
بنجاح.
ومع ذلك تـشــيـر أحـدث الــبـيـانـات
ــتــحــدة إلى أن اخلــاصــة بـــاأل ا
113 دولـــة - أي أكـــثــــر قـــلـــيالً من
نصـف دول العـالم - تتـناسل بـهذه

الوتيرة.
كمـا يقول الـباحـثون إن الدول ذات
ــرتــفـعــة عــلى صــعــيـد ــعــدالت ا ا
وفيات األطفال ويـتدنى فيها كذلك

ــــتــــوقع ــــتــــوسط ا ا

لـلعـمر حتـتـاج إلى أن يصل مـعدل
اخلـصوبـة فـيـها إلى 2.3 طـفل لكل
امرأة وهو مستوى ال تصل له في

الوقت الراهن سوى 99 بلداً.
ـــرجح أن من جــــهــــةٍ أخـــرى مـن ا
تـشـهـد الـكـثــيـر من الـدول تـراجـعـاً
كـبـيـراً في تـعـداد سـكـانـهـا بـسبب
ـوالـيـد وذلك رغم تـنـاقص أعـداد ا
تـزايـد عـدد الـسـكـان بـوجهٍ عـام في
ـتـوقع أن يصل الـعالم إذ أنه من ا
هـذا الـعـدد إلى ثـمـانـيـة مـلـيـاريات

بحلول عام 2024.
وتـشـكل روسـيـا أحـد الـنـماذج ذات
تـطرفـة في هذا الـصدد. الـسمـات ا
ـــتــــوقع أن يــــؤدي مــــعـــدل فـــمـن ا
اخلـصـوبـة الـسـائـد فـيـهـا والذي ال
يـتـعدى 1.75 طـفال لـكل امرأة إلى
تـراجعٍ حــادٍ في عـدد الـروس خالل
ـقـبـلـة; إذ تـفـيـد الـعـقـود الـقـلـيـلـة ا
تـقديـرات شـعـبـة الـسـكـان الـتـابـعة
ــتـــحـــدة بــأن عـــدد ســـكــان لـأل ا
روسيا سينخفض إلى 132 مليون
نـسـمـة بـحـلـول عـام 2050 مُـقـارنـةً

الــســلــطــات الــيــابــانــيــة لــعــقــود
وأصـدرت احلــكــومـة هــنـاك الــعـام
اضي قرارا بالرفع اإللزامي لسن ا

التقاعد من 65 إلى 70 عاما.
وفي حــالــة تــطــبــيـق هــذا الــقـرار
سـيصـبح سن التـقاعـد في اليـابان

هو األكبر في العالم.
‰Ëœ b¹bNð

لــكـن مــشـــكـــلــة اخـــتالل الـــتــوازن
الــســكــاني تــهـدد الــدول الــنــامــيـة
أيـضـا. فـرغم أن شـريـحـة الـسـكان
األكبر من 65 عامـاً تقل بكـثير في
الــصـــ مــثالً عن الـــيــابــان إذ ال
ــــــئـــــة من تــــــتـــــعـــــدى 10.6 في ا
ـــواطــنــ هـــنــاك أدى تـــطــبــيق ا
سـيـاسـات صارمـة لـتحـديـد الـنسل
اضي إلى منذ سبعينيات القرن ا
أن تـصــبح الـدولــة صـاحـبــة ثـاني
أكبر اقتصـادٍ في العالم ذات معدل
خــصــوبــةٍ مــنــخــفـضٍ نــســبــيـاً ال
يتجاوز  1.6 طفل لـكل امرأة. وفي
الوقـت الراهن تـقل نسـبة األطـفال
دون سن اخلـــــامــــســـــة في الـــــبــــر
الـرئـيـسي في الـصـ عن سـتة في

ئة من إجمالي عدد السكان. ا
فاضلة وإذا انتقلـنا إلى معضلـة ا
رء عـدد أطفال ب أن يـكون لـدى ا
أكبـر أو أن يتمـكن من توفيـر حياةٍ
أفـضل لـعـددٍ أقل مـنـهم سـنـجد أن
الـدول األفـريـقـيـة تـشـكل الـنـمـوذج
األوضـح عـلى هـذا الـصـعـيـد فـيـمـا
ـوالـيــد نـظـراً ـعــدالت ا يـتــعـلق 
لـكــونـهـا تــتـربع عـلى رأس قــائـمـة

دول العالم األكثر خصوبة.
ـثـال هي فـالـنـيـجـر عـلى سـبـيل ا
أكـثــر بـلـدان األرض فــيـمـا يــتـعـلق
بخصـوبة النـساء على اإلطالق إذ
بــلغ مــتــوسط عــدد األطــفــال الـذي
تنجـبه كل امرأة هناك 7.2 في عام
2017. لــكن هـذا الــبـلـد يــعـاني في
الــوقـت نــفــسه من مـــعــدلٍ مــرتــفعٍ
لــوفــيــات األطـــفــال يــصل إلى 85
مــــولـــوداً مـن كل ألف وهــــو أحـــد

