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إّن املعهــد الدميقراطــي الوطنــي  منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر حزبيــة وغيــر حكومية تدعم املؤسســات واملمارســات الدميقراطية 
يف كّل منطقــة مــن العالــم ألكثــر مــن ثاثــة عقــود. منــذ تأسيســه يف عــام 1983، عمــل املعهــد الدميقراطــي الوطنــي وشــركاؤه 
احملليــون علــى إنشــاء وتعزيــز املنظمــات السياســية واملدنيــة، وحمايــة االنتخابــات، وتعزيــز مشــاركة املواطنــن واالنفتــاح 
ــام،  ــا ذات االهتمــام الع ــد القضاي ــام لتحدي ــرأي الع ــي بأبحــاث ال واملســاءلة يف احلكومــة. يقــوم املعهــد الدميقراطــي الوطن
وتتّبــع التحــّوالت يف املفاهيــم واآلراء العامــة، واملســاهمة يف احلــوار القائــم علــى األدّلــة بشــأن برامــج السياســات والتنميــة.
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ملّخص
تنفيذي

تفاقمــت مخــاوف املواطنــن العراقيــن علــى املــدى الطويــل مــع تفّشــي جائحــة كوفيــد-19 وتداعياتهــا، التــي ســلّطت الضــوء 
بشــّدة علــى سياســات احلكومــة العراقيــة وأعمالهــا. فإلــى جانــب املخــاوف الصحيــة واألمنيــة التــي فرضتهــا اجلائحــة، 
تُضــاف الصعوبــات االقتصاديــة، ومشــاكل توفيــر اخلدمــات والبنيــة التحتيــة، والتحديــات التربويــة التــي باتــت متّثــل أولويــاٍت 
أكبــر مقارنــًة بالســنوات املنصرمــة. وقــد كان لهــذه العوامــل مجتمعــًة تداعيــات اجتماعيــة وسياســية عميقــة، أّدت إلــى مشــاكل 
علــى صعيــد الصحــة النفســية، وتصاعــداً يف حــاالت العنــف املنزلــي، وغيــره مــن املشــاكل العائليــة، إضافــة إلــى الشــكوك 

املتزايــدة حيــال احلكومــة، وسياســاتها وحيــال مصداقيــة االنتخابــات املقبلــة.

قــاد املعهــد الدميقراطــي الوطنــي نقاشــاٍت بــن املجموعــات وأجــرى مقابــاٍت مــع مقّدمــي املعلومــات الرئيســين يف شــهري 
أيلول/ســبتمبر وتشــرين األول/ أكتوبــر 2020، تناولــت التحديــات التــي فرضتهــا اجلائحــة والتداعيــات الناجمــة عنهــا 
واحلالــة السياســية يف العــراق عمومــاً، مــع التركيــز علــى مشــاركة املــرأة ودورهــا يف احليــاة السياســية. ويأتــي هــذا التقريــر 
كخطــوٍة تاليــة تســتكمل بحــوث الــرأي العــام التــي ســبق وأجراهــا املعهــد الدميقراطــي الوطنــي يف العــام 2019، والتــي رّكــزت 
ــز مشــاركة املــرأة. وإن كان مــن الصعــب  ــق بتعزي ــات العراقيــن، ال ســيما فيمــا يتعلّ ــى املخــاوف السياســية وأولوي أيضــاً عل
إقامــة مقارنــة مباشــرة بــن العامــن 2019 و2020، جــّراء الظــروف التــي حّتمتهــا اجلائحــة، إاّل أّنــه مــن املمكــن القــول 
ــر عنهــا املواطنــون متســقة فيمــا بينهــا وتبــّن التحديــات املتجــّذرة نتيجــة السياســات التــي تنتهجهــا  إّن األولويــات التــي عّب
احلكومــة، باإلضافــة إلــى مخــاوف املواطنــن علــى املــدى الطويــل. وكان أن أّثــرت الضغــوط والصعوبــات التــي فرضتهــا جائحة 
كوفيــد علــى بعــض القضايــا – مــن قبيــل الرعايــة الصحيــة، والدعــم احلكومــي، وفــرص العمــل – فأصبحــت تقــّض مضاجــع 
املواطنــن أكثــر مــن ذي قبــل، فيمــا أضــاءت اجلائحــة أيضــاً علــى أمــوٍر كانــت تعتبــر أقــّل أهميــًة نســبياً يف الســنوات الســابقة، 

مــن قبيــل األثــر الــذي تخلّفــه القيــم التقليديــة علــى الفتيــات.

باتت المشاغل االقتصادية  تحتّل أهميًة قصوى فيما يفّضل األشخاص اللجوء إلى مجتمعاتهم المحلية بحثًا 
عن المساعدة

ــة مــن املخــاوف امللّحــة بالنســبة إلــى املواطنــن العراقيــن.  يعتبــر االقتصــاد، وفــرص العمــل وإجــراءات املســاعدة احلكومي
ــة فتفاقــم مــن مشــاكل ســوق العمــل الضعيــف أصــًا واالقتصــاد املتــرّدي، يف  ووصلــت جائحــة كوفيــد-19 لتزيــد الطــن بلّ
وقــٍت يطالــب فيــه املواطنــون مبســاعدات ماليــة مــن احلكومــة إلــى أن يبــدأ االقتصــاد بالتعــايف. ومحــّل املخــاوف التقليديــة 
املرتبطــة بالبنيــة التحتيــة فيمــا يتعلـّـق بامليــاه والكهربــاء، حلـّـت مخــاوف إضافيــة إزاء محدوديــة اخلدمــات الصحيــة ونوعيتهــا 
الرديئــة، مبــا يف ذلــك أوضــاع املستشــفيات واملرافــق الصحيــة وتكاليــف األدويــة واملعــّدات األخــرى. وقــد ملــس املواطنــون، يف 
أثنــاء اجلائحــة، الــدور الفاعــل الــذي أّدتــه مجموعــات املجتمــع احمللـّـي ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف ســياق تلبيــة االحتياجــات 
احملليــة، واالســتجابة لطلبــات املســاعدة، وتقــدمي املعــّدات الازمــة مثــل الكّمامــات واملعّقمــات. ويف املقابــل، كانــت املســاعدات 
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احلكوميــة محــدودًة يف ظــّل ارتفــاع تكاليــف املــوارد األساســية مبــا يف ذلــك أســعار املــواّد الغذائيــة. ويف اإلجمــال، وكمــا وصــف 
املشــاركون الوضــع العــام، فقــد تســّبب التقصيــر مــن جانــب احلكومــة بإحبــاٍط متزايــٍد وبشــكوٍك إضافيــة يف أوســاط املواطنن 
يف حــن أخــذ أعضــاء املجتمــع احمللّــي علــى عاتقهــم ردم الهــّوة والفــراغ الــذي تركتــه احلكومــة وتقــدمي الدعــم الــازم. ومــع 
ــت الثقــة باحلكومــة وكفاءتهــا  ــاً للمســاعدة، تدّن ــي طلب جلــوء العراقيــن إلــى عائاتهــم، وجيرانهــم، وأفــراد مجتمعهــم احمللّ

وقدرتهــا علــى حتّمــل مســؤولياتها.

ينتقد العراقيون  استجابة الحكومة للجائحة فيما تساورهم الشكوك حيال الوضع السياسي.

كانــت اســتجابة احلكومــة غيــر الفّعالــة حيــال اجلائحــة مــن أبــرز املشــاكل التــي ذكرهــا املشــاركون عندمــا ُطلــب منهــم إعطــاء 
رأيهــم يف األمــور السياســية بشــكٍل عــام واالنتخابــات بشــكٍل خــاص. واعتبــر العديــد مــن املســتجيبن أّن اســتمرار الفســاد 
السياســي قــد أتــى ليُضــاف إلــى مشــاعر اإلحبــاط التــي أصابــت النــاس حيــال إجــراءات اإلقفــال وغيرهــا مــن القيــود املرتبطة 
ــة، وســبباً  ــى إجنــاح سياســات احلكوم ــر بشــكٍل ســلبي عل ــًا يؤّث ــرون يف الفســاد السياســي عام ــد رأى الكثي باجلائحــة، وق
يُعــزى إليــه اعتقــاد مســتجيبن كثــر أّن االنتخابــات ســتقوم علــى الفســاد وســتفتقد للمصداقيــة. وبالرغــم مــن أّن مجالــس 
احملافظــات قــد ُحلـّـت، لــم يلحــظ املواطنــون فرقــاً فيمــا اعتبــروه اســتجابًة ضعيفــًة أصــًا مــن جانــب احلكومــة؛ فقــد شــعروا 
أّن احلكومــة ال تولــي اهتمامــاً ملواطنيهــا، وال تســتجيب ملناشــداتهم وال تلّبــي احتياجاتهــم. وبــدا انعــدام الرضــا أكثــر وضوحــاً 
يف نظــرة العراقيــن إلــى العمليــة السياســية. ويف وقــٍت عّبــر فيــه معظــم املســتجيبن عــن نيتهــم يف املشــاركة يف االنتخابــات، 
ذكــر آخــرون أّن النظــام والعمليــة السياســية ال يتمتعــان باملصداقيــة، وأّن نتائــج االنتخابــات ســتكون غيــر موثــوق فيهــا، كمــا 

أّنهــم ال يعتبــرون احلكومــة محــّط ثقــة لإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة والتحلّــي باملســاءلة.

عانى قطاع التعليم من تأثيراٍت طالت الفتيات بشكٍل خاص

ــا أّن  ــة، كم ــة التحتي ــى مشــاكل يف البني ــه، وســلّطت الضــوء عل ــة حــّدت مــن فعاليت ــاٍت جّم ــي صعوب ــم اإللكترون واجــه التعلي
هــذه الصعوبــات قــد أّدت إلــى تفاقــم عــدم املســاواة بــن اجلنســن، وبــن املجتمعــات احملليــة، والطبقــات املختلفــة. وإن كان 
صحيحــاً أّن العراقيــن يقــّرون باحلاجــة إلــى التعليــم االفتراضــي ومنــّو اخليــارات املتاحــة عبــر االنترنــت، إال أنهــم يشــعرون أّن 
نوعيــة التعليــم قــد تأّثــرت ســلباً جــّراء ذلــك، بســبب افتقــار املدّرســن للتدريــب املائــم وعــدم اســتعدادهم ألداء هــذا الــدور، 
إضافــًة إلــى افتقــار الطــّاب أيضــاً لــأدوات وللدعــم الــازم للنجــاح. وقــد أشــار املســتجيبون إلــى ســهولة الغــش وصعوبــات 
تقييــم مــدى اســتيعاب الطــاب للمنهــاج، كمــا ناقشــوا التأثيــرات الســلبية علــى املــدى الطويــل لهــذا النــوع مــن التعليــم علــى 
اجليــل اجلديــد مــن الطــّاب العراقيــن. وتتأّثــر الفتيــات بشــكٍل خــاص مبــا أّن العديــد منهــّن يخضعــن للقيــم التقليديــة التــي 
حتــّد مــن قدرتهــّن علــى املشــاركة يف الــدروس عبــر اإلنترنــت )كأن ال يســمح لهــّن مثــًا باســتخدام كاميــرات الفيديــو لكيــا 
تتــّم رؤيتهــّن عبــر الكاميــرا أو بســبب خضوعهــّن بشــكٍل أكبــر للمعاكســات وللتنّمــر اإللكترونــي(. وقــد أّدى ذلــك بتســّرب 
بعــض الفتيــات مــن الصفــوف وتراجــع أخريــات يف مســتواهّن التعليمــي. أمــا مــا يطالــب بــه املشــاركون فهــو اســتجابة أكبــر 
وأشــّد ضــراوًة مــن جانــب احلكومــة ملســاعدة املــدارس واملعلّمــن ومتكــن العائــات مــن توفيــر املعــّدات الضروريــة، مــن قبيــل 
الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة الكمبيوتــر احملمولــة واالشــتراك بشــبكة اإلنترنــت، حتــى يصبــح مبقــدور األوالد ارتيــاد املدرســة.

صارت مسؤوليات المرأة  أكبر وبات ُيتوقع منها معايير أداء أعلى

بالرغــم مــن أّن معظــم املشــاركن مــن النســاء قــد شــعروا أّن الرجــال هــم األكثــر تأّثــراً باجلائحــة بشــكٍل عــام، الحــظ اجلميــع 
أّن األعبــاء والضغــوط اليوميــة باتــت ترخــي بثقــٍل أكبــر علــى النســاء، ومنهــا االلتــزام باملســؤوليات األســرية، ومســاعدة األوالد 
ــى  ــًة أكبــر عل ــاء بعــدد أكبــر مــن أفــراد األســرة. كمــا الحــظ املســتجيبون أيضــاً ضغوطــاً صحي ــم عــن بعــد، واالعتن يف التعلّ

ملّخص تنفيذي



6

في ظّل تفّشي الجائحة، مشاعر اإلحباط وفقدان الثقة بالمنظومة السياسية تتفاقم في صفوف العراقيين

النســاء، وارتفاعــاً يف حــاالت العنــف املنزلــي واخلافــات العائليــة بســبب هــذه التوقعــات املتزايــدة املطلوبــة مــن املــرأة. وفيمــا 
ــات املــرأة  ــادة للنســاء، يبقــى أّن إمكان ــه يجــب توفيــر فــرص القي ــرأي أّن شــعر العــدد األكبــر مــن املشــاركن يف اســتطاع ال
السياســية تخضــع ملعاييــر أعلــى مقارنــًة بالرجــال ذوي القــدر نفســه مــن املؤهــات ويشــعر العديــد مــن املشــاركن أّن املــرأة 
حتتــاج ملناصــرة أو دعــم حــزب سياســي بــارز لكــي تتمكــن مــن حتقيــق النجــاح يف العمــل السياســي. كمــا رأى مســتجيبون كثــر 
أّن علــى املــرأة أن تثبــت أنهــا تتحــّدر مــن خلفيــة ممتــازة ولديهــا خبــرة تقــاس بنــاًء علــى معاييــر أداء أعلــى مقارنــًة بالرجــل 
لكــي تعتبــر مترّشــحًة جديــًة، وهــو مــا يــدّل علــى إخضــاع املــرأة ملعاييــر أداء أعلــى حتــى يف ظــّل االعتــراف مبؤهــات أقــّل لــدى 

الرجــل أو أداء أدنــى يف املنصــب املســند إليــه أو حــن يعتقــد أّنــه ميــارس الفســاد.
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1.2 سياق البحث

شــهد العــراق، علــى مــّر العــام املاضــي، تغييــراٍت جذريــًة وواجــه حتديــاٍت خطيــرًة. فاعتبــاراً مــن شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 
2019، نــزل آالف العراقيــن إلــى الشــوارع يف احتجاجــاٍت أشــعل فتيلهــا اإلحبــاط نتيجــة األوضــاع االقتصاديــة املترديــة 
وانعــدام قــدرة احلكومــة علــى مكافحــة الفســاد املتجــّذر يف الدولــة. ورغــم مقتــل مئــات املواطنــن، اســتمّرت االحتجاجــات 
ــة أشــهر، لتفضــي يف نهايــة املطــاف إلــى اســتقالة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد املهــدي.  املناهضــة للحكومــة تهــّز البــاد طيل
وجــاء ربيــع العــام 2020 ليشــهد ليــس علــى تقلـّـد مصطفــى الكاظمــي رئاســة الــوزراء فحســب، بــل أيضــاً علــى وصــول جائحــة 
كوفيــد-19 إلــى األراضــي العراقيــة بــكّل مــا حتملــه معهــا مــن حتديــات وتعقيــدات. ضربــت اجلائحــة والقيــود املرتبطــة بهــا 
البــاد بقــوٍة، فــازدادت احلالــة االقتصاديــة ســوءاً مهــّددًة القــدرة املعيشــية ملايــن العراقيــن، كمــا فاقمــت مــن املظالــم 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية لديهــم. وقــد أظهــرت التحاليــل األوليــة أّن النســاء العراقيــات كــّن األكثــر تأّثــراً بدرجــة 
غيــر متناســبة مقارنــًة بالرجــال؛ فقــد واجهــن أخطــار العنــف املتزايــدة، كمــا تأّثــرت مداخيلهــّن ولقمــة عيشــهّن جــّراء تدابيــر 
الوقايــة مــن الفيــروس بشــكٍل أكبــر مقارنــًة بالرجــال، ومــن يشــغلن منهــّن موقعــاً يف قــوة العمــل يعتبــرن أكثــر عرضــًة لإلصابــة 

بالعــدوى بحكــم أنــواع الوظائــف التــي يشــغلنها يف القطــاع الصحــي والرعايــة.1 2

إّن املعهــد الدميقراطــي الوطنــي اليــوم بصــدد اســتكمال العــام الثانــي مــن تنفيــذ برنامــج ممتــّد علــى ثــاث ســنوات وممــّول 
مــن حكومــة كنــدا مــن أجــل دعــم احلوكمــة احملليــة املراعيــة للنــوع االجتماعــي يف العــراق، مــن خــال زيــادة اهتمــام النســاء 
والفتيــات بعمليــة صياغــة السياســات وتعزيــز مشــاركتهّن يف عمليــة صنــع القــرار. أمــا الهــدف العــام للبرنامــج فيتمثــل يف 
بنــاء نظــام حكــم دميقراطــي شــمولي يف العــراق، وتعزيــز صــوت املــرأة يف ســياق االســتجابة الحتياجــات املواطنــن، وتوطيــد 
حكومــة شــمولية حتّســن مــن رفــاه النســاء والفتيــات يف البــاد. ويتحّقــق ذلــك جزئيــاً مــن خــال إنشــاء ودعــم خمســة مجالــس 
استشــارية للنســاء يف األنبــار، وديالــى، وكركــوك، ونينــوى وصــاح الديــن حيــث يتــّم تدريــب الناشــطات علــى املهــارات واملعــارف 

الازمــة ليصبحــن مستشــاراٍت يتمتعــن باملصداقيــة لــدى الســلطات احملليــة.

وقــد اســتهّل أعضــاء املجالــس االستشــارية للنســاء العمــل يف أيلول/ســبتمبر 2019 معّولــن بشــكٍل جزئــي علــى النتائــج 
ــرأي العــام التــي أجراهــا املعهــد الدميقراطــي الوطنــي وشــركة CMC االستشــارية يف صيــف العــام  املنبثقــة عــن أبحــاث ال
2019. وبعــد فتــرٍة وجيــزٍة علــى بــدء البرنامــج، ُحلـّـت مجالــس احملافظــات، والتــي مّت حتديدهــا يف األســاس علــى أّنهــا نقطــة 
الدخــول الرئيســة إلــى احلكومــة احملليــة، وجــاءت جائحــة كوفيــد-19 ومعهــا قــرارات اإلقفــال وغيرهــا مــن القيــود لتعرقــل 
أكثــر فأكثــر مشــاركة املستشــارات يف تطبيــق املبــادرات احملليــة. وقــد أُجريــت هــذه اجلولــة احلاليــة مــن النقاشــات ضمــن 
مجموعــات التركيــز واملقابــات مــع مقّدمــي املعلومــات الرئيســين لتزويــد الناشــطات مبعلومــاٍت محّدثــة متّكنهــّن مــن فهــم 

مدّونة Democracy Works، نيسان/أبريل 2020: أثر فيروس كورونا على النساء يف العراق.  1
أوكسفام، حزيران/يونيو 2020: حتليل مبني على النوع االجتماعي جلائحة كوفيد-19 يف العراق.  2
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املشــاعر العامــة حيــال الوضــع السياســي يف العــراق، وأداء احلكومــة أثنــاء اجلائحــة، ومســاعدتهن يف إعــادة تعديــل التركيــز 
وأولويــات السياســة لعملهــّن مــن أجــل االســتجابة بشــكٍل أفضــل لاحتياجــات الراهنــة. وبالتالــي، تهــدف هــذه الدراســة 
إلــى استكشــاف ليــس فقــط آثــار فيــروس كورونــا ونظــرة املواطنــن حيــال اســتجابة احلكومــة لــه إمنــا أيضــاً إعــادة تقييــم 
احتياجــات املواطنــن ووجهــات النظــر احملليــة حيــال احلوكمــة حرصــاً علــى أن تقــّدم املجالــس االستشــارية للنســاء أفضــل 
أشــكال املســاعدة. وقــد أعطيــت األولويــة للتركيــز اخلــاص علــى البعــد املتعلـّـق بالنــوع االجتماعــي يف ســياق البحــث ملعرفــة مــا 
إذا كشــفت اجلائحــة عــن التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا النســاء والفتيــات ومــا إذا فاقمتهــا وكيــف، عمــًا علــى حتديــد 

هــذه الصعوبــات والتوّصــل إلــى احللــول املمكنــة.

2.2 منهجية البحث

يف محاولــٍة للتعــّرف إلــى وجهــات النظــر احملليــة املتعّمقــة حيــال املوضــوع قيــد الدراســة، انتهــج هــذا البحــث مقاربــًة نوعيــًة 
اســتندت إلــى مجموعــٍة مــن 16 نقاشــاً ضمــن مجموعــات التركيــز، و14 مقابلــة مــع مقّدمــي املعلومــات الرئيســة يف خمــس 
محافظــات عراقيــة: يف األنبــار، وديالــى، وكركــوك، ونينــوى وصــاح الديــن. جــرى العمــل امليدانــي يف الفتــرة بــن 30 أيلــول/
ســبتمبر و19 تشــرين األول/أكتوبــر 2020، وبــدأ بعــد ســتة أشــهر تقريبــاً علــى وصــول اجلائحــة وبــدء تطبيــق القيــود 
واإلجــراءات الســاعية إلــى منــع انتشــار الفيــروس. والتزامــاً بالقيــود ويف محاولــٍة لتجّنــب خطــر تفّشــي الفيــروس، أجريــت 
معظــم األعمــال امليدانيــة بصــورٍة افتراضيــٍة؛ ولكــن مــع ذلــك، مّتــت قيــادة خمــس مقابــاٍت مــع مقّدمــي املعلومــات الرئيســين 
وثــاث مجموعــات تركيــز وجهــاً لوجــه وفقــاً ملــا فّضلــه املســتجيبون. يف هــذه احلــاالت، التــزم احملــاورون واملشــاركون باملعاييــر 

الصارمــة ملنــع تفّشــي الفيــروس.

