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آلية معاجلة بطالة الشباب يف العراق 
 رواء زكي وونس. د.م.أ

 28/1/2009: تاروخ القبول 13/7/2008: تاروخ التقدوم

 املقدمـــــة

البطالة مشكمة اجتماعية كما ىي مشكمة نفسية واجتماعية وأمنية 
وسياسية، وجيؿ الشباب ىو جيؿ العمؿ واإلنتاج؛ ألنو جيؿ القوة والطاقة والميارة 

كؿ مف ىو قادر عمى العمؿ "وتعّرؼ منظمة العمؿ الدولية العاطؿ بأنو . والخبرة
". راغب فيو ويبحث عنو ويقبمو عند مستوى األجر السائد، ولكف دوف جدوى

ويتضح مف خالؿ التعريؼ أنو ليس كؿ مف ليعمؿ عاطؿ، فالتالميذ والطالب 
حصائيا العاطموف  والمعاقوف والمسنوف والمتقاعدوف ليسوا عاطميف عف العمؿ، وا 
عف العمؿ مف األفراد الذيف اليعمموف أكثر مف ساعة وفي نفس الوقت لدييـ 

.  استعداد لمعمؿ
فالعاطموف ىـ فقدوا األمؿ في العثور عمى العمؿ، وأصحاب العمؿ 

المؤقت مف يعاني مف نقص االستخداـ، ومف ىـ في غنى عف العمؿ اليمكف 
ىذا التعريؼ يسعى إلى تقميص الرقـ الحقيقي لمعاطميف . عّدىـ عاطميف عف العمؿ

عدد / عدد األفراد العاطميف عف العمؿ=ويحتسب معدؿ البطالة، معدؿ البطالة 
حساب معدؿ البطالة )األفراد القادريف عف العمؿ، وىو معدؿ اليمكف تحديده بدقة 

عمى أساس الساعات التي تـ استغالليا، فترة الركود يتخمى الكثير مف العماؿ عف 
، وتختمؼ نسبة العاطميف بحسب الوسط الحضري أو الفردي، (البحث عف العمؿ

.  وبحسب الجنس، أو السف، أو نوع التعميـ والمستوى الدراسي

أهمية البحث 

تعّد البطالة مف أخطر المشكالت التي تواجييا مختمؼ دوؿ العالـ سواء 
المتقدمة أو النامية نظرًا لنتائجيا وانعكاساتيا في جوانب الحياة االقتصادية 

                                                 
 جامعة الموصؿ/ مركز الدراسات اإلقميمية .
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واالجتماعية والسياسية، وما تتركو مف آثار سمبية في حياة األفراد والجماعات 
اإلنسانية فيي تشكؿ بيئة خصبة لنمو الكثير مف األمراض االجتماعية والنفسية 

وانتشار العنؼ والجريمة، وخفض مستويات المعيشة، وزيادة عدد مف يقعوف تحت 
.  خط الفقر، وما يرافؽ ذلؾ مف ظروؼ صعبة وقاسية

 ففي استراليا تتراوح . وتنتشر البطالة في كثير مف دوؿ العالـ
 ، وفي الواليات المتحدة األمريكية بمغت نسبة (%9%-8)نسبيا مف 

% 14 إلى 1993وفي السويد وصمت عاـ % 3.9ـ 1997البطالة عاـ 
(Wiener & Oei, 1999)  وفي ايطاليا بمغت نسبة البطالة إلى حوالي

، وفي %11.5، وفي فرنسا %6.5وفي ألمانيا بمغت نسبة البطالة فييا % 10.75
(.  Nicclo, 1993% )22، وفي اسبانيا وصمت إلى %11.5بريطانيا 

لقد كشفت الكثير مف الدراسات أف البطالة تؤدي إلى ارتفاع نسبة اإلصابة 
لى الشعور بانخفاض تقدير الذات، ،(Feather Barber, 1983)باالكتئاب   وا 

، واإلصابة Goldsmith & Veum, 1997كما أشارت دراسة جولدسميث وفيـو 
 ,Kaufmanبالقمؽ ونوبات الغضب ولـو الذات كما جاء في دراسة كوفماف 

 باإلضافة إلى أف البطالة تولد النزعة نحو مركز الضبط الخارجي كما 1982
 ودراسة جولد سميث وفيـو (Young, 1986)اكدت دراسة كؿ مف يونغ 

(Goldsmith &Veum, 1996)  والى تدىور ممحوظ في النظاـ المعرفي
 ,Borgen & Amundson)والعاطفي، كما بينت دراسة بورغف وامندسوف 

ساءة استخداـ روقد يترتب عمى استمرا .(1987  البطالة تعاطي الكحوؿ، وا 
.  (Chakrapani, 1995)العقاقير، كما بينت نتائج دراسة شاكرباني 

