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 االقتصادٌة -االجتماعٌة البنٌةفً جرٌمة األنفال وتأثٌراتها 

                                                                            

 هاشم نعمة. د 

مجموعة بأنها األنفال تندرج تحت جرائم اإلبادة الجماعٌة والتً تعرؾ  عملٌات بما أن        

سسه أو أتدمٌر مؤسساته  ذلك من خاللو. هبادتإلوطن ها تدمٌر حٌاة مجتمع وفعال هدفألمن ا

بما أن و .الثقافٌة واللؽوٌة ومشاعره الوطنٌة والدٌنٌةاالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة و

 عمٌقةلذلك ال بد أن تكون لها تأثٌرات من السكان  ةكبٌر دداعأ إبادة جرٌمة األنفال شملت

إقلٌم  لسكان الدٌمؽرافٌةو واالقتصادٌة فً البنٌة االجتماعٌة الـتأثٌر متبادلةو متشعبةو

 .كردستان خصوصا والعراق عموما

ُ للمصاوما قبلها  1988عام عانت كردستان من عملٌات األنفال فقد        در الكردٌة وطبقا

ونزح . قرٌة 3000شخص بعد ترحٌلهم قسراً من كردستان وتدمٌر  180000فقد تم تصفٌة 

شخصاً فً نهاٌة األنفال واستخدمت األسلحة الكٌمٌاوٌة فً مدٌنة حلبجة فً ربٌع  300000

وؼادر المدٌنة آالؾ وكانت عواقب هذه  5000أستشهد حٌث كما هو معروؾ  1988

  .األسلحة كبٌرة على األشخاص الباقٌن على قٌد الحٌاة وعلى أسرهم

ة الثالثة التً تقرر معدل النمو السكانً إلى أحدى المكونات الرئٌسٌ هً الوفٌاتبما أن و     

 واالقتصادٌة االجتماعٌةفهً تؤثر فً مجمل البنٌة لذا  فً أي مجتمع جانب الوالدات والهجرة

 .للسكان وفً هجرتهم وتوزٌعهم الجؽرافً الدٌمؽرافٌةو

لثمانٌنات معدالت الوفٌات فً أواخر السبعٌنات وأوائل ا وإذا عدنا إلى الوراء فقد كانت      

ولكنها فً نهاٌة العراق  وسط مقارنة بجنوب وكردستان بشكل ثابت أكثر ارتفاعاً فً 

 وبعد حرب الخلٌج الثانٌة ارتفعت فً. الثمانٌنات اقتربت من تلك العائدة للوسط  والجنوب

حدث انخفاض حاد فً معدلها لكن من  1991وبعد . إلى مستوٌات أواخر السبعٌنات كردستان

كردستان ٌعود ارتفاع معدالت الوفٌات فً . كان االنخفاض اإلضافً قلٌالً  1998ى إل 1993

إلى العملٌات العسكرٌة التً نفذتها الحكومة المركزٌة منذ بداٌة الستٌنات ضد الحركة الكردٌة 

أما االنخفاض األخٌر فٌعود إلى خروج إقلٌم كردستان عن سلطة الحكومة المركزٌة بعد 

  .م تأثره بالعقوبات بنفس القدر الذي طال بقٌة العراقوعد 1991انتفاضة 

وبنٌة  والعائلٌة (النوعٌة) لو توفرت لدٌنا معطٌات دقٌقة عن البنٌة العمرٌة والجنسٌة     

من  هذه اإلبادةته السكان النشٌطٌن اقتصادٌا للمجموعة المؤنفلة ألمكننا أن نحسب ما ترك

على سبٌل المثال ما هً  نسبة األطفال تحت عمر ف .انلسكانٌة فً كردستالبنى اتأثٌرات على 

وهً فئة األشخاص النشٌطٌن  سنة؟ 64-15سنة؟ وكم نسبة األشخاص فً عمر  15

 (النوع) سنة؟ وما هً نسبة الجنس 65 عمر وما هً نسبة األشخاص أكثر من  .اقتصادٌا

وما هً البنٌة العائلٌة ؟ وما نسبة المتزوجٌن والعزاب؟ إلناثمن ا 100لكل  لذكورأي نسبة ا
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 طٌات مهمة فً أي دراسة أكادٌمٌةعكل هذه الم لهذه المجموعة أي متوسط حجم األسرة؟

