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نساء العراق :مخاوف من أزمة اقتصادية جديدة
رغد قاسم *

قد تدفع السياسات احلالية ألزمة اقتصادية رمبا تكون مساوية ملا حدث يف لبنان بعد
االخنفاض احلاد يف أسعار النفط ،العجز احلاصل يف امليزانية والتأخر يف دفع الرواتب.
تعمل احلكومة احلالية على إصالح اقتصادي آين للدفع باألزمة االقتصادية ألشهر أخرى،
بعد أن بدأت بإصالحات مشلت استقطاعات ملزدوجي الرواتب ،فضالً عن سعيها إىل الدين
الداخلي واخلارجي حرصاً منها على سري عمل امليزانية التشغيلية اليت تشمل رواتب موظفي الدولة
ومتقاعديها .لكن مجيع ما ذكر من إصالحات قد لن متررها احلكومة احلالية أو املقبلة من أزمة
اقتصادية حقيقية تدفع بالبالد لالهنيار ،فال توجد إىل اآلن خطة اسرتاتيجية ملموسة ميكن العمل
عليها لتجاوز هذه األزمة.
لطاملا واجه العراقيون أزمات يف فرتات خمتلفة أمهها :بعد أن أصدر جملس األمن التابع لألمم
املتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على العراق يف عام  1990اليت استمرت ألعوام ،والتأقلم مع منط
معيشي للتفاعل بسالسة مع األزمة حينها ،لكن الوضع قد خيتلف عليه اآلن ،فما يزال االقتصاد
ريعياً واملوازنة العامة تعاين من مشكالت؛ نتيجة الرتهل الوظيفي واإلنفاق احلكومي اهلائل ،كما
يالحظ أيضاً ارتفاع النمو السكاين ،والتعود على منط حيايت خمتلف عما كان عليه بعد اهنيار كامل
للبىن التحتية ترتبت عليه زيادة يف دفع فواتري أخرى تشمل مصاريف املاء ،والكهرباء ،والسكن.
يراقب العراقيون عن كثب عرب مواقع التواصل االجتماعي األزمة االقتصادية احلالية اليت مير
هبا لبنان ،بعد أن دفعت األخرية إىل اهنيار اقتصادي ترتب عليه تفاقم القيود املالية وارتفاع السلع،
إغالق الكثري من املشاريع والبنوك حيث طال بعضها فروع تلك البنوك يف العراق.
* باحثة وناشطة مدنية – بغداد.
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يعرب العراقيون عن خوفهم هذا عرب حرصهم على سحب األموال املودعة يف البنوك؛ لعدم
وثوقهم بالقطاع املصريف ملقارنة الوضع ومقاربته عما عليه يف بنوك لبنان بعد اهنيار اللرية اللبنانية
مقابل نقص العملة األجنبية؛ لذا يتخوف الكثري من اهنيار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدوالر،
فيحرص الكثري على االحتفاظ بالعملة األجنبية بدالً من احمللية.
تقول إحدى العامالت يف القطاع اخلاص« :بكل بساطة حنن ليس لدينا ثقة بالسياسات
املالية للبلد واألزمات متقاربة واألوضاع السياسية واالقتصادية للبلدين متشاهبة؛ لذلك كل املعطيات
تقول ممكن منر بالوضع نفسه ،فضالً عن جتربتنا خالل تسعينيات القرن املاضي جعلتنا نفكر ملياً
ألي تغيري يسري بسوق التداول والوضع االقتصادي ،وشبح اإلفالس للحكومة ومسألة االقرتاض
الداخلي واخلارجي كلها جتعل املواطن بوضع ختوف دائم من التعامل املصريف مع البنوك».
االنكماش االقتصادي ليس وليد اليوم لكنه ظهر وتفاقم بنحو واضح عما كان عليه؛
بسبب اإلغالق املفروض من قبل احلكومة للسيطرة على فايروس كورونا منتصف آذار ،2020
نتج عنه احلد من حركة التبادل التجاري واجتاه احلكومة لتغطية احتياجات الواقع الصحي ،فضالً
عن اخنفاض أسعار النفط العاملية.