ونظرًا لخطورة مشكمة البطالة وما ينجـ عنيا مف آثار سمبية مختمفة، فإف 
كثيرًا مف المجتمعات قد بذلت الجيود الحثيثة لوضع الخطط الالزمة وتنفيذ البرامج 
المختمفة ضمف الخطط التنموية المتعاقبة لمتصدي لمشكمة البطالة والحد مف آثارىا 

.  وتأثيراتيا في الفرد والمجتمع
كاف لعمماء النفس وكغيرىـ مف المختصيف دور ميـ في تحميؿ سموؾ 

العاطؿ عف العمؿ وفيمو والتعرؼ عمى العوامؿ الشخصية والبيئة المسؤولة عف 
باإلضافة إلى دراسة اآلثار السمبية لمبطالة في شخصية . العزوؼ عف العمؿ
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ويعّد عمـ النفس الصناعي وعمـ النفس . العاطؿ عف العمؿ بجميع جوانبيا
اإلرشادي والميني مف أكثر فروع عمـ النفس اىتمامًا بمشكمة البطالة 

(Goldsmith & Veum, 1996) حيث يعمؿ المختصوف في ىذه المجاالت ،
عمى توفير المعرفة العممية الدقيقة وتقديـ الخدمات اإلرشادية المتخصصة لمواجية 

مشكالت العمؿ والعماؿ، وفي توجيو العامؿ نفسيًا ومينيًا بما يحقؽ تكيفو مع 
المينة ومع زمالء العمؿ، وبما يحقؽ إنتاجا أفضؿ ويحقؽ الرفاىية والسعادة التي 

.  يتطمع إلييا الفرد والمجتمع

مشكلة البحث 

الشاب يفكر في بناء أوضاعو االقتصادية واالجتماعية باالعتماد عمى 
نفسو مف خالؿ العمؿ واإلنتاج السيما ذوي الكفاءات والخريجيف الذيف أمضوا 

الشطر الميـ مف حياتيـ في الدراسة والتخصص واكتساب الخبرات العممية، كما 
يعاني عشرات المالييف مف الشباب مف البطالة بسبب نقص التأىيؿ، وعدـ توفر 

عدادىـ مف قبؿ حكوماتيـ أو أولياء  الخبرات لدييـ لتدني مستوى تعميميـ وا 
وتفيد اإلحصائيات العممية اف البطالة ليا آثار سمبية وسيئة عمى الصحة . أمورىـ

إّف نسبة كبيرة مف العاطميف عف . النفسية كما ليا آثار عمى الصحة الجسدية
يشعروف بالفشؿ، وأنيـ أقؿ مف غيرىـ كما وجد أف نسبة منيـ يسيطر )العمؿ 

ّف يقضتيـ العقمية والجسمية منخفضة .  (عمييـ الممؿ، وا 
ف البطالة تعوؽ عممية النمو النفسي بالنسبة لمشباب الذيف مازالوا في  وا 

كما وجد اف القمؽ والكآبة وعدـ االستقرار تزداد بيف . مرحمة النمو النفسي
ّف ىذه الحاالت  العاطميف، بؿ يمتد ىذا التأثير النفسي إلى حالة الزوجات، وا 

وعند . النفسية تنعكس سمبيًا عمى الزوجة واألوالد فتزداد المشاكؿ العائمية
األشخاص الذيف يفقدوف الوازع الديني إذ يقدـ بعضيـ عمى شرب الخمور، بؿ 

ونتيجة . ممف يقدموف عمى االنتحار ىـ مف العاطميف عف العمؿ% 69ظير أّف 
التوتر النفسي تزداد نسبة الجريمة كالقتؿ واالعتداء بيف ىؤالء العاطميف، ومف 

مشاكؿ البطالة أيضا مشكمة اليجرة وترؾ األىؿ واألوطاف التي ليا آثارىا ونتائجيا 
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والسبب األساسي في ىذه المشاكؿ بيف العاطميف . السمبية، كما ليا آثارىا االيجابية
.  عف العمؿ ىو االفتقار إلى الماؿ وعدـ توفره لسد الحاجة

فرضية البحث 

ينطمؽ البحث مف فرضية أساسيا اف ىناؾ أسبابًا فأقمت مف مشكمة 
االستخداـ غير العقالني لموارد الدولة، : البطالة حتى قبؿ احتالؿ العراؽ منيا

والبطء الشديد في تنمية القطاع الزراعي، وىيمنة الذىنية العسكرية لدى قادة النظاـ 
السابؽ التي دفعت بو إلى توجيو موارد مالية كبيرة تزيد عمى اإليرادات النفطية 

