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المستخمص:
البطالة ،ىي عدم ممارسة الفرد الي عمل ما سواء كان عمل ذىبيا او عقميا او غير
ذلك من االعمال وسواء كانت عدم الممارسة ناتجة عن اسباب شخصية او ارادية او غير
ارادية .وىي من الظواىر المعقدة التي يعاني منيا العراق وال سيما بطالة الشباب والتي ينجم
عنيا انعكاسات خطيرة عمى الفرد بصورة خاصة وعمى المجتمع العراقي بصورة عامة.
اشتممت الدراسة عمى دراسة مفيوم البطالة وانواعيا ،ثم التقصي عن اسبابيا وطرق عالجيا
الن البطالة ليا تاثيرات جيوليتيكية من ناحية الوضع السياسي واالقتصادي لمبمد مما يتطمب
البحث عن افضل االجراءات واسرعيا لحل المشكمة التي يتعرض ليا البمد من خالل وضع
معالجات مقترحة لمحد من ظاىرة البطالة بتبني استراتيجية تتسم بالشمولية لبناء االقتصاد
والسياسة وتشخيص مشكالت الشباب وبناء قاعدة معمومات شاممة وقابمة لمتطور.
Abstract:
Unemployment is the failure of the individual to exercise any
work whether it is a work of gold or mental or other business and
whether the non-exercise is the result of personal reasons, or
voluntary or non-voluntary. Which is a complex phenomenon in
Iraq, especially youth unemployment, which has serious implications
for the individual in particular and on Iraqi society in general. The
study included studying the concept of unemployment and its types,
and then investigating the reasons and methods of treatment because
unemployment has geopolitical effects in terms of the political and
economic situation of the country, which requires searching for the
best and fastest procedures to solve the problem facing the country
through the development of treatments proposed to reduce
unemployment by adopting a strategy characterized To
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comprehensively build economy and politics, diagnose youth
problems and build a comprehensive and evolving information base
.
اهمية البحث:
تأتي اىمية البحث من كونو يتناول مشكمة البطالة ،والتي تعتبر من المشكالت
المستعصية التي يعاني منيا العراق وترتبط توقف العمل الذي يمثل الوسيمة والغاية والذي
يختمف عن بقية عناصر االنتاج ،الن توقف العمل يعني تدىور انتاجيتو وقمة امكاناتو
وقدراتو فضال عن النتاج االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالمنية التي تترتب عمى عدم
اتاحة الفرصة الستثمار طاقاتو.
اهداف البحث:
 .1تحديد االسباب التي تقف وراء تفاقم ظاىرة البطالة في العراق.
 .2تحديد النتاج االقتصادية واالجتماعية التي تترتب عمى تفشي ظاىرة البطالة.
 .3تحديد االلية التي يمكن االسترشاد بيا لمعالجة ظاىرة البطالة.
المبحث االول :مفهوم البطالة وانواعها:
قبل التعرف عمى مفيوم البطالة ،البد ان نميز بين مفيوم التشغيل والتشغيل
الكامل ،اذ ان التشغيل او التوظيف او االستخدام وفق المعنى الواسع ينطبق عمى عناصر
االنتاج المختمفة االخرى(رأس المال -االرض -التنظيم) فضال عن عنصر(العمل) المشارك
في العممية االنتاجية ويمكن تعريف التشغيل الكامل "الحالة التي يتساوى فييا عدد العاطمين
عن العمل في عدد الوظاجف الشاغرة ،اي ىو الحالة التي يكون فييا العمل متاح الكبر
نسبة من القوى العاممة ،واالستخدام او التوظيف او التشغيل الكامل اليقصد بو ان()%111
من القوى العاممة ىي في حالة تشغيل بمعنى ان التشغيل الكامل اليعني وجود معدل بطالة
مقدارة صفر وانما من الممكن وجود بطالة في حالة التشغيل الكامل ايضا
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كما تعرف البطالة عمى انيا عدم ممارسة الفرد الي عمل ما سواء كان عمل ذىبيا او عقميا
او غير ذلك من االعمال وسواء كانت عدم الممارسة ناتجة عن اسباب شخصية او ارادية
او غير ارادية(.)2
وتعرف منظمة العمل الدولية العاطمون عن العمل "بانيم االفراد الذين اليعممون اكثر من
ساعة في اليوم وفي الوقت نفسو لدييم استعداد لمعمل وفي الواقع ان ىذا المعيار(الساعة)
يختمف من دولة الى اخرى ،فقد يستخدم اسبوع كل شير او يوم في االسبوع(.)3
وبينما تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العاطل عن العمل "بانو الشخص الذي
اليعمل وانما ىو جاىز لمعمل والذي سعى اثناء الشير السابق الى العثور عمى عمل(.)4
وبذلك يكون االن من الممكن تحديد مفيوم البطالة بانيا الحالة التي يكون فييا االفراد ضمن
قوة العمل التي تكون باالعمار من  %15فاكثر (قادرين عمى العمل وراغبين فيو ولكنيم
اليحصمون عمى عمل يناسبيم من ناحية المؤىالت او يكفييم من ناحية عدد الساعات
وااليام) وبذلك فان الفرد العاطل عن العمل ىو ذلك الفرد الذي يكون:
 .1قاد اًر عمى العمل من الناحية الجسمانية والعقمية.
 .2راغب في العمل.
 .3اليجد عمالً اطالقاً.
 .4يجد عمال ال يناسب مؤىالتو.
 .5يجد عمالً متقطعاً.
والنقاط الثالث االولى تصف البطالة الكاممة ،اما النقطتين الرابعة والخامسة فتصف البطالة
الناقصة ،وىما نقيضي التشغيل الكامل والتشغيل الناقص(.)5
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انواع البطالة:
.1البطالة الوظيفية او الطوعية:
وىي البطالة الناجمة عن تغير االشخاص لوظاجفيم متنقمين في البمد من منطقة الى
اخرى ،او من قطاع اقتصادي الخر بحثاً عن ظروف عمل افضل وىذا النمط موجود داجما
ىناك عمى الدوام اشخاص يغيرون وظاجفيم وخاصة في العراق بحثا عن عمل افضل وذات
مردود اقتصادي واجتماعي(.)6
.2البطالة االحتكاكية:
ان الطمب عمى العمل في ىذا النوع من البطالة اليتوافق مع غرض العمل والسبب
في ذلك يعود اما الى مكان العمل او نوع الميارات ،وىذه البطالة قصيرة االمد اذ يقضي
العاطمون عن العمل وقت قصير لمحصول عمى عمل جديد وقد تظير ىذه البطالة بسبب
التطورات الحاصمة في ظروف العمل وتنشأ نتيجة صعوبة انتقال العمال بين المشاريع
االنتاجية المختمفة في البمد(.)7
.3البطالة المقنعة:
وتعرف ايضا بالبطالة المسترة او غير الظاىرة ،وتعد( )G.robinsonاول من
اطمق مصطمح البطالة المقنعة وذلك عام  1936لوصف العمال في البمدان المتقدمة الذين
قبموا بوظاجف او اعمال متدنية دون مستواىم االنتاجي المقبول نتيجة الستغناء ارباب العمل
والمنشات عن خدماتيم والعمال المقصودين ىنا الذين ينخفض النات

