
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 

 خمسونالو  احدةالو / السنة نووالثمان السادسالعدد 
 م5/9/2021 َأيلول /  هـ1443 - ُمحرَّم

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :هيئة التحرير  أعضاء

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

       كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     الرمحنعبد الرمحن أمحد عبداأُلستاذ الدكتور 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 عراقكلية الرتبية/جامعة بابل/ال )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

    كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  اأُلستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       ستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسىاأُل

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 اق كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العر )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ةاالقتصادي وتداعياته التنمويَّ اأَلمن

 دراسة يف علم اجتماع التنمية

  آرام ِإبراهيم حسني   

24/4/2021 تأريخ القبول:       3/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

،ُّفعنُّطريقهُّيحققُّةسسُّفيُّديمومةُّالحياةُّالبشري َُّأهمُّاألُُّاالقتصاديُّمنُُّّاأَلمنُُّيعد ُّ
االقتصاديُّتدورُّعجلةُُّّاأَلمنوبُّ،ويسدُّمتطلباتهُّالمعيشيةُّاليوميةالرغيدُّنسانُّالعيشُّالإُّ

ُّ ُّالتنمية ُّيمكن ُّبه ُّبل ُّاالمام، ُّأَُّإإلى ُّبعضها ُّالدول ُّتتحدى ُّفبعًضان َُّأهم، ُّاأَلمنية
ُّ ُّفي ُّيكمن ُّالمجتمعبعَأاالقتصادي ُّفي ُّالتنموية ُّلذااده ُّيستلزمُُّّاأَلمنُّن ُّإإُّفُّ؛ االقتصادي

ُّللإُّ ُّالخدماتُّننساتأمينُّالخدماتُّاألساسية ُّبالعوزُّوالفقرُّوالمرضُّويشمل ُّفالُّيشعر ،
ُّالظروفُّ ُّمواجهة ُّوعلى ُّاالجتماعية ُّوالتأمينات ُّالنسانية ُّوالرعاية ُّوالثقافية المدرسية

هدفُّالبحثُّالتعرفُّعلىُّ،ُّوُّيحولُّبينهُّوبينُّالعزلةُّواالنكماشالطارئةُّوقضاءُّوقتُّفراغُّ
البحثُُُّّيعد ُّوُّحالةُّالعراق،ُُّّإإلىرةُّشاتصاديُّودورهُّفيُّالتنميةُّفيُّمعُّالإُّاالقُّاأَلمنماهيةُّ

جيُّالتاريخيُّوالتحليليُّفيُّتحقيقُّةُّالتيُّاعتمدتُّعلىُّمنهمنُّالبحوثُّالوصفيةُّالتحليلي ُّ
ُّهاُّ:َُّأهممجموعةُّمنُّالنتائجُُّّإإلىلُّالبحثُّتوص ُّوُّهدافه،ُّأَُّ
وضاعُّاالستثنائيةُّالسائدةُّاالقتصاديُّلسكانُّالعراقُّنتيجةُّللَُُّّاأَلمنانخفاضُّمؤشراتُُّّ.1

ُّالمجتمعُّ.فيُّ
ُّ)انخفاضُّالدخل،ُُّّاأَلمنثارُّفقدانُّآيعيشُّسكانُّالعراقُّتحتُُّّ.2 االقتصاديُّالمتمثلة

ُّوالبطالة،ُّوصعوبةُّإشباعُّالحاجات(.
شكلُّملحوظُّبينُّفئاتُّتيُّاستقرتُّبال ُّتُّالبطالةُّفيُّاالقتصادُّالعراق،ُّارتفاعُّمعدالُّ.3

ُّياسةُّالتشغيلُّ.نتيجةُّلضعفُّاستجابةُّسعلىُّالذكورُّنثىَُّأالشبابُّوكانُّنصيبُّاألُُّ
   .المجتمع ،االقتصادي، التنمية اأَلمن ،اأَلمنالكلمات المفتاحية : 

                                                 

   صالح الدينكلية اآلداب/ جامعة. 
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 :المقدمة
والطمأنينةُّوتحقيقُُّّاأَلمنةُّلديمومةُّالحياةُّالبشريةُّهوُّتحقيقُّساسي ُّولياتُّاألَُّمنُّاألَُّ

ُّأَُُّّاأَلمن ُّشيء ُّذاته ُّحد ُّوللمجتمع،في ُّللنسان ُّنص ُُّّساسي ُّالحق ُُّّتهذا ُّفي ُّكلعليه
الظروفُّالتيُّألمتُّبسكانُّالعراقُّمنذُّالعقودُُُّّيعد ُّوُّ،ُّلقةُّبحقوقُّالنسانالنصوصُّالمتع

ُّوالم ُّالماضية ُّاليرانيةالثالثة ُّالعراقية ُّبالحرب ُّاألُُّتمثلة ُّالخليج ُّوحرب ُّثمُّ، ُّومن ولى
ُّاالقتصادي ُّوَأالحصار ،ُّ ُّواالنفالت ُّالعراق ُّاحتالل ُّاأَلمنخيرًا ُّمن ُّالتيَُُّّأهمي، العوامل

ُّأَُّمنُّسكانُّالأَُّعلىُُّّسلًباأثرتُّ ُّتمثلُّبعراقُّبكافة ُّسواء ُُّّاأَلمنشكاله ُّأو ُّاأَلمنالبشري،
ُّ ُّأو ُُّّاأَلمنالغذائي، ُّأو ُُّّاأَلمناالجتماعيُّوالنفسي، ُّاو االقتصاديُّ...ُُّّاأَلمنالصحي،

وقاتُّوجعلهمُّغلبُّاألَُّأَُّنُّالعراقُّيعيشونُّفيُّقلقُّنفسيُّفيُّوغيرها.ُّهذاُّجعلتُّمنُّسكا
ُّ ُُّّاأَلمنُّإإلىمتعطشين ُّكبير ُُّّإإلىبشكل ُّتحقيُّصارحد ُّيفارقُّأُُُّّاأَلمنق ُّال ُّوحلم منية،

ُّالنسانُّفيُّكلُّخطواتهُّالحياتية.
  :: اإلطار النظري للبحثلو  األَ الفصل 

 البحث شكلةم:   

كدددلُّالندددواحيُّالحياتيدددةُّالتددديُّتهدددمُّليشدددملُُّّقتصددداديمدددنُّاالرُّالمفهدددومُّالعدددامُّللَُّلقددددُّتطدددو ُّ
ُّإإلددددىتصدددداديُّمددددنُّشددددعورهُّباالكتفدددداءُّالمعيشدددديُّواالسددددتقرارُّاالقُّءاًُّالنسددددانُّالمعاصددددر،ُّبددددد

االقتصدداديُُّّاأَلمددنُّن ُّفددإإُُّّ؛ُّلددذاسددريُّوُّبيئتددهُّالخارجيددةاالسددتقرارُّالشخصدديُّفدديُّمحيطددهُّاألُُّ
بدددالعوزُّوالفقدددرُّوالمدددرضُّويشدددملُُّّر،ُّفدددالُّيشدددعةُّللنسدددانساسدددي ُّيسدددتلزمُّتدددأمينُّالخددددماتُّاألَُّ

الخدددددماتُّالمدرسدددديةُّوالثقافيددددةُّوالرعايددددةُّالنسددددانيةُّوالتأميندددداتُّاالجتماعيددددةُّوعلددددىُّمواجهددددةُّ
ومدازالُّالكثيدرُّمدنُّيحولُّبينهُّوبدينُّالعزلدةُّواالنكمداشُّالطارئةُّوقضاءُّوقتُّفراغُّالظروفُّ

زمددداتُّاجتماعيدددةُّبسدددببُّمدددنُّأَُُّّضُّالددددولُّالعربيدددةُّمدددثاًلُّ)العدددراق(ُّتعدددانيالددددولُّالناميدددةُّوبعددد
ُّاالقتصاديُّوهذاُّموضوعُّبحثنا.ُّاأَلمنفقدانُّ

 أهداف البحث: 

ُّ:إإلىُّ،ُّويهدفُّبحثناتحقيقهاُّإإلىهدافُّيسعىُّالباحثُّلكلُّبحثُّأَُّ
،ُّمدنُّخداللُّالكشدفُّعدنُّسدبلُّالحيداةُّاالقتصداديُّللمجتمدعُّالعراقديُّاأَلمدنالكشفُّعنُّواقدعُّ .1

 االقتصاديةُّلسكانُّالعراقُّ.

 بمرحلةُّصعبةُُّّ.ُّاالقتصاديُّفيُّالمجتمعُّالعراقيُّالذيُّيمر ُُّّاأَلمنمعوقاتُّ .2
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نُّبعادهدداُّعلددىُّالسددكااالقتصدداديُّوأَُُّّاأَلمددنطبيعددةُّالمشدداكلُّاالجتماعيددةُّالناتجددةُّعددنُّفقدددانُّ .3
 .والتنمية

 ية البحثَأهم: 

ُّاأَلمددددنسددددبابُّفقدددددانُّ)مدددداُّأَُُّّتددددي:ةُّالبحددددثُّفدددديُّالجابددددةُّعددددنُّالسددددؤالُّاآي ددددَأهمتكمددددنُُُُُُُّّّّّّّ
ُّي؟(قاالقتصاديُّللمجتمعُُّّالعرا

 منهجية البحث:   

خرى،ُّولتحقيقُّالنتائجُّالمرجوةُّاعتمدُّتيُّتميزهُّعنُّالبحوثُّاألُُّلكلُّبحثُّمنهجيتهُّال ُّ
ُّلمنهجُّالتحليلي(.البحثُّعلىُّ)المنهجُّالتاريخي،ُّوا

 هيكلية البحث: 
ُُّّإإلىُّالبحثُّنيتضم ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّالمقدمة ُّاخيرًُّوَأُّاالستنتاجاتُّثمُّفصولُّةثالثجانب

:ُّعلىُّوينطويُّ(للبحث النظري اإلطار)ُّلو ُّاألَُُّّالفصلُّنيتضم ُُّّذإإُُّّ،والمقترحاتُّالتوصيات
 اأَلمن)الثانيُّصلالفُّام ُّأَُُّّالبحث،ُّوهيكليةُّالبحث،ُّيةَأهموُُّّالبحث،ُّهدافوأَُُّّالبحث،ُّمشكلة

ُّالبشرية والتنمية االقتصادي ُُّّ:علىُّينطويف( ُّاأَلمنوُُّّ،االقتصاديُّاأَلمنمفهوم
األزمات  ) تضمنفُّالثالثُّالفصلُّام ُّوأَُُّّ)الفقر،ُّوالبطالة(،ُّاالقتصاديُّومشكالتُّالسكان

ُُّّوتضمن (االقتصادي اأَلمناالقتصادية وفقدان  ُّوانخفاض ُّالمعيشيُّ)الفقر المستوى
ُّاجالنت ،والدخل ُُّّ ُّالتنمية، ُّمظاهر ُّمن ُّاأَلمنُّفقدانُّمظاهرُّمنُّامظهرًُُّّالبطالةمظهر

 نتائج.الُّثمُّومنُّ،(االقتصادي
  :البشرية والتنمية االقتصادي اأَلمن/ ثانيال فصلال

ُّمنهاُّعديدةُّبمفاهيمُّاالقتصاديُّاأَلمنُّمفهومُّيرتبط ُّوالمستوىُّوالعمل،ُّالدخل،):
ُّوديمومته،ُّرفاهيته،ُّعلىُّللحفاظُّالشرعيُّاالمتالكُّحقُّإنسانُّلكلُّيحقُّالذي(ُّالمعيشي
ُّومؤثراًُُّّفعاالُُّّوعاماًلُُّّأساسياًُُّّعلماًُُّّهوصفبُّاالقتصادُّمفهومُّعلىُّالضوءُّتسليطُّبناُّويجدر

ُّسميثُّدمآُّفيعرفُّبحياتهم،ُّالمباشرُّالمماسُّلهاُّالتيُّمتغيراتهُّحيثُّمنُّالسكانُّحياةُّفي
ُّ،(مماألُُُّّعندُّالثرواتُّجودوُُّّسبابوأَُُّّطبيعةُّبدراسةُّيختصُّالذيُّالعلمُّهو):ُّاالقتصادُّعلم
ُّالذيُّبالعلم)ُّميلُّستيوارتُّجونُّيعرفهُّحينُّفيُّتنميتها،ُّوسائلُّيةَأهمُّعلىُّيؤكدُّفهو
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ُّالمستوىُّرفعُّفيُّوالتوزيعُّالنتاجُّدورُّعلىُّيؤكدُّفهو(ُّالثروةُّوتوزيعُّإنتاجُّبمعرفةُّيهتم
ُّ.ُّ(1)المعيشي
 األدبيات من بدقة االقتصادي اأَلمن مفهوم على الحصول عدم من الرغم فعلى
 الحصول في باالطمئنان الشعور) هن  بأَ  تعريفه ِإلى خلصنا واالقتصادية، االجتماعية