مدى التأثٌرات التً تركتها هذه التصفٌة الهمجٌة لهذه األعداد البرٌئة من  لمعرفة جادة

     .السكان

 ألشخاصد الضخم من اإبادة هذا العد تلسكان فلقد ولدالجؽرافً ل توزٌعالمن ناحٌة      

 وانعكست. ة أو شبه فارؼة من السكانوخلقت مناطق فارؼ ٌةثافة السكانالكتؽٌرات كبٌرة فً 

العامة أو اإلنتاجٌة أو  الكثافة كانت سلبا على توازن  توزٌع السكان والكثافة السكانٌة سواء

. الفراغ السكانً البٌئة الطبٌعٌة التً أهملت جراء هذا توازن سلبا على توأثر. الزراعٌة

الكثافة السكانٌة ما ٌشٌر له مسح األحول المعاشٌة فً ووالدلٌل على تؽٌر توزٌع السكان 

إقامتهم بسبب سكان كردستان أكثر من أجبروا على تؽٌٌر محل  أنمن ( 1)2004عام لالعراق 

 الحرب الداخلٌة الموجهة لقمع الحركة وفً تقدٌرنا ٌدخل تحت باب الحرب هنا. الحرب

فً حٌن كانت  .تؽٌٌر محل إقامتهم سكان علىالمن % 26أجبر فً األجمال الكردٌة حٌث 

هذا على مستوى  .للمنطقة الجنوبٌة% 2لكل من بؽداد والمنطقة الوسطى و%  3النسبة 

النزوح القسري هً دهوك حٌث  من المناطق أما على مستوى المحافظات فأكثر محافظة عانت

% 7ربٌل وأ% 31ها السلٌمانٌة بنسبة وتلت ٌٌر محل إقامتهمتؽ من سكانها على% 66أجبر 

  .لكل منهما% 4 بنسبة أما البصرة ونٌنوى

لكل امرأة خالل  األحٌاء متوسط عدد األطفال) الخصوبة معدل تؤثر الحروب على سلوك      

وهذا ٌنطبق على العراق وؼٌره من الدول التً مرت  ( سنة 49-15فترة خصوبتها من 

فمثال شهدت مصر انخفاضاً فً معدالت الخصوبة فً فترات الحروب . ات عسكرٌةبنزاع

ألؾ نسمة إلى جانب مئات األلوؾ من  150حصدت الحرب األهلٌة اللبنانٌة و .الكبٌرة

فما . 1983-1973 الفترة فً% 0.3المعاقٌن، وساهمت بانخفاض معدل النمو السكانً إلى 

وأخرى ؼٌر معلنة  باألخص فً كردستان ٌة معلنةتعرض لحروب داخل الذي العراقببالك 

من  لنمو السكانالسنوي  معدلالانخفض لذلك  .إضافة إلى الحروب الخارجٌة على نطاق واسع

 كان عدد  ألن ل لبنان للمقارنةات مثدوأور .1987عام % 2.4إلى 1977عام % 3.8

عام  ان كردستانسكلعدد  مقارب إلى حد ما وهو 1975نسمة عام  2767300 كان  هسكان

أنظر جدول  .2007عام  3941529أرتفع إلى الذي ونسمة  2015466 البالػ  1987

أي أن سكان كردستان تضاعؾ عددهم تقرٌبا خال ل عشرٌن سنة مما ٌعنً أن معدل  (1)

 ن فقدان هذه األعدادإ %.3.5بلؽت ( الفرق بٌن الوالدات والوفٌات) الزٌادة الطبٌعة للسكان

نسبة النمو السكانً ل ناومن حساب .الشعوب القلٌلة العدد سلوك خصوبة ر أكثر فًؤثٌ الكبٌرة

دهوك فً و (%95.6) العامة بلؽت نسبةالٌتبٌن أن  2007-1987تان للفترة كردسفً 

هذا النمو ال ٌتأثر من المؤكد أن  .%(100.2)وأربٌل %( 99.0)والسلٌمانٌة %( 72.3)

صافً الهجرة أي الفرق بٌن بمعدل ٌضا بمعدل الوالدات ووإنما ٌتأثر أ فقط  بمعدل الوفٌات

من   المؤنقلة إذن لو بقت هذه المجموعة .وهل هو اٌجابً أم سلبً الهجرة الداخلة والخارجة

صبح عددها اآلن ألو ةالنمو السكانً المذكورنسبة علٌها  تنطبقالعلى قٌد الحٌاة األشخاص 

