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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
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 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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آرام إِبراهيم حسني
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تأريخ القبول2021/4/24 :

المستخلص:

ألُسسُّفيُّديمومةُّالحياةُّالبشريُّةُّ،فعنُّطريقهُّيحققُّ
ُيعدُُّّاألَمنُّاالقتصاديُّمنُّأَهمُّا ُّ

النسانُّالعيشُّالرغيدُّويسدُّمتطلباتهُّالمعيشيةُّاليوميةُّ ،وباألَمن ُّاالقتصاديُّتدورُّعجلةُّ
إُّ
بعضاُّ ،فأَهمية ُّاألَمنُّ
التنمية ُّإلى ُّاالمامُّ ،بل ُّبه ُّيمكن ُُّّأَن ُّتتحدى ُّالدول ُّبعضها ُّ ً
االقتصادي ُّيكمن ُّفي ُّأَبعاده ُّالتنموية ُّفي ُّالمجتمع؛ ُّلذا ُّفُّإنُّ ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُّيستلزمُّ

لنسانُّ ،فال ُّيشعر ُّبالعوز ُّوالفقر ُّوالمرض ُّويشمل ُّالخدماتُّ
تأمين ُّالخدمات ُّاألساسية ُّل إُّ
المدرسية ُّوالثقافية ُّوالرعاية ُّالنسانية ُّوالتأمينات ُّاالجتماعية ُّوعلى ُّمواجهة ُّالظروفُّ
ُّ،وهدفُّالبحثُّالتعرفُّعلىُّ
الطارئةُّوقضاءُّوقتُّفراغُّيحولُّبينهُّوبينُّالعزلةُّواالنكماش ُّ
هُّفيُّالتنميةُّفيُّمعُّالشارةُّإلى ُّحالةُّالعراقُّ ُّ،وُيعدُّ ُّالبحثُّ
إُّ
ماهيةُّاألَمن ُّاالقتصاديُّودور

منُّالبحوثُّالوصفيةُّالتحليليُّةُّالتيُّاعتمدتُّعلىُّمنهجيُّالتاريخيُّوالتحليليُّفيُّتحقيقُّ

ُّأَهدافهُّ ُّ،وتوصُّلُّالبحثُّإلىُّمجموعةُّمنُّالنتائجُّأَهمهاُُّّ ُّ:

لَوضاعُّاالستثنائيةُّالسائدةُّ
ُّ .1انخفاضُّمؤشراتُّاألَمنُّاالقتصاديُّلسكانُّالعراقُّنتيجةُّل ُّ
فيُّالمجتمعُُّّ .

ُّ .2يعيش ُّسكان ُّالعراق ُّتحت ُّآثار ُّفقدان ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُّالمتمثلة ُّ(انخفاض ُّالدخلُّ،
والبطالةُّ،وصعوبةُّإشباعُّالحاجات)ُّ .
ُّ .3ارتفاعُّمعدالتُّالبطالةُّفيُّاالقتصادُّالعراقُّ،الُّتيُّاستقرتُّبشكلُّملحوظُّبينُّفئاتُّ
ألُنثىُّأَعلىُّالذكورُّنتيجةُّلضعفُّاستجابةُّسياسةُّالتشغيلُُّّ .
الشبابُّوكانُّنصيبُّا ُّ
الكلمات المفتاحية  :األَمن ،األَمن االقتصادي ،التنمية ،المجتمع.
 كلية اآلداب /جامعة صالح الدين.
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المقدمة:

ألَساسيُّةُّلديمومةُّالحياةُّالبشريةُّهوُّتحقيقُّاألَمن ُّوالطمأنينةُّوتحقيقُّ
ألَولياتُّا ُّ
منُّا ُّ

األَمن ُّفي ُّحد ُّذاته ُّشيء ُُّّأَساسي ُّللنسان ُّوللمجتمعُّ ،هذا ُّالحق ُّنصُّت ُّعليه ُّفي ُّكلُّ
النصوصُّالمتعلقةُّبحقوقُّالنسانُّ ُّ،وُيعدُّ ُّالظروفُّالتيُّألمتُّبسكانُّالعراقُّمنذُّالعقودُّ
ألُولى ُّومن ُّثمُّ
الثالثة ُّالماضية ُّوالمتمثلة ُّبالحرب ُّالعراقية ُّاليرانيةُّ ،وحرب ُّالخليج ُّا ُّ

الحصار ُّاالقتصاديُّ ،وأَخي ًار ُّاحتالل ُّالعراق ُّواالنفالت ُّاألَمنيُّ ،من ُّأَهم ُّالعوامل ُّالتيُّ

سلبا ُّعلى ُُّّأَمن ُّسكان ُّالعراق ُّبكافة ُُّّأَشكاله ُّسواء ُّتمثل ُّباألَمن ُّالبشريُّ ،أو ُّاألَمنُّ
أثرت ُّ ً
الغذائيُّ ،أو ُّاألَمن ُّاالجتماعي ُّوالنفسيُّ ،أو ُّاألَمن ُّالصحيُّ ،او ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُُّّ...
ألَوقاتُّوجعلهمُّ
وغيرهاُّ.هذاُّجعلتُّمنُّسكانُّالعراقُّيعيشونُّفيُّقلقُّنفسيُّفيُُّّأَغلبُّا ُّ

متعطشين ُّإلى ُّاألَمن ُّبشكل ُّكبير ُّإلى ُّحد ُّصار ُّتحقيق ُّاألَمن ُُّّأُمنيةُّ ،وحلم ُّال ُّيفارقُّ
النسانُّفيُّكلُّخطواتهُّالحياتيةُّ .

الفصل األَول :اإلطار النظري للبحث:
 مشكلة البحث:

لَمددنُّاالقتصدداديُّليشددملُّكددلُّالن دواحيُّالحياتيددةُّالتدديُّتهددمُّ
لقدددُّتطد ُّدورُّالمفهددومُّالعددامُّل ُّ

النسد ددانُّالمعاصد ددرُّ،بد دددءُّاًُّمد ددنُّشد ددعورهُّباالكتفد دداءُّالمعيشد دديُّواالسد ددتقرارُّاالقتصد دداديُّإلد ددىُّ

ألُسددريُّوُّبيئتددهُّالخارجيددة؛ُّلددذاُّف دُّإنُُّّاألَمددنُّاالقتصدداديُّ
االسددتقرارُّالشخصدديُّفدديُّمحيطددهُّا ُّ

ألَساس دديُّةُّللنس ددانُّ،ف ددالُّيش ددعرُّب ددالعوزُّوالفق ددرُّوالم ددرضُّويش ددملُّ
يس ددتلزمُّت ددأمينُّالخ دددماتُّا ُّ
الخد دددماتُّالمدرسد دديةُّوالثقافيد ددةُّوالرعايد ددةُّالنسد ددانيةُّوالتأميند دداتُّاالجتماعيد ددةُّوعلدددىُّمواجهد ددةُّ

الظروفُّالطارئةُّوقضاءُّوقتُّفراغُّيحولُّبينهُّوبدينُّالعزلدةُّواالنكمداشُّومدازالُّالكثيدرُّمدنُّ
الدددولُّالناميددةُّوبع دضُّالدددولُّالعربيددةُّمددثالًُّ(الع دراق)ُّتعددانيُّمددنُُّّأَزمدداتُّاجتماعيددةُّبسددببُّ

فقدانُّاألَمنُّاالقتصاديُّوهذاُّموضوعُّبحثناُّ .
 أهداف البحث:

لكلُّبحثُُّّأَهدافُّيسعىُّالباحثُّإلىُّتحقيقهاُّ،ويهدفُّبحثناُّإلىُّ :

 .1الكشفُّعنُّواقدعُّاألَمدنُّاالقتصداديُّللمجتمدعُّالع ارقديُّ،مدنُّخداللُّالكشدفُّعدنُّسدبلُّالحيداةُّ
االقتصاديةُّلسكانُّالعراقُّ.

 .2معوقاتُّاألَمنُّاالقتصاديُّفيُّالمجتمعُّالعراقيُّالذيُّيمرُُّّبمرحلةُّصعبةُُّّ.
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 .3طبيعددةُّالمشدداكلُّاالجتماعيددةُّالناتجددةُّعددنُّفقدددانُّاألَمددنُّاالقتصدداديُّوُّأَبعادهدداُّعلددىُّالسددكانُّ
والتنمية.

 أَهمية البحث:

ُُُُُُّّّّّّتكم ددنُّأَهميد دةُّالبح ددثُّف دديُّالجاب ددةُّع ددنُّالسد دؤالُّاآت ددي(ُّ:م دداُُّّأَس ددبابُّفق دددانُّاألَم ددنُّ
االقتصاديُّللمجتمعُُّّالع ارقي؟) ُّ

 منهجية البحث:

ألُخرىُّ،ولتحقيقُّالنتائجُّالمرجوةُّاعتمدُّ
لكلُّبحثُّمنهجيتهُّالُّتيُّتميزهُّعنُّالبحوثُّا ُّ

البحثُّعلىُّ(المنهجُّالتاريخيُّ،والمنهجُّالتحليلي)ُّ .
 هيكلية البحث:

خيرُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّيتضمُّن ُّالبحث ُّإلى ُّجانب ُّالمقدمة ُّثالثة ُّفصول ُّثم ُّاالستنتاجات ُّوأَ ًُّا

ألَُّول ُّ(اإلطار النظري للبحث) ُّوينطوي ُّعلىُّ:
التوصيات ُّوالمقترحاتُّ ،إُّذ ُّيتضمُّن ُّالفصل ُّا ُّ
مشكلةُّالبحثُّ،وُّأَهداف ُّالبحثُُّّ،وأَهمية ُّالبحثُّ،وهيكليةُّالبحثُُّّ،أَمُّا ُّالفصل ُّالثاني(األَمن

االقتصادي والتنمية البشرية) ُّفينطوي ُّعلىُّ :مفهوم ُّاألَمن ُّاالقتصاديُُّّ ،واألَمنُّ
االقتصاديُّومشكالتُّالسكان ُّ(الفقرُّ،والبطالة)ُّ ،وُّأَمُّا ُّالفصل ُّالثالث ُّفتضمن ( األزمات
االقتصادية وفقدان األَمن االقتصادي) وتضمن ُّ(الفقر ُّوانخفاض ُّالمستوى ُّالمعيشيُّ
مظهر ُّمن ُّمظاهر ُّفقدان ُّاألَمنُّ
والدخل ،النتاج ُّ ُّمظهر ُّمن ُّمظاهر ُّالتنميةُّ ،البطالة ُّ ًُّا

االقتصادي)ُّ،ومنُّثمُّالنتائج.

الفصل الثاني /األَمن االقتصادي والتنمية البشرية:

يرتبط ُّمفهوم ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُّبمفاهيم ُّعديدة ُّمنها(ُّ :الدخلُّ ،والعملُّ ،والمستوىُّ

المعيشي)ُّالذي ُّيحق ُّلكل ُّإنسان ُّحق ُّاالمتالك ُّالشرعي ُّللحفاظ ُّعلى ُّرفاهيتهُّ ،وديمومتهُّ،
فعاال ُّومؤث ُّاًرُّ
وعامال ُّ ًُّ
ًُّ
ويجدر ُّبنا ُّتسليط ُّالضوء ُّعلى ُّمفهوم ُّاالقتصاد ُّبوصفه ُّعلمًُّا ُّأساسيُّاً ُّ

فيُّحياةُّالسكانُّمنُّحيثُّمتغيراتهُّالتيُّلهاُّالمماسُّالمباشرُّبحياتهمُّ،فيعرفُّآدمُّسميثُّ
ألُمم)ُّ،
علم ُّاالقتصاد(ُّ:هو ُّالعلمُّالذيُّيختصُّبدراسةُّطبيعةُّوُّأَسبابُُّّوجود ُّالثرواتُّعندُّا ُّ
فهو ُّيؤكد ُّعلى ُّأَهمية ُّوسائل ُّتنميتهاُّ ،في ُّحين ُّيعرفه ُّجون ُّستيوارت ُّميل ُّ(بالعلم ُّالذيُّ
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يهتم ُّبمعرفة ُّإنتاج ُّوتوزيع ُّالثروة)ُّفهو ُّيؤكد ُّعلى ُّدور ُّالنتاج ُّوالتوزيع ُّفي ُّرفع ُّالمستوىُّ
المعيشي(ُّ .ُّ)1

فعلى الرغم من عدم الحصول على مفهوم األَمن االقتصادي بدقة من األدبيات

االجتماعية واالقتصادية ،خلصنا إِلى تعريفه بأَنه (الشعور باالطمئنان في الحصول
على عمل منتج وكاسب فضالا عن توفير فرص متساوية في الحياة وأسلوب العيش
للسكان).