قامة الصناعات العسكرية، وخوض الحروب  نحو األغراض العسكرية والتسمح، وا 
الخارجية والداخمية دوف مسوغ، مما أسيـ في تدمير البالد والمشاريع التي أقيمت 
عمى مدى أكثر مف أربعيف عامًا وقد أدت تمؾ السياسات اليوجاء إلى استيالؾ 
الثروة الوطنية دوف اف يصاحب ذلؾ خمؽ ثروة جديدة لتعويضيا مف اجؿ تحقيؽ 

.  التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية مف خالؿ تحسيف الدخؿ الفردي

هدف البحث 

ييدؼ البحث إلى بياف أف البطالة مف أعقد المشاكؿ التي تواجو البمداف 
والحكومات، وخاصة بمداف وحكومات العالـ الثالث، والفقيرة منيا عمى وجو 

الخصوص، لما يوافقيا مف تبعات سمبية ضارة عمى المجتمعات، حيث تظير تمؾ 
التبعات عمى شكؿ أمراض نفسية واجتماعية خطيرة تتحوؿ بفعؿ األياـ إلى 
انحراؼ أخالقي يصؿ إلى حّد اإلجراـ، كذلؾ يتحوؿ الكثير مف الفقراء إلى 

متسوليف يستجدوف قوت يوميـ بذٍؿ وميانٍة يصعب معالجتيا في المستقبؿ؛ ألنيا 
إذا استفحمت فإّف عالجيا يحتاج إلى الكثير مف الجيد والوقت والماؿ، والعراؽ بمد 

 الخيرات المتنوعة سواٍء الطبيعية أـ الزراعية أـ الصناعية وغيرىا، 
.  وفيو الكثير مف مصادر الرفاىية والرقي، بما يسد حاجات أبنائو إلى أعواـ قادمة

 

البطالة إفرازات الظروف السابقة  
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فالعراؽ مف أىـ الدوؿ المصدرة لمنفط، وثاني دولة مف حيث االحتياطي 
النفطي في العالـ، أصبح اليـو دولة مستوردة لمنفط ومشتقاتو مف الدوؿ المجاورة 
وىي دوؿ معظميا غير نفطية، والغرابة أبدًا في ذلؾ في بمد اقتصاده منيار، 

ومرافقو مدمرة، وبنيتو التحتية تحتاج إلى مميارات الدوالرات إلعادة بنائيا، وتثقؿ 
كاىمو ديوف باىظة، فقد مّر العراؽ بحروب طاحنة كمفتو خسائر اقتصادية معمنة 

 مميار دوالر خسائر الحرب العراقية اإليرانية و 450 مميار دوالر منيا 830بقيمة 
 مميار دوالر خسائر 150 مميار دوالر خسائر الغزو العراقي لمكويت، و230

عائدات النفط غير المتحققة بسبب العقوبات االقتصادية الدولية والحصار التجاري 
 عامًا، كؿ ذلؾ أدى إلى ىذه 13والمالي الشامؿ الذي فرض عمى العراؽ لمدة 

الظروؼ االقتصادية الصعبة التي يعيشونيا إلى اآلف وىي بالتأكيد إفرازات تمؾ 
.  الحروب

أسباب البطالة 

مف األيدي العاممة القادرة عمى أداء % 50البطالة في العراؽ تشكؿ 
الميمات العممية والوظيفية العضمية والفكرية، ىي نسبة كبيرة جدًا التجدي معيا 

 ألؼ 100بعض المعالجات البسيطة ىنا وىناؾ، فقد توفرت فرص عمؿ أكثر مف 
فرصة، وىي نسبة ضئيمة جدًا مقابؿ طوابير العاطميف بسبب سوء التصرؼ، وعدـ 
اإلدراؾ وضعؼ المسؤولية، فاف حؿ بعض الوزارات بشكؿ تعسفي خّمؼ أفواجًا مف 

فإف ىذه الوزارات تضـ . العاطميف عف العمؿ، وىي وزارة الدفاع والداخمية واإلعالـ
الكثير مف العناصر التي كانت تحت مظمة العمؿ في وزاراتيا والدوائر التابعة ليا، 
وقد كانت تدفع الرواتب لمنتسبييا في كؿ األحواؿ والظروؼ حتى إف كانت ىناؾ 

بطالة مقنعة واستيالكية أكثر مما ىي إنتاجية، وىناؾ عوامؿ مف شانيا زيادة 
: البطالة

وىو عامؿ ميـ ومؤثر في العممية االقتصادية، بحيث : الركود االقتصادي .1
ينخفض الطمب عمى األيدي العاممة نتيجة ليذا الركود، وبالتالي فانو يؤثر 

مباشرة في العممية االقتصادية لمفرد مف خالؿ قمة الطمب عمى العمالة 
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تعرض الشركات والمعامؿ اإلنتاجية إلى الخسائر بسبب العامؿ األوؿ الركود  .2
 . االقتصادي، مما يسبب تسريح العامميف في ىذه القطاعات وخاصة األىمية

