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املستخلص

إن ىدف تحقيق األمن االقتصادي لألنسان ينبغي أن يكون عمى رأس األولويات الوطنية واىتمامات
أي دولة في العصر الحديث وذلك بسبب ارتباطو الوثيق بحياة األنسان وادارة ثروات البالد من جية
.وعالقتو المباشرة في تحديد دخل األنسان من جية أخرى

ويبدو إن معضمة الحصول عمى ا لعمل ومن ثم الدخل لممواطن العراقي أصبحت شائكة لمحكومات

 تقريباً مما أدى إلى انتشار ظاىرة الفقر والتخمف بسبب عجز الحكومات1980 المتعاقبة منذ العام

 إذ يالحع.2003 عن توفير فرص العمل لمفرد العراقي ألسباب سياسية واقتصادية خاصة بعد العام

غياب التخطيط الستراتيجي لمدولة في ىذا المجال مما أدى إلى مزيد من االختالالت في ىيكل
.االقتصاد العراقي

An Analysis of Indicators of Economic Security for Individual in Iraq.

Dr. Amer Jameel Abdul Hussein
ABSTRACT
The aim of achieving economic security for individuals should be on the top
of national priorities and the interests of any state in modern age, as it is
closely related to the individual's life and to the management of state
resources in the one hand, and its direct effect on determining the individual's
income, on the other.
The problem of having a job, and then stable income for Iraqis, became
complicated for the successive governments, nearly since 1980. This led to
the spread of poverty and ignorance, as the governments are unable to provide
job opportunities for Iraqi citizens due to political and economic reasons
especially after 2003. In addition to that, the absence of strategic planning
caused more disruption in the structure of the Iraqi economy.
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املـقـذهـت :
أصبحت قضية األمن االقتصادي في العراق التؤرق الحكومات المتعاقبة بعد العام  ، 2003نتيجة

لتزايد معدالت البطالة واألعداد الكثيرة من الداخمين لسوق العمل سنوياً خاصة من خريجي المعاىد
والجامعات الذين يقدر عددىم بعشرات اآلالف سنوياً  ،يقترن ذلك بوجود اختالالت ىيكمية في
االقتصاد العراقي تعمقت ىذه األختالالت بسبب اعتماد الموازنة بدرجة كبيرة جداً عمى ايرادات النفط

ومن ىنا تبدو معضمة البطالة في العراق شديدة الوطأة عمى السكان بفعل الحروب المتتالية التي

خاضيا النظام السابق وغياب استراتيجية متكاممة لبناء اقتصاد العراق من قبل الحكومات المتعاقبة

التي أعقبت النظام السابق مع استيطان ظاىرة العنف وانتشار الفساد المالي واإلداري والركود
االقتصادي  ،مما فاقم من مشكالت الفقر ولعل الشريحة األكثر تضر اًر من كل ذلك ىي فئة الشباب
المعول عمييم في بناء البالد وحماية أمنيا ورسم مستقبميا إذ تضيق أماميم فرص العمل  ،وتبدو

التجربة العراقية دراسة حالة لممعالجات القاصرة لمتخفيف من معضمة البطالة بوصفيا نتاجاً ألختالل

ىيكمي وكذلك قضية الدخل بوصفيا األساس لممعيشة ناتجة عن سوء توزيع لمثروة بغياب الرؤية

الوطنية لركائز األمن االقتصادي.
هذف البحث:

ييدف البحث الى بيان مشكمتي العمل والدخل في االقتصاد العراقي بوصفيما من مكونات األمن

االقتصادي لألنسان وأسباب تفاقيما ومن ثم معالجة تمك األسباب.
هشكلت البحث:

تعد مشكمة أو غياب األمن االقتصادي لألنسان معضمة تفاقمت منذ عقود مضت وأدت إلى اإلضرار

بالمواطن العراقي وتجمت بمظاىر الفقر والتخمف واقترن ذلك بغياب المعالجات العممية والعممية
لمتخفيف من وطأتيا عمى الفرد العراقي.
فرضيت البحث:

((من غير الممكن حل معضمة األمن االقتصادي لألنسان في العراق من دون معالجة جذرية
لالختالل الييكمي في االقتصاد العراقي مع وجود إرادة سياسية لحل ىذه المعضمة)).

وألجل دراسة مشكمة البحث تم تقسيم البحث الى أربعة أقسام يتناول األول مفيوم األمن البشري فيما

يتناول القسم الثاني خصائص االقتصاد العراقي أما القسم الثالث فتطرق الى األمن االقتصادي في
العراق وأخي اًر أختتم البحث بالقسم الرابع منو ببعض االستنتاجات التي توصل ليا البحث وتقديم
المقترحات بيذا الخصوص.
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ً
أوال  :هفهىم األهن البشري
يمكن تعريف األمن البشري عمى أنو أمن األنسان من الخوف (القير  ،الضعف  ،التيميش) والحاجة
(الحرمان وعدم التمكين االجتماعي) أي محاولة خمق ديناميكية تدمج األنسان في األولويات التنموية

والسياسية بدل التركيز عمى استقرار النظام السياسي وبيئتو (برقوق محسن  ،األمن األنساني ومفارقات
العولمة  ،عنوان الوثيقة  )boulemkahel.Yolasite.comوكما طرحت االمم المتحدة مفيوم األمن

البشري ( )Human Securityفي عام  1994وىو مفيوم واسع يعالج قضايا جوىرية في التنمية
االجتماعية يعني بأيجاز ((سالمة الناس من التيديدات المزمنة مثل الجوع  ،المرض  ،االضطياد
والحماية من االختالالت المفاجئة والمؤلمة في انماط الحياة اليومية سواء في البيوت أم في االعمال أم