ونستطيع ُّالقول ُّإُّنُّ ُّمفهوم ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُّله ُّعالقة ُّبشكل ُّوآخر ُّبمفهوم ُّالحدُّ

األمثلُّللسكانُّالذيُّيعرفُّعلىُُّّأَنُّه(ُّ:ذلكُّالمستوىُّمنُّالسكانُّالذيُّيتحققُّعندهُّإشباعُّ
أقصى ُّقدر ُّممكن ُّمن ُّالحجات ُّالضرورية ُّالمادية ُّوغير ُّالمادية)ُُّّ ،أَمُّا ُّالعالُّمة ُّ(الندري)ُّ

فيرى ُُّّأَنُّ ُّالحد ُّاألمثل ُّللسكان ُّال ُّيجب ُُّّأَن ُّيقتصر ُّعلى ُّتحديد ُّهدف ُّمحدد ُّيتعلقُّ
بالمصلحة ُّالفردية ُّعلى ُّحساب ُّمصلحة ُّالمجموعُّ ،فهو ُّينتقد ُّربط ُّالمفهوم ُّالفردي ُّللحدُّ
األمثل ُّللسكان ُّبمعايير ُّاقتصادية ُّفردية ُّمثل ُُّّأَعلى ُّمتوسط ُّللدخلُّ ،فمثل ُّهذا ُّالمفهومُّ
ألَمثل ُّالذي ُّيرتبط ُّبمعايير ُّكمية ُّيهمل ُّالجانب ُّالنوعي ُّللهدف ُّالمتحقق ُّكماُّ
الفردي ُّللحد ُّا ُّ
يهمل ُّأَهمية ُّالجانب ُّالجمعيُّ ،فمجموع ُّالرخاء ُّيجب ُُّّأَن ُّيكون ُّهو ُّالمعيار ُّالذي ُّيلزمُّ
اعتمادهُّوليسُّمجردُّمتوسطُّالرخاء(ُّ .)2

منياُّ،
ُّوسياسيا ُّوأَُّ ًُّ
ًُّ
اقتصاديا
ًُّ
ُّاجتماعيا ُّو
ًُّ
إُّنُّ ُّلالقتصاد ُّدوره ُّفي ُّتنظيم ُّحياة ُّالشعوب

ألَحكامُّ
فاالقتصاد ُّعلى ُّرأي ُّابن ُّخلدون ُّيحدد ُُّّأُسلوب ُّحياة ُّالشعوب(ُّ ،)3فهو ُّيمثل ُّا ُّ

والقواعدُّالشرعية ُّالتيُّتنظمُّكسب ُّالمالُّوانفاقهُّوُّأَُّوجه ُّتنميتهُّ،وهناكُّعالقةُّوثيقة ُّبينُّ

ُّواألَمن ُّاالجتماعي؛ ُّإذ ُّربط ُّالمفكرون ُّبين ُّالفقر ُّوالسلوك ُّالجرامي ُّمنذ ُّزمنُّ
االقتصاد ُّ
بعيدُّفقدُّقالُّأفالطونُّبهذهُّالعالقةُّحينُّأوضحُُّّأَنُُّّحبُّالثروةُّوالجشعُّالماديُّهوُّالسببُّ

األولُّللسلوكُّالجراميُّ،وممُّنُّربطُّالفقرُّبالجريمةُّ(ديُّفيرس)ُّالذيُُّّأَوضحُّأَُّنُُّّ(ُُّّ–ُّ85

ُّ)ُّ%ُّ 95منُّحاالتُّالجرامُّكانتُّبينُّالفقراءُّفيُُّّإيطالياُّفيُّنهايةُّالقرنُّالتاسعُّعشرُّ،
(ُّ)1إحسانُّمحمدُّالحسنُّ،علمُّاالجتماعُّاالقتصاديُّ،دارُّالحكمةُّللطباعةُّوالنشر،الموصلُُّّ،1990ص.30
(ُّ)2منصورُّالراويُّ،السكانُّوالنتاجُّوعالقتهماُّبالحربُّ،مجلةُّاالقتصاديُُّّ،جمعيةُّاالقتصاديينُّالعراقيينُّ،العددُّ،2
ُّ،1986ص.55
(ُّ)3عبدُّالرحمنُّبنُّخلدونُُّّ،مقدمةُّابنُّخلدونُّ،دارُّالكتابُّاللبنانيُّ،بيروت1982ُّ،مُّ،ص507
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يضاُّ،بسببُّماُّيحدثهُّمنُّ
كماُُّّأَرجعُّ(بونجر)ُُّّ-وهوُّعالمُّهولنديُّ–ُّالجريمةُّإلىُّالفقرُّأَ ًُّ
خالفاتُّونزاعاتُّبالمجتمعُّ،ويشيرُّسذرالندُُّّأَنُُّّهناكُّكثيرُّمنُّالدراساتُّقدُّأَوضحتُّأَُّنُُّّ

ويرتبط ُّمفهوم ُّاألَمن ُّاالقتصادي ُّبمفهومُّ
المنحرفينُّيتركزونُّفيُّالطبقةُّالدنياُّاقتصاديا(ُّ ُّ )1
ًُّ

التنمية ُّوالتنمية ُّاالجتماعية ُّوالتنمية ُّالبشرية ُّ(السكانية)ُّالذي ُُّيعدُّ ُّمن ُّأَهم ُّالمؤشرات ُّعلىُّ
تكوينُّاألَمنُّاالقتصاديُّ،وسنسلطُّالضوءُّعلىُّهذاُّالمؤشرُّفيُّهذاُّالمبحثُُّّ .

ألُمم ُّالمتحدة ُّالنمائي ُّ(ُّ )PNUDفي ُّأَُّ ُّولُّ
يعرفها ُّبرنامج ُّا ُّ
ُُُُّّّّوالتنمية ُّالبشرية ُّكما ُّ ُّ

تقريرُّلهُّحول ُّالتنميةُّالبشريةُّعامُُّّ1990هيُّ(عمليةُّتهدفُّإلىُّزيادةُّالخيارات ُّالمتاحةُّ

السكُّانُُّّ ،وُّأَنُّ ُّهذه ُّالخيارات ُّمن ُّالمبدأ ُّبال ُّحدود ُّوتتغير ُّبمرور ُّالوقتُُّّ ،أَمُّا ُّمن ُّحيثُّ
ُّأَمام ُّ ُُّ
ألَساسيةُّفيُّثالثةُّ :
التطبيقُّ،فقدُّتبيُّنُُّّأَنُّهُّعلىُّجميعُّمستوياتُّالتنميةُّ،تتركزُّالخياراتُّا ُّ

السكُّان ُّحياة ُّطويلة ُّخالية ُّمن ُّالعلل ُّ(وهذا ُّيعكس ُّالجانب ُّالصحيُّ،العمرُّ
 هي ُُّّأَن ُّيحيا ُّ ُُّ
المتوقعُّعندُّالوالدة)ُّ.

ُُّّ أَنُّيكسبواُّالمعرفةُّ(وهذاُّيعكسُّالجانبُّالمعرفيُّالتعليمي).
ُُّّ أَن ُّيحصلواُّعلى ُّالمواردُّالالزمةُّلتحقيق ُّحياةُّكريمةُّ(وهذا ُّيعكسُّمستوىُّالدخل)ُّوما ُّلمُّ
ألَساسيُّةُّمكفولةُّ،فإُّنُُّّالكثيرُّمنُّالفرصُّسيظلُّبعيدةُّالمنال.
تكنُّهذهُّالخياراتُّا ُّ

وللتنمية ُّالبشرية ُّجانبان ُّاألَول :هو تشكيل القدرات البشريةُّ ،مثل(ُّ :تحسين ُّمستوىُّ

الصحة ُّوالمعرفة ُّوالمهارات)ُّ ،والثاني :هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبةُّ ،أَُّمُّا ُّللتمتعُّ
ألَغراض ُّالنتاجية ُُّّأَو ُّالشؤون ُّالثقافية ُّواالجتماعية ُّوالسياسية ُّوما ُّلمُّ
بوقت ُّالفراغ ُُّّأَو ُّفي ُّا ُّ
تستطع ُّمناهج ُّالتنمية ُّالبشرية ُّإيجاد ُّتوازن ُّدقيق ُّبين ُّهذين ُّالجانبين ُّفُّإنُّ ُّالشعور ُّالعميقُّ
بالحباطُّوانعدامُّاألَمنُّاالقتصاديُّيصيرُّمحصلةُّطبيعية

(ُّ .)2

األَمن االقتصادي والمشكالت االجتماعية .
 .1الفقر:

أن ُّالشواهد ُّالتي ُّوفرتها ُّالتجاربُّ ،الدولية ُّوالمحليةُّ ،في ُّأعقاب ُّالمؤتمر ُّالدوليُّ

ألَهمية ُّالنسان ُّوقابليته ُّفي ُّخلقُّ
للسكان ُّوالتنمية ُّانطوت ُّعلى ُّإستراتيجية ُّوفهم ُّعميقين ُّ ُّ

(ُّ)1حسنُّشحاتهُّسعفانُّ،علمُّالجريمةُُّّ،مكتبةُّاالنجلوُّالمصريةُُّّ،القاهرةُُّّ،الُّيوجدُّتاريخُّللنشرُُّّ،صُّ54
(ُّ)2عليُّلبيبُُّّ،جغرافيةُّالسكانُُّّ،الدارُّالعربيةُّللعلومُّ،بيروت،2004ُّ،صُُُّّّ.201
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ألُخرىُّفيُّ
ألَهمية ُّالنسان ُّيالحظُُّّأَنُُّّدورُّالعوامل ُّا ُّ
القيمةُّالمضافةُُّّ،فمع ُّتزايدُُّّالدراكُّ ُّ
صارتُّ
ألَهمية ُّالسابقة ُّذاتهاُّ ُّبل ُّ ُّ
عملية ُّالنتاج ُّ(ُّأَرضُُّّ،وعملُّ،ورأسمال)ُّلم َُُّّيعد ُّيحتل ُّا ُّ

تكنولوجيا ُّالمعلوماتُّ ،والذكاء ُّأو ُّالدراك ُّالبشري ُّومستوى ُّالمعرفةُّ ُّهي ُّالمدخالتُُّّ

معاصرُّيتناسبُّ
ًُّا
نموذجا ُّ
ًُّ
األساسيُّة ُّفي ُّالنتاجُّ.وفي ُّهذا ُّالسياقُّ ُّتوفر ُّبلدان ُّشرق ُّآسيا ُُّّأَ
نموذجا ُّيحتذي ُّبه ُّإذا ُّما ُُّّأَرادت ُّالبلدان ُّالناميةُّ
ًُّ
والتغيرات ُّالمتسارعة ُّفي ُّكافة ُّالمجاالت ُُّّوُّأَ

تحقيقُّنموُّاقتصاديُّمطردُُّّمحورهُّالنسان(ُّ ُُّّ.)1

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّفتحليل ُّتجارب ُّبلدان ُّشرق ُّآسيا ُّأَثبت ُُّّأَنُّ ُّاالهتمام ُّبالتغيرات ُّالديموغرافيةُّ
ألُولىُّ،قدُّساعدُّ
وقضاياُّالسكانُّالنوعيةُُّّفيُّاستراتيجياتُّالنموُّاالقتصاديُّفيُّالمراحلُّا ُّ
كثيرُّفيُّتخفيضُّمستوىُّالفقرُّفيُّهذهُّالبلدانُُّّفقدُّأَدركتُّبلدانُّشرقُّآسياُّأَنُّهُّالُّيمكنُّ
ًُّا

التعويل ُّعلى ُّتلقائية ُّالنمو ُّاالقتصادي ُّفي ُّالقضاء ُّعلى ُّالفقر ُُّّوالتجارب ُّالتاريخيةُُّّ
ألُخرىُّقد ُّوفُّرت ُّالشواهد ُّالكافية ُّعلى ُُّّأَنُّ ُّالثروةُّ ُّتتركز ُّويعاد ُّإنتاجها ُّمن ُّفئةُّ
العالمية ُّا ُّ
صغيرة ُّفيُّ ُّالمجتمع ُّ(الدولة ُّأو ُّالقطاع ُّالخاص)ُُّّأَمُّا ُّأَبعادها ُّالتوزيعية ُّفهي ُّتظهر ُّعلىُّ
مدىُّأَجيالُّمتعددةُّفيُّحالُّغيابُّالسياساتُّالمناسبةُّ .