تضرر كثري من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة وذوي األجور اليومية ملا يقارب أكثر
من نصف السنة األول لعام  ،2020بعد إجراءات احلظر الوقائي وما سبقه من تشديد لإلجراءات
األمنية للحد من استمرارية مظاهرات تشرين األول  2019اليت استمرت لعدة أشهر قبل ظهور
كورونا ،اليت طالب املتظاهرين من خالهلا بإصالح حقيقي يشمل إصالحات اقتصادية ومكافحة
الفساد وتوفري فرص عمل للشباب والعاطلني عن العمل.
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يف تقييم صدر ٔموخراً عن وزارة التخطيط العراقية ،بدعم من اليونيسف ،والبنك الدويل،
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية ،وجد ٔان  4.5مليون آخرين من العراقيني (أي ما يقارب
 )% 11.7يواجهون خطر الوقوع حتت خط الفقر؛ نتيجة التأثري االجتماعي االقتصادي جلائحة
كورونا .وستؤدي هذه الزيادة احلادة إىل رفع معدل الفقر الوطين من  % 20عام  2018إىل
% 31.7؛ وزيادة العدد اإلمجايل للفقراء إىل  11.4مليون .1
وافاد التقييم أيضاً ٔان  % 42من السكان هم من الفئات اهلشة ،إذ يواجهون خماطر اعلى
كوهنم يعانون من احلرمان من حيث العديد من األبعاد ،وليس من بُعد واحد مما يلي :التعليم،
والصحة ،والظروف املعيشية ،واألمن املايل. 2
ترتاكم مشكالت العراق االقتصادية كونه اقتصاداً ريعياً اعتماده الوحيد على مصدر
واحد «النفط» ،الذي يشكل اعتماد املوازنة العامة منه بنسبة .% 95
تنويع مصادر الدخل أصبح شعاراً يتداول عرب برامج احلكومات املتوالية للحكم ،من دون
تطبيق واقعي واستغالل صحيح للموارد الطبيعية والبشرية اليت بإمكاهنا التغلب على األزمات وتوفري
العيش برفاهية للمواطنني ،بدالً من ذلك التجأت احلكومات الضعيفة على اضافة ديون خارجية.
فجميع امليزانيات العامة منذ عام  2004أعدت بعجز خمطط وانتهت بفائض حقيقي
نتيجة سوء التخطيط والتنفيذ ،فقد أعدت املوازنات على األخطاء السابقة نفسها ،فبدالً من تنويع
املصادر ووضع خطط إصالح حقيقي أصبح تنويع لصور الفساد.
1- Children make up the majority of up to 4.5 million Iraqis at risk of falling into
]poverty and deprivation due to the impact of covid-19 [EN/AR
https://reliefweb.int/report/iraq/children-make-majority-45-million-iraqis-riskfalling-poverty-and-deprivation-due-impact
2- Ibid.
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يُعد العراق من البلدان األكثر فساداً ،إذ جاء العراق يف املرتبة  162من بني  180دولة يف
العامل عام  2019حبسب تقرير «منظمة الشفافية الدولية» ،3حيث حصل العراق على  20درجة
من أصل  100برتتيب الدول الفاسدة ،بعد أن خنر الفساد جسد املؤسسات احلكومية.
تؤثر األزمات االقتصادية واالستجابات السياسية على الرجال والنساء بنحو خمتلف على
الصعيد العاملي ،النساء والفتيات هن األكثر عرضة هلذه الصدمات االقتصادية ،ففي أوقات
األزمات االقتصادية ،تعاين النساء من ارتفاع معدالت البطالة :يؤدي اخنفاض فرص عمل النساء
إىل زيادة نسبة االستغالل حيث تضطر النساء للعمل يف ظروف سيئة ،زيادة التعرض لالجتار
بالبشر واهلجرة عن املوطن األصلي ،ارتفاع معدالت الزواج املبكر واإلجناب غري اآلمن وما يقابله
من ازدياد نسب الطالق ،والتسرب من املدارس ،وأهنن أوىل املضحيات حباجتهن الغذائية والدوائية،
وهن أيضا األكثر تعرضاً للعنف داخل منازهلن.