 العيش وأسلوب الحياة في متساوية فرص توفير عن فضالا  وكاسب منتج عمل على
 (. للسكان

ُّالحدُّبمفهومُّوآخرُّبشكلُّعالقةُّلهُّاالقتصاديُّاأَلمنُّمفهومُّن ُّإإُُّّالقولُّونستطيع
ُّإشباعُّعندهُّيتحققُّالذيُّالسكانُّمنُّالمستوىُّذلك):ُّهن ُّأَُُّّعلىُّيعرفُّالذيُّللسكانُّاألمثل
(ُّالندري)ُّمةالعال ُُّّام ُّأَُُّّ،(الماديةُّوغيرُّالماديةُّالضروريةُّالحجاتُّمنُّممكنُّقدرُّأقصى
ُّيتعلقُّمحددُّهدفُّتحديدُّعلىُّيقتصرُّنأَُُّّيجبُّالُّللسكانُّاألمثلُّالحدُّن ُّأَُُّّفيرى

ُّللحدُّالفرديُّالمفهومُّربطُّينتقدُّفهوُّجموع،المُّمصلحةُّحسابُّعلىُّالفرديةُّبالمصلحة
ُّالمفهومُّهذاُّفمثلُّللدخل،ُّمتوسطُّعلىأَُُّّمثلُّفرديةُّاقتصاديةُّبمعاييرُّللسكانُّاألمثل
ُّكماُّالمتحققُّللهدفُّالنوعيُّالجانبُّيهملُّكميةُّبمعاييرُّيرتبطُّالذيُّمثلاألَُُّّللحدُّالفردي
ُّالجمعيُّالجانبُّيةَأهمُّيهمل ُّيلزمُّالذيُّلمعياراُّهوُّيكونُّنأَُُّّيجبُّالرخاءُّفمجموع،

ُّ.(2)الرخاءُّمتوسطُّمجردُّوليسُّاعتماده
ُّاجتماعيًُُّّن ُّإإُّ ُّالشعوب ُّحياة ُّتنظيم ُّفي ُّدوره ُّواقتصاديًُّلالقتصاد ُّوسياسيًُّا ُّوأَُّا ،ُّامنيًُّا

ُّأُُّ ُّيحدد ُّخلدون ُّابن ُّرأي ُّعلى ُّالشعوبفاالقتصاد ُّحياة ُّاألَُُّّ،(3)سلوب ُّيمثل حكامُّفهو
نفاقهُّوأَُّ ُّالتيُّتنظمُّكسبُّالمالُّوا  ُّالشرعية ُّتنميتهوُّوالقواعد ُّبينُّجه ،ُّوهناكُّعالقةُّوثيقة

ُّوُّ ُّإإذاالجتماعيُّاأَلمناالقتصاد ُّزمنُُّّ؛ ُّبينُّالفقرُّوالسلوكُّالجراميُّمنذ ربطُّالمفكرون
هوُّالسببُُّّحبُّالثروةُّوالجشعُّالماديُّن ُّبعيدُّفقدُّقالُّأفالطونُّبهذهُّالعالقةُّحينُّأوضحُّأَُّ

ُّ–85ُّ)ُُّّن ُّوضحُّأَُّذيُّأَُّديُّفيرس(ُّالنُّربطُّالفقرُّبالجريمةُّ)،ُّومم ُّاألولُّللسلوكُّالجرامي
،ُّطالياُّفيُّنهايةُّالقرنُّالتاسعُّعشريإإُّتُّالجرامُّكانتُّبينُّالفقراءُّفيُّ%ُّ(ُّمنُّحاال95ُّ

                                                 

 .30صُّ،1990ُّوالنشر،الموصلُّللطباعةُّالحكمةُّدارُّاالقتصادي،ُّاالجتماعُّعلمُّالحسن،ُّمحمدُّإحسان(1ُّ)

ُّ،2العددُّالعراقيين،ُّاالقتصاديينُّجمعيةُّ،ُّاالقتصاديُّمجلةُّبالحرب،ُّوعالقتهماُّوالنتاجُّالسكانُّالراوي،ُّمنصور(2ُّ)
 .55صُّ،1986

 507صُّم،1982ُّبيروت،ُّاللبناني،ُّالكتابُّدارُّخلدون،ُّبناُّمقدمةُّ،ُّخلدونُّبنُّالرحمنُّعبد(3ُّ)
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حدثهُّمنُّ،ُّبسببُّماُّيايضًُّالفقرَُّأُّإإلىالجريمةُُّّ–وهوُّعالمُّهولنديُُّّ-(ُّرجعُّ)بونجركماُّأَُّ
ُّن ُّوضحتُّأَُّهناكُّكثيرُّمنُّالدراساتُّقدَُّأُّن ُّ،ُّويشيرُّسذرالندُّأَُّخالفاتُّونزاعاتُّبالمجتمع

ُّبمفهومُّاالقتصاديُّاأَلمنُّمفهومُّتبطويرُُّّ(1)االمنحرفينُّيتركزونُّفيُّالطبقةُّالدنياُّاقتصاديًُّ
ُّعلىُّالمؤشراتَُّأهمُّمنُُّيعد ُُّّالذي(ُّالسكانية)ُّالبشريةُّوالتنميةُّاالجتماعيةُّوالتنميةُّالتنمية
ُّ.ُّالمبحثُّهذاُّفيُّالمؤشرُّهذاُّعلىُّالضوءُّوسنسلطُّاالقتصادي،ُّاأَلمنُّتكوين
PNUDُّ)ُّالنمائيُّالمتحدةُّمماألُُُّّبرنامجُّفهايعر ُُّّكماُّالبشريةُّالتنميةوُُُُّّّّ ُّلو ُّأَُُّّفي(
ُّالمتاحةُّالخياراتُّزيادةُّإإلىُّتهدفُّعملية)ُّهي1990ُُّّعامُّالبشريةُّالتنميةُّحولُّلهُّتقرير

ُّحيثُّمنُّام ُّأَُُّّالوقت،ُّبمرورُّوتتغيرُّحدودُّبالُّالمبدأُّمنُّالخياراتُّهذهُّن ُّأَُّوُُّّان،ك ُّالسُُُّّمامأَُّ
ُّ:ثالثةُّفيُّساسيةاألَُُّّالخياراتُّتتركزُّالتنمية،ُّمستوياتُّجميعُّعلىُّهن ُّأَُُّّنتبي ُُّّفقدُّ،التطبيق

 ُّالصحيُّالجانبُّيعكسُّوهذا)ُّالعللُّمنُّخاليةُّطويلةُّحياةُّانك ُّالسُُُّّيحياُّنأَُُّّهي ُّالعمر،
 .(ُّالوالدةُّعندُّالمتوقع

 َُُّّ(التعليميُّالمعرفيُّالجانبُّيعكسُّوهذا)ُّالمعرفةُّيكسبواُّنأ. 

 َُُُّّّلمُّوما(ُّالدخلُّمستوىُّيعكسُّوهذا)ُّكريمةُّحياةُّلتحقيقُّالالزمةُّالمواردُّعلىُّيحصلواُّنأ
 .المنالُّبعيدةُّسيظلُّالفرصُّمنُّالكثيرُّن ُّإإُّفُّمكفولة،ُّةساسي ُّاألَُُّّالخياراتُّهذهُّتكن

ُّمثلُّ،البشرية القدرات تشكيل هو: لو  األَ ُّجانبانُّالبشريةُّوللتنمية ُّمستوىُّتحسين):
ُّللتمتعُّام ُّأَُُّّ،المكتسبة بقدراتهم الناس انتفاع هو :والثانيُّ،(والمهاراتُّوالمعرفةُّالصحة
ُّلمُّوماُّوالسياسيةُّواالجتماعيةُّالثقافيةُّالشؤونُّوأَُُّّالنتاجيةُّغراضاألَُُّّفيُّوأَُُّّالفراغُّبوقت

ُّالعميقُّالشعورُّن ُّإإُّفُّالجانبينُّهذينُّبينُّدقيقُّتوازنُّإيجادُّالبشريةُّالتنميةُّمناهجُّتستطع
ُّ(.2)طبيعيةُّمحصلةُّيريصُّاالقتصاديُّاأَلمنُّوانعدامُّبالحباط

 . جتماعية مشكالت االالاالقتصادي و  اأَلمن
 :الفقر .1

ُّالتجاربُّوفرتهاُّالتيُّالشواهدُّأن ُّوالمحليةُّالدولية، ُّالدوليُّالمؤتمرُّأعقابُّفي،
ُّخلقُّفيُّوقابليتهُّالنسانُّيةهمألَُُّّعميقينُّوفهمُّإستراتيجيةُّعلىُّانطوتُّوالتنميةُّللسكان

                                                 

 54ُّصُّ،ُّللنشرُّتاريخُّيوجدُّالُّ،ُّالقاهرةُّ،ُّالمصريةُّاالنجلوُّمكتبةُّ،ُّالجريمةُّعلمُّسعفان،ُّشحاتهُّحسن(1ُّ)

 .201ُُُّّّ،ص2004ُّبيروت،ُّللعلوم،ُّالعربيةُّالدارُّ،ُّالسكانُّجغرافيةُّ،ُّلبيبُّعلي(2ُّ)
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ُّفيُّخرىاألُُُّّالعواملُّدورُّن ُّأَُُّّيالحظُّالنسانُّيةهمألَُُّّدراكالُُّّتزايدُّفمعُُّّ،المضافةُّالقيمة
ُّتصارُُّّبلُُّّذاتهاُّالسابقةُّيةهماألَُُّّيحتلُّعديَُُّّلمُّ(ورأسمالُّ،عملوُّ،ُّرضأَُّ)ُّالنتاجُّعملية

ُّالمعلوماتُّتكنولوجيا ُُّّالمدخالتُّهيُُّّالمعرفةُّومستوىُّالبشريُّالدراكُّأوُّوالذكاء،
ُّيتناسبُّامعاصرًُُّّانموذجًُّأَُُّّآسياُّشرقُّبلدانُّتوفرُُّّالسياقُّهذاُّوفي.ُّالنتاجُّفيُّةاألساسي ُّ

ُّالناميةُّالبلدانُّرادتأَُُّّماُّإذاُّبهُّيحتذيُّانموذجًُّأَُّوُُّّالمجاالتُّكافةُّفيُّالمتسارعةُّوالتغيرات
ُُُّّّ(.1)النسانُّمحورهُُّّمطردُّاقتصاديُّنموُّتحقيق

ُّالديموغرافيةُّبالتغيراتُّاالهتمامُّن ُّأَُُّّثبتَأُّآسياُّشرقُّبلدانُّتجاربُّفتحليلُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّساعدُّقد،ُّولىاألُُُّّالمراحلُّفيُّاالقتصاديُّالنموُّاستراتيجياتُّفيُُّّالنوعيةُّالسكانُّاياوقض
ُّيمكنُّالُّهن َُّأُّآسياُّشرقُّبلدانُّدركتَأُّفقدُُّّالبلدانُّهذهُّفيُّالفقرُّمستوىُّتخفيضُّفيُّاكثيرًُّ

ُُّّالتاريخيةُّالتجاربوُُّّرالفقُّعلىُّالقضاءُّفيُّاالقتصاديُّالنموُّتلقائيةُّعلىُّالتعويل
ُّفئةُّمنُّإنتاجهاُّويعادُّتتركزُُّّالثروةُّن ُّأَُُّّعلىُّالكافيةُّالشواهدُّرتوف ُُّّقدُّخرىاألُُُّّالعالمية
ُّعلىُّتظهرُّفهيُّالتوزيعيةُّبعادهاَأُّام ُّأَُّ(ُّالخاصُّالقطاعُّأوُّالدولة)ُّالمجتمعُُّّفيُّصغيرة
ُّ.المناسبةُّالسياساتُّغيابُّحالُّفيُّمتعددةُّجيالَأُّمدى
ُّالنتاجُّعادةإإُُّّفيُّيتهاَأهمُّمنُّالرغمعلىُُّّالمالُّرأسُُّّتراكمُُّّعمليةُّن ُّأَُُّّدركتأَُُّّكذلكوُُّّ