ُّ ُّوكذلك ُُّّأَدركت ُُّّأَنُُّّعمليةُُّّتراكمُُّّرأسُّالمالُّعلىُّالرغمُّمنُّأَهميتهاُّفيُُّّإعادةُّالنتاجُّ

إُّالُّ ُُّّأَنُّ ُّتوزيع ُّالثروة ُّعلى ُّالقطاعات ُّالتي ُّتعنى ُّبالنسان ُّهي ُُّّأَكثر ُّأَهمية ُّوعوائدها ُّأكثرُُّّ

إيجابيةُُّّ،وال ُّتعارض ُّهناك ُّبين ُّمبدأ ُّالعدالة ُّومبدأ ُّالكفاءةُّ،إُّن ُّاستطاعت ُّالبلدان ُّضمانُّ

نظام ُّتعليمي ُّمرن ُّوديمقراطي ُّففي ُُّّأَعقاب ُّالحرب ُّالعالمية ُّالثانية ُّتمكنت ُّهذه ُّالدول ُّمنُّ
إدخالُّالتكنولوجيةُّالطبيةُّالمتطورةُّالقادمةُّمنُّالغربُّوبفعلُُّّذلكُّتمكنتُّوبسرعةُّقياسيةُّ
من ُّتخفيض ُّمعدالت ُّالوفيات ُّورفع ُّتوقع ُّالحياة ُُّّأَعقبه ُّانخفاض ُّسريع ُّفي ُّمعدالتُّ

ألَثر ُّالكبير ُّفي ُّارتفاع ُّالسكان ُّفي ُّسن ُّالعملُّ
ُّوهذه ُّالتغيرات ُّكان ُّلها ُّا ُّ
الخصوبةُّ ،

وانخفاض ُُّّأَعداد ُّالسكان ُّالمعالين ُّوبفعل ُّالتأثيرُّالمتبادل ُّبين ُّالمتغيراتُّالديموغرافيةُّ
واالقتصاديةُّانخفضُّالعبءُّاالقتصاديُّللمعالينُّوارتفعُّنموُّمتوسطُّدخلُّالفردُّ.

)1(ُّUN-ESCWA Sustainable Human Development under Globalization ُّ:The Arab
Challenge, A.Aُّ.Kubursi,1999.p;45
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ُّ ُُُُُُُّّّّّّّإُّنُّ ُّانخفاض ُّمستوى ُّفقر ُّالدخل ُّفي ُّبلدان ُّشرق ُّآسيا ُّيعزى ُّإلى ُّما ُّحققته ُّهذهُّ
البلدانُّمن ُّنموُّاقتصاديُّمطرد؛ُّإُّذُّارتفعُّمتوسط ُّنصيبُّالفردُّمنُّالدخلُّالقومي ُّبمعدلُّ

سنوي ُّبلغ ُُّّ%6بين ُُّّ 1965و ُُّّ.1990ويرى ُّالعديد ُّمن ُّالمحللين ُُّّأَنُّ ُّهذا ُّاالرتفاع ُّفيُّ

النمو ُّاالقتصادي ُّتحقق ُّنتيجة ُّتغير ُّنسبة ُّالمشتغلين ُّإلى ُّالمعالينُّ ،فقد ُّارتفعت ُّأَُّعدادُّ
المشتغلين ُّبينما ُّانخفضت ُُّّأَعداد ُّالمعالين ُّعلى ُّمدى ُُّّ 25عامُّاًُُّّ .وتزامن ُّمع ُّانخفاضُّ
معدالت ُّالعالة ُّتحسن ُّفيُّ ُّنوعية ُّنظم ُّالتعليم ُّو ُّجعلها ُّمرنةُّ ُّفي ُّاالستجابة ُّإلى ُّطبيعةُّ

التغيرات ُّالمحلية ُّوالعالمية؛ُّإذ ُّوفُّر ُّنظام ُّالتعليم ُّقوى ُّعاملة ُّمؤهلة ُّاستطاعت ُّبقدراتها ُّأَُّنُّ

ألُخرى ُّفي ُّالسوق ُّالعالمية ُّممُّا ُُّّأَدُّى ُّإلى ُّاالنفتاح ُّعلىُّ
تجعل ُّإنتاجها ُّينافس ُّالمنتجات ُّا ُّ

وعززُّقابليةُّهذهُّالبلدانُّعلىُّزيادةُّإنتاجهاُّ،ويالحظُُّّأَنُُّّنموُّالسكُّانُّفيُّ
ألَسواقُّالعالميةُّ ُّ
ا ُّ
سنوياُُّّكانُُّّأَسرعُّبُُّّ4مراتُّمنُّنموُّالسكانُّالمعالينُّخاللُّ
سنُّالعملُُّّبمقدارًُُّّ ُّ%2.4

المدُّة ُّنفسهاُّ ،ففي ُّالوقت ُّالذي ُّأَسهم ُّالتغير ُّالهيكلي ُّللسكان ُّفي ُّزيادة ُّالنمو ُّاالقتصاديُّ،
بدوره ُّدفع ُّنمو ُّإُّجمالي ُّالناتج ُّالمحلي ُُّّأَعداد ُّالسكان ُّنحو ُّاالنخفاض ُّبما ُّفي ُّذلك ُّأَُّعدادُّ
السكان ُّالمعالينُّ .أن ُّانخفاض ُّأعداد ُّالمعالين ُّأتاح ُّالفرصة ُّالمناسبة ُّفي ُّرفع ُّمعدلُّ
االدخار ُّالوطني؛ُّألَنُّ ُُّّ 50إلى ُُّّ%70من ُّالنمو ُّاالقتصادي ُّلهذه ُّالبلدان ُّقد ُّيعزى ُّإلىُُّّ

التغيراتُّالديموغرافيةُّ(.)1

ُّ

ُّومن ُّهنا ُّنالحظ ُُّّأَنُّ ُّطبيعة ُّالعالقة ُّبين ُّالتغيرات ُُّّالديموغرافية ُّوالنمو ُُّّاالقتصاديُّ

هي ُّعالقة ُّسببية ُّلها ُّأَثر ُّاسترجاعي ُّوتندرج ُّتحت ُّمفهوم ُّالنظم ُّمن ُّحيث ُُّّإنُّ ُّهناكُُّّ
ألَدوارُّبينُّالمدخالتُّوالمخرجاتُّمعُّالزمنُُّّ .
مدخالتُّومخرجاتُّوتتغيرُّا ُّ

ُّفالشواهد ُّالتاريخيُّة ُّالمستقاة ُّمن ُّتجارب ُّالبلدان ُّالصناعية ُّالغربية تشير ُّإلى ُّأَُّنُُّّ

التقدمُّ ُّالتكنولوجي ُّوتعاظم ُّتكوين ُّرأس ُّالمال ُّقد ُّعمل ُّعلى ُّتحفيز ُّالنمو ُّاالقتصاديُّ
وزيادة ُّالدخل ُّالقومي ُّوبدوره ُّوبموجب ُّأربع ُّمراحل ُّتنموية ُّرئيسة ُّعمل ُّالدخل ُّالقوميُّ

علىُّ ُّتحفيز ُّخفض ُّمعدالت ُّالخصوبة ُّبشكل ُّمتناسب ُّمع ُّنمو ُّالدخل ُّومع ُّتطور ُّهيكلُّ
النتاج ُّوهيمنة ُّالقطاع ُّالصناعي ُُّّواتساع ُّالقطاع ُّالصناعي ُّواستيعابه ُّللسكان ُّفي ُّسنُّ
)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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ألُخرىُّ
ألَيدي ُّالعاملة ُّمن ُّالقطاعات ُّاالقتصادية ُّا ُّ
العمل ُّحفز ُّفي ُّحينه ُّعلى ُّانتقال ُّا ُّ
خاصة ُّالقطاع ُّالزراعي ُّمؤديا ُّبذلك ُّإلى ُّتغيير ُّأنماط ُّالخصوبة ُّوسلوكها ُُُّّّ.أَمُّا ُّالتجاربُّ

تماماُّحيثُّإُّنُّ ُّالتغيراتُُّّالديموغرافيةُُّّلم ُّتكنُّنتيجةُّ
المعاصرةُُّّفقدُّوفرت ُّشواهدُّمختلفةُّ ًُّ

للنمو ُّاالقتصادي ُّبقدر ُّما ُّكانت ُّسبب ُّفي ُّزيادة ُّفي ُّتراكم ُّرأسمال ُّمن ُّخالل ُّنمو ُّالسكانُّ

في ُّسن ُّالعملُّ ُّوانخفاض ُّنسبة ُّالمعالينُّ ،فقد ُُّّأَدُّى ُّالتقدم ُّالصحي ُّوالتعليمي ُّإلى ُّخلقُّ

خزين ُّمن ُّرأس ُّالمال ُّالبشري ُّكانت ُّاستجابته ُّسريعةُّألنماط ُّوتقنيات ُّحديثة ُّفي ُّالنتاجُّ
ُّ
موظفاُّبذلكُّمعارفهُّفيُّخلقُّالقيمةُّالمضافةُُّّوكماُّحدثُّفيُّبلدانُّشرقُّآسياُّ .

شكاالُّعديدةُّفعندماُّيتمُّ
إنُُّّتخصيصُّجزءُّكبيرُّمنُّالدخلُّالقوميُّلالستهالكُّيأخذُّأَ ًُّ

ألُسر ُّالكبيرة ُّتجد ُّصعوبة ُّفي ُّزيادةُّ
تمويل ُّاالستثمار ُّعن ُّطريق ُّاالدُّخار ُّالخاصُّ،فإُّنُّ ُّا ُّ

ادُّخارها ُّممُّا ُّيؤدي ُّإلى ُّانخفاض ُّحجم ُّاالدُّخار ُّالكلي ُّ ُّولذا ُّانخفاضُُّّمستوى ُّاالستثمار ُُّّ.

مصدر ُّلالدُّخار ُُّّ،فُّإنُّ ُّارتفاع ُّالخصوبة ُّيؤديُّ
ًُّا
وعندما ُّتكون ُّاألُسرة ُّالكبيرة ُّفقيرة ُّوليست ُّ

ألُسر ُّمن ُّالدخل ُّالقومي ُّوذلك ُّللبقاء ُّعلىُّ
إلى ُّضغط ُّاجتماعي ُّلزيادة ُّحصة ُّهذه ُّا ُّ
مستوى ُّمعين ُّمن ُّاالستهالكُُّّ ،أَمُّا ُّعندما ُّتكون ُّالدولة ُّهي ُّالممولة ُّلالستثمار ُّمن ُّخاللُّ

النفاق ُّوتباطؤ ُّمعدالتُّ
االدُّخار ُّالعام ُّفإُّنُّ ُّارتفاع ُّمعدالت ُّالخصوبة ُّيؤدي ُّإلى ُّزيادة ُّ إُّ
ألَثرُّ
دوات ُّالتحليلُّهو ُّا ُّ
االستثمار ُُّّوالجديد ُّالذي ُّأَضافته ُّتجربة ُّبلدان ُّشرق ُّآسيا ُّعلى ُّأَ ُّ

االسترجاعي ُّللبعد ُّالديموغرافي ُّوسرعتهُُّّ،ويتمثل ُّذلك ُّفي ُّانخفاض ُُّّأَعداد ُّالمعالين ُّيؤديُّ

ُّإلى ُّزيادةُّ ُّفي ُّاالدُّخار ُّواالستثمار ُّوالسيما ُّفي ُّالصحة ُّوالتعليمُّ ُّ ،وبدورها ُّتؤدي ُّإلىُّ
ألَوقات ُّقدُّ ُّيكون ُّنتيجة ُّبفعل ُّالتغذيةُُّّ
سببا ُّفي ُّوقت ُّمن ُّا ُّ
انخفاض ُّالخصوبةُّ.فما ُّكان ُّ ًُّ
االسترجاعيةُّ.وعندُّارتفاعُّنموُّالسكانُّفيُّسنُّالعملُّوانخفاضُّمعدالتُّالعالةُّعندهاُُّّ

ممثالُّبزيادةُّحصةُّالفردُّمنُُّّ
ألَثرُّاليجابيُّالنخفاضُّمعدالتُّالخصوبةُّ ًُّ
يظهرُّبوضوحُّا ُّ

الفردُّوقد ُّيؤدي ُّاالنخفاض ُّالمتوقع ُّللخصوبةُّ
افعا ُّمتوسط ُّدخل ُّ ُّ
مدخالت ُّالنتاج ُّور ًُّ

بالتزامنُّمعُّعدد ُّأقلُّمنُّالسكانُّالمعالينُّ،إلىُّإمكانياتُّفيُّنموُّمتوسطُّدخل ُّالفردُُّّقدُّ
تمتدُّعلىُّمدى ُّخمسُّوعشرينُّسنةُُّّ،والتجارب ُّالتاريخيةُّتبيُّنُُّّأَنُُّّحدوثُّهذه ُّالعمليةُّفيُّ
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موازاة ُّنمو ُّبطيء ُّلفئة ُّكبار ُّالسن ُّتتيح ُّلعدد ُّمن ُّالدول ُُّّ -في ُُّّأَوقات ُّمتفاوتة ُّإُّنُّما ُّلزمنُّ

محددُّ–ُّظهورُّالهبةُّالديموغرافية(ُّ .)1

وتعرف ُّهذه ُّالظاهرة ُّبد" ُّالعوائدُّ ُّالديموغرافية" ُّأو ُّ"الهبة ُّالديموغرافية" ُُّّ ،حيث ُّإُّنُُّّ

انخفاض ُّمستوى ُّالخصوبة ُّيؤدي ُّإلى ُّتخفيض ُّمستوى ُّالفقرُّ ،إُّذ ُّيسمح ُّبتوزيع ُّالدخلُّ
الضافي ُّالمتأتي ُّمن ُّزيادة ُّالمدخرات ُّواالستثماراتُّعلى ُّشريحة ُُّّأَكبر ُّفمع ُّانخفاضُّ

الخصوبة ُّترفع ُّأعداد ُّالمشتغلين ُّبينما ُّينخفض ُّأعداد ُّالمعالين ُّعلى ُّمدى ُّزمني ُّقد ُّيمتدُّ
علىُّمدىُّعقودُّقليلةُّوربماُّجيلُّواحدُّ ُُّّ.