سوء اإلدارة وىو مف العوامؿ االساسية في زيادة حجـ البطالة، حيث إف مف  .3
الواجب عمى الدولة تقسيـ الكادر البشري الذي ىو مؤىؿ لمقياـ باألعماؿ عمى 

فترات زمنية مدروسة ومبرمجة تالئـ الظروؼ التي يمر بيا البمد، فيناؾ 
الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة األمد، وىي تحتاج إلى أيٍد غير ماىرة، 

 وأخرى متوسطة ماىرة وكادٍر متقدـٍ كالميندس والطبيب والعالـ 

 بالرغـ مف احتياج اعدـ توفر فرص التعييف في دوائر الدولة ومعامميا ووزاراتو .4
 . تمؾ الوزارات لمتعييف مثؿ التعميـ، والصحة، والزراعة، وبقية الوزارات

 ىناؾ معالجات قامت بيا الدولة بتشغيؿ الطمبة في التنظيؼ، وىي حالة  .5
سمبية أكثر مما ىي ايجابية، فأف الشخص الذي يتعود عمى مصروؼ يومي 
يسد احتياجاتو، ثـ يقطع عنو ىذا المورد فجأة، فالبد أف يصاب باإلحباط 

 . والحسرة وعدـ الرضا

البطالـة والعولـمــة 

إف حجـ أو معدؿ التراكـ الرأسمالي وحده اليكفي لتفسير ظاىرتي البطالة 
نما البد مف أخذ الخصائص المؤسسية لمنظاـ االجتماعي واالقتصادي  والفقر، وا 

والسياسي باالعتبار، سواًء عند توصيؼ الظاىرة أو عند البحث عف سبؿ 
مكافحتيا في تطويره العميؽ لنظرية سميث وريكاردو اكتشؼ كارؿ ماركس القوانيف 
الموضوعية لمرأسمالية، مثؿ قانوف التراكـ، وقانوف القيمة الزائدة، وقانوف ميؿ معدؿ 
الربح العاـ إلى االنخفاض، وغيرىا التي تقود حتمًا إلى تعاظـ الثروة في يد القمة 
مما يجعؿ الكثرة عاجزة عف استيالؾ ما أنتجتو بسبب المحافظة عمى مستوى 

األجور عند الحد الضروري لممعيشة، فتنفجر أزمة التصريؼ عندما تتكدس القدرة 
اإلنتاجية غير القابمة لمتشغيؿ والمنتجات غير القابمة لمتصريؼ في جانب، 
.  ويتكدس البشر المنتجوف في جيوش العاطميف عف العمؿ في الجانب اآلخر

ويتحوؿ بحث النظـ الرأسمالية عف حؿ ألزماتيا إلى خارج الحدود عمى 
حساب اآلخريف، فيصبح ىناؾ عالـ ثاٍف وعالـ ثالث، مستنزفاف ويعيشاف تحت 
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الفرصة الذىبية لمرأسمالية االحتكارية وباألخص لقطبيا األكبر االمبريالية 
األمريكية لتعمف نياية التاريخ في شكؿ عولمة أمريكية، لكف التاريخ يعود ليعمف اف 
كؿ نياية ىي في الوقت نفسو بداية لشيء جديد، فالعولمة األمريكية تمد نقيضيا 
العولمة االجتماعية المضادة التي بدأت تنظـ صفوفيا بإفشاؿ اجتماعات قوى 

.   وتصعيدًا في الحجـ والقوة حتى اليوـ1998العولمة بدًء مف سياتؿ عاـ 
كاف الوطف العربي اقؿ مناطؽ العالـ إحساسًا بمخاطر ىذه العولمة، 
وتعبيرًا عف مواجيتيا إال أف صراعو مع الصييونية وقوتيا الضاربة إسرائيؿ 

المندمجيف مع الطغمة العالمية االمبريالية اندماجًا عضويًا، يجعؿ األمة العربية 
في خندؽ المواجية األوؿ مما يدعونا إلى القوؿ بخالؼ ما يرى الشاعر التركي 

وليس مبعث ىذه الرؤيا . ناظـ حكمت إّف أسوأ األياـ ىي األياـ التي لـ نعشيا بعد
اليأس والتشاـؤ مف إمكانيات الوطف العربي وطاقات األمة العربية اليائمة بجميع 

نما الميمات التي تؤدييا األنظمة والنظـ المييمنة عمى حركة  المقاييس، وا 
الجماىير العربية في إثقاؿ الحياة العامة والخاصة بما يفوؽ االحتماؿ مف الكوارث 
والمعوقات والقيود، حتى أصبحت ىذه النظـ المييمنة، والتي مات فييا اإلحساس 
بأّي ىٍـّ وطني أو أخالقي تجاه بمدىا، إنما تمثؿ مصالح الخارج في التعامؿ مع 
شعبيا، والتمثؿ مصالح شعبيا في التعامؿ مع الخارج، مما يجعؿ جميع قراراتيا 