ُُّّأكثرُّوعوائدهاُّيةَأهمُّكثرأَُُّّهيُّبالنسانُّتعنىُّالتيُّالقطاعاتُّعلىُّالثروةُّتوزيعُّن ُّأَُُّّال ُّإإُّ
ُّضمانُّالبلدانُّاستطاعتُّنإإُّ،ُّالكفاءةُّومبدأُّالعدالةُّمبدأُّبينُّهناكُّتعارضُّالوُّ،ُّإيجابية
ُّمنُّالدولُّهذهُّتمكنتُّانيةالثُّالعالميةُّالحربُّعقابأَُُّّففيُّوديمقراطيُّمرنُّتعليميُّنظام
ُّقياسيةُّوبسرعةُّتمكنتُّذلكُُّّوبفعلُّالغربُّمنُّالقادمةُّالمتطورةُّالطبيةُّالتكنولوجيةُّإدخال
ُّمعدالتُّفيُّسريعُّانخفاضُّعقبهأَُُّّالحياةُّتوقعُّورفعُّالوفياتُّمعدالتُّتخفيضُّمن

ُّوُّالخصوبة ُّالعملُّسنُّفيُّالسكانُّارتفاعُّفيُّالكبيرُّثراألَُُّّلهاُّكانُّالتغيراتُّهذه،
ُّالديموغرافيةُّالمتغيراتُّبينُّالمتبادلُّالتأثيرُّوبفعلُّالمعالينُّالسكانُّعدادأَُُّّضوانخفا

 .ُّالفردُّدخلُّمتوسطُّنموُّوارتفعُّللمعالينُّاالقتصاديُّالعبءُّانخفضُّواالقتصادية

                                                 

)1 ُّ( UN-ESCWA Sustainable Human Development under Globalization ُّ:The Arab 

Challenge, A.Aُّ.Kubursi,1999.p;45 
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ُّهذهُّحققتهُّماُّإإلىُّيعزىُّآسياُّشرقُّبلدانُّفيُّالدخلُّفقرُّمستوىُّانخفاضُّن ُّإإُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّبمعدلُّالقوميُّالدخلُّمنُّالفردُّنصيبُّمتوسطُّارتفعذُّ؛ُّإإُّمطردُّاقتصاديُّنموُّمنُّالبلدان
ُّفيُّاالرتفاعُّهذاُّن ُّأَُُّّالمحللينُّمنُّالعديدُّويرى.1990ُُّّو1965ُُّّبين%6ُُّّبلغُّسنوي
ُّالمعالينُّإإلىُّالمشتغلينُّنسبةُّتغيرُّنتيجةُّتحققُّاالقتصاديُّالنمو ُّعدادأَُُّّارتفعتُّفقد،

ُُّّعاما25ًُُُّّّمدىُّعلىُّالمعالينُّعدادأَُُّّانخفضتُّبينماُّالمشتغلين ُّانخفاضُّمعُّوتزامن.
ُّطبيعةُّإإلىُّاالستجابةُّفيُُّّمرنةُّجعلهاُّوُّالتعليمُّنظمُّنوعيةُُّّفيُّتحسنُّالعالةُّمعدالت
ُّنأَُُّّبقدراتهاُّاستطاعتُّمؤهلةُّعاملةُّقوىُّالتعليمُّنظامُّروف ُُّّ؛ُّإإذوالعالميةُّالمحليةُّالتغيرات
ُّعلىُّاالنفتاحُّإإلىُّىد ُّأَُُّّامم ُُّّالعالميةُّالسوقُّفيُّخرىاألُُُّّالمنتجاتُّينافسُّإنتاجهاُّتجعل

ُّفيُّانالسك ُُّّنموُّن ُّأَُُّّويالحظُّ،إنتاجهاُّزيادةُّعلىُّالبلدانُّهذهُّقابليةُّزوعز ُُّّالعالميةُّسواقاألَُّ
ُّخاللُّالمعالينُّالسكانُّنموُّمنُّمرات4ُُّّبُّسرعأَُُّّكانُُّّاسنويًُّ%2.4ُُّّبمقدارُُّّالعملُّسن
،ُّاالقتصاديُّنموالُّزيادةُّفيُّللسكانُّالهيكليُّالتغيرُّهمسَأُّالذيُّالوقتُّففيُّنفسها،ُّةمد ُّال

ُّعدادأَُُّّذلكُّفيُّبماُّاالنخفاضُّنحوُّالسكانُّعدادأَُُّّالمحليُّالناتجُّجماليإإُُّّنموُّدفعُّبدوره
ُّالمعالينُّالسكان ُّمعدلُّرفعُّفيُّالمناسبةُّالفرصةُّأتاحُّالمعالينُّأعدادُّانخفاضُّأن.
ُُّّإإلىُّيعزىُّقدُّالبلدانُّلهذهُّاالقتصاديُّالنموُّمن%70ُُّّإإلى50ُُّّ؛ُّأَلن ُّالوطنيُّاالدخار

ُّ      .(1)ُّالديموغرافيةُّيراتالتغ
ُّاالقتصاديُُّّوالنموُّالديموغرافيةُُّّالتغيراتُّبينُّالعالقةُّطبيعةُّن ُّأَُُّّنالحظُّهناُّمنوُّ
ُُّّهناكُّن ُّإإُُّّحيثُّمنُّالنظمُّمفهومُّتحتُّوتندرجُّاسترجاعيُّثرَأُّلهاُّسببيةُّعالقةُّهي

ُّ.ُّالزمنُّمعُّوالمخرجاتُّالمدخالتُّبينُّدواراألَُُّّوتتغيرُّومخرجاتُّمدخالت
ُّن ُّأَُُّّإإلىُّتشير الغربيةُّالصناعيةُّالبلدانُّتجاربُّمنُّالمستقاةُّةالتاريخي ُُّّدفالشواهُّ
ُّاالقتصاديُّالنموُّتحفيزُّعلىُّعملُّقدُّالمالُّرأسُّتكوينُّوتعاظمُّالتكنولوجيُُّّالتقدم
ُّالقوميُّالدخلُّعملُّةرئيسُّتنمويةُّمراحلُّأربعُّوبموجبُّوبدورهُّالقوميُّدخلالُّوزيادة
ُّهيكلُّتطورُّومعُّالدخلُّنموُّمعُّمتناسبُّلبشكُّالخصوبةُّمعدالتُّخفضُّتحفيزُُّّعلى

ُّسنُّفيُّللسكانُّواستيعابهُّالصناعيُّالقطاعُّاتساعوُُّّالصناعيُّالقطاعُّوهيمنةُّالنتاج
                                                 

)1ُّ (NBER WORKING PAPER, Economic Growth and the Demographic 

Transition, David E.Bloom, David Canning and Jaypee Sevilla ,2001 ,National 

Bureau of Economic Research , Cambridge ,MA 02138 
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ُّخرىاألُُُّّاالقتصاديةُّالقطاعاتُّمنُّالعاملةُّيدياألَُُّّانتقالُّعلىُّحينهُّفيُّحفزُّالعمل
ُّالتجاربُّام ُّأَُّ.ُُّّوسلوكهاُّالخصوبةُّأنماطُّتغييرُّإإلىُّبذلكُّمؤدياُّالزراعيُّالقطاعُّخاصة

ُّنتيجةُّتكنُّلمُُّّالديموغرافيةُُّّالتغيراتُّن ُّإإُُّّحيثُّاتمامًُُّّمختلفةُّشواهدُّوفرتُّفقدُُّّالمعاصرة
ُّالسكانُّنموُّخاللُّمنُّرأسمالُّتراكمُّفيُّزيادةُّفيُّسببُّكانتُّماُّبقدرُّاالقتصاديُّللنمو
ُّخلقُّإإلىُّوالتعليميُّالصحيُّالتقدمُّىد ُّأَُُّّفقدُّ،المعالينُّنسبةُّوانخفاضُُّّالعملُّسنُّفي
ُّالنتاجُّفيُّحديثةُّوتقنياتُّألنماطُّسريعةُّاستجابتهُّكانتُّالبشريُّالمالُّرأسُّمنُّينخزُّ

ُّ.آسياُّشرقُّبلدانُّفيُّحدثُّوكماُُّّالمضافةُّالقيمةُّخلقُّفيُّمعارفهُّبذلكُّموظفا
ُّيتمُّفعندماُّةيدعدُّشكاالَُّأُّيأخذُّلالستهالكُّالقوميُّالدخلُّمنُّكبيرُّجزءُّتخصيصُّإن ُّ
ُّزيادةُّفيُّصعوبةُّتجدُّالكبيرةُّسراألُُُّّن ُّإإُّف،ُّلخاصاُّخارد ُّاالُّطريقُّعنُّاالستثمارُّتمويل

.ُُّّاالستثمارُّمستوىُُّّانخفاضُّلذاوُُّّالكليُّخاراالد ُُّّحجمُّانخفاضُّإإلىُّيؤديُّامم ُُّّخارهااد ُّ
ُّيؤديُّالخصوبةُّارتفاعُّن ُّإإُّف،ُُّّخارلالد ُُّّامصدرًُُّّوليستُّفقيرةُّالكبيرةُّاأُلسرةُّتكونُّوعندما

ُّعلىُّللبقاءُّوذلكُّالقوميُّالدخلُّمنُّسراألُُُّّهذهُّحصةُّلزيادةُّاجتماعيُّضغطُّإإلى
ُّخاللُّمنُّلالستثمارُّالممولةُّهيُّالدولةُّتكونُّعندماُّام ُّأَُُّّ،االستهالكُّمنُّمعينُّمستوى

ُّمعدالتُّوتباطؤُّنفاقالإُُّّزيادةُّإإلىُّيؤديُّالخصوبةُّمعدالتُّارتفاعُّن ُّإإُّفُّالعامُّخاراالد ُّ
ُّثراألَُُّّهوُّالتحليلُّاتدوَُّأُّعلىُّآسياُّشرقُّبلدانُّتجربةُّضافتهَأُّالذيُّالجديدوُُّّاالستثمار

ُّيؤديُّالمعالينُّعدادأَُُّّانخفاضُّفيُّذلكُّويتمثلُُّّ،وسرعتهُّالديموغرافيُّللبعدُّالسترجاعيا
ُّوالتعليمُّالصحةُّفيُّوالسي ماُّواالستثمارُّخاراالد ُُّّفيُُّّزيادةُّىلإإُّ ُّإإلىُّتؤديُّبدورهاوُّ،

ُُّّغذيةالتُّبفعلُّنتيجةُّكونيُُّّقدُّوقاتاألَُُّّمنُّوقتُّفيُّاسببًُُّّكانُّفما.ُّالخصوبةُّانخفاض
ُُّّعندهاُّالعالةُّمعدالتُّوانخفاضُّالعملُّسنُّفيُّالسكانُّنموُّارتفاعُّوعند.ُّاالسترجاعية

ُُّّمنُّالفردُّحصةُّبزيادةُّممثاًلُُّّالخصوبةُّمعدالتُّالنخفاضُّاليجابيُّثراألَُُّّبوضوحُّيظهر
ُّللخصوبةُّالمتوقعُّاالنخفاضُّيؤديُّوقدُّدالفرُُّّدخلُّمتوسطُّاورافعًُُّّالنتاجُّمدخالت
ُّقدُُّّالفردُّدخلُّمتوسطُّنموُّفيُّإمكانياتُّإإلىُّالمعالين،ُّالسكانُّنمُّأقلُّعددُّمعُّبالتزامن

ُّفيُّالعمليةُّهذهُّحدوثُّن ُّأَُُّّنتبي ُُّّالتاريخيةُّالتجاربوُُّّ،سنةُّوعشرينُّمسخُّمدىُّعلىُّتمتد
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ُّلزمنُّمان ُّإإُُّّمتفاوتةُّوقاتأَُُّّفيُّ-ُّالدولُّمنُّلعددُّتتيحُّالسنُّكبارُّلفئةُّبطيءُّنموُّموازاة
ُّ.(1)الديموغرافيةُّالهبةُّظهورُّ–ُّمحدد

ُّدبُّالظاهرةُّهذهُّوتعرف ُّالديموغرافيةُُّّالعوائد" ُّالديموغرافيةُّالهبة"ُّأو" ،ُّ ُّن ُّإإُُّّحيث"
ُّالفقرُّمستوىُّتخفيضُّإإلىُّيؤديُّالخصوبةُّمستوىُّانخفاض ُّالدخلُّبتوزيعُّيسمحُّذإإُّ،
ُّانخفاضُّفمعُّكبرأَُُّّشريحةُّعلىُّواالستثماراتُّالمدخراتُّزيادةُّمنُّالمتأتيُّالضافي
ُّيمتدُّقدُّزمنيُّمدىُّعلىُّالمعالينُّأعدادُّينخفضُّبينماُّينالمشتغلُّأعدادُّترفعُّالخصوبة

ُُُّّّ.واحدُّجيلُّوربماُّقليلةُّعقودُّمدىُّعلى
ُّن ُّأَُُّّال ُّإإُّ ُُّّالديموغرافيةُّالعوائد" ُُّّ،عليهاُّللحصولُّالسعيُّيجبُّبلُّحتميةُّغيرُّهذه"
ُّتعملُّرشيدةُّاقتصاديةُّسياساتُّمعُّتتزامنُّلمُّماُّاالقتصاديُّالنموُّفيُّزيادةُّتؤمنُّالُّفهي
ُّتحددُّمكملةُّخرىأُُُّّاستراتيجياتُّمعُّتتواكبُّلمُّوماُّاستثماراتُّإإلىُّالمدخراتُّتحويلُّعلى

