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المقدمة

عیة، البطالة مشكلة اقتصادیة، كما ھي مشكلة نفسیة، واجتما
وجیل الشباب ھو جیل العمل واالنتاج، ألنھ جیل . وأمنیة، وسیاسیة

و إن تعطیل تلك الطاقة الجسدیة . القوة والطاقة والمھارة والخبرة
بسبب الفراغ، السیما بین الشباب، یؤدي الى أن ترتد علیھ تلك الطاقة 

وتتحول البطالة في كثیر من . لتھدمھ نفسیاً مسببة لھ مشاكل كثیرة
لدان العالم الى مشاكل أساسیة معقّدة، ربما أطاحت ببعض ب

الحكومات، فحاالت التظاھر والعنف واالنتقام توجھ ضد الحكام 
وأصحاب رؤوس المال فھم المسؤولون في نظر العاطلین عن مشكلة 

وتؤكد االحصاءات أّن ھناك عشرات المالیین من العاطلین . البطالة
من جیل الشباب، وبالتالي یعانون من عن العمل في كل أنحاء العالم 

الفقر والحاجة والحرمان، وتخلف أوضاعھم الصحیة، و عجزھم عن 
كما تفید نفس االحصاءات العلمیة أّن للبطالة . تحمل مسؤولیة اُسرھم

آثارھا السیّئة على الصحة النفسیة، كما لھا آثارھا على الصحة 
. الجسدیة

البــطالـةمفھوم. ١

من المنطقي قبل التوصل إلعطاء تعریف شامل للبطالة ال شك أنھ
إن . Unemployedالبد أوال تحدید مفھوم من ھو العاطل عن العمل 

لكن ھذا المفھوم یعتبر غیر كاف . من أھم صفات العاطل أنھ ال یعمل
حیث ھناك أفراد ال یعملون ألنھم غیر قادرین على العمل و بالتالي ال 

عن العمل مثل األطفال و المرضى والعجزة یمكن اعتبارھم عاطلین 
و كبار السن و اللذین أحیلوا على التقاعد و ھم اآلن یقبضون 

كما أن ھناك بعض األفراد القادرین على العمل و لكنھم ال . المعاشات
فعال و مع ذلك ال یجوزاعتبارھم عاطلین ألنھم ال یبحثون عن یعملون
اللذین یدرسون في ، مثل الطلبةnot seeking workالعمل 

الثانویات و الجامعات و المعاھد العلیا ممن بلغوا سن العمل و لكنھم 
ال یبحثون عن عمل بل یفضلون تنمیة قدراتھم و مھاراتھم بالدراسة، 

كذلك ھناك بعض األفراد . و لھذا ال یصح ادراجھم ضمن العاطلین



ا القادرین عن العمل لكن ال یبحثون عنھ ألنھم أحبطوا تمام
discouraged ألن جھودھم في البحث عن العمل في الفترة ،

الماضیة لم تُْجِد، كما أن االحصاءات الرسمیة ال تدرجھم ضمن 
و بالمقابل ھناك أفراد آخرین قادرین على العمل و لكنھم ال . العاطلین

یبحثون عن عمل ألنھم في درجة من الثراء تجعلھم في غنًى عن 
.یعتبرون عاطلینالعمل، فھؤالء أیضا ال 

و من ناحیة أخرى ھناك بعض األفراد اللذین یعملون فعال ، غیر 
أنھم مع ذلك یبحثون عن عمل أفضل و بالتالي ال یمكن ادراجھم 

و ھكذا نستنتج أنھ لیس كل من ال یعمل عاطال، و . ضمن العاطلین
في الوقت نفسھ لیس كل من یبحث عن عمل یعد ضمن دائرة 

االحصاءات الرسمیة فإن العاطل عن العمل یجب فحسب . العاطلین
یتوفر فیھ عاما و أن٦٤و ١٥یكون عمره یتراوح ما بین أن