عدالت في العالم بأسره. أعلى ا
وإذا مـا حتــدثـنــا من وجــهـة نــظـر
الـباحـث في عـلم السـكان سـنجد
ــعـدل 2.1 طــفل لـكل أن اإلجنـاب 
ـثـل "رقـمــاً ســحــريــاً" لـكل امــرأة 
مجـتمع باعـتبـار أنه كافٍ لتـحقيق
أهدافه من الوجهة السكانية. فهذا
ـثـل - بـحـسـب اخلـبـراء - الــرقم 
مــعـدل اخلـصـوبــة الـضـروري لـكي
يـتـمـكن اجملـتـمع من إتـمـام عـمـلـية
اإلحالل والــتـــجــديــد فـي صــفــوفه
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مليوناً.
ويــعـــني تــنـــاقص عـــدد الــســـكــان
وبــلـــوغ الــكــثــيـــر مــنــهـم مــرحــلــة
الـشيـخوخـة تقـلص عدد الـقادرين
كن أن يقود على العمل وهو ما 
بـــدوره إلى تـــنــاقص اإلنـــتــاجـــيــة
االقــتــصـاديــة الــتي تــكـبح الــنــمـو

بـــــــالـــــــتـــــــبـــــــعــــــــيـــــــة. وفي
ـاضي نــوفـمـبـر/تـشـرين الـثـاني ا
حذر صـندوق الـنقـد الدولي من أن
االقــتــصــاد الــيــابــاني عــرضــة ألن
ئة ينـكمش بنـسبـة تفوق 25 في ا
ـقـبـلـة خالل الـسـنـوات األربـعــ ا

بسبب شيخوخة السكان.
ÍœUB² « dOŁQð

ويقـول جورج ليسـيِن مديـر معهد
أكـــســفــورد لــلـــدراســات اخلــاصــة
بــشــيــخـــوخــة الــســـكــان "إن عــلم
الــســـكــان يــؤثــر عـــلى كل جــوانب
حـيـاتـنـا ويـكـفي أن يـنـظـر كل مـنّا
من نـــافــــذته لــــيـــرى الــــنـــاس في
ــنـازل وحـركـة الــشـوارع ولـيـرى ا
رور ومعدالت االستهالك وكلها ا

أمور تتأثر بهذا العلم".
فـهل سـتسـاعد الـتـكنـولـوجيـا على
تـخـفــيف الـتـأثـيــرات االقـتـصـاديـة

لشيخوخة السكان?
رغـم كل مـــا ذُكِـــرَ ســابـــقـــاً هـــنــاك
إجـــمـــاع عـــلى أن حـــكـــومــات دول
الـعـالـم بـحـاجــة لـلـتــحـرك من أجل
نــزع فـتــيل قـنــبـلــة "الـشــيـخــوخـة"
ـــــوقــــوتــــة. وهـــــو أمــــر حتــــاول ا

احلكومات القيام به بالفعل.
وقد راجـعت الصـ في عام 2015
سـيــاسـة "طــفل واحـد" لــكل أسـرة
وأحملـت عــــــام 2018 إلـى أنـــــــهــــــا
ســــتـــنـــهـي ســـريـــان كـل الـــقـــيـــود
واليد بحلول فروضة على عدد ا ا

قبل. العام ا

لكن يصـعب علينـا اعتبار أن
تـخـفـيـف مـثل هـذه الـقــيـود يـشـكل
ــوالــيـد في حال ســحـريــاً فــعـدد ا
15.2 الــــصــــ خالل 2018 بــــــــلغ 
ستـوى األدنى منذ ملـيوناً وهـو ا

أكثر من 60 عاماً.
وعـزا الـبـاحـثـون الـصـيـنـيـون ذلك
التراجع إلى انخفاض عدد النساء
في سـن اإلجنــاب وإلرجــاء األســر
خطـطها اخلـاصة بإجنـاب األطفال

ألسبابٍ مالية.
وغـالبـاً ما تـتدنى تـكالـيف الرعـاية
الصحية في الدول التي ينعم فيها

كبار السن بصحة أفضل.
ويـقـول خبـراء في عـلم الـسـكان إن
هــنـاك حــاجــة جلــعل الـســيــاسـات
الرامية لتحـس صحة كبار السن
ذات دور مــــحـــوري في تــــخـــفـــيف
الـتأثـيـرات الـسـلـبـية لـلـشـيـخـوخة

السكانية.
ويـــرى اخلـــبـــراء أنه كـــلـــمـــا كـــان
الـسـكـان أفـضل صــحـة أصـبـحـوا
أكـثــر قـدرة عــلى مـواصــلـة الــعـمل
لـسنـ أكثر بـطاقـةٍ أعلـى وهو ما
قــد يـــؤدي إلى تـــقــلـــيل تـــكـــالــيف

الرعاية الصحية.

بغداد

ÍbOF « œU¹«

اسطنبول

Íœ«bI*« rþU

 WOH×   «dLðR

 
UŽ

ö
D

²Ý
«

 sJ « ¡öſ WNł«u* Î«dJ²³  ÎUŽËdA  ÊuMÒýb¹ ÊU*√ »öÞ

WÐöš dþUM   «– dOH  WM¹b  ⁄d³ b¹U¼

إن الطالب يجـدون مشقة
في العثـور على سكن في
الــــــــفـــــــــصل الـــــــــدراسي

الشتوي حتديدا.
وتــقـــول تــانـــيــا مــودرو
رئــيــســة شــؤون الــطالب
بــاجلــامـعــة: "إن الــطــلب
ـسـاكن وال سـيـما عـلى ا
ــيــســرة ذات األســعــار ا
عـروض منها في يفوق ا

