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النساء واملواصالت يف بغداد

تقدمي

أساسيًة يف  بوصفه ركيزًة  القومي  لالقتصاد  النقل  قطاع  أمهية  احلديث عن  يدور  ما  عادًة 
أنَّ املوقع اجلغرايف للعراق يشكِّل  تطوُّر االقتصاد، وتسهيل عملية التبادالت التجارية، وخصوصاً 
رابطاً بي دول أورواب وعديد من دول آسيا، واليت ترتبط مع بعضها بعضاً بتعامالت ونشاطات 
اقتصادية مهمة، إذ ميكن أن ُتْسَتثمر إلنعاش االقتصاد العراقي عب تطوير قطاع النقل، ولكن حناول 
يف هذه الورقة أن نبحث يف جانب خمتلف متاماً، ويتعلَّق بتأثري قطاع النقل واملواصالت على احلياة 

االجتماعية الداخلية يف العراق، وعلى وجه اخلصوص حياة النساء. 

ممارسة  النساء يف  أمام  عائقاً  متثِّل  ا  أنَّ بقدر  للتنقل  ابملواصالت كوسيلة  األمر  يتعلق  وال 
متطلباهتا  ألداء  للمساعدة  دائمة  حباجة  املرأة  من  هذا  وجيعل  ُيْسرِها،  على  اليومية  نشاطاهتن 
النساء بسبب  النظر حنو املشكالت اليت تواجهها  األساسية، لذا هتدف هذه الدراسة إىل لفت 
القراِر وواضعو السياسيات أبمهيتها، أو مبدى أتثريها على  املواصالت، واليت قد ال يعتقد ُصنَّاُع 

شرحية واسعة من اجملتمع اليت متثِّلها النساء.

 سعت هذه الدراسة إىل فهم مستوى الرتابط بي خيارات النساء وواقعهنَّ، وبي وسائل 
النقل، فهي دراسة معتمدة على إجراء )10( مقابالت ميدانية مع عدٍد من النساء من خمتلف 
املناطق يف بغداد، وخمتلف األعمار واخللفيات االجتماعية واالقتصادية، فضاًل عن االعتماد على 

بعض البياانت الرمسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.

النساء والمواصالت في بغداد
)المشكالت والحلول( 

هيام علي المرهج *

*  ابحثة يف مركز البيان، قسم دراسات املرأة.
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املواصالت يف بغداد: مشكالت مرتاكمة وسياسات غائبة

 تفاقمت مشكالت النقل يف بغداد يف اآلونة األخرية ألسباب عديدة، ولعل أمهها أسباٌب 
اجتماعية وسياسية، أتيت يف مقدمتها ارتفاع نسبة السكان يف العراق، وابلتحديد يف بغداد بوصفها 
العاصمة اليت ترتكَّز فيها املؤسسات العامة واخلاصة وفرص العمل، ومن َثَّ تشهد توافداً مستمراً 
غياب  مع  تفاعلت  اليت  املشكالت  من  عديٍد  توليد  يف  أسهم  ممَّا  األخرى؛  املدن  من  للسكان 

سياسات النقل أو ضعفها.

تشهد العاصمة بغداد اختناقات مرورية على حنٍو مستمر، وحتدث هذه االختناقات فيما 
يسمى بـ»وقت الذروة«، وهو وقت ذهاب املوظفي والطلبة إىل أشغاهلم، ووقت عودهتم كذلك، 
ويعود سببها إىل ضعف القدرة االستيعابية للطرق، مع ارتفاع أعداد املركبات، وعدم وجود خطوط 

نقل عامة كافية ومالئمة بي املناطق يف بغداد. 

بلغ  النقل  لوزارة  التابعة  العاملة  احلافالت  عدد  أنَّ  إىل  مشريٌة  احلكومية  البياانت  أنَّ  مع 
)897( حافلة لسنة 2021، وحقَّقت إيرادات بلغت )13637( مليون دينار عراقي يف عام 
2021 َوْفق البياانت الرمسية1، إال أنَّ الواقع مشرٌي إىل وجود نقص كبري يف عدد وسائل النقل العامة 
داخل بغداد، ممَّا يدعو إىل إعادة النظر بعدد الباصات العامة، ومسارات عملها، ووضع اخلطط 

واإلسرتاتيجيات اليت ميكن أن تطوِّر من منظومة النقل يف بغداد.