:شرطان أساسیان، و ھما 
أن یكون قادرا على العمل
أن یبحث عن فرصة للعمل

كما یجمع االقتصادیون و الخبراء، وحسب توصیات منظمة العمل 
من ھو قادر على العمل، و كل" الدولیة على تعریف العاطل بأنھ 

راغب فیھ، و یبحث عنھ، و یقبلھ عند مستوى األجر السائد، و لكن 
).١". (دون جدوى

ال یعمـلـونعاطـلـونالباحثون عن العمل



شكل یوضح من ھم العاطلون
عدة إن العاطلین عن العمل بدورھم ال یشكلون فئة متجانسة، بل

فئات تتفاوت فیما بینھا من حیث مدى ارتفاع معدل البطالة و طول 
و بالتالي فھناك أسس . فترة البطالة و مدى المعانات من البطالة نفسھا
فمنھا ما یعتمد على . عدیدة یمكن االستناد إلیھا لتقسیم العاطلین

الجنس، أو على أساس الریف و الحضر أو على أساس العمر أو على 
.العرق، إلى غیر ذلك من األسسأساس 

و مما سبق یمكن القول بأن البطالة بالمفھوم االقتصادي، یقصد بھا 
التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر علیھ وراغب 

حقیقیة أو بطالة مقنعة، كما قد تكون بطالة دائمة فیھ، وقد تكون بطالة
الضارة إذا استمرت تأثیراتھاأو بطالة جزئیة وموسمیة، وتتضاعف

الشخص لمدة طویلة، وخاصة في أوقات الكساد االقتصادي، وكان
عائالً أو رباً ألسرة، حیث تؤدى إلى تصدع الكیان األسرى، وتفكك 

.األسریة، وإلى إشاعة مشاعر البالدة واالكتئابالعالقات

أنــواع البـطالـة. ٢

البلدان الرأسمالیة ھناك عدة أنواع للبطالة خاصة تلك التي عرفتھا
:و التي نذكر منھا 

البطالة الدوریة
 البطالة االحتكاكیة
البطالة الھیكلیة

البطالة الدوریة
االقتصادیات متغیراتھ في جمیع بالنشاط االقتصاديتنتاب 
فترات صعود و ھبوط و التي یتراوح مداھا الزمني بین الرأسمالیة 

مصطلح الدورة االقتصادیة ثالث و عشر سنین و التي یطلق علیھا



Business Cycleو تنقسم . و التي لھا خاصیة التكرار و الدوریة
مرحلة الرواج أو : الدورة االقتصادیة بصورة عامة على مرحلتین 

و التي من ممیزاتھا األساسیة اتجاه التوظف ، Expansionالتوسع 
لرواج، و أو قمة اPeakنحو التزاید، إلى أن تصل إلى نقطة الذروة 

التي تعتبر نقطة تحول ثم یتجھ بعد ذلك النشاط االقتصادي نحو 
الھبوط بما في ذلك التوظف، وتسمى ھذه المرحلة بمرحلة االنكماش 

Recession . و تبعا لدوریة النشاط االقتصادي، فإن البطالة
. المصاحبة لذلك تسمى بالبطالة الدوریة

البطالة االحتكاكیة
، على Frictional Unemploymentحتكاكیة تعرف البطالة اال

أنھا تلك البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملین بین 
المعلومات لدى المناطق و المھن المختلفة، و التي تنشأ بسبب نقص 

الباحثین عن العمل، و لدى أصحاب األعمال اللذین تتوافر لدیھم 
للمعلومات الخاصة بفرص و بالتالي فإن إنشاء مركز . فرص العمل

التوظف  من شأنھ أن یقلل من مدة البحث عن العمل، و یتیح لألفراد 
الباحثین عن العمل فرصة االختیار بین االمكانیات المتاحة بسرعة و 

