسیة

20لعمر 

فأكثر

نسبة 

االنتساب

لالبتدائیة

نسبة 

االنتساب

للثانویة

عدد 

األطباء لكل 

100.000

فرد

األسرةعدد 

لكل 

100.000

فرد

عدد خطوط 

الهاتف لكل 

10.000

فرد

سكان

الحضر

1970281.725224311908758
1971301.825424321909759
1972311.9456243519211760
1973332.0658253719112461
1974352.1961273820114262
1975362.3262303919915362
1976382.4771314020315663
1977392.6081444019816964
1978412.7594503919920264
1979442.9096554119321465
1980473.0593564016121866
1981503.1063574018523767
1982533.3490533917629067
1983563.4891513417031369
1984583.6291503617741170
1985603.7692514217844871

  .) 6(1976-1970من الفترة. 1

  .لحصول علیها من قبل الباحث غیر منشوره تم ااتانبیىلإةضافإ) 7(1985–1977الفترة. 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستوى المعیشي في العراق
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فتـرات تتبـاین فـي مقـدار مـا تحقـق خاللهـا مـن ارتفـاع ثالثـةه یمكـن تمیـز أنـةیالحظ من متابعـة مسـتوى المعیشـ

  :في المستوى المذكور

3و2ه تبارتفـاع متوسـط فـي مسـتوى المعیشـة بلغـت نسـبتتمیز وقد1975–1970وتشمل السنوات :األولى الفترة-1

  .سنویا في المعدل%

  .سنویا%4والتي ارتفع مستوى المعیشة خاللها بمعدل1980-1975وتشمل السنوات:یةانالثالفترة -2

اقل من اأي%2یها ارتفاع المستوى المعیشي فناوهي فتره الحرب والتي ك1985-1980وتشمل :ة الفترة الثالث- 3

  .لها بكثیرةالسابقةالفتر 

االقتصـادیةةوهـي تشـكل قیـدا رئیسـیا  للتنمیـةمحـدودكانـتللعـراق ةالموارد المالیأنامتازت باألولىالفترةأنو 

ما ةر ارتفاعا بسیطا بسبب فترة التباطؤ المحصو إاللم یحقق ةالرقم القیاسي  لمستوى المعیشأنالفترةذهونالحظ خالل ه

  .ة مستوى المعیشعلى ومردودات الزیادةةبین تحقیق الزیادة في الموارد المالی

ةبدرجـــةالتـــي تمیـــزت بـــوفرة المـــوارد المالیـــاالنفجاریـــةوهـــي فتـــرة الخطـــط 1980-1975الثانیـــةالفتـــرة وأمـــا

دینــار 275-130ا مــابین التنمــوي خاللهــفــاقناأللتنمیــة حیــث یتــراوح نصــیب الفــرد مــن لتشــكل معهــا قیــداالأصــبحت

  .في مستوى المعیشةامتزایداعاحیث ساهم ذلك في تحقیق ارتف.)8()1980عام أسعار( سنویا 

الفتــرة الثالثــة فقــد مثلــت فتــرة الحــرب وقــد اســتمر المســتوى االجتمــاعي والمســتوى المعیشــي خاللهــا بارتفــاع وأمــا

تـأثیرالظـروف الحـرب أنطبیعـي فـي ظـل ظـروف الحـرب ومـن البـدیهي أمرولكن بنسب اقل من الفترتین السابقتین وهو 

التــي اآلثــارالثانیــةتوجیــه المــوارد إلغــراض المجهــود الحربــي مــن ناحیــة والناحیــة أنســلبیا علــى مســتوى المعیشــة حیــث 

  .المستوى المعاشي بصورة عامةانخفاضإلىأدتاالقتصادیة واالجتماعیة والتي واإلمكاناتسكانباللحقت 

  

  فترة الحربآثار

فــاقناألخاللهــا حیــث تراوحــت عملیــة االقتصــادیةفتــرة الحــرب فــي العــراق باســتمرار عملیــة التنمیــة اتســمتلقــد 

وقـد سـاهم ذلـك فـي 1980عـامبأسـعاردینار سنویا قیاسا 402و160مابین 1984–1980االستثماري خالل الفترة

  أدناه) 2(م ـدول رقـوالجاالنخفاضة خالل فترة الحرب بدال من اتجاهه نحو تحقیق االستمرار في ارتفاع مستوى المعیش

  .یوضح ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لخطةاالقیاسیة للمستوى االجتماعي ومستوى المعیشة في العراق ونصیب الفرد من مصروفات األرقام)2(جدول 
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  الرقم القیاسيالسنة