ُّ،ُّعاملةُّقوىُّكثيفُّأوُّالمالُّرأسُّكثيف)ُّالمالئمُّالتكنولوجيُّالمستوى ُّهذهُّتتوقفُّإإذ(
ُّمعُّذلكُّيتزامنُّنأَُُّّالضروريُّومنُّوالدوليةُّالمحليةُّالظروفُّطبيعةُّعلىُّاالستراتيجيات

ُّالسكانُّبنوعيةُّعنىتُّموازيةُّوصحيةُّتعليميةُّسياسات ُّتمكينُّالخصوصُّوجهُّوعلى،
ُّبسوقُّلالنخراطُّتؤهلهمُّالتيُّوالمعارفُّالمهاراتُّاكتسابُّمنُُّّالعملُّسنُّفيُّالسكان
ُّاليراداتُّهذهُّعلىُّللحصولُّالمتاحةُّالمدةُّأن ُُّّوبماُُّّ.منتجُّعملُّعلىُّوالحصولُّالعمل
ُّكبارُّتطالُّبعادَأُّمنُّالخصوبةُّانخفاضُّعليهُّينطويُّلماُّاونظرًُُّّبطبيعتهاُّمداألَُُّّقصيرة
ُّبحسنُّمشروطةُّالفرصةُّهذهُّفعاليةُّن ُّإإُّفُّامجددًُُّّالعالةُّعدالتمُّرفعُّإإلىُّتؤديُّ؛ُّإإذالسن

ُُّّالمالُّرأسُّخزينُّمنُّاالستفادةُّتضمنُّالتيُّواالجتماعيةُّاالقتصاديةُّالسياساتُّوعقالنية
ُّيهاعلُّنصُّالتيُّساسيةاألَُُّّالغاية،ُُّّالحياةُّنوعيةُّتحسينُّفيُّهماسيسُّبدورهُُّّالذيُّالبشري
ُّ(2).1994ُّعامُّللسكانُّالدوليُّالمؤتمر
ُّ

ُّ

                                                 

ُّالعربيُّالمنتدىُّالكلىُّاالقتصادُّصعيدُّعلىُّوالفقرُّوالتنميةُّالسكانُّبينُُّّالترابطُّشكري،ُّبتول(ُُّّ(1
 .24،صُّبيروت2004ُُّّ-11ُّ-19ُّللسكان

 ُُّّ(1994ُّبرسبتم/ُّمُّايلول13ُّ-5ُّالقاهرة)ُّةوالتنميُّللسكانُّالدوليُّالمؤتمرُّتقرير،ُُّّالمتحدةُّاألممُّ(2ُّ)
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 :البطالة .2
.ُّوسياسددديةُّمنيدددة،وأَُُّّواجتماعيدددة،ُّنفسدددية،ُّمشدددكلةُّهددديُّكمددداُّاقتصدددادية،ُّمشدددكلةُّالبطالدددة

ُّفالشداب،ُّوالخبدرةُّوالمهدارةُّوالطاقدةُّالقدوةُّجيدلُّهن دألَُُّّ؛والنتداجُّالعمدلُّجيدلُّهوُّالشبابُّوجيل
ُّالعمدلُّخداللُّمدنُّنفسده،ُّعلدىُّاالعتمدادبُّواالجتماعيدة،ُّاالقتصداديةُّوضداعهأَُُّّبناءُّفيُّيفّكر

ُّفدديُّحيدداتهمُّمددنُّالمهددمُّالشددطرُّمضددواأَُُّّالددذينُّوالخددريجينُّالكفدداءات،ُّذويُّماالسددي ُّوُُّّوالنتدداج،
ُّالشدبابُّمدنُّالماليدينُّعشدراتُّيعدانيُّكمداُّالعمليدة،ُّالخبدراتُّواكتسابُّوالتخصص،ُّالدراسة

ُّتعلددديمهمُّوىمسدددتُّلتَددددّنيُّلدددديهم،ُّالخبدددراتُّتدددوفرُّوعددددمُّالتأهيدددلُّنقدددصُّبسدددببُّالبطالدددةُّمدددن
عددددادهم ُّعشدددراتُّهنددداكُّأنُُّّالحصددداءاتُّوتؤكدددد.ُّأمدددورهمُّأوليددداءُّأوُّحكومددداتهم،ُّقبدددلُّمدددنُّوا 
ُّيعدانونُّمدنُّثدم ُّوُُّّالشدباب،ُّجيدلُّمدنُّالعدالمُّأنحداءُّكدلُّفديُّالعملُّعنُّالعاطلينُّمنُّالماليين

نشداءُّالدزواج،ُّعدنُّتدأخرهمُّأوُّالصدحية،ُّأوضداعهمُّوتخلدفُّوالحرمدان،ُّوالحاجةُّالفقرُّمن ُّوا 
ُّ.أسرهمُّمسؤوليةُّتحملُّعنُّجزهمعُّأوُّ،اأُلسرة
ُّلهدداُّكمدداُّالنفسددية،ُّالصددحةُّعلددىُّالسددّيئةُّآثارهدداُّللبطالددةُّن ُّأَُُّّالعلميددةُّالحصدداءاتُّتفيدددوُّ
ُّتقددديرُّيفتقدددون)ُّالعمددلُّعددنُّالعدداطلينُّمددنُّكبيددرةُّنسددبةُّإن ُّ.ُّالجسددديةُّالصددحةُّعلددىُّآثارهددا
ُّعلدديهمُّيسدديطرُّمددنهمُّنسددبةُّأنُّوجدددُّكمدداُّغيددرهم،ُّمددنُّأقددلُّوأنهددمُّبالفشددل،ُّويشددعرونُّالددذات،
ُّالنفسديُّالنمدوُّعمليدةُّتعيدقُّالبطالدةُّوأنُُّّ،(1)(منخفضدةُّوالجسميةُّالعقليةُّيقظتهمُّوأنُُّّالملل،
ُّوعدددمُّوالكآبددةُّالقلددقُّن ُّأَُُّّوجدددُّكمدداُّالنفسدديُّالنمددوُّمرحلددةُّفدديُّزالددواُّمدداُّالددذينُّللشددبابُّبالنسددبة

ُّهدذهُّوأنُُّّالزوجدات،ُّحالدةُّعلدىُّالنفسيُّالتأثيرُّهذاُّويمتدُّبلُّالعاطلين،ُّبينُّيزدادُّاالستقرار
ُّالعائليدددةُّالمشددداكلُّوتزايددددُّواألبنددداء،ُّبالزوجدددةُّالعالقدددةُّعلدددىُّسدددلبياًُُّّتدددنعكسُّالنفسددديةُّالحددداالت

ُّبددلُّالخمددور،ُّشددربُّعلددىُّمددنهمُّبعددضُّيقدددمُّالددديني،ُّالددوازعُّيفتقدددونُّالددذينُّشددخاصاألَُُّّوعنددد
دد%69ُُّّن ُّأَُُّّووجددد ُّللتددوترُّنتيجددةُّالعمددلُّعددنُّالعدداطلينُّمددنُّهددمُّاالنتحددار،ُّعلددىُّيقدددمونُّنمم 

ُّالبطالدةُّمشداكلُّومدنُّالعداطلينُّهدؤالءُّبدينُّواالعتدداء،ُّكالقتلُّالجريمة،ُّنسبةُّتزدادُّالنفسي،
ُّلهداُّكمداُّالسدلبية،ُّونتائجهاُّآثارهاُّلهاُّالتيُّوطانواألَُُّّهلاألَُُّّوتركُّالهجرة،ُّمشكلةُّهيُّيضاًُّأَُّ

ُّاالفتقدارُّهدوُّالعمدل،ُّعدنُّالعداطلينُّبدينُّالمشداكلُّهذهُّفيُّساساألَُُّّوالسببُّيجابيةالإُُّّآثارها

                                                 

حسنُّإبراهيمُّعيد،ُّدراساتُّفيُّالبطالة،ُّدارُّالمعرفةُّاالجتماعية،ُّدارُّالمعرفةُّالجامعية،ُّالسكندرية،ُّ(1ُّ)
 .15ُّ،ُّص1984ُّ
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ُّبدينُّماالسدي ُّوُُّّالفدراغ،ُّبسدببُّالجسدديةُّالطاقدةُّتعطيدلُّإن ُُّّالحاجةُّلسدُّتوفرهُّموعدُّالمال،ُّإإلى
ُّترتدددُّأنُّإإلددىُّيددؤديُّالطاقددة،ُّتلددكُّلتصددريفُّالمجددالُّيجدددُّوالُّوحيويددةُّطاقددةُّئالممتلددُّالشددباب
ُّمددنُّكثيددرُّفدديُّالبطالددةُّوتتحددول،ُّكثيددرةُّمشدداكلُّلددهُّمسددببةُّنفسددياًُُّّلتهدمددهُّالطاقددةُّتلددكُّعليدده
 .معّقدةُّاسيةسأَُُّّمشاكلُّإإلىُّالعالمُّبلدان

ُّ:(1)يةتاآُّالنقاطُّفيُّللبطالةُّالمسببةُّالعواملُّبرزأَُُّّتحديدُّيمكن
ُّاالقتصداديُّالتخلدفُّحالدةُّبسدببُّالحقيقيةُّالعملُّفرصُّنقصُّفيُّتتمثلُّ: اقتصادية سبابأَ  .1

.ُُّّالنتدددداجُّتكنولوجيدددداُّتخلددددفُّعددددنُّفضدددداًلُُّّاالقتصدددداديةُّالمددددواردُّاسددددتغاللُّوسددددوءُّونقددددصُّ،
ُّالمددددواردُّذاتُّالبلدددددانُّعلددددىُّتقتصددددرُّتكددددادُّالبطالددددةُّهرةظدددداُّن ُّإإُّفددددُّالعربدددديُّللددددوطنُّوبالنسددددبة

ُّديموغرافيدددةُّوضددداعأَُُّّظدددلُّفددديُّاسدددتغاللهاُّوسدددوءُّمنهدددا،ُّالماليدددةُّماوالسدددي ُُّّالندددادرةُّاالقتصدددادية
 .ُّالتطورُّسريعة

ُّوالمهاريددةُّوالصددحيةُّوالتدريبيددةُّالتعليميددةُّوضدداعاألَُُّّتدددهورُّفدديُّتتمثددلُّ: اجتماعيببة أسببباب .2
ُّبسددببُّعمددلُّفددرصُّعلددىُّالحصددولُّوصددعوبةُّلنتاجيددةاُّفدديُّالتخلددفُّكددذلكُّ،ُّالعاملددةُّللقددوى
ُّذاوا إُُّّلالقتصداد،ُّالحديثدةُّالقطاعداتُّفديُّللعمدالُّالنوعيدةُّوالخصائصُّالكفاءاتُّمةءمالُّعدم

ُّممارسدةُّدونُّتحدولُّقددُّتديال ُُّّبالعمدلُّالمرتبطدةُّوالعاداتُّالمفاهيمُّتخلفُّتقدمُّماُّإإلىُّأضفنا
 .واكتماالًُُّّوضوحاًُُّّكثرأَُُّّيرتصُّالصورةُّن ُّإإُّفُّالمعتقداتُّهذهُّبسببُّاألعمالُّبعض

ُّالبلدددد،ُّفددديُّالمتاحدددةُّالمدددواردُّوطبيعدددةُّالديموغرافيدددةُّالفجدددوةُّفددديُّتتمثدددلُّ:ديموغرافيبببة أسبببباب .3
ُّالواسدعةُّانعكاسداتهاُّلهاُّالسكانُّونوعيةُّالسكانيةُّالكثافةُّواختاللُّللسكان،ُّالسريعةُّفالحركة
ُّرضوعدددُّالعمدددلُّعلدددىُّالطلدددبُّوعمليدددةُّممارسددتهُّسدددلوبوأُُُّّاالقتصددداديُّالنشددداطُّطبيعدددةُّعلددى
 .البطالةُّنشوءُّإإلىُّيؤديُّكبيرةُّبكمياتُّالمتوفرةُّالعاملةُّالقوى

ُّتتعامددلُّنأَُُّّالمختلفددةُّالنوعيددةُّبخصائصددهاُّالعاملددةُّالقددوىُّعلددىُّيصددعبُّ:تكنولوجيببة سبببابأَ  .4
ُّمثدلُّعلدىُّيصدعبُّكمداُّالتطدور،ُّوالمتسارعةُّالحديثةُّالتكنولوجياُّوسائلُّمعُّسليمُّنحوُّعلى
ُّإإلددىُّيعرضددهاُّالددذيُّمددراألَُُّّالجديدددةُّالعمددلُّوفظددرُُّّمددعُّالسددريعُّالتكيددفُّالعاملددةُّالقددوىُّهددذه