إُّالُّ ُُّّأَنُّ" ُّالعوائد ُّالديموغرافية ُّ" ُّهذه ُّغير ُّحتمية ُّبل ُّيجبُّالسعي ُّللحصول ُّعليهاُُّّ،

فهيُّالُّتؤمنُّزيادةُّفيُّالنموُّاالقتصاديُّماُّلمُّتتزامنُّمعُّسياساتُّاقتصاديةُّرشيدةُّتعملُّ

على ُّتحويل ُّالمدخرات ُّإلى ُّاستثمارات ُّوما ُّلم ُّتتواكب ُّمع ُّاستراتيجيات ُُّّأُخرى ُّمكملة ُّتحددُّ

المستوى ُّالتكنولوجي ُّالمالئم ُّ(كثيف ُّرأس ُّالمال ُّأو ُّكثيف ُّقوى ُّعاملة)ُُّّ،إذ ُّتتوقف ُّهذهُّ
االستراتيجيات ُّعلى ُّطبيعة ُّالظروف ُّالمحلية ُّوالدولية ُّومن ُّالضروري ُُّّأَن ُّيتزامن ُّذلك ُّمعُّ
سياسات ُّتعليمية ُّوصحية ُّموازية ُّتعنى ُّبنوعية ُّالسكانُّ ،وعلى ُّوجه ُّالخصوص ُّتمكينُّ
السكان ُّفي ُّسن ُّالعملُّ ُّمن ُّاكتساب ُّالمهارات ُّوالمعارف ُّالتي ُّتؤهلهم ُّلالنخراط ُّبسوقُّ
العمل ُّوالحصول ُّعلى ُّعمل ُّمنتجُّ ُّ.وبما ُّأنُّ ُّالمدة ُّالمتاحة ُّللحصول ُّعلى ُّهذه ُّاليراداتُّ
ونظر ُّلما ُّينطوي ُّعليه ُّانخفاض ُّالخصوبة ُّمن ُّأَبعاد ُّتطال ُّكبارُّ
ألَمد ُّبطبيعتها ُّ ًُّا
قصيرة ُّا ُّ

مجدداُّفإُّنُُّّفعالية ُّهذهُّالفرصةُّمشروطة ُّبحسنُّ
السن؛ُّإذ ُّتؤدي ُّإلىُّرفعُّمعدالتُّالعالةُّ ًُّ
وعقالنيةُّالسياسات ُّاالقتصاديةُّواالجتماعيةُّالتيُّتضمنُّاالستفادةُّمنُّخزينُّرأسُّالمالُُّّ

ألَساسية ُّالتي ُّنص ُّعليهاُّ
البشري ُّالذيُُّّبدوره ُّسيساهم ُّفي ُّتحسين ُّنوعية ُّالحياة ُُّّ،الغاية ُّا ُّ
المؤتمرُّالدوليُّللسكانُّعامُّ.1994

(ُّ )2

ُّ
ُّ

)ُُّّ)1بتولُّشكريُّ،الترابطُُّّبينُّالسكانُّوالتنميةُّوالفقرُّعلىُّصعيدُّاالقتصادُّالكلىُّالمنتدىُّالعربيُّ

للسكانُُُّّّ2004-11ُّ-19بيروتُّ،ص.24

(ُُّّ)2األممُّالمتحدةُُّّ،تقريرُّالمؤتمرُّالدوليُّللسكانُّوالتنميةُّ(القاهرةُُّّ13-5ايلولُّمُّ/سبتمبرُُُّّّ)1994
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 .2البطالة:

البطال ددةُّمش ددكلةُّاقتص دداديةُّ،كم دداُّه دديُّمش ددكلةُّنفس دديةُّ،واجتماعي ددةُّ،وُّأَمني ددةُّ،وسياس دديةُّ.

ألَندهُّجيدلُّالقدوةُّوالطاقدةُّوالمهدارةُّوالخبدرةُّ،فالشدابُّ
وجيلُّالشبابُّهوُّجيدلُّالعمدلُّوالنتداج؛ُّ ُّ

يف ّكرُّفيُّبناءُُّّأَوضداعهُّاالقتصداديةُّواالجتماعيدةُّ،باالعتمدادُّعلدىُّنفسدهُّ،مدنُّخداللُّالعمدلُّ

والنتدداجُُّّ،والسدديُّماُّذويُّالكفدداءاتُّ،والخ دريجينُّالددذينُُّّأَمضدواُّالشددطرُّالمهددمُّمددنُّحيدداتهمُّفدديُّ

الدراسةُّوالتخصصُّ،واكتسابُّالخبدراتُّالعمليدةُّ،كمداُّيعدانيُّعشدراتُّالماليدينُّمدنُّالشدبابُّ

ددنيُّمس ددتوىُّتعل دديمهمُّ
م ددنُّالبطال ددةُّبس ددببُّنق ددصُّالتأهي ددلُّوع دددمُّت ددوفرُّالخبد دراتُّل ددديهمُّ،لتَ د ّ

أنُّهندداكُّعش دراتُّ
واعدددادهمُّمددنُّقبددلُّحكومدداتهمُّ،أوُّأوليدداءُّأمددورهمُّ.وتؤكدددُّالحصدداءاتُّ ُّّ

الماليينُّمنُّالعاطلينُّعنُّالعملُّفديُّكدلُّأنحداءُّالعدالمُّمدنُّجيدلُّالشدبابُّ ُّ،ومدنُّثدمُُّّيعدانونُّ
منُّالفقرُّوالحاجةُّوالحرمدانُّ،وتخلدفُّأوضداعهمُّالصدحيةُّ،أوُّتدأخرهمُّعدنُّالدزواجُّ،وانشداءُّ

األُسرةُّ،أوُّعجزهمُّعنُّتحملُّمسؤوليةُّأسرهمُّ .

ُّوتفيدددُّالحصدداءاتُّالعلميددةُُّّأَنُُّّللبطالددةُّآثارهدداُّالسد ّديئةُّعلددىُّالصددحةُّالنفسدديةُّ،كمدداُّلهدداُّ

آثارهدداُّعلددىُّالصددحةُّالجسددديةُّ.إنُُّّنسددبةُّكبي درةُّمددنُّالعدداطلينُّعددنُّالعمددلُّ(يفتقدددونُّتقددديرُّ

الددذاتُّ،ويشددعرونُّبالفشددلُّ،وأنهددمُّأقددلُّمددنُّغيددرهمُّ،كمدداُّوجدددُّأنُّنسددبةُّمددنهمُّيسدديطرُّعلدديهمُّ
أنُّالبطالدةُّتعيدقُّعمليدةُّالنمدوُّالنفسديُّ
أنُّيقظتهمُّالعقليةُّوالجسميةُّمنخفضدة)(ُّ،)1و ُّّ
المللُّ،و ُّّ

بالنسددبةُّللشددبابُّالددذينُّمدداُّ ازل دواُّفدديُّمرحلددةُّالنمددوُّالنفسدديُّكمدداُّوجدددُُّّأَنُُّّالقلددقُّوالكآبددةُّوعدددمُّ

أنُّهدذهُّ
االستقرارُّيزدادُّبينُّالعاطلينُّ،بلُّويمتدُّهذاُّالتأثيرُّالنفسيُّعلدىُّحالدةُّالزوجداتُّ،و ُّّ

الحدداالتُّالنفسدديةُّتددنعكسُّسددلبيُّاًُّعلددىُّالعالقددةُّبالزوجددةُّواألبندداءُّ،وت ازيدددُّالمشدداكلُّالعائليددةُّ
ألَشددخاصُّالددذينُّيفتقدددونُّالدوازعُّالدددينيُّ،يقدددمُّبعددضُّمددنهمُّعلددىُّشددربُّالخمددورُّ،بددلُّ
وعندددُّا ُّ
ووجدددُُّّأَنُُُّّّ%69ممدنُّيقدددمونُّعلددىُّاالنتحددارُّ،هددمُّمددنُّالعدداطلينُّعددنُّالعمددلُّنتيجددةُّللتددوترُّ

النفسيُّ،تزدادُّنسبةُّالجريمةُّ،كالقتلُّواالعتدداءُّ،بدينُّهدؤالءُّالعداطلينُّومدنُّمشداكلُّالبطالدةُّ

ألَوطانُّالتيُّلهاُّآثارهاُّونتائجهاُّالسدلبيةُّ،كمداُّلهداُّ
ألَهلُّوا ُّ
ُّأَيضُّاًُّهيُّمشكلةُّالهجرةُّ،وتركُّا ُّ
ألَساسُّفيُّهذهُّالمشداكلُّبدينُّالعداطلينُّعدنُّالعمدلُّ،هدوُّاالفتقدارُّ
اليجابيةُّوالسببُّا ُّ
آثارهاُّ إُّ

(ُّ)1حسنُّإبراهيمُّعيدُّ،دراساتُّفيُّالبطالةُّ،دارُّالمعرفةُّاالجتماعيةُّ،دارُّالمعرفةُّالجامعيةُّ،السكندريةُّ،

ُّ،1984صُُّّ.15
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إلىُّالمالُّ،وعدمُّتوفرهُّلسدُّالحاجةُّإنُُّّتعطيدلُّالطاقدةُّالجسدديةُّبسدببُّالفدراغُُّّ،والسديُّماُّبدينُّ

الشددبابُّالممتلدئُّطاقددةُّوحيويددةُّوالُّيجدددُّالمجددالُّلتصدريفُّتلددكُّالطاقددةُّ،يددؤديُّإلددىُّأنُّترتدددُّ
عليددهُّتلددكُّالطاقددةُّلتهدمددهُّنفسدديُّاًُّمسددببةُّلددهُّمشدداكلُّكثي درةُّ،وتتحددولُّالبطالددةُّفدديُّكثيددرُّمددنُّ

بلدانُّالعالمُّإلىُّمشاكلُُّّأَساسيةُّمعقّدة.

يمكنُّتحديدُُّّأَبرزُّالعواملُّالمسببةُّللبطالةُّفيُّالنقاطُّاآتية(ُّ :)1

 .1أَسباب اقتصادية ُّ:تتمثلُّفيُّنقصُّفرصُّالعملُّالحقيقيةُّبسدببُّحالدةُّالتخلدفُّاالقتصداديُّ

دالُّعد ددنُّتخلد ددفُّتكنولوجيد دداُّالنتد دداجُُّّ.
ُّ،ونقد ددصُّوسد ددوءُّاسد ددتغاللُّالم د دواردُّاالقتصد دداديةُّفضد د ًُّ
وبالنسد ددبةُّللد ددوطنُّالعربد دديُّف د دُّإنُُّّظد دداهرةُّالبطالد ددةُّتكد ددادُّتقتصد ددرُّعلد ددىُّالبلد دددانُّذاتُّالم د دواردُّ

االقتصدداديةُّالن ددادرةُّوالس دديُّماُّالمالي ددةُّمنه دداُّ،وسددوءُّاس ددتغاللهاُّف دديُّظ ددلُُّّأَوض دداعُّديموغرافيددةُّ
سريعةُّالتطورُّ.
ألَوضدداعُّالتعليميددةُّوالتدريبيددةُّوالصددحيةُّوالمهاريددةُّ
 .2أسببباب اجتماعيببة ُّ:تتمثددلُّفدديُّتدددهورُّا ُّ
للقددوىُّالعاملددةُُّّ،كددذلكُّالتخلددفُّفدديُّالنتاجيددةُّوصددعوبةُّالحصددولُّعلددىُّفددرصُّعمددلُّبسددببُّ
عدمُّمالءمةُّالكفاءاتُّوالخصائصُّالنوعيدةُّللعمدالُّفديُّالقطاعداتُّالحديثدةُّلالقتصدادُّ،وإُّاذاُّ

أضفناُّإلىُّماُّتقدمُّتخلفُّالمفاهيمُّوالعاداتُّالمرتبطدةُّبالعمدلُّالُّتديُّقددُّتحدولُّدونُّممارسدةُّ
الً.
بعضُّاألعمالُّبسببُّهذهُّالمعتقداتُّفُّإنُُّّالصورةُّتصيرُُّّأَكثرُّوضوحُّاًُّواكتما ُّ

 .3أسبببباب ديموغرافيبببةُّ:تتمث ددلُّف دديُّالفج ددوةُّالديموغرافي ددةُّوطبيع ددةُّالمد دواردُّالمتاح ددةُّف دديُّالبل دددُّ،
فالحركةُّالسريعةُّللسكانُّ،واختاللُّالكثافةُّالسكانيةُّونوعيةُّالسكانُّلهاُّانعكاسداتهاُّالواسدعةُّ

علددىُّطبيعددةُّالنشدداطُّاالقتصدداديُّوُّأُسددلوبُّممارسددتهُّوعمليددةُّالطلددبُّعلددىُّالعمددلُّوع درضُّ

القوىُّالعاملةُّالمتوفرةُّبكمياتُّكبيرةُّيؤديُّإلىُّنشوءُّالبطالة.

