
البطالة في العراق 
الواقع والمعالجات 

دراسة تحليلية 
عن واقع البطالة في العراق 
أسبابها وآثارها ومعالجاتها 

االستاذ الدكتور 
محمد طاقة 



2

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

المحتويات :
اواًل : المقدمة 

ثانيًا : االستخدام الكامل والبطالة 
2-1- االستخدام الكامل 

2-2- مفهوم البطالة 
2-3- اشكال البطالة 

ثالثًا: آثار البطالة 
رابعًا: البطالة والفقر في العراق

4-1 واقع البطالة والفقر في العراق 
4-2 اسباب البطالة في العراق 

خامسًا: المعالجات 



3

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

أواًل: المقدمة 

المشاكل  واخطر  اهم  من  واحدة  البطالة  مشكلة   تعد 
االقتصادية واالجتماعية التي تواجه اقتصاديات ومجتمعات 
 . عديدة  وألسباب  سواء  حد  على  والنامية  المتقدمة  الدول 
وتختلف حدتها من دولة الى أخرى ومن مجتمع الى آخر ، وقد 
لحربي  نتيجة  مزمنة  بطالة  الى  العراقي  االقتصاد  تعرض 
فرض  الذي  االقتصادي  والحصار  والثانية  االول��ى  الخليج 
عليه في اوائل التسعينات من القرن الماضي فضال عن أن 
االحتالل االجنبي للعراق عام 2003 قد دفع مشكلة البطالة 
فيه لتتصدر سلم اوليات المشاكل التي يعاني منها الشعب 
التي  المعضالت  واعقد  اكبر  من  البطالة  وأصبحت  العراقي 
تواجهه فحل الجيش العراقي والمؤسسات األمنية والمدنية 
العمل  سوق  في  كبير  اختالل  الى  ادى  احتالله،  بعد  فيه 
وأصبح االقتصاد العراقي عاجزا عن استثمار العمالة ، فضال 
عن ضعف قدرته في استيعاب العمالة الجديدة ، مما ادى الى 
تفاقم مشكلة البطالة فيه لتصبح معضلة مستعصية ، لذا 
تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذه المشكلة مع بيان 

اسبابها واعطاء الحلول المقترحة للحد منها .



4

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

ثانيًا: االستخدام الكامل والبطالة 

أواًل: االستخدام الكامل :

ان المقصود لالستخدام الكامل في مفهومه البسيط يعبر 
عن الحالة التي ال يوجد فيها شخص بدون عمل ، وهذا يجرنا 
الناس  كل  تشغيل  باالمكان  يوجد  هل  التالي  السؤال  الى 
اجبار جميع  الكامل هو  الهدف من سياسة االستخدام  وهل 
الناس على العمل ؟ وخاصة اذا كانوا يفضلون الفراغ وأخذ 
قسط من الراحة او عدم العمل نهائيا ، وما هي عدد ساعات 
العمل في اليوم وما هي فترة العمل الذي يعمل فيها الفرد 

خالل  السنة .

ال  ذلك  مع  يعملون،  المجتمع  افراد  جميع  ان  حالة  وفي 
يمكننا ان نعتبر هذه حالة استخدام كامل باعتبار هؤالء هل 
تستغل كل جهودهم االنتاجية فالذين ال نستغل جهودهم 
كامل،  استخدام  حالة  في  اعتبارهم  نستطيع  ال  االنتاجية 
يعني  ال  الكامل  فاالستخدام  مقنعة،  بطالة  حالة  في  وانما 
اعطاء عمل لكل عامل، وانما اعطاء ذلك العمل الذي يستغل 

كل جهوده االنتاجية.

ثانيًا مفهوم البطالة 

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن احدى المشكالت 
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مستويات  اختالف  على  العالم  دول  تواجه  التي  االساسية 
تقدمها وانظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فلم 
تعد مشكلة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل اصبحت 

واحدة من اخطر مشاكل الدول المتقدمة .

كما تعد البطالة مؤشراً مهما لالداء االقتصادي، فاالقتصاد 
الذي يعاني من بطالة عالية ودائمة يفقد موارده المنتجة.

العمل  عرض  بين  التوازن  عدم  من  عادة  البطالة  تنشأ 
والطلب عليه، اي ان سوء التعادل بين عرض العمل والطلب 
البطالة  نشوء  الى  يقضي  بسرعة  تكافؤهما  وعدم  عليه، 
الفرق   : بانها  البطالة  تعريف  يمكننا  االساس  هذا  وعلى 
المأجورة وتعرف  بين كمية العمل المعروضة وكمية العمل 
العمل  في  الراغبين  االشخاص  تعطل  بانها  ايضا  البطالة 

والقادرين عليه .

وثمة خالف حول تحديد مفهوم البطالة او العامل المتعطل 
عن العمل، فمن يحدد البطالة انها تشمل فقط اولئك الذين 
اجر  وبأي  مهنة  اي  في  عمل  على  الحصول  يستطيعون  ال 
، ان كل  البطالة تعني  وفي اي مكان ومن وجهة نظرنا أن 
ويبحث عن  العمل  في  رغبة  ولديه  العمل  شخص في سن 
عمل ولم يجده فهذا الشخص هو في حالة بطالة ، ان هذا 
العمل في جميع  العاطلين عن  التعريف ينطبق على جميع 
انحاء العالم وبنفس الوقت هنالك اشكال عديدة للبطالة لذا 

البطالة تتخذ اشكال شتى .
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ثالثا : اشكال البطالة 

1- البطالة االختيارية والبطالة غير االختيارية 

بمحض  العامل   يختار  حيث   ، االختيارية  البطالة  تنشأ 
لو  التي  السبل  جميع  ايضا  بارادته  ويرفض  الفراغ  ارادته 
غير  البطالة  اما  العمل.  على  يحصل  ان  الستطاع  اتبعها 
االختيارية فتنشأ حينما يكون العامل قادرا وراغبا في العمل 
بموجب معدالت االجور السائدة او حتى بأجور اقل ولكنه ال 

يجد هذا العمل .