وممارساتيا تنتج نتائج ذات آثار سمبية ومدمرة عمى جميع نواحي الحياة في بمدىا 
.  مف بيئة واقتصاد وأمف وطني ونوعية الحياة وشروطيا األساسية

الشاب والبطالــة 

يمكف اف ُتذلَّؿ البطالة بيف الشباب بالتركيز عمى تبني المشروعات 
اإلنتاجية كحؿ لمبطالة، حيث نجد في البداية إجماع االقتصادييف والخبراء وحسب 

:  عمى تعريؼ العاطؿ عف العمؿ بأنوILOما أوصت بو منظمة العمؿ الدولية 
كؿ مف ىو قادر عمى العمؿ، وراغب فيو ويبحث عنو ويقبمو عند مستوى األجر "

، وعمى ىذا الشاب أف يفكر بأسموب الينقصو اإلبداع "السائد، ولكف دوف جدوى
حتى يجد ضالتو في العمؿ المالئـ والمربح، والبطالة شبح يحيط بالخرجيف 
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العاطميف، وليا آثار اجتماعية خطيرة حيث نجد العاطؿ يشعر باإلحباط واليأس 
وعدـ االنتماء لمدولة، ىذا اإلحساس يؤدي إلى انتشار الجريمة بأنواعيا، إلى 

.  جانب االنحرافات الفكرية
وكمما طالت فترة التعطؿ أصبح ضررىا جسيمًا، حيث تؤثر تأثيرًا سمبيًا 
في المواىب الفنية والعقمية لمعامؿ فتضمحؿ مياراتو بؿ يفقد اإلنساف ميزة التعود 

تقانو ويتدنى مستواه، كما تؤدي البطالة إلى ىدر في الطاقات  عمى العمؿ وا 
 األسعار، األمر الذي ؿاإلنتاجية وانخفاض مستوى الناتج المحمي والدخؿ واختال

ينجـ عنو زيادة اعتماد الدولة عمى العالـ الخارجي لتأميف االحتياجات األساسية 
لمواطنييا، ومزيد مف المجوء إلى القروض والمعونات لتمويؿ شراء ىذه 

ضعاؼ القدرة  االحتياجات، مما يؤدي إلى التبعية لمراكز االقتصاد العالمي، وا 
.  التنافسية لالقتصاد المحمي في األسواؽ الخارجية

فعمى مستوى الفرد فإنو يكوف عالة عمى اآلخريف، األبويف غالبًا، وتيدد 
البطالة االستقرار السياسي، لممجتمع الف الشباب العاطميف عف العمؿ يضيقوف 
بأوضاعيـ المتردية، وليا أيضا آثار ديموغرافية نتيجة إلىماؿ الدولة لمريؼ، 
وتردي أنواع الوظائؼ والبنى التحتية مقارنة بما ىو عميو واقع عميو الحاؿ في 

الحضر في الكثير مف الدوؿ النامية، األمر الذي أدى إلى ىجرة متزايدة مف الريؼ 
إلى المدينة فضاًل عف اليجرة الخارجية، وىجرة العمالة الماىرة ذات الكفاءات 
العممية، كذلؾ ونتيجة لعدـ توفر فرص عمؿ ولعدـ حصوؿ الشباب عمى أجر 

يمكنيـ مف مواجية متطمبات الحياة المتزايدة، حتى إف الشباب في الدوؿ النامية 
 عامًا األمر الذي أدى إلى تفشي ظاىرة 40-35يؤجموف ارتباطيـ إلى سف الػ 

.  العزوبية والعنوسة والعزوؼ عف فكرة تكويف أسرة

املشروعات الصغرية حل ملشكلة البطالة 

المشروعات الصغيرة ىي الحؿ الذي اعتمدتو دوؿ العالـ كافة لحؿ مشكمة 
ىي وظائؼ حكومية، في حيف % 30-20البطالة، وبنظرة عامة نجد أف نسبة مف 

مف فرص العمؿ مشاريع صغيرة صناعية وخدمية، وفي ايطاليا فقط % 70اف 
 ألؼ مشروع فقط، يذكر 700 ألؼ مشروع، وفي الوطف العربي كمو 300مميوناف و
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مف مجمؿ المشروعات % 90أف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثؿ أكثر مف 
في معظـ دوؿ العالـ فضاًل عف انيا أصبحت اآلف تمثؿ القوة الدافعة وراء عدد 

