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أعدت ھذه المدونة الدكتورة ریما ماجد، وھي ناشطة نسویة وفي مجال العدالة
االجتماعیة وأستاذة علوم اجتماعیة في الجامعة األمریكیة في بیروت. وھي حاصلة
على دكتوراه وماجستیر في علم االجتماع من جامعة أكسفورد. كانت محاضرة
زائرة في مركز ممدوحة بوبست للسالم والعدالة بجامعة برینستون في الفترة
2018/2019. نشرت أعمالھا في مختلف المجالت األكادیمیة والمنصات
والتعبئة ،(Social Forces) اإلعالمیة، مثل القوى االجتماعیة
(Mobilization)، والتغییر العالمي (Global Change) والسالم واألمن
(Peace & Security)، والحوار العالمي (Global Dialogue)،
Open) وإضافات: المجلة العربیة لعلم االجتماع، والدیمقراطیة المفتوحة
Democracy)، وعین الشرق األوسط (Middle East Eye)، ،وسي إن إن
والجمھوریة، والجزیرة اإلنكلیزیة. یركز بحث د. ریما ماجد على مجاالت
الالمساواة االجتماعیة، والحركات االجتماعیة، والنوع االجتماعي والتقاطعیة،
.وسیاسات الھویة، والطائفیة، والنزاعات، والعنف

النساء في الطلیعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

شھدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في عام 2019 موجة ثانیة من
االنتفاضات الجماھیریة، وكانت النساء في طلیعة االحتجاجات من السودان إلى
لبنان، مما أثار قضایا البطالة والالمساواة والفساد وعدم االستقرار السیاسي
.والعنف العرقي والطائفي

ً ھذا التركیز على الدور الطلیعي للنساء في االنتفاضات لیس احتفاالً صوریا
بتحریر المرأة العربیة. فال یمكن فھم الدور المركزي للنساء في ھذه االنتفاضات
الثوریة – كقائدات ومنظمات وناشطات – إال بوصفھ انعكاساً لآلثار العمیقة التي
خلفتھا األزمات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المنطقة على حیاتھن وسبل
عیشھن. ولكن رغم أن االنتفاضات أثارت آماالً كبیرة في التغییر، فقد أدى عام
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2020 إلى توقف مفاجئ في التحركات بسبب جائحة كوفید-19 التي غیّرت
.حیاتنا بكل تفاصیلھا

لكن أحد الجوانب التي ال تزال ثابتة، رغم قلة اإلضاءة علیھ، ھو حقیقة أن النساء
كن أیضاً في طلیعة مكافحة الوباء في منطقتنا. فمع تحول حیاتنا، أصبح عمل
الرعایة – الذي تقوم بھ النساء وفئات األقلیة األخرى بشكل أساسي – محوریاً
بشكل واضح لبقائنا. وأدركت المجتمعات فجأة أن الممرضات والقابالت اللواتي
یتقاضین رواتب ھزیلة واألخصائیات االجتماعیات وعامالت المنازل وعمال
النظافة والمعلمین ھم “العاملین األساسیین” لدینا. كما أن انتشار الوباء ظّھر بشكل
واضح كیف ان العمل اإلنجابي غیر مدفوع األجر الذي تقوم بھ األمھات والجدات
واألخوات والعمات وغیرھن في المنزل ھو المحرك الرئیسي الذي یبقي
.المجتمعات واقفة على قدمیھا أثناء اإلغالق والتعلم عن بعد والعمل من المنزل

الحاجة إلى “نھج االقتصاد السیاسي النسوي” في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفریقیا

في ضوء األزمات المدیدة واألخیرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا،
سعت العدید من الحركات والمنظمات النسویة في المنطقة إلى توفیر فھم جندري
للكوارث متعددة المستویات التي نعیشھا. ومن المجاالت المھمة التي تجتذب كثیراً
.”من االھتمام ھذه األیام “نھج االقتصاد السیاسي النسوي