الحدي لعمميم

انخفاضاً كبي ار قد يصل الى الصفر(.)8وىو ما موجود في العراق وال تعتبر البطالة المقنعة
ظاىرة جديدة في االقتصاد العراقي حيث ارتفعت اعداد العاممين في مختمف دواجر الدولة الى
ما يقارب  2مميون فرد عام  2118وفقا لبيانات و ازرة المالية العراقية ويعمل معظم ىؤالء في
وظاجف ادارية وكتابة منخفضة االنتاجية وال يساىمون باضافة اي قيمة لمعمل في
دواجرىم(.)9
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.4البطالة الهيكيمة:
وىي البطالة الناجمة عن عدم التوافق بين فرص العمل وخبرات العاطمين عن العمل
اي ان العمل موجود ومتوافر او يمكن توفيره اال ان الباحثين عنو اما لم يعثروا عميو بعد،
او انيم اليتمتعون بالمؤىالت الضرورية ليذا العمل(.)11
.5البطالة الموسمية:
وىي البطالة الحاصمة في موسم معين من السنة دون اخر ،اذ ان ىناك بعض
االعمال التي اليمكن العمل بيا اال في فصل الصيف ،واخرى اليمكن تأديتيا اال في فصل
الشتاء ،وفي ىذه الحالة يبقى العمال في حالة بطالة في الفصول االخرى من السنة ،وىذه
الحالة يتم عالجيا بإيجاد اعمال تتكامل مع باقي المواسم يظير النوع في القطاع الزراعي
وقطاع السياحة وفي نشاطات النماء ولتشيد وصيد االسماك.
.6البطالة االختيارية:
وىي البطالة التي تحصل بفعل ارتفاع اعانات البطالة ،او تعويضات البطالة فاذا
كانت التعويضات قريبة من االجر الحقيقي ،فان ذلك يشجع عدد غير قميل من العمال عمى
اختيار البطالة(.)11
.7البطالة الدورية:
وىي البطالة الحاصمة بفعل ىبوط في مستوى الطمب عمى العمل ،بفعل ىبوط او
تراجع النشاط االقتصادي ويظير ىذا النوع في البمدان الصناعية بشدة(.)12
المبحث الثاني :اسباب البطالة:
ان التعرف عمى االسباب التي تؤدي الى حدوث ظاىرة البطالة يساعد عمى وضع
الحمول والمعالجات ليذه المشكمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وبطبيعة الحال فان ىذه
المشاكل ىي نت يجة حتمية الختالل التناسب بين العرض والطمب عمى القوى العاممة وىنا
سنتعرف عمى االسباب العامة لمبطالة:
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.1التقمبات الموسمية :تخضع االعمال لتقمبات موسمية تحدث فييا فتترك اثرىا باتجاه
الركود في فصول معينة من السنة باتجاه الرواج في فصول اخرى ومن ىذا يتبن ان
التقمبات الموسمية تؤثر في حركة البطالة.
.2الدورات االقتصادية :ان اضطراب التوازن االقتصادي ينجم عنو تغير في حركة
االستثمار وخالل مدة الرواج االقتصادي يزداد الطمب عمى القوى العامة عمى العكس من
حالة الكساد التي يكون من نتاججيا االستغناء عن عدد كبير من القوى العاممة وبالتالي
تفشي حالة البطالة بينيم.
 .3تدهور الكفاية الصناعية لمقوى العاممة :ان سبب قمة استخدام العاممين وىو استعمال
المبتكرات والمستحدثات العممية وبشكل واسع حيث ان التغيرات الفنية الداجمة والطارجة كثي ار
ما يؤدي الى ان يفقد بعض العاممين اعماليم.
 .4العامل الشخصي ودوره في احداث البطالة :المقصود بالعامل الشخصي ىنا ىو مدى
استعداد الشخص لمزاولة عمل ما وبالتالي ما يتصف بو ذلك الشخص من صفات تجعمو
مرغوبا في سوق العمل كاالستقامة واالستعداد النفسي والجسدي...الخ ان من اىم مقومات
العامل الشخصي ىو الرغبة في العمل وما يرتبط بيا من شعور بضرورة القيام بالعمل خير
قيام(.)13
اسباب بطالة الشباب:
ان بطالة الشباب لمفجة العمرية( )24-15تعد من اخطر انواع البطالة ،ولغرض عالجيا
والحد من اثارىا عمى الشباب العاطمين ،فال بد من التعرف عمى اسبابيا لمتمكن من عالجيا
ضمن أطر اقتصادية سميمة ،وعميو فان اسباب بطالة الشباب يمكن توضيحيا بجممة اسباب
ومن اىميا:
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اوال :االسباب االقتصادية:
 . 1عدم قدرة الحكومات السابقة والحالية عمى صياغة سياسة محددة وفاعمة لمواجية
الضغوط واالختالفات في سوق العمل ،مما يتطمب مواجية المعدالت المرتفعة من القوى
العاممة الع اطمة والسيما الشباب منيم ،االمر الذي ادى الى اندفاع اغمب الشباب نحو العمل
في القطاع العام مما جعل ىذا القطاع يعاني من ارتفاع اعداد العاممين فيو ووقوعيم ضمن
اطار البطالة المقنعة.
 .2محدودية فرص العمل بالنسبة لخريجي الجامعات من الشباب وذلك بسبب ضعف اغمب
المن اى

التعممية وعدم مواجمتيا الحتياجات سوق العمل الحالي ،االمر الذي يجعل من

بطالة الخريجين الشباب انعكاسات سمبية عمى الواقع النفسي لمشباب اوال وعمى الواقع
االقتصادي لمبمد ثانياً.
.3االقتصاد العراقي اقتصادا احادي الجانب يشكل القطاع النفطي حاليا النسبة االعمى في
تركيبة النات المحمي االجمالي ،وفي المقابل فان ىذا القطاع الحيوي اليستوعب مستوى%2
من قوة العمل الحالية.