هذا الفصل الدراسي".
وهــذا يــضع الـكــثــيـر من
الطالب أمام خيارين إما
الــبــحث عن ســكن خـارج
مـــديـــنـــة هــايـــدلـــبــرغ أو
التعامل مع ارتفاع تكلفة
ـعـيـشـة. وقـد زاد أيـضا ا

عدد الشباب الذين يفضلون العيش في
ـدينـة بـعـد الـتـخـرج مـا يـزيـد الـطلب ا

عروض. ساكن ويرفع أسعار ا على ا
ــــشـــروع ــــؤسـس  ويــــأمل الــــفــــريق ا
كون من 25 يوم" وا "كوليجيـام أكاد
ـعروض طـالـبـا أن يـسـاهم في زيـادة ا
ـســاكن في هــايــدلـبــرغ من خالل من ا
ــشــتــرك تــوفــيــر  46شـــقــة لــلــســـكن ا

تستوعب  226طالبا.
كمـا يضع الـفريق نصب عـينـيه حتقيق
نـوع من التـوازن بيـئيـا واقتـصاديا إذ
ـيوم" سـيـكون مـبـنى "كـوليـجـيام أكـاد
ــصـنــوع كــلـيــا من اخلــشب ومـجــهـز ا
عـزول أكبر مبنى بنوافـذ من الزجاج ا

انيا بدون دعامات معدنية. في أ
ــوقع لـلــســمـاح وســتـقــام ورشــة في ا
لــلــمـســتــأجـرين بــتــنـفــيــذ اإلصالحـات
الــبـسـيـطـة ألي خـلل أو عـطل يـطـرأ في
ـــشـــروع ـــبــــنى. لـــكن إقــــامـــة هـــذا ا ا

سـتـدام سـتـتـطـلب مـبـالغ ضـخـمة إذ ا
بلغت تكلفته  16مليون يورو.

بلغ عن واستطاع الفريق جتميع هذا ا
طـريق االقـتراض من الـبـنك واحلـصول
على مـنح من واليـة بادن- فـورتمـبيرغ
ــديــنــة وصــنــدوق الــتي تــقع فــيــهــا ا
تـمـويل مـشروعـات الـتـنمـيـة والتـطـوير
اني. ويسعى الفريق جلمع مليوني األ
ـبـلغ ـسـتـثـمـرين لـتـغـطـية ا يـورو من ا

شروع. تبقي لتدش ا ا
وتـقـول كــون إن الـفـريق بــذل مـجـهـودا
شــاقــا عـلـى مــدى ست ســنـوات جلــمع
الــتـبــرعـات والــدعم الالزم لــلـمــشـروع.
ـــديـــنـــة وســـاهم األفـــراد من ســـكـــان ا
ـــالي بــــنـــصــــيب كــــبـــيــــر في الـــدعـم ا

للمشروع.
وتــضــيـف: "كــثــيـــرا مــا كــنـــا نــقف في
األســواق الـــتي تــقـــام أســـبــوعـــيــا في
دينة ونوزع منشورات ترويجية على ا
ـارة على أمل أن نـحـظى بدعم سـكان ا
ـــشـــروعــات ـــهـــتـــمـــ بـــا ـــديـــنـــة ا ا

ستدامة". ا
—UFÝ« dýR

لم تــــطل أزمــــة الــــســــكـن الــــطالب في
هايدلبـرغ وحدهم إذ تأثر بتـداعياتها
ــدن أيــضـــا الـــطالب فـي مـــخــتـــلـف ا
ـــانــيــة. وكــشـف مــؤشــر األســعــار األ
ــاني عن ــعـــهــد االقـــتــصـــادي األ بـــا
ارتفاع أسـعار اإليجـارات للطالب في
دن الطالبية بنسبة تتراوح ما ب ا
ــئــة مــنـذ ــئـة و67.3 في ا 9.9 في ا

عام 2010.
وتــظـاهــر اآلالف في أبـريل/نــيـسـان
اضي في برل مطالب احلكومة ا
زيـد من اإلجراءات حـيال بـاتخـاذ ا
ارتــفــاع أســـعــار اإليــجــارات. ومن
انية توقع أن تنظم الـعاصمة األ ا
برل الـتي تشهد سـوق العقارات
ـــو في فـــيــهـــا أســـرع مـــعـــدالت 
الـعـالم اسـتـفــتـاء شـعـبـيـا قـريـبـا
لـلـتـصـويت عـلى مـصـادرة الـشقق
الـتي تـمـتلـكـهـا شركـات الـعـقارات

الكبرى ونقل ملكيتها للبلدية.

الـطالب يعـانـون من وطأة أزمـة الـسكن
حول العالم

ــســاكن وأصــبــحت مـــشــكــلــة نـــقص ا
وارتـــفـــاع أســـعـــار اإليـــجـــارات تــؤرق
ـدن الـتي حتـتضن الـطالب في جـميع ا

جامعات حول العالم.
وقد اشـتـرت جـامـعـة تـازمـانـيـا مـؤخرا
فــنــدقـــا في هــوبـــارت عــاصـــمــة واليــة
ـساعـدة الطالب تـازمانـيا األسـترالـية 
الـــذيـن عـــجـــزوا عن إيـــجـــاد ســـكن في
دينة بـسعر منـاسب. وأشارت تقارير ا
إلـى أن زيـادة أعـداد الـســيـاح واإلقـبـال
عـلى الـتــأجـيـر عـبــر شـركـة "أيـر بي إن
بي" لـعـبـا دورا كـبــيـرا في تـفـاقم أزمـة