. كفاءة أكثر

البطالة الھیكلیة
، ذلك Structural Unemploymentیقصد بالبطالة الھیكلیة 

بسبب تغیرات ب جانبا من قوة العمل النوع من التعطل الذي یصی
ھیكلیة تحدث في االقتصاد الوطني، و التي تؤدي إلى إیجاد حالة من 
عدم التوافق بین فرص التوظف المتاحة و مؤھالت و خبرات العمال 

فھذا النوع من البطالة . المتعطلین الراغبین في العمل و الباحثین عنھ
نوعیات معینة من یمكن أن یحدث نتیجة النخفاض الطلب عن 

العمالة، بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا یعملون بھا، 
سلع وظھور طلب على نوعیات معینة من المھارات التي تلزم النتاج 

تكون ه الحالة فالبطالة التي تنجم في ھذ. تزدھرمعینة لصناعات
. بسبب تغیرات ھیكلیة طرأت على الطلب



حیث من النتائج . أن تؤدي إلى بطالة ھیكلیةكما یمكن للتكنولوجیا 
المباشرة للتطور التكنولوجي تسریح العمال و بأعداد كبیرة مما 
یظطرھم للسفر إلى أماكن أخرى بعیدة بحثا عن العمل أو إعادة 

باالضافة لألسباب السابقة یمكن أن . التدریب لكسب مھارات جدیدة
و الناتج أساسا عن تحدث بطالة بسبب تغیر محسوس في قوة العمل

النمو الدیمغرافي و ما ینجم عنھ من دخول الشباب و بأعداد كبیرة إلى 
سوق العمل و ما یترتب عنھ من عدم توافق بین مؤھالتھم و خبراتھم 

.من ناحیة، و ما تتطلبھ الوظائف المتاحة في السوق من ناحیة أخرى
تصنیفات أخرى ذكر للبطالة، ھناك باالضافة إلى األنواع السالفة ال

:مثل للبطالة 

البطالة السافرة و البطالة المقنعة
یقصد بالبطالة السافرة، حالة التعطل الظاھر التي یعاني منھا جزء 
من قوة العمل المتاحة و التي یمكن أن تكون احتكاكیة أو ھیكلیة أو 

و مدتھا الزمنیة قد تطول أو تقصر بحسب طبیعة نوع البطالة . دوریة
كون أقل حدة في الدول و آثارھا ت. االقتصاد الوطنيو ظروف 

حیث العاطل عن العمل في الدول . المتقدمة منھا في الدول النامیة
المتقدمة یحصل على إعانة بطالة و إعانات حكومیة أخرى ، في حین 

.تنعدم كل ھذه المساعدات بالنسبة للعاطل في الدول النامیة
، فھي تمثل Disguised Unemploymentأما البطالة المقنعة 

تلك الحالة التي یتكدس فیھا عدد كبیر من العمال بشكل یفوق الحاجة 
الفعلیة للعمل، أي وجود عمالة زائدة و التي ال یؤثر سحبھا من دائرة 
االنتاج على حجم االنتاج، و بالتالي فھي عبارة عن عمالة غیر 

.منتجة

البطالة االختیاریة و البطالة االجباریة
إلى Voluntary Unemploymentتشیر البطالة االختیاریة 

الحالة التي یتعطل فیھا العامل بمحض إرادتھ و ذلك عن طریق تقدیم 
إما لعزوفھ عن العمل أو ألنھ . استقالتھ عن العمل الذي كان یعمل بھ



یبحث عن عمل أفضل یوفر لھ أجرا أعلى و ظروف عمل أحسن، 
تعطل كل ھذه الحاالت قرار الفي . إلى غیر ذلك من األسباب

.اختیاري

أما في حالة إرغام العامل على التعطل رغم أنھ راغب في العمل 
و قادر علیھ و قابل لمستوى األجر السائد، فھذه الحالة نكون أمام 
بطالة اجباریة و مثال على ذلك تسریح العمال كالطرد بشكل 

في مراحل و ھذا النوع من البطالة یسود بشكل واضح... قسري
كما أن البطالة االجباریة یمكن تأخذ شكل البطالة االحتكاكیة . الكساد