مع فرض إجراءات احلظر الوقائي تفاقم العنف املنزيل يف العراق ،الذي كان مرتفعاً حىت قبل
اجلائحة .إذ تفيد التقارير املتداولة على مواقع التواصل االجتماعي بزيادة العنف املنزيل ،ومت تأكيد
ذلك من قبل السلطات العراقية بعد التواصل عرب اهلاتف مع الشرطة اجملتمعية  /قسم محاية األسرة
لكن مل يفصح عن اإلحصائيات الدقيقة لعدد احلاالت اليت أُبلغ عنها.
ويف ظل هذه الظروف نالحظ أيضاً ازدياد ضغط العمل من املنزل على النساء بسبب
املشاركة يف األعمال املنزلية والرعاية ،عدم وجود مساحة آمنة للحديث ومشاركة خماوفهن ،قيود
احلركة ،والتنقل ،وركود بيع املنتجات ملن يزاولن األعمال احلرفية ،واقتصار بيع البضائع عن طريق
خدمة التوصيل ألماكن حمدودة يف ساعات عمل حمددة.
3- https://www.transparency.org/en/countries/iraq#
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تضررت فئة كبرية من النساء العامالت مقابل أجور يومية ،فضالً عن فشل القطاع اخلاص
يف كسر الصورة النمطية «ترسيخ فكرة عمل النساء يف القطاع احلكومي» بعد أن اضطر الكثري
من أصحاب العمل اخلاص بتقليص أو تسريح العاملني من دون ضمانات ،لذا ما تزال املرأة جتد
القطاع العام أكثر جاذبية من القطاع اخلاص.
احلصول على الوظائف الرقمية ،قد يساعد يف التغلب على تلك احلواجز املذكورة آنفاً يف
بلدان أخرى ،لكنه ميثل احلاجز عينه للشابات من ذوات التحصيل العلمي املنخفض أو الريفيات
وذلك لضعف البىن التحتية الرقمية يف العراق .يف العراق تشري التقديرات إىل أن  72امرأة مقابل
 100رجل يستخدمن االنرتنت أي ما يعادل  % 28بينما  89امرأة مقابل  100رجل
يستخدمن اهلواتف اجلوالة أي ما يعادل .4 % 11
ميكن لألزمة االقتصادية أن تقلل من فرص التمكني االجتماعي واالقتصادي للجنسني،
وما يتصل هبا من فقدان النساء للوظائف وتقليص األجور للنساء العامالت يف القطاع اخلاص
أو من هن بأجور يومية ،فاملرأة ما تزال تعاين من عوائق إضافية مرتبطة باجملتمع والقيود القانونية
واحتياجات السوق؛ مما يزيد نسبة االعتماد املايل للمرأة على الرجال.
أكدت دراسة للبنك الدويل أن املرأة الراغبة باملشاركة يف سوق العمل يف دول املشرق تواجه
أقل لقاء عمل مماثل .تصل معدالت البطالة بني النساء إىل ضعف
مع ّدالت بطالة مرتفعة وأجوراً ّ
تلك اليت يواجهها الرجال .أي إ ّن املعدالت املتدنية ملشاركة املرأة يف العمل ختفي وراءها مع ّدالت
أقل؛ ممّا يكسبه الرجل مقابل عمل
أدىن لعمل املرأة .وإن املرأة تعمل عادة يف قطاعات معيّنة وبأجر ّ
متكافئ؛ وعليه ،تبلغ الفجوة اجلندرية يف األجور بني النساء والرجال العاملني يف مهن مماثلة ولديهم
 - 4حالة املرأة يف املشرق،
https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/publication/state-of-themashreq-women
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املرجح أ ّن
للعمال كافة يف العراق .ومن ّ
التحصيل العلمي املماثل واخلربة املماثلة ،حوايل ّ % 22
مع ّدالت البطالة املرتفعة من جهة واخنفاض األجور من جهة ثانية يش ّكالن عنصر إحباط لبعض
حبثهن عن العمل .5
النساء وحيول دون ّ
يرجح ازدياد العنف القائم على النوع االجتماعي والسيما العنف املنزيل مع ازدياد فرص
البطالة للنساء والقيود اجملتمعية املفروضة اليت حتد من قدرة الناجيات على محاية أنفسهن من اجلناة
وحتد من قدرهتن على احلصول على الدعم الكايف حلماية أنفسهن من العنف.