()14

.4عمى الرغم من كل السياسيات التي اعتمدت لغرض تحويل االقتصاد العراقي من اقتصاداً
مرك از الى اقتصادا ينتقل تدريجيا نحو اقتصاد السوق الحر السيما ما يتعمق بسياسات
استقرار سعر الصرف التي ادت الى استقرار الدينار العراقي وتقوية قيمتو امام العمالت
االجنبية والسيما الدوالر في نياية( )2116فضال عن اصدار قانون االستثمار رقم( )13في
عام( )2116ومن ثم تعديمو عام( ،)2111في مقابل ذلك نجد ان طبيعة االنظمة التعميمية
ال ساجدة تفتقر الى مناى عممية تمكن الشباب من الحصول عمى الميارات المطموبة التي
يحتاجيا القطاع الخاص ،مما يجعل ىذا القطاع يعاني من ندرة الكفاءات والميارات المالجمة
الحتياجاتو ،االمر الذي يوضح ان الذي يجد فرصة عمل في ىذا القطاع من الشباب ،ىم
في االعم الغالب الشباب الذين يمتمكون الميارات التي يحتاجيا القطاع الخاص ،لذلك نجد
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ان مدى امكانية الشباب في الحصول عمى فرصة عمل مرتبطة بما يمتمكونو من ميارات
فنية ومؤىالت عممية يحتاجيا القطاع الخاص( .)15وعميو فان الدراسات التاريخة عن البطالة
توضح ان معدل البطالة بين الشباب فجة( )24-15عادة ما يكون ضعفين الى ثالث
اضعاف نسبتيا بين الكبار ،غير ان معدل البطالة الكمي ليس ىو مصدر القمق الوحيد ،بل
ان من دواعي القمق ىو طول المدة التي تستمر فييا البطالة بين العمالة الشابة ،وىو ما
يحدث اثناء البحث عن فرصة العمل االولى ،اذ يستغرق البحث عن فرصة عمل في
االقتصاديات المتقدمة مدة عام او اكثر بالنسبة لكل اثنين من اصل عشرة من العاطمين
الشباب ،وفضال عن المشكالت قصيرة االجل التي تجدىا البطالة عمى الشباب ،فيي تسبب
في اثار معوقة طويمة االجل ،ويطمق الخبراء عمى التداعيات السمبية طويمة االجل التي
تسببيا البطالة المبكرة اسم "اثار الندوب " "Scarring effectsوكمما طالت مدة التعطيل
عن العمل زادت احتماالت استمرار الندوب طويمة االجل ،اذ تصل نسبة الفاقد من دخوليم
الممكنة الى( )%21مقارنة بنظراجيم الذين يمتحقون بوظاجف في وقت ابكر ويمكن ان
يستمر ىذا النقص في الدخل لمدة تصل الى عشرين عاماً .وتظير االثار السمبية التي ترى
بمستوى الدخل مدى الحياة في اوضح صورىا عندما تكون البطالة في سن الشباب ،السيما
وقت التخرج من المرحمة الجامعية ومثاليا الواضح ىو ما يحدث لمجيل الذي دخل سوق
العمل في اليابان في عقد التسعينات من القرن الماضي الذي يسمى "العقد الضاجع" اذ ان
اصحاب العمل اليابانيين كانوا يفضمون تعيين حديثي التخرج بدال ممن وقعوا في اسر
البطالة طويمة االجل(.)16
وبذات العقد(العقد الضاجع) حل في العراق نتيجة الحصار الخانق الذي تعرض لو بعد فرض
العقوبات نتيجة دخول الكويت حصمت انتكاسة في نوعية عمل خريجي الجامعات والمعاىد
العراقية اذ عزف معظم الخريجين من الدخول الى سوق العمل النظامية نتيجة ضعف
الدخول ،وقاموا بممارسة انشطة تيدف الى تحقيق الربح السريع ،اذ قام الكثير منيم وخاصة
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ذوي االختصاصات الطبية واليندسية الى مغادرة العراق والبحث عن مكان بديل لتبدأ اول
ظاىرة ىجرة واسعة بين الشباب العراقي (ىجرة الكفاءات) والتي اثرت كثي ار فيما بعد عمى
العراق بجوانب مختمفة.
ثانيا :االسباب السياسية:
تتجسد ىذه االسباب في مدخالت كثيرة ومتباينة ومتقاربة في تأثيراتيا من حيث
المكان والزمان وتتمثل ىذه االسباب في:

()17

. 1انعدام الوعي بأىمية االلتزام السياسي لمحكومات لمكافحة الفقر من خالل االرتباط بين
الجانب االقتصادي والسياسي لمبمد عن طريق استيعاب الشباب المياجر خارج البمد السيما
اصحاب الشيادات العممية.
 .2انعدام االتفاق الوطني في الراي بشأن اىمية مكافحة الفقر والحد من ظاىرة البطالة بين
فجات الشعب.
 .3ضعف المشاركة السياسية في اتخاذ الق اررات الميمة لمحد من ظاىرة البطالة.
 .4البيجة غير المالجمة لمشاركة المنظمات غير الحكومية والجماعات المحمية في التنمية
مشاركة فعالة (االطر القانونية ،التنظيمية ،اليات التنسيق لمموارد).
. 5حاالت انييار االستقرار السياسي الداخمي والحروب الذي ال يشجع عمى العمل في
العراق.
.6الفساد الموجود بكل قطاعات االقتصاد العراقي ادت الى تدىور اجتماعي وسياسي وعدم
تحقيق جدوى سياسية لمحد من البطالة.
.7حالة االحباط السياسي التي يعيشيا شباب ىذا الجيل اذ ان الظروف السياسية عمى
المستويين المحمي واالقميمي تدفع نحو المزيد من الحرية والمشاركة والشفافية اال ان الشباب
يرى نفسو امام حالة من الجمود وعدم القدرة عمى الفاعمية وال يرى انو بمقدوره المشاركة
والتعبير عن رأية وطموحاتو حتى في ابسط االمور(.)18
276

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
.8حل الجيش العراقي السابق ومجموعة من التشكيالت الحكومية مما ادى الى زيادة اعداد
العاطمين عن العمل اذ ان مجموع ىؤالء االفراد من بين الشباب يتراوح ما بين  511الى
مميون فرد(.)19
.9توقف العديد من ورش العمل الصغيرة والمصانع المتوسطة الحجم وذلك بسبب سياسية
الدولة الخاطئ تجاه تدفق السمع االجنية بدون ضوابط
ويبرز تاثر عامل االمن واالستقرار ،باعتباره عامالً رجيساً وبار اًز في امكانية الحد من الفقر
وزيادة التعاون والتباين في مستويات المعيشة .فقد كشف التقرير الوطني لحال التنمية
البشرية لعام  2118في العراق عن جوانب تدىور امن االنسان العراقي .فقد بين استطالع
الراي الذي بنيت عميو ادلة امن االنسان ،ان االمن االقتصادي واالجتماعي اليقل اىميتو
عن االمن السياسي واستق ارره في خمق ظاىرة الفقر ،اذ ان الوضع القاجم حالياً ىو محصمة
لعقود من عدم االستقرار االقتصادي والسياسي والتدىور المتواصل في االمن االنساني
لمفيومو الواسع ،كما بين التقرير االنعكاس االيجابي لموضع االمني في رفع قيمة دليل
التنمية البشرية(.)21
فعمى سبيل المثال بمغ (دليل التنمية البشرية) في اقميم كردستان نحو ( )1.659مقارنة
( )%1.633لبقية محافظات العراق

(.)21

ويقصد بدليل التنمية البشرية ىو مقياس موجز لمتنمية البشرية وىو يقيس متوسط االنجاز
في بمد من حيث ثالثة ابعاد اساسية:
 .1الحياة المديدة والموفرة بالصحة ،مقارنة بالعمر المتوقع عند الوالدة.
 .2المعرفة :مقاسة بمعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين.
 .3مستوى معيشو مقاسا بنصيب الفرد من النات المحمي االجمالي.
ويوضح الجدول( )1معدالت البطالة التي تكون عند اعمى مستوياتيا في
عامي( )2114-2113عمى التوالي ( )%26.2( )%28.1وما نت عنو من تسريح اعداد
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كبيرة من الجيش والقوى االمنية االخرى ،فضال عن تدمير اغمب البنى التحتية لمبمد ىذا من
جانب ومن جانب اخر فاحداث العنف الطاجفي التي حصمت عام  2116ساىمت في تفاقم
معدالت البطالة اال انيا انخفضت الى ادنى مستوى ليا عام ( )2118اذ بمغت ()%15.3
بفعل تحسن الوضع االمني فضال عن ارتفاع موازنة البمد الى ( )71مميار دوالر

()22

في ىذا

العام وىذا ادى الى زيادة فرص العمل المتاحة امام العاطمين عن العمل ،اما في عام
 2111فان معدل البطالة بمغ( )%16.1وعميو كمما زادت البطالة فان بطالة الشباب سوف
ترتفع ألنيا جزء من بطالة البمد.
جدول( )1معدالت البطالة في العراق لممدة()2011-2003
السنوات
معدل

211

211

211

211

211

211

211

3

4

5

6

7

8

1

28.1

26.2

18.1

17.5

17.7

15.3

16.1

البطالة
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لالحصاء ،ارقام مسح التشغيل والبطالة
لممدة(،)2006-2003