تطالب العدید من النسویات الیوم بمقاربة أكثر تقاطعیة لتجاربنا الیومیة، ترتكز
على االقتصاد السیاسي وعلى فھم یراعي النوع االجتماعي، من أجل الدراسة
الدقیقة للعالقة بین الحقول السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة. ولھذه الغایة، نشرت
رابطة النساء الدولیة للسالم والحریة دلیالً لالقتصاد السیاسي النسوي یسعى إلى
دعم المبادرات النسویة في تبني ھذه المقاربة في عملھا ونشاطھا. ومع أن الدلیل ال
.یقتصر على منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإنھ یبقى مرجعاً مفیداً للغایة

إن تبنّي “مقاربة االقتصاد السیاسي النسوي” في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفریقیا یضیف قیمة كبیرة. فرغم أن االقتصاد السیاسي النسوي ینطبق على جمیع
المجتمعات، فإنھ یرتدي أھمیة خاصة في منطقتنا لسببین رئیسیین. األول ھو أن
ھذه المنطقة تسجل أعلى معدل المساواة ومعدل بطالة بین الشباب في العالم، حیث
تعاني أغلبیة بلدانھا مما یدعى “المرض الھولندي”. ثانیاً، معظم دول المنطقة إما
تشھد حروباً أو خارجة للتو من حروب. ولكال السببین، وغالباً ما یكونا مترابطین،
.تبعات جندریة ھائلة على حیاة سكان ھذا الجزء من العالم

المرض الھولندي وتبعاتھ الجندریة

تعتبر دول مثل لبنان والعراق واألردن والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات
العربیة المتحدة اقتصادات ریعیة تعاني من “المرض الھولندي”، حیث ترجع
تدفقات رأس المال األجنبي فیھا إلى صادرات النفط أو التحویالت الكبیرة من
الخارج أو المساعدات. ولذلك فإن اقتصاداتھا ال تجتذب استثمارات إنتاجیة تخلق
فرص عمل، كالصناعة أو الزراعة؛ وبالتالي، تسجل المنطقة العربیة معدالت
.بطالة عالیة جداً، وال سیما بین النساء
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كما تسجل المنطقة نسبة عالیة جداً من النشاط االقتصادي غیر المنظم (%71.2)،
بحسب إحصاءات حدیثة نشرتھا  ھیئة األمم المتحدة للمرأة، حیث تشكل النساء
61.8% من العاملین في القطاع غیر المنظم. ویقدر تقریر األمم المتحدة أیضاً أن
المنطقة ستفقد أكثر من 1.7 ملیون وظیفة في عام 2020 بسبب الوباء، بینھا
700000 وظیفة على األقل تشغلھا نساء. وھذا یعني أن بطالة اإلناث یُتوقع أن
.تزداد في السنوات المقبلة

ولفھم آثار “المرض الھولندي” في تلك البلدان من وجھة نظر االقتصاد السیاسي
النسوي، لنأخذ لبنان مثاالً. من الواضح أن االنھیار المالي األخیر والتدھور السریع
في القوة الشرائیة للعملة یرجعان إلى السیاسات السیاسیة واالقتصادیة المعتمدة منذ
نھایة الحرب األھلیة في تسعینیات القرن العشرین. فقد أدت سیاسة النیولیبرالیة في
لبنان بعد الحرب، بما فیھا سیاسات إعادة اإلعمار، واالعتماد الكبیر على
التحویالت الخارجیة والقروض والمساعدات، و مخطط بونزي المصرفي الخاص
بتدفق العمالت األجنبیة، إلى اقتصاد ھش عماده الدوالر ویعتمد بشدة على
االستیراد في تلبیة االحتیاجات األساسیة ألن اإلنتاج المحلي ضعیف جداً. تترافق
ھذه السیاسات النیولیبرالیة مع سیاسات طائفیة، مما یعني أن ال دور للدولة في
.التوزیع العادل للثروة وتوفیر الرفاھیة بسبب وجود المحسوبیة الطائفیة