2-البطالة المقنّعة

عن  يعبر  مصطلح  وهي  المخفية،  بالبطالة  وتسمى 
دون  روات��ب  او  اجور  على  يحصلون  العمال  من  مجموعة 
الوظيفة،  تطلبه  الذي  المبذول  الجهد  او  العمل  من  مقابل 
وفي حالة االستغناء عنها ، ال يترتب على ذلك اي نقص في 
كبيرا  هدرا  يمثل  البطالة  من  النوع  فهذا   ، االنتاج  اجمالي 
لطاقات وموارد المجتمع وتكون انتاجية هؤالء تقارب الصفر 
وهي  والمالي  االداري  الفساد  انواع  من  نوعا  تعتبر  وهي 
ايضا يصعب احتسابها، لذا فان معدالت البطالة الرسمية في 
كثير من البلدان تنقصها الدقة فنرى مثال المعدل الرسمي 
والمعلن للبطالة 3 او 4٪ بينما المعدل الحقيقي قد يتجاوز 
الدولة  قبل  من  المقنعة  البطالة  عن  التغلب  ان   ،  ٪20 ال 
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يعني ان الدولة قادرة على توجيه مواردها المادية والبشرية 
باتجاه تحقيق التنمية.

3- البطالة االحتكاكية 

تتميز  التي  والصناعات  باالعمال  البطالة،  هذه  تنشأ 
في  تغيرات  نتيجة  تكون  او  االنتظام،  بعدم  بطبيعتها 
وقت  من  العمل  يحتاجه  ما  بسبب  او   ، الصناعية  العمليات 
نتيجة جهل  او  باختيارهم.  آخر  الى عمل  للتحول من عمل 
العمال بالمكان الذي يوجد فيه العمل او نتيجة لعدم تمكنهم 
ال  البطالة  هذه  اسباب  من  وان   . العمل  على  الحصول  من 
تمت بصلة الى حجم الطلب على العمل بوجه عام لذلك هي 

ال تنشأ  بسبب نقص الطلب العام على العمل .

4- البطالة الفصلية او الموسمية 

تحدث هذه البطالة نتيجة لتعاقب فصول السنة ، او نتيجة 
من  معينة  مواسم  في  االجتماعية  االحداث  بعض  لمجيء 
السنة، والبطالة الموسمية مصطلح يشير الى تغير الطلب 
على نوع معين من الوظائف والموظفين مع تغير المواسم، 
التي  القطاعات  في  واضحا  البطالة  من  النوع  هذا  ويكون 
الى  التي تحتاج  انتاج موسمية كالزراعة  اعمال  تشارك في 
ايدي عاملة في موسم الحصاد ، وكذلك قطاع السياحة فهو 
االخر يحتاج الى ايدي عاملة خالل الموسم الصيفي والشتوي 

كذلك ..



8

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

ان هذا النوع من البطالة تكون القوة العاملة فيها عاطلة 
عن العمل اثناء فترات محددة من السنة .

5- البطالة الفنية 

تطرأ  التي  الفنية  التحسينات  بسبب  البطالة  هذه  تنشأ 
واضمحاللها  القديمة  الصناعات  فتدهور  الصناعة،  على 
البطالة ما  انتشار  الى  ونشوء محلها صناعات جديدة تؤدي 
بين عمال الصناعة وهذه المشكلة تزداد خطورة كلما كانت 
النها   ، وسريعة  عديدة  الصناعة  على  تطرأ  التي  التغيرات 
تقضي الى تبدالت واسعة بالعمل بسبب الحاجة الى عمال 

ماهرين يستوعبون التطور التقني الذي حدث .

6-البطالة الدورية 

تنشأ هذه البطالة من الدورات االقتصادية ، وهي مرتبطة 
، حيث  الدولة  االقتصادي في  واالنتعاش  االنكماش  بفترات 
يظهر تباين في عدد العمال العاطلين عن العمل خالل هذه 
الفترة، فترتفع معدالت البطالة خالل فترة الركود، وتنخفض 
الدورية  البطالة  على  ويطلق  االقتصادي  النمو  فترة  خالل 

اسم بطالة نقص الطلب ، او البطالة العامة.

اسبابها  ان  البطالة،  انواع  موضوع  في  تقدم  مما  يتبين 
متعددة منها التحسينات الفنية التي تطرأ على وسائل االنتاج 



9

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

الفصلية  التقلبات  سبب  وكذلك  والزراعة(  الصناعة  )في 
العمل  وطبيعة  االقتصادية  ال��دورات  وكذلك  والموسمية 
يتعلق  فيما  ايضا  ومنها  آخر  الى  عمل  من  العمال  وتحول 
والعاهات  والجهل  الفنية  الخبرة  كانعدام  نفسه  باالنسان 
الجسمية او العقلية الجزئية وعدم االنضباط والتخلف واالمية 

.

ثالثًا: آثار البطالة 

عن  عاطال  المجتمع  من  جزء  كان  اذا  انه  الواضح  من 
العمل، فان الطلب الفعال يقل، نظرا لتناقص حجم القدرة 
الشرائية بسبب البطالة المتفشية وهذا ما يحمل المنتجين 
االستغناء عن عدد من  االنتاج ومن ثم  على تقليص حجم 
كلما  وهكذا  قبل  ذي  من  اكثر  البطالة  فتنتشر   ، العمال 
خطيرة  لدرجة  الطلب  حجم  انكمش  كلما  البطالة  ازدادت 
قيام  الى  يؤدي  وهذا  كبيرة،  بدرجة  االنتاج  حجم  وتقلص 
ينتقل  وبها  غفيرة  باعداد  العمال  تسريح  الى  المنتجين 
وكل   ، األسوأ  الى  سيء  من  البالد  في   االقتصادي  الوضع 
االنكماش  ويحدث  القومي  الدخل  هبوط  الى  سيؤدي  ذلك 

االقتصادي .