 .4أَسببباب تكنولوجيببةُّ:يصددعبُّعلددىُّالقددوىُّالعاملددةُّبخصائصددهاُّالنوعيددةُّالمختلفددةُّأَُّنُّتتعامددلُّ
علىُّنحوُّسليمُّمعُّوسائلُّالتكنولوجياُّالحديثةُّوالمتسارعةُّالتطدورُّ،كمداُّيصدعبُّعلدىُّمثدلُّ

ألَمددرُّالددذيُّيعرضددهاُّإلددىُّ
هددذهُّالقددوىُّالعاملددةُّالتكيددفُّالس دريعُّمددعُّظد ُّدروفُّالعمددلُّالجديدددةُّا ُّ

البطالةُُُّّّ.

(ُُّّ)1منصورُّالراويُّ،سكانُّالوطنُّالعربيُّ،مصدرُّسابقُّ،ص.426
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آرام إِبراهيم حسني

أبعاد البطالة:


البعببد السياسببي للبطالببة ُّ:إُّنُُّّانتشددارُّالبطالددةُّبددينُّالشددبابُّيددؤدىُّإلددىُّعدزلهمُّعددنُّ

بقيةُّأفرادُّالمجتمعُّوفقدانُّالثقةُّمنُّجانبهمُّفيُّالدنظمُّوالمؤسسداتُّالحاكمدةُّممداُّيدؤدىُّإلدىُّ
ألَمانُّاالجتماعيُّفيُّأيُّمجتمعُّ.
وضاعُّالسياسيةُّوا ُّ
ُّ
خلخلةُّفيُّا ُّ
ألَ


البعد االقتصادي للبطالة :يؤدي ُّارتفاع ُّنسب ُّالبطالة ُّبين ُّالشباب ُّإلى ُّحدوثُّ

حياناُّ
كسادُّوركودُّاقتصاديُّعلىُّالمستوىُّالمحلي ُّوالوطنيُّفيُّأيُّبلدُّ،وقدُّتمتدُّآثارهُّأَ ًُّ

اقُّالعملُّتتأثرُّبعضهاُّببعضُّداخلُّالدولةُّوبينُّالدولُّ
ُّ
ألَنُّ ُّأَسو
إلى ُّخارجُّحدودُّالدولةُّ ُّ،
المختلفةُّ،كماُُّّأَنُّ ُّ البطالةُّتتسببُّفيُّفقدانُّالكثيرُّمنُّالمخرجاتُّوالدخلُّالذيُّالُّيمكنُّ
اُّمباشراُّفيُّحرمانُّالدولةُّواالقتصادُّمنُّالمساهماتُّالقيمةُّ
ًُّ
هاُّتؤثرُّتأثير
ًُّ
تعويضهُّ،كماُُّّأَنُّ

ألَنشطةُّاالقتصاديةُّالمختلفةُّمنُّجانبُّأكبرُّقوةُّمنتجةُّفيُّأيُّمجتمعُّوهمُّالشبابُّ.
فيُّا ُّ


البعببد االجتمبباعي للبطالببة ُّ:تددؤثرُّالبطالددةُّبددينُّالشددبابُّبشددكلُّكبيددرُّعلددىُّنمددوهمُّ

وتطددورهمُّخاصددةُّبالنسددبةُّلفرصددهمُّفدديُّاالسددتقرارُّوالددزواجُّوتأسدديسُُّّأُس درةُّمسددتقلةُّوانجددابُّ

األطفالُّوبصفةُّعامةُّالمشاركةُّفيُّالحياةُّاالجتماعيةُُّّ،كمداُُّّأَنُّهداُّتدؤدىُّإلدىُّالحرمدانُّمدنُّ

إشددباعُّالحاجدداتُّاالقتصدداديةُّبسددببُّالدددخلُّغيددرُّالمسددتقرُّمم داُّيحددرمهمُّمددنُّالتمتددعُّبحيدداةُّ
كريمةُّوتجنبُّالشدائدُّ،كماُُّّأَنُّهاُّتتسببُّفيُّالحرمانُّاالجتماعيُّلهؤالءُّالعداملينُّ،ألنُّهدمُّالُّ

ألَنش ددطةُّالت دديُّيمارس ددهاُّبقيددةُُّّأَفد درادُّالمجتم ددعُّوالتفاع ددلُّاالجتم دداعيُّالمد درتبطُّ
يشدداركونُّف دديُّا ُّ
بالتواجدُّفيُّمكانُّالعملُّ،الدذيُّيتدأثرُّمباشدرةُّباالسدتبعادُّعدنُّالعمدلُّ،ويدؤديُّهدذاُّالحرمدانُّ

إلدديُّحالددةُّمددنُّالتفكددك أو التحلددلُّاالجتمدداعيُّ ُّ،وتددؤدي البطالددةُّوآثارهدداُّإلدديُّانتشددارُّظ دواهرُّ
اجتماعيددةُّونفسدديةُّقدددُّتتحددولُّإلدديُّأمدراضُّتددؤثرُّعلدديُّاألفدرادُّوالمجتمددعُّمثددلُّانتشددارُّاليددأسُّ
والضد ددغوطُّواالنط د دواءُُّّ،وهد دديُّأم د دراضُّتد ددؤثرُّعلد دديُّالمد دددىُّالطوي د دلُّعلد دديُّصد ددحةُّالبنيد ددانُّ

االجتمداعيُّواالقتصدداديُّوالسياسدديُّأليُّدولددةُّ،بددلُّقددُّتتولدددُّمنهدداُّمشدداكلُّيمكددنُّأنُّتتعدددىُّ

حدددودُّالدولددةُّالواح دددةُّوأخيدًُّدراُّفد دُّإنُُّّالبطالددةُّتسددهمُّف دديُّفقدددانُّوت دددهورُّالمكانيدداتُّالخاصددةُّ
بمستوىُّالمهاراتُّالتيُّيتعلمهاُّالشبابُّسواءُّفيُّبرامجُّالتعليمُّأوُّالتددريبُّأوُّأثنداءُّالعمدلُّ،

فضالُّعنُّفقدانهمُّالثقةُّفيُّقدراتهمُّأوُّإمكانياتهمُّفيُّالحصولُّعليُّعملُّ،الدذيُّقددُّيدؤديُّ
ً

322

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

إل دىُّ ظ دواهرُّوخيمددةُّمثددلُّانتشددارُّالجريمددةُّوالوقددوعُّفدديُّب دراثنُّالدمددانُّوغيرهدداُّمددنُّالمسددائلُّ
ألُخرى(.)1
االجتماعيةُّا ُّ

الواقببع أَن ظبباهرة البطالببة باتببت ت ب رل أغلببب البلببدان العربيببة ،وتوضب إحصبباتات
منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة على النحو اآلتي:

مليوندا؛ُّ
ُّ 
تصلُّنسبةُّالبطالةُّحالياُّإلىُُّّ%14منُّإجماليُّالقوىُّالعاملةُّالعربيدةُّالبالغدةًُّ ُّ90
ً
ممُّاُّيعنيُّوجودُُّّ12.5مليونُّعاطلُّعنُّالعملُّ،معظمهمُّمنُّالشبابُّ،ويتوقعُّارتفاعُّهدذاُّ

العددددُّبددالنظرُّإلددىُُّّأَنُُّّحجددمُّالقددوىُّالعاملددةُّالعربيددةُّفدديُّازديددادُّمطددرد؛ُّفقدددُّارتفددعُّمددنُُّّ65
مليوندداُّفدديُّالعددامُُّّ،1999ويتوقددعُّأنُّيصددلُّإلددىُُّّ123
مليددونُّنسددمةُّعددامُُّّ،1993إلددىًُّ ُّ89

مليوناُّفيُّالعامُُّّ،2010فيماُّيقددرُّحجدمُّالدداخلينُّالجدددُّفديُّسدوقُّالعمدلُّالعربيدةُّبنحدوُُّّ3
ً
ماليينُّعاملُّسنوياُّ،وتقدرُّحجمُّاألموالُّالالزمةُّلتوفيرُّفرصُّعمدلُّلهدمُُّّ15مليدارُّدوالرُّ
ً

سنوياُّ .
ً

 غالبيدةُّالعداطلينُّعدنُّالعمدلُّمددنُّالدداخلينُّالجدددُّفديُّسددوقُّالعمدلُّ،أيُّمدنُّالشدبابُّ،ويمثددلُّ
هؤالءُّتقر ًيباُّثالثةُّأربداعُّالعداطلينُّعدنُّالعمدلُّفديُّدولدةُّالبحدرينُّوُّ%84فديُّالكويدتُّ،ومداُّ

يزيدددُّعلددىُّالثلثددينُّفدديُّمصددرُّوالج ازئددرُُّّ.أَمداُّمعدددالتُّالبطالددةُّبدينُّالشددبابُّنسددبةُّإلددىُّالقددوىُّ
ألُردنُّوسوريةُّوفلسطينُّوُّ%40فيُّتدونسُّ
العاملةُّالشابةُّفقدُّتجاوزتُُّّ%60فيُّمصرُّوا ُّ
والمغد ددربُّوالج ازئد ددرُّفض د دالًُّعد ددنُّذلد ددكُّ،فقد دددُّبد ددرزتُّمند ددذُّسد ددنواتُّبطالد ددةُّحملد ددةُّالشد ددهاداتُّ

التعليميةُّ،واستفحلتُّفيُّالعديدُّمنُّالدولُّالعربية؛ُّإذُّتبلدغُّمعددالتهاُّالضدعفينُّفديُّاألردنُّ،
ُّوثالثددةُّأضددعافُّالبطالددةُّبددينُّاألميددينُّفدديُّالج ازئددرُّ،وخمسددةُُّّأَضددعافُّفدديُّالمغددربُّ،وعش درةُّ
أضعافُّفيُّمصرُّ .
ألَكبددرُّمددنُّقددوةُّالعمددلُّالعربيددةُّبنسددبةُّ
ُّ تسددتحوذُّدولُّاتحددادُّالمغددربُّالعربدديُّعلددىُّالجانددبُّا ُّ
مليونداُّ
%37.8؛ُّحيثُّيوجددُّبه
داُّحاليداُُّّ33.5مليدونُّعامدلُّ،مدنُّالمتوقدعُّزيادتهداُّإلدىًُّ ُّ47
ً

مليوندداُّتصددلُّإلددىُُّّ35
عددامُُّّ،2010ث دمُّدولُّمصددرُّوا ُّ
ألُردنُّوالدديمنُّوالع دراقُّ،وبهدداًُّ ُّ25.2
مليوندداُّعددامُُّّ2010بنسددبةُُّّ،%ُّ27.7ودولُّمجلددسُّالتعدداونُّالخليجدديُّ،وبهدداُُّّ8.3ماليددينُّ
ً

(ُّ )1محمد ُّعاطف ُّغيثُّ ،قاموس ُّعلم ُّاالجتماع ُّ(البطالة ُّأسبابها ُّوطريقة ُّمكافحتها)ُّ ،دار ُّالمعرفةُّ
الجامعيةُّ،السكندريةُّ،1990ُّ،صُّ.494
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مليوندداُّبنسددبةُُّّ%ُّ9.3مددنُّقددوةُّالعمددلُّ،فيمدداُّيتددوزعُّالبدداقيُّ،
تصددلُّعددامُُّّ2010إلددىًُّ ُّ11.4
مليوندداُّعددامُّ
مليوندداُّ،علددىُّبقيددةُّالدددولُّالعربيددةُّ،ومددنُّالمنتظددرُّزيددادتهمُّإلددىًُّ ُّ30
وهددمًُّ ُّ22.6

. 2010وتتفد دداوتُّمعد دددالتُّالبطالد ددةُّمد ددنُّدولد ددةُّعربيد ددةُّألخد ددرى؛ُّففد دديُّالد دددولُّذاتُّالكثافد ددةُّ