في المجتمعات المحمية وىذه التيديدات يمكن ان تؤثر في جميع مستويات الدخل والبطالة والتنمية في
اي بمد( ))..تقرير التنمية البشرية لعام  ، 1994لبنان  ،ص )23وعمى اساس ىذا التعريف  ،فأن
المفيوم يرتكز عمى دعامتين رئيستين ىما :

أولا  :السالمة من االخطار التي تتصل بتيديد حياة االنسان وتمحق بو االذى وربما الموت المبكر مثل
الجوع والمرض واالضطياد.
ثانيا :حماية االنسان من التغييرات المفاجئة التي تؤذي وتنال من كرامتو كمخموق كرمو هللا بأحسن

تقويم  ،ودرء اف ارزات تمك المتغيرات عنو بوسائل مالئمة والتي تضغط عميو يومياً سواء في منزلو أم
في مدينتو أم في مكان العمل.

وينبغي التأكيد ىنا عمى ان ىذه االخطار والتيديدات ال تقتصر عمى بمد معين من حيث التقدم

االقتصادي والحضاري من عدمو وانما تشمل البمدان الغنية والفقيرة معاً.

لذلك فأن الذي يشير الى ما اذا كان االنسان في بمد ما يعيش وسط منجزات األمن البشري  ،وىو ما
تقدمو الدولة لو من مكونات ىذا األمن ومنيا األمن االقتصادي بحيث يندر ان تجده قمقاً في حاضره

ومتشائماً في مستقبمو والقمق كما ىو معروف ىو آفة العصر ألنو يقتل في االنسان كرامتو وابداعو معاً
 ،فال ابداع من دون االستقرار ولذلك فأن من خصائص األمن البشري  ،االىتمام باالنسان وابداعو من
طفولتو حتى شيخوختو فيو اي األمن البشري يبحث في الكيفية التي يعيش فييا االنسان في مجتمع
ما وبمدى حريتو في ممارسة خياراتو التي تحفع حقوق االخرين والفرص المتاحة لو في الدخول الى

السوق والوظيفة المناسبة لقدراتو والدخل المجزي لمعيشة تميق بو وبعائمتو بعيداً عن الصراعات
( )conflictsبمختمف اشكاليا ومن خصائص األمن البشري ايضاً والتي ىي في الوقت نفسو من

طرائق نجاحو  ،ضمانو عن طريق الوقاية المبكرة  ،اذ ان درء التيديدات قبل استفحاليا ىو بالتأكيد
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أقل تكمفو بعد تعقدىا وتحوليا الى معضالت ومن خصائصو أيض ًا ان مكوناتو كل ال يتج أز  ،فيي
متداخمة ومترابطة تكمل الواحدة االخرى  ،تتغذى عمييا وتغذييا في الوقت نفسو.
واذا كانت قمة (كوبنياغن) لمتنمية االجتماعية التي عقدت في العام  1995قد جعمت األمن البشري
محو اًر ليا  ،فأن ذلك وبسبب ان غياب ىذا األمن والعالم يشيد تطورات تكنولوجية ىائمة في مختمف

الميادين يعد كارثة لمبشرية  ،تمك البشرية التي حققت انتقاالت مذىمة في وسائل الرفاىية الى جانب

االسمحة الفتاكة ايض ًا والصراعات الدموية وتوسع ظاىرة االرىاب بمختمف اشكالو لكنيا ايض ًا اي
البشرية عجزت بالمقابل في ثالثة ارباع العالم تقريباً عن ان تكفل جوانب من األمن البشري لمناس

منيا تنظيم داعش االرىابي بضرب امن العراق وقتل مواطنيو وفي نايجيريا (بوكوحرام) يقتل ويتاجر

بالنساء  ،والتنظيمات االرىابية في مصر وليبيا ودول اخرى تقتل وتخرب وترىب الناس وىكذا .وان

ابعاد او عناصر األمن البشري تتجمى في الحصول عمى الحدود الدنيا من األمن االقتصادي ،

الغذائي  ،الصحي وحصولو عمى األمن البيئي الذي يعني حمايتو من الكوارث الطبيعية والحفاظ عمى
البيئة من تدمير االنسان واألمن الفردي الذي بمقتضاه تتم حماية األنسان من العنف المادي من طرف

الدولة  /الدول وكذلك األمن المجتمعي الذي يقوم عمى ضمان االستمرار في العالقات األجتماعية

أخير العنف السياسي الذي يضمن لمبشر العيش في
التقميدية والحماية من العنف العرقي  /الطائفي و اً
كنف مجتمع يضمن ويرقي حقوق األنسان (دمحم الميدي شنين  ،تحوالت مفيوم األمن األنساني ،
.)www.boho the blogespot.com
ً
ثانيا  :خصائص االقتصاد العراقي
نعتقد ان من االفضل البدء بتوضيح خصائص االقتصاد العراقي  ،قبل الكالم عن مؤشرات
وتفاصيل األمن االقتصادي العراقي  ،وذلك ألن ضعف أو قوة األمن االقتصادي ناتجة اساساً من قوة
االقتصاد او ضعفو.
لعل ما يثير االنتباه في الشأن االقتصادي العراقي  ،ىو تعايش األضداد في ىذا االقتصاد  ،فيناك
موارد متنوعة ومنيا ماىو استراتيجي عمى النطاق العالمي (النفط والغاز) الى جانب الفقر والتخمف
االقتصادي وتشوه البنية الثقافية إن ىذه الظواىر تؤشر خمالً بنيوياً خطي اًر منذ  2003ولغاية نياية
العام .2014
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يمكن وصف القتصاد العراقي في العام  6102بالتي:

 .0اختالل الهيكل القتصادي:
ويعني ذلك األىمية النسبية لمقطاعات االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي واأليدي
العاممة :فعمى سبيل المثال تبمغ مساىمة قطاع النفط بنسبة  %75في الناتج المحمي
اإلجمالي لمعظم السنوات التي تمت العام  2003ومنيا سنة  2012في حين تبمغ ىذه النسبة
في دول مجمس التعاون الخميجي نحو  %38لمسنة نفسيا (التقرير االقتصادي العربي الموحد
 ، 2013صندوق النقد الدولي  ،ابو ظبي  .)2013 ،والجدول رقم ( )1يبين نسبة مساىمة
قطاع النفط في الناتج المحمي اإلجمالي.
ويظير ىذا االختالل االقتصادي جمياً عند اإلشارة الى مساىمة قطاع الصناعة التحويمية في
الناتج المحمي اإلجمالي لممدة نفسيا فقد بمغت نحو  %2فقط لمسنوات (، )2012-2004
في حين كانت ىذه النسبة قد بمغت نحو  %8في العام  1999وكذلك في العام  2001إذ
كانت ىناك مصانع تعمل في ىذا القطاع ومنيا مصانع البتروكيمياويات والحديد والصمب
واأللمنيوم واالطارات والبطاريات وغيرىا  ،ويبين الجدول رقم ( )1ىذا االختالل إذ خصصت
مبالغ ضئيمة لقطاعي الصناعة والزراعة مما أدى الى تخمفيما وانخفاض مساىمتيما إذ لم
يخصص لقطاع الصناعة في موازنة  2012سوى  %1من الموازنة وفي )%0,7( 2013
وموازنة ( )%0,5( 2014و ازرة المالية  ،الموازنة العامة لمسنوات  )2014،2012،2013في
حين بمغت  %24لموازنة  2015و  %1,8لعام ( 2016و ازرة المالية،الموازنة العامة،موازنات
.)2015/2014

ان قوة اي اقتصاد تظير من خالل ىيكل االنتاج المتوازن من حيث اولوية الفروع القائدة لتطوير
القاعدة االنتاجية وبخاصة فرع الصناعة الرأسمالية والتحويمية .اذ لم يظير في موازنات العراق بعد
العام  2003اي صناعة رأسمالية كما أنيا كانت تكاد تكون غائبة قبل ىذا التاريخ كما وىيمن فرع
الصناعة الغذائية كنوع من الصناعات التحويمية عمى ىذه الصناعة إذ شكمت نسبة  %17من إجمالي
الصناعة التحويمية  ،بينما في السعودية ( )%11وفي اإلمارات ( )%7لسنة ( 2012األسكوا ،
اإلحصاءات االقتصادية لدول غرب آسيا  ، 2012ص ، )12فيي مرآة ألنخفاض مساىمة القطاعات
األنتاجية  ،الصناعة والزراعة وتخمفيما.
33
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 .6اختالل التجارة الخارجية:
ويحدث ذلك من خالل تشوه الميزان التجاري بتضخم عوائد صادرات النفط وليس من مصادر
سمعية منتجة فعمى سبيل المثال كانت ايرادات العام  2012الكمية  102تريميون دينار منيا
 92تريميون دينار عوائد الصادرات النفطية اي شكمت عوائد النفط نحو  %95,5من اجمالي
العوائد (و ازرة المالية  ،الموازنة العامة  ، )2012في حين بمغت حصة عوائد النفط من
اجمالي العوائد لمسنوات  2015 ، 2014 ، 2013ىي  %92( ، %89,4بسبب زيادة
اسعار النفط ) و  %89,6عمى التوالي (البنك المركزي العراقي  :المديرية العامة لإلحصاء
واألبحاث (اعداد مختمفة)  ،و ازرة المالية  :مديرية الميزانية العامة (تقارير مختمفة)).
 .3ىناك بطالة تبمغ نسبتيا نحو  %25من السكان  ،خاصة بين الشباب (د .عبد الجبار عبود
الحمفي  ،البطالة في العراق) مع وجود بطالة مقنعة مرتفعة في القطاع العام.
 .4تفاقم عمليات الفساد المالي والداري:
حيث ان ىذه العمميات تصادر حقوق العراقيين في العيش بكرامة كأي شعب آخر
من شعوب الدول المنتجة والمصدرة لمنفط.

.5

ديون خارجية ضخمة :قدرت بنحو  125مميار دوالر من تركة النظام السابق شكمت عبئاً
عمى موازنة الدولة لسنوات عديدة  ،عمى الرغم من إسقاط الحجم االكبر منيا بموجب اتفاقية
نادي باريس  ،مع ديون بييأة تعويضات الى دولة الكويت بسبب احتالل النظام السابق ليا ،
بقي منيا نحو  6,9مميارات دوالر لغاية نياية سنة  2014ثم ُرحمت الى السنوات -2015
 2018بموجب اتفاق بين العراق والكويت بسبب األزمة المالية لمعراق  ،في حين بمغت 9

