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 البطالة .. أزمة حتتاج إىل حل

 2019فبراير  17في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

بصريح العبارة فإن مفهوم البطالة يرتبط بوصف حالة العاطلين عن العمل 
عليه ويبحثون عنه إال أنهم ال يجدونه، وتمت تسمية هؤالء وهم قادرون 

تهذيبًا وخجاًل بالباحثين عن العمل. وتربط بعض المراجع مصطلح البطالة 
بتعريف القوى العاملة، والتي تشير إلى أولئك القادرين من الناحية الصحية 

ثًا، والبدنية على العمل وتبلغ أعمارهم خمسة عشر عامًا فأكثر ذكورًا وإنا
سواء أكانوا ضمن المشتغلين أم العاطلين. وهذا التعريف يخرج بالطبع 
جميع الملتحقين بالمراحل الدراسية والقائمين باألعمال المنزلية وغير 
القادرين على العمل والمحالين إلى التقاعد أو غير المشتغلين وال يبحثون 

 عن عمل وليس لديهم االستعداد للعمل.

الكثير من الباحثين وكتبوا  على – كأزمة –ة البطالة ولقد استحوذت ظاهر
بشأنها الكثير من الدراسات والكتب واألبحاث، وذلك للعديد من األسباب، 
ربما من أهمها سببان، األول: أنها تؤدي إلى الفقر ومن ثم تؤثر بصورة 
كبيرة في المجتمع، والسبب اآلخر وهو مهم أيضًا: أن البطالة مرتبطة 

 بالجريمة سواء المرتبطة بالنفس أو بالمجتمع. بصورة كبيرة
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أما عالقة البطالة بالفقر؛ فقد جاء في دراسة أعدتها جامعة الدول العربية 
سنويا، بحيث يعيش  %1.7أن نسبة الفقر في الدول العربية تزداد بمعدل 

من سكان الدول العربية تحت خط الفقر، وأن نصيب الفرد  %36ما نسبته 
ا، وقد وضعت دوالر سنويً 1500لدول العربية ال يتعدى من الدخل في ا

 الجامعة البطالة كأحد أهم األسباب التي تؤدي إلى الفقر في الوطن العربي.

 عالقة وجود إلى إليها الرجوع تم التي الدراسات من العديد أشارت ولقد 
 إنكار يمكن وال الفقر، تسبب فالبطالة والفقر، البطالة بين طردية إيجابية

ذلك. وفي المقابل فقد وجدنا أن هناك عالقة سلبية عكسية بين البطالة 
والفقر والتنمية المستدامة، فكلما زاد التقدم والتطور وارتفعت نسبة 
التنمية المستدامة قلت نسبة البطالة والفقر والحرمان في المجتمع، 

 والعكس أيضًا صحيح.

قرات من دراسة بعنوان أما فيما يتعلق بالجريمة فدعونا نقتبس بعض الف
)أثر البطالة في البناء االجتماعي( يشير الباحث الدكتور محمد البكر فيها 

وعلى الرغم من وجود نوع من االختالف في النتائج البحثية من حيث تحديد »
مدى درجة العالقة القائمة بين البطالة والجريمة، فإن كثيرًا من الدراسات 

من االرتباط بين هذين المتغيرين إضافة أشارت إلى وجود درجة مقبولة 
إلى أن بعض الدراسات أكدت وجود عالقة طردية بين نسبة البطالة 

  «.والجريمة؛ فكلما زادت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجريمة
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وتعد جريمة السرقة من أبرز الجرائم المرتبطة بالبطالة، حيث أشارت بعض 
امل الرئيسية المؤدية إلى انتشار الدراسات إلى اعتبار البطالة ضمن العو

ظاهرة السرقات، كما أشارت دراسات أخرى إلى العالقة القائمة بين البطالة 
وانخفاض الرواتب، وبين اإلجرام، وخاصة لدى الشباب الذين يتوقون إلى 

 إثبات أو تركيز أنفسهم في المجتمع.

خاصة عن  ويشير الباحث البكر إلى توافق هذا االفتراض مع نتائج دراسة
جريمة السرقة في مدينة الرياض؛ حيث إن من أهم النتائج التي توصلت 
إليها تلك الدراسة فيما يتعلق بمؤشرات األوضاع االقتصادية 

من أفراد العينة  %(27.1)واالجتماعية للمحكمين بسبب السرقة تشير إلى أن 
المتدنية  متعطلون عن العمل، أما غالبية أفراد العينة فهم من ذوي الدخول

ريال، وأكثر من  1000من السجناء دخولهم الشهرية أقل من  %(69.3)حيث 
ريال. وفي هذا السياق تجدر  3000من أفراد العينة دخولهم أقل من  %(87.2)

اإلشارة إلى أن بيانات مركز أبحاث الجريمة تشير إلى ارتفاع إسهام 
ل عشر سنوات العاطلين عن العمل من السعوديين في حركة الجريمة خال

 .هـ1417إلى  1408متتالية من 

وإن كنا ال نريد أن نستشهد بالمجتمع الغربي وذلك للعديد من االختالفات 
بين مجتمعنا ومجتمعهم، إال أننا نود أن نستشهد بدراسة أجريت على عدد 
من المدن األمريكية الكبرى كشفت عن وجود عالقة مقلقة بين ارتفاع 