الس ددكانيةُّالعالي ددةُّ،ترتف ددعُّح دددةُّالظ دداهرة؛ُّإذُّتبل ددغُُّّ%20ف دديُّال دديمنُّ،وُّ%21ف دديُّالج ازئ ددرُّ،
وُّ%17فيُّالسودانُّ،وُّ%9فيُّمصرُّ،وُّ%8فيُّسوريةُّ.وفديُّالمقابدلُّتدنخفضُّفديُّدولُّ
الخليجُّالعربيُّذاتُّالكثافةُّالسكانيةُّالمنخفضدة؛ُّففديُّسدلطنةُّعمدانُّيوجددُّنحدوُُّّ330ألدفُّ

عاطلُّعنُّالعملُّ،وفيُّالسعوديةُّنحوُُّّ700ألفُّ،وفيُّالكويدتُّيصدلُّالعدددُّإلدىُُّّ3آالفُّ

فقط(ُّ .)1

الفصل الثالث ( :األَزمات االقتصادية وفقدان األَمن االقتصادي):

لَوضدداعُّاالقتصددادية واالجتماعيددةُّفدديُّالعدراقُّفدديُّالعقددودُّالددثالثُّالمنصددرمةُّ
الم ارقددبُّل ُّ

الُّيخرجُّبانطباع يدعوهُّإلىُّالتفاؤلُّ،فمظاهرُّالحربُّالُّتزالُّماثلةُّللعيدونُّ،بدلُّإنُّالحدربُّ
دومُّ،موقعد ددةُّخسد ددائرُّبش د دريةُّوماديد ددةُّواقتصد دداديةُّ
ُّ
ذاتهد دداُّالُّت د دزال قائمد ددةُّوهد دديُّواقعد ددةُّكد ددلُّيد د
واجتماعي ددةُّب ددالمجتمع ُّ،والُّ ازل ددتُّآث ددارُّالحص ددارُّاالقتص دداديُّتس ددكنُّك ددلُّبي ددتُّم ددنُّبي ددوتُّ

العراقيينُّ.وطنُّاقتصادهُّمنهكُّومرافقهُّمدمرةُّوبنيتهُّالتحتيةُّتحتداجُّإلدىُّمليداراتُّالددوالراتُّ
لعددادةُّبنائهدداُّوتثقددلُّكاهلددهُّديددونُّباهظددةُّفقدددُّمددرُّالع دراقُّبحددروبُّطاحنددةُّكلفتددهُّخسددائرُّ

اقتص دداديةُّبقيم ددةُُّّ830ملي ددارُّم ددنُّال دددوالراتُّمنه دداُُّّ450ملي ددارُّخس ددائرُّالح ددربُّالعراقي ددةُّ
اليرانيةُّو230مليارُّخسدائرُّالغدزوُّالع ارقديُّللكويدتُّو150مليدارُّبسدببُّالحصدارُّالتجداريُّ
والمدداليُّالشدداملُّالددذيُّفددرضُّعلددىُّالعدراقُّخدداللُّال د13عددامُّالمنصددرمةُُّّ،ثددمُّجدداءتُّالطامددةُّ

الكبرىُّباالحتاللُّالمدنسُّالغادرُّالذيُّالُّيرىُّإُّالُُّّمصدلحتهُّواقتصدادهُّهدوُّالُّاقتصدادُّغيُّدرهُّ
ونلخصُّالواقعُّاالقتصاديُّلسكانُّالعراقُّمنُّخاللُّالمحاورُّاآتيةُّ :
 .1المستوى المعيشي والدخل :

انخفدداضُّالوضددعُّاالقتصدداديُّيظهددرُّتددأثي ُّاًرُّفدديُّكافددةُّالجوانددبُّالحياتيددةُّكافددة؛ُُّّإذُّقددادُّ

مؤشددرُّالحيدداةُّنحددوُّاالنخفدداضُّأوُّالهبددوطُّبصددورةُّعامددةُّومؤشددرُّالتنميددةُّبصددورةُّخاصددةُّ،

لُسدرةُّالعراقيدةُُّّ،أَيُّمسدتواهاُّالمعاشديُّالدذيُّ
وهذاُّبدورهُّانعكسُّعلىُّالمسدتوىُّاالقتصداديُّل ُّ
(ُّ)1صندوقُّالنقدُّالعربيُّوآخرونُّ،التقريرُّاالقتصاديُّالعربيُّالموحدُّ،لعامُُّّ،2000صُّ.31
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ألَساسدديةُّالسددتمرارُّالحيدداةُّوالتصددديُّللمخدداطرُُّّ،وهددذهُّالظددروفُّحرمددتُّاألُسدرةُّ
ُيعدددُُّّالركيدزةُّا ُّ
العراقيددةُّمددنُّتحقيددقُّالكثيددرُّمددنُّمشدداريعهاُّ،ولعدددمُّاسددتطاعةُُّّأَجهدزةُّالدولددةُّمسدداندتهاُّبالقدددرُّ

الكافيُّفُّإنُُّّقسوةُّالوضعُّوانهيارهُّقادُّالمجتمعُّفيُُّّأَغلبهُّإلىُّمستوىُّالفقدرُّ ُّ،ولدذاُّ ُشدلُّتُّقددرةُّ

األُس درةُّعلددىُّممارسددةُّواجباتهدداُّتجدداهُُّّأَفرادهدداُّبشددكلُّيحقددقُّلهددمُّالعدديشُّبعيدددُّاًُّعددنُّتهديددداتُّ
المخ دداطرُّالحياتي ددةُّ،الُّت دديُّيكم ددنُّف دديُّآخد ددرُّمشد دوارهاُّش ددبحُّالم ددوتُّ ُّوبان ددتُّظد دواهرُّاألثدددرُّ
سلباُّفديُّالجاندبُّالصدحيُّ
المعيشيُّوتدهورهُّواضحُّاًُّعلىُّالجانبُّالتغذويُّ،الُّذيُّبدورهُُّّأَثُّرُّ ً

ألُخدرىُّففديُّالمسدتوىُّالمعاشديُّكدانُُّّأَثدرهُّواضدحُّاًُّفديُّحيداةُّاألُسدرةُّ
وبقيةُّالجواندبُّالحياتيدةُّا ُّ

العراقي ددةُّفك ددانُّالمد دواطنُّالع ارق دديُّقب ددلُّالحص ددارُّوعل ددىُّس ددبيلُّالمث ددالُّع ددامُّ(ُّ)1988ينف ددقُّ
نصددفُّراتبددهُّالشددهريُّلشدراءُّالغددذاءُّويخصددصُّنسددبةُّلشدراءُّالمالبددسُّواألثدداثُّوالمفروشدداتُّ
والس ددلعُّالمنزلي ددةُّ،ف دديُّح ددينُّص ددارُّاتج دداهُّاألُسد درةُّالعراقي ددةُّمقتصد د ُّاًرُّعل ددىُّاس ددتهالكُّالمد دوادُّ

الغذائيددةُّوُّأَساسددياتُّالحيدداةُّوالدددواءُّفلددمُّتعدددُّاألُس درةُّتنفددقُّلش دراءُّالمالبددسُّواألثدداثُّالرتفدداعُّ
أسددعارهاُّبش دكلُّعددالُّ،ولددمُّيعدددُّيكفدديُّالموظددفُّالع ارقدديُّمدداُّيتقاضدداهُّمددنُّ ارتددبُّشددهريُّلسدددُّ
حاجات ددهُّوانُّم دداُُّّأَخ ددذُّيس ددتخدمُّمدخ ارت ددهُّالس ددابقةُّلس دددُّال ددنقصُّف دديُّحاجات ددهُّالغذائي ددة(ُّ،ُّ)1ل ددذاُّ

انقلب ددتُّك ددلُّالمد دوازينُّبس ددببُّالحص ددارُُّّ،والس دديماُّالوض ددعُّاالقتص دداديُّوالمعاش دديُّبخطد دواتُّ
سد دريعةُّوبمع دددلُّتض ددخمُّمف ددرطُّج دددُّاًُّتمث ددلُّف دديُّانخف دداضُّهائ ددلُّف دديُّقيم ددةُّالعمل ددةُّالمحلي ددةُّ

(الدينارُّالعراقي)ُّمقابلُّالعمالتُّاألجنبيةُّ،وخاصةُّالدوالرُّاألمريكي(،ُّ)2وكانُّذلدكُّمؤشد ُّاًرُّ

علددىُّانخفدداضُّنوعيددةُّالغددذاءُّالددذيُّيسددتطيعُّالفددردُّالحصددولُّعليددهُّ،وكددذلكُّنوعيددةُّالسددكنُّ
ونمطددهُّ،وفددرصُّالتعلدديمُّوقدددُّكشددفتُّالد ارسدداتُّعددنُّاالرتبدداطُّالوثيددقُّبددينُّمعدددالتُّالوفيدداتُّ
ومتوسطُّالدخلُّالشهريُّللفردُّفكلُّماُّانخفضُّالدخلُّالشهريُّارتفعتُّمعدالتُّالوفيات

)ُُّّ .

ألَحمددرُّعددامُُُّّّ2000أَشددارتُّإلددىُُّّأَنُُّّتدددهورُّالوضددعُّ
وفدديُّتقريددرُّلجنددةُّالصددليبُّا ُّ

االقتصدداديُّوالصددحيُّللع دراقيينُُّّأَث درُّسد ًدلباُّعلددىُّإدامددةُّالمستشددفياتُّوالم اركددزُّالصددحيةُّفدديُّ
(ُّ)1فاختهُّشاكرُّرشيدُّ،الحقوقُّاالقتصاديةُّللسرةُّالعراقيةُّفيُّظلُّالحصارُُّّ،بحثُّمقدمُّإلىُّاالتحادُّ

النسائيُّالعربيُّالعامُّ،ندوةُّالعائلةُّالعربيةُّفيُّمواجهةُّتحدياتُّالقرنُّالواحدُّوالعشرينُّ،بغدادُّ،ايارُّ

ُّ،1994صُُّّ.12

(ُّ)2رواءُّزكيُّالطويلُّ،األبعادُّالصحيةُّللحصارُّعلىُّالعراقُّ،مجلةُّامُّالمعاركُّ،العددُّ،22بغدادُّ،
ُّ2000صُّ.90
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ألَدويةُّ،بسببُّاالنقطاعاتُّالطويلةُّللتيارُّالكهربائيُّممداُّ
العراقُّوالمعاناةُّفيُّمشكلةُّخزنُّا ُّ

ألَطفددالُّيعددانونُّمددنُّمجموعددةُّمددنُّ
ألَدويددةُّوفسددادهاُّمددنُّجانددبُّآخددرُُّّأَنُُّّا ُّ
يددؤديُّإلددىُّتلددفُّا ُّ
األمدراضُّوالتددأثيراتُّالنفسدديةُّالمتمثلددةُّباالضددطراباتُّواشددكاالتُّالنددومُّوالتركيددزُّممداُّسدديكونُّ

لَطفالُّفيُّالمستقبل(ُّ .ُّ)1
ألَنماطُّالسلوكيةُّل ُّ
لهُّآثارُّعلىُّا ُّ

لُس درةُُّّوالسدديماُّالمعاشدديُّوتعددززُّذلددكُّ
ُّ ُّويكشددفُّذلددكُّأَهميددةُّالمسددتوىُّاالقتصدداديُّل ُّ

إحدىُّالدراساتُّالعراقيةُّ،التيُّتوصلتُّإلدىُّأَهميدةُّالددخلُّالشدهريُّفديُّتدأثيرهُّعلدىُّالصدحةُّ
والمرضُّممُّاُّلهُّإسهامُّفيُّتقددمُّحيداةُّاألُسدرةُُّّ،إذُّيمكنهداُّمدنُّعدالجُّمختلدفُّمشداكلُّالحيداةُّ

وخاصددةُّالصددحيةُّويالحددظُُّّأَنُُّّ(نصددفُّاً)ُّمددنُّالوفيدداتُُّّوالسدديماُّوفيدداتُّاألطفددالُّالرضددعُّتقريبدُّاًُّ

تحصددلُّعندددُّعوائددلُّذاتُّدخددولُّمنخفضددةُّجددداًُّ،التدديُّكددانُّيمكددنُّعدددُّهاُّمتوسددطةُّفدديُّعددامُّ
ُّ .ُّ)2(ُّ1983

ُّوهكددذاُّيتُّضددحُُّّأَنُُّّالحصددارُّالمس ددتمرُّعلددىُّالع دراقُّك ددانُّسددالحُّاًُّتدددميريُّاًُّاسددتهدفُّ

النسانُّالعراقيُّوبالُّتمييزُّ،ولمُّيكتفُّبتحطيمُّالتنميةُّالعراقيدةُّبجاندبُّمعدينُّمدنُّالجواندبُّ

(المعيشيةُّوالغذائيةُّوالصدحية)ُّفحسدبُّ،وإُّانُّمداُّامتددُّإلدىُّكدلُّندواحيُّالحيداةُّالمختلفدةُّوكاندتُّ