ص.212والمجموعة

االحصائية

السنوية-2010،

،2011ص.224
المبحث الثالث :اال ثار المترتبة عمى البطالة:
ان لمبطالة اثار مباشرة وسمبية عمى الحالة االقتصادية لممتعطمين عن العمل ،حيث
ينخفض دخميم او يصل الى الصفر ،وفي ىذه الحالة يمجأ المتعطمون عن العمل الى انفاق
ما سبق ان ادخروه ،وانخفاض الدخل او عدم وجود دخل يترتب عميو انخفاض مستوى
االنفاق ومن ثم يؤثر ذلك عمى صحة االفراد مما يترتب عميو انخفاض انتاجيتيم في حالة
عودتيم الى العمل مرة اخرى من ناحية اخرى سينخفض حجم االدخار بفعل انخفاض الدخل
وقد ينت عن ذلك كساد وفاجض في النات الكمي لالقتصاد ،وحتما سينجم عن ذلك حصول
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تباطئ في معدالت النمو االقتصادي ،مما يعني حصول ارتفاع جديد في معدالت
البطالة(.)23
وال تقتصر اثار البطالة عمى المتعطمين انفسيم ،وانما تمتد لتشمل اقتصاد الدولة ككل ،ففي
حالة وجود ركود اقتصادي والذي يعني وجود بطالة وركود حركات االنتاج والبيع والشراء
سينخفض معدل االستثمار الذي يعتبر بمثابة المحرك االساسي لمنشاط االقتصادي ،مما
يعني في النياية انخفاض معدل نمو النات