.  كبير مف االختراعات
كما انيا تسيـ في تنمية االقتصاد المحمي مف خالؿ خمؽ فرص لمعمؿ 
واالستثمار والتصدير، وينظر إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمى أنيا مرحمة 
انتقالية في عممية التنمية االقتصادية، وفي ظؿ العولمة واالنفتاح التجاري العالمي 
تواجو المنشآت الصغيرة تحديات عديدة تجاه المنشآت الواسعة النطاؽ في عالـ 
غير مستقر وسريع التغيرات، حيث سيؿ السمع والخدمات الحديثة تزيد مف عبء 
المنافسة، وبما أف ىذه المشروعات تشكؿ غالبية المؤسسات العاممة في األسواؽ 
العالمية فاف السمطات المعنية تقـو بوضع إجراءات تنفيذية لدعـ المشروعات 

.  وجعميا أقدر عمى المنافسة

مشاكل الشباب يف جتربة املشروعات الصغرية 

الثقافة الوظيفية السائدة في المجتمع العربي التزاؿ تقـو عمى تفضيؿ 
العمؿ الحكومي عمى الرغـ مف انخفاض األجور الحكومية نسبيًا مقارنة بنظيراتيا 
في القطاع الخاص، وذلؾ لما تمنحو الوظيفة الحكومية مف مزايا قد التتوفر في 

غيرىا مف الوظائؼ األخرى، مثؿ االستقرار الوظيفي، وصعوبة الفصؿ بيف العمؿ 
والتأميف االجتماعي والصحي وظروؼ العمؿ األفضؿ وساعاتيا المريحة والمكانة 
االجتماعية وىو مايجعؿ العمؿ في الحكومة حمـ كؿ شاب عربي حتى إف كاف 

اليوفر الحد األدنى المطموب لإلنفاؽ أو المعيشة، فعمى سبيؿ المثاؿ في المجتمع 
 مميوف 5.5المصري يقدر عدد العامميف في القطاع الحكومي في مصر حوالي 

تقريبًا، أما في تركيا فالعدد نصؼ مميوف فقط، عمى الرغـ مف أف سكاف تركيا مثؿ 
.  عدد سكاف مصر تقريباً 

وفي بحث لمدكتورة نجوى الفواؿ حوؿ تفضيؿ العمؿ الحكومي، تبيف أف 
أما مف يفضموف العمؿ الخاص . يريدوف العمؿ في الحكومة% 92مايزيد عف 

مكانية الترقي فيو أسرع،  فذكروا اف األجر أعمى وأّنو يقدر طاقات الشباب، وا 
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وفي المجتمع . وفرص التدريب واكتساب الميارات ومرونة ساعات العمؿ أفضؿ
المصري نسبة محدودة مف الشباب ىي التي بادرت إلى مواجية الواقع بحموؿ 

.  عممية التخمو مف المغامرة
ومف أكثر المشاريع التي أقدـ الشباب عمييا نوادي االنترنت وخدمات 

المحموؿ، وباألخص في مصر رغـ إمكانياتيـ المادية المتواضعة أو شبو 
 سنوات إلى اف 5المعدومة أحيانا، فأزمة البطالة التي تتصاعد حدتيا منذ نحو 

العاـ الماضي طبقًا لتقديرات الجياز المركزي لمتعبئة العامة % 10،7بمغت نسبة 
واإلحصاء حفزتيـ عمى بدء مشروعات صغيرة، وفضاًل عف افتقارىـ لألمواؿ 

الالزمة إلقامة مشروعاتيـ بشكؿ مناسب فاف ضغوطًا اجتماعية تحيط بيـ، فمف 
ناحية يواجيوف مطالبة أىميـ بالبحث عف عمؿ يحقؽ ليـ دخاًل ثابتًا، فضاًل عف 
الضغوط التي تالحقيـ مف قبؿ أىؿ الفتيات الالتي يرغبف في االرتباط بيـ ألف 
المشاريع الصغيرة مف وجية نظر األىؿ لف تحقؽ االستقرار الالـز لبناء البيت 

.  واستمرار المعيشة الكريمة
ومف العوائؽ األخرى التي تواجو الشباب تمؾ المتعمقة بالخبرة في مجاؿ 
العمؿ، وبأىمية تدريب كوادر لممساعدة في تشغيؿ تمؾ المشروعات في حاؿ 
انشغاؿ أصحابيا بأعماؿ مكممة أو بشؤونيـ الخاصة، أو في حاؿ نجاحيا 

وتوسعيا، ويرفض عدد كبير مف الشباب الحصوؿ عمى قروض مصرفية حتى 
اليتعرض مستقبميـ إلى االنييار، إذا ما فشمت مشروعاتيـ، وفقدوا القدرة عمى 