الحيدداةُّاالجتماعيددةُّمصددبُّكددلُّالدددمارُّالددذيُّأدتُّإليددهُّالحددربُّ ُّوكددلُّالمجدداالتُّالحيويددةُّفدديُّ

ألُسد د دريُّةُّتغي د ددرتُّوالس د دديماُُّّأَحواله د دداُّاالجتماعي د ددةُّفد د دزادُّالتف د دداوتُّالطبق د دديُّوتغيد د درتُُّّ
الحي د دداةُّا ُّ

ألُسدرُّ،وحددثُّتسدلقُّطفيلديُّطبقديُّ،كمداُّحددثُّفديُّالمقابدلُّ
المستوياتُّالطبقيدةُّلكثيدرُّمدنُّا ُّ

ألُسددرُّونقلتهدداُّمددنُّطبقددةُّإلددىُّطبقددةُّ
تددرديُّطبقددي؛ُّإذُّتغيددرتُّظددروفُّوُّأَح دوالُّالكثيددرُّمددنُّا ُّ

أخددرىُّس دواءُّمددنُّالعليدداُّإلددىُّالدددنياُّأوُّبددالعكسُّفيمدداُّيشددبهُّالقف دزةُّالس دريعةُّ(ُّ.ُّ)3كمدداُّوزادتُّ
ألُسددريُّ(الطددالق)ُُّّ،بسددببُّالظددروفُّالمعيشدديةُّالصددعبةُّ(س دواءُّفدديُّ
نسددبةُّحدداالتُّالتفكددكُّا ُّ
المدينةُّامُّفيُّالريف)ُّأيُّبسببُّالفقرُّالذيُّيجعلُّالدزوجُّفديُّموضدعُّاتهدامُّبالتقصديرُّلعددمُّ

(ُّ)1شبكةُّاعالمُّالعراقُّ،المنظماتُّوالطفولةُّ،ُُّّ2002ُّ،ص.5

(ُّ)2محمدُّطهُّالغنامُّ،تحليلُّأنماطُّواتجاهاتُّوفياتُّاألطفالُّالحديثيُّوالوالداتُّالميتةُّفيُّالعراقُّ،رسالةُّ
ماجستيرُّفيُّعلمُّالحصاءُّ(غيرُّمنشورة)ُّجامعةُّبغدادُّ،كليةُّالدارةُّواالقتصادُّ،1983ُّ،صُّ

ُّ.113

(ُّ)3فنارُّسالمُّعطوانُّ،تأثيرُّالعواملُّاالجتماعيةُّوالثقافيةُّفيُّوفياتُّاألطفالُّالرضعُّ،رسالةُّماجستيرُّغيرُّمنشورةُّ
ُّ،كليةُّاآدابُّ،جامعةُّبغدادُّ،العراق،2002ُّ،صُُّّ.78
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اسددتطاعتهُّتحصدديلُّمقومدداتُّالعدديشُّلعائلتددهُّفيددؤديُّإلددىُّتحطدديمُّمعنوياتددهُّفيجدددُّنفسددهُّفدديُّ
مشاحناتُّوصراعاتُّمستمرةُّمعُّزوجتهُّوُّأَوالدهُّ،ويسببُّهدذاُّجدوُّاًُّمدنُّالتدوترُّداخدلُّاألُسدرةُّ

ينتهيُّبوقوعُّالطالق(ُّ .)1

ألَطفددالُُّّوالسدديماُّ
ألَسددبابُّالتدديُّتجعددلُّمعدددلُّوفيدداتُّا ُّ
وتشدديرُّإحدددىُّالد ارسدداتُّإلددىُّأَهددمُّا ُّ

األطفددالُّالرضددعُّعاليددةُّفدديُّالطبقددةُّالدددنياُّالفقي درةُّوهدديُّضددعفُّأسدداليبُّالتنشددئةُّاالجتماعيددةُّ
ألُسد ددرُّالفقي د درةُّ،كشد ددفتُّنتد ددائجُّالد ارسد ددةُّالميدانيد ددةُّ،وُّأَنُُّّهند دداكُّعالقد ددةُّبد ددينُّ
التد دديُّتعتمد دددهاُّا ُّ

لُس درةُّ،ونسددبُّوفيدداتُّاألطفددالُّ،فكلمدداُّانخفددضُّالمسددتوىُّ
انخفدداضُّالمسددتوىُّاالقتصدداديُّل ُّ
االقتصدداديُّللس درةُّشددكلُّسددببُّاًُّلحدددوثُّوفدداةُّفيهدداُّوتحققددتُّالفرضدديةُّالتدديُّمضددمونهاُّهندداكُّ
لُسرة(ُّ .)2
عالقةُّبينُّارتفاعُّنسبُّوفياتُّاألطفالُّوانخفاضُّالمستوىُّاالقتصاديُّل ُّ

 .2اإلنتاج مظهر من مظاهر التنمية:

استهدفت ُّالمراكز ُّالنتاجية ُّلالقتصاد ُّالعراقي ُّوخصوصا ُّفي ُّحرب ُّالخليج ُّاألولىُّ

وبشكلُّكبيرُّ،ومنُّثمُّالحصارُّاالقتصاديُّالذيُُّيعدُّ ُّآفةُّالعصرُّبالنسبة ُّلسكانُّالعراقُّ،

ئيساُّللحربُّ،
ألَنشطةُّهدُّفًاُّر ًُّ
ألَرضُّ،والنتاجُّالزراعيُّوالصناعيُّكانتُّهذهُّا ُّ
فالنتاجيةُّا ُّ
كما ُُّّأَسهم ُّالحصار ُّاالقتصادي ُّبتضخيم ُّاآثار ُّالسلبية ُّعلى ُّهذا ُّالقطاع ُّالحيوي ُّوعلىُّ

النحوُّاآتيُّ :

 .1انخفاضُّإنتاجيةُّالتربةُّفيُُّّأَغلبُّمناطقُّالعراقُّبعدُّالحربُّ،بدرجةُّملحوظةُّإُّنُّلمُّنقلُّ
ألَصلي ُّبسبب ُّالعديد ُّمن ُّالعوامل ُّولمؤثرات ُّمنهاُّ
تدميرهاُّ ،فكانت ُّالتربة ُّفقدت ُّقوامها ُّا ُّ
ألَحياءُّالمجهريةُّ
تلوثُّالتربةُّبسببُّتسربُّالموادُّالكيمياويةُّوالنفطيةُّممُّاُُّّأَثُّرُّعلىُّنشاطُّا ُّ
والالزم ُّلخصوبتها ُّوتغدق ُّاألراضي ُّالزراعية ُّوتملحها ُّبسبب ُّتعطل ُّالمضخات ُّالالزمةُّ

لسحب ُّمياه ُّالبزلُّ ،وجاء ُّذلك ُّنتيجة ُّغير ُّمباشرة ُّلتأثيراتها ُّوكانت ُّتلك ُّالمساحات ُّقدُّ
قدرتُّبأكثرُّمنُّمليونيُّونصفُّهكتارُّ(.)3

(ُّ)1ايمانُّعبدُّالوهابُّموسىُّ،اآثارُّاالجتماعيةُّللطالقُّ،رسالةُّماجستيرُّ(غيرُّمنشورة)ُّفيُّعلمُّاالجتماعُّ،جامعةُّ
الموصلُّ،كليةُّاآدابُّ،الموصلُّ،1998ُّ،صُّ.54
(ُّ)2فراسُّعباسُّفاضلُّالبياتيُّ،وفياتُّاألطفالُّ،رسالةُّماجستيرُّغيرُّمنشورةُُّّ،كليةُّاآدابُُّّ،جامعةُّالموصلُّ،
الموصلُّ،العراقُّ،2004ُّ،صُُُُُُُُّّّّّّّّ126
(ُّ)3مثنىُّعبدُّالرزاقُّالعمرُّ،واقعُّالغذاءُّوالتغذيةُّ،مجلةُّامُّالمعاركُّ،العددُّ،2000ُّ،22ص.140
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آرام إِبراهيم حسني

ألَسمدة ُّالكيمياويُّ ة ُّوالبذور ُّالمحسنة ُّواآليات ُّالالزمة ُّلخدمة ُّاألرض ُّوتطويرُّ
 .2شحة ُّا ُّ
إنتاجيتها ُّوكانت ُّمعامل ُّاألسمدة ُّالعراقية ُّمتوقفة ُّعن ُّالعمل ُّلتضررها ُّالشديد ُّنتيجةُّ

اُّخطيراُّفيُّ
ًُّ
ًُّ
تناقص
القصفُّالجوي ُّالصاروخيُّالشرسُّوتشيرُّالحصائيات ُّالزراعيةُُّّأَنُّ ُّ
إنتاج ُّالمحاصيل ُّكان ُّقد ُّلوحظ ُّعام ُُّّ ،1991مقارنة ُّباألعوام ُّالتي ُّسبقت ُّفرضُّ

الحصار(.)1

 .3انتشار ُّاآفات ُّالزراعية ُّمن ُّحشرات ُّوأعشاب ُّضارة ُّوقوارض ُّوفطريات ُّوما ُّإلى ُّذلكُّ
وتعثر ُّعمليات ُّالمكافحة ُّالكيمياوية ُّبسبب ُّشمول ُّالمبيدات ُّبق اررات ُّالحظر ُّاالقتصاديُّ

ألَسواقُّ
ألَنواع ُّالمغشوشة ُّمنها ُّفي ُّا ُّ
أيضاُّ ،ناهيك ُّعن ُّارتفاع ُُّّأَسعار ُّالمبيدات ُّوكثرة ُّا ُّ
ًُّ
التجاريةُّ،ممُّاُّأَدُّىُّإلىُّاستفحالُُّّأَمرُّاآفاتُّالزراعيةُّ .

ُّومنُّالواضحُُّّأَنُُّّكلُّماُّترددُّعنُّخططُّإُّعادةُّتأهيلُّاالقتصادُّالعراقيُّلتجاوز سنواتُّ

الدمارُّوالتدهورُّوالعودةُّبذلكُّالبلدُّإلى ُّالوضعُّالالئقُّبهُّقدُّذهبتُّأَدراجُّالرياحُّفيُّظلُّ
حالةُّغيرُّمسبوقةُّمنُّالترديُّاألَمنيُّباتتُّتجهضُُّّأَيُّفرصُّلخروجُّالعراقُّمنُّمأزقهُّ
ألَرقامُّالمتاحةُّحجمُّالمحنةُّالتيُّيعيشهاُّالعراقُّنتيجةُّالتدهورُّالذيُّأَصابُّ
الراهنُّوتؤكدُّا ُّ
ألَخيرةُّبماُّفيُّذلكُّأَهم ُّقطاعاتهُّ
كافةُّقطاعاتهُّاالقتصاديةُّالحيويةُّعليُّمديُّالسنواتُّا ُّ

ألَُّوليُّةُّ ُّ،وصناعةُّالنفطُّالُّتيُّخسرتُّعائداتُّكانتُّمفترضُّتحقيقهاُّقدرتُّبنحوُّ(ُّ)24
ا ُّ
مليارُّدوالرُّ .