االجتماعية  االم��راض  من  تعتبر  البطالة  ان  عن  فضال 
والصناعي  المهني  النظام  الخطيرة وهي تدل على تدهور 
في البالد ، كما ان انقطاع الدخل بسبب البطالة سيجعل الفرد 
العاطل عن العمل متذمرا وفي حالة يأس وخوف شديد وقد 
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يندفع للقيام باعمال غير مألوفة ، كمنع اوالده من الذهاب 
في  االنخراط  الى  يضطر  او  االجر  وراء  سعيا  المدرسة  الى 
صفوف المجرمين او في زمرة الشحاذين والسراق، وبالتالي 

ينحرف اجتماعيا وخلقيا .

ومن اآلثار الناجمة عن البطالة ، فقدان االمن االقتصادي 
مما  االساسي  دخله  العامل  يفقد  حيث  والمجتمع  للفرد 

يعرضه واسرته للفقر والحرمان .

كما تؤدي البطالة الى اهدار قيمة العمل البشرية وخسارة 
الموارد  في  هدر  النها  االجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  في 
المدفوعات  ميزان  في  عجز  الى  كذلك  وتؤدي   ، البشرية 
والموازنة العامة ، وتؤدي الى خفض مستويات االجور نتيجة 
قبول العاطلين عن العمل الجر ادنى من االجر السائد مقابل 
التوازن في االجور  الى عدم  الحصول على عمل مما يؤدي 

واالسعار وتكاليف المعيشة .

 ، ونفسية  وعائلية  اجتماعية  معاناة  الى  البطالة  وتؤدي 
هذه المعاناة قد تدفع بالفرد الى تعاطي المخدرات وممارسة 

انواع العنف والجريمة او الهجرة.

الكامل  االستخدام  عن  واضحة  صورة  اعطينا  ان  بعد 
واالجتماعية،  االقتصادية  وآثارها  واشكالها  البطالة  وماهية 
وسبل  اسبابها  العراق  في  والفقر  البطالة  عن  سنتطرق 

معالجتها .
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اسبابها  العراق  في  والفقر  البطالة  رابعًا: 
وطرق عالجها 

1- واقع البطالة والفقر في العراق 

االوسط  الشرق  في  الدول  مقدمة  في  اليوم  العراق  يعتبر 
كون  عن  فضال  العمل  قوة  حجم  من  البطالة  نسبة  ارتفاع  من 
العراق من البلدان الغنية وتمتلك موارد مادية وبشرية تؤهله إن 
استغلها بشكل عقالني ومثالي ان يكون من البلدان التي تتمكن 
الدول  النهوض وتحقيق تنمية مستدامة تجعله في مصاف  من 
المتقدمة ، ولكن مع االسف لقد تم تدمير التجربة الوطنية التي 
حققها النظام الوطني منذ عام 1970 وحتى عام 2003 والتي 
والعلمي  والزراعي  الصناعي  المجال  في  كبيرا  تطورا  حققت 
والتربوي ، وباالمكان االطالع على تقرير التنمية البشرية الذي 
انجز عام 1994 وباشراف االمم المتحدة والذي يؤكد على التطور 
الذي حصل على االقتصاد العراقي بالنسبة لدليل التعليم ودليل 
الحقبة  تلك  في  البطالة  وكانت  الدخل.  ودليل  العمر  متوسط 

الزمنية متدنية ولم تصل اكثر من 6٪ من حجم قوة العمل . 

زيادة  بين  ومؤكدة  واضحة  عالقة  هنالك  ان  المعلوم  ومن 
البطالة وزيادة مستويات الفقر، فالبطالة تؤدي الى الفقر، بسبب 
فقدان االنسان الى عمله او لم يستطيع الحصول على عمل، اي 
فقدان دخله الذي يعتمد عليه في معيشته وسد حاجاته االساسية.
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ان الفئة التي تعاني من البطالة هي فئة الشباب التي تعد 
تراوحت  الذين  ان عدد  العراق، حيث  االكثر عددا في  الفئة 
مليون   )26( الى  وصل  سنة   )29  - )صفر  بين  اعمارهم 
الخبراء  ، وان هذه االرقام تدل وفق  من اصل )40( مليون 
العمل الستقبال  استراتيجيات تؤهل سوق  الى  الحاجة  الى 

االعداد الكبيرة من طالبي العمل سنويا .

نسبة  ان  لالحصاء  المركزي  الجهاز  اعلنها  ارقام  وحسب 
تبلغ  سنة   )29-15( العمرية  للفئة  الشباب  بين  البطالة 
)30.5٪( بينما االرقام التي اعلنها صندوق النقد الدولي ان 
معدل البطالة لدى الشباب في العراق تبلغ اكثر من )٪40( 
)مايو  في  الدولي  النقد  صندوق  احصاءات  حسب  وكذلك 
 ٪40 من  اكثر  بلغ  الشباب  عند  البطالة  معدل  ان   )2018
من اصل تعداد السكان البالغ )37( مليون نسمة وفي جميع 
الكليات  )5( مليون من خريجي  المحافظات وهنالك بحدود 
فان  اممية  الحصاءات  ووفقا  العمل،  عن  عاطلين  والمعاهد 
الجامعات  من  سنويا  يتخرجون  شخص  الف   )45( من  اكثر 
نحو  تخرج  وحدها   )2019( سنة  وفي  العراقية  والمعاهد 
50 الف طالب، تم تعيين نحو )2000( خريج فقط من هذا 
من  ويضاعف  يزيد  مما  جدا  ضخم  عدد  يمثل  وهذا  العدد، 
نسبة البطالة ومن ثم نسبة الفقر وباالخص بين الشباب كما 
الى اضعاف ما هو  ارتفعت  المقنعة هي االخرى  البطالة  ان 
معلن، علما ان عدد موظفي الدولة العراقية يقدر ب  )4.5( 
مليون موظف ذلك حسب تصريح وزير المالية )علي عالوي( 
منهم ربع مليون موظف فضائي، اي اولئك الذين يتقاضون 



13

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

اكثر من راتب او مسجلون كموظفين من دون عمل.