مميارات دوالر ديون الى شركات النفط في جوالت التراخيص (تكاليف استثمار+ارباح) او ىي
بمثابة (استرداد الكمف) (موقع و ازرة النفط العراقية  )www.oil.gov.iqو  7,6مميار دوالر
لمبنك الدولي (موقع و ازرة المالية العراقية  )www.mof.gov.iqومن المنطقي ان اقتصاد
بيذه الخصائص والصفات ىو اقتصاد رخو ( )Slakاذ يفتقر الى الدعامات االساسية القوية
التي تجعل منو اقتصاداً قاد اًر عمى النيوض ومستجيباً إلعادة األعمار والبناء وىو ما يضرب
التخمف بجذوره مفاصل االقتصاد كافة ويعاني المواطن قمة الخدمات األساسية  ،بل وغياب
األمن.
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ً
ثالثا  :األهن االقتصادي يف العراق

يشير األمن االقتصادي حسب مفيوم األمم المتحدة الى ما يممكو الفرد من الوسائل المادية

التي تمكنو من ان يحيا حياة مستقرة ومشبعة من خالل امتالك ما يكفي من النقود ألشباع الحاجات

األساسية وىي الغذاء  ،المأوى الالئق والرعاية الصحية األساسية والتعميم (سيتي ال اززية

 ، )www.caus.org.lbفي حين يشير آخرون الى ان األمن االقتصادي ىو التنمية وانيما ظاىرتان
مترابطتان بحيث يصعب التمييز بينيما  ،حيث إنيما يتغيران باالتجاه نفسو (المصدر نفسو).

ومما مضى يالحع ان لألمن االقتصادي لالنسان قناتين رئيستين ىما أمن العمل وأمن الدخل
سيتم مناقشتيما فيما يمي:

أول  :أمن العمل ومؤشراته في العراق:
وتشير البيانات الخاصة بالعمل في العراق الى ارتفاع معدالت البطالة  ،خاصة بين الشباب.

وليذا الموضوع جذوره الممتدة في االقتصاد العراقي  ،فبعد انتياء الحرب العراقية – االيرانية في العام
 1988والتي انيكت البمدين اقتصادياَ وعوقت ضعف ىذا العدد  ،تم تسريح اكثر من  450ألفاً من
القوات المسمحة (الخدمة اإللزامية واألحتياط) (و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي  ،ستراتيجية التنمية
الوطنية ( ، )2012-2008بغداد  ،ص )3وىم فئة الشباب في الجيش ثم اعقب ذلك حرب تحرير

الكويت في العام  1990لتزيد األوضاع تعقيداً بعدما فرضت العقوبات االقتصادية عمى العراق  ،فقد
تدىورت اوضاع القطاع العام الذي يعد الحاضنة الرئيسة لقوة العمل اذ توجد نحو  193منشأة ممموكة

لمدولة يعمل فييا نصف مميون شخص (و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي  ،الممخص المعد في دائرة

الحوار األقميمي حول ستراتيجية التنمية الوطنية  ،بغداد  ،ص )1وتراجع دور القطاع الخاص في

االقتصاد خاصة بعد العام  2003إذ انكمشت مؤسسات ىذا القطاع بنسبة  %86تقريباً (البيانات
الديمغرافية وما يتصل بيا من بيانات إقتصادية واجتماعية  ،االسكوا  ،ص ، )12خاصة مؤسسات
القطاع الصناعي بأحجاميا كافة .ان تراجع القطاع الخاص في االقتصاد الذي كان يستوعب اكثر من
 % 60من قوة العمل ادى الى تضخم معدالت البطالة بين الشباب يضاف الى ذلك ماتقوم بو

الجامعات من تخريج عشرات اآلالف من الطمبة سنوياً وتقذف بيم الى سوح البطالة مما يترك اثا اًر

سيئة في المجتمع ويؤدي الى مشكالت اجتماعية خطيرة خاصة في موضوع التجارة بالمخدرات فضالً
عن ارتفاع (العنوسة) بين الفتيات وذلك لعدم قدرة الشباب عمى الزواج ألسباب مالية واخرى تتعمق

بالسكن  ،وفي وقت سبق العام  2003اشارت البيانات الى ىجرة  84000من الشباب الى االردن

لممدة (( )2000-1998و ازرة المالية  ،الموازنة العامة  )2012واليوم أضحى الخريجون من الجامعات
35

مجلة العلوم االقتصادية

حتليل مؤرشات ا ألمن الاقتصادي ل إلنسان يف العراق ..............................................................
والمعاىد باعة عمى األرصفة إذ أشارت بعض البحوث الميدانية الى اعتالل صحة الشباب من الفئة

العمرية ( )44-15سنة بأصابتيم بالتدرن الرئوي في محافظة البصرة وحدىا إذ ظير ان نسبة

المصابين بالتدرن من مجموع المصابين في المحافظة لعام ( )2010من الفئة المذكورة نحو %68,2
(م .ساىرة حسين زين  ،ص )218وىي نسبة عالية جدًا.