فما تزال مستويات مشاركة امل ٔراة يف سوق العمل يف كل من دول املشرق العراق ،واألردن،
ولبنان من بني ادىن املستويات يف العامل .ففي العراق واألردن ،تشارك امل ٔراة بنسبة تقل عن % 15
بينما يف لبنان تبلغ هذه النسبة . 6»% 26

 - 5حالة املرأة يف املشرق ،املصدر السابق نفسه.
 - 6املصدر نفسه.
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متكني املرأة اقتصادياً حيدث الفرق يف انتشال جمتمعات من الفقر واالرتقاء هبا ،يف ازدياد
فرص عمل النساء تكون هناك زيادة طردية يف حتسني الظروف املعيشية لألسر :ازدياد فرص
التعليم ،اخنفاض معدالت الزواج املبكر ،اخنفاض العنف املنزيل ،إعالة النساء ألنفسهن وأسرهن
ميكنهن من املشاركة يف صنع القرارات داخل املنزل أو خارجه.
يف ضوء ما سبق -ويف ظل التحديات احلالية واملستقبلية اليت تواجه النساء يف سوق العمل-
جيب تكاتف جهود صناع القرار ،وواضعي السياسات و اجملموعات املناصرة احمللية والدولية
املهتمة يف وضع سياسات وتوصيات إلصالحات اقتصادية لالستجابة السريعة للحد من تفاقم
الوضع االقتصادي من خالل احرتام حقوق املرأة والعمل اجلاد لتضمينها يف اسرتاتيجيات التنمية
االقتصادية والقوى العاملة:
1 )1وضع سياسات هتتم بزيادة مستوى التحاق اإلناث بالتعليم والسيما التعليم اجلامعي.
2 )2القضاء على األمية الرقمية بني اإلناث.
3 )3صياغة اسرتاتيجية لتطوير القوى العاملة من النساء لتلبية حاجات السوق.
4 )4إصالح السياسات واألنظمة القانونية لضمان عمل النساء يف القطاع اخلاص.
5 )5تكثيف برامج التدريب والتطوير على األعمال وفرص التواصل.
6 )6دمج البعد اخلاص بریادیة األعمال عند امل ٔراة يف سیاسات تشجیع املشروعات الصغریة
واملتوسطة ،واالهتمام بزيادة مستويات نفاذها إىل التمویل.

9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

7 )7إتاحة فرص عمل للنساء يف القطاعات احلكومية وغري احلكومية املختلفة املقتصرة على الرجال.
8 )8تعزيز اخلدمات القانونية اليت تدعم املرأة يف الدفاع عن حقوق العمل وحقوق التملك.
9 )9الرتكیز على تبين سیاسات لتوفری املزید من فرص العمل لإلناث يف املناطق النائیة واللوايت
ینتمنی إىل الفئات اهلشة واملطلقات وذوات االحتیاجات اخلاصة الرتفاع العبء امللقى على عاتق
هذه الفئة من اجملتمع وصعوبة ولوجهن لسوق العمل.
1010خلق فرص لقيادة املرأة يف االنتعاش االقتصادي.
1111خلق فرص للنساء ليكن صانعات لسياسات يف قطاع االقتصاد.
يف اخلتام ،ال ب ّد لإلشارة إىل نقطة مهمة بأن الكثري من النساء اخلرجيات والباحثات عن
عمل ،ممن مل حيصلن على فرص عمل يواجهن ضغط أسري وجمتمعي بنحو كبري على الزواج
واإلجناب بدل من انتظار فرصة عمل وذلك بسبب األعراف االجتماعية اليت حتدد من أمهية حاجة
املرأة للعمل ملساندة األسرة.
يُعد متكني املرأة اقتصادياً ٔاحد ٔاهم املمكنات للتخفيف من حدة الفقر والعنف الواقع عليها؛
وعليه فإن اندماج املرأة يف النشاط االقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها يف سوق العمل ،يدفع عجلة
التنمية االقتصادية إىل األمام.
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