.أو الھیكلیة

آثــار البطالـة. ٣
تمثل البطالة أحد التحدیات الكبرى التي تواجھ البلدان العربیة 
آلثارھا االجتماعیة واالقتصادیة الخطیرة، ومنذ سنوات والتحذیرات 

قوس الخطر من العواقب السلبیة لھذه تخرج من ھنا وھناك، تدق نا
المشكلة على األمن القومي العربي، ومع ذلك فإن معدالت البطالة 

.  تتزاید یوًما بعد یوم
:و یمكن تلخیص ھذه اآلثار في النقاط التالیة

اآلثار النفسیة و االجتماعیة
ال یوجد شيء أثقل على النفس من تجرع مرارة الحاجة والعوز 

تنال من كرامة اإلنسان ومن نظرتھ لنفسھ وعلى فھي المادي
أسرة تعول علیھ في تأمین الخصوص عندما یكون الفرد مسئوال عن

المطالبة احتیاجاتھا المعیشیة، فعندما تشخص إلیك أبصار األطفال في
بمستلزمات العیش وترى في نظراتھم البریئة استفسارات كثیرة یقف 

ھا وبأي منطق یقنعھم بقبول ال یدري كیف یرد علیالمرء عاجزا
األسرة عاطل ال عمل لدیھ واقعھم المریر، كیف تشرح لھم أن رب

. . . وال یقدر على االستجابة لرغباتھم والجوع كافر كما ھو معروف؟
في عالم األطفال ھناك الصفاء والنقاء والعدالة واإلحسان ولیس 

عیش وھضم الحقوق، وخصوصا عندما یتعلق ذلك بحق الاإلجحاف
.الید لآلخرینالكریم واللقمة الشریفة دون مذلة مد



وتؤكد االحصاءات أّن ھناك عشرات المالیین من العاطلین عن 
العمل في كل أنحاء العالم من جیل الشباب، وبالتالي یعانون من الفقر 
والحاجة والحرمان، وتخلف أوضاعھم الصحیة، أو تأخرھم عن 

كما . زھم عن تحمل مسؤولیة اُسرھمالزواج، وانشاء االُسرة، أو عج
تفید االحصاءات العلمیة أّن للبطالة آثارھا السیّئة على الصحة 

إّن نسبة كبیرة من . النفسیة، كما لھا آثارھا على الصحة الجسدیة
العاطلین عن العمل یفتقدون تقدیر الذات، ویشعرون بالفشل، وأنھم 

لیھم الملل، وأّن أقل من غیرھم، كما وجد أن نسبة منھم یسیطر ع
یقظتھم العقلیة والجسمیة منخفضة، وأّن البطالة تعیق عملیة النمو 

كما . النفسي بالنسبة للشباب الذین ما زالوا في مرحلة النمو النفسي
وجد أن القلق والكآبة وعدم االستقرار یزداد بین العاطلین، بل ویمتد 

حاالت النفسیة ھذا التأثیر النفسي على حالة الزوجات، وأّن ھذه ال
. تنعكس سلبیاً على العالقة بالزوجة واألبناء، وتزاید المشاكل العائلیة

وعند األشخاص الذین یفتقدون الوازع الدیني، یقدم البعض منھم على 
ممن یقدمون % ٦٩شرب الخمور و تعاطي المخدرات، بل ووجد أن 

فسي، و نتیجة للتوتر الن. على االنتحار، ھم من العاطلین عن العمل
.تزداد نسبة الجریمة، كالقتل واالعتداء، بین ھؤالء العاطلین

ضعف االنتماء للوطن، وكراھیة المجتمع، وصوال إلى باالضافة إلى 
ممارسة العنف واإلرھاب ضده، فضال عما تمثلھ البطالة من إھدار 
للموارد الكبیرة التي استثمرھا المجتمع في تعلیم ھؤالء الشباب 

.واجتماعیاً ورعایتھم صحیاً 

اآلثار األمنیة و السیاسیة
قد نفذ صبرھا ولم و التي یكون بعض الفئات العاطلة نالحظ أحیانا