سداد أقساط الديوف وفوائدىا حيث إف الصندوؽ االجتماعي لمتنمية يضع شروطًا 
يعّدىا عدد كبير مف الشباب بيروقراطية وغير متوافقة مع ظروؼ جيميـ، مثؿ 
اشتراطو اف يكوف لدى المتقدـ لمحصوؿ عمى قرض المكاف المناسب، تمميؾ أو 
إيجار إلقامة المشروع، وعدـ تمويؿ الصندوؽ إلنشاء المباني والتجييزات لموقع 
العمؿ، واشتراط تقديـ شيادة خبرة في حالة عدـ وجود مؤىؿ يتناسب مع طبيعة 

المشروع تكوف معتمدة مف مديرية القوى العاممة والتدريب، فضاًل عف فوائد 
.  طبقًا لحجـ القروض% 13-7القروض التي تتراوح ما بيف 
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-2005مشكلة البطالة يف إسرتاتيجية التنمية الوطنية للسنوات 

2007 
إزاء ىذه المشاكؿ وغيرىا، فإّف الضرورة الوطنية تقتضي توفير الدعـ 
الالـز لمقطاع الخاص ومساعدتو عمى النيوض مف أجؿ اإلسياـ في تحقيؽ 

التنمية االقتصادية، مما يؤدي بالنتيجة إلى النيوض باإلنتاج الوطني وتشغيؿ 
عمى أف ذلؾ يتطمب توفير الظروؼ المالئمة ووضع . األيدي العاطمة عف العمؿ

حد لسياسة اإلغراؽ التي تواجييا صناعتنا الوطنية في السوؽ المحمية ووضع 
خضاع المواد المستوردة إلجراء السيطرة النوعية والرقابة  ضوابط محددة لالستيراد وا 

.  الصحية
كما اف دعـ الصناعة الوطنية يتطمب إعادة نشاط صندوؽ التنمية 

الصناعية لدعـ المعامؿ المتوقفة والمتعثرة وتفعيؿ دور القطاع الصناعي مف أجؿ 
وفرض ضريبة االعمار . تمكينو مف توفير القروض المناسبة لمقطاع الخاص

إلى . عمى السمع الجاىزة بعد اإلنتاج وليس عمى المواد األولية% 5الحالية البالغة 
جانب ذلؾ ينبغي البحث عف فرص عمؿ لمفئات الميمشة مف النساء والمعوقيف 

وتوفير المبالغ . وأصحاب الميف والحرؼ العائمية والتركيز عمى المشاريع الكثيفة
الالزمة لمنح القروض الصغيرة ألصحاب ىذه الحرؼ، كما ينبغي عمى الدوائر 

المعنية إعداد آليات مناسبة لعمميات تدريب وتشغيؿ األيدي العاممة بما يؤدي إلى 
امتصاص المزيد مف العاطميف عف العمؿ حيث يعد القضاء عمى البطالة عاماًل 
ميما في استتباب األمف واالستقرار في البمد، وغني عف البياف اف إعادة النظر 

نصاؼ المتقاعديف مف شأنو اإلسياـ بصورة جدية  بمستويات الرواتب التقاعدية وا 
في توفير االؼ الوظائؼ لمخريجيف وغيرىـ مف الشباب المؤىميف لمعمؿ، كما 
ينبغي إعادة النظر في بعض المناىج الدراسية مف اجؿ تمكيف الشباب مف 

التحصيؿ العممي الذي يواكب التطور االقتصادي والصناعي في البمد، حيث تؤدي 
المناىج الدراسية دورًا ىامًا في إعداد األيدي العاممة المناسبة لتفعيؿ حركة إعادة 

.  االعمار
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-2005إّف مايمفت النظر ىو أف إستراتيجية التنمية الوطنية لمسنوات 
 قد خمت مف اإلشارة إلى وجود برنامج وطني واضح لمعالجة مشكمة البطالة 2007

في العراؽ، عمى الرغـ مف أف ىذه الوزارة في مقدمة الوزارات المعنية في ىذا 
الموضوع، إال أف التخفيؼ مف تفاقـ ىذه المشكمة يبقى باعتقادنا مرىونًا بالمباشرة 
الجدية في حممة االعمار ومبادرة الدوؿ المانحة إلى تقديـ ما وعدت بو مف أمواؿ 
لمبدء في ىذه الحممة، حيث عرضت السياسة االقتصادية السابقة عمى مدى العقود 

الثالثة المنصرمة االقتصاد العراقي إلى مشكالت كبيرة عمقت مف الخصائص 
السمبية التي كاف قد تميز بيا بسبب السياسات االقتصادية واالجتماعية لعيود 

التخمؼ العثمانية وعجز العيد الممكي عف التغمب عمى البطالة وتجاوزىا مف خالؿ 
.  تغيير وتعديؿ بنية االقتصاد الوطني والمجتمع