دينة. السكن في ا
وفي مديـنة بيـركلي بواليـة كاليـفورنيا
التي حتتضن جـامعة كاليـفورنيا طُور
بـرنـامج جــديـد لـلـجـمـع بـ الـبـاحـثـ
تـقاعدين الذين حديثي الـتخرج وب ا
لـديـهم غـرف شاغـرة في مـنـازلـهم على
ـــقـــابل مع أن يــــتـــفـــاعل الـــطالب فـي ا
ـــتـــقــــاعـــدين ويــــتـــحـــدثــــون مـــعـــهم ا
ـــنـــزل ويـــســـاعـــدونـــهـم في أعـــمـــال ا
بــاإلضـافــة إلى دفع إيـجــار شـهـري أقل
من ألف دوالر أي أقل من ثلث مـتوسط

دينة. إيجارات الشقق في ا
ـقـرر أن تـبـدأ أعــمـال الـبـنـاء في ومن ا
قبلة مشروع هايـدلبرغ في األسابـيع ا
ـسـتـأجرين ـشروع ا بـحـيث يـستـقـبل ا

األوائل بداية من عام 2021.
ــشـروع وســيــخـتــار الـقــائــمـون عــلى ا
الـطـالب الـذين سـيـكـنـون معـا فـي شـقة
واحدة بعد فرز الطـلبات التي سيتقدم
بــهــا الــطالب. وتــقــول كــون: "نــريـد أن
شـروع ملـتقى لـلشـباب من جنـعل من ا
مـختلف اخلـلفـيات الثـقافـية يتـبادلون
ـعــلـومـات عن مــخـتـلف فـيه األفــكـار وا
ــــعــــرفــــيــــة واالجتــــاهــــات اجملــــاالت ا

السياسية".
ــشـروع بــعـد تــخـرج أمــا عن مـصــيـر ا
شروع من اجلـامعة فـتقول مؤسـسي ا
كـون: "نـحن نـؤسس مـشـروعـا لـنـضمن
تــوفــيــر مــســاكن لــغــيــرنــا من الــطالب

شروع 300 يورو شهريا للطالب هذا ا
شروع الواحد. ويـأمل القائمـون على ا
أن يـــخــــفـــضـــوا أســــعـــار اإليـــجـــارات
ستحق جرد سداد الـدين ا مستقـبال 

للبنك.
وتعـد جامعـة هايـدلبرغ الـتي تأسست
انيا في عام 1386 أعرق جامعـة في أ
وصـــنـــفت ضـــمن اجلــامـــعـــات الــثالث
ــانــيــا وحتـتل األولى عــلى مــســتـوى أ
ـــرتـــبـــة  47بـــ جــامـــعــات الـــعــالم. ا
وتـستـقطب اجلـامـعة عـددا متـزايدا من
الــطـالب ســنــويــا. ويــبــلغ عــدد ســكــان
ديـنة 160 ألف نسـمة من بـينهم 39 ا

ألف طالب.
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بانيها كما جتتذب مـدينة هايدلبـرغ 
ـتــنــاســقـة ومــنــاظــرهـا الـصــغــيــرة وا
اخلالبـة الـشــبـاب من مـخــتـلف أنـحـاء
الــعـــالم. وتــشــيـــر إحــصــاءات بـــلــديــة
هــايــدلــبـــرغ إلى أن مــعــظم الــوافــدين
دينة يـنحدرون من الص اجلدد إلى ا
وإيطـالـيـا ورومـانـيا والـهـنـد وبـولـندا
وتتراوح أعمار أكثرهم ما ب  18و30

عاما.
ان عـلى مـعـونات ويـحـصل الـطالب األ
تعليميـة أعلى من أقرانهم في الواليات
ـتــحـدة. وفي عـام ـمـلــكـة ا ـتــحـدة وا ا
انـية 2014 أعـلنت جـميـع الواليـات األ
البـالغ عـددها  16واليـة إلغـاء الـرسوم
الـدراسـيـة بـاجلـامـعـات أي أن الـطالب
ان واألجانب بـإمكانـهم الدارسة في األ
اجلـامـعـات احلـكـومـيـة مـجـانـا. ويـدفع
مـعـظـمـهم رســومـا رمـزيـة في كل فـصل

صاريف اإلدارية. دراسي لتغطية ا
وتــقـول إدارة شـؤون الـطالب بـجـامـعـة
ـشـورة وتـوفر هـايـدلـبـرغ التـي تقـدم ا
أمــاكـن مــحــدودة لــلــطـالب في الــســكن

اجلامعي
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انية على مشـارف مدينـة هايدلبـرغ األ
ينتصب كـشك خشبي على أراض كانت
ستشفى عسكري أمريكي سابقا. مقرا 
ويــعـــد هــذا الــكــشك اجملــهــز بــاألثــاث
شـروع سكن وذجـا أوليـا  والـنوافـذ 
واجهة أزمة طالبي من أربعة طوابـق 
دن السـكن التي يـعانيـها الشـباب في ا

انية. األ
ولم تعد مدينة هايـدلبرغ كشأن الكثير
دن األخرى في الـعالم قادرة على من ا
ـهـنـي اسـتـيعـاب الـعـدد الـكـبـيـر من ا
والـطالب الـذين يــتـوافـدون عــلـيـهـا من
مختلف أنحـاء العالم وهو ما أدى إلى
ارتـــفــاع أســـعـــار اإليـــجـــارات ونـــقص
ـساكن. ووصل متوسط عروض من ا ا
شترك إلى أسعار اإليـجار في السـكن ا