شعار التململو ھي ترفعبالوعود واآلمال المعطاة لھا تعد تؤمن
ال یعني ذلك تشجیعھا على لكن وو مع ذلك ال یمكن لومھاوالتمرد،

لھم العذر، فمقابل البد أن نلتمسالمس بممتلكات الوطن وأمنھ، ولكن 
مرارة ظروفھم ھناك شواھد لفئات منغمسة في ترف المادة، ومن 
الطبیعي أن ینطق لسان حالھم متسائال أین العدالة االجتماعیة 

العنف المفرط في مقابل حركة العاطلین ال واإلنصاف؟ كما أن سیاسة
فھناك حاجة . األزمة تخلق إال المزید من العنف واالضطراب وتفاقم



إلى التعقل وضبط الموقف والنظر إلى القضایا من منظور واسع
، حیث أن وبعین تقصي األسباب في محاولة لتفھم موقف اآلخرین

أركان الحكم الصالح والعدالة االجتماعیة تملي على مبدأ إرساء
رایة المطالبات بالوسائل الجمیع تكریس حق إبداء الرأي ورفع

بالحكومة المشروعة، كما أنھا تلزم األطراف المعنیة متمثلةالسلمیة
باحترام ھذه الحقوق واتساع الصدر لآلراء المختلفة، ألن المواطن في 

على كرامتھ نھایة المطاف ال یطالب إال بحق العیش الكریم والحفاظ
وإنسانیتھ في وطنھ، وھي من جوھر حقوق المواطن والتي یجب على 

ھا وتحرص علیھا، ال أن تتكالب علیھا فتكون ھي تكفلالحكومة أن
.المستضعفوالقدر مجتمعان على المواطن

اآلثـار االقتصـادیـة
إحدى نتائج ظاھرة البطالة زیادة حجم الفقر، الذي یعتبر ـ أیًضا ـ 

ویقول الخبراء بأن مشكلة الھجرة . من العوامل المشجعة على الھجرة
اقتصادیة باألساس، فبالرغم من تعدد إلى أوروبا تكاد تكون مشكلة

األسباب المؤدیة إلى ھذه الظاھرة، إال أن االدوافع االقتصادیة تأتي في 
ویتضح ذلك من التباین الكبیر في المستوى . مقدمة ھذه األسباب

االقتصادي بین البلدان المصدرة للمھاجرین، والتى تشھد ـ غالبًا ـ 
ة فرص العمل، وانخفاض األجور افتقاًرا إلى عملیات التنمیة، وقل

ومستویات المعیشة، وما یقابلھ من ارتفاع مستوى المعیشة، والحاجة 
إلى األیدي العاملة في الدول المستقبلة للمھاجرین، حیث تقدر منظمة 

من عدد% ١٥-١٠العمل الدولیة حجم الھجرة السریة بما بین 
دیرات األخیرة لألمم البالغ عددھم ـ حسب التق.. المھاجرین في العالم

.ملیون شخص١٨٠المتحدة ـ حوالي 
أما فیما یتعلق باآلثار االقتصادیة للبطالة على المستوى الكلي 
فالكل یعرف أن أھم مؤشر في اتجاھات الطلب على العمل ھو نمّو 

، و بالتالي فإن تباطؤ النمّو االقتصادي یعني ارتفاعا في االنتاج
إن الوضع في المنطقة العربیة بصورة و ھكذا ف. معّدالت البطالة

عامة و منذ التسعینات تلخص في ضعف أداء االنتاج مقارنة بنمو 



كما تبین االحصائیات أن النمو في القوة . سریع في القوة العاملة
العاملة قد فاق الزیادة التي طرأت على فرص التوظیف في المنطقة 

.العربیة

البطالة في الوطن العربي. ٤
البطالة إحدى أخطر المشكالت التي تواجھ الدول العربیة، تعتبر 