 .ُُُّّّالبطالة

 

                                                 

 .426صُّسابق،ُّ،مصدرُّالعربيُّالوطنُّسكانُّالراوي،ُّمنصور(1ُُّّ)
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 :البطالة أبعاد

 عددزلهمُّعددنُُّّإإلددىانتشددارُّالبطالددةُّبددينُّالشددبابُّيددؤدىُُّّن ُّإإُُّّ: البعببد السياسببي للبطالببة
د ُّإإلدىاُّيدؤدىُّبقيةُّأفرادُّالمجتمعُّوفقدانُّالثقةُّمنُّجانبهمُّفيُّالدنظمُّوالمؤسسداتُّالحاكمدةُّمم 

 مانُّاالجتماعيُّفيُّأيُّمجتمع.ُّاألَُّوضاعُّالسياسيةُّوُّخلخلةُّفيُّاألَُّ

 ُّالشبابُّ :البعد االقتصادي للبطالة ُّبين ُّنسبُّالبطالة حدوثُُّّإإلىيؤديُّارتفاع
اُّحيانًُّوالوطنيُّفيُّأيُّبلد،ُّوقدُّتمتدُّآثارهَُّأُّيوركودُّاقتصاديُّعلىُّالمستوىُّالمحلكسادُّ
بينُّالدولُّسواقُّالعملُّتتأثرُّبعضهاُّببعضُّداخلُّالدولةُّوَُّأُّن ُّألَُّخارجُّحدودُّالدولة،ُُّّإإلى

البطالةُّتتسببُّفيُّفقدانُّالكثيرُّمنُّالمخرجاتُّوالدخلُّالذيُّالُّيمكنُُّّن ُّالمختلفة،ُّكماُّأَُّ
اتُّالقيمةُّهمااُّفيُّحرمانُّالدولةُّواالقتصادُّمنُّالمساُّمباشرًُّهاُّتؤثرُّتأثيرًُّن ُّتعويضه،ُّكماُّأَُّ

 .ُّنشطةُّاالقتصاديةُّالمختلفةُّمنُّجانبُّأكبرُّقوةُّمنتجةُّفيُّأيُّمجتمعُّوهمُّالشبابفيُّاألَُّ

 تددؤثرُّالبطالددةُّبددينُّالشددبابُّبشددكلُّكبيددرُّعلددىُّنمددوهمُُّّ: البعببد االجتمبباعي للبطالببة
نجددابُّوتطددورهمُّخاصددةُّبالنسددبةُّلفرصددهمُّفدديُّاالسددتقرارُّوالددزواجُّوتأسدديسُّأُُّ سددرةُّمسددتقلةُّوا 

الحرمدانُّمدنُُّّإإلدىهداُّتدؤدىُّن ُّاألطفالُّوبصفةُّعامةُّالمشاركةُّفيُّالحياةُّاالجتماعيةُّ،ُّكمداُّأَُّ
ددإشددباعُّالحاجدداتُّاالقتصددادي اُّيحددرمهمُّمددنُّالتمتددعُّبحيدداةُّةُّبسددببُّالدددخلُّغيددرُّالمسددتقرُّمم 
هدمُّالُّن ُّألُّحرمانُّاالجتماعيُّلهؤالءُّالعداملين،هاُّتتسببُّفيُّالن ُّكريمةُّوتجنبُّالشدائد،ُّكماُّأَُّ

لمدددرتبطُّفدددرادُّالمجتمدددعُّوالتفاعدددلُّاالجتمددداعيُّانشدددطةُّالتددديُّيمارسدددهاُّبقيدددةُّأَُّيشددداركونُّفددديُّاألَُّ
ثرُّمباشدرةُّباالسدتبعادُّعدنُّالعمدل،ُّويدؤديُّهدذاُّالحرمدانُّذيُّيتدأال دبالتواجدُّفيُّمكانُّالعمل،ُّ

البطالددةُّوآثارهدداُّإلدديُّانتشددارُّظددواهرُّ تددؤديوُُّّ،التحلددلُّاالجتمدداعيأو  إلدديُّحالددةُّمددنُّالتفكددك
اجتماعيددةُّونفسدديةُّقدددُّتتحددولُّإلدديُّأمددراضُّتددؤثرُّعلدديُّاألفددرادُّوالمجتمددعُّمثددلُّانتشددارُّاليددأسُّ

لُّعلدددديُّصددددحةُّالبنيددددانُّوالضددددغوطُّواالنطددددواءُّ،ُّوهدددديُّأمددددراضُّتددددؤثرُّعلدددديُّالمدددددىُّالطويدددد
االجتمداعيُّواالقتصدداديُّوالسياسدديُّأليُّدولددة،ُّبددلُّقددُّتتولدددُّمنهدداُّمشدداكلُّيمكددنُّأنُّتتعدددىُّ

البطالدددةُّتسدددهمُّفددديُّفقددددانُّوتددددهورُّالمكانيددداتُّالخاصدددةُُّّن ُّاُّفدددإإُّحددددودُّالدولدددةُّالواحددددةُّوأخيدددرًُّ
لعمدل،ُّريبُّأوُّأثنداءُّابمستوىُّالمهاراتُّالتيُّيتعلمهاُّالشبابُّسواءُّفيُّبرامجُّالتعليمُّأوُّالتدد

ذيُّقددُّيدؤديُّال دإمكانياتهمُّفيُّالحصولُّعليُّعمل،ُُّّفقدانهمُّالثقةُّفيُّقدراتهمُّأوُّفضاًلُّعن
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ظددواهرُّوخيمددةُّمثددلُّانتشددارُّالجريمددةُّوالوقددوعُّفدديُّبددراثنُّالدمددانُّوغيرهدداُّمددنُّالمسددائلُُّّىإلدد
 .(1)خرىاالجتماعيةُّاألُُّ
صبباتات ظبباهرة البطالببة باتببت تبب رل أغلببب البلببدان العربيببة، وتوضبب  إح ن  الواقببع أَ 

 :تيورة هذه الظاهرة على النحو اآلمنظمة العمل العربية مدى خط
 ُُّّمليوًندا؛90ُُّّ%ُّمنُّإجماليُّالقوىُّالعاملةُّالعربيدةُّالبالغدة14ُُّّإإلىتصلُّنسبةُّالبطالةُّحالًيا

مليونُّعاطلُّعنُّالعمل،ُّمعظمهمُّمنُّالشباب،ُّويتوقعُّارتفاعُّهدذا12.5ُُّّاُّيعنيُّوجودُّمم ُّ
65ُّالقددوىُّالعاملدددةُّالعربيددةُّفددديُّازديددادُّمطددرد؛ُّفقددددُّارتفددعُّمدددنُُّّحجددمُّن ُّأَُُّّإإلدددىالعددددُّبددالنظرُّ

123ُُّّإإلددى،ُّويتوقددعُّأنُّيصددل1999ُّمليوًندداُّفدديُّالعددام89ُُُّّّإإلددى،1993ُّمليددونُّنسددمةُّعددامُّ
3ُّ،ُّفيماُّيقددرُّحجدمُّالدداخلينُّالجدددُّفديُّسدوقُّالعمدلُّالعربيدةُّبنحدو2010ُّمليوًناُّفيُّالعامُّ

مليدارُّدوالر15ُُّّلتوفيرُّفرصُّعمدلُّلهدمُّماليينُّعاملُّسنوًيا،ُّوتقدرُّحجمُّاألموالُّالالزمةُّ
ُّسنوًيا.

 ُّغالبيدةُّالعداطلينُّعدنُّالعمدلُّمددنُّالدداخلينُّالجدددُّفديُّسددوقُّالعمدل،ُّأيُّمدنُّالشدباب،ُّويمثددل
%ُّفديُّالكويدت،ُّومدا84ُّهؤالءُّتقريًباُّثالثةُّأربداعُّالعداطلينُّعدنُّالعمدلُّفديُّدولدةُّالبحدرينُّو

دديزيدددُّعلددىُّالثلثددينُّفدديُّمصددرُّوالجزائددر.ُّأَُّ القددوىُُّّإإلددىينُّالشددبابُّنسددبةُّاُّمعدددالتُّالبطالددةُّبددم 
%ُّفيُّتدونس40ُّنُّوردنُّوسوريةُّوفلسطي%ُّفيُّمصرُّواأل60ُُّالعاملةُّالشابةُّفقدُّتجاوزتُّ

فضدددداًلُّعددددنُّذلددددك،ُّفقدددددُّبددددرزتُّمنددددذُّسددددنواتُّبطالددددةُّحملددددةُّالشددددهاداتُُّّوالمغددددربُّوالجزائددددر
تبلدغُّمعددالتهاُّالضدعفينُّفديُّاألردن،ُُّّإإذفيُّالعديدُّمنُّالدولُّالعربية؛ُُّّالتعليمية،ُّواستفحلت

ضددعافُّفدديُّالمغددرب،ُّوعشددرةُّثالثددةُّأضددعافُّالبطالددةُّبددينُّاألميددينُّفدديُّالجزائددر،ُّوخمسددةُّأَُّوُّ
ُّأضعافُّفيُّمصر.

 َُُّّكبددرُّمدددنُّقدددوةُّالعمدددلُّالعربيدددةُّبنسدددبةُّتسددتحوذُّدولُّاتحدددادُّالمغدددربُّالعربددديُّعلدددىُّالجاندددبُّاأل
مليوًندا47ُُُّّّإإلدىمليدونُّعامدل،ُّمدنُّالمتوقدعُّزيادتهدا33.5ُُّّ%؛ُّحيثُّيوجددُّبهداُّحالًيدا37.8ُّ
35ُُّّإإلددىمليوًندداُّتصددل25.2ُُّّردنُّوالدديمنُّوالعددراق،ُّوبهدداُّمُّدولُّمصددرُّواألُُّ،ُّثدد2010عددامُّ

ماليددين8.3ُُّّ%،ُّودولُّمجلددسُّالتعدداونُّالخليجددي،ُّوبهددا27.7ُُّّبنسددبة2010ُُّّمليوًندداُّعددامُّ

                                                 

(1ُّ ُّدارُّال( ُّوطريقةُّمكافحتها(، ُّأسبابها ُّاالجتماعُّ)البطالة ُّقاموسُّعلم معرفةُّمحمدُّعاطفُّغيث،
 .494،ُّص1990ُّالجامعية،ُّالسكندرية،ُّ
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%ُّمددنُّقددوةُّالعمددل،ُّفيمدداُّيتددوزعُّالبدداقي،9.3ُُّّمليوًندداُّبنسددبة11.4ُُُّّّإإلددى2010ُّتصددلُّعددامُّ
مليوًندداُّعددام30ُُُّّّإإلددىومددنُّالمنتظددرُّزيددادتهمُُّّمليوًنددا،ُّعلددىُّبقيددةُّالدددولُّالعربيددة،22.6ُّوهددمُّ

.وتتفدددداوتُّمعدددددالتُّالبطالددددةُّمددددنُّدولددددةُّعربيددددةُّألخددددرى؛ُّففدددديُّالدددددولُّذاتُّالكثافددددة2010ُّ
%ُّفددديُّالجزائدددر،21ُّ%ُّفددديُّالددديمن،ُّو20تبلدددغُُّّإإذالعاليدددة،ُّترتفدددعُّحددددةُّالظددداهرة؛ُُّّالسدددكانية

ُّ%ُّفيُّسورية.ُّوفديُّالمقابدلُّتدنخفضُّفديُّدول8%ُّفيُّمصر،ُّو9%ُّفيُّالسودان،ُّو17و
ألدف330ُُّّالخليجُّالعربيُّذاتُّالكثافةُّالسكانيةُّالمنخفضدة؛ُّففديُّسدلطنةُّعمدانُّيوجددُّنحدوُّ

آالف3ُُُّّّإإلدىألف،ُّوفيُّالكويدتُّيصدلُّالعددد700ُُّّعاطلُّعنُّالعمل،ُّوفيُّالسعوديةُّنحوُّ
ُّ.(1)فقط
 :(االقتصادي اأَلمنزمات االقتصادية وفقدان األَ ) : الثالث فصلال

واالجتماعيددةُّفدديُّالعددراقُّفدديُّالعقددودُّالددثالثُّالمنصددرمةُّ وضدداعُّاالقتصدداديةالمراقددبُّللَُّ
التفاؤل،ُّفمظاهرُّالحربُّالُّتزالُّماثلةُّللعيدون،ُّبدلُّإنُّالحدربُُّّإإلىيدعوهُّ الُّيخرجُّبانطباع
قعددددةُّخسددددائرُّبشددددريةُّوماديددددةُّواقتصدددداديةُّقائمددددةُّوهدددديُّواقعددددةُّكددددلُّيددددوم،ُّموُّ ذاتهدددداُّالُّتددددزال