وقــد اتبعــت النقاشــات واملقابــات بنيــًة مشــابهًة إجمــاالً، إذ عقــدت مجموعــات التركيــز مــع »املواطنــن العاديــن« يف 
ــا واجهــوه مــن تداعيــات واحتياجــات وحتديــات مــذ ضربــت اجلائحــة البــاد. أمــا فيمــا  املجتمعــات احلضريــة لإلبــاغ عّم
يتعلّــق باملقابــات، فقــد مّت اســتقطاب مجموعــة مــن املســؤولن احلكوميــن والقــادة احملليــن غيــر احلكوميــن وُطلــب منهــم 
ــاً شــاركوا يف مجموعــات  ــي. وباإلجمــال، شــارك يف البحــث 97 مســتجيباً، منهــم 83 مواطن التحــّدث باســم مجتمعهــم احمللّ
التركيــز، و14 قائــداً محليــاً يف املقابــات مــع مقّدمــي املعلومــات الرئيســين. راجــع امللحــق األول لاطــاع علــى اخلصائــص 

ــة للمشــاركن يف البحــث. الدميوغرافي

ــى رمــوز  ــة إل ــة، وقــد اســتندت الرســوم البياني ــة اإلحصائي ــاً مــن الناحي ــه وليــس متثيلي ــاً بطبيعت ــاً بحت ــر البحــث نوعي ويعتب
املصطلحــات الفرديــة.
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النتائج

1.3 أثر الجائحة

يف آذار/مــارس 2020، بــدأت جائحــة كوفيــد-19 تتفّشــى بشــكٍل ســريٍع يف أرجــاء العــراق، واســتجابًة للوبــاء املســتجّد، فرضــت 
احلكومــة اإلقفــال التــام وبــدأ اجلميــع مــن أفــراد ومؤسســات ومكاتــب حكوميــة يتخــذون اإلجــراءات الازمــة لكبــح انتشــار 
ــرة أرخــت بثقلهــا  ــات خطي ــاً للمشــاركن يف البحــث، فقــد كان للجائحــة، كمــا لإلقفــال نفســه تداعي ــا. ووفق ــروس كورون في
علــى جميــع شــرائح املجتمــع، وغّيــرت مــن الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي للشــعب العراقــي. وتوافــق املشــاركون يف البحــث 
أّن اجلائحــة كان لهــا أثــر معاكــس علــى مجموعــة منّوعــة مــن الظــروف، مبــا يف ذلــك عمالــة األفــراد والوضــع املالــي، والوضــع 

النفســي، والعاقــات األســرية واالجتماعيــة، والعنــف األســري، والتعليــم، والصحــة وغيــر ذلــك.

»هنــاك أنــاس يعتمــدون علــى مــا يجنونــه يوميــاً، لذلــك فقــد شــعروا باليــأس واإلحبــاط لعــدم قدرتهــم علــى العمــل. 
وتعــّرض األهــل للكثيــر مــن الضغــوط وصّبــوا جــام غضبهــم علــى أوالدهــم، األمــر الــذي تســّبب بالكثيــر مــن املشــاكل 
واألزمــات بــن أفــراد األســرة الواحــدة. كنــُت حريصــًة علــى البقــاء يف املنــزل، ولكّننــي كنــت أضطــّر أحيانــاً للخــروج 

والتبّضــع، ومــن احملبــط أاّل نعلــم مــا الــذي يجــب فعلــه وكيــف نحمــي أنفســنا يف كّل وقــت.« 

– امرأة، األنبار.

»لقــد أّثــرت اجلائحــة علــى اجلميــع، مــن العامــل امليــاوم إلــى رئيــس الــوزراء. ال يفــّرق الفيــروس بــن البشــر، فالــكّل 
معــّرض لإلصابــة بالعــدوى. لــم يكــن بوســعنا حضــور الصفــوف يف اجلامعــة، وقــد أّثــر األمــر نفســياً علــى أوالدنــا.« 

– امرأة، نينوى.

أثر الجائحة على األمن الوظيفي واألوضاع المالية

لرمبــا يكــون أثــر اجلائحــة علــى الوضــع املالــي هــو األكثــر تــداوالً، بعــد تــرّدي احلالــة االقتصاديــة بفعــل الفيــروس. وقــد اعتبــر 
العديــد مــن املســتجيبن أّن البطالــة وانعــدام األمــن الوظيفــي يشــّكان نتيجــًة مباشــرًة للجائحــة، علــى حــّد مــا أشــار إليــه 
مديــر مركــز الشــباب الكــردي والعضــو الســابق يف مجلــس محافظــة ديالــى: »التهديــد الرئيــس يطــال االقتصــاد. فالنــاس علــى 

حافــة الهاويــة فيمــا يتعلـّـق باالقتصــاد وحالــة انعــدام اليقــن هــذه تتفاقــم مــع كّل يــوٍم ميــّر.«
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إالّ اّن األثــر املالــي للجائحــة لــم ينســحب بالطريقــة نفســها علــى اجلميــع. فقــد توافــق املســتجيبون علــى أّن املجموعــات التــي 
تواجــه انعــدام األمــن علــى املســتوى االقتصــادي ومعــه خطــر الفقــر هــم الذيــن يعملــون يف القطاع غير الرســمي أو يف الشــركات 
اخلاصــة، ومــن يتقاضــون أجــوراً متدنيــًة أو يعّولــون علــى األجــر اليومــي، أو أصحــاب املؤسســات احملليــة الصغــرى. يف املقابــل، 

يتأثــر املوظفــون العموميــون بصــورٍة أقــّل مبــا أّنهــم مــا زالــوا يحتفظــون بوظائفهــم ويتقاضــون رواتبهــم، ولــو متأخــرة أحيانــاً.

»أّثــرت اجلائحــة بشــكٍل كبيــر علــى ذوي الدخــل احملــدود، وأي شــخص أحتــدث معــه مــن خــال املنظمــات، أول 
مــا يذكــره كيــف فقــد مصــدر رزقــه. فاألشــخاص الذيــن يتقاضــون رواتــب شــهرية رمبــا تأثــروا بنســبة 50%، أمــا 
أصحــاب الدخــل غيــر الثابــت فتعّرضــوا لضربــٍة قاســية. ومنهــم لــم يكــن قــادراً علــى حتّمــل نفقــات ســبل احلمايــة 
األساســية، وكان األشــّد تأّثــراً. أمــا اآلخــرون فتأثــروا يف الغالــب بحســب روتــن حياتهــم اليوميــة، مبــا أّنهــم قبعــوا يف 

منازلهــم معظــم الوقــت ولــم يتمكنــوا مــن القيــام بأعمالهــم اليوميــة.«

- امرأة، صاح الدين.

»فقــدت الكثيــر مــن الشــركات مشــاريعها وأقفلــت مكاتبهــا، لذلــك فقــد خســر الكثيــر مــن األشــخاص وظائفهــم. لــم 
يواجــه املوظفــون احلكوميــون هــذه املشــكلة ألنهــم كانــوا يقبضــون رواتبهــم رغــم أّن املكاتــب احلكوميــة كانــت مقفلــة.«

– امرأة، كركوك.

ــا  ــم، أم ــدوا وظائفه ــم فق ــى األجــر اليومــي ألّن أكثريته ــن يعتمــدون عل ــراء الذي ــى الفق ــر ســّيئ عل »كان للجائحــة أث
ــذا القــدر.« ــروا به ــم يتأث ــاء، فل ــى األغني بالنســبة إل

– شيخ من الشبك، نينوى.

»يف مجتمعنــا احمللّــي، يجــب علــى احلكومــة أن تهتــّم باألشــخاص الذيــن يتقاضــون أجــراً يوميــاً. كانــت التدابيــر 
مائمــًة بالنســبة إلــى األغنيــاء أو مــن هــم مــن الطبقــة الوســطى، ولكّنهــا لــم تكــن مائمــًة للطبقــة الفقيــرة. كان يجــب 

علــى احلكومــة أن تعاقــب األشــخاص الذيــن يخرقــون إجــراءات احلمايــة عــوض اإلعــان عــن حظــر جتــّول.«

- امرأة، نينوى.

أثر الجائحة على الصحة النفسية والجسدية

مــع القيــود التــي فرضتهــا احلكومــة، كان علــى العــدد األكبــر مــن العراقيــن التــزام بيوتهــم وجتّنــب التواصــل االجتماعــي قــدر 
املســتطاع؛ وبــات اجلــزء األكبــر منهــم غيــر قادريــن علــى مزاولــة العمــل. وباإلضافــة إلــى األثــر االقتصــادي، ترافقــت جتربــة 
العــزل املنزلــي والتباعــد االجتماعــي مــع ضغــٍط نفســي بالنســبة إلــى الكثيريــن، علــى حــّد مــا أّكــدت امــرأة إيزيديــة يف نينــوى: 
»كان األمــر جديــداً بالنســبة إلينــا أن نــازم منازلنــا، فأصابنــا الضجــر وكأننــا يف ســجن.« بالنســبة إلــى البعــض، كان األثــر 
ــازل قــد طــرح  ــزام الرجــال املن ــد اللت ــة، مبــا أّن الواقــع اجلدي ــات االقتصادي ــر مــن التداعي ــر بكثي ــاه النفســي أكب ــى الرف عل
حتديــاٍت خطيــرًة علــى األســر العراقيــة، وعلــى النســاء بشــكٍل خــاص، وتســّبب مبشــاكل عائليــة. ولعــّل الروايــة املشــتركة بــن 
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ــة  ــه، وفيمــا كان الرجــال ميضــون الوقــت بعيــداً عــن املنــزل بداعــي العمــل أو األنشــطة الترفيهي معظــم املســتجيبن هــي أّن
معظــم ســاعات النهــار، واجهــوا أثنــاء اإلقفــال واقــع املســؤوليات املنزليــة التــي تتواّلهــا النســاء بشــكٍل رئيــس. وقــد تســّبب 
ذلــك بخافــات أســرية وزاد مــن الضغــوط علــى النســاء، وبلغــت هــذه املشــاكل أوجهــا بارتفــاع نســب الطــاق، وزيــادة حــاّدة يف 

حــاالت العنــف األســري، وحتــى يف حــاالت االنتحــار )محــاوالت االنتحــار( والقتــل يف أحيــاٍن نــادرة:

»بعــد أن نقضــي وقتــاً طويــًا يف املنــزل، تنشــأ اخلافــات واملشــاكل بــن الرجــال والنســاء. فنحــن غيــر معتاديــن علــى 
متضيــة الكثيــر مــن الوقــت معــاً يف املنــزل، وأعتقــد أّن ذلــك قــد تســّبب بكثيــٍر مــن اخلافــات يف املجتمــع احمللـّـي.«

– مسؤول حكومي، صاح الدين.

»تقبــع النســاء يف املنــزل ويقمــن باألعمــال املنزليــة، يف حــن أّن الرجــال غيــر معتاديــن علــى البقــاء يف املنــزل كّل هــذه 
املــّدة. ]...[ وقــد أصبــح الرجــال مهووســن بأمــور مــن قبيــل التنظيــف ومــا إلــى ذلــك، مــا أّدى إلــى مزيــٍد مــن املشــاكل، 
أو بتعبيــر أكثــر بســاطة، اعتــادوا علــى أمــوٍر لــم تكــن تهّمهــم يف الســابق، وذلــك بســبب بقائهــم لفتــرٍة طويلــٍة يف املنــزل.«

– امرأة، ديالى.

»ميضــي الرجــال اآلن وقتهــم قابعــن يف منازلهــم براتــٍب أقــّل، مــا يتســّبب بالعنــف املنزلــي ويــؤدي إلــى االنتحــار. فعلــى 
ســبيل املثــال، قــام الكثيــر مــن النســاء بإحــراق أو شــنق أنفســهّن.«

– امرأة، صاح الدين.

ــوٍم ميــّر. وقــد  ــر مــع كّل ي ــر فأكث ــف األســري أكث ــى تفاقــم مشــاكل العن ــر ســلبيًة اآلن. ونشــهد عل ــدو األمــور أكث »تب
أمســت جرائــم القتــل أكثــر شــيوعاً، وبــات الرجــال يقتلــون زوجاتهــم، والنســاء يقتلــن أزواجهــم، واآلبــاء أوالدهــم، ومــا 
إلــى ذلــك. وتُعــزى هــذه الظاهــرة إلــى الضغــوط احلاليــة واإلحبــاط الــذي يعانيــه النــاس وبســبب إهمــال احلكومــة 

لهــذه القضايــا.«

– موظفة حكومية، ديالى.

كمــا الحــظ املســتجيبون أيضــاً، حســبما رووا، زيــادًة دراماتيكيــًة يف األفــكار االنتحاريــة، ومحــاوالت االنتحــار، واالنتحــار 
الفعلــي بــن النســاء. وبــدا أّن ذلــك ينجــم عــن مجموعــٍة مــن العوامــل، منهــا التأثيــر العــام لإلقفــال علــى النفســية، وآثــار العنــف 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي واملخــاوف املاليــة املرتبطــة بتوفيــر االحتياجــات األساســية:

»شــهدت املنطقــة حــاالت انتحــار كثيــرة. ]...[ والوضــع املعيشــي الســّيئ للفقــراء هــو الســبب وراء حــاالت االنتحــار 
هــذه. ]...[ وأكثريــة مــن يقدمــون علــى االنتحــار هــم مــن النســاء. ]...[ وقــد أّدت البطالــة لــدى الرجــال إلــى نشــوء 
خافــاٍت عائليــة بــن الــزوج والزوجــة مبــا أّن الرجــل بــات يقضــي معظــم وقتــه يف املنــزل، ولــم يعــد بإمكانــه حتّمــل 

نفقــات العائلــة مــا دفــع بالنســاء للشــعور باليــأس واالنتحــار.«

– شيخ من الشبك، نينوى.
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»تعانــي األســر العراقيــة مــن شــّح املــوارد االقتصاديــة، ويفّكــر العديــد مــن أربــاب العائــات يف االنتحــار ألنهــم غيــر 
قادريــن علــى تأمــن ضــرورات العيــش ألوالدهــم.«

– امرأة، صاح الدين.

ــّجلت اختافــات حــول  ــّراً إجمــاالً، فقــد ُس ــر تأث ــوا األكث ــى أّن الرجــال كان ــن املشــاركن مــن اجلنســن عل ورغــم التوافــق ب
كيفيــة تأثيــر اجلائحــة علــى الرجــال مقارنــًة بالنســاء. ففــي أثنــاء اجلائحــة، نُظــر إلــى املــرأة علــى أّنهــا حتمــل علــى كاهلهــا 
عــبء نفســي أكبــر مــن الرجــل فعليهــا أوالً القيــام مبهــام جديــدة تُضــاف إلــى قائمــة مســؤولياتها التقليديــة )مــن قبيــل حمايــة 
العائلــة يف أثنــاء اجلائحــة، واملســاعدة يف تدريــس األوالد، وإدارة املســؤوليات املنزليــة املتزايــدة مثــل الطهــي والتنظيــف لعــدٍد 
أكبــر مــن األشــخاص( كمــا ألنهــا قــد تأثــرت أيضــاً، وعلــى نحــٍو غيــر متناســب، بتداعيــات املشــاكل العائليــة ومــا يرافقهــا مــن 
عنــف أســري. أمــا التأثيــر علــى الرجــل فبــرز بشــكٍل أكبــر يف التغييــرات التــي طــرأت علــى واقــع عملــه، وتطلّعاتــه فيمــا يتعلـّـق 

بوظيفتــه، ومدخولــه بطبيعــة احلــال.

»نحــن نعيــش يف مجتمــٍع شــرقي، حيــث الرجــل مســؤول عــن توفيــر املــال، واملــرأة مســؤولة عــن جميــع األمــور األخــرى 
مثــل الطهــي، وتعليــم األوالد وتربيتهــم وتنظيــف املنــزل. وعندمــا قبــع جميــع أفــراد العائلــة يف املنــزل، أمســت األمهــات 

عرضــًة ملزيــد مــن الضغــوط، يف ظــّل وجــود عــدد أكبــر مــن األشــخاص يف املنــزل وضــرورة االعتنــاء بهــم ورعايتهــم.«

– امرأة، صاح الدين.

»للنســاء مســؤوليات أكبــر مــن الرجــال. فقــد شــعر الرجــال بالضغــط لعــدم قدرتهــم علــى مغــادرة املنــزل، ولكــن كان 
علــى النســاء حتضيــر الطعــام، وتنظيــم شــؤون املنــزل، واحملافظــة علــى الهــدوء داخلــه. رمبــا زوجــي قــد ســاعدني يف 
خياطــة الكّمامــات، هــذا صحيــح ولكــّن هــذه احلالــة نــادرة. معظــم الرجــال مدمنــون علــى لعبــة ببجــي اإللكترونيــة، 
وهــو أمــر مريــع، وكّل ذلــك وهــم ماكثــون يف املنــزل غيــر قلقــن ألّن رواتبهــم ثابتــة. أمــا الرجــال الذيــن تأّثــروا بشــكٍل 
كبيــر فهــم أصحــاب الدخــل احملــدود. باملختصــر املفيــد، تعبــت النســاء أكثــر بكثيــر مــن الرجــال أثنــاء هــذه اجلائحــة.«

– امرأة، ديالى.

»مــن الناحيــة االقتصاديــة، تأّثــر الرجــال أكثــر مــن النســاء ألّن معظــم العّمــال مــن الرجــال. أمــا مــن الناحيــة النفســية، 
فقــد كانــت النســاء أشــّد تأّثــراً باجلائحــة، ألّن الــزوج بقــي يف املنــزل ولــم يكــن مبقــدوره اخلــروج للترفيــه عــن نفســه.«

- امرأة، صاح الدين.

كما وأشار عدد من املشاركن أيضاً إلى أّن بعض الفئات السكانية، مثل كبار السّن واألطفال، تأّثروا بشكٍل خاص: 

»الــكّل تأثــر باجلائحــة، ال ســيما األطفــال فهــم جيــل املســتقبل. وقــد مكــث العــدد األكبــر منهــم يف املنــزل، ولــم يســمح 
ــم ســوى مشــاهدة  ــس أمامه ــم، وإاّل لي ــوا معه ــم أن يلعب ــراد عائلته ــى أف ــم الضجــر. وكان عل ــادرة، فأصابه ــم باملغ له

الفيديوهــات علــى اإلنترنــت مــا ســيؤثر ســلباً عليهــم، ويجعلهــم يســتمتعون بالوحــدة.«

- امرأة، صاح الدين. 
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ولــم يتطــّرق ســوى القليــل مــن املســتجيبن إلــى املشــكات الصحيــة عندما ُســئلوا عن تداعيــات اجلائحة، ما يدّل علــى أّن الصحة 
البدنيــة ليســت مــن أولويــات املشــاركن يف هــذا البحــث. ومــع ذلــك، تطــّرق البعــض إلــى األزمــة الصحيــة التــي ســّببها الفيــروس 

بشــكٍل مباشــر أو إلــى معاجلــة حــاالت كورونــا التــي أعطيــت األولويــة علــى حســاب اإلجــراءات الصحيــة األساســية األخــرى:

»أّثــر فيــروس كورونــا علينــا جســدياً ونفســياً. أنــا مريضــة كورونــا وهــذا أســبوعي الثالــث يف احلجــر، وقــد أّثــر 
الفيــروس علــّي وعلــى صحتــي وصحــة جنينــي، ولســُت أعلــم مــا الــذي ســيحّل بنــا.«

- امرأة، األنبار.

ــا  »يف البــدء، لــم تكــن املستشــفيات تســتقبل املرضــى. تعانــي شــقيقتي مــن حصــى الكلــى، ورغــم تناولهــا الــدواء، كّن
بحاجــة الستشــارة طبيــب، ولكّنهــم لــم يســمحوا لنــا بالدخــول. ويف الوقــت نفســه، كانــت هنــاك العديــد مــن احلــاالت 

املســتعصية التــي أّدت إلــى وفــاة شــخصن يف منطقتنــا مثــًا كانــا قــد ُمنعــا مــن دخــول املستشــفى أيضــاً.«

- امرأة، صاح الدين.

أثر الجائحة على الخدمات العامة

تطــّرق البحــث أيضــاً، وبشــكٍل محــّدد، إلــى أثــر اجلائحــة علــى توفيــر اخلدمــات العامــة. وتناولــت اإلجابــات التعليــم بنســبة 
كبيــرة مبــا أّن إقفــال املــدارس واجلامعــات قــد أّثــر علــى إمكانيــات الوصــول إلــى التعليــم ونوعيتــه، رغــم محاولــة اســتبدال 
ــة، مشــيرين  ــم(. كمــا تطــّرق املســتجيبون إلــى اخلدمــات الصحي ــق بالتعلي ــم عــن بعــد )راجــع الفصــل املتعلّ الصفــوف بالتعلّ
ــة املــواد املســتخدمة للوقايــة مــن الفيــروس، مثــل املعّقمــات. ولكــن،  ــة أصــًا، وإلــى قل إلــى االزدحــام يف املستشــفيات القليل
الحــظ العديــد مــن املشــاركن أّن هــذه املشــكلة ظهــرت يف بدايــة اجلائحــة ولكّنهــا حتّســنت بشــكٍل تدريجــي مــع مــرور الوقــت، 
علــى حــّد مــا ذكــرت امــرأة عربيــة ســّنية مــن األنبــار: »يف بدايــة اجلائحــة، شــعر جميــع العراقيــن بالقلــق واخلــوف، فالنظــام 
الصحــي رديء وال ميكــن الوثــوق بــه. ولكــن، بعــد إطــاق حمــات التوعيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ويوتيــوب، بــدأ 

األشــخاص يبّدلــون نظرتهــم لأمــر ويشــعرون بتحّســن.« امــرأة عربيــة ســّنية، األنبــار

وأفــاد املســتجيبون أّن بعــض املتاجــر أو الصيدليــات قــد اســتغلّت الظــرف ورفعــت أســعار املســتلزمات األساســية مثــل 
املعّقمــات، أو اختبــارات كوفيــد، أو الكّمامــات، فعلــى رأي مســؤولة حكوميــة عربيــة ســّنية يف ديالــى: »مــن النــاس مــن ال 
يســتطيع حتّمــل مصاريــف إجــراء االختبــار أو حتــى شــراء الكّمامــات، نظــراً إلــى الطريقــة التــي تســتغّل فيهــا صيدليــات كثيــرة 

الوضــع وترفــع أســعارها عــوض خفضهــا ملســاعدة النــاس.«

ــق بتوفيــر اخلدمــات األساســية مثــل الكهربــاء وامليــاه؛ ففــي حــن رأى البعــض  ولــم يُســّجل توافــق بــن املشــاركن فيمــا يتعلّ
أّن خدمــات الكهربــاء، وامليــاه أحيانــاً، قــد ازدادت ســوءاً أثنــاء اجلائحــة، اعتبــر العــدد نفســه مــن املســتجيبن يف املقابــل أّن 
هــذه اخلدمــات لــم تتأثــر باجلائحــة علــى نحــٍو غيــر مألــوف.3 والحــظ بعــض املشــاركن أّن خدمــة اإلنترنــت تدّنــت مــن حيــث 
الســرعة واجلــودة رمبــا بســبب ازديــاد الضغــط عليهــا مــن قبــل املواطنــن امللتزمــن بيوتهــم، أو رمبــا، كمــا قــّدر البعــض، نتيجــة 

البنيــة التحتيــة الرديئــة للتكنولوجيــا يف أجــزاء مــن العــراق.