ألُممُّالمتحدةُّعامُُّّ1990
وقدُّأَدُّى ُّالحصارُّاالقتصاديُّالمفروضُّعلىُّالعراقُّمنُّا ُّ

إلى ُّتدهور ُّالناتجُّالمحليُّالجماليُّولمُّيؤدُّ ُّاحتاللُّالعراقُّإلى ُّالخروجُّمنُّهذاُّالمأزقُّ،
ةُّرسميةُّيناقشهاُّوزراءُّالتجارةُّواالقتصادُّالعربُّ
ُّ
إذ ُُّّأَكُّدتُّو ازرةُّالتجارةُّالعراقيةُّفيُّمذكر
في ُّاجتماع ُّالمجلس ُّاالقتصادي ُّواالجتماعي ُّفي ُّدورته ُّالد ُُُّّّ 80أَنُّ ُّالناتج ُّالمحليُّ
الجماليُّللعراقُّانخفضُّمنُُّّ 53.9مليارُّدوالرُّعامُُّّ 1980إلى ُُّّ 41مليارُّدوالرُّعامُّ

ألَساسيُّة ُّلالقتصاد ُّالعراقي ُّوبالطبع ُّكان ُّمن ُّالطبيعي ُّأَُّنُّ
ُّ 2006نتيجة ُّتدمير ُّالبنية ُّا ُّ

تنعكسُّآثارُّذلكُّالتدهورُّالذيُّلحقُّباقتصادُّالعراقُّعلىُّحياةُّالمواطن؛ُّإذُّهبطُّمتوسطُّ

الر ُّعام ُُّّ 2006في ُّالوقتُّ
دخله ُّالسنوي ُّمن ُُّّ 4219دوال ار ُّعام ُُّّ 1979إلى ُُّّ 1456دو ًُّا
(ُّ)1و ازرةُّالزراعةُُّّ،الحصاءاتُّالسنوي،1992ُّ،صُّ34
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الذي ُّتجاوزت ُّفي ُّنسبة ُّالبطالة ُّبين ُّأفراد ُّالشعب ُّالعراقي ُُّّ %60ووصلت ُّمعدالتُّ

التضخمُّإلىُُّّ%63عامُُّّ،2006فيماُّانخفضتُّمستوياتُّإنتاجُّالنفطُّلتصلُّإلىُّمليونيُّ

ألَنباء ُّالكويتية ُّ"كونا" ُّأَُّنُُّّ
ُّيوميا ُّوأَشارت ُّالو ازرة ُّفي ُّمذكرتها ُّالتي ُُّّأَوردتها ُّوكالة ُّا ُّ
برميل ًُّ
نسبة ُّ من ُّيحصلون ُّعلى ُّمياه ُّشرب ُّآمنة ُّانخفضت ُّمن ُُّّ %83إلى ُُّّ %ُّ 81في ُّالمدُّةُّ
ُّقوة ُّالعمل ُّالتي ُّتبلغ ُُّّ 7ماليين ُّنسمةُّ،
نفسها ُّكما ُّارتفع ُّحجم ُّالبطالة ُّإلىُّ %ُّ 60من ُّ
وُّأَوضحت ُّالمذكرة ُّأَنُّه ُّبعد ُّمرور ُُّّأَربع ُّسنوات ُّعلى ُّاالحتالل ُّفُّإنُّ ُّمساهمة ُّالقطاعينُّ
الزراعيُّوالصناعيُّفيُّالناتجُّالمحليُّالجماليُّبلغتُُّّ%7.1وُّ%1.5علىُّالتواليُّعامُّ

ُّجدا ُّبينما ُّبلغت ُّنسبة ُّمساهمة ُّالقطاع ُّالنفطي ُّأَُّكثر ُّمنُّ
ُّ 2006وهى ُّنسبة ُّمنخفضة ًُّ

ُّ .%63

ألَوضاعُّاالقتصاديةُّ
وُّأَكُّدتُّالمذكرةُُّّأَنُّ ُّهذهُّالمؤشراتُّالمتدنيةُّتعكسُّمدىُّتدهورُّا ُّ

ألَوضاع ُّالبشرية ُّالمترديةُّ
في ُّالعراق ُّولذا ُّفُّإنُّ ُّالنهوض ُّباالقتصاد ُّالعراقي ُّوتحسين ُّا ُّ
يتطلبان ُّتضافر ُّجميع ُّالجهود ُّمن ُُّّأَجل ُّخروج ُّالعراق ُّمن ُّهذا ُّالمأزق؛ ُّإذ ُّطالبت ُّمنُّ

الدولُّالعربيةُّوالمنظماتُّالعربيةُّالمتخصصةُّالمشاركةُّبفاعليةُّفيُّإُّعادةُُّّأَعمارُّالعراقُّ
واعادةُّتأهيلُّاقتصادهُُّّ ،وهذاُّيصلُّاالحتياطيُّالنفطيُّالمؤكدُّللعراقُّإلى ُّأكثرُّمنُُّّ115

ملي ارُّبرميلُّليحتلُّالمركزُّالثالثُّبعدُّإيرانُّوالسعوديةُّعلىُّمستوىُّالعالمُّ،ويمكنُّالقولُّ

إُّنُّ ُّالشعبُّالعراقيُّالبالغُّتعدادهُّنحوُُّّ 27مليونُّنسمةُّالُّذيُّكانُّبمقدورهُُّّأَنُّيكون ُّواحدًاُّ
منُّأغنىُّالشعوبُّفيُّالعالمُّيعيشُّاليومُّضمنُّأَدنىُّدرجاتُّالفقرُّ،إذُّبلغُّعددُّالعاطلينُّ

عنُّالعملُّمنُّالمسجلينُّفيُّسجالت ُّالو ازرةُّفي ُّبغدادُّوحدهاُّأكثرُّمنُّمليون ُّعاطلُّ،
ويقدُّرُّالعراقُُّّأَنُّ ُّنحوُُّّ 100مليارُّدوالرُّيتعيُّنُّإنفاقهاُّلعادةُّالبنيةُّالتحتيةُّالمدمرةُّبعدُّ
عقوبات ُّاستمرت ُّمنذ ُُّّ 1990وُّأَعمال ُّعنف ُّمستمرة ُّمنذ ُّأربع ُّسنوات ُّبعد ُّالغزو ُّالذيُّ

قادتهُّالوالياتُّالمتحدةُّعليُّالبالدُّ،وكانُّتقريرُّلو ازرةُّالنفطُّالعراقيةُُّّأَشارُّإلى ُّأَُّنُّ ُّعمليةُّ

ألَموالُّالالزمةُّمنُّ
إعادةُّالعمارُّفيُّالعراقُّالُّتزالُّتراوحُّمكانهاُّفيُّظلُّغيابُّضخُّا ُّ
إُّ

ألَوضاعُّ
جانب ُّوامتناع ُّالشركات ُّالتي ُّفازت ُّبعقود ُّعن ُّتنفيذ ُّتلك ُّالعقود ُّبسبب ُّا ُّ

األَمنية(ُّ .)1

(ُّ)1عاطفُّقبرصيُّ،وعلىُّقادريُّ،إعادةُّبناءُّالعراقُّ،مركزُّدراساتُّالوحدةُّالعربيةُّ،بيروتُّ،2004ُّ،ص283
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 .3البطالة مظهر من مظاهر فقدان األَمن االقتصاديُّ :

درورُّ
ددءاُّم ددنُّالح ددربُّاليراني ددةُّوم د ًُّا
إُّنُُّّالمش ددكالتُّاالقتص دداديةُّالت دديُّواجه ددتُّالعد دراقُّب د ًُّ

ألَمريكد دديُّومد دداُّصد دداحبُّذلد ددكُّمد ددنُّإيقد ددافُّللمشد ددروعاتُّ
بحد ددربُّالخلد دديجُّوحتد ددىُّاالحد ددتاللُّا ُّ
االقتصدداديةُّوالتضددخمُّالكبيددرُّوانهيددارُّالسددوقُّ،كددلُّهددذاُّزادُّوبنسددبةُّكبيدرةُّحجددمُّالبطالددةُّولددمُّ

تعدُّالمؤسسةُّاالقتصاديةُّبكلُُّّأَقسامهاُّقادرةُّعلىُّاسدتيعابُّالعدرضُّفديُّالعمالدةُّثدمُّجداءتُّ
ألَجهدزةُّاألَمنيدةُّوعدددُّمدنُّ
الضربةُّالقاصدمةُّعنددماُّحلدتُّقدواتُّاالحدتاللُّالجديشُّالع ارقديُّوا ُّ
ألَيدديُّ
المؤسساتُّالحكوميةُّوسرحتُّمنتسدبيهاُّفددفعتُّبدذلكُّإلدىُّالسدوقُُّّأَعددادُّاًُّكبيدرةُّمدنُّا ُّ

العاملةُّالتيُّكانُّعليهداُّالبحدثُّعدنُّوسديلةُّللعديشُّلسددُّحاجاتهداُّوحاجداتُُّّأُسدرهاُّالمعيشديةُّ

ألَيددديُّالعاملددةُّالقددادرةُّعلددىُّأَُّداءُّ
إذُّارتفعددتُّالبطالددةُّفدديُّالع دراقُّتشددكلُّنسددبةُُّّ%60مددنُّا ُّ
المهماتُّالعمليةُّوالوظيفيةُّوالفكريةُّ(ُّ .ُّ)1

اُّمهمد داُّلقي دداسُّالحال ددةُّاالقتص دداديةُّالعام ددةُّ
ُّويمث ددلُّمع دددلُّالبطال ددةُّل دددىُّالش ددبابُّمؤش دًُّدر ً

للسكانُّضمنُّالفئدةُّالعمريدةُّ(ُّ)24_15سدنةُّ،وفديُّعدامُُّّ2007كدانُّ(ُّ)%21مدنُّالنداثُّ
فيُّتلكُّالفئةُّعاطالتُّعدنُّالعمدلُُّّ،مقابدلُّ(ُّ)%23مدنُّالدذكورُّفديُّالفئدةُّالعمريدةُّنفسدهاُّ،
تفعانُّقياساُّبالمعدلُّالعامُّللبطالةُّ(ُّ)%20للنداثُّو(ُّ)%14للدذكورُُّّ.
ًُّ
وهذانُّالمعدالنُّمر

والشكلُّأدناهُّيبيُّنُّمسارُّظاهرةُّالبطالةُّفيُّالعراقُّبعدُّعامُُّّ .2003

عاما(.)2
الشكل رقم ( )1يبين م شر البطالة للفئة العمرية ( )24_15ا
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
(ُّ)1موفقُُّّويسيُّمحمودُّوفراسُّعباسُّفاضلُّ،باعةُّاألرصفةُّ،مجلةُّدراساتُّموصليةُّ،جامعةُّالموصلُُّّ،مركزُّ
دراساتُّموصليةُّ،العدد(ُّ،2005ُّ،)9صُّ.9
(ُّ)2اللجنةُّالوطنيةُّللسياساتُّالسكانيةُُّّ،حالةُّسكانُّالعراقُُّّ،2010صندوقُّاألممُّالمتحدةُّللسكان_ُّمكتبُّالعراقُّ،
ُّ،2011ص.62
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ُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّتُش ددكُّلُّالبطال ددةُّعائقًد داُّكبي دًُّدراُّلتحقي ددقُّاألَم ددنُّاالقتص دداديُّ،ورس ددمُّسياس ددةُّتنموي ددةُّ
متينددةُّتحقددقُّالغايدداتُّالمرجددوةُّلسددكانُّالمجتمددعُّ،ولعددلُّارتفدداعُّمعدددالتُّالبطالددةُّبددينُّفئدداتُّ

السكانُّفيُّمجتمعناُّيعودُّإلىُّجملةُّأسبابُّيمكنُّأَنُّنلخصهاُّفيمهاُّيأتيُّ :

ألَخيددرُّعددنُّ
 .1ضددعفُّسياسددةُّالتشددغيلُّفدديُّاسددتجابةُّلمتطلبدداتُّسددوقُّالعمددلُّالع ارقدديُّ،البتعددادُّا ُّ
النظمُّاالقتصاديةُّالتيُّتتحكُّمُّبمسارُّمكوناته.

 .2ارتفاعُّمعدالتُّالنموُّالسكانيُّةُّفيُّالمجتمعُّممُّاُُّّأَدُّىُّإلىُّارتفاعُّمعدالتُّالفئاتُّالعاملة.
ةُّوإُّاهم د دالُّالتنميد ددةُّ
ألَوضد دداعُّاالسد ددتثنائيُّةُّفد دديُّالمجتمد ددعُّوانشد ددغالُّالدولد ددةُّبالتنميد ددةُّالسياسد دديُّ ُّ
 .3ا ُّ
االقتصاديةُّ،الُّذيُُّيعدُُّّالقضاءُّعلىُّالبطالةُّإُّحدىُّأَهمُّمؤشراتُّنجاحهاُّ .

 نتائجُّالبحثُّ

 .1انخفاضُّمؤشراتُّاألَمنُّاالقتصاديُّلسكانُّالعراقُّنتيجةُّللوضاعُّاالسدتثنائيةُّالسدائدةُّفديُّ
المجتمعُّ.
 .2يع دديشُّس ددكانُّالعد دراقُّتح ددتُّآث ددارُّفقد دددانُّاألَم ددنُّاالقتص دداديُّالمتمثل ددةُّ(انخف دداضُّالددددخلُّ،
والبطالةُّ،وصعوبةُّإشباعُّالحاجات).

دتقرتُّبش ددكلُّملح ددوظُّب ددينُّفئ دداتُّ
 .3ارتف دداعُّمع دددالتُّالبطال ددةُّف دديُّاالقتص ددادُّالعد دراقُّ،الُّت دديُّاس د ُّ
ألُنثدىُُّّأَعلددىُّمنهدداُّمددنُّنصدديبُّالددذكورُّنتيجددةُّلضددعفُّاسددتجابةُّ
الشددبابُّالتدديُّكددانُّنصدديبُّا ُّ
سياسةُّالتشغيلُّ.

 .4ضددعفُّمشدداركةُّالشددبابُّفدديُّعمليددةُّتدددعيمُّمسددا ارتُّالتنميددةُّالمسددتدامةُُّّ،مددنُّخدداللُّضددمانُّ
فاعليةُّسياسةُّالتشغيلُّوواقعيتها.
 .5ارتفدداعُّمعدددالتُّالفقددرُّوالفئدداتُّالمهمشددةُّنتيجددةُّضددعفُّالسياسددةُّاالقتصدداديةُّللعدراقُّانعكددسُّ
سلباُّعلىُّسكانهُّبارتفاعُّمعدالتُّالفقرُّ.
ً
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: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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