استنباط آلية ملعاجلة البطالة 

تسييؿ مياـ المستثمريف أصحاب رؤوس األمواؿ العراقييف واألجانب عمى  .1
وفؽ قوانيف وشروط تتالءـ وطبيعة العراؽ االقتصادية والبيئية إلقامة مشاريع 
صناعية وزراعية وتجارية جديدة، عمى اف تكوف تمؾ المشاريع ذات رؤوس 
نجاحو، والذي يسيـ  أمواؿ ضخمة بحيث تغطي المشروع المراد إقامتو وا 

إسيامًا فاعاًل في احتواء أكبر عدد مف العمالة العراقية حيث يصبح الطمب 
عمى األيدي العاممة العراقية ممحًا، فضاًل عف االنتعاش االقتصادي مف خالؿ 

طرح المنتوجات التي تنتجيا تمؾ الشركات وتحريؾ االقتصاد الراكد الذي 
تنسحب عميو عوامؿ اقتصادية شتى وفي العديد مف مسالؾ الحياة االعتيادية 

 والتنقؿ والبناء والكيرباء وبقية مكمالت البناء االقتصادي تكالمواصال
 األخرى

يجار  .2 فتح أبواب العمؿ في الزراعة مف خالؿ المزارع الجماعية، وتقسيـ وا 
األراضي الزراعية عمى وفؽ عقود تبـر بيف الدولة والمزارع بحيث تكوف ذات 

 . مردود ايجابي لمطرفيف
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الحد مف ظاىرة االستيراد العشوائي لمبضائع التي يحتاجيا المواطف، والتي  .3
يمكف تصنيعيا داخؿ القطر، وتوفير مستمزمات تصنيعيا لتكوف أجمؿ وأحسف 

 . وأرقى

مف أىـ مقومات الحد مف البطالة القضاء عمى حاالت التسرب مف المدارس  .4
حيث إف الكثير مف الطمبة تركوا مقاعد الدراسة وتوجيوا إلى العمؿ بفعؿ 

الحاجة أو العوز لعدـ وجود مصادر دخؿ تعيميـ مما أضاؼ مشكمة ومزاحمة 
 . لمعاطميف عف العمؿ

إف العراؽ بمد صغير قياسًا ببمداف أخرى مثؿ الصيف، ودولة مثؿ الصيف وىي  .5
 مميوف نسمة أو يزيد، ىي محدودة الموارد وليست دولة 700بمد المميار والػ

غنية كما ىو العراؽ، إف عمى العراؽ وقادتو اف يستفيدوا مف تجارب اآلخريف، 
ويضعوا نصب أعينيـ كيفية معالجة األزمات وخاصة مشكمة البطالة، حيث 

 كادرًا وسطًا يمكف االعتماد ادربت الصيف خريجي الدراسة اإلعدادية ليكونو
عميو في مختمؼ االختصاصات في عمـو الصيف، فمجموعة صارت تتعمـ 
في مجاؿ الطب، واألخرى في مجاؿ المحاسبة، وأخرى في مجاؿ التعميـ 

 . وىكذا حولوا كوادرىـ المتعممة تعميمًا متوسطًا إلى طاقة فاعمة

إعادة الحياة إلى المعامؿ والشركات التي توقفت بسبب السمب والنيب  .6
صالح  والتخريب وذلؾ بإعادة األيدي العاممة التي تسربت منيا وترميـ وا 

المكائف التابعة ليا، واستيراد مكائف جديدة متطورة عف طريؽ الدوؿ الصديقة 
 . والمانحة

إلزاـ الشركات األجنبية التي يستورد منيا العراؽ بضائع يمكف اف تصنع في  .7
العراؽ بفتح شركات إنتاجية داخؿ العراؽ تحمؿ امتيازًا مف الشركات األصمية، 

مثؿ شركات صنع السكائر والمواد الغذائية والمشروبات الغازية، وحتى 
الصناعات الثقيمة مثؿ السيارات والمكائف الزراعية، وىذا أوسع مجاؿ لمقضاء 
عمى جزء كبير مف البطالة، وتنشيط حركة العمؿ المتطور الذي تفتقر إليو 

 . الصناعات في البمد
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فتح مشاريع إنتاجية جديدة وخاصة التي تحتاج إلى أيٍد عاممة غير ماىرة،  .8
مثؿ مجازر الدواجف، حيث توفر المحـ وبيض المائدة التي نحف بأمس 

 . الحاجة ليا، ونستوردىا بكثرة مف البمداف األخرى
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Mechanisms of Coping with Youth 

Unemployment in Iraq 

Asst. Prof. Dr. Rawaa Zaki Younis
 

Abstract 
Unemployment is the most serious problem facing 

different states of world-developing and developed states due 

to their consequences and implications in economic, social and 

political aspects. Such problems constitute a virgin area for 

growing social and psychological maladies, in addition to 

spreading violence and crime, reducing living standards, and 

increasing those who are under poverty level. 
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