فيمــا يتعلـّـق بخدمــات الكهربــاء، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أّن املشــاركن يف مجموعــات التركيــز يتحــّدرون بشــكٍل أساســي مــن مناطــق حضريــة هــي علــى   3
األرجــح أقــّل تأثــراً بانقطــاع الكهربــاء مقارنــًة باملناطــق الريفيــة.
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ــي(  ــم اإللكترون ــل التعلّ ــدة )مث ــر مهــارات جدي ــوا مــن تطوي ــات، فقــد متّكن ــر بعــض املشــاركن أّن للجائحــة إيجابي وقــد اعتب
ومتضيــة مزيــد مــن الوقــت مــع العائلــة، أو تقــدمي املســاعدة ضمــن املجتمــع احمللـّـي، إاّل أّن امــرأًة مــن صــاح الديــن ســرعان 

مــا وضعــت األمــور يف نصابهــا مــن هــذه الناحيــة، فقالــت: 

»ال شــّك أّن اآلثار الســلبية للجائحة أكبر بكثير من حســناتها. رمبا قام بعض األشــخاص بتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
ــة،  ــاة االجتماعي ــك احلي ــرّدي، وكذل ــة آخــذة بالت ــة االقتصادي ــد تضــّرر. واحلال ــه ق ــب كلّ ــّن الكوك ــاء احلجــر، ولك أثن

ناهيــك عــن الكثيــر مــن الســلبيات األخــرى. لــو أردنــا أن نتحــّدث عــن الســلبيات، لــن يكفينــا اجتمــاع واحــد.«

ــدم اليقــن واخلــوف خشــيًة مــن أن  ــد مــن املشــاركن عــن إحساســهم بع ــر العدي ــى املســتقبل، عّب ــق بالنظــرة إل ــا يتعلّ وفيم
ــك االقتصــاد،  ــدى يف مجــاالٍت عــدة، مبــا يف ذل ــة امل ــار ســلبية طويل ــن التراجــع، وبآث ــٍد م يتســّبب اســتمرار اجلائحــة مبزي

والصحــة، واحليــاة االجتماعيــة:

»الشــتاء علــى األبــواب، واإلصابــات ســتزداد فيمــا القطــاع الصحــي مــا زال ضعيفــاً، والوضــع االقتصــادي ســيزداد 
ســوءاً. املســتقبل غيــر معــروف يف العــراق، وليــس لــدى احلكومــة أي خطــة ملعاجلــة األزمــة، العــراق يعانــي.« 

- مختار، األنبار.

»غّيــر فيــروس كورونــا كّل شــيء، لدرجــة أّننــا رمبــا ســنحتاج 10-12 ســنة لنســتعيد حياتنــا الطبيعيــة. وأقصــد بذلــك 
التواصــل بــن النــاس والعاقــات االجتماعيــة التــي لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه لوقــٍت طويــل، ومــن األمــور األخــرى 

الســفر، وكيــف نخــاف مــن اإلصابــة بالفيــروس، ولــن تســتمتع بالســفر بســبب القلــق واخلــوف.« 

- مسؤول حكومي من مديرية توزيع املنتجات النفطية يف كركوك.

»يقولــون إّن موجــًة ثانيــة مــن الفيــروس ســتضرب البــاد يف الشــتاء. وإذا حــدث ذلــك فعــًا، فســنواجه الكثيــر مــن 
الصعوبــات، والنســاء مّنــا بشــكٍل خــاص، ولــن تقتصــر املســألة علــى العمــل املنزلــي فحســب، بــل علــى االعتنــاء بــاألوالد، 

وهنــاك احتمــال أن تفقــد النســاء يف القطــاع اخلــاص وظائفهــّن.« 

- امرأة، كركوك.

وكان لناشــطة تركمانيــة مــن صــاح الديــن نظــرة متشــائمة بشــكٍل خــاص حيــال تطلّعــات الشــباب يف املــدارس حاليــاً: »ســيؤدي 
بنــا الوضــع إلــى جيــل يائــس ومكتئــب.« يف املقابــل، أظهــر القليــل مــن املســتجيبن قــدراً أكبــر مــن التفــاؤل حيــال التطــّورات 

املســتقبلية، وإن ســاورتهم الشــكوك حيــال التداعيــات الطويلــة املــدى للوبــاء:

ــا انتهــت.  »كّل جائحــة مرحلــة ومتــّر. مــّرت علــى اإلنســان أوبئــة مشــابهة وأمــراض مثــل الطاعــون يف املاضــي، وكلّه
ــا أمــل أّن هــذه اجلائحــة ســتمرّ هــي األخــرى.«  طبعــاً اخلســائر كثيــرة ولكــن يف احلقيقــة، الوقــت يشــفي كّل شــيء. وكلّن

– مسؤول حكومي، صاح الدين.
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»بالنســبة إلــى املجتمــع احمللّــي يف األنبــار، يعمــل املواطنــون بجهــٍد أكبــر بعــد كّل أزمــة تصيبهــم، لذلــك اعتقــادي أّن 
هــذه األزمــة ســتتبعها فــرص عمــل إضافيــة. ولكــن مــن بعــد كّل أزمــة أيضــاً، تنشــأ مشــكلة اجتماعيــة جديــدة، فقــد 

ظهــرت مشــاكل مثــل املخــّدرات والتحــّرش اجلنســي مــن بعــد األزمــات الســابقة.« 

- مدير برامج يف وزارة الشباب، األنبار.

أثر الجائحة على التماسك االجتماعي

أظهــر املشــاركون بشــكٍل عــام درجــًة عاليــًة مــن الوعــي الشــخصي واملعرفــة بفيــروس كورونــا، ولكــن أقــّر معظمهــم أّن 
مجتمعاتهــم احمللّيــة غالبــاً مــا تتعامــل مــع اإلصابــة بالفيــروس كوصمــة اجتماعيــة، ال ســيما يف املراحــل املبكــرة. إذ غالبــاً مــا 
كان يتعــّرض املصابــون للتمييــز ضّدهــم ويشــعرون بالعــار ويقابلــون بالرفــض أو النبــذ ضمــن مجتمعاتهــم. وقــد أّثــر ذلــك علــى 

النســاء كمــا علــى الرجــال فلــم يكــن أحــد محّصنــاً ضــّد النظــرة الســلبية.

»لــو كنــُت ألصــاب بالفيــروس، لكانــوا نظــروا إلــّي وكأّننــي جتــاوزت القانــون أو ارتكبــُت جرميــًة. وهــو مــا جعــل املرضــى 
يشــعرون بالعــار حيــال اإلصابــة بالعــدوى.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

»أصيــب أحــد األشــخاص يف حّينــا، فطلــب ســيارة اإلســعاف ليُنقــل للحجــر مــدة 14 يومــاً. ولكــن عندمــا عــاد بعــد أن 
ُشــفي، غضــب األهالــي ألنهــم اعتقــدوا بأنــه ســينقل إليهــم الفيــروس، فتعاملــوا معــه وكأّنــه إرهابــي، ومــا زالــت لديهــم 

مشــكلة معــه رغــم أّن الذنــب ليــس ذنبــه.« 

- امرأة من قادة املجتمع احمللّي يف نينوى.

»لــم يكــن املصابــون يتحدثــون عــن إصابتهــم بالفيــروس ليجّنبــوا أنفســهم تعليقــات النــاس القاســية، وكانــوا يشــعرون 
ــدون أّن  ــن إذ يعتق ــون مصاب ــد يكون ــم ق ــم بأنه ــق والغضــب إذا أخبرته ــن يشــعر بالقل ــن األشــخاص م باخلــزي. فم

اإلصابــة بالفيــروس وصمــة عــار.« 

- مختار، األنبار.

»تــويّف قريبــي جــّراء اإلصابــة بالفيــروس، ونشــرُت تدوينــًة علــى صفحتــي علــى فايســبوك ألعلــم معــاريف مبــا مررنــا 
ــًة  ــًة طبيعي ــوا علــى تدوينتــي قائلــن أّن والدهــم مــات ميت بــه وألرثيــه علــى طريقتــي. مــا فاجأنــي هــو أّن أوالده علّق
وليــس بســبب الفيــروس. انتبــه، هــم أطفــال صغــار! ولكــن قيــل لهــم إّن اإلصابــة بالفيــروس تلحــق العــار. فاتصلــُت 
بهــم وأخبرتهــم أّننــي كنــُت أعــرف والدهــم مــن قبلهــم، وأعلــم بســبب وفاتــه، وأّن الفيــروس ليــس عيبــاً بــل أمــراً عاديــاً. 
أعتقــد أّننــا عــوض أن نقــول ألوالدنــا أّن الفيــروس يلحــق العــار، يجــب أن نســاعدهم ليفهمــوا الفيــروس أكثــر ليتمكنــوا 

مــن حمايــة أنفســهم بشــكٍل أفضــل.«

- امرأة، صاح الدين.
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وصــف املســتجيبون بعــض العوامــل التــي تشــرح الوصمــة االجتماعيــة املرتبطــة بفيــروس كورونــا، ومنهــا قلـّـة الوعــي واإلدراك 
لــدى املواطنــن، فالفيــروس مســتجّد وال يعلــم النــاس عنــه شــيئاً، ونتيجــة انعــدام الشــك هــذا، ونتيجــة اخلــوف والقلــق، غالبــاً 

مــا تتأثــر وجهــات النظــر باملعتقــدات القبليــة أو التقليديــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ألقــى املشــاركون اللــوم علــى وســائل اإلعــام علــى التغطيــة غيــر الدقيقــة للجائحــة، ولتشــارك معلومــاٍت 
مغلوطــًة، والتحــّدث عــن الوصمــة الســلبية حيــال املصابــن باملــرض. وانتقــد البعــض أيضــاً احلكومــة علــى تعزيــز املخــاوف 
حيــال فيــروس كورونــا مــن خــال اإلبــاغ عــن احلــاالت وإدارتهــا بشــكٍل غيــر مائــم. رمبــا كانــت الوصمــة املرتبطــة باإلصابــة 

بالفيــروس مســألًة شــائعًة يف املراحــل املبكــرة للجائحــة، ولكّنهــا تدّنــت مــع زيــادة الوعــي لــدى العامــة حيــال الفيــروس.

»ترافــق الفيــروس، ال ســيما يف املوصــل، بوصمــة اجتماعيــة وإن لــم تكــن األعــراض والوبــاء نفســه ســبباً للعــار. 
ولكــن بعــد أن ازدادت التوعيــة حيــال الفيــروس وأّنــه أشــبه بنســخٍة شــبيهة باإلنفلونــزا ولكــن أشــّد ضــراوًة، لــم يعــد 

ــة شــيئاً فشــيئاً.« ــال املــرض وتاشــت الوصمــة االجتماعي ــار حي األشــخاص يشــعرون بالع

- رجل، نينوى.

ــروس  ــاس يف حــن زعمــت وســائل إعــام أخــرى أّن الفي ــة عــدة اســتمّرت يف إخافــة الن »أعتقــد أّن مراجــع إعامي
ــه  مجــّرد كذبــة، فشــعر النــاس باالرتبــاك ويف البدايــة، كّل شــخص تــويّف ألّي ســبٍب مــن األســباب كانــوا يزعمــون أّن

ــا.«  تــويّف بكورون

– رجل، األنبار.

»أخافــت وســائل اإلعــام املواطنــن وتســببت بشــعورهم أنهــم عرضــة للتهديــد، إلــى حــّد أّنهــم فقــدوا الثقــة وبــدأوا 
يشــعرون أّن األمــر مجــّرد مؤامــرة وليــس واقعــاً.« – رجــل تركمانــي مــن كركــوك.

»احلكومــة هــي مــن يجــب أن تتحّمــل املامــة. أتذكــر مــرًة منــزالً أصيــب أحــد أفــراده بكوفيــد، فحّوطــت القــوى األمنيــة 
املــكان و اصطحبــت املريــض إلــى املستشــفى وكأّنــه قــام بأمــر خاطــئ. تلــك كانــت حلظــات الوصمــة يف املجتمــع.« 

- رجل، كركوك.

»كانــت هنــاك وصمــة يف بدايــة اجلائحــة، إذ كان يُنظــر إلــى املصابــن وكأّنهــم ســبب للعــار، ومــا عــّزز مــن هــذه الفكــرة 
هــي طريقــة دفــن املصابــن املتوّفــن خــارج احملافظــة. ولكــن تغّيــر ذلــك مــع زيــادة الوعــي حيــال الوبــاء.«

- امرأة، صاح الدين.
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»ترافــق الفيــروس بالبــرودة االجتماعيــة، فعندمــا يلقــي أحدهــم التحية عليك وال ميكنك مصافحته، يخرج باســتنتاجاته 
اخلاصــة حــول الســبب الــذي منعــك مــن مصافحتــه. كان األمــر صعبــاً علــّي خصوصــاً بصفتــي مديــر دائــرة، فحتــى 

عندمــا كنــُت أشــرح للنــاس ســبب خــويف مــن احتمــال نقــل العــدوى إليهــم، لــم يتفهمــوا وكانــوا يســتاؤون مّنــي.«

- مسؤول عمومي، صاح الدين.

أثر الجائحة على النساء

أّدى الرجــال كمــا النســاء أدواراً فاعلــًة يف االســتجابة للجائحــة، ولكــن، وفقــاً للمشــاركن، فقــد وقــع علــى كاهــل النســاء 
عــبء أكبــر لتحّملهــّن املزيــد مــن املســؤوليات. وأشــار كثــر إلــى مســؤوليات املــرأة داخــل املنــزل، مثــل العنايــة بالبيــت وحمايــة 
أفــراد األســرة، مبــا يف ذلــك التعقيــم، وتثقيــف األوالد حيــال مخاطــر فيــروس كورونــا، األمــر الــذي وضــع املــرأة يف مواجهــة 
اخلطــر؛ ويف الوقــت نفســه، غالبــاً مــا تعتبــر النســاء ناشــطات يف املجتمــع احمللـّـي، فيقمــن مثــًا بخياطــة الكّمامــات، والعمــل 
يف التمريــض والطــّب، وبــذل اجلهــود مثــل تقــدمي الطعــام للمحتاجــن. عــاوًة علــى ذلــك، يشــيد العديــد مــن املشــاركن بــدور 

املــرأة الناشــط يف زيــادة الوعــي حيــال كوفيــد بــن النــاس، مثــًا مــن خــال تنظيــم ورش العمــل االفتراضيــة.

»رأيــُت بحكــم عملــي العديــد مــن املنظمــات ومجموعــات املتطّوعــن، وأعتقــد أّن النســاء جــزء كبيــر مــن ذلــك. عمــل 
الرجــال والنســاء بجــّد للتغلـّـب علــى األزمــة، ولكــن حّصــة األســد دومــاً للنســاء. فاملــرأة بصفتهــا أّمــاً، وطبيبــًة، وناجيــًة، 

ليــس مــن الســهل علــى املــرأة حتّمــل املســؤولية، ولكّنهــا أبلــت بــاًء حســناً.«

- مسؤولة حكومية، ديالى.

»نعــم، للمــرأة دور كبيــر. يف كركــوك، كانــت لدينــا منظمــات تطّوعيــة كبــرى بقيــادة النســاء، وقــد قامــت بتقــدمي املــواّد 
الغذائيــة ومــا إلــى ذلــك. كمــا أّدت النســاء دوراً كبيــراً يف صناعــة الكّمامــات والقفــازات مجانــاً. لقــد نُشــرت تقاريــر 

ومقــاالت عــدة عــن أعمالهــّن، وكان لهــّن دور كبيــر يف معاجلــة فيــروس كورونــا.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

»أّدت النســاء دوراً فاعــًا يف أثنــاء اجلائحــة. بــدأت بعــض النســاء بخياطــة الكّمامــات إلعطائهــا ملــن ال يســتطيع 
ابتياعهــا، وكمــا نعلــم ارتفعــت األســعار كثيــراً. ونعــم. أعــرف بعــض املنظمــات التــي بالفعــل عملنــا معهــا لزيــادة الوعــي 

وتقــدمي الكّمامــات، كّل يف مجالــه.«

- امرأة، ديالى.

ــا  ــات ملســاعدة بعضن ــا املعلوم ــا فيه ــي تبادلن ــك الت ــل تل ــر زوم مث ــا جلســات عب ــت النســاء دوراً ناشــطاً، وعقدن »لعب
البعــض يف نشــر الوعــي حــول الفيــروس، ناهيــك عــن النســاء اللواتــي عملــن بجهــٍد يف املستشــفيات وتطّوعــن لنشــر 

ــًة يف مواجهــة حتّديــات كوفيــد-19.«  ــم يكــن دور النســاء أقــّل فعالي الوعــي حــول اجلائحــة. باملختصــر املفيــد، ل

– امرأة، كركوك.
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»يف األنبــار، كان للمــرأة دور كبيــر يف القطاعــات املختلفــة مثــل املنظمــات والقطاعــن العــام واخلــاص. فعلــى ســبيل 
املثــال، قامــت اخلياطــات يف األنبــار بتدريــب األشــخاص علــى خياطــة الكّمامــات، وعملــن علــى إنتاجهــا مّجانــاً. 
ــة،  ــز العام ــة مــن خــال نشــر الوعــي وحتفي ــراً يف احلمــات اإللكتروني ــرأة دوراً كبي ــت امل ــك، لعب ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــذاء للمحتاجــن.« ــر األوكســجن والغ ــر قواري وتوفي

- رجل، األنبار.

وكان املشــاركون يف البحــث واعــن لوجــود منظمــات عديــدة يف املجتمــع املدنــي قّدمــت اإلغاثــة رّداً علــى اجلائحــة، مبــا يف ذلك 
بعــض املنظمــات التــي تقودهــا النســاء. يف صــاح الديــن، أشــارت أســتاذة وناشــطة مدنيــة تركمانيــة إلــى املجالــس االستشــارية 
للنســاء اخلاصــة باملعهــد الدميقراطــي الوطنــي حتديــداً  فقالــت: »نعــم، يف صــاح الديــن مجموعتــان استشــاريتان أحدهمــا 
تابعــة للمعهــد الدميقراطــي الوطنــي وأخــرى تابعــة ملجلــس الــوزراء، وثمــة منظمــة اســمها منظمــة دعــم املــرأة. وقــد عقــد 
املعهــد الدميقراطــي الوطنــي ورش عمــل إلكترونيــة لتلقــن املواطنــن كيفيــة اســتخدام برامــج التوعيــة اإللكترونيــة، كمــا 
ــد نقــاط  ــى عن ــاف، وحت ــة ويف األري ــاً يف املناطــق احلضري ــاء اجلائحــة مجان ــة أثن ــة املطلوب ــواّد الطبي ــة وامل مّت تقــدمي األدوي

التفتيــش. كذلــك األمــر، ســتقوم النســاء بتنظيــم حــدث حــول زيــادة عــدد األشــجار يف احملافظــة.«

2.3 التعليم

تأثّر القدرة على الوصول إلى التعليم أثناء الجائحة

كان نظــام التعليــم يف العــراق يواجــه أصــًا عقوبــاٍت جّمــة حتــى قبــل وصــول اجلائحــة، فرضتهــا حتديــات عــدة مــن قبيــل 
انعــدام االســتقرار السياســي واالجتماعــي، وأثــر النزاعــات املســلّحة، والتمويــل احملــدود مــن احلكومــة، واملرافــق واملــوارد غيــر 
املائمــة. ووفقــاً للمشــاركن، تعــّرض قطــاع التعليــم علــى وجــٍه خــاص لضربــٍة قاســية جــّراء انتشــار اجلائحــة، التــي طرحــت 
حتّديــاً إضافيــاً علــى نظــاٍم هــشٍّ باألصــل. وفيمــا أصــدرت الســلطات العراقيــة قــراراً بإقفــال املــدارس يف بدايــة اجلائحــة، 
وبقيــت املــدارس مقفلــًة يف وقــت األعمــال امليدانيــة يف تشــرين األول/أكتوبــر 2020، تعّطــل التعليــم حلوالــي ســتة أشــهر. وقــد 
اتخــذت محــاوالت للتخفيــف مــن ذلــك مــن خــال تقــدمي حلــول التعلـّـم عــن بعــد وتنظيــم الصفــوف عبــر اإلنترنــت، ولكــن لــم 
تتمثــل هــذه احللــول بالشــمولية الكاملــة: ففيمــا أّكــد املشــاركون أّن االنتقــال إلــى احللــول اإللكترونيــة قــد شــّكل تغّيــراً جذريــاً 
بالنســبة إلــى اجلميــع، بــدا واضحــاً أّن النســاء والفتيــات، والعائــات مــن ذوي الدخــل املتدّنــي، واملقيمــن يف املناطــق القبليــة 

والريفيــة هــم األكثــر عرضــًة لآلثــار الســلبية علــى نحــٍو غيــر متناســب.

»أّثــرت اجلائحــة علــى التعليــم ككّل، فقــد كان التعليــم يف العــراق يشــهد تراجعــاً أصــًا، وجــاءت اجلائحــة لتزيــد الطــن 
بلـّـًة مــع إقفــال املــدارس وبقــاء الطــّاب عامــاً تقريبــاً مــن دون تعليــم مائــم.« 

- رجل، نينوى.

»يف املجتمعــات غيــر املتطــّورة، يبحــث األهــل دومــاً عــن فرصــٍة إلخــراج الفتيــات مــن املــدارس، وأعتقــد أّن هــذه األزمــة 
قــد ســّرعت مــن ذلــك.« 

– رجل، األنبار.
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وقــد تكــّرر ذكــر أحــد األســباب التــي تدفــع بالعائــات مبنــع البنــات مــن املشــاركة يف الــدروس عبــر اإلنترنــت، وهــو االعتقــاد 
احملافــظ أو التقليــدي بأّنــه ال يجــدر بالفتيــات الظهــور عبــر الفيديــو، العتبــار األمــر غيــر مائــم أو بســبب اخلــوف مــن تعّرضهّن 
للتحــّرش. وقــد كانــت هــذه النظــرة محــّط انتقــاد العديــد مــن املشــاركن وقــد رأوا فيهــا جزئيــاً حّجــًة تــذّرع بهــا األهــل يف املناطق 
الريفيــة وغيــر املتطــّورة إلخــراج بناتهــم مــن املدرســة نهائيــاً. كمــا شــّكلت املــوارد املاليــة أيضــاً عقبًة هامــًة أمام العائــات الفقيرة 
لكــون الــدروس عــن بعــد تســتلزم اتصــاالً بشــبكة اإلنترنــت وأجهــزًة غاليــة الثمن مثل األجهــزة اللوحية، واحلواســيب احملمولة و/

أو الهواتــف الذكيــة. وميكــن القــول يف اإلجمــال، أّن العقبــات املزروعــة أمــام تعليــم الفتيــات قــد تفاقمــت جــّراء اجلائحــة واضعــًة 
الفتيــات أمــام خطــر ال التأخــر بتحصيلهــّن العلمــي فحســب بــل اخلــروج مــن النظــام التعليمــي بالكامــل.