المحمي االجمالي وتراجع في عجمة التنمية

االقتصادية اذن يترتب عمى البطالة اثار متنوعة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والسياسية وىي اثار سمبية ونذكر منيا:
 .1نقص النات المحمي االجمالي بمقدار ما كان يمكن ان ينتجة المتعطمون في لو اشتغموا
وبالتالي فان حجم السمع والخدمات المتوافرة في السوق سيكون اقل في حالة وجود البطالة
ويزيد ىذا النقص مع زيادة حجم البطالة وارتباطاً بذلك سيخسر المجتمع قيمة ىذه السمع
والخدمات المفترضة.
 .2تعطيل جزء من راس المال المتمثل بالمعدات واآلالت وخطوط االنتاج التي كان يشتغل
بيا ىؤالء المتعطمون مما يدل عمى انخفاض مستوى االنتفاع االمثل من الموارد المتاحة
لممجتمع وبالتالي ترتبط البطالة باالستخدام غير الكفؤ لمموارد وىذا يؤدي الى التاثير في
النمو االقتصادي والرفاىية االقتصادية لالفراد(.)24
 .3كمما طالت مدة تعطيل الفرد فقد معيا ميارتو وموىبتو في العمل الذي كان يمارسو
وبالتالي تتجو كفاءتو الى االنخفاض مع مرور الزمن وىذا يعني ان تشغيمو من جديد سيتم
بكفاءة ادنى ،مما يشير الى ضرورة تدريبو وتأىيمو أي ان انفاقا متزايد عميو سيتم العادتو
الى مستواه السابق قبل تعطيمو ،مما يشكل ىد ار في الموارد االقتصادية المتاحة لممجتمع،
كان من المفترض االستفادة منيا في اعداد وتاىيل مالكات جديدة تدخل الى سوق العمل
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بدال من اعادة انفاقيا عمى الكوارد القديمة ال لزيادة كفاءتيا بل العادة ىذه الكفاءة الى
المستوى السابق.
 .4زيادة نفقات الدولة من خالل زيادة حجم تعويضات البطالة التي تدفعيا لممتعطمين ،حيث
كان يمكن توجيو ىذه النفقات الى مجاالت اخرى اكثر فاجدة لممجتمع.
 .5البطالة قد تدفع الفرد الى اتباع اساليب غير مشروعة في الحصول عمى دخل مما يسيم
في زعزعة االستقرار االجتماعي بشكل عام من جية ،وما يترتب عمييا من ضرورة في زيادة
نفقات الدولة لتوفير حماية اكبر لالمن الداخمي من جية اخرى.
 .6ان بطالة المتعممين او الخريجين قد تكون ليا اثار سياسية خطير تدفع بيوالء الى انشاء
تجمعات تزعزع االستقرار السياسي.
 .7لمبطالة المقنعة اثار سمبية معروفة ،اذ انيا تؤدي الى تقميل االنتاجية بشكل عام ،وتردي
كفاءة االداء بالرغم من الزيادة المطمقة في االنتاج التي تتوقف عن حد معين ثم تبدأ
بالتناقض ىي االخرى(.)25
ولذا مر العراق بظروف صعبة استثناجية لم يمر بيا أي من دول المنطقة عمى
االقل وال زالت ىذه الفروق تصيب باثارىا القاسية االنسان العراقي .وان ما طرحتو من قراءة
لواقع مشكمة البطالة في العراق وما تم اقتراحو من معالجات ليس ضروباً من الخيال بل
يمكن ان يتحقق بتظافر كل الجيود وتوفر االرادة الحقيقة لتغير الواقع السيء من خالل
التكاتف بين جميع القوى المكونة لمبناء العراقي.
المعالجات المقترحة لمحد من ظاهرة البطالة:
بعد ان وضحنا اثار البطالة وكيف يكون تأثيرىا عمى اقتصاد البمد ليس فقط عمى
العاطمين وانما عمى جميع مفاصل المجتمع يصبح من الضروري معالجتيا من خالل اتخاذ
الخطوات الكفيمة لمعالجة ىذه المشكمة مستمدة من واقع االقتصاد العراقي:
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 .1توجو النسبة الكبرى من التخصيصات االستثمارية لدعم القطاعات السمعية االساسية
وبخاصة في الزراعة والصناعة ومشروعات البنية التحتية والكيرباء والمياه وذلك لمتوفير
فرص العمل لمعاطمين.
 .2تبني ستراتيجي ة تتسم بالشمولية لمبناء االقتصادي غايتيا تنويع مصادر الدخل القومي
لتحقيق االستفادة مما يممكو العراق من ثروة نفطية.
 .3وضع خطة متكاممة لتنمية وتطوير الصناعات الثانوية وتخصيص موارد مالية كافية
لمنيوض بيا بغية تييجتيا الستيعاب العديد من االيدي العاممة العاطمة عن العمل لمدعم.
 .4دعم القطاع الخاص من اجل خمق المنافسة المشروعة بينو وبين القطاع العام خدمة