وحسب تقریر لمجلس . حیث توجد بھا أعلى معدالت البطالة في العالم
، ٢٠٠٤الوحدة االقتصادیة التابع لجامعة الدول العربیة، صدر عام 

وكان %. ٢٠و ١٥قّدرت نسبة البطالة في الدول العربیة ما بین 
، أن متوسط نسبة ٢٠٠٣یة قد ذكر في عام تقریر منظمة العمل الدول

، بینما بلغت النسبة في العالم % ٦.٢البطالة في العالم وصل إلى 
وما %.٣وتتزاید سنویا بمعدل %. ١٢.٢العربي في العام نفسھ 

یجعل ھذه القضیة من أكبر التحدیات التي تواجھ المجتمعات العربیة، 
.خامسة والعشرینتقریبا من سكانھا ھم دون سن ال% ٦٠ھو أن 

ووصفت منظمة العمل العربیة، في تقریر نشر في شھر مارس 
األسوأ بین جمیع "، الوضع الحالي للبطالة في الدول العربیة بـ٢٠٠٥

في طریقھ لتجاوز الخطوط "، وأنھ "مناطق العالم دون منازع
ملیار ٧٠ویجب على االقتصادات العربیة ضخ نحو ". الحمراء

، واستحداث %٧إلى % ٣نموھا االقتصادي من دوالر، ورفع معدل 
، حتى تتمكن ٢٠٢٠حتى العام فرصة عمل ملیون ١٠٠و ٨٠بین ما 

من التغلب على ھذه المشكلة الخطیرة، ویتم استیعاب الداخلین الجدد 
.في سوق العمل، باإلضافة إلى جزء من العاطلین

ربیة ویؤكد تقریر منظمة العمل العربیة أنھ لم تعد ھناك دول ع
محصنة ضد البطالة كما كان یعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول 
الخلیج العربي، حیث یبلغ معدل البطالة في السعودیة ـ أكبر ھذه 

، وفي سلطنة %١٥نحو –البلدان حجماً وتشغیالً واستقباالً للوافدین
أما في باقي الدول العربیة، فال %. ١١.٦، وفي قطر %١٧.٢ُعمان 

، حیث تقدر نسبة البطالة في الجزائر بنحو ثیرایختلف الوضع ك
وتقدر . ـ حسب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي% ٢٣.٧

إن دول المغرب العربي : ویقول خبراء. في تونس% ١٥بنسبة 



الثالث تحتاج إلى خلق حوالي ملیون فرصة عمل سنویًّا من أجل الحد 
. من ظاھرة الھجرة

اتت تؤرق أغلب البلدان العربیة، الواقع أن ظاھرة البطالة ب
وتوضح إحصاءات منظمة العمل العربیة مدى خطورة ھذه الظاھرة 

:على النحو التالي

من إجمالي القوى العاملة % ١٥تصل نسبة البطالة حالیًا إلى- ا 
و عن العملیبحثون ملیون عاطل ١٨، أي ما یعادل حوالي العربیة

ارتفاع ھذا العدد بالنظر إلى أن ، ویتوقع قادرون علیھ و ال یجدونھ
ففي الدول العربیة .العاملة العربیة في ازدیاد مطردوىـحجم الق

١.١ما بین ٢٠٠٣-٢٠٠٠طالة في الفترة ـفرادى یتراوح معدل الب
من اجمالي القوى العاملة في الكویت، و االمارات و % ٣.٩و % 

ر و العراق في في الجزائ% ٢٨و % ٢٦البحرین و قطر، و ما بین 
و تعاني فئة خرجي التعلیم العالي من أعلى معدل للبطالة . و فلسطین

واستفحلت ھذه الظاھرة في العدید مقارنة بالفئات التعلیمیة األخرى، 
من الدول العربیة؛ حیث تبلغ معدالتھا الضعفین في األردن، وثالثة 
أضعاف البطالة بین األمیین في الجزائر، وخمسة أضعاف في 