»لرمبــا احلالــة االقتصاديــة املترديــة لــدى بعــض العائــات حتــول دون قدرتهــا علــى تقــدمي األدوات الازمــة لــأوالد مــن 
أجــل االلتحــاق بالتعلّــم عــن بعــد. كمــا تــؤدي اخللفيــة الثقافيــة دوراً يف هــذا الســياق، إذ ال يفهــم جميــع األهــل كيــف 
يعمــل نظــام التعليــم، وبالتالــي لــن يســمحوا لبناتهــم باملشــاركة يف الصفــوف أو املجموعــات اإللكترونيــة. كمــا أّن ال بنيــة 
جاهــزة لدينــا فيمــا يتعلـّـق بالتعليــم اإللكترونــي. فمعظــم الطــّاب ال يعرفــون أصــًا كيفيــة اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر. 

وبالتالــي، أمامنــا درس لنعلـّـم أوالدنــا كيفيــة القيــام بهــذه األمــور ليســتعّدوا ملواجهــة أي مشــاكل يف املســتقبل.« 

- مديرة مدرسة ومديرة دائرة يف أحد املراكز االجتماعية يف األنبار.

»غــاب عــدد كبيــر مــن الفتيــات عــن الصفــوف ويف بعــض األحيــان عــن االمتحانــات أيضــاً. هنــاك الكثيــر مــن الفتيــات 
لديهــّن هواتــف، ولكــن أهلهــّن ال يســمحون لهــّن باالنضمــام إلــى املجموعــات، أو التحــّدث إلــى األســاتذة أو حتــى 
ــات  ــرت الفتي ــل، اســتغّل الرجــال الوضــع، وتأّث ــاً باألســاس. يف املقاب ــات مــن ال ميلكــن هاتف ــاء.  ومــن الفتي األصدق

حتديــداً بذلــك.« 

- امرأة، صاح الدين.

»اإلنترنــت  ســيء يف بادنــا، فعلــى ســبيل املثــال، يف أثنــاء االمتحانــات، لــم يكــن لــدى الكثيــر مــن الفتيــات هواتــف أو 
قــدرة علــى االتصــال بشــبكة اإلنترنــت، لذلــك رســب العديــد منهــّن جــّراء ذلــك. قمنــا بأقصــى جهــٍد لتزويــد الفتيــات 

باألجهــزة اإللكترونيــة الازمــة للواتــي يحتجنهــا.« 

- مختار وموظف يف وزارة التربية يف األنبار.

التقاليد هي العقبة األهّم في وجه تعّلم النساء والفتيات

تنــاول البحــث أيضــاً العوامــل التــي حتــّد مــن وصــول النســاء والفتيــات العراقيــات إلــى التعليــم، بصــرف النظــر عــن القيــود 
املرتبطــة بكوفيــد. وهنــا، ظهــرت املعتقــدات التقليديــة واألعــراف االجتماعية على أنها العقبات األبــرز يف وجه تعلّم العراقيات، 
يف ظــروٍف اعتبرهــا العديــد مــن املشــاركن متجــّذرًة تاريخيــاً يف مجتمعــاٍت محليــة ميكــن وصفهــا بالريفيــة والقبليــة. ووفقــاً 
للمســتجيبن، مــا زالــت شــرائح كبيــرة مــن الســّكان، وقاطنــي األريــاف حتديــداً، يؤمنــون بــأّن أبــرز تطلّعــات املــرأة يف احليــاة 
يجــب أن تتمّثــل يف الــزواج واالعتنــاء بأمــور املنــزل، يف حــن أّن الطموحــات الكبيــرة فيمــا يتعلـّـق بالتعليــم والقيــادة تبتعــد عــن 
القاعــدة املألوفــة وبالتالــي هــي مدعــاة للعــار والعيــب. وتعــّزز مــن هــذه العقليــة قلــة الوعــي حيــال أهميــة التعليــم، يف حــن ينظــر 

غالبــاً إلــى األعــراف ذات الصلــة مــن قبيــل زواج األطفــال علــى أّنهــا متنــع اإلنــاث مــن الوصــول إلــى التعليــم.
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وتصّنــف املــوارد املاليــة احملــدودة للعائــات علــى أّنهــا العامــل الثانــي الــذي مينــع الفتيــات مــن الوصــول إلــى التعليــم. وبالرغــم 
مــن أّن التعليــم مّجانــي يف العــراق، يبقــى علــى العائــات تســديد ثمــن مصاريــف غيــر مباشــرة مثــل املــواّد املدرســية، وتكاليــف 
النقــل والــزّي املدرســي. وبالنســبة إلــى العائــات الفقيــرة، ال تشــّكل هــذه األعبــاء املاليــة عقبــًة عامــًة يف وجــه تعليــم األطفــال، 
ولكــن بالتزامــن مــع القيــم التقليديــة، ميكــن أن يُنظــر إلــى هــذه النفقــات علــى أّنهــا غيــر ضروريــة للفتيــات، مبــا أّنــه يتوقــع منهــّن 
الــزواج يف ســّن صغيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتمثــل العوامــل األخــرى التــي متنــع العائــات مــن إرســال بناتهــا إلــى املدرســة، 

وفقــاً للمشــاركن، يف املخــاوف حيــال األمــن علــى الطرقــات، باإلضافــة إلــى النقــص يف البنــى التحتيــة ال ســيما يف األريــاف.

»لعــّل العقبــة الرئيســية هــي التقاليــد. فبعــض األســر تخــرج الفتيــات مــن املدرســة بعــد الصــّف الســادس وتكرههــّن 
علــى الــزواج. وقــد ال يتوّفــر لــدى أســر أخــرى مــا يكفــي مــن املــال لدفــع مصاريــف التعليــم والنقــل. كمــا ميّثــل األمــن 
عامــاً إضافيــاً، إذ يخــاف األهــل مــن تعــّرض بناتهــم للتحــّرش اجلنســي، فــا يســمحون لهــّن بالذهــاب إلــى املدرســة.« 

- مسؤولة، نينوى.

»يعتقــدون أّن الفتــاة مآلهــا الــزواج، لذلــك ال حاجــة لهــا إلــى التعلّــم أمــا األبنــاء فيحتاجــون إلــى التعلّــم ليتمكنــوا مــن 
كســب رزقهــم، وهــذا املفهــوم خاطــئ طبعــاً. ويف أثنــاء اجلائحــة، كان أربــاب األســر يرســلون األبنــاء إلــى االمتحــان 

ويجبــرون الفتيــات علــى البقــاء يف املنــزل.« 

- رجل، نينوى.

»يف بعــض املناطــق، تفــرض التقاليــد علــى النســاء عــدم حتصيــل العلــم، ويف مناطــق أخــرى، يضطــّر األهــل إلــى إرســال 
أوالدهــم للعمــل عــوض التعلـّـم بســبب الوضــع االقتصــادي املتــرّدي والدخــل املتدّنــي.« 

– شيخ من الشبك، نينوى.

»برأيــي، التقاليــد هــي العقبــة األولــى، إذ يعتقــد بعــض األهالــي أّن الفتــاة ســتتزّوج يف النهايــة وترّبــي األطفــال، لذلــك 
ال حاجــة لهــا الرتيــاد اجلامعــة. والســبب الثانــي هــو الوضــع األمنــي الهــّش فيخــاف األهــل علــى تعــّرض البنــات 
لاغتصــاب أو االختطــاف. وثالثــاً، هنــاك الوضــع االقتصــادي املتــرّدي، بحيــث ال ينفــق األهــل املــال علــى الفتيــات مبــا 
أّنهــّن ســيقدمن علــى الــزواج وتــرك املنــزل بعــد ســنوات. إضافــًة إلــى ذلــك، البنيــة التحتيــة لنظــام التعليــم واملــدارس 

ســّيئة للغايــة، ونوعيــة التعليــم متدنيــة.« 

- أستاذة، صاح الدين.

»يف الوقــت الراهــن، تتمثــل العقبــات األساســية يف املناطــق األقــّل منــّواً يف التقاليــد واألعــراف القدميــة، ويف املناطــق 
األكثــر منــّواً يعتبــر الوضــع االقتصــادي هــو العقبــة الكبــرى. ولكــي تتســّنى للفتيــات فرصــة نيــل عامــات جّيــدة، هــّن 

بحاجــة إلــى دوراٍت ودروس خصوصيــة، األمــر الــذي يكلـّـف الكثيــر مــن املــال.« 

- مدير مركز للشباب الكردي، وعوض سابق يف مجلس احملافظة، ديالى.
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»يف املناطــق القبليــة، للرجــل الســلطة املطلقــة، هــو يجبــر املــرأة علــى املكــوث يف املنــزل ]...[. أنــا أســكن يف وســط 
املوصــل، ومــن النــادر أن نشــهد علــى هكــذا أمــور، ولكــن نســبة حدوثهــا يف املناطــق الريفيــة مرتفعــة للغايــة.« 

- امرأة، األنبار.

»لقــد قضيــُت اجلــزء األكبــر مــن طفولتــي وجــزءاً مــن شــبابي يف القريــة، وقــد أّثــر ذلــك علــى نظرتــي إلــى احليــاة، 
وإلــى املــرأة بوجــٍه خــاص. يف قريتــي، نــادراً مــا تــرى الفتيــات يف املــدارس، بــل الفتيــان فقــط ألّن العائلــة متنــع الفتــاة 
مــن ارتيــاد املدرســة. مــا زال الكثيــر مــن األشــخاص يــرون مــا مفــاده »لــَم تتكّبــد عنــاء إرســال ابنتــك إلــى املدرســة، 

فهــي ســتتزّوج بــأّي حــال؟« 

- رجل، كركوك.

»يف مدرســتي فتيــات مــا زال أهلهــّن أصحــاب أفــكار رجعيــة مــن قبيــل أّن الفتــاة ســتتزّوج يف مرحلــٍة مــا، ولكــن، عندمــا 
يزّوجونهــا باكــراً، فــكّل مــا ســتقوم بــه هــو العــودة مــع أطفالهــا، ال شــيء أكثــر. مــا يعنــي أّن جــّل مــا يقــوم بــه األهــل يف 

هــذه احلالــة هــو القضــاء علــى مســتقبل الفتــاة.« 

– مسؤولة حكومية، ديالى.

غالبًا ما ينظر إلى التعليم اإللكتروني بأنّه خيار فاشل

مّت اللجــوء إلــى الصفــوف االفتراضيــة كبديــٍل عــن التعليــم احلضــوري للطــّاب يف مختلــف املراحــل التعلّميــة، مبــا فيهــا 
اجلامعــات. وقــد اعتبــر املشــاركون أّن التعليــم اإللكترونــي حــّاً غيــر مائــم ألســباب عــّدة. وأثيــرت الشــكوك عمومــاً حــول 
ــر للطــاب  ــاً أكث ــر األمــر مائم ــى الطــّاب. وفيمــا اعتب ــدروس واملعلومــات إل ــم عــن بعــد يف إيصــال ال مــدى ماءمــة التعلّ
ــم  ــة تعلّ ــة االبتدائي ــى طــّاب املرحل ــاً عل ــه مــن املســتحيل تقريب ــى أّن ــوي واجلامعــي، مّت االتفــاق عل ــم الثان ــي التعلي يف مرحلت

ــة مــن دون تفاعــٍل شــخصي ومباشــر مــع املــدّرس. ــل األبجدي األساســيات مث

»بالرغــم مــن كّل اجلهــود التــي بذلناهــا مــع الــدروس عــن بعــد، لــم تكــن كافيــًة للطــّاب. فهــم مــا دامــوا بعيديــن عــن 
ــن  ــاط اللذي ــع الصفــوف أصــًا بســبب الضغــط واإلحب ــم يتاب ــوا كمــا يجــب. ومــن الطــّاب مــن ل ــن يتعلّم الصــف، ل
ــا، وبالتالــي، لــن ينجــح  ــاء يف بادن ــا نعانــي مــن مشــاكل ترتبــط باإلنترنــت والكهرب تســّببت بهمــا اجلائحــة. كمــا أّنن

ــم اإللكترونــي مطلقــاً.«  التعلي

– مسؤولة حكومية، ديالى.

»ليــس عــدالً حتديــداً بالنســبة إلــى اجليــل اجلديــد الــذي يلتحــق باملدرســة اآلن أن يتابــع بنيــًة ســّيئًة منــذ البدايــة. كلّنــا 
نعلــم أّنهــم بحاجــة لتفاعــٍل مباشــر مــع املدّرســن، مبــا أّن تعلـّـم القــراءة والكتابــة مــن خــال الــدروس االفتراضيــة أمــر 
قــاٍس علــى األطفــال. رمبــا كان التعليــم اإللكترونــي يتبــع منــذ مــدة يف دوٍل أخــرى، ولكــن بالنســبة إلينــا، األمــر جديــد، 

وال ميكننــا االســتفادة منــه بالكامــل.« 

– امرأة، صاح الدين.
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توّقــف املشــاركون أيضــاً عنــد البنيــة التحتيــة غيــر املائمــة للتكنولوجيــا يف العــراق، وبرأيهــم، ال تتمتــع املؤسســات باجلهوزيــة 
ــم.  ــة التعلي ــى نوعي ــر ســلباً عل ــي، فــإّن انقطــاع اخلدمــة باســتمرار قــد أّث ــت. وبالتال ــر اإلنترن ــدروس عب ــق ال الازمــة لتطبي
والحــظ املشــاركون أّن هنــاك أوجــه قصــور وتفــاوٍت تكنولوجــي نتيجــة اعتمــاد األشــخاص علــى اإلنترنــت والتكنولوجيــا بشــكٍل 
أكبــر مــن الســابق. وقــد أشــير إلــى ذلــك ملــا لــه مــن أثــٍر ســلبي علــى نوعيــة التعليــم ولكونــه يــدّل علــى نوعيــة البنيــة التحتيــة 
يف العــراق. ومــن الشــكاوى املشــتركة األخــرى غيــاب املعاييــر الصارمــة مبــا أّن هنــاك ميــل للســماح للطــّاب بالنجــاح مــن دون 
ــرت احللــول املقّدمــة مثــل االمتحانــات مــع كتــاب مفتــوح وغيــاب  جهــد بصــرف النظــر عــن مــدى اســتيعابهم للمــواّد. واعتُب

اإلشــراف عبــر اإلنترنــت مبثابــة دعــوة للغــّش، ال أداة لقيــاس مــدى إدراك املعــارف.

ــوا مــن االســتفادة مــن  ــم يتمكن ــي، ل ــي. وبالتال ــم اإللكترون ــكايف بالتعلي ــام ال ــن اإلمل ــدى الطــّاب واملعلّم ــر ل ــم يتوّف »ل
ــة جــداً.«  ــة رديئ ــل، وقــد مّت تنفيذهــا بطريق ــم هــذه باحلــّد األمث ــة التعلي طريق

– امرأة، صاح الدين.

»واجــه طــّاب اجلامعــات العديــد مــن املشــاكل بامتحاناتهــم عــن بعــد. ومــن بــن املشــاكل الكبــرى، ال بــّد مــن التوّقــف 
عنــد ضعــف الشــبكة وفقــدان االتصــال إلــى جانــب ســهولة الغــّش، وأعتقــد أّنــه ميكــن القــول إّن التعليــم كان الضحيــة 

األكبــر لهــذه اجلائحــة.« 

– امرأة، ديالى.

»خدمــة اإلنترنــت رديئــة باإلجمــال، وقــد أّثــر ذلــك علــى نوعيــة التعليــم اإللكترونــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس مــن 
العــدل إخضــاع الطــاب لامتحانــات عــن بعــد، إذ أّنــه مــن الســهل عليهــم الغــّش أو تبــادل املعلومــات. وبالتالــي، فــإّن 

هــذا النــوع مــن التعليــم خاطــئ وغيــر مائــم«.  

- رجل، نينوى.

»جنــح بعــض الطــّاب رغــم أّنهــم ال يفقهــون شــيئاً. لذلــك، مــن املمكــن القــول إّن نظــام التعليــم قــد تضــّرر بشــكٍل كبيــر، 
فأطفــال الصــّف األول لــم يتعلّمــوا األبجديــة حتــى، وقــد جنحــوا رغــم ذلــك. كمــا أّن هنــاك عائــات لديهــا خمســة 

أوالد ومــن الصعــب توفيــر األجهــزة اللوحيــة لهــم جميعــاً.« 

– امرأة، نينوى.

»جنــح الطــّاب مــن دون أن يدرســوا بجــّد، ومــن دون أن يكتســبوا املعــارف. الصــّف األول هــو األساســي، وتخّيــل كيــف 
ميكــن للتامــذة أن ينجحــوا مــن دون تعلـّـم األبجديــة.« 

– رجل، األنبار.
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فيمــا يتعلــق بالتحديــات املرتبطــة بالتعلّــم يف املنــازل املزدحمــة، أشــار البعــض إلــى أّن الصفــوف عــن بعــد قــد طرحــت 
عقبــاٍت إضافيــة غيــر متوقعــة للفتيــات والنســاء، مــن قبيــل العراقيــل الثقافيــة املتمثلــة يف مشــاهدتهّن عبــر الفيديــو )وقــد 
أفيــد حتــى عــن بعــض املعلّمــات اللواتــي لــم يســمح لهــّن أزواجهــّن باســتخدام الفيديــو(. ومــن العقبــات األخــرى أيضــاً، ال بــّد 
مــن التوقــف عنــد مشــكلة التنّمــر اإللكترونــي أثنــاء الصفــوف الــذي أّثــر علــى نحــٍو غيــر متناســب علــى الفتيــات وعّرضهــّن 
لإليــذاء؛ وهــذه التجــارب ال تؤثــر علــى التجربــة اليوميــة يف املدرســة فقــط، بــل ينظــر إليهــا أيضــاً كدافــٍع للتســّرب املدرســي 

لــدى الفتيــات أيضــاً.

»ُســّجلت حــاالت حتــّرش كثيــرة عبــر اإلنترنــت مــن قبــل املدّرســن. كمــا كان املــدّرس يطلــب مــن الطالبــة اســتخدام 
الكاميــرا للتأّكــد مــن أّنهــا ال تلجــأ للغــش، ولكــن بعــض الفتيــات لــم يســتطعن ذلــك يف حــن أّن الذكــور ال يواجهــون 
مشــاكل مــن هــذا النــوع. كذلــك األمــر، يف نينــوى، قــد تعيــش عــدة عائــات يف منــزٍل واحــد بســبب فقدانهــا منازلهــا 
وممتلكاتهــا يف احلــرب، لذلــك فقــد يكثــر الضجيــج حــول الطالــب أو أّنــه لــن يتمكــن مــن اســتخدام الكاميــرا لوجــود 

عــدد كبيــر مــن األشــخاص مــن حولــه.« 

– امرأة، األنبار.

التحسينات المحتملة التي يمكن أن يخضع لها قطاع التعليم

أفــاد املشــاركون أّنــه، وباســتثناء التعلّــم عــن بعــد، لــم تقــم احلكومــة مبحــاوالٍت كثيــرة لتيســير وصــول الطــّاب عمومــاً، 
والفتيــات والنســاء خصوصــاً، إلــى التعليــم. وحــن ُســئل املشــاركون عــن توصياتهــم للتحســينات املائمــة، اعتبــر البعــض أّن 
التعليــم اإللكترونــي ليــس احلــّل األمثــل، وطالبــوا بإعــادة فتــح املــدارس، يف حــن تخــّوف آخــرون مــن خطــر اإلصابــة بالفيــروس 
يف حــال فتحــت املــدارس أبوابهــا. تفاديــاً لذلــك، اقتــرح العديــد مــن املشــاركن أن يتــّم تشــكيل مجموعــات صغــرى مــن خــال 
تقســيم الصفــوف بحيــث تقــام يف أوقــاٍت أو أيــام مختلفــة، مــع اتخــاذ وســائل الوقايــة املثلــى مــن خــال تقــدمي املعّقمــات والنقــل 
املجانــي )ليصبــح التعليــم احلضــوري أكثــر أمانــاً وأقــّل كلفــًة(. ولتيســير التعليــم عــن بعــد، اقتــرح البعــض الترويــج للبرامــج 
املبتكــرة والتفاعليــة مثــل برنامــج نيوتــن أو تقــدمي األجهــزة اإللكترونيــة للطــّاب. وبشــكٍل عــام، ذكــر البعــض أيضــاً إمكانيــة 

إصــاح املنهــاج املدرســي، أو جتديــد املــدارس وافتتــاح مــدارس جديــدة.

»برأيــي، إّن إجبــار الشــباب علــى ارتيــاد املــدارس مــع احلفــاظ علــى عــدد قليــل مــن الطــّاب يف الصــف أفضــل مــن 
إعطائهــم هواتــف ذكيــة األمــر الذيــن سيشــغلهم بأمــور أخــرى تلهيهــم.« 

– امرأة، نينوى.

»يف بادنــا، ال نخّطــط ملواجهــة األزمــات، بــل ننتظــر وقــوع األزمــة ومــن ثــم نبــدأ يف معاجلتهــا. وبالتالــي، كان يجــب 
علــى وزارة التربيــة أن تبــدأ بالتعليــم عــن بعــد منــذ وقــٍت طويــل عــوض البــدء بــه بعــد أن ضربــت اجلائحــة.« 

– رجل، األنبار.
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»تخــاف عائــات كثيــرة علــى بناتهــا، لذلــك، ال يســمح لهــّن بالعــودة إلــى املدرســة. تطالــب احلكومــة بالتباعــد 
االجتماعــي، ولكــن ال ميكــن تطبيــق التباعــد يف املــدارس بســبب النقــص يف املقاعــد والصفــوف واملســاحة.« 

– امرأة، كركوك.