437 يورو شهريا.
ـانـية ـسـتشـارة األ وتـعـهـدت حـكومـة ا
أنــغـــيال مــيـــركل في إطـــار جــهـــودهــا
للتـخفيف من وطـأة أزمة السـكن ببناء
 1.5مـلـيون شـقة جـديـدة علـى مسـتوى
ـانـيا قـبل نـهـاية واليـتـها الـرابـعة في أ

عام .2021
لـكن مـجـمـوعـة من  25طـالـبـا جـامـعـيـا
قـرروا أن يـأخـذوا عـلى عـاتـقـهم مـهـمـة
الـتــصـدي لـالرتـفــاع احلـاد في أســعـار
اإليـجارات في مـدينـة هايـدلبـرغ جنوب
انيا وشـرعوا في بناء مساكن غربي أ
لـــــلــــطالب حتـت اسم "كــــولــــيــــجــــيــــام

يوم". أكاد
وتقـول إينا كـون الطالـبة في كلـية علم
الـنـفس والـبـالـغـة مـن الـعـمر  22عـاما
شـروع: "نهدف وواحدة من مـؤسسي ا
إلى إقــامــة وحــدات ســكــنــيــة لــلــطالب
بـأسـعار مـيسـرة لتـهيـئـة بيـئة مـناسـبة

لإلقامة والتعلم".
ـتـوقع أن يـبـلـغ مـتـوسط أسـعـار ومـن ا

اإليـــجــار في

توقع في اليابان إلى 84 عاماً تقريباً وهو األعلى في العالم يصل متوسط العمر ا

وبــالـــعــودة إلى الـــوراء ألكــثــر من
نصف قـرن سنـجد أن أرقـام البنك
الدولي أفادت بأن معدل اخلصوبة
فـي الــعـــالم خـالل عــام 1960 كــان
خـمسـة أطفـال تـقريـباً تـنجـبهم كل
امرأة. وبعد مضى قرابة 60 عاماً
عـدل إلى الـنـصف لـيصل تـقـلص ا

إلى 2.4 ال أكثر.
واليد وفي الوقت نفسه استفاد ا
اجلدد من الـتطـورات التي شـهدها
العالم عـلى الصعيـدين االجتماعي
واالقتـصادي. فبيـنما كـان متوسط
ـتـوقع يـزيد قـلـيالً في عام الـعـمر ا
1960 على 52 عاماً فقد وصل في

عام 2017 إلى 72 عاماً.
ويــعــني ذلك أنــنــا صــرنــا نـعــيش
جـمـيـعـا لــسـنـواتٍ أكـثـر وتـتـزايـد
وارد بشـكلٍ أكبر متـطلبـاتنـا من ا
كـلمـا تـقـدمـنـا في الـعـمـر مـا يـزيد
الـضـغط عـلى مـنـظـومـاتٍ مثـل تلك
اخلـــاصــة بـــقــطـــاعــات الـــتــقـــاعــد

والرعاية الصحية.
وتتفاقم مـشكلة شيـخوخة السكان
ــتـقـدمــة الـتي تــشـهـد في الـدول ا
عــــلـى األغــــلب مـــــعــــدالت إجنــــاب
مـنخـفضـة ألسبـاب عدة تـرتبط في
غـالـبـيـتـهــا بـالـوضع االقـتـصـادي.
فـــنـــسب الـــوفـــيـــات تـــتـــدنـى بــ
واليد ومن السهل على البالغ ا
االستعـانة بوسائل حتـديد النسل
عـالوة عــلـى إمــكـــانـــيــة أن تـــكــون
تـكـالــيف تـربـيـة األطـفــال مـرتـفـعـةً

نسبياً.
وفي هـذه الـدول ال تنـجب الـنـساء
غـالـبــاً سـوى في مـرحـلــة مـتـقـدمـةٍ
نـسـبـيـاً من الـعـمـر وهـو مـا يـعني
أنـه ال يـتـســنى لـهـن سـوى إجنـاب

عدد أقل من األطفال.
ويعـني ارتفاع مـستـوى احلياة أن
يـرتـفع مـتـوسـط أعمـار سـكـان تـلك
تقدمة وتـعد اليابان مثاالً الدول ا
بــارزاً عــلى ذلك إذ يـبــلغ مــتـوسط
توقع فيـها نحو 84 عاماً العمـر ا
وهــو األعــلى فـي الــعــالم. كــمــا أن
نـســبـة مـن يـزيــد عـمــرهم عـلى 65
ـاضي 27 عـامــا بـلـغت في الـعـام ا
ئـة من إجمـالي عدد الـسكان في ا
ليصـبح عددهم في اليابـان مقارنة
بـعـدد سـكـان هـذا البـلـد هـو األكـبر
ــقـابل ال عــلى وجه األرض. وفي ا
تتجاوز نسبة من هم أدنى من سن
ــــئــــة من اخلــــامــــســــة 3.85 فـي ا

تحدة. السكان وفقاً لأل ا
زدوج قلق وقد أثار هذا الـتحدي ا
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ـتحـدة أن كـبـار السن ذكـرت األ ا
في الـعالم أصـبـحوا أكـثـر عددا من
األطـفـال الـصـغـار لـلمـرة األولى في

التاريخ.
ية نظمة األ وبحسب تقديـرات ا

زاد عـدد من جتــاوزت أعـمـارهم 65
عــــامــــا عــــلى عــــدد األطــــفــــال دون