مع تفاقم األزمة المالیة في عام 2020 و”تبخر” دوالرات المودعین من البنوك
المحلیة، وجد غالبیة سكان لبنان أنفسھم في حالة من العوز. وفي مثل ھذه الحالة
من االنھیار االقتصادي واالجتماعي الكامل، فإن النساء وفئات األقلیات تعاني أكثر
من غیرھا. فكان الموظفون األكثر عرضة للفصل واالستغالل خالل موجات
التسریح ھم من النساء والعمال المھاجرین ومعظمھم یعمل في القطاع غیر المنظم
ولیس لدیھ حمایة اجتماعیة أو شبكة أمان قانونیة. برز ذلك بوضوح في أزمة
عامالت المنازل المھاجرات في لبنان منذ أوائل عام 2020، التي تجلت في عدم
قدرة العدید من أصحاب العمل على دفع الرواتب بالدوالر (رغم انخفاضھا) وفي
غیاب آلیات لحمایة حقوق المرأة من استغالل نظام الكفالة. باإلضافة إلى ذلك،
ألحق االنھیار المالي، المترافق مع آثار اإلغالق بسبب الوباء، أضراراً كبیرة بحیاة
النساء في لبنان من حیث زیادة العنف األسري، وانخفاض الوصول إلى الرعایة
الصحیة (وخاصة خدمات الصحة اإلنجابیة) وإھمال أولویات احتیاجات النساء
ً .عموما

تاریخ من االستعمار  ومن النیولیبرالیة

یمكن إرجاع الظروف االقتصادیة الصعبة وآثارھا الجندریة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفریقیا إلى تاریخ من اإلمبریالیة واالستعمار شكل األطر القانونیة
للعدید من القضایا التي تؤثر على النساء منذ بدایة القرن العشرین. على سبیل
المثال، یعود غیاب وجود قانون موحد لألحوال الشخصیة أو قانون لألسرة في
بلدان مثل لبنان واألردن وسوریا إلى سیاسة “فرق تسد” التي انتھجتھا فرنسا
.وبریطانیا في المنطقة

وحتى یومنا ھذا، تخضع غالبیة النساء في المنطقة إلى قوانین أسرة غیر عادلة
ومحاكم دینیة تعزز السلطة األبویة والتنظیم االجتماعي األبوي. كما أحرزت
حمالت تمكین النساء من منح جنسیتھن ألطفالھن في لبنان والعراق وسوریا
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واألردن تقدماً كبیراً في السنوات الماضیة، مما یبرز الالمساواة القانونیة في حقوق
.المواطنة بین الرجال والنساء

ال تقتصر الجذور االستعماریة لعدم المساواة بین الجنسین في المنطقة على قوانین
األسرة، بل ساھمت في تحدید مستوى وصول النساء إلى الرعایة الصحیة. على
سبیل المثال، یؤكد الباحثون أن قوانین اإلجھاض صدرت أیضاً بفعل سیاسات
القوى االستعماریة المؤیدة لإلنجاب من أجل تشجیع النمو السكاني في البلدان
المستعمرة. ورغم أن ھذه السیاسات حظیت الحقاً بتأیید القوى الدینیة والسیاسیة
.المحلیة، فإن الذي وضعھا وطبقھا في البدایة كان القوى االستعماریة

وإضافة إلى التاریخ االستعماري، تعود صعوبات الواقع االجتماعي واالقتصادي
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الیوم أیضاً إلى المرحلة الالحقة من تدابیر
النیولیبرالیة والتقشف، بتشجیع من المؤسسات المالیة الدولیة، كالبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي. فقد أدت ھذه السیاسات إلى تفكیك أحكام دولة الرفاه
وتقلیص الحمایة االجتماعیة في العدید من البلدان، وھذا یضر أساساً بالنساء
عام 2019 كیف ألحق تراجع Ayse Dayi واألقلیات. وتُظھر دراسة أجرتھا
دولة الرفاه في تركیا وانتشار مقدمي الرعایة الصحیة من القطاع الخاص ضرراً
.كبیراً بالحقوق اإلنجابیة، بما فیھا اإلجھاض