»ارتكبــت احلكومــة خطــًأ كبيــراً حــن قــّررت اللجــوء إلــى التعلـّـم عــن بعــد. فنحــن كمربن، نعلــم أّن الطالب، حتــى وإن كان 
أمامنــا لــن يفهــم الــدرس أحيانــاً. علــى احلكومــة افتتــاح مــدارس جديــدة، وتقــدمي طــرق أفضــل يســتفيد منهــا الطــّاب. 
يجــب أن نتعلـّـم مــن دوٍل مثــل الصــن، التــي كانــت منشــأ الفيــروس، ولكــن تراهــا اليــوم تعيــش بصورٍة طبيعيــٍة ويرتاد فيها 

الطــّاب املــدارس مــن دون قلــق. رمبــا أقــّل مــا ميكــن للحكومــة فعلــه هــو تقــدمي املعّقمــات، ولــم تفعــل ذلــك.« 

– امرأة، كركوك.

ــم عــن بعــد، ال ســيما مــن خــال البرامــج اجلديــدة. ويف األســبوع  ــة التعلّ ــا لهــم أدوات عديــدة لتســهيل جترب »قّدمن
املاضــي، أطلقنــا حملــة تدريــب مــع األهــل واملربــن حــول كيفيــة اســتخدام برنامــج نيوتــن الــذي أتاحتــه وزارة التربيــة، 

وهــو علــى خــاف يوتيــوب، يســمح للطــاب بطــرح األســئلة وباإلجابــة، وليــس املشــاهدة فقــط.« 

– ناشطة، صاح الدين.

وللتغلـّـب علــى العقبــات التــي تطرحهــا األعــراف االجتماعيــة التقليديــة التــي متنــع الفتيــات من الوصــول إلى التعليــم، طالب العديد 
مــن املشــاركن برفــع مســتوى املســؤولية لــدى األهالــي وزيــادة الوعــي لديهــم حيــال أهميــة التعليــم، ال ســيما يف املناطــق الريفيــة 
)مثــًا مــن خــال ورش العمــل، وتوزيــع امللصقــات وتنظيــم احلمــات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي(. وطالــب البعــض، مثل هذا 

املســؤول احلكومــي العربــي الســّني مــن كركــوك بالتعليــم اإللزامــي جلميــع األطفــال باعتبــاره احلــّل األكثــر فعاليــة: 

»يجــب أن يكــون التعليــم إلزاميــاً مــن خــال صياغــة القوانــن ووضــع القواعــد، حتــى ولــو بالقــوة، لكــي يســمح اآلبــاء 
لبناتهــم بالتعلّــم، ويطمئّنــوا علــى ســامتهّن.«

»يف أكثريــة املناطــق ضمــن مدينتنــا، يعــّول علــى التقاليــد التخــاذ القــرارات، فــا يســمح للفتيــات بالدراســة إال للصــّف 
الســادس. لذلــك، يجــب إقامــة ورش العمــل يف تلــك املناطــق لزيــادة وعــي النــاس حيــال أهميــة تعليــم الفتيــات وحتــى 

يتبــّن لهــم أّن تعليــم اإلنــاث ال يقــّل أهميــة عــن تعليــم الذكــور.« 

– مختار وموظف يف وزارة التربية يف األنبار.

»ال بــد مــن نشــر الوعــي حيــال هــذه املســألة، رمبــا تقصــد األمهــات املــدارس ويؤّكــدن أّن بناتهــّن راغبــات يف احلصــول 
علــى التعليــم ولكــّن اآلبــاء غيــر موافقــن. وإذا تدّخــل الناشــطون، لرمبــا يصبــح مــن املمكــن معاجلــة هــذه القضايــا.«

- مديرة مدرسة ومديرة دائرة يف أحد املراكز االجتماعية، األنبار.
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»يجب نشر الوعي حيال هذه القضية، وتثقيف الوالدين حتى يعلموا أّن التعليم هو الساح الوحيد ضّد اجلهل.« 

– مدير مركز الشباب الكردي وعضو سابق يف مجلس احملافظة، يف ديالى.

3.3 القضايا ذات األولوية واالحتياجات األساسية للنساء

ســلّطت اجلائحــة الضــوء علــى االحتياجــات امللّحــة لــدى املواطنــن، وفاقمــت مــن بعــض االحتياجــات التــي كانــت بــارزًة قبــل 
ظهــور جائحــة كوفيــد-19، يف حــن كشــفت أيضــاً عــن احتياجــاٍت أخــرى بــرزت نتيجــة وقــوع األزمــة الصّحيــة. وعليــه، فقــد 
شــرح العديــد مــن املشــاركن احلاجــة ملزيــد مــن املســاعدة عندمــا يتعلـّـق األمــر بتقــدمي بعــض مــواّد احلمايــة مثــل الكّمامــات، 
ــر فيــه آخــرون عــن احلاجــة ملزيــد مــن اخلدمــات يف املستشــفيات وللمشــورة النفســية  ــازات، يف وقــٍت عّب واملعّقمــات، والقّف
كإجــراء إغاثــة نتيجــة اآلثــار املضــّرة للجائحــة علــى الرفــاه النفســي. كمــا توقــف العديــد مــن املشــاركن أيضــاً عنــد احلاجــة 

إلــى توفيــر املــواّد الغذائيــة، واألطعمــة الصحيــة علــى وجــه اخلصــوص.

»يحتــاج النــاس إلــى املــواد الغذائيــة واخلدمــات األساســية، وباتــوا بحاجــة إلــى أدويــة اآلن أيضــاً. يحتــاج النــاس 
حلمايــة أنفســهم مــن الفيــروس، ولكــن حتــى هــذا األمــر أمســى أكثــر صعوبــًة بعــد غــاء األســعار. فبعــض األشــخاص 
الواعــن لســبل احلمايــة غيــر قادريــن علــى حتّمــل تكاليــف شــراء الكّمامــات أو القّفــازات أو األدويــة الضروريــة 

لبقائهــم يف أمــان.« 

– مسؤولة حكومية، ديالى.

»تغّيــرت احتياجــات النــاس، وازدادت متطلّباتهــم فقــد أصبحــوا بحاجــٍة إلــى شــراء الكّمامــات والقّفــازات. نحــن نعيــش 
يف مجتمــع قبلــّي، والعائــات معتــادة علــى التجّمــع واالســتمتاع معــاً كّل أســبوع، وقــد فقــدت هــذه العــادة بعــد األزمــة«. 

– مدير برامج يف وزارة الشباب.

ويف الســياق نفســه، طالــب البعــض أيضــاً بنشــر الوعــي حيــال الفيــروس وســبل الوقايــة التــي يتعــّن علــى األفــراد واملجموعــات 
اتباعهــا مبــا أّنــه، وحســبما زعمــوا، مــا زالــت أجــزاء مــن الســّكان تتجاهــل مــدى خطــورة الوبــاء:

ــازات. كذلــك  »ال بــّد مــن نشــر الوعــي لــدى العامــة ليتوّخــى اجلميــع احلــذر مــن الفيــروس، ويرتــدوا الكّمامــات والقّف
األمــر، مــن النــاس مــن ال يهتّمــون إذا أصيبــوا ألّنهــم ال يتحلـّـون مبــا يكفــي مــن الوعــي ليعلمــوا أّنــه مــن املمكــن أن ينقلــوا 
العــدوى إلــى أشــخاص آخريــن. ]...[ وبعــض الرجــال ال يرتــدون الكّمامــات العتقادهــم أّنــه ال يجــدر بالرجــال ارتداءهــا.« 

– رجل، نينوى.

ولعــّل العثــور علــى وظيفــٍة مســتقّرٍة مــع راتــٍب ثابــٍت مــن أبــرز االحتياجــات امللّحــة لــدى الســكان احملليــن إزاء انعدام االســتقرار 
املالــي وحــاالت البطالــة التــي تفاقمــت جــّراء اجلائحــة. ويعــّد هــذا األمــر مشــابهاً للنتائــج التــي مّت التوّصــل إليهــا يف البحــث 
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الــذي أجــري عــام 4،2019 حيــث كانــت احلاجــة إلــى فــرص العمــل والوظائــف مــن أبــرز االحتياجــات التــي تكــّرر ذكرهــا يف 
هــذه احملافظــات. تعتبــر الوظائــف شــرطاً أساســياً لتحســن الرفــاه العــام، ال ســيما لــدى النســاء اللواتــي يجــب عليهــّن أيضــاً 
التوفيــق بــن وظائفهــّن واملســؤوليات داخــل املنــزل، وهــذا مــا عّبــرت عنــه هــذه املــرأة العربيــة الســّنية يف صــاح الديــن: »ال بــّد 
مــن تنظيــم مشــاريع جلــذب الشــباب العاطلــن عــن العمــل، ال ســيما النســاء منهــم. ميكــن إقامــة ورش عمــل ومشــاريع أخــرى 

لاســتفادة مــن طاقــة الشــباب.«

وتتمثــل االحتياجــات األخــرى التــي ذكرهــا املشــاركون يف التعليــم، واالحتياجــات األساســية، واحلماية لضحايا العنف األســري، 
وحتســن خدمــات إدارة النفايــات، وتعبيــد الطرقــات، مــن بــن جملــة أمــوٍر أخــرى. وإن كان صحيحــاً أّن املخــاوف األمنيــة قــد 
تصــّدرت النقاشــات املتعلّقــة باملشــاغل ذات األولويــة عــام 2019، فإّنهــا حلّــت يف مرتبــة ثانويــة مقارنــًة باالحتياجــات التــي 

طرحتهــا اجلائحــة.

ــة  ــاة اليومي ــي تشــّكل جــزءاً أساســياً مــن احلي ــن الغذائ ــز. وحصــص التموي ــك املــال لشــراء اخلب »ثمــة عائــات ال متل
ــار.«  ــى احلكومــة توفيرهــا. كذلــك األمــر، فــإنّ الشــباب ســيتضّررون مــن هــذه اآلث ــي يتعــّن عل ــة الت للمواطنــن وهــي األولوي

– امرأة وناشطة اجتماعية ومديرة مدرسة ثانوية، صاح الدين.

»نحــن نواجــه مشــكلًة كبــرى تتمّثــل يف اجلهــل واألّميــة. نشــهد علــى أنــاٍس يتركــون مقاعــد الدراســة أو ال يرتادونهــا 
أصــًا، وعوضــاً عــن ذلــك، »يتثّقفــون« يف الشــوارع. نحتــاج إلــى أمــوٍر كثيــرة، رمبــا أبرزهــا التعليــم.« 

– مسؤول حكومي، صاح الدين.

»تشّكل النفايات إحدى احتياجاتنا امللّحة. املدينة ملّوثة وال ميكن ألّي أحد القيام بأّي أمر.« 

– امرأة، كركوك.

»يجب على احلكومة توفير مركز للعنف األسري والتحّرش، ويجب أن يكون املوظفون من النساء.« 

– امرأة، ديالى.

أولويات السياسات لدى النساء

ُطلــب إلــى املشــاركن يف ســياق البحــث تقييــم االحتياجــات األشــّد إحلاحــاً التــي تواجــه النســاء يف العــراق اليــوم. ومــن املســائل 
ــى  ــوع االجتماعــي، وزواج األطفــال، فضــًا عــن الوصــول إل ــى الن ــي عل ــروا عنهــا يُذكــر العنــف املبن ــي عّب ــر شــيوعاً الت األكث

التعليــم، وعمالــة املــرأة، والوصــول إلــى مراكــز الســلطة والقيــادة:

4  املعهد الدميقراطي الوطني، استمرار مطالب املواطنن بنظام حكٍم أكثر استجابة، 2019.
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وقــد توافــق العديــد مــن املســتجيبن علــى أّن األعــراف والتقاليــد مــا زالــت تعرقــل تقــّدم املــرأة، ال ســيما يف املناطــق الريفيــة. 
وتعيــق هــذه القيــود حريــة املــرأة يف جميــع جوانــب احليــاة وغالبــاً مــا تعّرضهــا لأحــكام االجتماعيــة:

»املــرأة يف مجتمعنــا احمللـّـي يف نضــاٍل دائــم، تراهــا إمــا تناضــل مــن أجــل أســرتها، أو مــن أجــل مجتمعهــا. ويف أيامنــا، 
لــم يعــد بوســع املــرأة القيــام بــأّي شــيء مــن دون أن تفّكــر يف نظــرة املجتمــع إليهــا، ال ســيما إذا أخفقــت يف مســاعيها.« 

- امرأة، كركوك.

»يف مجتمعاتنــا الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن مينعــون املــرأة مــن التمتــع بحريتهــا، أمــا إذا احتجــت يف املســتقبل إلــى 
مســاعدة النســاء، فســتاحظ أّنــه ليــس لــدى النســاء أّي مهــارات ألنهــّن كــّن منعــزالت. لذلــك، يجــب أن تنخــرط املــرأة 

يف املجتمــع احمللـّـي.« 

- رجل، صاح الدين.

»مــن املســائل  الرئيســة يف مجتمعنــا أّن مــكان املــرأة يف املنــزل داخــل املطبــخ، وأّنــه ال يجــدر باملــرأة أن تســتكمل 
تعليمهــا بــل أن تتــزّوج يف ســّن مبكــرة. أمــا املــرأة التــي تعمــل مــع الرجــال فتواجــه انتقــاداٍت كثيــرًة ملــا تقــوم بــه. يهتــّم 

النــاس يف مجتمعنــا أكثــر مبــا ترتديــه املــرأة ممــا تقــوم بــه يف املجتمــع. املــرأة دومــاً محــّط انتقــاد.«

- مسؤولة حكومية، ديالى.

وال شــّك اّن انتشــار أعمــال العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، مبــا يف ذلــك العنــف املنزلــي، مــن املؤشــرات التــي ذكرهــا 
املشــاركون يف معظــم األحيــان والتــي تــدّل علــى قمــع دور املــرأة، علمــاً أّن العنــف مــن الشــكاوى الشــائعة بــن النســاء، وقــد 
شــّددت عليــه املشــاركات. ومنهــّن مــن اتهمــن احلكومــة باإلهمــال يف معاجلــة هــذه املســألة، إذ ال بــّد مــن إصــدار قوانــن مــن 

شــأنها أن متنــع العنــف فالدولــة لــم تتوّصــل إلــى حــّل لهــذه الظاهــرة رغــم أّن العنــف مشــكلة قدميــة العهــد يف العــراق.

»ميّثــل االعتــداء اجلنســي أعظــم مشــكلة تواجههــا النســاء اليــوم. ومــا مــن منظمــات أو أحــزاب تهتــّم لأمــر، وحتــى يف 
احلــاالت التــي يتــّم فيهــا إلقــاء القبــض علــى املجرمــن، فهــم يبقــون يف الســجن لفتــرة قصيــرة قبــل أن يتــّم اإلفــراج 
عنهــم. ولكــن، إذا أُعــدم املجرمــون أو عوقبــوا باحلبــس مــدى احليــاة، فــا شــّك أّن اخلــوف ســيتملّك اآلخريــن 
فيمتنعــون عــن ارتــكاب جرائــم مــن هــذا النــوع. ويف بعــض احلــاالت، عندمــا تتعــّرض النســاء لاغتصــاب أو التحــّرش 

اجلنســي، يقــدم آباؤهــّن وأشــقاؤهّن وأزواجهــّن علــى قتلهــّن بداعــي الشــرف عــوض الوقــوف إلــى جانبهــّن.« 

- امرأة، كركوك.

وتعتبــر عرضــًة بشــكٍل خــاص للعنــف املنزلــي الفتيــات اللواتــي يتزّوجــن يف ســنٍّ مبكــرة، وهــذه قضيــة هامــة أخــرى مــا زالــت 
مستشــريًة يف البــاد وفقــاً ملــا عّبــر عنــه املشــاركون )راجــع النتائــج أعــاه(.  وبســبب املعتقــدات التقليديــة والضــرورات 
املاليــة، تعتبــر زيجــات األطفــال ظاهــرًة ذات تأثيــر كبيــر علــى حيــاة النســاء والفتيــات، مبــا أّنهــا تســلبهّن حريتهــّن وحتــّد مــن 

خياراتهــّن، ومتنــع النســاء مــن الوصــول إلــى التعليــم والتوظيــف.
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ــات  ــق يف كّل مــكان، ثمــة عائــات ترفــض إخضــاع الفتي ــا ال تنطب ــل يف زواج األطفــال، ولكنه ــرى تتمث »املشــكلة الكب
للــزواج قبــل تخّرجهــّن مــن اجلامعــة. ولكــن، يف املجتمعــات القبليــة، يجبــر األهــل البنــات علــى تــرك مقاعــد الدراســة 
يف ســّن مبكــرة ويكرههــّن علــى الــزواج. كذلــك األمــر، قــد ال يســمح أحــد أقربــاء الفتــاة بزواجهــا مــن غيــره ألّنــه يحّبهــا 

ويريدهــا زوجــًة لــه، ولكــن إذا رفضــت، ال يســمح لهــا بالــزواج مــن آخــر.« 

- رجل، ديالى.

»مــا زالــت املشــكلة كبيــرًة جــداً؛ ومــن املعلــوم أّن بعــض النــاس يرجعــون إلــى املعتقــدات اإلســامية بهــذا الشــأن. ثمــة 
عائــات كثيــرة تشــّجع النســاء علــى الــزواج يف ســّن مبكــرة، ولكنهــا مشــكلة كبيــرة ألنهــا تغلــق الفــرص املتاحــة أمــام 

النســاء. ال ميكــن للمــرأة أن تنهــي تعليمهــا أو حتّقــق أحامهــا، وال ميكنهــا االســتمتاع بطفولتهــا.« 

– امرأة، كركوك.

»زواج األطفــال قضيــة كبيــرة. جتبــر العائــات البنــات بــن ســّن الثالثــة عشــرة والسادســة عشــرة علــى الــزواج. وقــد 
يطلـّـق الــزوج زوجتــه ألنهــا مجــّرد طفلــة وال ميكنهــا أن تكــون علــى قــدر توقعــات الــزوج. نظــرة املجتمــع ســلبية حيــال 
املــرأة املطلّقــة، مــا يجعــل حياتهــا صعبــًة. ]...[ الســبب األول هــو التقاليــد والســبب الثانــي أّنــه عندمــا يتقــّدم رجــل 

غنــّي للــزواج مــن الفتــاة، يوافــق أهــل الفتــاة للحصــول علــى املــال ألنهــم يــرون ابنتهــم مجــّرد ســلعة.«

- امرأة، نينوى.

ــة الوعــي لــدى العائــات، فاألهــل ال يهتّمــون ألمــر بناتهــم وال يراقبونهــّن. ]...[ تخّيلــوا طفلــًة تُكــره  »الســبب هــو قلّ
علــى الــزواج وهــي مــا زالــت تلعــب بألعابهــا. أعتقــد أّن معظمكــم ســمعتم بقصــة األم التــي رمــت بأوالدهــا يف النهــر 

يف العــراق لتنتقــم مــن زوجهــا الــذي تــزّوج بأخــرى، هــذه هــي نتائــج الــزواج املبكــر.« 

- امرأة، األنبار. 

وباإلضافــة إلــى الفــرص احملــدودة أمــام الفتيــات والنســاء يف الوصــول إلــى التعليــم )راجــع الفصــل اخلــاص بالتعليــم(، حتــّدث 
العديــد مــن املشــاركن عــن التحديــات العامــة التــي تواجههــا املــرأة يف ســوق العمــل. ومــرّد ذلــك بشــكٍل رئيــس إلــى واقــع أّن 
أزواجــاً كثيريــن يحرمــون زوجاتهــم مــن احلــق يف العمــل. فضــًا عــن ذلــك، أشــار املشــاركون إلــى أّن العديــد مــن الشــركات ال 
متلــك مناصــب مائمــة للنســاء أو متــارس التمييــز بحقهــّن. وفضــًا عــن إمكانيــات الوصــول إلــى الوظائــف العاديــة، ال تــزال 

املــرأة أيضــاً تواجــه عقبــات يف وصولهــا إلــى مراكــز الســلطة والقيــادة.

»مــن النســاء كثيــرات ال يحظــن باالحتــرام أو التقديــر ضمــن أســرهّن ويف بعــض األحيــان، مينعهــّن الرجــال مــن العمــل 
]...[ يعتقــدون أّن مــكان املــرأة يف بيتهــا، تنّظــف وتطهــو وتــؤدي دور اجلاريــة، ووحدهــم الرجــال يُســمح لهــم بالعمــل.« 

- امرأة، كركوك.
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»املشــكلة برأيــي تكمــن يف النقــص يف فــرص العمــل ]...[ يُســّجل الكثيــر مــن التمييــز يف هــذه الناحيــة، ومــا زال عــدد 
كبيــر مــن النســاء مُينعــن مــن العمــل. وإذا أجــري مســح بهــذا اخلصــوص، يظهــر أّن 80% مــن املوظفــن يف القطــاع 

اخلــاص هــم رجــال، يف وقــٍت متنــع فيــه املــرأة مــن أداء أّي عمــل.« 

- رجل، األنبار.

ــى إدارة جامعــة أو أّي  »ليــس مبقــدور املــرأة الوصــول إلــى مناصــب عليــا كأن تتبــّوأ منصــب مديــر حكومــي، أو تتوّل
مركــز آخــر مــن هــذا النــوع، وهــذه مســألة خطيــرة. فلــو كان بوســع املــرأة أن تتقلـّـد مراكــز حكوميــة مرموقــة، لكانــت 

عملــت علــى حــّل املشــاكل التــي تواجههــا النســاء.« 

- امرأة، صاح الدين.

4.3 النظرة إلى الحكومة

ينتقد العراقيون ما يعتبرونه استجابًة غير مالئمة لكوفيد-19

ــاد أصــًا يف خضــّم أزمــات  ــت الب ــد-19 يف شــباط/فبراير 2020، كان ــة بكوفي ــى حــاالت اإلصاب ــراق أول عندمــا ســّجل الع
ــاب  ــى غي ــام 2019 احتجاجــاً عل ــدأت يف أواخــر الع ــي ب ــا التظاهــرات املناهضــة للحكومــة الت ــوٍع آخــر، منه ــات مــن ن وحتدي
اخلدمــات العامــة األساســية وانعــدام الفــرص االقتصاديــة، ومنهــا انهيــار أســعار النفــط مــا أّثــر على مداخيل النفــط واالقتصاد 
يف العــراق، ناهيــك عــن التوّتــر املتصاعــد بــن إيــران والواليــات املتحــدة األميركيــة علــى األراضــي العراقيــة. وقــد كان لــكّل تلــك 
املشــاكل تأثيــر علــى القطاعــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. ومــع التفّشــي الســريع جلائحة كوفيــد-19، ازداد الوضع 
ســوءاً رغــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلكومــة للحــّد مــن انتشــار الفيــروس مــن قبيــل إغــاق احلــدود، وفــرض قيــود الســفر، 

وإغــاق املــدارس واجلامعــات، وفــرض إقفــال تــام وحظــر للتجــّول، بــدءاً مــن 22 آذار/مــارس 2020.