اخلامسة بحلول نهاية 2018.
نتم وتشير األرقام إلى أن عـدد ا
لـلــفـئــة األولى في مـخــتـلـف أنـحـاء
الــــعــــالم يــــربـــو عــــلى 705 مالي
نسمة بينما ال يتجاوز عدد من هم
أقـل من اخلـامـسـة من الـعـمـر نـحـو

680 مليونا.
وتـشيـر االجتاهـات السـائدة حـالياً
في هذا الشـأن إلى أن هنـاك تفاوتا
مـتـزايـدا بـ الـكـبـار والـصـغـار في
السن سيـتجلى بـشكلٍ أكبـر بحلول
عام  ?2050ففي ذلك الـعام سـيكون
عـدد أفراد الـشريـحـة العـمريـة فوق
 65عـــــامــــاً ضـــــعـف من تـــــتــــراوح
أعــمـــارهم من يــوم واحــد إلى أربع

سنوات.
وتــرمــز هـــذه الــفــجــوة اآلخــذة في
االتــسـاع إلى تــوجه يـتــقـصى أثـره
الــبـاحــثـون في عــلم الـســكـان مــنـذ
ــتـــمــثل في أن عـــقــود وهـــو ذاك ا
غـالـبيـة دول الـعالم تـشـهد ارتـفـاعاً
في مـتـوسـطـات األعـمـار وتـراجـعـاً

واليد. في عدد ا
فــكـيف سـيـؤثــر ذلك عـلى حـيـاة كلٍ
كن أن يـكون تأثير ذلك مّنا? وهل 

قائماً بالفعل في الوقت احلاضر?
يقـول كريسـتوفر مَـري مدير مـعهد
ـــقـــايــيس اخلـــاصــة الــتـــقـــيــيم وا
بـــــــالــــــصـــــــحــــــة فـي جــــــامـــــــعــــــة
واشــنـــطن:"ســـيـــكــون هـــنـــاك عــدد
مـحـدود لـلـغايـة من األطـفـال جـنـباً
ن تــزيــد إلى جــنـب مع الــكــثــيــر 

أعمارهم على 65 عاماً".
ÊUJ « r−Š

اضي أعد مَري ورقةً وفي العالم ا
بـحـثــيـةً أشـار فـيــهـا إلى أن نـصف
دول الـعـالم تـقريـبـاً تـواجه "إفالسا
في عـدد أطـفـالـهـا" مـا يـعـني أنه ال
يـوجد عـلى أراضـيهـا عـدد كاف من
األطفـال لإلبقاء عـلى حجم الـسكان

فيها على حاله.
ويــدعـو مَـري إلى أن يـفــكـر كل مـنّـا
في "الـــتــــبـــعــــات االجـــتــــمـــاعــــيـــة
واالقــتــصــاديـة الــعــمــيـقــة لــوجـود
مجـتمع يزيـد عدد األجـداد فيه على

عدد األحفاد".
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السيد رئيس مجلس النواب احملترم

ا ان العراق مدين حتيـة لكم وأنتم تسنون قـوان احلياة في العراق اجلـديد و
وال تـكفـي ميـزانيـته النشـاء مسـتـشفئ مـتكـامل باجـهـزة حديـثة لـعالج السـرطان
ا انكـم اعلئ سلطة تشـريعية في البالد وتـقع عليكم مسؤولـية اسعاد الشعب و
أقـتـــــــرح وأنـا جـاد أن تـشـرعـوا قـانون وراحـته وعـيـشه بـقـيم انـسـانـيـة عـالـيـة 
ـوت الرحـيم) وهو حـقنـة بسـيطـة للـذين يـعانـون امراضـاً مسـتعـصيـة وعضال (ا
وهـو ما مـوجود واالمـاً ال يـستـطيـعـون عالجهـا او الـشفـاء منـهـا السبـاب ماديـة 
نـاطق التي أقـرت ذلك اضطـرارا النسـانيتـهم وأنا أراه حالـيا بـبعض الـبلـدان وا
حال نـاجـعا كـخطـوة لـلقـضاء عـلئ الـفقـر وبارادة الـفـقيـر نفـسه  وبـذلك سنـوفر

كن االفادة منهـا في توفير رواتب وميزانيات مبـالغ عالية 
ــمـثــلي ــتــزايــدة  ــقــبــلــة واالعــداد ا لــدورات اجملــلس ا
ة الـشـعب احملـتـرمـ ..ودمـتـم لـصنـع احلـيـاة الـكـر

لشعبكم .  
قـترح بـعد سـماع الـعشرات من t¹uM?ð ∫ كتـب هذا ا

وت من الرب مباشرة ـساك الذين يتمنون ا هؤالء ا
ولم يستجب لهم .

عنـدما تـدخل  سوبر مـاركت كبـير  او حـتى دكان شنـاوة االثيـر .. الترى سوى
ــتـحـدة .. بــضـاعــة اجـنـبــيـة .. وكــأن اسـواقـنــا اصـبــحت أسـواقــا حـرة لأل ا
وتتساءل : كم هو حجم البضائع  العراقية  وكم هو حجم  مثيالتها األجنبية ..