وبسبب ارتفاع البطالة في العراق وما ينتج عنيا من فقر وعوز لدى األسر العراقية يضطر

األطفال الى التسرب من المدارس إلعانة عوائميم وتغطية احتياجاتيم بحيث يعاني من مشكمة عمالة

األطفال التي تحولت بمرور الزمن الى معضمة ( )Dilemmaبسبب اعمال العنف التي اودت بآبائيم

وعمى وفق البيانات فقد قتل نحو  320شخصاً معظميم من الرجال في بداية شير تموز في العام

( 2012الى / 12تموز فقط) (اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية  ،تقارير متابعة العراق  ،بغداد
تموز )2013/وفي تموز  2014/قتل نحو  1773عراقياً معظميم من الرجال وفي المدة (-2004
 )2014قتل وفقد نحو  276000عراقي (المصدر نفسو  ،تقرير  )2014وفي إحصائيات أخرى بمغ
عدد القتمى في العراق حتى عام  2015اكثر من ( )470000من ضمنيم شيداء الحرب مع داعش
(اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية  :تقارير متابعة العراق(بغداد .))2015

ويبدو ان ىذا العنف قد ادى الى مشكالت لم يعتد عمييا الشعب العراقي خالل السنوات الماضية  ،اذ

نزحت عشرات اآلالف من العوائل من اماكن سكناىا الى مناطق متفرقة من البالد مما فاقم من

مشكالت البطالة وفقدان الدخل المناسب لمعوائل  ،فضالً عن تأخر صرف رواتب الموظفين النازحين

 ،وتسرب االف التالميذ والطمبة من المدارس وىذا جعل العراق يحتل مكانة متأخرة في مجال التنمية

البشرية بين الدول اذ احتل المرتبة ( )131من تقرير التنمية البشرية في عام  2012والمرتبة ()136
لعام  2014وبمغ مرتبة ( )133لعام  2015في حين احتمت االمارات المرتبة ( 12و  )11لعامي

 2014و  2015والكويت ( 54و  )52لمعامين المذكورين في حين احتمت البحرين المرتبة ( 47و

 ) 48لالعوام المذكورة (اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية  :تقارير متابعة العراق(بغداد  2015و
 .)2014وبمغت حصة الفرد العراقي من الناتج المحمي االجمالي لعام  2012نحو ( )3,007دوالر
وفي العام  2013نحو ( )4200دينار سنوياً.

في حين بمغ ىذا الدخل في العام  2013في الكويت ( )52,793دوال اًر وفي السعودية ()22,616

وفي عمان ( )87,000دوالر)).) Abid p(144-145

ولم يحقق العراق في مؤشرات التنمية البشرية ضمن مكونات التنمية البشرية العالية جداً وال ضمن

مكونات التنمية البشرية العالية مثل الكويت والسعودية والبحرين وعمان والجزائر وارمينيا وتركيا وغيرىا

لكنو ظل في موقعو ضمن مكونات التنمية البشرية المتوسطة ) )Abid p.146وىو بمد نفطي معروف
 ،ويبين الجدول رقم ( )2اعداد العاطمين عن العمل في العراق.
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ومن الجدير بالذكر ان المفكر االقتصادي االسالمي الشييد السيد دمحم باقر الصدر قد اكد قضية ان
تقوم الدولة بتوفير فرصة العمل لالنسان يقول ((فرض االسالم عمى الدولة ضمان معيشة افراد

المجتمع االسالمي ضماناً كامالً وىي عادة تقوم بيذه الميمة عمى مرحمتين  :ففي المرحمة االولى تبني

الدولة وسائل وفرص المساىمة في النشاط االقتصادي المثمر ليعي ش عمى اساس عممو وجيده فأذا

كان الفرد عاج اًز عن العمل وكسب معيشتو بنفسو او كانت الدولة في ظرف استثنائي اليمكنيا من

منحو فرصة العمل  ،جاء دور المرحمة الثانية التي تمارس فييا الدولة تطبيق مبدأ الضمان عن طريق

تييئة المال الكافي لسد حاجات الفرد وتوفير حد خاص من المعيشة لو)) (دمحم باقر الصدر ص.)627

وبيذا فقد سبق ىذا المفكر االمم المتحدة في البحث بقضايا األمن االقتصادي اكثر من ربع قرن عمى
اصدار االمم المتحدة لتقريرىا عن التنمية البشرية في العام .1994

ومع وجود البطالة المرتفعة بين الشباب خاصة في العراق  ،نجد ىناك بطالة مقنعة في كثير من

مفاصل الدولة القريبة من الحكومة فقد اشار وزير التخطيط الى وجود ( )27الف موظف في المنطقة
الخضراء في بغداد تبمغ مخصصاتيم فقط (وليس رواتبيم)  5مميارات دينار (و ازرة التخطيط ،

 ، 2014/12/17بغداد  ،مؤتمر صحفي في مبنى الو ازرة  ،أذيع التصريح عبر الفضائيات العراقية)
ونحن نعتقد ان ىذه االشارة التحتاج الى تحميل او تعميق لكنيا تفتح األبواب أمام فساد مالي واداري

كبير جدًا.