مما دفع بأعداد متزایدة من ھذه . غرب، وعشرة أضعاف في مصرالم
عدد العاطلین عن ویتوقع أن یصل .الفئة للعمل خارج تخصصھم

، فیما یقدر حجم الداخلین الجدد ٢٠١٠ملیونًا في العام ٢٥إلى العمل 
مالیین عامل سنویًا، وتقدر حجم ٣في سوق العمل العربیة بنحو 

.ملیار دوالر سنویًا١٥فرص عمل لھم األموال الالزمة لتوفیر 
غالبیة العاطلین عن العمل من الداخلین الجدد في سوق -ب 

العمل، أي من الشباب، ویمثل ھؤالء تقریبًا ثالثة أرباع العاطلین عن 
في الكویت، وما یزید على الثلثین في % ٨٤العمل في دولة البحرین و

باب نسبة إلى القوى أما معدالت البطالة بین الش. مصر والجزائر
في مصر واألردن وسوریة % ٦٠العاملة الشابة فقد تجاوزت 

)٢(.في تونس والمغرب والجزائر% ٤٠وفلسطین و
تستحوذ دول اتحاد المغرب العربي على الجانب األكبر من -جـ 

ملیون ٣٣.٥؛ حیث یوجد بھا حالیًا %٣٧.٨قوة العمل العربیة بنسبة 
، ثم دول مصر ٢٠١٠ملیونًا عام ٤٧ا إلى عامل، من المتوقع زیادتھ



ملیونًا عام ٣٥ملیونًا تصل إلى ٢٥.٢واألردن والیمن والعراق، وبھا 
٨.٣، ودول مجلس التعاون الخلیجي، وبھا %٢٧.٧بنسبة ٢٠١٠

من قوة % ٩.٣ملیونًا بنسبة ١١.٤إلى ٢٠١٠مالیین تصل عام 
، على بقیة الدول ملیونًا٢٢.٦العمل، فیما یتوزع الباقي، وھم 
.٢٠١٠ملیونًا عام ٣٠العربیة، ومن المنتظر زیادتھم إلى 

وتتفاوت معدالت البطالة من دولة عربیة ألخرى؛ ففي الدول ذات 
في % ٢٠الكثافة السكانیة العالیة، ترتفع حدة الظاھرة؛ حیث تبلغ 

في مصر، % ٩في السودان، و% ١٧في الجزائر، و% ٢١الیمن، و
وفي المقابل تنخفض في دول الخلیج العربي ذات .في سوریة% ٨و

ألف ٣٣٠الكثافة السكانیة المنخفضة؛ ففي سلطنة عمان یوجد نحو 
ألف، وفي الكویت یصل ٧٠٠عاطل عن العمل، وفي السعودیة نحو 

.آالف فقط٣العدد إلى 
و كذلك ترتفع معدالت البطالة المقنعة في جمیع الدول العربیة، 

التعاون الخلیجي بالمقارنة مع بقیة الدول العربیة وتختلف دول مجلس 
في كون أن معدالت البطالة المقنعة تتجاوز كثیرا معدالت البطالة 

)٣. (السافرة بین المواطنین
كیفیة مواجھة ظاھرة البطالة. ٥

لقد حلّل االسالم مشكلة الحاجة المادیة والبطالة، تحلیالً نفسیاً كما 
:حللھا تحلیالً مادیاً 

إّن النفس اذا أحرزت «: قولھ) ص(نھا ما روي عن رسول هللا م
. »قوتھا استقّرت

وھذا النص یكشف العلمیة التحلیلیة للعالقة بین الجانب النفسي من 
االنسان، وبین توفر الحاجات المادیة، وأثرھا في االستقرار 

ن الكآبة والقلق وعدم االستقرار،والطمأنینة، وأن الحاجة والفقر یسببا
وما یستتبع ذلك من مشاكل صحیة معقّدة، كأمراض الجھاز الھضمي 