ثدددارُّالحصدددارُّاالقتصددداديُّتسدددكنُّكدددلُّبيدددتُّمدددنُّبيدددوتُّآ،ُّوالُّزالدددتُّ واجتماعيدددةُّبدددالمجتمع
مليداراتُّالددوالراتُُّّإإلدىالعراقيين.ُّوطنُّاقتصادهُّمنهكُّومرافقهُّمدمرةُّوبنيتهُّالتحتيةُّتحتداجُّ

فتدددهُّخسدددائرُّلعدددادةُّبنائهددداُّوتثقدددلُّكاهلدددهُّديدددونُّباهظدددةُّفقددددُّمدددرُّالعدددراقُّبحدددروبُّطاحندددةُّكل
مليددددارُّخسددددائرُّالحددددربُّالعراقيددددة450ُُّّمليددددارُّمددددنُّالدددددوالراتُّمنهددددا830ُُّّاقتصدددداديةُّبقيمددددةُّ

مليدارُّبسدببُّالحصدارُّالتجداري150ُّمليارُّخسدائرُّالغدزوُّالعراقديُّللكويدتُّو230اليرانيةُّو
عددامُّالمنصددرمةُّ،ُّثددمُّجدداءتُّالطامددة13ُّوالمدداليُّالشدداملُّالددذيُّفددرضُّعلددىُّالعددراقُّخدداللُّالددد

هُّغيدرُّمصدلحتهُّواقتصدادهُّهدوُّالُّاقتصدادُُّّال ُّدنسُّالغادرُّالذيُّالُّيرىُّإإُّالكبرىُّباالحتاللُّالم
ُّ:ةتياللُّالمحاورُّاآونلخصُّالواقعُّاالقتصاديُّلسكانُّالعراقُّمنُّخ

  :المستوى المعيشي والدخل  .1
ُّقددادُّذإإُُّّ؛كافددةُّالحياتيددةُّالجوانددبُّكافددةُّفدديُّتددأثيراًُُّّيظهددرُّاالقتصدداديُّالوضددعُّانخفدداض

ُّخاصدددة،ُّبصدددورةُّالتنميددةُّومؤشدددرُّعامددةُّبصدددورةُّبددوطالهُّأوُّاالنخفددداضُّنحددوُّالحيددداةُّمؤشددر
ُّذيال دُّالمعاشديُّمسدتواهاُّيأَُُّّالعراقيدة،ُّسدرةللُُُّّاالقتصداديُّالمسدتوىُّعلىُّانعكسُّبدورهُّوهذا

                                                 

 .31ُّ،ُّص2000،ُّالتقريرُّاالقتصاديُّالعربيُّالموحد،ُّلعامُّوآخرونصندوقُّالنقدُّالعربيُُّّ(1)
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ُّاأُلسددرةُّحرمددتُّالظددروفُّهددذهوُُّّللمخدداطر،ُّوالتصددديُّالحيدداةُّالسددتمرارُّساسدديةاألَُُّّالركيددزةُُّيعددد ُّ
ُّبالقدددرُّمسدداندتهاُّالدولددةُّجهددزةأَُُّّاعةاسددتطُّولعدددمُّمشدداريعها،ُّمددنُّالكثيددرُّتحقيددقُّمددنُّالعراقيددة
ُّقددرةُّتل ُُّشدُّلدذاوُُّّالفقدر،ُّمستوىُّإإلىُّغلبهأَُُّّفيُّالمجتمعُّقادُّوانهيارهُّالوضعُّقسوةُّن ُّإإُّفُّالكافي
ُّتهديددداتُّعددنُّبعيددداًُُّّالعدديشُّلهددمُّيحقددقُّبشددكلُّفرادهدداأَُُّّتجدداهُّواجباتهدداُّممارسددةُّعلددىُّاأُلسددرة

ُّاألثددددرُّظددددواهرُّبانددددتوُُّّمددددوتالُّشددددبحُّمشددددوارهاُّخددددرآُّفدددديُّيكمددددنُّتدددديال ُُّّالحياتيددددة،ُّالمخدددداطر
ُّالصدحيُّالجاندبُّفديُّسلًباُّرث ُّأَُُّّبدورهُّذيال ُُّّالتغذوي،ُّالجانبُّعلىُّواضحاًُُّّوتدهورهُّالمعيشي

ُّاأُلسدرةُّحيداةُّفديُّواضدحاًُُّّثدرهأَُُّّكدانُّالمعاشديُّالمسدتوىُّففديُّخدرىاألُُُّّالحياتيدةُّالجواندبُّوبقية
ُّينفدددق(1988ُّ)ُّعدددامُّالمثدددالُّسدددبيلُّوعلدددىُّالحصدددارُّقبدددلُّالعراقددديُّالمدددواطنُّفكدددانُّالعراقيدددة
ُّوالمفروشدداتُّواألثدداثُّالمالبددسُّلشددراءُّنسددبةُّويخصددصُّالغددذاءُّلشددراءُّالشددهريُّراتبددهُّنصددف
ُّالمدددوادُّاسدددتهالكُّعلدددىُّمقتصدددراًُُّّالعراقيدددةُّاأُلسدددرةُّاتجددداهُّصدددارُّحدددينُّفددديُّالمنزليدددة،ُّوالسدددلع
ُّالرتفدداعُّواألثدداثُّالمالبددسُّلشددراءُّتنفددقُّاأُلسددرةُّتعدددُّفلددمُّوالدددواءُّالحيدداةُّساسددياتوأَُُّّالغذائيددة
ُّلسدددُّشددهريُّراتددبُّمددنُّيتقاضدداهُّمدداُّالعراقدديُّالموظددفُّيكفدديُّيعدددُّولددمُّعددال،ُّكلبشددُّأسددعارها
ن ُُّّحاجاتددده ُّلدددذاُّ،ُّ(1)الغذائيدددةُّحاجاتدددهُّفددديُّالدددنقصُّلسددددُّالسدددابقةُّمدخراتدددهُّيسدددتخدمُّخدددذأَُُّّمددداوا 
ُّبخطدددواتُّوالمعاشددديُّاالقتصددداديُّالوضدددعُّالسدددي ماوُُّّالحصدددار،ُّبسدددببُّالمدددوازينُّكدددلُّانقلبدددت
ُّالمحليدددةُّالعملدددةُّقيمدددةُّفددديُّهائدددلُّنخفددداضاُّفددديُّتمثدددلُّجدددداًُُّّمفدددرطُّتضدددخمُّوبمعددددلُّسدددريعة

ُّمؤشدراًُُّّذلدكُّ،وكانُّ(2)األمريكيُّالدوالرُّوخاصةُّاألجنبية،ُّالعمالتُّمقابل(ُّالعراقيُّالدينار)
ُّالسدددكنُّنوعيددةُّوكددذلكُّعليددده،ُّالحصددولُّالفددردُّيسدددتطيعُّالددذيُّالغددذاءُّنوعيدددةُّانخفدداضُّعلددى

ُّالوفيدداتُّالتمعدددُّبددينُّالوثيددقُّاالرتبدداطُّعددنُّالدراسدداتُّكشددفتُّوقدددُّالتعلدديمُّوفددرصُّونمطدده،
ُّ(ُّ.الوفياتُّمعدالتُّارتفعتُّالشهريُّالدخلُّانخفضُّمافكل ُُّّللفردُّالشهريُّالدخلُّومتوسط

ُّالوضدددعُّتددددهورُّن ُّأَُُّّإإلددىُّشدددارتأ2000َُُُّّّعددامُّحمدددراألَُُّّالصدددليبُّلجنددةُّتقريدددرُّوفددي
ُّفدديُّالصددحيةُّوالمراكددزُّالمستشددفياتُّإدامددةُّعلددىُّسددلًباُّرث ددأَُُّّللعددراقيينُّوالصددحيُّاالقتصددادي

                                                 

ُّاالتحادُّإلىُّمقدمُّبحثُّ،ُّالحصارُّظلُّفيُّالعراقيةُّللسرةُّاالقتصاديةُّالحقوقُّرشيد،ُّشاكرُّفاخته(1ُّ)
ُّايارُّبغداد،ُّوالعشرين،ُّالواحدُّالقرنُّتحدياتُّمواجهةُّفيُّالعربيةُّالعائلةُّندوةُّالعام،ُّالعربيُّالنسائي
 .12ُُّّصُّ،1994

،ُّ،بغداد22ُّالعددُّالمعارك،ُّامُّمجلةُّالعراق،ُّعلىُّللحصارُّالصحيةُّاألبعادُّالطويل،ُّزكيُّرواء(2ُّ)
 .90ُّص2000ُّ
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دُّالكهربائيُّللتيارُّالطويلةُّاالنقطاعاتُّبسببُّدوية،األَُُّّخزنُّمشكلةُّفيُّوالمعاناةُّالعراق ُّامم 
ُّمددنُّمجموعددةُّمددنُّيعددانونُّطفددالاألَُُّّن ُّأَُُّّآخددرُّجانددبُّمددنُّوفسددادهاُّدويددةاألَُُّّتلددفُّإإلددىُّيددؤدي

شددكاالتُّباالضددطراباتُّالمتمثلددةُّالنفسدديةُّوالتددأثيراتُّاألمددراض ددُّوالتركيددزُّالنددومُّوا  ُّسدديكونُّامم 
ُّ.ُّ(1)المستقبلُّفيُّطفالللَُُّّلوكيةالسُّنماطاألَُُّّعلىُّثارآُّله

ُّذلددكُّوتعددززُّلمعاشددياُّالسددي ماوُُّّسددرةللُُُّّاالقتصدداديُّالمسددتوىُّيددةَأهمُّذلددكُّيكشددفوُُّّ
ُّالصدحةُّعلدىُّتدأثيرهُّفديُّالشدهريُّالددخلُّيدةَأهمُّإإلدىُّتوصلتُّالتيُّالعراقية،ُّالدراساتُّإحدى

ُّالحيداةُّكلمشداُّمختلدفُّعدالجُّمدنُّيمكنهداُّذإإُُّّ،اأُلسدرةُّحيداةُّتقددمُّفيُّإسهامُّلهُّامم ُُّّوالمرض
ُّتقريبدداًُُّّالرضددعُّاألطفددالُّوفيدداتُّالسددي ماوُُّّالوفيدداتُّمددن(ُّنصددفاًُّ)ُّن ُّأَُُّّويالحددظُّالصددحيةُّوخاصددة
ُّعددامُّفدديُّمتوسددطةُّهاعددد ُُّّيمكددنُّكددانُّالتدديُّجدددًا،ُّمنخفضددةُّدخددولُّذاتُّعوائددلُّعندددُّتحصددل
1983ُّ(2ُّ).ُّ

ُّاسدددتهدفُّتددددميرياًُُّّسدددالحاًُُّّكدددانُّالعدددراقُّعلدددىُّالمسدددتمرُّالحصدددارُّن ُّأَُُّّضدددحيت ُُّّوهكدددذاُّ
ُّالجواندبُّمدنُّمعدينُّبجاندبُّالعراقيدةُّالتنميةُّبتحطيمُّيكتفُّولمُّتمييز،ُّوبالُّالعراقيُّالنسان

ُّوكاندتُّالمختلفدةُّالحيداةُّندواحيُّكدلُّإإلدىُّامتددُّمدان ُّوا إُُّّفحسدب،(ُّوالصدحيةُّوالغذائيةُّالمعيشية)
ُّفدديُّالحيويددةُّالمجدداالتُّكددلوُُّّالحددربُّإليددهُّأدتُّالددذيُّالدددمارُّكددلُّمصددبُّاالجتماعيددةُّالحيدداة
ُُّّرتوتغي دددددُّالطبقددددديُّالتفددددداوتُّفدددددزادُّاالجتماعيدددددةُّحوالهددددداأَُُّّوالسدددددي ماُّغيدددددرتتُّةسدددددري ُّاألُُُّّالحيددددداة

ُّالمقابدلُّفديُّحددثُّكمداُّطبقدي،ُّطفيلديُّتسدلقُّوحددثُّسدر،األُُُّّمدنُّلكثيدرُّالطبقيدةُّالمستويات
ُّطبقددةُّإإلددىُّطبقددةُّمددنُّونقلتهدداُّسددراألُُُّّمددنُّالكثيددرُّحددوالوأَُُّّظددروفُّتغيددرتُّ؛ُّإإذطبقدديُّتددردي
ُّوزادتُّكمددا.ُّ(3ُّ)ُّالسددريعةُّالقفددزةُّيشددبهُّفيمدداُّعكسبددالُّأوُّالدددنياُّإإلددىُّالعليدداُّمددنُّسددواءُّأخددرى
ُّفدديُّسددواء)ُّالصددعبةُّالمعيشدديةُّالظددروفُّبسددببُّ،(ُّالطددالق)ُّسددرياألُُُّّالتفكددكُّحدداالتُّنسددبة

ُّلعددمُّبالتقصديرُّاتهدامُّموضدعُّفديُّالدزوجُّيجعلُّالذيُّالفقرُّبسببُّأي(ُّالريفُّفيُّامُّالمدينة

                                                 

 .5صُّ،2002ُُُّّّوالطفولة،ُّالمنظماتُّالعراق،ُّاعالمُّشبكة(1ُّ)

ُّرسالةُّالعراق،ُّفيُّالميتةُّوالوالداتُّالحديثيُّاألطفالُّوفياتُّاتواتجاهُّأنماطُّتحليلُّالغنام،ُّطهُّمحمد(2ُّ)
ُّصُّ،1983ُّواالقتصاد،ُّالدارةُّكليةُّبغداد،ُّجامعة(ُّمنشورةُّغير)ُّالحصاءُّعلمُّفيُّماجستير

113ُّ. 