ثانيا  :أمن الدخل:
يمثل الدخل عنص ًار آخ ًار من عنصري األمن االقتصادي  ،فإذا انعدم أمن العمل انعدم كذلك أمن
مقصات الدخل مثل تدني االجور
الدخل لكن تدىور أمن الدخل يمثل الوجو االخر لمبطالة وتعمل ّ
وانعدام المكافآت ومخصصات الخطورة في العمل والتضخم المفرط وغياب الخدمات الحكومية خاصة
في قطاعي الصحة والتعميم عمى جعل شريحة واسعة من االسر تعاني من فقدان األمن االقتصادي
الذي يؤدي الى الفقر واالعتالل في الصحة وتعكس البيانات في الجدول رقم ( )2انخفاض دخل الفرد
العراقي وتذبذبو وتقمباتو  ،وىذه التقمبات تعكس حالة عدم االستقرار السياسي وضعف األمن
االقتصادي ففي حين كان دخل الفرد قد بمغ  451,2دوال اًر سنة  1971قبل تصحيح اسعار النفط في
العام  ، 1973نما ىذا الدخل الى الضعف تقريباً في العام  ، 1974فبمغ  995,2دوال اًر ثم ارتفع الى
 1142,000دوال اًر سنة  1975ثم بمغ اقصى مدى لو في العام  1979إذ كان  4249,2دوالر وفي
ىذا العام وصل معدل انتاج النفط العراقي الى اقصى مدى ايض ًا حيث بمغ  3,9مميون ب/ي .وبعد
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ذلك بدأ دخل الفرد السنوي بالتراجع بعد اشتداد آثار الحرب العراقية – االيرانية  ،إذ تراجع الى
 1776.000دوالر في العام  ، 1986لكن الكارثة التي حمت بيذا الدخل ىي عندما احتل النظام
السابق دولة الكويت في آب  1990فتراجع الدخل الى  7,3دوالرات في العام  ، 1994إذ فرضت
االمم المتحدة العقوبات االقتصادية عمى العراق وىو يعتمد في رفد موازنتو بنسبة تفوق  %80عمى
عوائد صادرات النفط فتدىور انتاج النفط وتصديره وتدىور معو سعر صرف الدينار مقابل العمالت
االخرى فأنخفضت القيمة الحقيقية لمنقد  ،لكن ىذا الدخل عاود االرتفاع بعد توقيع مذكرة التفاىم بين
العراق واالمم المتحدة في العام  ( 1996النفط مقابل الغذاء) فأرتفع دخل الفرد الى  38,3دوال اًر سنة
 1997والى  42,5سنة  ،1998وبعد احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة وحمفائيا في العام
 2003صدر جدول لألجور تم بموجبو رفع االجور وصرفيا بالدوالر فبمغ دخل الفرد  910دوال اًر سنة
..

 2004و  1134دوال اًر سنة * 2005

* لممزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى البطالة في العراق مع اشارة خاصة الى بطالة الشباب  ،مجمة بحوث إقتصادية عربية ،
الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية  ،القاىرة – مصر.

ثم بدأ بالتحسن بعد ارتفاع صادرات النفط بسبب اتباع الحكومة العراقية سياسة استثمارية جديدة مع
الشركات النفطية االجنبية من خالل (جوالت التراخيص  ،عقود الخدمة الفنية) لتطوير الحقول العراقية
فبمغ دخل الفرد  3412دوال اًر سنة  2011والى  4200دوالر سنة  2013ويبين الجدول رقم ()2
المعدل السنوي لدخل الفرد في العراق وان كانت تمك المعدالت لمدخول التعبر عن واقع الحال بصورة
دقيقة بسبب وجود أربع فئات لمدخل في العراق اآلن  :فئة الدخول العالية جداً ..دخول مجمس الوزراء
ودخول موظفي المنطقة الخضراء والنواب ودخول عالية  ،المقاولون الكبار والتجار ودخول متوسطة ،
الموظفون الكبار ودخول متدنية بقية الموظفين والعاممين في القطاع الخاص مع وجود فئة رابعة وىي
الشريحة التي تعيش تحت خط الفقر.
كما ان ىذه الدخول (من غير العالية جدًا والعالية) ال تتضمن اثر التضخم المتزايد في الدخول
الحقيقية وىناك اليوم ( )14-12مميون عراقي ال يتجاوز دخميم الشيري معدل  40دوال اًر  ،وتتراوح

معدالت الفقر بين ( %)50-40من السكان بل ان  %50منيم تحت خط الفقر حسب تصريح رئيس
المجنة االقتصادية في مجمس النواب (حيدر العبادي  ،ندوة عقدتيا لجنة االقتصاد واالستثمار ،

ص.)11
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وتحاول الحكومة تخفيف حد الفقر والبطالة  ،ليس من خالل وضع الخطط الخمسية لتنويع مصادر
الدخل في االقتصاد العراقي واخراجو من موقعو الريعي وانما من خالل رصد المزيد من المبالغ لشبكة

الرعاية االجتماعية التي تعاني اساساً فساداً مالياً وادارياً كبي اًر  ،في حين ان المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ىي التي تخمق مجتمعاً منتجاً مبدعاً مساىماً في بناء األقتصاد.

ويشير مصدر حكومي معتمد ان من بين عدد السكان البالغ  29,1مميون نسمة في بداية العام

 2007ىناك  16,4مميون شخص ىم في سن العمل ومن بين السكان في سن العمل ىناك 6,7
ماليين يمثمون قوة العمل  ،وفي العام  2013فأن من بين عدد السكان البالغ نحو  34000مميون

نسمة ىناك  20مميون شخص ىم في سن العمل .ومن بين السكان في سن العمل ىناك نحو 8,4
ماليين يمثمون قوة العمل (و ازرة التخطيط والتعاون األنمائي  ،الجياز المركزي لألحصاء  ،ستراتيجية

التنمية الوطنية واالحصائية السنوية .)2013 ،

وىكذا فأن معدل مساىمة قوة العمل في العراق ىي فقط ( )%40تقريباً  ،في حين ان المعدل المعتمد
في منظمة التعاون االوربي ىو ( %70المصدر نفسو  ،ص )16فال غرابة ان تنتشر مظاىر الفقر
في العراق وال غرابة ان يعتمد نحو ( %60المصدر نفسو  ،ص )19من السكان عمى نظام البطاقة
التموينية التي بدأت مفرداتيا تتآكل خاصة بعد العام  2010في ظل صراعات سياسية بين االطراف