ا تعود وال يسأل : أين هي الزراعة والصناعة  العراقية ..?  بَعضُنَا  ر
ـيـزان الـتـجاري الـكـبـيـر .. هـنـاك توازن في مـنـاهج االسـتـيـراد والتـصـديـر .. وا

اقتصادي البد من وجوده و حتقيقه و تنفيذه .
ا يـصدر .. ارضـاء  للـمعدة لكن وكـما  يـبدو .. فـالعـراق الذي يـستـورد أكثـر 
يزانية الـدولة  .. سيبقى ميزانـه التجاري عاجزا ..ولم يكن ولدول اخـرى وليس 

يوما معجزة .
ـنـتـجات قـبل مـدة ..نـشـرت عـلى صـفـحـتي مـنـشـورا دعـوت  فـيه الى تـشـجـيع ا
ــنـشـور ..اال عـلى الــوطـنـيـة  ومــنـهـا األلــبـان  الـعـراقــيـة .. لألسف لم يــحـصـد ا

إعجابات متواضعة .
هدي .. ـعتـاد .. وافق السـيد رئيس الـوزراء العـادل ا و في مؤتـمره الـصحفي ا
وطـا اإليطالـية) .. وكل على اقـتراح وزيـر الصـناعـة الذي نص عـلى مقـاطعـة  (ا

أشكال منتجات األلبان األجنبية .
قـاطـعـة هذا سـيـظل مـيتـا .. الن هـنـاك من يرى ان اغـلب الـظن ان قـرار تنـفـيـذ ا
نـتـوج الـوطني  ـنـتجـات األجـنـبـية عـلى حـسـاب ا مـصلـحـته قـائـمة عـلى رواج ا
نافـذ احلدودية ..  بـسبب وجود وهنـاك مئات الـقرارات الرسـمية   تـموت عنـد ا
احـزاب وعـصـابـات ومـافـيـات تـسـيـطـر و تـتـحـكم  و تـقـرر دخـول او عـدم دخـول

البضائع األجنبية .
ويبـدو ان العامل في القطـاع الصناعي والزراعي فهمـوا لعبة القرارات التي ال
ــؤامـرات الــقــذرة لـتــدمــيـر  االقــتــصـاد الــعــراقي .. و خــرجـوا  في تــنـفــذ   وا
مـظـاهرات وطـنـيـة متـذمـرين  و محـتـجـ امام وزارة الـزراعـة و وزارة الصـنـاعة
لكي يقـولوا للمسؤول / كفاكم  قتال للزراعة والصناعة الوطنية التي لم تهتموا

بها يوما .
والـثــابت .. ان  تــشــجــيع االنــتــاج الـوطــني ســيــظل رهــنــا لـلــمــزاج الــســيـاسي
ا سـنـقـاطع الـسيـارات الـكـورية  .. والـعالقـات والـضغـوط اإلقـلـيمـيـة .. وغـدا ر
دعمـا  للسيارات االيرانية..  ونقاطع الزيـتون اإلسباني دعما للزعرور التركي ..

ـصانع الـعراقـية التي عامل وا وال تسـألوني عن  مـصيـر ا
توقـفت تمـامـا.. فعـند الـلجـان االقتـصاديـة  وعمالء دول

اجلوار اخلبر اليق .
البس لقـد توغلت  الـبضائع الصـينيـة  .. وانتعشت ا
التـركية ..  وتـوطنت األلـبان اإليرانـية .. اما صادرات
الــعــراق الــوطــنــيــة  .. ســـتــظل والى األبــد راكــدة في

ثالجات الوطن السليب ..