ان السياسات الخاطئة للحكومات العميلة المتعاقبة على 
البطالة  ارتفاع نسبة  السلطة ما بعد )2003( ساهمت في 
وزيادة نسبة الفقر كما ان الطبقة السياسية ، ال تعتمد على 
ذلك،  عن  تصور  اي  لديها  وليس  للتشغيل  واضحة  سياسة 
وانما تعاملت مع فرص التشغيل والتوظيف كمكاسب حزبية 
استغاللها  اجل  من  الجماهيرية  قاعدتها  لتوسيع  ضيقة 
العمل يدفعون ثمن  العاطلين عن  الشباب  لالنتخابات، وان 

متاجرة وفساد القوى السياسية بالموارد العامة للعراق .

ان آخر تقرير لبرنامج االغذية العالمي بلغت نسبة انتشار 
الى اكثر من )31٪( والبطالة تجاوزت  العراقيين  الفقر بين 
السابقة  السنوات  في  البطالة  نسبة  كانت  بينما   )٪40( ال 
ال تتجاوز ال )20٪( وبنحو )3( مليون شخص ال يجدون ما 
يكفيهم من الطعام . ان زيادة نسبة البطالة هي التي ادت 
البلدان  من  يعتبر  العراق  ان  رغم   ، الفقر  نسبة  زيادة  الى 

الغنية بموارده كافة .

االنخفاض  واهمها  جدا  كثيرة  ازمات  من  يعاني  العراق  ان 
الذي حدث على اسعار النفط وان الضرر الذي لحق باالقتصاد 
العراقي وزيادة نسبة البطالة والفقر هو بمستوى الضرر الذي 
لحق بالعراق جراء جائحة كورونا بل اكثر من ذلك !! واالوضاع 

االمنية السيئة والسياسية والفساد المالي واالداري.
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يصل  ما  لتمويل  النفط  عائدات  على  يعتمد  العراق  الن 
البطالة  ، لذلك ان معدالت  الحكومة  الى )85٪( من نفقات 
السكان  عدد  من   )٪40( الى  وصلت  حتى  تضاعفت  والفقر 
مقارنة ب )20٪( كانت مسجلة في السنوات االخيرة ، حيث 
انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من )6( مليار دوالر 

الى )1.4( مليار دوالر .

ان نسب البطالة والفقر في العراق تتباين بين المحافظات 
حيث تتجاوز النسب ال 50٪ في بعض المحافظات كمحافظة 
الكوت وصلت الى 56٪ وكذلك ذي قار ، حيث يعيش شخص 
الفقر في بلد  واحد من بين كل خمسة اشخاص تحت خط 
بين  البطالة  معدالت  وارتفاع  الفساد  استشراء  من  يعاني 

الشباب.

ازدادت  كورونا  جائحة  زمن  في  والفقر  البطالة  ان  كما 
التخطيط  اعلنت وزارة  الماضي  بشكل كبير جدا، في تموز 
يقدر  بارتفاع   )٪31.7( بلغت  العراق  في  الفقر  نسبة  ان 
)12٪( عن العام 2019 وهو معدل قياسي يسجل الول مرة 
كورونا  جائحة  نتيجة  الزيادة  هذه  وان   ،  2003 العام  منذ 
التي ادت الى فقدان الكثير من الناس لوظائفهم واعمالهم 
المتوقع  الى فقدان دخلهم ومصدر عيشهم، ومن  مما ادت 
زيادة نسبة البطالة والفقر عام 2021 ، بسبب غياب الخطط 
الكبيرة  المبالغ  ان  الحكومية واستمرار جائحة كورونا، علما 
التي تصرف على الدرجات الخاصة ورواتب الموظفين )اكثر 
من 4.5 مليون موظف( مع وجود فساد مالي واداري في كافة 
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مفاصل الدولة ، اديا الى هدر كبير في المال العام واعاقة 
البطالة  تستوعب  جديدة  وخلق فرص عمل  التنمية  عملية 
الفقر في  اصبح  لذلك   ، العراق  الفقر في  وتقلل من نسبة 
العراق كارثة تلحق االذى للذين يبحثون عن فرصة عمل من 

اجل الحصول على لقمة العيش.

والعام،  الخاص  القطاع  في  العمل  فرص  انعدام  ان 
وتعقيدات االوضاع االقتصادية في البالد الغاطسة بالديون 
واالزمات المستعصية رغم تنوع ثرواتها ، مما ادى الى زيادة 
عدد العاطلين عن العمل واصبح هناك جيوش كبيرة تعيش 
تحفظهم من  يجدوا فرصة عمل  ان  دون  العوز  وطأة  تحت 
 . الجوع والعوز والفقر وتحميهم من االنزالق نحو االنحراف 
مما اضطر الكثير من الشباب الى خيار االنتماء الحزبي بهدف 
الميليشيات  في  االنخراط  او  عمل  فرصة  على  الحصول 
من  للخالص  ايران  الى  والتابعة  شرعية  والغير  المسلحة 

البطالة والفقر القسري المفروض عليهم .

ومنذ  عملت  االحتالل  حكومات  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
االحصائية  المعلومات  من  الكثير  حجب  على  االحتالل 
وباالخص ما يخص موضوع البطالة والفقر في العراق حتى 
تخفي الكثير من الحقائق وباالخص الفساد المالي واالداري، 
الدراسة هي تقريبية  الواردة في هذه  لذا ان جميع االرقام 

وغير دقيقة .

واالرقام الواردة في الجدول اآلتي ، تم االعتماد على ما 
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اشارت اليه وزارة التخطيط ان نسبة البطالة في العراق الى 
 )٪20( الى   )2019( العراق  في  كانت  ان  بعد   )٪40( نحو 
وعزت ذلك الى الظروف التي رافقت انتشار وباء كورونا وما 

رافق ذلك من اجراءات احترازية كالغلق الشامل .