الحكومية .وىذا ما فاقم من الركود االقتصادي وتزايد مظاىر العنف والنزاعات السياسية وتوقف معظم
المنشآت العامة من االنتاج  ،إذ اشار وزير الصناعة ان ىناك ( )71شركة في و ازرة الصناعة ممموكة
لمدولة منيا  60شركة خاسرة وال تتمكن من دفع رواتب موظفييا  ،كما ان الموازنات العراقية المتعاقبة
التعطي و ازرة الصناعة التخصيصات الالزمة لمنيوض بالقطاع الصناعي مما يعني المزيد من التدىور
في ىذا القطاع فضالً عن تدىور منشآت القطاع الخاص وانفتاح الحدود عمى االستيراد وبيذا يختفي

اسم العراق من تقارير ا لتنافسية الدولية  ،في حين تظير اسماء الكثير من الدول العربية ودول منظمة
أوبك في تمك التقارير (World Economic fourm Global competitveness Report 2005-
).2012. Switzerland

ومن الصعب التنبؤ بما ستؤول اليو األوضاع االقتصادية واالجتماعية في البالد في ظل األرىاب الذي
يعطل الحياة في العراق ويحمل معو أجندة تتمثل في إضعاف االقتصاد العراقي وتعميق الطائفية

وتقسيم البالد الى اقاليم اثنية وطائفية وجعل البالد سوقاً رائجة لمبضائع األجنبية بكل انواعيا ولكن
الخطر األكبر سيكون باتجاه شرائح الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود واستيعاب الخريجين من

المعاىد والجامعات الذين ال يجدون الوظائف مما يعرضيم الى االكتئاب واالنتماء لقوى التطرف
وازدياد نسب العزوبية والعنوسة واليجرة الى الخارج ويشكل ذلك خسارة مادية ومعنوية لمبالد.
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ً
رابعا  :األستنتاجاث واملقرتحاث
ً
أوال :األستنتاجاث
 .1إن التجربة العراقية في التنمية في ظل الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ العام  2003جديرة
بالدراسة المعمقة الستكشاف الخمل ومواطن الضعف التي أدت الى ىذا الفشل في برامج

التنمية وازدياد ممفات الفقر والتخمف وبالتالي غياب العدالة في توزيع عوائد الثروة النفطية ،
مما فاقم من قضيتي البحث وىما الدخل والعمل.
 .2ان طبيعة معضمتي العمل والدخل في العراق تعودان باألساس الى اختالالت ىيكمية في
االقتصاد الذي تعتمد الدورة التجارية فيو ومعظم النشاط االقتصادي فيو عمى قوة الصدمة

الخارجية المتمثمة في تقمبات اسواق النفط وىي صدمة عرض خارجية ( External supply

 ) shockتمقي بظالليا المباشرة عمى الموازنة العامة نتيجة ألحتساب سعر برميل النفط
كأساس لعوائد الموازنة العامة.
 .3وبالتأكيد من الناحية االقتصادية ىذا األثر في الصدمة الخارجية يمر عبر ميزان المدفوعات

أوالً ليعبر الى الموازنة بعد ذلك ويظير جمياً الخطأ الفادح في العمل القائم عمى احتساب
عوائد الموازنة عمى مثبت ديناميكي أحادي شديد التقمب بفترات قياسية قد تكون متقاربة أحياناً
 ،وىو دليل عمى غياب المينية في السياسة المالية التي ىي من نتاج السياسة االقتصادية

بصورة عامة ونتاج ثوابت المحاصصة في توزيع المناصب السيادية وغير السيادية.

ُ
ثانيا :املقرتحاث

من أجل الخروج من ىذا المأزق المتفاقم البد من انتياج سياسات عممية عممية تعتمد الكفاءة

والخبرة والنزاىة والوطنية والمينية ومن ىذه السياسات اآلتي:

 .1تغيير نمط المحاصصة السياسية في شغل المناصب كافة واعتماد المينية والكفاءة والخبرة
واالنتماء لمعراق في توخي المنصب.

 .2االلتزام باستراتيجية شاممة ومتكاممة لألصالح والبناء االقتصادي تيدف الى تنويع مصادر
الدخل القومي واالستفادة المثمى من الثروة النفطية من خالل دمج قطاع النفط في االقتصاد

 .3بناء نماذج قياسية كمية لسوق العمل يعدىا خبراء مختصصين في ىذا المجال أو بالتعاون مع
منظمة العمل العربية  ،تقوم عمى اساس مجموعة من االفتراضات الواقعية وتقابميا مجموعة

من البدائل وتكون معمقة وتفصيمية وتمم بعناصر الدراسات القياسية الناجحة.
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ومن المحبذ ان تستند تمك الدراسات الى مسوحات ميدانية اكثر مما تستند الى احصاءات

غير مرجحة لموثوق بيا وكذلك العودة الى استخدام موازين العمل في و ازرة التخطيط.

 .4تشكيل مجمس قومي اعمى لمسياسات االقتصادية.

يرتبط ىذا المجمس بمجمس الوزراء ويضم في عضويتو اآلتي:
أ-

مجموعة من االقتصاديين العراقيين الكفوئين ومن الباحثين المعروفين بأبحاثيم

االقتصادية القيمة يعممون كمستشارين دائمين او متفرغين وغير متفرغين ومن
مختمف الجامعات العراقية.

ب -ممثمين عن و ازرة التخطيط  ،النفط  ،الصناعة  ،الزراعة  ،الموارد المائية  ،المالية ،
االسكان والتعمير والبنك المركزي وممثل اقتصادي برلماني.