ألغــراض هــذه الدراســة، ُســئل املشــاركون عــن رأيهــم يف اإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلكومــة للحــّد مــن اجلائحــة.  وقــد أعــرب 
اجلميــع تقريبــاً، يف مختلــف احملافظــات، عــن عــدم رضاهــم عــن اجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــة لتطويــق انتشــار الفيــروس، 
معتبريــن أّن اإلجــراءات املتخــذة لــم تكــن مائمــًة ملواجهــة التحــّدي. وأّكــدوا أّن هــذه التدابيــر كان لهــا تأثيــر ســلبي عليهــم، 
إذ لــم يكــن باســتطاعة احلكومــة تقــدمي الدعــم الــازم للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لإلقفــال، ســيما وأّن العــدد األكبــر مــن 

املواطنــن العراقيــن ال يتقاضــون راتبــاً ثابتــاً ميّكنهــم مــن تأمــن املســتلزمات األساســية التــي حتتاجهــا األســر.

ــم تقــّدم  ــى الدخــل اليومــي، وإجــراءات احلكومــة كانــت ســيئًة فهــي ل ــة الســاحقة مــن العراقيــن عل »تعتمــد األكثري
احلصــص الغذائيــة حتــى. ولــم تدفــع احلكومــة رواتــب موظفيهــا العموميــن، ويف الوقــت نفســه كان املواطنــون 
مطالبــن بدفــع فواتيــر امليــاه والكهربــاء، وُفرضــت علــى غيــر امللتزمــن بارتــداء مــواّد الوقايــة مــن الفيــروس غرامــاٍت 

ــى األفــراد.«  ــر ســلباً عل ــدأت تؤّث ــار. اإلجــراءات كانــت ســّيئًة إذاً وب ــراوح بــن 100 ألــف و200 ألــف دين ــة تت مالي

- رجل، ديالى.
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»صحيــح أّن فــرض حظــر التجــّول قــد أســهم يف خفــض حــاالت كورونــا يف املدينــة، ولكــن املواطنــن لــم يتقّيــدوا 
باإلجــراءات. ولــو التــزم املواطنــون أكثــر النخفضــت احلــاالت أكثــر. احلالــة الراهنــة تــزداد ســوءاً، فيمــا ميتنــع 

األشــخاص عــن االلتــزام بأســاليب الوقايــة مــن الفيــروس عــن طريــق ارتــداء الكّمامــات والقّفــازات.« 

- امرأة، ديالى.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، أفــاد املشــاركون يف مجموعــات التركيــز أّن بعــض اإلجــراءات، كاإلقفــال، قــد أّدت دوراً يف خفــض عــدد 
حــاالت اإلصابــة بكوفيــد-19 يف البــاد، ولكــّن احلكومــة لــم تبــذل اجلهــد املطلــوب لتقــدمي الدعــم لأشــخاص الذيــن فقــدوا 
وظائفهــم. كمــا لــم تنجــح الدولــة أيضــاً يف التوعيــة حــول مخاطــر الفيــروس وحــول ســبل الوقايــة منــه. وأّكــد املشــاركون أّنهــم 
كانــوا يعانــون أصــًا مــن خدمــات صحيــة ذات نوعيــة رديئــة. وعلــى اعتبــار أّن احلكومــة كانــت علــى علــٍم بأوجــه القصــور هــذه، 
فــإّن اتخــاذ التدابيــر اجلــادة بســرعة والعمــل علــى زيــادة الوعــي حيــال الفيــروس لــدى العامــة لــكان أســهم يف جتّنــب انتشــار 

الفيــروس إلــى احلــّد الــذي هــو عليــه اليــوم.

»كان يفتــرض باحلكومــة أن تقــوم مبســؤوليتها يف تطويــق انتشــار الفيــروس، ولكنهــا لــم تفعــل. ال يتوفــر لــدى املواطنــن 
ــة.  ــك ال يتبعــون إجــراءات احلماي ــزا متامــاً، لذل ــه كاإلنفلون ــروس، وهــم يعتقــدون أّن ــال هــذا الفي ــكايف حي الوعــي ال
وبالتالــي، كان يفتــرض بالدولــة أن تعمــل علــى توعيــة النــاس. أضــف إلــى ذلــك أنهــا لــم تقــّدم الدعــم الصحــي املائــم 
ألفــراد املجتمــع احمللــي. فعلــى ســبيل املثــال، غــاب أحــد املصابــن بالفيــروس عــن الوعــي منــذ أيــام فطلــب أهلــه ســيارة 

اإلســعاف، ولكــن لــم يلــّب اإلســعاف النــداء، وهــذا أمــر كارثــي.« 

– امرأة، صاح الدين.

»قــدرات احلكومــة يف العــراق متدنيــة أصــًا، وهــي أســوأ مــا ميكــن أن تكــون يف املوصــل حيــث اخلدمــات الصحيــة 
ــة باملصابــن، بحيــث يضطــّر  ــم تخّصــص أّي غــرف صحيــة للعناي ــا غيــر متوفــرة حتــى. ول ــارات كورون ســيئة، واختب

املرضــى حلجــر أنفســهم يف بيوتهــم إلــى أن يشــعروا بتحّســن.« 

- امرأة، نينوى.

»لــم تقــّدم احلكومــة الدعــم املائــم، فالدعــم الــذي قّدمتــه غيــر كاٍف. كان يجــب أن يقّدمــوا أدويــًة للمرضــى، وعندمــا 
بــدأ الفيــروس باالنتشــار كان يجــب عــدم الســماح لغيــر املواطنــن بدخــول البــاد، وكان مــن احلــرّي بالدولــة توفيــر 
أجهــزة األكســجن قبــل بــدء األزمــة. ولــم تقــّدم املراكــز الصحيــة مــا يكفــي مــن االختبــارات فــكان املرضــى يغــادرون 
املستشــفى مــن دون إجــراء اختبــار. وعــوض بنــاء املستشــفيات، اســتخدمت الدولــة الفنــادق حلجــر املصابــن، وهــو 
أمــر غيــر مقبــول. ومــن املرضــى مــن نــام يف احلدائــق ألّن ال مــكان آخــر يقصــده. احلكومــة مســؤولة عــن املشــكلة 

بنســبة النصــف واملواطنــون يتحّملــون املســؤولية املتبقيــة.« 

– امرأة، ممثلة عن املجتمع املسيحي يف نينوى.
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يلجأ المواطنون إلى مساعدة المجتمع المحّلي عندما ال تكون استجابة الحكومة مالئمًة

ُســئل املشــاركون أيضــاً عــن وجهــات نظرهــم حيــال الــدور الــذي لعبتــه منظمــات املجتمــع املدنــي وأفــراد املجتمــع احمللـّـي أثنــاء 
اجلائحــة. وقــد أفــاد اجلميــع، علــى اختــاف احملافظــات التــي يتحــّدرون منهــا، أّن أفــراد املجتمــع احمللـّـي ومنظمــات املجتمــع 
ــي أيضــاً يف  ــاس وشــاركت منظمــات املجتمــع املدن ــن الن ــاء اجلائحــة، فالتضامــن موجــود ب ــي كان لهــم دور حاســم أثن املدن
تقــدمي الدعــم للعراقيــن مــن خــال التوعيــة، وتوفيــر املــواد الغذائيــة، والكّمامــات، وقواريــر األكســجن، وغيرهــا، حتــى أّن 
البعــض قــد قــّدم مســاعداٍت ماليــة يف حــاالٍت معينــة. وقــد أظهــرت تعليقــات املشــاركن أّنهــم كانــوا راضــن أكثــر عــن أعمــال 

املجتمــع املدنــي مــن اســتجابة احلكومــة للجائحــة.

»لعبــت اجلمعيــات املدنيــة دوراً مهمــاً للغايــة. وأعــرف العديــد مــن املجموعــات النســائية التــي اهتّمــت بتوفيــر 
الكّمامــات، وقــام العديــد مــن الناشــطن املدنيــن، واملتطّوعــن واملنظمــات بجمــع الهبــات لتقــدمي الطعــام للمحتاجــن.«

- رجل، األنبار.

»بذلــت منظمــات املجتمــع املدنــي جهــوداً جّبــارًة أثنــاء اجلائحــة، ومــا زالــت تقــوم بالكثيــر، ســواء يف مجــال التوعيــة، 
أو تقــدمي املســتلزمات، أو مســاعدة األشــخاص نفســياً. شــهدنا علــى عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي وملســناه أكثــر 

بكثيــر مــن عمــل احلكومــة احمللّيــة.« 

– امرأة، ديالى.

»تتفاعــل منظمــات املجتمــع املدنــي مــع املواطنــن أكثــر مّمــا تفعــل الــوكاالت احلكوميــة، فهــذه املنظمــات املدنيــة جــزء 
مــن املجتمــع ويصغــي النــاس إليهــا أكثــر. لــم يعــد املواطــن يثــق باحلكومــة التــي جــاءت اســتجابتها للجائحــة ضعيفــًة 

نوعــاً مــا. فمــا كان مــن األشــخاص إاّل أن توّجهــوا إلــى منظماتهــم املدنيــة.« 

- مدير يف مديرية التقاعد، كركوك.

»يف األنبــار، قــام الشــباب بتنظيــم مناســبات وأنشــطة ملواجهــة اجلائحــة. ومتّثلــت إحــدى احلمــات يف صناعــة 
ــاً.  ــر األكســجن للمحتاجــن مجان ــر قواري ــون بجهــد لتوفي ــاً. كمــا عمــل الناشــطون املدني ــا مجان الكّمامــات وتوزيعه
ونُّظمــت حمــات أخــرى ملســاعدة األفــراد الذيــن خســروا وظائفهــم ومداخيلهــم اليوميــة، فُقــّدم لهــم الطعــام، حتــى إّن 

الشــباب أطلقــوا حمــاٍت للتوعيــة حــول مخاطــر الفيــروس.« 

- رجل، األنبار.

»توّلــى املواطنــون األغنيــاء، ورجــال الديــن واملنظمــات مســؤولية تقــدمي املســاعدة أثنــاء اجلائحــة يف وقــٍت اكتفــت فيــه 
احلكومــة بالتفــّرج. ولــم تقــّدم الدولــة الدعــم املائــم للطــّاب، األمــر الــذي كان لــه تأثيــر  ســّيء جــداً علــى نوعيــة التعليــم.« 

– امرأة، نينوى.
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»عمــل شــباب احلــّي معــاً علــى تنظيــف احلــّي وتعقيمــه. وقامــوا بجمــع املــال وتقــدمي الطعــام للمحتاجــن يف ظــّل تــرّدي 
األحــوال االقتصاديــة. كمــا ســاعدوا يف تنظيــف وتعقيــم املــدارس واملبانــي احلكوميــة.« 

- امرأة، نينوى.

الثقة في الحكومة متدنية

ــي( وثقتهــم فيهــا وبقدرتهــا علــى  ــم مــدى تفاعــل العراقيــن مــع حكومتهــم )علــى املســتوين الوطنــي واحمللّ ــٍة لتفّه يف محاول
توفيــر اخلدمــات األساســية وتلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة، ُســئل املشــاركون عــن عاقتهــم باملمثلــن احلكوميــن على املســتوى 

احمللّــي ومــدى اســتجابة املمثلــن ملطالــب املواطنــن.

وباإلجمــال، أفــاد معظــم املشــاركن أّنهــم حــن يحتاجــون للمســاعدة، يبــادرون يف بدايــة األمــر إلــى طلــب هــذه املســاعدة مــن 
ــات عــن هــذا الســؤال بــن  ــة واألصدقــاء ومــن أصحــاب النفــوذ ضمــن احلكومــة )الواســطة(. ولكــن، اختلفــت اإلجاب العائل
احملافظــات، ومــن شــخٍص آلخــر، بحســب اخللفيــة التــي يتحــّدر منهــا كّل شــخص ودوره يف املجتمــع. ذلــك أّن العــدد األكبــر 
مــن املشــاركن الذيــن ال يعملــون يف مؤسســاٍت حكوميــة، أو غيــر الناشــطن يف منظمــات املجتمــع املدنــي، ال يتواصلــون إجمــاالً 
مــع ممثلــي احلكومــة إمــا ألنهــم ليســوا بحاجتهــم وإمــا ألّنهــم ال يعرفــون كيــف ميكنهــم الوصــول إليهــم. ويف حــاالٍت معينــة، 
أي إذا احتاجــوا إلــى وثائــق أو مســتنداٍت قانونيــة، يحاولــون التواصــل مــع قريــٍب أو صديــق يعمــل مــع احلكومــة ملســاعدتهم 
ــى املســاعدة  ــه للحصــول عل ــم يكــن لــدى الشــخص أي نــوع مــن هــذه املعــارف، تكــون خيارات ــى حــّل مشــاكلهم. أمــا إذا ل عل
محــدودًة. وتطــّرق املســتجيبون الشــباب5 مــن األنبــار وكركــوك إلــى دور منّصــات اإلعــام االجتماعــي يف الوصــول إلــى املمثلــن 
احلكوميــن أثنــاء اجلائحــة. ومبــا أّنــه مــن الصعــب احلصــول علــى اســتجابة مــن املمثلــن احلكوميــن يف احملافظــات، يــؤدي 

اإلعــام االجتماعــي واملؤثــرون دوراً هامــاً يف إيصــال الصــوت وطلــب املســاعدة.

ــى األشــخاص يف مناصــب  ــى الوصــول إل ــر قــادر عل ــار، غي ــرة، وجــدت نفســي، كمواطــن مــن األنب ــرة األخي »يف الفت
الســلطة ألعّبــر عــن احتياجاتــي. لذلــك، نحــن نطلــب املســاعدة مــن املنظمــات ومــن املؤّثريــن عبــر مواقــع التواصــل 
للوصــول إلــى املســؤولن. فعلــى ســبيل املثــال، حــن علمنــا أّن املرضــى املتعافــن مــن الفيــروس ميكنهــم التبــّرع 
بالبازمــا، تطّوعنــا إليجــاد متبّرعــن للمرضــى الذيــن يعتبــرون بحــاٍل حرجــة، ولكــن احلكومــة لــم تقــّدم املســاعدة، 

ــى أنفســنا.«  ــكال عل ــا ســوى االت فمــا كان علين

- رجل، األنبار.

يف املقابــل، أفــاد املشــاركون الذيــن يعملــون كمتطّوعــن أو الناشــطون منهــم مــع منظمــات املجتمــع املدنــي أو اجلمعيــات احملليــة 
ــة  ــي احلكومــة احمللي ــوا محتاجــن للتنســيق مــع ممّثل ــم كان ــاء اجلائحــة، مبــا أّنه ــنت يف أثن ــم مــع احلكومــة حتّس أّن عاقته

ليتمكنــوا مــن توزيــع الطعــام، والكّمامــات، وتنظيــم نشــاطات التوعيــة وتوفيــر االحتياجــات األساســية ألفــراد مجتمعاتهــم.

ــة األشــخاص  ــروس. فأكثري ــي الفي ــذ تفّش ــة من ــة احمللي ــن احلكوم ــن مــن اجلنســن وب ــن املواطن »ازداد التفاعــل ب
ــة، وقــد اســتفادت احلكومــة مــن ذلــك، وازداد التعــاون  يشــعرون أّنهــم يتحّملــون مســؤولية حمايــة مجتمعاتهــم احمللّي

بــن الشــباب والســلطات.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

املشاركون الذين تتراوح أعمارهم بن 20 و30 عاماً.  5
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ــاس يف معظــم  ــون احتياجــات الن ــب أو يلّب ــن احلكوميــن ال يحققــون املطال ــٍة أخــرى أّن املمثل ــد املشــاركون مــن جه وقــد أّك
األحيــان. وأضــاء املشــاركون علــى دور املمثلــن يف األحيــاء ودور القيــادات غيــر الرســمية )كشــيوخ القبائــل، واألقــارب، ورجــال 
ــوا املســاعدة مــن هــؤالء األشــخاص  ــدوا أنهــم مــن األرجــح أن يطلب ــة االحتياجــات املرتبطــة باجلائحــة، وأّك ــن( يف تلبي الدي

وليــس مــن املســؤولن )أي رؤســاء البلديــات أو النــّواب أو احملافظــن( إذا أرادوا حلــوالً ملشــكلة اجتماعيــة أو اقتصاديــة.

»احلكومــة يف نينــوى ال تســتجيب باإلجمــال وأداؤهــا دون املتوســط. مثــًا، كّنــا نعانــي لفتــرة مــن مشــاكل يف اخلدمــات، 
ولــم نلــق أّي رّد مــن احلكومــة التــي لــم تبــادر ال إلــى االســتجابة وال إلــى إيجــاد احللــول.« 

– امرأة، نينوى.

»يفتــرض مبجالــس احملافظــات أن تشــّكل صلــة الوصــل بــن املواطــن واحلكومــة، إاّل أّنهــا لــم تقــم بهــذا الــدور. صلــة 
الوصــل الوحيــدة بــن املواطنــن واحلكومــة هــو احملافــظ ولــم يكــن مــن املمكــن الوصــول إليــه يف ظــّل وجــود موظفــن 

فاســدين يف كّل وكالــة حكوميــة.« 

– رجل، كركوك.

»ليســت املؤسســات للنــاس العاديــن، مــع األســف. إن لــم يكــن لــدى الشــخص واســطة، لــن يســاعده أحــد. يف بعــض 
األحيــان، يقــوم املواطــن بــكّل مــا يف وســعه ملجــّرد املطالبــة بحقــه، وال يشــعر بأّنــه أجنــز رغــم اســتنفاد طاقتــه كلّهــا يف 

محاولــة إجنــاز عملــه.« 

- امرأة، مديرة يف مديرية التربية ومدير مدرسة يف ديالى.

» مــا مــن اســتجابة مــن أّي نــوع. تقّدمــت بطلبــات مســاعدة عــدة ألشــخاص يعانــون مــن الســرطان وكانــوا يف حــاٍل 
حرجــة، ولكــن لــم يصــغ أحــد إلــى مطالبــي. أمــا املجتمــع املدنــي، فعلــى العكــس يــؤدي دوراً أكبــر يف االســتجابة 

للمطالــب.« 

- امرأة، صاح الدين.

ــا الــردود مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ومــن فــرق جمــع  »ال نحصــل علــى أي اســتجابة مــن طــرف احلكومــة. تأتين
ــم تقــّدم شــيئاً.«  ــة. أمــا بالنســبة إلــى احلكومــة، فهــي ل التبّرعــات واألعمــال اخليري

– رجل، صاح الدين.

ويشــعر أفــراد األقليــات، مثــل النســاء اإليزيديــات، أّن احلكومــة غائبــة، وال تقــّدم لهــم أي دعــم ســيما وأّن هــذه الفئــة قــد عانــت 
األمّريــن يف ظــّل احتــال تنظيــم الدولــة اإلســامية ومــا بعــده. واليــوم، بعــد ســنواٍت علــى التحريــر، مــا زالــت هــذه األقليــات 

تعتبــر أّن احلكومــة العراقيــة ال تقــّدم لهــا أي مســاعدة يف إيجــاد احللــول ملــا تعانيــه مــن مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة.
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»نحــن اإليزيديــات فقدنــا منازلنــا وقرانــا ولــم تســاعدنا احلكومــة. ويف عائاتنــا العديــد مــن املفقوديــن، وعلــى 
احلكومــة أن تبحــث عنهــم.« 

- امرأة، نينوى.

»يف ســنجار، ُهدمــت املنــازل واختطفــت النســاء، ولــم حتــّرك احلكومــة ســاكناً. ُشــّردنا مــن ســّت ســنوات، ولــم حتــّرك 
احلكومــة ســاكناً.« 

- امرأة، نينوى.

ويف األنبــار، انقســمت اآلراء حــول اســتجابة احلكومــة، ففــي وقــٍت عّبــرت فيــه أكثريــة املســتجيبن عــن وجهــات نظــر إيجابيــة 
حيــال اســتجابة احلكومــة احملليــة، مؤّكديــن أّن احلكومــة احمللّيــة تعمــل علــى تلبيــة مطالبهــم وتقــّدم لهــم الدعــم واملســاعدة، 

كان لــدى املشــاركن الذكــور مــن األنبــار رأي مخالــف وأّكــدوا أّن حكومتهــم احملليــة غيــر مســتجيبة وال تصغــي ملطالبهــم.

»تــؤّدي احلكومــة احملليــة دوراً كبيــراً فهــي تصغــي إلــى اقتراحاتنــا وأفكارنــا، وتوصــل أصواتنــا. كمــا لديهــا بيانــات 
ــات لدعمهــّن مبســاعدة املجتمــع املدنــي.«  خاصــة بطــّاب املــدارس، وباألرامــل واملطلّق

- امرأة، األنبار.

»يســتجيب املســؤولون يف احلكومــة احملليــة، عندمــا أقــوم بزيارتهــم، يقّدمــون لــي اإلعانــات وكلّمــا أقــوم بــورش العمــل 
يف املخيمــات، تقــّدم احلكومــة احملليــة تغطيــًة أمنيــًة« 

- امرأة، األنبار.

»ال تســتجيب احلكومــة يف األنبــار إجمــاالً، وأداؤهــا دون املتوّســط. فعلــى ســبيل املثــال، كانــت لدينــا مشــاكل يف 
اخلدمــات العامــة، ولــم تســتجب احلكومــة ملطالبنــا ولــم تعمــل علــى إيجــاد احللــول.« 

– رجل، األنبار.

وإن كان صحيحــاً أّن بعــض املمثلــن يف احلكومــة احمللّيــة يف محافظــاٍت معّينــة )كمــا يف األنبــار( يســتجيبون الحتياجــات 
املواطنــن وشــكاواهم، إاّل أّن أكثريــة املشــاركن يف مجموعــات التركيــز أفــادوا أّن ممثلــي احلكومــة احملليــة يف محافظاتهــم 
ــة  ــة الســيئة، والبني ــات األساســية، واألحــوال االقتصادي ــة للخدم ــة الرديئ ــون شــكاواهم. فالنوعي ــم ويتجاهل ــون إليه ال يصغ
التحتيــة املترديــة، وســوء إدارة جائحــة كوفيــد-19 كلّهــا أظهــرت أّن العقــد االجتماعــي بــن احلكومــة العراقيــة والشــعب 
العراقــي لــم يكــن مــرًة أخــرى علــى قــدر التوقعــات، األمــر الــذي فاقــم مــن مشــاعر اإلحبــاط وعــدم الرضــا إزاء احلكومــة 

وعــدم الثقــة بأدائهــا.