ناحیة االجتماعیةلل

  الرقم القیاسي

یشةلمستوى المع

حصة الفرد من مصروفات 

1980عام بأسعارالخطة 

دینار197010010022

197110210441
197210610533
197310810759
1974113110100
1975114112137
1976118118130
1977122122147
1978126126203
1979129131218
1980130136275
1981131138371
1982132140402
1983131141265
1984136144160
198514115000

  )1(في جدول رقمالبیاناتحسبت من قبل الباحث باالعتماد على 

  

  الفرق بین التطور االقتصادي والتطور االجتماعيأوجه

ــــة أن ـــن حیــــث ا لمقومــــات التطــــور فــــي الناحی مســــتلزمات الحالیــــة والظــــروف االقتصــــادیة لمســــتوى المعیشــــة مـ

فـالتطور مـن الناحیـة االقتصـادیة . االجتماعیة والسیاسـیة تختلـف عـن تلـك الخاصـة بالناحیـة االجتماعیـة لمسـتوى المعیشـة

یعتمـد بالدرجـة األساسـیة علــى تـوفیر المـوارد المالیـة ویمكــن تحقیقـه بسـرعة نســبیة عنـد تـوفیر تلـك المــوارد فـي حـین یعتمــد 

حد كبیر على توفیر المقومات االجتماعیة والحضاریة الضروریة لتحقیق ذلك التطـور إلىیة االجتماعیة التطور في الناح

الـــذي قـــد یتســـبب فـــي حصـــول تبـــاین فـــي درجـــة التطـــور فـــي الناحیـــة االجتماعیـــة عـــن ذلـــك المتحقـــق فـــي الناحیـــة األمـــر

ي االســتهالك الســلعي وبالتــالي رفــع مســتوى فعلــى ســبیل المثــال یمكــن تحقیــق زیــادة كبیــرة وســریعة نســبیا فــ0االقتصــادیة

أطـولیتطلب جهودا اكبر ووقتا األمرأنغیر .االستیراداتالناحیة االقتصادیة عند توفیر الموارد المالیة الالزمة لزیادة

اعي االجتمـبانـالجاالقتصادي و الجانبتوازن بین إحداثاالجتماعي كالتعلیم مثال فال بد من بانالجلتحقیق تطور في 

  .االقتصادي واالجتماعي والسیاسي فجوة بینهما قد یتسبب في حصول اختالالت تنعكس على الوضعأیةإحداثنأل
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-1970الناحیـة االجتماعیــة شـهدت تطـورا اكبــر خـالل الفتــرة أننالحــظ أدنـاهفـي ) 1(وعنـد اسـتقراء الشــكل 

بعــد ذلــك نتیجــة النمــو االقتصــادي الســریع الــذي نــتج عــن الصــورة انعكســتعمــا شــهدته الناحیــة االقتصــادیة ولكــن 1976

صـغیرة بـین منحنـى الناحیـة االقتصـادیة ومنحنـى أصـبحتالفجوة أنمن خالل ذلك نالحظ .ازدیاد موارد العراق النفطیة

مــرة بالتزایــدأخــذتفــي الناحیــة االجتماعیــة ثــم الكبیــرنتیجــة التطــور 1978-1976الناحیــة االجتماعیــة خــالل الســنوات 

  .1985و1984عام انخفضتثم 1983نقطة عام أعلىلتصل أخرى

أنإذالناحیـــة االجتماعیـــة فلـــم یشـــهد نفـــس التذبـــذب الـــذي شـــهدته الناحیـــة االقتصـــادیة تطـــورإلـــىبالنســـبة أمـــا

اسـي لهــذه الــرقم القیأنحیـث .للحـرباألولــىبظـروف السـنوات تــأثراأكثـرناولكنــه كـضـعیفاناارتباطـه بهـذه الناحیــة كـ

یرتفــع بشــكل مســتمر خــالل الســنوات الســابقة والســنتین نافــي حــین كــ1983-1980الناحیــة بقــى ثابتــا خــالل الســنوات 

  .1985-1984األخیرتین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعیشةاالجتماعیة لمستوى والناحیةاالقتصادیة الناحیةبین العالقة)1(شكل 
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  عیة األخرىالتعلیم والنواحي االجتما

خــالل الجانــبارتفــع الــرقم القیاســي لهــذا إذ1985-1970لقــد حقــق التعلــیم تطــورا ملموســا خــالل الفتــرة مــن 

نالحـظ )3(مـن متابعـة هـذا التطـور فـي الجـدول رقـم.%4.9أي بمعدل نمو سنوي نسبته ) %104(الفترة المذكورة 

-1976مـا یقـارب الضـعف خـالل الفتـرةإلـىولكنه ارتفـع 1975-1970یقارب المعدل المذكور خالل الفترة ناه كأن