.والسكر، وضغط الدم، وآالم الجسم، وغیرھا
والبطالة ھي السبب األّول في الفقر والحاجة والحرمان، لذلك دعا 
االسالم الى العمل، وكره البطالة والفراغ، بل وأوجب العمل من أجل 

.الة من تجب اعالتھتوفیر الحاجات الضروریة للفرد، الع



ولكي یكافح االسالم البطالة دعا الى االحتراف، أي الى تعلم 
الحرف؛ كالتجارة والمیكانیك والخیاطة وصناعة األقمشة 

الخ…والزراعة
ولقد وّجھ القرآن الكریم األنظار الى العمل واالنتاج، وطلب 

). رُ فامُشوا في مناكبھا وُكلوا من رزقھ والیھ النشو: (الرزق، فقال
فإذا قُضیت الصالةُ فإنتشُروا في االرض : (وقال) . ١٠/ الملك (

).١٠/ الجمعة ). (وابتغوا من فضل هللا
باالضافة إلى الشواھد الدینیة سواء كانت من الكتاب أو السنة على 

تعد و باعتبار كون البطالة . كیفیة مجابھة و معالجة مشكلة البطالة
ستقرار في العالم العربي، فإن المطلوب بمثابة قنابل موقوتة تھدد اال

آخذة في االعتبار منھاوضع إستراتیجیة عربیة شاملة في ھذا الشأن
:عدة أمور منھا

تأھیل الشباب حدیثي التخرج من أھم التحدیات التي تواجھ .١
المؤسسات وأنظمة التعلیم والتدریب في الدول العربیة، حیث یفتقر 

صة في المجاالت التي یحتاجھا سوق كثیر منھا إلى العمالة المتخص
.العمل، مما یساعد في سد الفجوة بین العرض والطلب على العمالة

. خلق قاعدة معلوماتیة قومیة للوظائف المطروحة والباحثین عنھا.٢
و ھنا یمكن االستفادة من تجربة بعض الدول الغربیة في إنشاء بنوك 

ئف الشاغرة في قومیة للتوظیف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظا
القطاعین العام والخاص، یتم تحدیثھا یومیا، وتكون متاحة من خالل 
مواقع إنترنت متخّصصة أو دلیل شھري یوزع بمقابل مادي رمزي 

. على الباحثین عن العمل
یرى بعض المراقبین أنھ لم یعد في مقدرة الدول العربیة ـ كل .٣

إلى فتح األسواق على حده ـ معالجة مشكلة البطالة، بسبب الحاجة
وإلغاء الحواجز على التجارة البینیة من جھة، والتكتل االقتصادي 

من جھة أخرى، حیث ) السوق العربیة المشتركة (العربي المشترك 
سیساعد ذلك في تشجیع تبادل األیدي العاملة، وانتقال رؤوس األموال 

.بین الدول العربیة، بما یؤدي إلى التقلیل من حدة الظاھرة
عریب العمالة العربیة، وھي مرحلة تالیة للتوطین، ویتم ذلك من ت.٤

خالل إحالل العمالة العربیة محل العمالة األجنبیة في الدول العربیة 



التي تعاني من نقص في تخصصات ومھن معینة، مثل دول الخلیج 
.العربیة

تحسین األداء االقتصادي العربي، وتحسین مناخ االستثمار في .٥
ة، وإزالة القیود التنظیمیة والقانونیة التي تحول دون الدول العربی

اجتذاب األموال العربیة في الخارج، والتي یقدرھا بعض الخبراء 
ملیار دوالر، وال شك أن عودة ھذه األموال لالستثمار في ٨٠٠بنحو 

الدول العربیة سوف یساھم في كبح جماح مشكلة البطالة، ویساعد 
.لھا للشباب العربيعلى توفیر فرص عمل ال حصر 

وخالصة القول یمكن تصنیف المقتراحات الخاصة بمعالجة مشكلة 
:البطالة في النقاط الثالثة التالیة

االرتفاع بمعدل النمو االقتصادي
تخفیض تكلفة العمل
تعدیل ظروف سوق العمل.
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