والجدول التالي يبين معدالت البطالة لالعمار 15سنة فما 
فوق وحسب المحافظات لسنة 2016 - 2021 

معدالت البطالة لالعمار 15 فما فوق 
حسب المحافظات لسنة 2016 ولسنة 2021 

البطالة لسنة المحافظةتسلسل 
2016

البطالة لسنة 
 2021

16،633،2دهوك1
12.224.4نينوى2
10.220.4السليمانية 3
9.919.8كركوك4
13.627.2اربيل5
5.711.4ديالى 6
20.641.2االنبار 7
9.819.6بغداد 8
7.314.6بابل9

7.114.2كربالء 10
10.821،6واسط11
10.821.6صالح الدين 12
9.519النجف13
11.923.8القادسية14
14.529المثنى15
14.929.8ذي قار 16
17.134.1ميسان 17
12.424.8البصرة18
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 2016 لسنة  البطالة  بمضاعفة  قمنا  الجدول  ه��ذا  في 
على  وحصلنا   .  2021 لسنة  البطالة  نسبة  على  للحصول 
على  تساعدنا  اقتصادية  مؤشرات  لنا  تمثل  تقريبية  ارقام 
اظهار حجم البطالة في العراق، رغم معرفتنا ان البطالة في 
ان  الجدول  من  ويتبين   ، بكثير  ذلك  من  اعلى  هي  العراق 
 )٪41.2( االنبار  بالمحافظات  تمركزت  البطالة  نسب  أعلى 
وميسان )34.1٪( ودهوك )33.2٪( والمثنى )29٪( وذي قار 
رغم عدم  )24٪( وهي نسب  والموصل  والبصرة   )٪29.8(

دقتها لكنها نسب عالية جدا .

هذا اذا علمنا ان نسبة النساء العاطالت عن العمل تقدر 
باكثر من )80٪( وان االيرادات المتأتية من النفط ال تؤمن 
اكثر من )1٪( من فرص للعمالة العراقية وبسبب الشروط 
بالقطاع  للعمل  العمل  قوة  تعزف  الخاص  للقطاع  القاسية 
الخاص وكل ذلك بسبب طبيعة االقتصاد الريعي الذي يعتمد 
على واردات النفط دون التركيز على القطاعات االقتصادية 

االخرى .

والجدول التالي يبين لنا حقائق عن نسبة الفقر في العراق 
وحسب المحافظات حيث يوجد مواطن واحد من كل خمسة 

اشخاص يعيش تحت خط الفقر .
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جدول يبين نسبة الفقر في العراق 
حسب المحافظات من خالل مسح الفقر لعام 2018

نسبة الفقر ٪اسم المحافظةالتسلسل

52٪المثنى1

48٪الديوانية 2

45٪ميسان 3

44٪ذي قار 4

37.7٪نينوى5

22.5٪ديالى 6

19٪واسط7

18٪صالح الدين 8

17٪االنبار 9

16٪البصرة 10

12.5٪النجف 11

12٪كربالء 12

11٪بابل13

10٪بغداد14

8.5٪دهوك15

7.6٪كركوك16

6.7٪اربيل17

6٪سليمانية 18 
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ومن الجدول اعاله يتبين ان محافظة المثنى تعد المحافظة 
قار  الديوانية وميسان وذي  وتليها  بأعلى نسبة فقر  االولى 

ونينوى.

لذا تحول الفقر في العراق من ظاهرة اقتصادية الى مأزق 
اجتماعي وسياسي، ومن المفارقات التي ال تصدق ان تنتشر 
ظاهرة الفقر في العراق وتتحول الى اشكالية في بلد غني 
جدا بثرواته البشرية الهائلة وامكانياته الطبيعية المتنوعة 
وكذلك  العذبة  المياه  وتوفر  الخصبة  االراضي  اتساع  من 
والغاز  الخام  النفط  وبالذات  المتعددة  المعدنية  ثرواته 

الطبيعي .

رابعًا : اسباب البطالة في العراق

االولى  الخليج  حرب  ومنذ  متراكمة  البطالة  مشكلة  ان 
والثانية واستفحلت بشكل كبير ومخيف بعد الغزو االمريكي 
بعد  المتعاقبة  العميلة  الحكومات  ظل  وفي  العراق  على 
اكثر  بتدمير  االمريكية  القوات  قامت  حيث   )2003( سنة 
)التقنية واالجتماعية( تدميرا  التحتية  البنى  من )85٪( من 
التي  الكهربائية  الطاقة  مصادر  كذلك  واستهدف   ، كامال 
عدد  ان  علما  والزراعة  الصناعة  في  المجتمع  عليها  يعتمد 
االنتاجية  طاقتها  بكل  تعمل  كانت  التي  العراقية  المصانع 
قبل عام )2003( نحو )178( الف مصنع حكومي ومختلط 
جميعا،  استهدافها  تم   ، وكبير(  ومتوسط  )صغير  وخاص 
العمل كذلك  ايقاف  ، وتم  العملية االنتاجية  واصبحت خارج 
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انقطاع   التقليدية بسبب  والصناعات  الصغيرة  المصانع  في 
ذلك  كل   ، االمنية  االوضاع  سبب  وكذلك  الكهربائي  التيار 
مما  ادى الى انقطاع اكثر من مليون ونصف المليون عامل 

وموظف عن العمل .

نفسه  والشيء  العراق  في  البطالة  نسبة  من  زاد  مما 
حدث مع القطاع الزراعي ، حيث التراجع الذي اصاب القطاع 
على  يعيشون  عراقي  مليون   )12( من  اكثر  هدد  الزراعي 
الزراعة بمعنى )3/1( ثلث االيدي العاملة يعملون في القطاع 
 ، االخ��رى  القطاعات  بقية  مع  ايضا  ذلك  وحدث  الزراعي، 
وقامت قوات االحتالل بحل الجيش العراقي واالجهزة االمنية 
مليون   )2( من  اكثر  تسريح  فتم  الدولة  مؤسسات  وبعض 
منتسب من هذه االجهزة والجيش ، ذلك ادى الى زيادة نسبة 
العراق وبشكل غير مسبوق بل مخيف،  والفقر في  البطالة 
باالضافة الى ذلك ان من اهم االسباب الهيكلية للبطالة في 
حول  والمتمحور  االقتصادي  النمو  نمط  في  تكمن  العراق 
االقتصادية  القطاعات  بقية  دور  واغفال  النفط  استغالل 
يوفر  ، حيث  لتوفير فرص عمل جديدة  والضرورية  االخرى 
النفط اكثر من )90٪( من االيرادات العامة واكثر من )٪70( 
من الناتج المحلي االجمالي اال انه ال يشغل سوى )1٪( من 

قوة العمل .