لدعم االقتصاد الوطني لجذب المزيد من االيدي العاممة العاطمة عن العمل.
 .5ضرورة تشجيع التوزيع النسبي لعوامل االنتاج والموارد وتحديث النمط او المسار التنموي
بحيث يتم بموجب ذلك تبني ستراتيجية تنموية كثيفة لالستخدام العصري لمعمل وىذا يتطمب
تعزيز التشابك والروابط االمامية والخمفية بين الصناعات والقطاعات واالنظمة االقتصادية
المختمفة.
 .6تحسين مناخ االستثمار لتشجيع االستثمارات المحمية واالجنبية لخمق فرص العمل
لمخريجين وحسب مؤىالتيم العممية(.)26
 .7البد ان يكون االنفاق االستثماري موجيا نحو البنى واليياكل التحتية وبالشكل الذي
يؤمن تشجيع االستثمارات مستقبال ومن جانب اخر فان ىذا االنفاق اذا كان موجيا لمبنى
التحتية الكثيفة العمل فانو يستوعب حتما المزيد من العاطمين وخير مثال عمى ذلك بناء
المطارات في محافظات الفرات االوسط التي بدأت تستقطب الكثير من االفراد الراغبين
بالعمل والقادرين عميو.
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 .8العمل عمى اعداد مناى في المؤسسات العممية والبحثية واالكاديمية والتوافق بين العمل
العممي والبحثي والصناعي وحسب ما تحتاجو سوق العمالة من مالكات ومتخصصين
لالسيام في عممية التنمية االقتصادية.
 .9االىتمام بخطة القبول المركزي من خالل التركيز عمى ىدف المواءمة بين مخرجات
التعميم واحتياجات سوق العمل باالضافة الى ذلك البد من التركيز ايضا عمى عممية كفاءة
نظام التعميم.
 .11التنسيق بين و ازرات التعميم العالمي والبحث العممي والتربية والتخطيط والتعاون
االنماجي والعمل والشؤون االجتماعية والمالية بخصوص خمق حالة من التوازن بين
مخرجات التعميم في العراق ومتطمبات سوق العمل.
 .11االىتمام بالتعميم الميني والتقني بما يعزز ميارات الخريجين ويمبي احتياجات سوق
العمل.
 .12تيي جة الدعم النقدي وتطوير برام استصالح اراضي زراعية جديدة تستوعب اعداد من
العاطمين عن العمل من العراق.
 .13االىتمام بالطبقات الكادحة ودورىا في اعادة البناء والمشاركة في صياغة السياسات
االقتصادية واالجتماعية والتاكيد عل دور ىذه الطبقات في بناء المجتمع العراقي.
المصادر:
 .1ج .دورسك :البطالة ،مشكمة سياسية اقتصادية ،ترجمة :محمد عزيز ،د .محمد سالم،
منشورات جامع قار يونس ،بنغازي ،ط ،1997 ،1ص.41
 .2اسامة السيد عبد السميع مشكمة البطالة في المجتمعات االسالمية :االلياف االثار.
الحمول .االسكندرية ،دار الفكر الجامعي  ،الطبعة االولى ،2117 ،ص.9
3. Griffiths and S. wall, Applied Economics 7th Ed, Longman,
England, 1997, P.494.
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4. Richard Layard, Stephan nickel and Richard Jackman th
unemployment Grisis, oxford university predd lnc.3.
 .5حيدر الفريجي ،مشكمة البطالة في العراق ،االسباب والحمول الممكنة ،ط ،1مركز
الشييدين الصدريين لمدراسات والبحوث ،قسم الدراسات االقتصادية ،بغداد ،2117 ،ص.5
 .6المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ،البطالة في منطقة االسكوا دراسات حاالت
مختارة ،ج ،3مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة االسكوا،1998-1997 ،
نيويورك.2113،
 .7كاظم جاسم العيساوي ،محمد الوادي ،االقتصاد الكمي ،تحميل نظري وتطبيقي  ،دار
المستقبل لمنشر والتوزيع ،االردن ،ط.139 ،2111 ،1
 .8حيدر الفرنجي ،مشكمة البطالة في العراق االسباب والحمول الممكنة ،ط ،1مركز
الشييدين الصدريين.12-11 ،
 .9عبده ،سمير ،البطالة المقنعة في الوطن العربي ،دار طالس لمترجمة والنشر ،سوريا،
،1984ص.11
 .11صندوق النقد العربي واخرون ،التقرير االقتصاد العربي الموحد ،ايمول ،2113 ،
ص.7
 .11مصطفى سممان واخرون ،مبادئ االقتصاد الكمي ،دار الميسرة لمطباعة ،ط ،1االردن،
ص.255
 .12برنام