فاع نسبة الجريمة العنيفة؛ إذ أشارت نتائج الدراسة معدالت البطالة وارت
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 %1إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في الواليات المتحدة األمريكية بمعدل 
، %3.4وجرائم العنف بنسبة  %6.7يؤدي إلى الزيادة في جرائم القتل بنسبة 

، إضافة إلى أنه من خالل %2.4وجرائم االعتداء على الممتلكات بنسبة 
يانات عن األقاليم والمناطق األمريكية وتحليلها، أظهرت استخدام ب

الدراسة وجود عالقة معنوية بين العاطلين عن العمل من الذكور ممن 
مؤهالتهم التعليمية دون الجامعي وجريمة االعتداء على األمالك، وخاصة 

 سرقة المنازل والسيارات.

 األسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة البطالة

عن أسباب تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي يشير وفي دراسة 
  الباحثان الوافي الطيب ولطيفة بهلول إلى ثالثة أسباب رئيسية، وهي:

. إخفاق خطط التنمية االقتصادية في البلدان العربية؛ يلخص الباحثان 1
أهم أربعة جوانب تعوق تقدم مخططات التنمية االقتصادية في: فشل 

القتصادي وتفاقم أزمة المديونية الخارجية، وتبعات برامج التخطيط ا
تنفيذ برامج الخصخصة، وإخفاق برامج التصحيح االقتصادي، والتوجيه غير 

 السليم للموارد المالية العربية.

. نمو قوة العمل العربية سنويا؛ قدر حجم القوى العاملة العربية بحسب 2
مليون نسمة؛ أي ما  300ماليين مقابل  110بحوالي  2003إحصائيات سنة 

من إجمالي سكان الدول العربية. وتعود هذه الظاهرة إلى  %37يعادل حوالي 
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مجموعة عوامل ديمغرافيـة واجتماعية، ومن المتوقع أن يستمر نمو 
معدالت القوى العامة العاملة العربية عدة عقود قادمة، ما يسمح بوصول 

ا، ولكن ما يجب التنبيه إليه أعداد كبيرة من العمالة إلى سوق العمل سنوي
في هذا المقام هو ما تدور حوله مشكلة البطالة في الوطن العربي هو ذلك 
التباين الموجود بين النمو الحادث بين قوة العمل والنمو المتواضع الذي 

  ا.ينمو به الطلب على العمالة سنويً

إننا نعلم ا؛ ا ودوليً. انخفاض الطلب على العمالة المحلية والعربية عربي3ً
أنه خالل العقود الثالثة الماضية اتجهت االستثمارات الرأسمالية 
العالمية بصورة أساسية إلى دول شرق آسيا وبعض دول أمريكا الالتينية 
عبر الشركات المتعددة الجنسيات، ولم يكن نصيب األقطار العربية من 
هذه االستثمارات بالقدر الذي يستحق الذكر، وعلى عكس ذلك من 
المفارقات العجيبة أن القسم األكبر من الموارد المالية العربية بصورة 
خاصة الفوائض المالية النفطية اتجهت صوب األسواق والمصارف 
العالمية لتصب في دورة رأس المال العالمي وإعادة إنتاجه في غير الدول 
العربية، إال أن النتيجة المتوقعة للعولمة من خالل سياسات المؤسسات 

المنظمات الدولية والشركات المتعددة النشاط هي زيادة معدالت البطالة و
وتعميق الفقر وتعميمه في دولنا العربية. فمن المالحظ أن أسواق العمل 
في الدول المتقدمة تسعى فقط إلى جذب الكفاءات واألدمغة النادرة القادرة 

 على مالءمة معطيات التقنيات الحديثة في هذه الدول.
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ا لتفشي ظاهرة البطالة في الوطن العربي، ا رابعًا هنا أن نضيف سببًويمكنن
 وهو:

. عدم االعتراف أو عدم الثقة بالعمالة الوطنية؛ لذلك عادة ما نلجأ إلى جلب 4
العمالة اآلسيوية، أوالً: لثقتنا في اتقان عملهم، ولكن السبب األهم هو 

معين، ولكن ما يأخذه أنهم أرخص ثمنًا، فما يقوم به المواطن يقدر بمبلغ 
األجنبي عادة يكون ربع سعر المواطن، وهذا يعني أنه أفضل ألصحاب 

 األعمال.