ـواطن العراقي  شاشـات التلفاز  يـومياً بشـوق عظيم  وينـتظر  بشغف يُرافب ا
بُشـرى غابت عَنهُ منذُ ستة عشـر  عاماً   إال وهي أنفراج  الوضع في العراق 
يـنتـظـر اجلمـيع ان تصـدح اصوات االعالمـي جـميـعـاً لتُـبلـغنـا  بأن  عـراقنـا قد
نتـخبة من قبل تعـافى وأصبحَ  في احسن حال  وتـمكنت حكـومتنا الـرشيدة وا
ــثـلــيه  من جتـاوز  األزمــات  وحـان وقت اجلــزاء لـلــضـحــيـة وكالء الـشــعب و
واطن اليومي  واطن)  سـتقوم احلكومة بـأعادة النظر بكل  مـايخص قوت ا (ا
ستقـبل زاهر  وستستمر األجهزة األمنية ة ملؤها اآلمل  لتُضـمن لهُ حياة كر
نـظمة  وجتـار االعضاء  الـبشرية بأداء واجبـاتها وفـعاليـاتها ضـد العصـابات ا
ـا يـبـعث الـطـمـأنـيـنـة والـسـرور في نـفـوس ـواطـن  واخملـدرات  وتـرسـيخ أمن ا
الشـعب  لكي يـتمكـنوا من اداء فـعالـياتـهم اليـوميـة وهم بأمن واطـمئـنان كامل 
عـلى أنـفـسهـم  وعوائـلـهم  نـترقب وسـائل االعالم ان تـبث خـبـر مغـادرة مـرحـلة
ُبـكر  احملموم  الى مـرحلة األفعـال والعمل اجلاد األقوال والـتسابق االنتـخابي ا
اني او مـجلس محافظة قعد بر من أجل اخلدمـة والعطاء  ال من أجل الضفـر 
ال العـام  ننـتظر واطـن وا او احلصـول على مـناصب  للـتكـسب على حـساب ا
بـشـغف مـتى يـذاع بـيان رقم (1) لـكن لـيس ألعالن ثـورة ضد احلـكـومـة   النـنا
غادرنـا زمن الثـورات األغبـر  الذي دَمـرَّ البالد والـعبـاد   لكن بـيان يـتحدث عن
مـغادرة الـساسـة  للـتقـسـيمـات الطـائفـية والـقومـية  وفق الـنسب الـتي  وضعـها
ــلك الـبـصـر والـبـصــيـرة  نـنـفـذ االوامـر احملــتل فـسـرنـا عـلى نــهـجه وكـأنـنـا ال
وبـعدهـا  نخرج واالعراف والـسياقـات التي خـلفـها احملتل لـزرع االنعـزال بيـننا 
غادرة احملـتل ارض العراق على شـاشات االعالم مشـمرين االذرع   ونطـالب 
تمـدن التي نثبت بهـا للمواطن صدق وكأننـا فقدنا حـتى لغة احلوار السـياسي ا
ـصـفط احـسن من الـصـدگ ـطـالب و بـطـريـقـة مـقــنـعـة (الـچـذب ا الـطـروحـات وا
اخملربط )  وحـتى األن نحنُ ننتظـر متى يطلُ عليـنا صاحب البشرى  ولألسف
تأخر عـلينا كثيراً   لنُتخم يومياً ونـحن ننظر الى شاشات التلفاز  بتلك االخبار
البائـسة التي فُرضت علينا في بيوتنـا وكأننا اسرى الفكار الساسة  واصبحت
جزء من حصـتنا التموينية  ومجبورين على مشاهدتها وسماعها لكنها بالتأكيد
ـرات  تلك االخـبار الـتي تتـحدث عن اكثـر من حجم احلـصة الـتمـوينـيـة باالف ا
ــسـؤول الــفالني  زيـارات وابــتـســامـات وخـطــابـات ومالبـس رائـعـة فــعـالــيـات ا
سـلسل البدوي مسـتعرض امامـنا وكأنهُ (جاب راس غـليص) كما كـان يعرض ا
االردني  بيـانات مخـتلفـة  مؤتمـرات مقززة  فـعاليـات تضيف حـالة من اجلزع
ـواطن من خـاللـهـا نـسـائم اآلمل ـواطـن اكـثـر من رسـالـة اعالم يــتـنـفس ا عـنـد ا
بالـتحول الـقريب نحـو األفضل  واالخوة في وسـائل االعالم يأخذون اي كالم 

اي مؤتمر صحفي  اي حشو  ويعرض وكأنهُ مادة اعالمية مهمة .
دعوة الى كل اخـوتنا السياسي كفانا خطـابات وكفانا مؤتمرات واستعراضات
ـتراكمة  واحملـاصصة التي لفات ا  ننتـظر منـكم الفعل احلقـيقي في معاجلـة ا
اصـبـحت الـسبـيل الـوحـيد لـوصـول الـسيء للـمـنـاصب واسـتبـعـاد الـكفء  متى
ـناصب بـعـيداً  عن الـتـحزب يـكون مـيـزانـكم الكـفـاءة واالنتـمـاء للـوطن الخـتيـار ا
ـر) الـتي اعـتـمدت ـبـاديء كـعـرف من مـخـلـفـات (بـر ـذهب والـقـومـيـة  تـلك ا وا
برمج للبلد  متى نشاهد بلدنا كبرنـامج للقضاء على الوحدة الوطنية والتدمير ا
واطن  مـتى نراكم تـتسـابقون يتـصارع عـلى الصـدارة في كل مايـعز الـوطن وا
نظـومة السـياسية في في اخلدمـة والتتراشقـون التهم  وكـأنكم لسـتم جزءاً من ا
الدولـة ? وبعيداً عن وسائل االعالم عندمـا تفرضون جناحكم ستـجدوننا نتحدث
نيابـة عنكم شكراً وعرفانـاً وتقديراً لكم  سنقف لكم احـتراماً لكن خلصونا من
ـرير قـبل اليـخـلص علـيـنـا  ونحـن نرى بـلـدنا وشـعـبـنا يـئـنـون من شدة الـواقع ا

الضرر وفي وسط أقليمي ملتهب  . 
باديء االساسية للرسالة االعالمية  دعوة صادقة الى وسائل االعالم تذكروا ا
وضوعية  تذكروا دائماً "اإلعالم رسالة ومهنة  أن االعالم الذي صـداقية  ا ا
اليحـمل رسالة إنـسانيـة واليشتبـك مع قضايـا الناس يعـد أعالماً غيـر قادر على

الـتـأثـيـر والـتغـيـيـر  في مـجـتـمع اصـبح بـحاجـة الى إعالم
يحـمل قضاياه وهمومه " وانتم تـعرفون وفق ماقلناه اين

موقعكم في التأثير باجملتمع .
ــهــا نــبـــقـــــــى نـــزرع اآلمـــــــل في الـــنــفــــــــوس عَــلـَّ
تـتـحــــول الى طــاقـة دافـعـة نـحـو تـغــيـيـر بـقـوة الـعـقل

والتفكير .

انية وقرروا أن يأخذوا على عاتقهم مهمة إيجاد حل ألزمة السكن عيشة في مدينتهم التي حتتضن أعرق اجلامعات األ عانى هؤالء الطالب ارتفاع تكاليف ا

ساكن في هايدلبرغ يوم" بهدف التخفيف من حدة أزمة ا أسس فريق من 25 طالبا مشروع "كوليجيام أكاد