باالضافة الى ذلك، ان خصائص قوة العمل انها تفتقر الى 
الذي  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  الالزم  والتأهيل  التدريب 
خلق  في  العام  القطاع  على  التام  الشبه  االعتماد  من  يعاني 
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فرص عمل جديدة وان دور القطاع الخاص يكاد يكون هامشيا.

كما ان آثار الحروب وفقدان االمن وتوقف عمل القطاعات 
الهائل الذي  النشاط الخاص، والتدمير  االقتصادية وتدهور 
وتفاقمها،  البطالة  زيادة  الى  ادى  مما  التحتية  البنى  اصاب 
فضال عن ذلك ان نسبة البطالة والفقر في العراق ارتفعت 
النفط  اسعار  وانخفاض  كورونا،  فيروس  انتشار  بفعل 
االقتصادية  القطاعات  جميع  في  المشاريع  اغلب  وتوقف 
بسبب االجراءات الصحية أدت الى خسارة شريحة واسعة من 
العاملين باالجر اليومي مصادر دخلها ، كونها اصبحت خارج 
اطار النشاط االقتصادي وارتفعت نسبة البطالة في العراق 
بشكل غير مسبوق ، كما ان قرار الحكومة في خفض قيمة 
سوءاً  االمور  زادت  االمريكي  الدوالر  امام  العراقي  الدينار 
بالنسبة لهذه الشريحة، خصوصا مع ارتفاع االسعار لمختلف 
المواد المستوردة وتوقف التجارة واالعمال، ويعتبر ايضا النمو 
السكاني في العراق مشكلة كبيرة لم يتم مراعاتها والتعامل 
فان  الدولي  البنك  لتقديرات  وطبقا  صحيح،  بشكل  معها 
نفوس العراق تطورت من )7.3( مليون نسمة عام )1960( 
الي )39.3( مليون نسمة عام )2019( اي زاد اكثر من خمس 
مرات وان حجم قوة العمل المتوفرة نمت من )3،97( مليون 
 ، الفترة  نفس  خالل  مرات  ثالث  من  اقل  اي   )10.47( الى 
وهذا يعني ان معدل االعالة ارتفع بشكل كبير ، اي اصبح 
كل شخص واحد يعيل ستة اشخاص ، وعلى الرغم من كل 
الحروب التي فرضت على العراق والكثر من )40( سنة ورغم 
االطفال  من  الكثير  ضحيته  راح  الذي  االقتصادي   الحصار 
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والنساء والشيوخ، فان الضغط السكاني بقي يتنافس بشدة 
ومن المتوقع ان يصل حجم السكان الى )63( مليون نسمة 
بحلول )2050( ، كل ذلك ادى الى النحو المتزايد والمستمر 
للسكان، وسبب ذلك مشاكل اقتصادية وضغوط اقتصادية 
مضاعفة، مما ادى الى خلق ضغط كبير على سوق العمل ، 
 )٪40( من  اكثر  الى  لتصل  ترتفع  البطالة  نسبة  مما جعل 
من  اكثر  واصبح  الفقر  معدل  في  كبيرة  زيادة  ذلك  ورافق 
العراق  في  جديدة  وظائف  خلق  الى  وهذا سيؤدي   ،  )٪31(
فان  الدولي  للبنك  وطبقا  المتوقع  ومن  جدا  كبير  وبشكل 
بحلول  عمل  فرصة  مليون   )7-5( خلق  الى  بحاجة  العراق 
عام )2030( ، وكذلك من اسباب ارتفاع البطالة في العراق 
تعود الى جوانب عديدة تقع ما بين جوانب سياسية وتخلف 
المؤسسات االدارية في ادارة شؤون الموارد البشرية وغياب 
التنمية  وغياب  االقتصادي  الفكر  وغياب  التشغيل  سياسة 
البشرية ، مما جعل ما يجري في العراق بالجانب االقتصادي 
ومن  العراقي،  لالقتصاد  ممنهج  وتدمير  عارمة  فوضى   ،
االسباب المهمة التي ال بد من ذكرها اال وهو تفشي الفساد 
المالي  والفساد  الدولة،  مرافق  جميع  وفي  واالداري  المالي 
هو عدو التنمية ، وبما ان دور الصناعة والزراعة قد تراجع 
تماما عن  عاجزة  االحتالل  فان حكومات   ، جدا  كبير  بشكل 
توفير فرص عمل لهذا الجيش من العاطلين لذا فان الطلب 
الكلي على قوة العمل ال يحاكي العرض الكلي لقوة العمل 
ارتفاع  ذلك  الى  باالضافة  الفقر،  ونسبة  البطالة،  فتزداد 
االخر وبشكل  البالد، يسهم هو  االجنبية في  العمالة  اعداد 
كبري في هدر الموارد البشرية العراقية وخصوصا الشرائح 
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اعداد  تصل  حيث  والمهن،  الشهادات  اصحاب  من  المهمة 
وموظف  عامل  مليون  بنحو  العراق  في  االجانب  العاملين 
البطالة  ، وان استمرار نسبة  وذلك حسب احصاءات رسمية 
فان  العرض  والطلب ففي جانب  العرض  تتحدد في جانبي 
النمو السكاني المتزايد في العراق والذي تحدثنا عنه وصل 
الى 3٪ وهذا يمثل المصدر الرئيسي في زيادة عرض العمل، 
من  امثل  مستوى  تعيين  شرط  هناك  يكون  ان  يجب  لذا 
السكان ، ونرى ان من جانب الطلب على قوة العمل تراجع 
اكبر قدر ممكن من  العراقي على استيعاب  االقتصاد  قدرة 
هذه القوى نتيجة عدم قدرته على مواكبة الزيادة الحاصلة 
من قوة العمل التي تدخل الى سوق العمل سنويا عن طريق 
العراقي  االقتصاد  قدرة  عدم  وان  لها،  عمل  فرص  ايجاد 
ما  الى  تعزى  الكبيرة  العرض  كمية  استيعاب  على  وضعفه 

يأتي:

1- برامج الدولة على التحول الى اقتصاد السوق مما رافق 
ذلك تغيرات هيكلية لالقتصادالعراقي مما اعاق عملية خلق 

فرص عمل جديدة .