تتزايد حوادث السري يف بغداد، إذ أشارت آخر البياانت احلكومية لسنة 2021 إىل أنَّ 
عدد حوادث السري يف العراق بلغت )10659)، وأنَّ )1145( حادث منها يف بغداد فقط، 
وأنَّ )649( حادث كان بسبب الطرق2، لتتفوق هذه احلوادث على ضحااي العمليات اإلرهابية، 

1.  وزارة التخطيط العراقية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، إحصاء نشاط النقل البي يف القطاع العام للمسافرين، 2021.
2.  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2021. 
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وحاالت العنف، واالنتحار، مبعدَّل )22( حاداثً يف اليوم، وتودي حبياة )6( أشخاص يومياً.

تفتقر املدينة -يف سياق هذه املشكالت- إىل جسور خاصة ابملشاة، وإىل مسارات حمددة 
للعبور، كما أنَّ حركة السري يف أغلب مناطق بغداد ال تسري َوْفق إشارات املرور، بل تسري عشوائياً، 
وتنظَّم -ابلعادة- من قبل رجل املرور. وتفتقر املدينة الستحداث طرق جديدة، أو توسيع الطرق 

القدمية وصيانتها، لذا جند تفاقَم مشكالت النقل سنًة بعد أخرى.

مع أتثرِي مشكالت قطاع النقل واملواصالت أتثرياً كبرياً على جممل احلياة العامة يف البالد، إال 
أنَّ النساء هم احللقة األكثر أتثراً، إذ تعاين النساء من قلَّة توفُّر وسائل النقل املناسبة هلنَّ، وتعرُّضهنَّ 
لظروف غري مرحية، ترتبط ابملواصالت، ممَّا يدفعهنَّ حملاولة إجياد البدائل، إال أنَّ هذه البدائل ليست 

خياراً مثالياً هلنَّ.

 النساء واملواصالت العامة يف بغداد  

تواجه النساء كثرياً من التحدايت عند استخدام وسائل النقل يف بغداد، ولعلَّ أكثر ما تعبِّ 
عنه النساء هو الشعور بعدم الراحة، ويرتبط هذا الشعور بعدٍد من العوامل منها، إذ إنَّ التنشئة 
االجتماعية يف العراق تقوم على أساس الفصل الدائم بي الذكور واإلانث منذ مرحلة الطفولة، لذا 
ال تشعر النساء ابلراحة حي اجللوس ابلقرب من الرجال يف املواصالت العامة، واألمر نفسه لكثرٍي 
ل كثري من النساء اختيار املواصالت العامة اليت فيها نساء، وإذا اضطرَّت  من الرجال، لذا تفضِّ

ا تكون مقيَّدة احلركة، وال تشعر ابألمان. للجلوس ابلقرب من أحد الرجال فإنَّ

 عزَّزت ظاهرة »التحرُّش« اليت تعرَّضت هلا كثري من النساء يف املواصالت من الشعور بعدم 
الراحة واالطمئنان، ممَّا دفع النساء -وخصوصاً الشاابت- إىل جتنُّب استخدام هذه الوسائل، وقِد 
انتشرت يف اآلونة األخرية مقاطع مصوَّرة من قبل النساء لرجاٍل حاولوا التحرُّش بنَّ يف املواصالت 
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العامة، وهي إحدى الطرائق اليت تلجأ إليها النساء؛ لفضح املتحرِّش، وردع اآلخرين، ولكن حىت 
فعل هذه  أنَّ  يعتقد  اجملتمع  فهناك جزء كبري من  النساء،  هلا عواقب وخيمة على  الطريقة  هذه 
الفتيات هو جرأة، وأنَّ استخدامها لوسائل النقل العامة هو ما عرَّضها للتحرُّش، بداًل من إدانة 

املتحرِّش. 

تشري كثري من النساء إىل أنَّ املواصالت العامة غري مناسبة هلنَّ؛ لعدم وجود ضماانت بعدم 
التعرُّض للتحرُّش، ويعود األمر إىل أنَّ توفُّر املواصالت العامة ترتكَّز يف مناطق حمددة فقط، وعادًة 

ما تكون مكتظة ابلرجال، ويف مناطق ذات طابع شعيب غري مريح لتجول النساء.