ت -ممثمين من القطاع الخاص (رجال األعمال).

وتكون ميمة المجمس خمق قاعدة اقتصادية واسعة تعمل عمى ضمان تنوع مصادر

الدخل والتمويل وتعيد التوازن لالقتصاد العراقي من خالل تقميص الطبيعة الريعية لالقتصاد

وتنمية قاعدة القطاع الخاص والتعاوني والمختمط من خالل مجموعة من القوانين واإلجراءات

المنشطة والداعمة وجعل قضية التنمية قضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص ويمكن
لممجمس القيام بمسوحات ميدانية لمحصول عمى المعمومات والبيانات الخاصة باألمن

االقتصادي (العمل والدخل) ومعالجتيا.
 .5من غير الممكن حل مشكمة البطالة في العراق بوصفة سحرية وبخطابات سياسية ما لم تكن
ىناك رؤية مشتركة لدى الكيانات السياسية التي تشكل الحكومة والبرلمان حول (نوع النظام
االقتصادي في العراق) وتأصيل أرضية مشتركة وطنية لمنظام السياسي.

 .6حث منظمة العمل العربية عمى وضع ميثاق شرف عربي الحترام حقوق االنسان العامل ،
ليس في العراق وحده بل في جميع الدول العربية وتنفيذ قوانين العمل المتعارف عمييا دولياً.

 .7حماية المنتج المحمي من منافسات المنتج االجنبي وتنفيذ قانون الحماية الجمركية لغرض
حماية القطاع الخاص من التدىور واغالق مصانعو وورشو لكونو يضم ماليين العمال

العراقيين يقترن ذلك بتحديث المناطق الصناعية المقامة حالياً والتي تضم مجمعات القطاع
الخاص بتوفير تكنولوجيا حديثة وآليات إنتاج وتسويق ليا  ،وانشاء مجمعات صناعية جديدة
في مختمف محافظات البالد بما يضمن إقامة الترابط االمامي والخمفي فيما بينيا وبين فروع

النشاط االقتصادي.
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وفي ختام ىذا البحث فأننا نعتقد ان تحقيق األم ن االقتصادي في العراق لن يتحقق مالم تكن ىناك

حكومة كفاءات ومينيون وبرلمان يسعى لتحقيق تحسين معيشة الشعب ويقترن ذلك بمواجية الفساد في

العراق بشفافية عالية واجراءات رادعة.

الجدول رقم ()1
مساهمة قطاع النفط فً الناتج المحلً اإلجمالً خالل المدة ()3313-3333

السنة
4002
4005
4002
4006
4002
4080
4084

النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي %
24
28
26
22
60
64
65

من إعداد الباحث باالعتماد على صندوق النقد العربً  ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،ابو ظبً ،
للسنوات ( ، )4004-4002صفحات مختلفة.
الجدول رقم ()3
مساهمة قطاع الصناعة التحوٌلٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً خالل المدة ()3313-3333

السنة
4002
4005
4002
4006
4002
4080
4088
4084

النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي %
4
4
4
4
4
8,2
4,0
4,0

من إعداد الباحث باالعتماد على صندوق النقد العربً  ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،ابو ظبً ،
للسنوات ( ، )3313-3333صفحات مختلفة.
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الجدول رقم ()0
أعداد العاطلٌن عن العمل فً العراق لسنوات مختارة (ملٌون)
السنة
8226
8220
8225
4000
4002
4002
4002
4080
4084
4082
المصادر

إعداد العاطلين
8,2
2,4
2,2
2,8
2,2
2,8
2,8
5,8
5,5
5,2

مجموع القوى العاملة
2,8
5,2
2,2
2,2
6,0
2,8
2,2
2,4
2,2
80,2

:

.1

.3

منظمة العمل العربٌة  ،مكتبة العمل العربً ((الوضع االقتصادي العربً وتحدٌات التشغٌل)) سلسلة دراسات االستخدام
 ،أعداد متفرقة  ،القاهرة.
صندوق النقد العربً  ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،ابو ظبً  ،حاجة الدول الغربٌة وآخرون  ،صفحات
مختلفة).

المصدر:

الجدول رقم ()3
تطورات معدل دخل الفرد فً العراق (دوالر)
الدخل
السنة
258,2
8268
225,4
8262
8824
8265
2422,4
8262
8662,0
8222
(*)
6,2
8222
80,6
8225
86,2
8222
42,2
8226
24,5
8222
22,2
4000
280,0
4002
8822,0
4005
2284,0
4088
2400,0
4082

 .1وزارة التخطٌط  ،المجموعة اإلحصائٌة السنوٌة  ،أعداد مختلفة.
 .3وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً  ،المجموعة اإلحصائٌة  ،أعداد مختلفة.
 .0صندوق النقد العربً  ،التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  ،ابو ظبً  ،حاجة الدول الغربٌة
وآخرون  ،صفحات مختلفة).

* تم احتساب سعر صرف الدٌنار العراقً فً سنوات تسعٌنات القرن الحالً على أساس دوالر واحد لكل  1533دٌنار
كمعدل .وهو سعر السوق الحقٌقً آنذاك  ،إذ أنهار سعر صرف الدٌنار أمام العمالت األخرى مما فاقم من مشكلة الفقر.
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.10تقرير التنمية البشرية لعام  ، 1994الفصل الثاني  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،نيويورك ،
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 .12ساىرة حسين زين  ،دراسة تأثير عاممي العمر والجنس في اإلصابة بمرض التدرن الرئوي في
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