التي  ولالسباب  العام  القطاع  الشركات  اغلب  توقف   -2
ذكرناها سابقا وانخفاض قدرتها االنتاجية .

في  دوره  وضعف  الخاص  القطاع  امكانية  ضعف   -3
االقتصاد العراقي .
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يوجد  ال  اليوم  ولحد   )2003( ع��ام  االحتالل  منذ   -4
هروب  الى  ادى  مما  وامني  سياسي  استقرار  العراق  في 
والعرب  العراقيين  المستثمرين  وعزوف  االجنبي  االستثمار 
عن االستثمار في العراق، كون االستثمار يحتاج الى استقرار 

سياسي وامني.

مؤسسات  في  المستشري  واالداري  المالي  الفساد   -5
الدولة .

الشعب  وقليلة من  لدى فئة معينة  المال  6- تركز رأس 
والذين يفضلون االستثمار في الخارج .

7- االنفتاح الغير مبرر على البضائع المستوردة وباالخص 
اغلب  توقف  بسبب   ، الجودة  السيئة  االيرانية  البضائع 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

خامسًا: المعالجات 

وان  معالجتها،  وآليات  البطالة  مشكلة  عن  الحديث  كثر 
البطالة اصبحت تشكل كابوسا حقيقيا على عموم  مشكلة 
الدراسة،  التي ذكرناها في هذه  العراقي ولالسباب  الشعب 
لهذه  والحلول  بالمعالجات  الخاصة  القرارات  من  الكثير  وان 
العراقي  االقتصاد  كاهل  اثقلت  والتي  المعقدة  االزم��ة 
مدروسة  غير  وق��رارات  معالجات  كونها  العراقي،  والشعب 
بل تكاد تكون مستحيلة النها ابتعدت عن الحلول الواقعية 
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الرسمية  والمؤسسات  النافذة  القوانين  الى  تستند  والتي 
الموجودة ، بشرط االلتزام لتنفيذ هذه المعالجات وبعكسه 
 ، الزمن  مرور  مع  تتفاقم  بل  قائمة  ستبقى  المشكلة  فان 
احصائية حقيقية عن  بيانات  توفير  العمل على  بد من  فال 
حجم البطالة وحسب الفئات العمرية ومعالجة البطالة حسب 
االولويات ، وحسب االحصاءات المتوفرة نجد ان الفئة االكثر 
بلغت  الشباب حيث  العمل هم  توفر فرص  ضررا من عدم 

نسبة البطالة للفئة )15 - 24 سنة ( )67 ٪( .

التي ذكرناها والتي تقف  ومما تقدم فان جميع األسباب 
يصبح  العراقي،  االقتصاد  في  البطالة  ظاهرة  بروز  وراء 
الكفيلة  الخطوات  اتخاذ  خالل  من  معالجتها  الضروري  من 
والشمولية  العلمية  النظرة  ووفق  المشكلة  هذه  لمعالجة 
وليس  متكامال  حال  يتطلب  والذي  العراقي  االقتصاد  لواقع 
االقتصاد  واق��ع  تحاكي  ان  بد  ال  المقترحات  وه��ذه  مجزأ، 

العراقي ومن اهم هذه المعالجات :

أواًل: العمل وبكل الوسائل على اعادة التوازن بين العرض 
الكلي للعمل والطلب عليه ، بحيث يتمكن الطلب الكلي ان 
يحاكي العرض الكلي في المجتمع ومن اجل تحقيق ذلك ال 
الكفيلة بتحقيق هذا  اتخاذ عدد كبير من االجراءات  بد من 

الهدف ومن هذه االجراءات :

1- ان يتم تبني استراتيجية تتسم بالشمولية والموضوعية 
وتحقيق  القومي  الدخل  مصادر  تنويع  اجل  من  والواقعية 
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من  النفط  ثروة  من  العراق  يملكه  مما  القصوى  االستفادة 
اجل تحقيق رفع معدالت النمو االقتصادي .

2- وبناء عليه يجب العمل على معالجة االختالالت الهيكلية 
التي يعاني منها االقتصاد العراقي، وباالخص تحقيق النمو 
المتوازن بين قطاعات االقتصاد القومي كالصناعة والزراعة 
وقطاع الخدمات ، واعادة النظر في مساهمة هذه القطاعات 
في الناتج المحلي االجمالي دون االعتماد على واردات النفط 
فقط وتشجيع االستثمار الوطني والعربي واالجنبي في هذه 
القطاعات حتى تتمكن من خلق فرص عمل جديدة الستيعاب 

قوة العمل الهائلة والتي تبحث عن فرص عمل .

3- تشجيع االستثمارات االجنبية واجتذابها لالستثمار في 
هذه  ومن  الوطنية  المصلحة  تضمن  ضوابط  ووفق  العراق 
الضوابط استيعاب اكبر قدر ممكن من العراقيين العاطلين 
عن العمل وهذا يتطلب توفير المناخ االستثماري الضروري 

لتشجيع االستثمارات المحلية االجنبية .

4- ال بد ان يسهم القطاع العام والخاص في القضاء على 
هذه المشكلة المعقدة .