نسمة فً  307081)حجم سكان مدٌنة أوترخت  اكبر منوهذا العدد . ألؾ نسمة 400حوالً 

 .فً هولنداحجم رابع مدٌنة كبٌرة ال علما أنها (2009عام 
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    (2).عدد سكان محافظات إقلٌم كردستان ونسبة النمو اإلجمالً( 1)جدول 

 نسبة النمو      

1987-

2007 

    % 

السكان عام 

2007 

السكان عام 

1987  

السكان عام 

1977 

ظات محاف   ال

   

 دهوك     250575 293304      505491       72.3         

         

100.2 

      

1542421 

 اربٌل     541456          770439     

               

99.0          

      

1893617   

 مانٌةالسلٌ    690557         951723     

 مجموع 1482588         2015466     3941529      95.6         

 كردستان  

 

         82.0       

29682081 

    

16335199   

  

        

12000497 

 مجموع العراق     

 

 تكون الزٌادة السكانٌةألن  كما بٌنا فقط  الذي أبٌد الخسارة البشرٌة هنا بهذا العددال تتمثل        

بحكم أن النمو السكانً ٌندرج تحت المرحلة التً تمر بها  برمركبة كل زٌادة ٌنتج عنها زٌادة أك

أؼلب الدول النامٌة التً تشهد نموا سرٌعا فً معدل النمو السكانً رؼم انخفاض هذا المعدل فً 

من االقتصادٌة من تحوالت و-السنوات األخٌرة ألسباب كثٌرة أهمها ما شهدته البنٌة االجتماعٌة

ثم أن هذه المجموعة تشمل أشخاص فً طور . والعالجً والتعلٌمانتشار الطب الوقائً ا هأهم

من  عدد كبٌر ن األنفالكذلك نتج م .اإلنجاب وشباب وأطفال مرشحٌن للدخول إلى هذه المرحلة

من  تبٌن حٌث .لم تتمكن من الزواج ثانٌة منهن النسبة األكبر األرامل الالتً توقؾ إنجابهن ألن

لم ٌتزوجن  %90.5 أن نسبة ء الالتً فقدن أزواجهن فً الحربللنسا على العراق دراسة عٌنة

فً  ٌضاأ من خالل تأثٌرها البد أن تساهم فً خفض معدل الخصوبة اإلبادةهذه  فً النتٌجة .ثانٌة

  .البنٌة النوعٌة والعمرٌة للسكان

كاؾ إلحداث تؽٌٌر واضح فً هرم هذا العدد ففً البنٌة العمرٌة األنفال  عملٌات أما بالنسبة لتأثٌر     

بدال من شكل  2004السكان فً العراق لعام  هرمانحراؾ شبه محوري فً  حٌث ٌالحظ .السكان
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اإلٌرانٌة -سنة وٌوحً هذا بوجود تأثٌرات للحرب العراقٌة 49-40الدرج المتوقع للرجال بٌن عمر 

إلبادة ا تقدٌرنا ٌضاؾ لهذه التأثٌراتوفً  .ألن هذه الفئة كانت فً سن الخدمة العسكرٌة أثناء الحرب

 1991اإلبادة التً أعقبت قمع االنتفاضة عام كذلك و التً تعرض لها الشعب الكردي ومنها األنفال

 .عدد السكان األقلبسبب ولو رسمنا هرما لسكان كردستان لكان االنحراؾ أكبر  .فً بقٌة العراق

 .هم فً سن اإلنجاباستشهدوا أؼلب من  معدل الخصوبة ألن وهذا التأثٌر بدوره ٌؤثر فً 

هذه المجموعة تشمل أشخاص هم ضمن فً أن لبنٌة االقتصادٌة والمهنٌة افً التأثٌرات  مثلتت         

 فقدانهم فإن ومن ثم (2)جدول  سنة 64-15ما بٌن  عمارهمة اقتصادٌا أي التً تقع أالفئة النشٌط

عدل النمو االقتصادي وهذا ال بد أن ٌنعكس سلبا على متضٌؾ قٌما اقتصادٌة قوى عاملة ٌعنً فقدان 

مجموع السكان فً لحٌث ٌالحظ أن معدل النشاط االقتصادي  .فً كردستان خصوصا والعراق عموما

هذه  ون له عالقة مع عملٌات األنفال على اعتبار أنكوانخفاضه هذا ال بد وأن ٌ% 36.2دهوك 