فيها، وكذلك يف  يعملَن  اليت  املؤسسات  من  ابلقرب  املواصالت  توفُّر  إىل  النساء  تفتقر   
املناطق السكنية البعيدة من مركز املدينة، فقد تالشت أحالم كثرٍي من الفتيات؛ لبـُْعِد املنطقة عن 
مركز املدينة، وعدم توفُّر وسائل نقل عامة مناسبة، فضاًل عن الكلفة الباهظة لوسائل النقل اخلاصة، 
كخطوط نقل الطالبات على أصحاب الدخل احملدود، ممَّا دفع عديد من العوائل إىل منع نسائهم 

من الذهاب إىل اجلامعة، أو العمل.  

أصبح استخدام النساء للمواصالت العامة مرتبطاً بصورة نطية هي أنَّ هذه الوسائل غري 
الئقة ابلنساء، ابخلصوص الشاابت، فقد تكوَّنت نظرة اجتماعية؛ بسبب قلَّة توفُّر وسائل النقل 
العامة، واقتصارها على طبقات اجتماعية حمدَّدة، وشعور النساء بعدم األمان عند استخدامها أبنَّ 

املواصالت العامة مناسبة للرجال، أو النساء الكبريات ابلسن عند تنقلهنَّ يف مسافات صغرية.

سيارات األجرة اخلاصة والشركات.. أي اخليارات مناسبة للنساء؟

عدد  فإنَّ  اجلابرّي(،  )كرمي   2021 عام  اخلاص يف  النقل  عام شركة  مدير  لتصريح  َوْفقاً 
سيارات األجرة قد بلغت يف بغداد )300( ألف سيارة يف بغداد، وهذا عدٌد ميكن تفسريه ابلنظر 
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توفريه، فضاًل  أنَّ سيارات األجرة خيار عمل سهل  إىل  الشباب، وابلنظر  البطالة بي  نسبة  إىل 
عن أنَّ إيراداته ال ختتلف كثرياً عن إيرادات العمل يف إحدى مؤسسات القطاع اخلاص، مع وجود 
حاجة، وطلب كبري على سيارات األجرة، وتشكِّل النساء نسبًة كبريًة من هذا الطلب، إال أنَّ 

السؤال هنا، هل توفِّر سيارات األجرة بدياًل مناسباً للنساء؟

قد يكون استخدام سيارات األجرة أكثر مناسبة للنساء مقارنًة مع املواصالت العامة، إال 
أنَّه ليس خياراً مثالياً، فضاًل عن الكلفة املادية الكبرية اليت تـُْلَقى على عاتق النساء يف سبيل التنقُّل 
بصورة مرحية، ومع ذلك فإنَّ هذا اخليار ال جينِّبها التعرُّض للتحرُّش من قبل سائقي التكسي، ليس 
بسبب  ابلراحة؛  الشعور  إىل عدم  النساء  أغلب  ُتشرُي  بل  التحرُّش جسدايً،  يكون  أن  ابلضرورة 

النظرات املستمرة من قبل السائق، أو حماولته للحديث يف مواضيع خمتلفة؛ للتقرُِّب منهنَّ.

جاءت شركات األجرة؛ لتكون اخليار الوحيد الذي يقلِّل من املشكالت اليت تواجه النساء 
عند استخدام املواصالت؛ بسبب الشعور ابألمان الناتج عن توفُِّر معلومات السائق واملركبة، ومن 
َثَّ تكون النساء قادرات على تقدمي شكوى لدى الشركة اليت يعمل فيها السائق يف حال تعرُّضهنَّ 
أليِّ نوٍع من املضايقات، يف مقابل ذلك تتخذ الشركة اإلجراءات الالزمة، وعادًة ما تكون طرد 
السائق من الشركة، وقد أصبح كثري من العوائل أكثر تساهاًل وتقبُّاًل لتنقُّل النساء؛ بسبب شعورهم 

ابالطمئنان.   

األجرة  بسيارات  قياساً  مادايً  مكلفة  ا  فإنَّ األجرة،  شركات  وفرهتا  اليت  اإلجيابيات  ومع 
اخلاصة، ويف اآلونة األخرية، وبسبب ظهور عدد من شركات سيارة األجرة أصبح هناك منافسة يف 
األسعار، إال أنَّ هذه املنافسة على حساب جودة اخلدمات للحصول على سعر مقبول، لذا تضطرُّ 
النساء يف كثرٍي من األحيان إىل اختيار سيارة األجرة من الشركات الرصينة ذات الكلفة العالية؛ 
لضمان األمن، واملهنية على أن ختتار من شركة أخرى ذات أسعار مناسبة، ولكنَّها تفتقر لعديٍد من 
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املواصفات، كأن تكون السيارات غري نظيفة، أو السائقون غري مهنيي، أو أنَّ الشركة ال تتعامل 
جبدية مع الشكاوى اليت تقدِّمها النساء.