وإذ ُســئل املشــاركون يف البحــث حتديــداً عــن جتاربهــم يف التواصــل مــع مختلــف املمثلــن احلكوميــن، دّلــت إجاباتهــم أّن درجــة 
التفاعــل ونوعيتــه متدنيــة جــداً، حيــث أّن اجلــزء األكبــر مــن املواطنــن لــم يتواصــل يومــاً مــع املمثلــن احلكوميــن، كرئيــس 
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البلديــة أو احملافــظ أو النائــب يف البرملــان أو أعضــاء مجالــس احملافظــات )قبــل حلّهــا(. مــن اجلديــر بالذكــر أّن بعــض 
ــوا بالدعــم للمجتمــع  ــًة أو طالب ــوا وثيقــًة قانوني ــى تواصــل حــول مســائل مختلفــة )كأن طلب ــوا عل املشــاركن ذكــروا أّنهــم كان
احمللّــي أثنــاء اجلائحــة أو ناشــدوا املســؤولن مــن أجــل احلصــول علــى اخلدمــات األساســية كامليــاه واخلدمــات والبنــى 
التحتيــة( إاّل أّن مطالبهــم نــادراً مــا وجــدت أذنــاً صاغيــًة أو نتيجــًة فعليــًة مــن جانــب املمثلــن احلكوميــن. ولــم يبلـّـغ املشــاركون 

ســوى يف حــاالٍت نــادرٍة عــن تلقيهــم ردوٍد إيجابيــة نتيجــة هــذه االتصــاالت.

ــى  ــه كيــف أّن عل ــا عــن املشــاكل التــي نواجههــا وأخبرت ــوٍم، التقيــت بأحــد أعضــاء مجلــس احملافظــة وحتّدثن »ذات ي
ــا.«  ــّم جتاهــل طلبن ــاً ومــن ث ــازوا مســتنقعاً للوصــول إلــى اجلامعــة، فأومــأ برأســه إيجاب الطــّاب أن يجت

- امرأة، نينوى.

»البرملــان ومجالــس احملافظــات حلقــات فســاد.  ثمــة رتــب للرعايــة االجتماعيــة، وعلــى مجلــس احملافظــة تعيــن 
ــؤالء املســؤولن.«  ــه له ــن ســيدلي بصوت ــند إال مل ــن تُس ــا ل ــي أّنه ــا يعن ــب، م أشــخاص يف هــذه الرت

– امرأة، نينوى.

ــي كنــت بحاجــٍة إلذن مــن أجــل إجــراء مســوح يف بعــض  ــة ألنن ــُت برئيــس البلدي ــا، اتصل ــل تفّشــي جائحــة كورون »قب
ــي.«  ــة األمــر ل ــازل واملناطــق وطــرح األســئلة. وقــد ســّهل رئيــس البلدي ــارة املن املناطــق الســكنية، وكنــت بحاجــة لزي

- امرأة، صاح الدين.

ــس أّي  ــدى هــذه املجال ــن ل ــم يك ــاً بنظرهــم، إذ ل ــم يشــّكل فرق ــس احملافظــات ل ــى أّن حــّل مجال أشــار معظــم املشــاركن إل
دور هــام يف املقــام األول، وقــد انتقــد العديــد مــن املشــاركن مــا أُنفــق مــن مــوارد وأمــوال مــن قبــل هــذه املجالــس. عــاوًة 
علــى ذلــك، غالبــاً مــا بــدا أعضــاء هــذه املجالــس غيــر فعالــن وفاســدين، وذكــر بعــض املشــاركن أّن املســؤولن يف مجالــس 
احملافظــات حاولــوا ممارســة الســلطة السياســية أو تعزيــز صورتهــم يف املجتمــع احمللـّـي ولكنهــم شــاركوا يف القضايــا اخلاطئــة 

األمــر الــذي فاقــم مــن مشــكلة الفســاد.

»لــم نلحــظ فرقــاً، إذ لــم يكــن للمجالــس أي أثــر علــى املجتمــع احمللـّـي أو احملافظــة. بصراحــة، لــم نلحــظ غيــاب هــذه 
املجالــس فهــي لــم تقــم بــأي شــيء ملســاعدة املجتمــع احمللـّـي.« 

- رجل، ديالى.

»لــم يكــن لــدى مجالــس احملافظــات أّي دور علــى اإلطــاق. ولــم يكــن لديهــا أّي ســلطة، حتــى رئيــس املجلــس لــم يكــن 
لديــه ســلطة وكل مــا يقــوم بــه هــو التوقيــع علــى املعامــات املنجــزة. أيــاً كانــت املشــكلة، وحتــى إن تواصلت معه، ســيصغي 
إليــك ولكــن لــن يقــوم بــأي أمــر، ألنــه عاجــز عــن ذلــك أصــًا. لــم يكــن لــدى املجلــس كلـّـه القــدرة علــى اتخــاذ أي قــرار.« 

- رجل، نينوى.
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ــون  ــاٍل علــى الطائفيــة. فأعضــاء هــذه املجالــس منتمــون لأحــزاب السياســية، ويعمل »مجالــس احملافظــات خيــر مث
لتســتفيد هــذه األحــزاب وليــس املدينــة. أمــا السياســيون الذيــن يتحّدثــون عــن الفســاد فهــم الذيــن ال يحصلــون علــى 

حصتهــم مــن األمــوال املنهوبــة.« 

- رجل، نينوى.

»بصراحة، حقق أعضاء املجالس الكثير ولكن ألقاربهم ومعارفهم وليس للمواطنن.« 

– رجل، نينوى.

»القــرار الــذي اتخــذ بحــّل هــذه املجالــس كان قــراراً صائبــاً، فهــذه املجالــس انشــغلت باألمــور الشــخصية وليــس 
ــام.«  ــا الشــأن الع بقضاي

- رجل، صاح الدين.

»احلكومــة هــي مــن يجــب أن تصغــي ملشــاغل املواطنــن، ألّنــه مهمــا حــاول املواطنــون، لــن تصــل أصواتهــم. وحتــى لــو 
اســتطعت التعبيــر عــن مخاوفــك للحكومــة، ســيومئ املســؤول برأســه ولكّنــه لــن يقــوم بــأي حتــّرك.« 

– رجل، نينوى.

5.3 االنتخابات والتصويت

قد يشارك العراقيون في االنتخابات ولكن الشكوك تساورهم حيال مصداقيتها

أعلــن العديــد مــن املســتجيبن أّنهــم سيشــاركون يف العمليــة االنتخابيــة ويدلــون بأصواتهــم، ولكــن لــم يعــرب الكثيــر منهــم عــن 
ثقتهــم يف مصداقيــة االنتخابــات ولــم يبــد املشــاركون حماســًة للتصويــت. وفيمــا يــرى البعــض منهــم يف االنتخابــات فرصــًة 
للنــاس إليصــال الصــوت وإعطــاء فرصــة ملــن يســتحق يف الوصــول إلــى الســلطة، أشــار املواطنــون إلــى املشــكات الســابقة 
مــع إدارة االنتخابــات والتزويــر، وأّكــدوا أّن السياســين غيــر جديريــن بالثقــة، وأّن النظــام بالتالــي ال يتمتــع باملصداقيــة. 
وأفــاد عــدد كبيــر مــن املشــاركن أّنهــم لــن يصّوتــوا مــا لــم تتســم العمليــة مبزيــد مــن الشــفافية، ويترّشــح أشــخاص جــدد يف 
محافظاتهــم، ألّن ثقتهــم بالسياســين احلاليــن معدومــة. وطالــب مشــاركون آخــرون بقانــون انتخــاب جديــد يســمح للناخبــن 
باختيــار املرّشــحن األفــراد وليــس القوائــم احلزبيــة املوجــودة. ورأى العديــد مــن املســتجيبن أّن مصداقيــة االنتخابــات 
ستتحّســن إذا توّلــى مراقبــة العمليــة االنتخابيــة أو إدارتهــا ماحظــون دوليــون، مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة أو االحتــاد 
األوروبــي أو األمم املتحــدة؛ وتــرّد آراء املواطنــن بــأّن املســاءلة اخلارجيــة ضروريــة إلــى اعتقادهــم بــأّن السياســين واملســؤولن 
العراقيــن فاســدون. مــن جهــٍة أخــرى، أّكــدت نســبة قليلــة مــن املشــاركن يف مجموعــات التركيــز أّن التصويــت يف االنتخابــات 
غيــر وارد، إذ اعتبــر هــؤالء أّن النظــام فاســد وال أمــل لديهــم بــأّن الوضــع ســيتغير، يف إشــارة إلــى ال مبــاالة وعــدم اكتــراث 
يف صفــوف الناخبــن. ومــن املشــاعر التــي غلبــت أّن التقــّدم الــذي أحــرز حتــى اليــوم بالــكاد يلحــظ، فمــا الســبب الــذي يدفــع 

بالنــاس للتصويــت لنفــس األشــخاص مــرًة أخــرى؟
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»نعــم ســأدلي بصوتــي إذا ترّشــح أشــخاص جــدد مثقفــون ولديهــم قــدرات كبيــرة علــى خدمــة البلــد، ولكــن إن ترّشــحت 
الوجــوه نفســها، فلــن أعطيهــا صوتــي.« 

– رجل، ديالى.

»طبعاً سأصّوت، كيا يحترق صوتي ويذهب لشخص آخر.« 

– امرأة، ديالى.

ــم  ــإذا ل ــدة ســتكون نســخة عــن ســابقاتها، ف ــات اجلدي ــد. االنتخاب ــم متشــابهون، الوجــوه نفســها وال أحــد جدي »كلّه
يتغيــر نظــام احلكــم، لــن نشــهد أّي حتّســن علــى مســتوى البلــد. أيــاً يكــن مــن نصــّوت لــه يف احلــزب، ســيتلقى أوامــره 
مــن رئيــس احلــزب. وحتــى إن أعجبنــا أداء أحــد األشــخاص يف احلــزب، لــن يذهــب صوتنــا إليــه بــل لرئيــس احلــزب 

الــذي يتخــذ جميــع القــرارات.« 

– رجل، صاح الدين.

»...يف االنتخابــات املاضيــة، ثمــة أشــخاص لــن أذكــر أســماءهم زعمــوا أنهــم ســيعملون ملصلحــة املوصــل وســيخدمون 
املدينــة. وقــد حصــل هــؤالء علــى أصــوات املواطنــن الذيــن اعتقــدوا أّنهــم ســيعملون ملصلحتهــم ســيما وأنهــم يتحــّدرون 
مــن املوصــل. أمــا بعــد االنتخابــات، فقــد اختفــى هــؤالء املرّشــحون ولــم جنــد لهــم أثــراً. بصراحــة، أعتقــد أّن هــذه 

االنتخابــات مجــّرد مزحــة وأنــا ســأبتعد عنهــا قــدر املســتطاع«. 

– رجل، نينوى.

وقــد ظهــر مــن خــال التصريحــات التــي أدلــى بها املشــاركون يف مجموعــات التركيز وجود معلومات مغلوطــة حول االنتخابات، 
والتصويــت، والسياســة عمومــاً. وإن كان صحيحــاً أّن مزيــداً مــن األبحــاث والتحليــات ســيكون ضروريــاً لتوضيــح الصــورة، إاّل 
أّن مشــكلًة استشــّفت يف هــذا الصــدد وميكــن أن تتفاقــم مــع مــرور الوقــت إن لــم تتــّم معاجلتهــا. فعلــى ســبيل املثــال، يف بعــض 
املجموعــات، ألقــى املســتجيبون اللــوم علــى مــا قامــت بــه الصــن، أو عّبــروا عــن تصريحــات مفادهــا أّن الفيــروس لــم يؤّثــر 
علــى العــراق إاّل بعــد وصولــه مــن إيــران، وهــذه كلّهــا تصريحــات غيــر مدعومــة باألدلــة. والحــظ آخــرون أّن نتائــج االنتخابــات 
كانــت محــّددًة مســبقاً مــا ينفــي إمكانيــة أن يكــون للشــخص خيــار فعــًا.  ومــن شــأن هــذه املســألة أن تــزداد تعقيــداً وميكــن أن 
تتفاقــم مــع اقتــراب االنتخابــات، ســيما وأّن األشــخاص يقضــون وقتــاً طويــًا وهــم يتصّفحــون املواقــع اإللكترونيــة ويتلقفــون 

األخبــار مــن مصــادر غيــر موثوقــة.

»ال يهــّم إذا أدليــت بصوتــي أم ال، فالعمليــة محســومة أصــًا والنتائــج واضحــة. وهــذه املــرة، ســتكون االنتخابــات 
ــك انتخــاب  ــة، وســيكون علي ــم يف املدين ــن ســيتّم انتخابه ــة ســتختار األشــخاص الذي ــى أّن كّل منطق ــة، مبعن مناطقي

هــؤالء فقــط، أو هكــذا ســمعت.« 

– امرأة، ديالى.
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»أدليــُت بصوتــي يف جميــع االنتخابــات الســابقة. ولكــن، أدركــت أّن األمــر مجــرد كــذب، والنــاس يشــاركون يف عمليــة 
ُحــّددت نتائجهــا مســبقاً. لهــذا، لــن أصــّوت ألحــٍد هــذه املــرة، فأنــا أعتقــد بصراحــة أّن االنتخابــات كلّهــا كذبــة، 

وســأبتعد قــدر اإلمــكان عنهــا.« 

– رجل، نينوى.

يف ســياق احلديــث عــن االنتخابــات، وعــن انخــراط املواطنــن يف السياســة يف العــراق، ُســئل املشــاركون عــن رأيهــم يف وصــول 
املــرأة إلــى املناصــب القياديــة ومــا إذا كانــوا مســتعّدين للتصويــت المــرأة متّثلهــم يف البرملــان. أجــاب اجلميــع تقريبــاً، رجــاالً 
ونســاًء، أنهــم مســتعّدون للتصويــت المــرأة إذا كانــت متتلــك املواصفــات املطلوبــة، أي لديهــا املســتوى العلمــي وتتمتــع بالنزاهــة 
واخلبــرة املهنيــة أو السياســية. ورأت املشــاركات حتديــداً أّن وصــول املــرأة إلــى مناصــب صنــع القــرار ســيؤثر علــى حياتهــّن 
بحيــث تدافــع املــرأة عــن حقوقهــّن وتطالــب باملســاواة يف املجتمــع وتكــون قــدوًة صاحلــًة لأجيــال القادمــة. ولكــن، رغــم أّن 
املشــاعر كانــت إيجابيــًة حيــال قــدرة املــرأة علــى توّلــي القيــادة والفــوز يف االنتخابــات، لــم يبــد املشــاركون ثقــًة بــأن تكــون املــرأة 

فعــًا قــادرًة علــى الوصــول إلــى املقاعــد املنتخبــة.

»نعــم، ســأصّوت لصالــح املــرأة، ألّنهــا متلــك وعيــاً أكبــر حيــال القضايــا النســائية وأريــد ايضــاً تقــدمي الدعــم للمــرأة 
يف املواقــع القياديــة.«  

- امرأة، ديالى.

»ال يهّمنــا جنــس املرّشــح، نحــن نصــّوت للمرّشــح األفضــل صاحــب اخلبــرة والقــادر علــى خدمــة املدينــة. فمثــًا، أكثريــة 
ــه اختفــى الحقــاً. ونصــف املجتمــع مــن النســاء لذلــك يجــب أن  ــد العبيــدي، ولكّن األصــوات يف عائلتــي ذهبــت خلال

يكــون نصــف أعضــاء البرملــان مــن النســاء أيضــاً.« 

- رجل، نينوى.

ــم املــرأة احتياجــات النــاس جيــداً، لذلــك ال فــرق بــن املــرأة والرجــل. يجــب أن يحظــى كّل  ــى حــّد علمــي، تتفّه »عل
ــل املجتمــع.«  منهمــا بالفرصــة لتمثي

- رجل، األنبار.

»مهمــا فعلنــا لتحســن قــدرات املرّشــحات النســاء وتغييــر إيديولوجيــة املجتمــع، لــن تنجــح املــرأة مــن دون مســاعدة 
حــزب سياســي معــروف. شــهدنا علــى مديــراٍت حققــن إجنــازات أكثــر مــن األعضــاء النســاء يف البرملــان. لكــي تنجــح 

املــرأة، هــي بحاجــة ملســاعدة حــزب سياســي«.  

- رجل، ديالى.
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باإلضافــة إلــى ذلــك، توافــق املشــاركون علــى أّن النــوع االجتماعــي ليــس معيــاراً يبنــون خيارهــم علــى أساســه. ولكــن، مــن 
اجلديــر بالذكــر أّن أكثريــة املشــاركن يف البحــث لديهــم مســتوًى عــاٍل مــن التحصيــل العلمــي، أو يعملــون مــع منظمــات 
ــال أفــراد  ــئلوا عــن رأيهــم حي ــى ذلــك حــن ُس ــدوا عل ــون املجتمــع العراقــي ككّل. وقــد أّك ــي ال ميّثل ــي، وبالتال املجتمــع املدن
ــت  ــة مســتعّدون للتصوي ــم احمللي ــم، يف مجتمعاته ــن، وال ســيما الرجــال منه ــوا يعتقــدون أّن املواطن ــا إذا كان ــم، وم مجتمعه
المــرأة. فقــال العديــد منهــم إّنــه مــن الصعــب علــى الرجــال يف مجتمعاتهــم تقّبــل فكــرة امــرأة متّثلهــم، وذلــك مرتبــط 

بثقافتهــم احملليــة وبالعقليــة والتقاليــد الســائدة.

ــم ســيصّوتون للنســاء. املشــكلة هــي أّن  ــن منه ــن املتعلّم ــرأة، ولك ــوا الم ــن يصّوت ــي ل »بصراحــة، الرجــال يف مجتمع
علــى املرّشــح أن يحصــل علــى دعــم القبيلــة ليتمكــن مــن خــوض االنتخابــات. وبحســب مــا ســمعت، معظــم النــاس لــن 

يصّوتــوا المــرأة، حتــى النســاء أنفســهّن قــد ميتنعــن عــن اإلدالء بأصواتهــّن المــرأة.« 

– رجل، األنبار.
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مقارنة بين نتائج 2019 و2020

بالرغــم مــن صعوبــة إقامــة مقارنــات مباشــرة بــن العامــن 2019 و2020، نظــراً للظــروف املتغّيــرة التــي فرضتهــا اجلائحــة، 
ميكــن القــول إّن أولويــات املشــاركن كانــت متشــابهًة يف العامــن، وإن ألســباب مختلفــة. وقــد فاقمــت الضغــوط والصعوبــات 
املرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 مــن بعــض املشــاكل واالحتياجــات لــدى النــاس، مثــل احلاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة، واملســاعدات 
احلكوميــة، وفــرص العمــل، كمــا كشــفت عــن قضايــا أخــرى رمبــا بــدت ثانويــًة أو هامشــيًة يف الســنوات املاضية، مثــل تأثير القيم 
التقليديــة علــى الفتيــات. تُســتعرض أدنــاه بعــض أوجــه الشــبه واالختــاف يف اجتاهــات الــرأي العام بــن العامــن 2019 و2020.

االقتصاد وفرص العمل

كمــا يف العــام 2019، اعتبــر املواطنــون أّن االقتصــاد وفــرص العمــل مــن أولوياتهــم امللّحــة. ولكــن، إن كان قلــق املواطنــن 
ــرّد ألســباب مختلفــة يف احلالتــن. فقــد فاقمــت اجلائحــة  ــه ي ــل هــو نفســه يف العامــن، إاّل أّن املرتبــط بالوظائــف واملداخي
مــن مشــكلة تراجــع ســوق العمــل وتــرّدي االقتصــاد التــي كانــت بــارزًة يف العــام 2019، وبــات األشــخاص قلقــن حيــال تأمــن 
فــرص العمــل علــى املــدى املنظــور )فأمســوا بحاجــٍة إلغاثــة فوريــة( وعلــى املــدى الطويــل )كونهــم بحاجــة إلــى تعــاٍف اقتصــادّي 
مســتداٍم(، ومتلّكهــم اخلــوف حيــال صحــة الوضــع االقتصــادي بصــورٍة عامــة. وقــد حتــّدث معظــم املشــاركن يف بحــث العــام 
ــى  ــاء اجلائحــة حت ــن يف أثن ــة ملســاعدة املواطن ــب احلكوم ــن جان ــة م ــن املســاعدات املالي ــد م ــى مزي 2020 عــن احلاجــة إل
تســتعيد األمــور طبيعتهــا إلــى حــّد معــّن. كمــا أشــار بعــض املشــاركن إلــى احلاجــة إلــى حتســن إدارة بطاقــات التمويــن أو 

إعــادة تأسيســها لتقــدمي املســاعدة الازمــة.

البنية التحتية والخدمات

ترّكــزت املخــاوف املرتبطــة بالبنيــة التحتيــة واخلدمــات يف عــام 2020 علــى توّفــر الرعايــة الصحيــة وجودتهــا، مبــا يف ذلــك 
حالــة املستشــفيات واملراكــز الطبيــة، ومؤهــات الطاقــم الطبــي، وتكاليــف األدويــة وغيرهــا. وتوّقــف املشــاركون عنــد ضــرورة 
تقــدمي امليــاه والكهربــاء دون انقطــاع، إاّل أّن هــذه املســألة لــم تشــّكل قضيــًة بــارزًة؛ يف املقابــل، مّت التطــّرق إلــى جمــع النفايــات 

ووســائل التنظيــف والصيانــة باعتبارهــا مجــاالٍت تطــرح املشــاكل وتســتلزم احللــول.

الفساد وعدم الثقة بالسياسيين

علــى غــرار العــام 2019، حــّل الفســاد ضيفــاً علــى إجابــات املشــاركن،  مــن جهــة نظرتهــم ألداء مجالــس احملافظــات وجدواهــا 
و مــن جهــة أخــرى نظرتهــم لانتخابــات املقبلــة والعمليــة االنتخابيــة ككّل. وقــد أعــرب العديــد مــن املشــاركن عــن اعتقادهــم 
ــى قائمــة  ــر عل ــة. وُذكــر أيضــاً أّن الفســاد يؤّث ــات ســتفتقر للمصداقي ــة يشــوبها الفســاد وأّن االنتخاب ــة االنتخابي ــأّن العملي ب
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املرّشــحن لانتخابــات، وقــد ذهــب بعــض املشــاركن إلــى القــول إّن نتائــج االنتخابــات ســتحّدد مســبقاً برأيهــم )وهــو ســبب 
أدرج بــن أســباب امتناعهــم عــن املشــاركة يف التصويــت(.