االمم المتحدة االنماجي والصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي،

تقرير التنمية االنماجية العربية ،2113 ،ص.89
 .13رحيم كاظم حسن ،تحميل اقتصادي الثر بعض المتغيرات الكمية عمى اداء االقتصاد
العراقي لممدة( ،)2111-1971اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة
بغداد.2117 ،
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
 .14عبد الرحمن محمد الحسن ،استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى البطالة ،جامعة المسيمة،
السودان ،2111 ،ص.15
 .15حنان مرسي ،التمويل والتنمية،العدد،1المجمد ،49مارس ،2112 ،ص.16
 .16وسن كريم عبد الرضا ،العالقات المكانية بين نمو السكان وظاىرة الفقر ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة بغداد ،كمية التربية ،ابن رشد  ،2111ص.181
 .17و ازرة التخطيط والتعاون االنماجي ،ورقة عن واقع الشباب في العراق الغراض الخطة
الخمسينية لمسنوات ( ،2113 )2114-2111ص.17
 .18محمد كريم الحسيني ،ىل كان قرار حل الجيش صاجبا ،مقال منشور عمى النت ،موقع
الصحافة العراقية.
 .19عبداهلل عطوي  ،السكان والتنمية البشرية ،دار النيضة العربية ،بيروت -لبنان،
 ،2114ص.57
 .21و ازرة التخطيط والتعاون االنماجي ،االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر في العراق،
 ،2117ص.5
 .21و ازرة التخطيط والتعاون االنماجي ،خطة التنمية الوطنية لمسنوات(،)2114-2111في
العراق ،2119،ص.141
 .22و ازرة التخطيط والتعاون االنماجي ،الجياز المركزي لالحصاء ارقام مسح التشغيل
والبطالة لممدة( )2116-2113والمجموعة االحصاجية السنوية  ،2111-2111في العراق،
ص.224
 .23رمزي زكي ،االقتصاد السياسي لمبطالة ،تحميل الخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة،
سمسمة عالم المعرفة ،الكويت1998 ،ـ ص.31
 .24عبد الجبار الحمفي ،االقتصاد العراقي ،البطالة ،مركز العراق لمدراسات العدد.31 ،
 .25مجيد مسعود ،الحسابات كقاعدة معمومات لمتخطيط ،دار طالس لمدراسات والترجمة
والنشر ،دمشق.1989 ،
 .26نزار سعد الدين العيسي وابراىيم سميمان قطف ،االقتصاد الكمي مبادئ وتطبيقات،
الطبعة االوى ،دار الحامد لمنصر والتوزيع ،عمان.2116 ،
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