ُّمنشورةُّغيرُّماجستيرُّرسالةُّالرضع،ُّاألطفالُّوفياتُّفيُّوالثقافيةُّاالجتماعيةُّالعواملُّتأثيرُّعطوان،ُّسالمُّفنار(3ُّ)
 .78ُُّّ،ص2002ُّالعراق،ُّبغداد،ُّجامعةُّاآداب،ُّةكليُّ،
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ُّفدديُّنفسددهُّفيجدددُّاتددهمعنويُّتحطدديمُّإإلددىُّفيددؤديُّلعائلتددهُّالعدديشُّمقومدداتُّتحصدديلُّاسددتطاعته
ُّاأُلسدرةُّداخدلُّالتدوترُّمدنُّجدواًُُّّهدذاُّويسببُّوالده،وأَُُّّزوجتهُّمعُّمستمرةُّوصراعاتُّمشاحنات

ُّ(.1)الطالقُّبوقوعُّينتهي
ُّالسددي ماوُُّّطفددالاألَُُّّوفيدداتُّمعدددلُّتجعددلُّالتدديُّسددباباألََُُّّأهددمُّإإلددىُّالدراسدداتُّإحدددىُّوتشددير
ُّاالجتماعيددةُّالتنشددئةُّيبأسددالُّضددعفُّوهدديُّالفقيددرةُّالدددنياُّالطبقددةُّفدديُّعاليددةُّالرضددعُّاألطفددال

ُّبددددينُّعالقددددةُّهندددداكُّن ُّوأَُُّّالميدانيددددة،ُّالدراسددددةُّنتددددائجُّكشددددفتُّالفقيددددرة،ُّسددددراألُُُّّتعتمدددددهاُّالتددددي
ُّالمسددتوىُّانخفددضُّفكلمدداُّاألطفددال،ُّوفيدداتُّونسددبُّسددرة،للُُُّّاالقتصدداديُّالمسددتوىُّانخفدداض

ُّهندداكُّمضددمونهاُّالتدديُّالفرضدديةُّوتحققددتُّفيهدداُّوفدداةُّلحدددوثُّسددبباًُُّّشددكلُّللسددرةُّاالقتصددادي
ُّ.(2)سرةللُُُّّاالقتصاديُّالمستوىُّوانخفاضُّاألطفالُّوفياتُّنسبُّارتفاعُّبينُّقةعال

 مظهر من مظاهر التنمية:  اإلنتاج .2

ُّاألولىُّ ُّفيُّحربُّالخليج ُّالعراقيُّوخصوصا ُّلالقتصاد ُّالنتاجية استهدفتُّالمراكز
لسكانُّالعراق،ُُّّآفةُّالعصرُّبالنسبةُُّيعد ُّوبشكلُّكبير،ُّومنُّثمُّالحصارُّاالقتصاديُّالذيُّ

،ُّاُّللحرباُّرئيسًُّنشطةُّهدفًُّ،ُّوالنتاجُّالزراعيُّوالصناعيُّكانتُّهذهُّاألَُّرضنتاجيةُّاألَُّفال
ُّ ُّاآثارُّالسلبيةُّعلىُّهذاُّهمسأَُّكما القطاعُّالحيويُّوعلىُُّّالحصارُّاالقتصاديُّبتضخيم

ُّ:تيالنحوُّاآ
نُّلمُّنقلُّإإُّغلبُّمناطقُّالعراقُّبعدُّالحرب،ُّبدرجةُّملحوظةُّأَُّانخفاضُّإنتاجيةُّالتربةُّفيُّ .1

ُّاألَُُّّ،تدميرها ُّفقدتُّقوامها ُّولمؤثراتُّمنهاُّفكانتُّالتربة ُّالعوامل ُّمن صليُّبسببُّالعديد
حياءُّالمجهريةُّرُّعلىُّنشاطُّاألَُّث ُّأَُّاُّتلوثُّالتربةُّبسببُّتسربُّالموادُّالكيمياويةُّوالنفطيةُّمم ُّ

ُّالال ُّالمضخات ُّبسببُّتعطل ُّوتملحها ُّالزراعية ُّاألراضي ُّوتغدق ُّلخصوبتها زمةُّوالالزم
ُّ ُّوجاء ُّالبزل، ُّمياه ُّلسحب ُّقدُّذلك ُّالمساحات ُّتلك ُّوكانت ُّلتأثيراتها ُّمباشرة ُّغير نتيجة

 .(3)قدرتُّبأكثرُّمنُّمليونيُّونصفُّهكتارُّ

                                                 

ُّجامعةُّاالجتماع،ُّعلمُّفي(ُّمنشورةُّغير)ُّماجستيرُّرسالةُّللطالق،ُّاالجتماعيةُّاآثارُّموسى،ُّالوهابُّعبدُّايمان(1ُّ)
 .54ُّصُّ،1998ُّالموصل،ُّ،اآدابُّكليةُّالموصل،

ُّالموصل،ُّجامعةُّ،ُّاآدابُّكليةُّ،ُّمنشورةُّغيرُّماجستيرُّرسالةُّاألطفال،ُّوفياتُّالبياتي،ُّفاضلُّعباسُّفراس(2ُّ)
 126ُُُُُُُُّّّّّّّّصُّ،2004ُّالعراق،ُّالموصل،

 .140صُّ،2000ُّ،22العددُّالمعارك،ُّامُّمجلةُّوالتغذية،ُّالغذاءُّواقعُّالعمر،ُّالرزاقُّعبدُّمثنى(3ُّ)
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ُّالكيماألَُُّّةشح .2 ُّوتطويرُّاوي ُّيسمدة ُّاألرض ُّلخدمة ُّالالزمة ُّواآليات ُّالمحسنة ُّوالبذور ة
ُّنتيجةُّ ُّالشديد ُّلتضررها ُّالعمل ُّعن ُّمتوقفة ُّالعراقية ُّاألسمدة ُّمعامل ُّوكانت إنتاجيتها

ُّخطيرًُّتناقصًُُّّن ُّأَُّلشرسُّوتشيرُّالحصائياتُّالزراعيةُّالصاروخيُّاُّالقصفُّالجوي ُّفيُّا ا
ُّ ُّعام ُّلوحظ ُّقد ُّكان ُّالمحاصيل ُّفرض1991ُّإنتاج ُّسبقت ُّالتي ُّباألعوام ُّمقارنة ،

 .(1)الحصار

3. ُّ ُّوما ُّوقوارضُّوفطريات ُّضارة ُّوأعشاب ُّحشرات ُّمن ُّالزراعية ُّاآفات ذلكُُّّإإلىانتشار
ُّبسببُّشم ُّالكيمياوية ُّعملياتُّالمكافحة ُّاالقتصاديُّوتعثر ُّالمبيداتُّبقراراتُّالحظر ول

ُّأَُّأيضًُّ ُّارتفاع ُّعن ُّناهيك ُّاألَُّا، ُّوكثرة ُّالمبيدات ُّاألَُّسعار ُّفي ُّمنها ُّالمغشوشة سواقُّنواع
ُّ.مرُّاآفاتُّالزراعيةاستفحالُّأَُُّّإإلىىُّد ُّاَُّأالتجارية،ُّمم ُّ

سنواتُّ عادةُّتأهيلُّاالقتصادُّالعراقيُّلتجاوزكلُّماُّترددُّعنُّخططُّإإُُّّن ُّمنُّالواضحُّأَُّوُّ
دراجُّالرياحُّفيُّظلُّالوضعُّالالئقُّبهُّقدُّذهبتَُّأُّإإلىوالعودةُّبذلكُّالبلدُّارُّوالتدهورُّالدم

رصُّلخروجُّالعراقُّمنُّمأزقهُّيُّفيُّباتتُّتجهضُّأَُّاأَلمنحالةُّغيرُّمسبوقةُّمنُّالترديُّ
صابُّرقامُّالمتاحةُّحجمُّالمحنةُّالتيُّيعيشهاُّالعراقُّنتيجةُّالتدهورُّالذيَُّأوتؤكدُّاألَُُّّالراهن

قطاعاتهَُُّّأهمخيرةُّبماُّفيُّذلكُّتصاديةُّالحيويةُّعليُّمديُّالسنواتُّاألَُّكافةُّقطاعاتهُّاالق
ُّقدرتُّبنحوُّال ُّصناعةُّالنفطُّوُّ،ُّةلي ُّو ُّاألَُّ ُّ(24)تيُّخسرتُّعائداتُّكانتُّمفترضُّتحقيقها

ُّمليارُّدوالر.
1990ُّممُّالمتحدةُّعامُّالحصارُّاالقتصاديُّالمفروضُّعلىُّالعراقُّمنُّاألُُُّّىد ُّوقدَُّأ

الخروجُّمنُّهذاُّالمأزق،ُُّّإإلىاحتاللُّالعراقُُّّالجماليُّولمُّيؤد ُّالناتجُّالمحليُُّّتدهورُّإإلى
راءُّالتجارةُّواالقتصادُّالعربُّدتُّوزارةُّالتجارةُّالعراقيةُّفيُّمذكرةُّرسميةُّيناقشهاُّوزُّك ُّأَُُّّإإذ
ُّاالقتصاديُّفي ُّالمجلس ُُّّاجتماع ُّالد ُّدورته ُّفي ُّالمحليُُّّن ُّأ80َُُّّواالجتماعي الناتج

مليارُّدوالرُّعام41ُُُّّّإإلى1980ُّرُّدوالرُّعامُّمليا53.9ُّالجماليُّللعراقُّانخفضُّمنُّ
ُّاأل2006َُُّّ ُّالبنية ُّتدمير ُّالعراقيساسي ُّنتيجة ُّلالقتصاد ُّأَُُّّة ُّالطبيعي ُّمن ُّكان نُّوبالطبع
هبطُّمتوسطُُّّ؛ُّإإذتصادُّالعراقُّعلىُّحياةُّالمواطنثارُّذلكُّالتدهورُّالذيُّلحقُّباقآتنعكسُّ

ُّالسنويُّمنُّ 4219ُُّّدخله ُّعام ُّعادوالر1456ًُُُّّّإإلى1979ُّدوالرا ُّا فيُّالوقت2006ُُّّم

                                                 

 34ُّ،ص1992ُّالسنوي،ُّالحصاءاتُّ،ُّالزراعةُّوزارة(1ُّ)



 
 هـ1443م( /5/9/2021)َأيلول                    (                       86)العدد   –                          

 329 

ُّالبط ُّنسبة ُّفي ُّتجاوزت ُّالذي ُّالعراقي ُّالشعب ُّأفراد ُّبين ُّمعدالتُُّّ%60الة ووصلت
مليونيُُّّإإلى،ُّفيماُّانخفضتُّمستوياتُّإنتاجُّالنفطُّلتصل2006ُّ%ُّعام63ُُّّإإلىالتضخمُّ

ُّيوميًُّ ُّأَُّوَأُّابرميل ُّالتي ُّفيُّمذكرتها ُّاألَُّشارتُّالوزارة ُّوكالة ُّأَُّوردتها ُّ"كونا" ُّالكويتية ُّن ُّنباء
ُّ ُّانخفضتُّمنُّنسبة ُّشربُّآمنة ُّةمد ُّالُّفي%81ُُُّّّإإلى%83ُّمنُّيحصلونُّعلىُّمياه
ُُّّكماُّنفسها ُّالبطالة ُّحجم ُّقو60ُُّّإإلىارتفع ُّ%ُّمن ُّتبلغ ُّالتي ُّالعمل ُّنسمة7ُّة ،ُّماليين

َُّأوأَُّ ُّالمذكرة ُّأَُّن ُّوضحت ُّمرور ُّبعد ُّفه ُّاالحتالل ُّعلى ُّسنوات ُّالقطاعينُّهمامسُّن ُّإإُّربع ة
%ُّعلىُّالتواليُّعام1.5ُّ%ُّو7.1ماليُّبلغتُّالزراعيُّوالصناعيُّفيُّالناتجُّالمحليُّالج