أظهــر بحــث العــام 2019 »اســتياًء عميقــاً ومتزايــداً لــدى املواطنــن حيــال النخبــة السياســية قــد يســهم يف توســيع الهــّوة بــن 
ــر املشــاركون يف بحــث عــام 2020 عــن هــذا االســتياء بالطريقــة نفســها، رغــم شــعورهم  ــم يعّب ــن.«  ل السياســين واملواطن
بعــدم الرضــا، وعــدم ثقتهــم يف السياســين ويف العمليــة السياســية بشــكٍل عــام. وعلــى حــّد مــا ذكــر أعــاه، عّبــر العديــد مــن 
املشــاركن عــن اعتقادهــم بــأّن االنتخابــات سيشــوبها الفســاد ولــن تتمتــع باملصداقيــة، أو أّن النتائــج ســتكون مشــبوهًة. وإن 
لــم تطــرح علــى املشــاركن أســئلة حــول مصــادر أخبارهــم ومعلوماتهــم، أو عــن تقييمهــم لدقــة املعلومــات التــي تصلهــم، إاّل 
أّنــه، وبنــاًء علــى بعــض اإلجابــات، بــدا أّن املعلومــات اخلاطئــة أو املضلّلــة ميكــن أن تــؤدي دوراً فاعــًا يف االنتخابــات املقبلــة. 
فقــد تطــّرق املشــاركون إلــى النتائــج املقــّررة أو احملــّددة مســبقاً مــن دون تقــدمي أي دليــل أو ذكــروا نظريــاٍت ترتبــط بســرقة 
األصــوات مــن دون أي إثبــات، مــا يــدّل علــى مســتوى معــن مــن عــدم الدقــة يف املعلومــات، أو تــداول معلومــات حتريضيــة، 
رمبــا عبــر املواقــع اإللكترونيــة. فنظــراً إلــى كميــة الوقــت التــي قضاهــا النــاس علــى شــبكة اإلنترنــت، ويف اســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي أثنــاء اجلائحــة، رمبــا كبــرت أعــداد اجلماهيــر املعّرضــة لاســتغال باملعلومــات املضلّلــة.

وألّن مجالــس احملافظــات قــد ُحلـّـت، ال ميكــن اعتبــار نتائــج البحــث حــول وجهــات نظــر املواطنــن حيــال هــذه املجالــس وأدائهــا 
ــال مجالــس احملافظــات يف عــام 2019 مــا زاال  ــاط وانعــدام الثقــة العامــة الواضحــن حي ــة مباشــرة. ولكــّن اإلحب ذات دالل
بارزيــن يف عــام 2020 أيضــاً. وفيمــا يتعلّــق بهــذه املجالــس، أّكــد املشــاركون أّنهــم ال يــرون أّي فــرق بعــد حلّهــا ألنهــا لــم تقــم 
مبســاعدة النــاس. وقــد قــال بعضهــم إّن حــّل هــذه املجالــس كان قــراراً صائبــاً ألّن األمــوال التــي تُنفــق عليهــا بــا طائــل أصبــح 
ميكــن االســتفادة منهــا بشــكٍل أفضــل. وعــادت املشــاعر الســلبية حيــال هــذه املجالــس تطفــو مجــّدداً عنــد مناقشــة احلكومــة 
بشــكٍل عــام، وقــد شــعر العديــد مــن املشــاركن أّن احلكومــة لــم تــراِع مطالبهــم ولــم تســتجب الحتياجاتهــم ولــم تقــم بتلبيتهــا. 
وقــد عّبــر العديــد مــن املشــاركن عــن مشــاعر مماثلــة عندمــا حتدثــوا عــن إمكانيــة لقــاء مســؤول يف احلكومــة أو احملافظــة 

يصغــي إلــى مشــكلتهم ويتفــق معهــم ويطلــق الوعــود ولكــن ال يقــوم بــأّي حتــّرك ملعاجلتهــا.

وكمــا ذكــر يف العــام 2019، »راحــت املنظمــات غيــر احلكوميــة تســهم بدورهــا كبديــٍل مؤّقــت يف املجتمعــات التي شــملها البحث، 
ــه بعــض  ــذي تقدم ــي للدعــم ال ــر اإليجاب ــة عــن األث ــات املتعّمق ــة. فتحــدث املشــاركون يف املقاب ــت لنفســها ســمعًة طّيب وبن
املنظمــات غيــر احلكوميــة علــى الصعيــد احمللـّـي.« كذلــك، كشــف بحــث العــام 2020 عــن إجابــات مشــابهة فيمــا يتعلـّـق بعمــل 
املنظمــات غيــر احلكوميــة وأثــر اجلهــود التــي يقودهــا املجتمــع احمللـّـي، ال ســيما يف ســياق االســتجابة لاحتياجــات املرتبطــة 
بجائحــة فيــروس كورونــا. فقــد بــدت احلكومــة بطيئــًة يف تقــدمي املســاعدة، تاركــًة أفــراد املجتمــع احمللّــي يتخّبطــون وســط 
األزمــة. ويف املقابــل، توقــف العديــد مــن املشــاركن عنــد دور املنظمــات غيــر احلكوميــة واملجموعــات احملليــة غيــر الرســمية 
يف تقــدمي اخلدمــات والدعــم األساســي، مبــا يف ذلــك تصنيــع الكّمامــات وتوزيعهــا وتوزيــع معــّدات التعقيــم، وتلقــن النســاء 
والشــابات مهــاراٍت مثــل خياطــة الكّمامــات علــى ســبيل املســاهمة يف اجلهــود املبذولــة، وجمــع املــواد الغذائيــة واملســتلزمات 

الضروريــة للعائــات احملتاجــة، وإعطــاء دروس إلكترونيــة أو تقــدمي املســاعدة عبــر اإلنترنــت ألفــراد املجتمــع احمللّــي.

وضع النساء والفتيات

ظهــر مــن خــال البحــث عــام 2019 أّن املســتجيبن مــن اجلنســن كانــوا يشــعرون بــأّن املــرأة ال مُتنــح الفــرص املائمــة لتمثيــل 
نفســها والنســاء األخريــات علــى نحــٍو مائــم يف الشــأن العــام، وأّن النظــرة التقليديــة للرجــل العراقــي تشــّكل عقبــًة بــارزًة يف 
وجــه قبــول املــرأة يف املناصــب القياديــة. يف العــام 2020، مــا زالــت التقاليــد تقــف عائقــاً يف وجــه املــرأة، ولكــن النظــرة إلــى 
قــدرة املــرأة علــى تقلّــد املناصــب القياديــة والعمــل السياســي أصبحــت تترافــق بوجهــات نظــر أخــرى منهــا أّن املــرأة حتتــاج 
للدعــم مــن األحــزاب السياســية أو الشــخصيات السياســية املعروفــة لكــي تنجــح يف شــّق طريقهــا للنجــاح يف العمــل السياســي. 
هــذه الفكــرة، مقرونــًة بوجهــة نظــر العديــد مــن املشــاركن بــأّن املــرأة ال تكــون مرّشــحًة جديــاً لتوّلــي املناصــب مــا لــم تكــن 
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مقارنة بين نتائج 2019 و2020

تتحــّدر مــن خلفيــة ممتــازة وتتمتــع بخبــرٍة واســعٍة بدرجــة أعلــى مــن الرجــل، إمّنــا تــدّل علــى إمكانيــة تقّبــل النــاس للمــرأة يف 
األدوار السياســية أو القياديــة ولكّنهــم بحاجــة لضمانــٍة معينــة. وهــو مــا يــدّل علــى إخضــاع املــرأة ملعاييــر أداء أعلــى حتــى يف 

ظــّل االعتــراف مبؤهــات أقــّل لــدى الرجــل أو أداء أدنــى يف املنصــب املســند إليــه أو حــن يعتقــد أّنــه ميــارس الفســاد.

وتكــّرر يف إجابــات العــام 2020 احلديــث عــن القيــود والعراقيــل التــي تواجههــا املــرأة، وتعّرضهــا للتحــّرش والتنّمــر، والتــي عّبــر 
عنهــا املشــاركون يف بحــث العــام 2019، بالرغــم مــن أّن جائحــة كوفيــد-19 قــد عملــت كمســّرع لبعــض هــذه القضايــا. فعلــى 
ســبيل املثــال، ازداد عــبء املســؤوليات املنزليــة، واملســاعدة يف تعليــم األطفــال ورعايــة مزيــد مــن األشــخاص ضمــن األســرة، 
كمــا زادت الضغــوط نتيجــة ازديــاد املســؤوليات املتوقعــة مــن املــرأة. وأشــار معظــم املشــاركن إلــى الضغــط النفســي الــذي 

تتعــّرض لــه النســاء، وزيــادة العنــف املنزلــي واخلافــات العائليــة، والزيــادة )املزعومــة( يف حــاالت الطــاق.

وغالبــاً مــا حتــّدث املشــاركون يف العــام 2020 عــن القيــم التقليديــة والثقافيــة، يف ســياق احلديــث عــن آثــار اجلائحــة علــى 
النســاء والرجــال، وعلــى التعليــم والقطاعــات األخــرى، وعلــى األطفــال، ال ســيما الفتيــات. وكمــا هــو مبــّن أدنــاه، تكــّرر 
احلديــث أيضــاً عــن األثــر الســلبي للتعليــم اإللكترونــي علــى الفتيــات، وكيــف ازداد هــذا األثــر ســوءاً بفعــل التقاليــد واألعــراف 
الثقافيــة كــزواج األطفــال، وحرمــان الفتيــات مــن التعلّــم، ومنعهــّن مــن اســتخدام التكنولوجيــا. وإن كان صحيحــاً أّن زواج 
األطفــال قــد ُذكــر يف العــام 2019، لــم تكــن هــذه القضيــة مــن األولويــات كمــا هــي اآلن رمبــا بســبب الظــروف غيــر املألوفــة 
التــي فرضتهــا اجلائحــة. ولكــن، يف العامــن 2019 و2020، أقــّر املشــاركون بــأّن للقيــم التقليديــة أثــر ســلبي علــى الفتيــات، 
حتــّد مــن خياراتهــّن للمســتقبل، وتقــّرر مصيرهــّن التعليمــي وزواجهــّن وحتــرم فئــًة مــن الســكان مــن التعليــم الــذي يجــب أن 

يكــون الوصــول إليــه مضمونــاً للجميــع.

العالقات اإلثنية الطائفية

لــم يتطــّرق املشــاركون يف نقاشــات مجموعــات التركيــز ويف املقابــات التــي أجريــت عــام 2020 بشــكٍل كبيــٍر إلــى العاقــات 
اإلثنيــة والطائفيــة )رمبــا ألنهــا لــم تطــرح يف ســياق األســئلة املباشــرة(، ولكــن بنــاًء علــى بعــض التعليقــات مــن املشــاركن، ميكــن 
ــت بعــض اإلجابــات  القــول إّن حــّس التماســك االجتماعــي وحتّســن العاقــات اإلثنيــة الطائفيــة جديــر باملاحظــة. فقــد دّل
ــاط  ــى مشــاعر االســتياء أو اإلحب ــل تعــزى إل ــة ب ــة أو طائفي ــرّد إلــى خافــات إثني ــى ضغــوط شــابت العاقــات رمبــا ال ت عل
يف ســياق املقارنــة يف طــرق االســتجابة لكوفيــد-19 واحتياجــات النــاس بــن احملافظــات. فقــد اعتبــر املشــاركون أّن بعــض 
ــال  ــّل، ســواء بســبب اســتجابة احلكومــة )اإلقف ــي بنســبة أق ــا تعان ــدت أنه املناطــق اســتجابت بشــكٍل أفضــل للجائحــة، أو ب
وحظــر التجــّول مقابــل قيــود أخــرى(، أو واقــع النمــّو والبنيــة التحتيــة يف مناطــق أخــرى )إذ مــا زالــت بعــض املناطــق تفتقــر 
ــروة النســبية  ــر الناجــم عــن النــزاع(، و/أو الث ــة مجّهــزة، وإلــى مــدارس وخدمــات أخــرى نتيجــة التدمي ــق صحي ــى مراف إل
لبعــض املناطــق )فقــد أشــار املشــاركون إلــى أّن املــدارس يف مــدن مثــل إربيــل أكثــر اســتعداداً خلــوض جتربــة التعلـّـم عــن بعــد 
والطــّاب مجّهــزون باملــوارد علــى نحــٍو أفضــل(. يف حــال اســتمّر التفــاوت بــن املناطــق وتفاقــم أكثــر جــّراء اجلائحــة، وبحســب 
ــاط واالســتياء  ــزداد اإلحب ــرة تعــايف االقتصــاد وســوق العمــل، مــن املمكــن أن ي ــاء ووتي ــود املرتبطــة بالوب مــدة اســتمرار القي
ويصبــح األمــر أكثــر تعقيــداً. وقــد يكــون مــن اجلديــر التركيــز علــى هــذه اجلوانــب يف حــال أجريــت أبحــاث مســتقبلية لتقييــم 

التطــّورات واإلضــاءة علــى االحتياجــات يف مجــال السياســات بالنســبة إلــى األحــزاب السياســية والهيئــات التشــريعية.
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.5

التوصيات

فتح قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين إلعادة بناء الثقة

تبقــى االســتجابة املعدومــة مــن جانــب احلكومــة، ومشــاعر اإلحبــاط لــدى املواطنــن إزاء الوعــود الكاذبــة أو الفارغــة، وغيــاب 
ــة واملواطنــن. وأتــت  ــي تســبب هــوًة مــا بــن احلكومــة العراقي ــق الهامــة الت اخلدمــات األساســية وفــرص العمــل مــن العوائ
جائحــة كورونــا لتزيــد األحــوال ســوءاً، وتســتدعي بــذل مزيــد مــن اجلهــود مــن جانــب احلكومــة، أكثــر مــن أّي وقــت مضــى، 
للتواصــل مــع املواطنــن واالســتجابة ملطالبهــم مــن خــال تزويدهــم باخلدمــات. ويحــّث العراقيــون احلكومــة على مــّد املواطنن 
ــب  ــي. كمــا يطال ــٍد مــن الدعــم االقتصــادي واملال ــن فقــدوا وظائفهــم بســبب اإلقفــال للحــّد مــن انتشــار اجلائحــة مبزي الذي

املواطنــون بخدمــاٍت صحيــة أفضــل، وبــأن تضمــن املستشــفيات الوصــول املتســاوي إلــى الرعايــة الصحيــة.

التركيز على تيسير الوصول إلى التعليم وتحسين جودته

أّدت اجلائحــة إلــى تراجــٍع حــاّد يف نوعيــة التعليــم ويف القــدرة إلــى الوصــول إليــه. املســاعدة مطلوبــة بصــورٍة عامــة، ولكــن 
بشــكٍل خــاص يف أوســاط النســاء والفتيــات، ولــدى العائــات الفقيــرة، وقاطنــي األريــاف، واملجموعــات املهّمشــة األخــرى، عــن 
طريــق اســتخدام التكنولوجيــات املبتكــرة وزيــادة الوعــي حيــال أهميــة التعليــم للفتيــات. كمــا أّن تفعيــل قانــون التعليــم اإللزامــي 
مــن شــأنه أن يســهم يف معاجلــة معــّدالت التســريب املدرســي وزيــادة معــّدالت إعــادة التســجيل، ال ســيما بالنســبة إلــى الفتيــات 
الشــابات. كمــا ميكــن أن تــؤدي جهــود التوعيــة العامــة واخلطــوات التشــريعية الهادفــة ملنــع الــزواج املبكــر كــرادٍع ملنــع العائــات 

مــن إجبــار الفتيــات علــى تــرك املدرســة.

منح األولوية لمساعدة المرأة

ــف  ــوع االجتماعــي، والعن ــى الن ــي عل ــف املبن ــات للصدمــات جــّراء العن ــات والنســاء العراقي ــرة مــن الفتي تعّرضــت نســبة كبي
املنزلــي، أو زواج األطفــال وعانــن مــن ضغــوط نفســية متزايــدة أثنــاء اجلائحــة. وملعاجلــة هــذه املشــكلة، ال بــّد ملجلــس النــّواب 
مــن إقــرار قانــون مناهضــة العنــف األســري الــذي ُقــّدم يف العــام 2015 ملعاجلــة ارتفــاع معــّدالت العنــف املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن أن تســهم األماكــن اآلمنــة، مثــل مراكــز احلمايــة وإعــادة التأهيــل للناجيــات مــن العنف 

املبنــي علــى النــوع االجتماعــي يف حمايــة هــؤالء النســاء وتزويدهــّن بالدعــم النفســي الــازم.
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التوصيات

دعم وتعزيز األدوار القيادية للمرأة

تدعــو احلاجــة ملزيــد مــن الدعــم للمــرأة العراقيــة لتمكينهــا مــن املشــاركة يف العمليــة السياســية. وقــد أفــاد العــدد األكبــر مــن 
املشــاركن يف البحــث أّن املــرأة حتتــاج للدعــم علــى أكثــر مــن مســتوى، بــدءاً بتغييــر العقليــات الســائدة وســط األســرة وأفــراد 
املجتمــع احمللّــي والتأثيــر علــى ثقافــة لطاملــا قمعــت املــرأة وحجبتهــا عــن مواقــع القيــادة. فاملــرأة بحاجــة ملزيــد مــن الفــرص 

لتعزيــز مهاراتهــا وخبراتهــا، وحتصيــل تعليــم ذي نوعيــة جيــدة وأداء دور فاعــل يف احليــاة السياســية واالقتصاديــة.

إقرار اإلصالحات وتعزيز الشفافية إلجراء انتخابات ذات مصداقية

إلــى جانــب اجلهــود التــي ال بــّد مــن بذلهــا لتوعيــة املواطنــن حيــال أهميــة املشــاركة يف االنتخابــات، يجــب تشــجيع مرشــحن 
ــارات  ــع اخلي ــن أجــل تنوي ــات م ــح لانتخاب ــة والترّش ــة احمللّي ــى وجــه اخلصــوص( للمشــاركة يف احلوكم جــدد )والنســاء عل
ــة تســهم  ــة ذات مصداقي ــان عملي ــد مــن اإلصاحــات لضم ــق املزي ــد مــن تطبي ــة. وال ب ــة التقليدي ــداً عــن النخب املتاحــة بعي
يف بنــاء الثقــة بــن السياســين واملواطنــن. وال بــد مــن النظــر يف احتمــال تنظيــم جهــود مراقبــة دوليــة أو غيــر منحــازة 

ــا. ــي ســتنبثق عنه ــج الت ــة والنتائ ــة االنتخابي ــة العملي ــات تضمــن ثقــة العامــة يف مصداقي لانتخاب

زيادة الوعي حول طبيعة فيروس كورونا ومخاطر اإلصابة به

بالرغــم مــن تطــّور النظــرة إلــى فيــروس كورونــا بــن املواطنــن، تدعــو احلاجــة ملزيــد مــن التوعيــة لضمــان اســتيعاب إجــراءات 
الوقايــة وتطبيقهــا، جتّنبــاً للوصمــة االجتماعيــة، والتزامــاً باحليطــة واحلــذر إلــى حــّن توّفــر لقــاح أو وســائل أخــرى للتخفيــف 
مــن تفّشــي الوبــاء. ويســتلزم ذلــك دعمــاً مــن جانــب احلكومــة للمجموعــات احمللّيــة، ومنظمــات املجتمــع املدنــي، وغيرهــا مــن 

املؤّسســات العاملــة علــى مســتوى املجتمــع احمللـّـي لتقــدمي املســاعدة.
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ملحق:

الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 
للمشاركين

رقم 
املناقشة 
ضمن 

مجموعة 
التركيز

العمراجلنسنوع اإلقامةاملكان
مجتمع 
حضري/ 
ريفي

املستوى العلمياإلثنية/الديانة

متوّسطة وأعلىعربية سّنيةحضري20-30أنثىغير مشّرد أو عائدديالى1

املرحلة االبتدائية عربية سّنيةحضري40-60أنثىغير مشّرد أو عائدديالى2
إلى الثانوية

املرحلة االبتدائية عربي سّنيحضري30-45ذكرغير مشّرد أو عائدديالى3
إلى الثانوية

متوّسطة وأعلىعربية سّنيةحضري40-60أنثىغير مشّرد أو عائدنينوى4

حضري/25-40أنثىغير مشّرد أو عائدنينوى5
املرحلة االبتدائية إيزيديةريفي

إلى الثانوية

املرحلة االبتدائية عربي سّنيحضري20-30ذكرغير مشّرد أو عائدنينوى6
إلى الثانوية

متوّسطة وأعلىعربي سّنيحضري30-45ذكرغير مشّرد أو عائدنينوى7

متوّسطة وأعلىعربية سّنيةحضري30-45أنثىغير مشّرد أو عائداألنبار8

املرحلة االبتدائية عربي سّنيحضري30-45ذكرغير مشّرد أو عائداألنبار9
إلى الثانوية

متوّسطة وأعلىعربي سّنيحضري20-30ذكرغير مشّرد أو عائداألنبار10

املرحلة االبتدائية عربية سّنيةحضري20-30أنثىغير مشّرد أو عائدصاح الدين11
إلى الثانوية

متوّسطة وأعلىعربي سّنيحضري20-30ذكرغير مشّرد أو عائدصاح الدين12
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متوّسطة وأعلىعربية سّنيةحضري40-60أنثىغير مشّرد أو عائدصاح الدين13

متوّسطة وأعلىعربية سّنيةحضري20-30أنثىغير مشّرد أو عائدكركوك14

متوّسطة وأعلىكرديةحضري30-45أنثىغير مشّرد أو عائدكركوك15

املرحلة االبتدائية تركمانيحضري40-60ذكرغير مشّرد أو عائدكركوك16
إلى الثانوية

اإلثنية/الديانةالعمراجلنسنوع اإلقامةاملكانرقم املقابلة

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائدديالى1
عربية سّنيةفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدديالى2
كرديفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدديالى3
كرديفوق

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائدنينوى4
مسيحيةفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدنينوى5
شبكفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائداألنبار6
عربي سّنيفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائداألنبار7
عربي سّنيفوق

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائداألنبار8
عربية سّنيةفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدصاح الدين9
شيعيفوق

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائدصاح الدين10
عربية سّنيةفوق

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائدصاح الدين11
تركمانيةفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدكركوك12
عربي سّنيفوق

30 وما أنثىغير مشّرد أو عائدكركوك13
كرديةفوق

30 وما ذكرغير مشّرد أو عائدكركوك14
تركمانيفوق
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