لمســتوى التعلیمـي وفــي مقـدمتها تطبیــق التعلـیم اإللزامــي للمرحلـة االبتدائیــة المـا اتخــذ فـي حینــه مـن إجــراءات لرفـع 1979

سبة اقل من المرحلـة فقد استمر تطور التعلیم ولكن بن1985–1980والحملة الوطنیة لمحو األمیة أما بالنسبة للسنوات 

  .السابقة له 

  

  األرقام التي توضح تطور التعلیمي والنواحي االجتماعیة األخرى)3(جدول 

بقیه المؤشراتالتعلیمةألسن

االجتماعیة

االجتماعیةالناحیة

1970100100100
1971105101102
1972109102106
1973114106108
1974121110113
1975137110114
1976137112118
1977155112122
1978171113126
1979181113129
1980185113130
1981190113131
1982191113131
1983195111132
1984199117136
1985204121141

  الجهاز المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائیة أعداد متفرقة

  

  

  

  

  

  

  

تقلیص التفاوت ما بین مستوى التعلیم في إلىأدىإلزامیة التعلیم ومحو األمیة أنیوضح ) 3(الجدول رقمنأو 

أعلىفیها ذلك المستوى منخفضا نسبیا بدرجة انه تسبب في رفع المستوى التعلیمي للمناطق التي كأنإذ.تلك المناطق

نعبـر عـن تطـور التعلـیم فـي أنومن خالل الجدول السابق نستطیع فیها المستوى المذكور مرتفع نسبیا نامن تلك التي ك

المنطقـــة الشـــمالیة و الوســـطى أننالحـــظ ) 4(وعنـــد اســـتقراء جـــدول رقـــم. )2(فـــي الشـــكل رقـــمالبیـــانيالعـــراق بالرســـم 
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وبة الــذي قلـص بدرجــة محســاألمـروالجنوبیـة قــد حققـت تطــورات اكبـر فــي جمیـع تلــك المؤشــرات عمـا حققتــه منطقـة بغــداد 

المنطقـة الشـمالیة حققـت تطـورا أنالتفاوت ما بین تلك المناطق ومنطقة بغداد في قیم تلك المؤشرات وبشـكل عـام یالحـظ 

المنطقـة الجنوبیـة قـد حققـت تطـورات أناكبر عما حققتـه بقیـة المنـاطق تلیهـا المنطقـة الجنوبیـة ثـم بقیـة المنـاطق ویالحـظ 

بظـروف الحـرب تـأثراأكثـرالجنوبیـة المنطقـةكانـتوقـد .ا بالسـنوات السـابقة مقارنـ1985-1980ملموسة خالل الفترة

عمـار البصـرة والفـاو والمـدن إإعـادةیولى االهتمام بتلك المنطقة وهـذا مـا حـدث فعـال مـن خـالل أنإلىالذي یدعو األمر

  .لجنوبیة التي تضررت جراء الحرب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األخرىاالجتماعیةعلیم والنواحي یوضح تطور التبیانيرسم )2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وحسب المناطقالثانویةو للمدارس االبتدائیة االنتسابنسبة )4(جدول 

المجموعبغدادالجنوبیةالوسطىالمنطقة الشمالیة  المؤشر
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السنة

نسبة 

االنتساب

الرقم 

القیاسي

170-

100

نسبة 

االنتساب

الرقم 

القیاسي

970-

900

نسبة 

نتاجاإل

الرقم 

القیاسي

970-

900

نسبة 

االنتساب

الرقم 

القیاسي

970-

900

نسبة 

االنتساب

الرقم 

القیاسي

970-

900

االنتساب

لالبتدائیة

1970  
1975  
1980  
1985

  

54  
67  
90  
82

  

100  
124  
117  
152

  

52  
89  

101  
111

  

100  
171  
194  
213

  

53  
81  
93  
94

  

100  
153  
175  
177

  

72  
60  
89  
82

  

100  
83  

124  
114

  

58  
72  
93  
92

  

100  
124  
160  
159

االنتساب

للثانویة

1970  
1975  
1980  
1985

  

22  
32  
44  
41

  

100  
145  
200  
186

  

23  
24  
57  
54

  

100  
148  
248  
235

  

18  
25  
49  
51

  

100  
139  
272  
283

  

33  
41  
72  
56

  

100  
124  
218  
170

  

25  
34  
56  
51

  

100  
131  
224  
204

  متفرقةإعداد. السنویةاإلحصائیةالمجموعة: لإلحصاءجهاز المركزي ال

  

  االجتماعي ومستوى المعیشة في ظل التنمیة االقتصادیة وظروف الحرب الجانب

واحد هو رفع المسـتوى أساسيالمختلفة لعملیة التنمیة االقتصادیة في محصلتها النهائیة بهدف األهدافتصب 