ُّجد2006ًُُّّ ُّمنخفضة ُّنسبة ُّمسوهى ُّنسبة ُّبلغت ُّبينما ُّأَُّهماا ُّالنفطي ُّالقطاع ُّمنُّة كثر
63.%ُّ

وضاعُّاالقتصاديةُّهذهُّالمؤشراتُّالمتدنيةُّتعكسُّمدىُّتدهورُّاألَُُّّن ُّدتُّالمذكرةُّأَُّك ُّوأَُّ
ُّولذ ُّالعراق ُّفي ُّاألَُُّّن ُّإإُّفا ُّوتحسين ُّالعراقي ُّالمترديةُُّّوضاعالنهوضُّباالقتصاد البشرية

ُّأَُّ ُّمن ُّالجهود ُّجميع ُّتضافر ُّالمأزقجيتطلبان ُّهذا ُّالعراقُّمن ُّإإذلُّخروج طالبتُّمنُُّّ؛
مارُّالعراقُّععادةُّأَُّالدولُّالعربيةُّوالمنظماتُّالعربيةُّالمتخصصةُّالمشاركةُّبفاعليةُّفيُّإإُّ

عادةُّتأهيلُّاقتصاده 115ُّأكثرُّمنُُّّإإلىيصلُّاالحتياطيُّالنفطيُّالمؤكدُّللعراقُّهذاُّوُُّّ،وا 
ارُّبرميلُّليحتلُّالمركزُّالثالثُّبعدُّإيرانُّوالسعوديةُّعلىُّمستوىُّالعالم،ُّويمكنُّالقولُّملي
واحدًاُُّّكوننُّيذيُّكانُّبمقدورهُّأَُّال ُّمليونُّنسمة27ُُّّلبالغُّتعدادهُّنحوُّالشعبُّالعراقيُّاُّن ُّإإُّ

بلغُّعددُّالعاطلينُُّّإإذدنىُّدرجاتُّالفقر،ُّمنُّأغنىُّالشعوبُّفيُّالعالمُّيعيشُّاليومُّضمنَُّأ
ُّفيعنُّالعملُّم ُّأكثرُّمنُّمليونُّعاطلُّنُّالمسجلينُّفيُّسجالتُّالوزارة ،ُّبغدادُّوحدها

نُّإنفاقهاُّلعادةُّالبنيةُّالتحتيةُّالمدمرةُّبعدُّمليارُّدوالرُّيتعي 100ُُّّنحوُُّّن ُّرُّالعراقُّأَُّويقد ُّ
ُّ ُّالذيُّوأ1990َُُّّعقوباتُّاستمرتُّمنذ ُّالغزو ُّسنواتُّبعد ُّأربع ُّمنذ ُّعنفُّمستمرة عمال

عمليةُُّّن ُّأَُُّّإإلىشارُّوكانُّتقريرُّلوزارةُّالنفطُّالعراقيةُّأَُّ،ُّالددتهُّالوالياتُّالمتحدةُّعليُّالبقا
موالُّالالزمةُّمنُّعمارُّفيُّالعراقُّالُّتزالُّتراوحُّمكانهاُّفيُّظلُّغيابُّضخُّاألَُّإعادةُّالإُّ

ُّاألَُّ ُّبسبب ُّالعقود ُّتلك ُّتنفيذ ُّعن ُّبعقود ُّفازت ُّالتي ُّالشركات ُّوامتناع وضاعُّجانب
ُّ.(1)يةاأَلمن

                                                 

 283صُّ،2004ُّبيروت،ُّالعربية،ُّالوحدةُّتدراساُّمركزُّالعراق،ُّبناءُّإعادةُّقادري،ُّوعلىُّقبرصي،ُّعاطف(1ُّ)
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ُّ:االقتصادي اأَلمن نفقدا مظاهر من مظهر البطالة  . 3
ُّاومدددرورًُُّّاليرانيدددةُّالحدددربُّمدددنُّابددددءًُُّّالعدددراقُّواجهدددتُّالتددديُّاالقتصددداديةُّالمشدددكالتُّن ُّإإُّ
ُّللمشددددروعاتُّإيقددددافُّمددددنُّذلددددكُّصدددداحبُّومدددداُّمريكددددياألَُُّّاالحددددتاللُّوحتددددىُّالخلدددديجُّبحددددرب

ُّولددمُّالبطالددةُّحجددمُّكبيددرةُّوبنسددبةُّزادُّهددذاُّكددلُّالسددوق،ُّوانهيددارُّالكبيددرُّوالتضددخمُّاالقتصددادية
ُّجداءتُّثدمُّالعمالدةُّفديُّالعدرضُّاسدتيعابُّعلىُّقادرةُّقسامهاأَُُّّبكلُّاالقتصاديةُّةالمؤسسُّتعد

ُّمدنُّوعدددُّيدةاأَلمنُّجهدزةواألَُُّّالعراقديُّالجديشُّاالحدتاللُّقدواتُّتحل دُّعنددماُّالقاصدمةُّالضربة
ُّيددياألَُُّّمدنُّكبيدرةُّعدداداًُّأَُُّّالسدوقُّإإلدىُّبدذلكُّفددفعتُّمنتسدبيهاُّوسرحتُّالحكوميةُّالمؤسسات

ُّالمعيشديةُّسدرهاأُُُّّوحاجداتُّحاجاتهداُّلسددُّللعديشُّوسديلةُّعدنُّلبحدثاُّعليهداُّكانُّالتيُّالعاملة
ُّداءأَُُّّعلدددىُّالقدددادرةُّالعاملدددةُّيددددياألَُُّّمدددن%60ُُّّنسدددبةُّتشدددكلُّالعدددراقُّفددديُّالبطالدددةُّارتفعدددتُّإذ

ُّ.ُّ(1)ُّوالفكريةُّوالوظيفيةُّالعمليةُّالمهمات
اُّلقيددداسُّالحالدددةُّاالقتصددداديةُّالعامدددةُّاُّمهًمددديمثدددلُّمعددددلُّالبطالدددةُّلددددىُّالشدددبابُّمؤشدددرًُّوُّ

%(ُّمدنُّالنداث21ُّكدانُّ)2007ُّيُّعدامُّ(ُّسدنة،ُّوفد24_15ضمنُّالفئدةُّالعمريدةُّ)للسكانُّ
%(ُّمدنُّالدذكورُّفديُّالفئدةُّالعمريدةُّنفسدها،23ُّيُّتلكُّالفئةُّعاطالتُّعدنُّالعمدلُّ،ُّمقابدلُّ)ف

%(ُّللدذكورُّ.14ُّ%(ُّللنداثُّو)20اُّبالمعدلُّالعامُّللبطالةُّ)وهذانُّالمعدالنُّمرتفعانُّقياسًُّ
ُّ.2003طالةُّفيُّالعراقُّبعدُّعامُّنُّمسارُّظاهرةُّالبوالشكلُّأدناهُّيبي ُّ

 .(2)ا( عاما 24_15ن م شر البطالة للفئة العمرية )ي  ( يب1الشكل رقم )
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ُّمركزُّ،ُّالموصلُّجامعةُّموصلية،ُّدراساتُّمجلةُّاألرصفة،ُّباعةُّفاضل،ُّعباسُّوفراسُّمحمودُّويسيُُّّموفق(1ُّ)
 .9ُّصُّ،2005ُّ،(9)العددُّموصلية،ُّدراسات

تبُّالعراق،ُّ،ُّصندوقُّاألممُّالمتحدةُّللسكان_ُّمك2010(ُّاللجنةُّالوطنيةُّللسياساتُّالسكانيةُّ،ُّحالةُّسكانُّالعراق2ُّ)
  .62،ُّص2011
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االقتصدددادي،ُّورسدددمُّسياسدددةُّتنمويدددةُُّّاأَلمدددناُّلتحقيدددقُّاُّكبيدددرًُّلُّالبطالدددةُّعائًقدددشدددك ُّتُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ
ولعددلُّارتفدداعُّمعدددالتُّالبطالددةُّبددينُّفئدداتُُّّمددع،متينددةُّتحقددقُّالغايدداتُّالمرجددوةُّلسددكانُّالمجت

ُّي:جملةُّأسبابُّيمكنَُّأنُّنلخصهاُّفيمهاُّيأتُّإإلىالسكانُّفيُّمجتمعناُّيعودُّ
خيددرُّعددنُّجابةُّلمتطلبدداتُّسددوقُّالعمددلُّالعراقددي،ُّالبتعددادُّاألَُّضددعفُّسياسددةُّالتشددغيلُّفدديُّاسددت .1

 مُّبمسارُّمكوناته.النظمُّاالقتصاديةُّالتيُّتتحك ُّ

 ارتفاعُّمعدالتُّالفئاتُّالعاملة.ُّإإلىىُّد ُّاُّأَُّةُّفيُّالمجتمعُّمم ُّارتفاعُّمعدالتُّالنموُّالسكاني ُّ .2

الُّالتنميددددةُّهمددددا إُّةُّوُّةُّفدددديُّالمجتمددددعُّوانشددددغالُّالدولددددةُّبالتنميددددةُّالسياسددددي ُّوضدددداعُّاالسددددتثنائي ُّاألَُّ .3
ُّمؤشراتُّنجاحها.َُّأهمحدىُّالقضاءُّعلىُّالبطالةُّإإُُُّّيعد ُّذيُّال ُّاالقتصادية،ُّ

 ُّنتائجُّالبحث 

قتصاديُّلسكانُّالعراقُّنتيجةُّللوضاعُّاالسدتثنائيةُّالسدائدةُّفديُّاالُّاأَلمنانخفاضُّمؤشراتُّ .1
 المجتمعُّ.

االقتصدددداديُّالمتمثلددددةُّ)انخفدددداضُّالدددددخل،ُُّّاأَلمددددنثددددارُّفقدددددانُّيعدددديشُّسددددكانُّالعددددراقُّتحددددتُّآ .2
 والبطالة،ُّوصعوبةُّإشباعُّالحاجات(.

بشدددكلُّملحدددوظُّبدددينُّفئددداتُُّّتتددديُّاسدددتقرُّال ُّتُّالبطالدددةُّفددديُّاالقتصدددادُّالعدددراق،ُّارتفددداعُّمعددددال .3
نتيجددةُّلضددعفُّاسددتجابةُّعلددىُّمنهدداُّمددنُّنصدديبُّالددذكورُّأَُُّّىنثدداألُُّالتدديُّكددانُّنصدديبُّالشددبابُّ

 سياسةُّالتشغيلُّ.

التنميددةُّالمسددتدامةُّ،ُّمددنُّخدداللُّضددمانُُّّتضددعفُّمشدداركةُّالشددبابُّفدديُّعمليددةُّتدددعيمُّمسددارا .4
 فاعليةُّسياسةُّالتشغيلُّوواقعيتها.

راقُّانعكددسُّارتفدداعُّمعدددالتُّالفقددرُّوالفئدداتُّالمهمشددةُّنتيجددةُّضددعفُّالسياسددةُّاالقتصدداديةُّللعدد .5
 علىُّسكانهُّبارتفاعُّمعدالتُّالفقرُّ.ُّسلًبا

 

 

 

 

 

 

 

 



 آرام ِإبراهيم حسني                                                دراسة يف علم اجتماع التنمية األمن االقتصادي وتداعياته التنموية

 332 

Economic Security and its Development Implications: 

A Study in the Sociology of Development 

Aram Ibrahim Hussein 

Abstract 

Economic security is one of the most important foundations 

for the sustainability of human life. Depending on economic 

security , a person achieves a well-off life and meets his daily 

living requirements. With economic security, the wheel of 

development turns forward, and together with it, countries can 

challenge each other. The importance of economic security lies in 

its developmental dimensions of the society. The economic 

security requires the provision of basic services for a person, so 

that a person does not feel destitution, poverty and disease, this 

includes school and cultural services, humanitarian care and 

social insurance, and to face emergency conditions and spend 

free time that prevents it from isolation and recession. The aim of 

the research is to identify what economic security is and its role 

in development in a situation with reference to the situation of 

Iraq. The research is a descriptive and analytical research that 

relied on my historical and analytical method to achieve its goals. 

The research reached a set of results; the most important of which 

are: 

1. Decline in indicators of economic security for the population 

of Iraq as a result of the exceptional conditions prevailing in 

society. 

2. The population of Iraq lives under the effects of economic 

insecurity (low income, unemployment, and difficulty in 

satisfying needs.) 

3. High unemployment rates in the Iraqi economy, which 

stabilized significantly among youth groups, in which the females 

share was higher than that of males, as a result of the weak 

employment policy response. 
     Key words: security, economic security, development. the 

society 
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