ولكن على الرغم من ذلك فهناك أمر آخر يجب عدم إغفاله، وهو أن سوء 
أخالقيات العديد من العمالة الوطنية أدت إلى تغافل أصحاب األعمال وإلى 

رب العمالة المحلية عن العمل التخلي عنهم، فقد سمعنا الكثير من ته
وتسربهم، ليس ذلك فحسب بل في الكثير من األحيان اإلضرار بصاحب 
العمل وكأنه مجرم يستحق العقاب، ومن البطولة معاقبته وإتالف معداته، 
ونحن هنا ال نتحدث عن المقاولين والتجار فحسب بل حتى على مستوى 

وظفين يقومون بالعمل العمل في القطاع الحكومي فإن العديد من الم
بنفس السوء وكأن الوزارة أو العمل ومن يوجد في العمل مجرمون 

 يستحقون العقاب.
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 نظرة موضوعية في أزمة البطالة

إذن نحن نتحدث عن معادلة فيها عدة أطراف، الموظف أو العامل من جهة، 
ومن جهة أخرى الجهة التي تقدم العمل سواء كان القطاع الخاص أو العام، 

 ذلك إن كنا نريد أن نحل هذه المعضلة فإننا نحتاج إلى التالي:ل

. إعادة الثقة بين أطراف المعادلة، الثقة بين الموظف وجهة العمل، وبين 1
العامل ورب العمل، فمن غير هذه الثقة ال يمكن أن تستمر معدالت التنمية، 

عدم وجود فربما نعالج مشكلة البطالة اليوم، ولكنها تفسد غدًا والسبب 
ثقة، وال رضا وظيفي، وال حتى أخالقيات العمل، فكل هذه العهود 

 والمواثيق يجب أن تحترم ويتم االتفاق عليها والمحافظة عليها.

. ال يمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن خطة التنمية الشاملة في البالد، فال 2
أنفسنا في  يمكن مثالً: حل أزمة البطالة بطريقة ترقيعية يوما ألننا سنجد

يوم آخر أمام أزمة اقتصادية في مكان آخر، أو أزمة اجتماعية، لذلك يجب 
النظر إلى األمور بمنظار واحد، وبنفس واحدة وبكيفية واحدة، فنحن نتحدث 

 عن دولة وليس عن أزمة واحدة فقط.

. يجب أن نتعامل مع البطالة كأزمة اجتماعية اقتصادية سياسية، 3
يمكن أن نتأتي بخبير أجنبي ليحلها، ولكن يجب  وليست كمشكلة صغيرة

أن نفكر فيها كأزمة تؤثر على الوضع العام في البالد، فهي تؤثر في جميع 
القطاعات، ليس ذلك فحسب بل هي أزمة لها بداية وقمة ونهاية، فال بد 
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النظر إلى األمر بالمنظار الصحيح وإال فال يمكن حل هذه األزمة، مهما تحدثنا 
 افة وأمام كاميرات التلفزيون.في الصح

. يجب أن يكون هناك تعاون تكاملي بين الحكومة والقطاع الحكومي 4
والقطاع الخاص، فال يرمى كل الثقل على القطاع الخاص مهما كبرت 
القطاعات، فال يمكن أن يحمل القطاع الخاص هذا العبء بمفرده كما ال 

وعندما يشاهد أصحاب رأس يمكن للحكومة أن تحمل هذا العبء وحدها، 
المال أن القطاع العام ترك كل هذا الموضوع وهذا العبء خلف ظهره على 
الرغم من كونه هو المسؤول األول عن فئة من العاطلين عن العمل فما الذي 
يلزمه هو للتصدي لهذا الموضوع ليحل المشكلة؟ لذلك ال بد من التعاون 

 التكاملي.

 مشاريعهم إنشاء على – الجنسين من –الشباب . ال بد من تفعيل وتشجيع 5
 يجب ثم ومن ا،موظفً اإلنسان يكون أن بد ال أنه من األدمغة وإخالء الخاصة

 يغير أن شأنه من ما كل التغيير يطال أن ويجب الدراسية، المناهج تغيير
 ابنه يعمل أن يرفض اليوم حتى منا فالكثير للمواطنين، الدماغية التركيبة

عمال التي ما زال يرى أنها أقل من مستواه، وما زال الكثير منا األ بعض في
ال يريد البنه أن يتخرج كصاحب ورشة عمل لتصليح السيارات أو ورشة 
لصناعة األلمنيوم وما إلى ذلك، فهو يريد أن يرى ابنه في مكتب مكيف، أو 

 ا.ا، أو مهندسًطبيبً
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اتنا وعاداتنا التي تقف هذا يعني إننا نحتاج إلى إعادة تغيير الكثير من حي
في وجه تفكيرنا، فهذه العادات تقيد تفكيرنا ومستقبل أوالدنا، لذلك قلنا 
سابقًا إن أزمة البطالة ليست أزمة يمكن أن نتصدى لها من جهة واحدة، 
وإنما هي: أزمة، وثانيًا: ذات تفريعات اقتصادية واجتماعية وسياسية، 

المعضلة لن ُتحل. وسنبقى طوال فإن لم نفكر بهذه الكيفية، فإن هذه 
 أعمارنا نفكر في كيفية حلحلتها ولكنها تبقى كما هي.

وكلمة أخيرة نوجهها إلى السادة أعضاء مجلس النواب، فكروا في هذا 
الموضوع بشفافية تامة، وقدموا الحلول المنطقية الواعية الناجعة 

أحدهم: اليوم للحكومة حتى نتمكن من الخروج من هذه األزمة، فقد قال لي 
في البحرين في كل بيت عاطل عن العمل إن لم يكونوا أكثر من ذلك، فهل 

 ؟ يرضيكم ذلك

 

 

 

 