5- العمل على تدريب وتأهيل االيدي العاملة غير الماهرة 
حديث  اقتصادي  نشاط  اي  لمواكبة  جدا  ضرورية  كونها 

ويعتمد على التكنولوجيا.
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نحو  يتجه  االستثماري  االنفاق  يكون  ان  التأكيد على   -6
توفير  على  كبير  اثر  من  لها  مما  االرتكازية  البنى  تطوير 

فرص للعمل .

علما ان البطالة المزمنة التي يعاني منها العراق من الصعب 
جدا حلها دون تدخل الدولة وبشكل مباشر وفعال وان توضع 
خططها وبرامجها وسياسات تشغيل فعالة من اجل تحقيق 
ذلك وتعمل على تشجيع االنتاج الوطني الصناعي والزراعي 
المستوردة  بالمنتجات  السوق  اغ��راق  لسياسة  حد  ووضع 
والسيطرة على  االجنبية  العمالة  ادخال  وتعمل على تقنين 
تحقيق  اجل  من  صارمة  اجراءات  واتخاذ  الحدودية  المنافذ 
العمالة  ان اغلب  الى  العراقي  العمل  ذلك، حيث صرح وزير 
على  والعمل  شرعية،  غير  بطرق  العراق  يدخلون  االجنبية 
ونقل  وزراع��ة  صناعة  من  االقتصادية  القطاعات  تفعيل 
وسياحة وتعدين وغيرها من اجل امتصاص االيدي العاملة 
العاطلة عن العمل، مع ضرورة التعاون بين القطاعين العام 
والخاص ودعم القطاع الخاص للقضاء على البطالة  والحد 
القطاع  على  المستحيل  فمن   ، نسبتها  ارتفعت  والتي  منها 
وعلى  العاطلين،  من  الكبير  العدد  استيعاب  وحده  العام 
للسياسة  مركزيا  هدفا  البطالة  مكافحة  مسألة  تكون  ان 
والعمل  االستثمارية   للبرامج  االولوية  واعطاء  االقتصادية 
خلق  على  والعمل  المتضررة  للمناطق  حوافز  خلق  على 
بالنظام  االرتقاء  عبر  العاملين  كفاءة  ورفع  بشرية  تنمية 
واشاعة  والتدريب  التأهيل  العادة  برامج  ووضع  التعليمي 
استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي واالبتكار 
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وتخصيص الموارد المالية الالزمة لذلك مع ضرورة توظيف 
العوائد النفطية الغراض االستثمار والتنمية االقتصادية .

العراق من  احتالل وغزو  السياسي ومنذ  للواقع  والمتتبع 
قبل الواليات المتحدة االمريكية والى يومنا هذا ، يصبح من 
المستحيل تنفيذ ما ورد من معالجات علمية وواقعية للبطالة 
المتعاقبة على حكم  العراق في ظل حكومات االحتالل  في 
والكيان  وامريكا  ايران  من  كل  عليها  تهيمن  والذي  العراق 
الصهيوني والتي تأتمر وتنفذ ما تريده هذه القوى المحتلة 
باالقتصاد  كامل  بشكل  تتحكم  التي  ايران  خاص  وبشكل 
العراقي وذلك من خالل عمالئه بالسلطة والبرلمان العراقي 
المسلحة  الميليشيات  هيمنة  خالل  ومن  ايران  الى  العميل 
ايران  تمكنت  بحيث   . الدولة  مرافق  جميع  على  الوالئية 
السوق  واغرقت  العراقي  االقتصاد  داخل  في  التغلغل  من 
بحيث   ، النوعية  جيدة  وغير  الفاسدة  ومنتجاتها  ببضائعها 
وصل الميزان التجاري بين العراق وايران الى 20 مليار دوالر 
االول من  المستفيد  ايران  واصبحت   ، ايران  ولصالح  سنويا 
عرقلة  الى  ايران  تسعى  لذلك  العراق  في  السيئة  االوضاع 
تطوير  او  صناعة  ببناء  تسمح  ولن  كامل  بشكل  التنمية 
ايضا  المستحيل  من  ويصبح   . والخدمي  الزراعي  القطاع 
مالي  فساد  بوجود  العراق  في  والفقر  البطالة  على  القضاء 
واداري قل نظيره مستشري في جميع مرافق الدولة بحيث 
كانت  والتي   ، مليار دوالر  اكثر من 780  تبديد وسرقة  تم 
كافية للقضاء على البطالة والفقر لو كان لدى الحكومات نية 
لخلق تنمية وتنشيط االقتصاد العراقي، كما اكد ذلك )عادل 



29

االستاذ الدكتور محمد طاقة البطالة في العراق  الواقع والمعالجات 

الركابي( وزير العمل والشؤون االجتماعية في  العراق حيث 
قال : )الى اآلن ال توجد معالجات حقيقية لمسألة البطالة( .

والجميع يعلم ان حكومات االحتالل جاءت لتدمير االقتصاد 
العراقي وتدمير المنظومة االجتماعية للبلد من خالل اشاعة 
الفوضى وسرقة اموال العراق ورهن اقتصاده لدول االحتالل 
ولهذه  والتخلف  والفقر  البطالة  واشاعة  السنين  لعشرات 
االسباب قاموا بتدمير التعليم والمؤسسات الصحية ، وعليه 
ومن اجل تطبيق االصالحات والمعالجات االقتصادية للقضاء 
ال  منه،  الحد  االقل  على  او  العراق  في  والفقر  البطالة  على 
البلد  تنظيف  خالل  من  اال  العرقي  الشعب  امام  خيار  يوجد 
من الفاسدين والمجرمين والميليشيات وطرد المحتلين من 
البلد وباالخص المحتلين االيرانيين وتغيير النظام السياسي 
برمته وخلعه من جذوره والمجيء بسلطة وطنية تهتم في 
ذلك  وبعد  وسياسيا  وامنيا  واجتماعيا  اقتصاديا  العراق  بناء 
يصبح باالمكان تنفيذ مقترحاتنا حول معالجة البطالة والفقر 

في العراق.

2021/5/20
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