ال بد   المجموعةهذه  ثم أن وسط  .بشكل رئٌسً نسانٌةإ الال هذه العملٌات التً شهدتهً  المحافظة

 وقتالبلد الكثٌر من المال والقلٌل من أصحاب الكفاءات الذٌن أنفق علٌهم ٌر ؼ عدد أن ٌكون هناك

  .العلمً من الـتأهٌل لهذا المستوى واصلمن أجل أن ٌ والجهد

مسح  حسب حسب المحافظة والجنس سنة فأكثر 15معدل النشاط االقتصادي للسكان لعمر ( 2)جدول  

 (3)(النسبة المئوٌة) .2007

 إقلٌم كردستان ذكور          إناث         المجموع            

 دهوك 64.8 8.6 36.2

 أربٌل 67.2 10.4 37.5

 السلٌمانٌة 74.4 17.3 44.6

 

إما اختفاء أسر بكاملها  ساهمت جرٌمة األنفال فً تمزٌق النسٌج االجتماعً للمجتمع نتٌجةكذلك      

نفسٌة وسط فئات واسعة من المجتمع أو بعض أفرادها وما تركته تلك الحالة من تدهور الحالة ال

   .الكردستانً

وهناك تأثٌرات ؼٌر مباشرة حٌث أدت حمالت األنفال وما رافقها من قمع الحركة الكردٌة إلى      

ولذا نرى نسبة  .الدول األوروبٌة لطلب اللجوء ارتفاع معدالت الهجرة إلى الخارج وباألخص إلى

وهذا طالبً اللجوء من الشباب الذكور  وأؼلب. مرتفعة الؽربٌة األكراد فً الجالٌة العراقٌة فً أوروبا

حٌث انخفضت نسبة الشباب وارتفعت نسبة  .لسكان كردستان والنوعٌة أثر بدوره على البنٌة العمرٌة

 (الذكور واإلناث) الشباب المهاجربسبب أن فاض الخصوبة هم فً انخوهذا ال بد أن ٌسا .كبار السن

الذٌن تنخفض  من المتزوجٌن إما أن ٌكونوللدخول إلى مرحلة اإلنجاب  امرشحٌكون إما أن 

ة التً االقتصادٌ-ةاالجتماعٌ ٌجة عدة أسباب منها تأثرهم فً البٌئةالخصوبة وسطهم فً الخارج نت

 توازن كذلك ساهمت الهجرة فً اختالل. فً معدل الخصوبةبٌنا نخفاضا شهد اتً  تالو ٌعٌشون فٌها

كذلك . هنوسطنسبة العنوسة ارتفاع ساهمت فً من ثم حٌث رفعت نسبة اإلناث و نوعٌةالبنٌة ال
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ساهمت فً ارتفاع معدل الوفٌات فً كردستان على اعتبار أن الوفٌات الطبٌعٌة تحدث فً الؽالب 

ٌؤثر وٌتأثر  أنوؽٌر فً أحد المكونات السكانٌة ال بد أي ت أن سلفناكما أو أخٌرا .كبار السن وسط 

 .بشكل متبادل فً المكونات األخرى

، ألول، الجزء ا2004والتعاون اإلنمائً، مسح األحوال المعٌشٌة فً العراق وزارة التخطٌط  (1)
أنجز هذا المسح تحت إشراؾ معهد بحثً نروٌجً متخصص حٌث . 27، ص 2005بؽداد، 

وهو أول مسح ٌنفذ . شاركوا فً تنفٌذه وبدعم من األمم المتحدةن ام بتدرٌب األشخاص الذٌق
 .ضوعهكذا موفكٌر ببحرٌة بعد سقوط النظام حٌث كان من المتعذر مجرد الت

 5/2، جدول 2007وعة اإلحصائٌة السنوٌة لسنة وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً، المجم (2)
 .ساب الباحثنسبة النمو من ح ،7/2وجدول  

المسح االجتماعً واالقتصادي لألسرة فً العراق  وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً، (3)
 .326، ص 5/4، الجزء الثانً، جدول 2007

 

لجرٌمة األنفال من قبل مجموعة  23محاضرة ألقٌت فً االحتفال الذي أقٌم بمناسبة الذكرى 
 .فً هولندا( أبرٌل)ان نٌس 16من منظمات المجتمع المدنً العراقٌة بتارٌخ 

 
  

       