علــى ذلــك فقــد ورد ضــمن ســتراتیجیة التنمیــة األخیــرةخطــة التنمیــة أكــدتعاشــي حیــث موى الاالجتمــاعي وتحســین المســت

للتنمیـــة هــــو االرتفـــاع بمســــتوى معیشــــة   األســــاسالهــــدف أن1974-1970ت التنمیـــة القومیــــة للســـنوالقــــانونمیـــة القو 

1980-1976میـــة لســـنوات السیاســـي والفلســـفة االقتصـــادیة لخطـــة التنمیـــة القو اإلطـــاروورد ضـــمن .)9(المـــواطنین

علـى النحـو الـذي یـؤمن قـدرة اقتصـادیة تعـزز مسـتلزمات الـدفاع عـن والتكنولوجیـةومواصلة استكمال بناء القاعـدة المادیـة 

مشــروع خطــة التنمیــة أنكمــا .)10(الســیادة وتــوفیر المزیــد مــن احتیاجــات الجمــاهیر مــن الرفــاه ورفــع مســتواها المعاشــي 

سـتراتیجیة خطـة التنمیـة القومیـة فـي القطـر العراقـي تهـدف للتعـرف علـى أننص علـى 1985-1981القومیة للسنوات 

الـربط الكامـل بینهـا وٕایجـادالعوامل الرئیسیة للتطـور االقتصـادي واالجتمـاعي واتجاهاتـه العامـة الحاضـرة منهـا و المتوقعـة 

بمــا یــؤمن الزیــادة الســریعة والمســتمرة فــي لألهــدافلخلــق التفاعــل المطلــوب لتــامین وزیــادة  وتیــرة نمــو االقتصــاد تحقیقــا 

ما یستهدفه مؤشر خطط التنمیة القومیـة فـي القطـر هـو رفـع أنفاألساسوعلى هذا ) 11(الرفاهیة االقتصادیة للمواطنین

المســـتوى االجتمـــاعي وهـــذا مـــا عبـــرت عنـــه الحســـابات القومیـــة ضـــمن الخطـــط كحصـــة الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي وحجـــم 

  .الخاص والناتج المحلي للقطاعات الخدمیةاالستهالك

  

  اثر التنمیة والحرب على المستوى االجتماعي 

اقتصــادیةمؤشــر رقمــي یعبــر عمــا تحققــه مــن تنمیــة إیجــادقیــاس اثــر التنمیــة علــى مســتوى المعیشــة یقتضــي أن

لمــا یتضــمنه ذلــك المفهــوم مــن مــا اعتمــد المفهــوم الواســع للتنمیــة نظــراإذایكــون مــن المتعــذر تحقیقــه أنیكــاد أمــروهــو 

.ثانیــا ولعــدم وجــود حــدود فاصــلة وواضــحة مــا بــین مفهــوم التنمیــة ومفهــوم مســتوى المعیشــة أوالیصــعب قیاســها جوانــب
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إلىما یتحقق من تنمیة یعتمد أنفاق التنموي على مستوى المعیشة وذلك باعتبار ناثر األإیجادسیتم األساسوعلى هذا 

مــا تــم تخصیصــه وتنفیــذه مــن مشــاریع خطــط التنمیــة القومیــة أســاسعلــى أصــالفــاق الــذي صــرف نحــد مــا علــى ذلــك األ

فاق االستثماري لقیاس التنمیة للعدید مـن االعتراضـات ولكـن ال مفـر مـن ذلـك فـي ضـوء مـا هـو نوبالطبع یشیر اعتماد األ

ال زال المعیـار الرئیسـي لتقیـیم خطـط ذإعلى ضوء ما معمول بـه فـي العـراق .متیسرة وٕامكاناتبیاناتمتاح للدراسة من 

  .فاق االستثماري المتحقق فیهانیتمثل بمقدار األالتنمیة

سـلبي علـى الوضـع االجتمـاعي لمـا تخلفـه تـأثیرالسـتمرار الحـرب أننا نسـتطیع االعتمـاد علمیـا بـأنوعلى ذلك ف

ها خلق مواطن یتماشى وضـعه وظـروف أنالتي من شاألخرىعلى مستوى التعلیم ومستوى الخدمات االجتماعیة أثارمن 

خلق تفكك في العالقات والـروابط االجتماعیـة وبالتـالي خـروج علـى إلىومما تقدم فقد تؤدي الحرب .التحول االقتصادي 

  .دخل الفردوانخفاضلمعاشياالستمرار الحرب اثر سلبي على المستوى أنكما . المألوفةالقیم 
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