أتثري املواصالت على خيارات النساء يف العمل

أشارت آخر البياانت الرمسية املتعلقة ابلنشاط االقتصادي والبطالة إىل أنَّ نسبة بطالة اإلانث 
يف مدينة بغداد بلغت )24.2( يف مقابل بطالة الذكور )6.7(3، واتضح عن طريق املقابالت أنَّ 
هناك عديداً من العوامل اليت تقف خلف ارتفاع نسبة البطالة بي النساء، واحدة من أكثر األسباب 

أتثرياً وأمهية هي مسألة التنقُّل.

احلكومي،  للتعيي  فرص  لعدم وجود  العمل شحيحة؛  املنافسة شديدة، وفرص  أصبحت 
يضع  اخلاص  القطاع  أصبح  بوفرة  العاملة  اليد  وجود  وبسبب  ابخلرجيي،  العمل  واكتظاظ سوق 

معدالت من الرواتب ال تتجاوز يف أغلبها )500 ألف دينار عراقي(.

ا ستضطرُّ  تعتقد النساء أنَّ تكلفة النقل ابهظة جداً مقارنًة مع معدل الرواتب املتوفرة؛ ألنَّ
إىل إنفاق ما يقارب نصف الراتب على التنقُّل ابستخدام سيارة األجرة، والذي يكلِّف مبا يقارب 
مخسة أضعاف املبلغ الذي ستنفقه لو كانت قادرة على استخدام وسائل النقل العامة، لذا تضطرُّ 

النساء إىل رفض كثرٍي من فرص العمل؛ بسبب عدم التوازن بي ما تنفقه، وبي ما تكسبه.

 كيف ميكن أن تصبح املواصالت أكثر مناسبة للنساء؟

ال يتعلَّق وضع سياسة خاصة ابلنقل واملواصالت يف بغداد ابلنساء بصورة خاصة، بقدر أنَّه 
خيدم مجيع فئات اجملتمع، وكذلك ينظِّم احلياة يف خمتلف جوانبها االجتماعية واالقتصادية على حدٍّ 
سواء، ولكنَّه سنعكس انعكاساً حقيقياً على حياة النساء الفئة األشد أتثُّراً بعشوائيَّة سياسات النقل 

3.  وزارة التخطيط العراقية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير املرأة والرجل 2021.
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يف العراق وغيابا، لذا ميكن تقدمي عدد من املقرتحات اليت أشارت إليها النساء أثناء املقابالت:

• زايدة عدد الباصات العامة، ومن املمكن توفري مساحات منها خمصَّصة للنساء، وتنظيم 	
جدول مواعيدها وخطوط انتقاهلا، وكذلك توفري ابصات خصوصاً ابجلامعات تنتقل من خمتلف 
املناطق يف بغداد؛ لتقليل الكلف املادية على الطلبة، وابلتأكيد ستكون مناسبة للطالبات مادايً 

واجتماعياً.

• ربط معلومات سائقي األجرة بنظام، أو تطبيق، أو رقم خاص حكومي يتيح للنساء تقدمي 	
شكوى يف حالة التعرُّض أليِّ صوٍر من املضايقات من قبل السائق، ووضع غرامات وإجراءات 
رادعة وفعالة، ومن األفضل تنظيم سيارات األجرة ضمن شركات حكومية اتبعة لوزارة النقل أبجور 

مناسبة.

• تفعيل قواني إشارات املرور، وفتح الطرق املغلقة؛ لتقليل الزخم على بعض مناطق العاصمة، 	
ممَّا جيعل التنقُّل أكثر سهولة، ومن َثَّ ال يضطر سائقو سيَّارات األجرة إىل رفع األجرة.

• وبناء 	 واملواصالت،  النقل  سياسة  واإلقليمية يف حتديث  العاملية  التجارب  من  االستفادة 
ت من واقع البلدان اقتصادايً واجتماعياً. حمطات املرتو اليت غريَّ