وأیضاً تُظھر أمثلة من عملیات النیولیبرالیة في مصر اآلثار غیر المباشرة
لسیاسات التكیف الھیكلي على النساء. فقد بینت األبحاث أن تجمید رواتب موظفي
القطاع العام في مصر، عندما بدأت في تنفیذ تلك السیاسات، أدى في الغالب إلى
انتقال الرجال إلى القطاع الخاص ألن معدالت التضخم المرتفعة تعني أن الرواتب
فقدت قیمتھا وقوتھا الشرائیة. وساھم ذلك في زیادة فجوة األجور وتعمیق
.الالمساواة بین الجنسین في سوق العمل

وبالمثل، یتضح دور المؤسسات المالیة الدولیة في تشجیع سیاسات ومشاریع
تعرض البیئة والمجتمعات المحلیة للخطر، بما في ذلك حیاة النساء، من خالل
مشروع سد وادي بسري الذي دعمھ البنك الدولي، قبل أن تنجح الحملة المحلیة
.“أنقذوا مرج بسري” في إیقاف المشروع في أیلول/سبتمبر 2020

االقتصاد السیاسي النسوي في ظروف النزاعات المسلحة والعسكرة

باإلضافة إلى السیاسات االقتصادیة والمالیة المذكورة أعاله والتي تدعو إلى تبني
تحلیل االقتصاد السیاسي النسوي، فإن النزاعات المسلحة وأوضاع الحرب في
العدید من بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقتضي أیضاً اتباع ھذا النھج. فقد
كشف تقریر حدیث استند إلى مؤشر السالم العالمي لعام 2018 أن “الشرق
األوسط وشمال أفریقیا ال تزال المنطقة األقل سالماً في العالم”. وھذا یثیر الكثیر
من األسئلة: لماذا ابتلیت المنطقة بكل ھذه النزاعات المسلحة؟ من أین یأتي السالح؟
ولمصلحة من؟ وعلى حساب من؟

لقد أظھرت دراسات عدة أن بعض الدول الغربیة تلعب دوراً محوریاً في تجارة
األسلحة في الشرق األوسط. ویورد تقریر حدیث صادر عن مركز السیاسة الدولیة
أن أكبر خمسة موردي أسلحة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بین عامي
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2015 و2019 كانوا الوالیات المتحدة (48% من إجمالي مستوردات األسلحة)
.(%وروسیا (17%) وفرنسا (10%) والمملكة المتحدة (5%) وألمانیا (5

ویؤكد التقریر أیضاً أن األنظمة والمیلیشیات/الجماعات المتمردة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفریقیا ال تعتمد على إمدادات األسلحة من الغرب فحسب، بل تعتمد
الدول الغربیة بشكل أساسي على عمالئھا في المنطقة في صفقات تجارة األسلحة
المربحة. وھذا یؤكد النوایا اإلمبریالیة والسبب األساسي وراء “عدم االستقرار” في
المنطقة. وبحسب ھذا التقریر، فإن “صادرات األسلحة إلى المنطقة بین 2015
و2019، شكلت 57.3% من إجمالي صادرات األسلحة البریطانیة، و%54.0
من صادرات األسلحة الفرنسیة، و53.2% من صادرات األسلحة األمریكیة،
و33.0% من صادرات األسلحة الروسیة و32.7% من صادرات األسلحة
.”األلمانیة

وعلى الرغم من ندرة البیانات، أكدت تقاریر أخرى دور القوى اإلمبریالیة الناشئة
أو اإلقلیمیة أیضاً مثل الصین، والسعودیة، وتركیا وإیران في إمداد الدول أو
.المیلیشیات/الجماعات المتمردة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا باألسلحة

في ضوء ما سبق، ینبغي تحلیل الحرب والعسكرة في المنطقة باستخدام نھج
اقتصاد سیاسي یدرس األرباح التي تحققھا الحكومات والشركات من تجارة
.األسلحة في العالم

عالوة على ذلك، فإن فھم المصالح االقتصادیة الكامنة وراء القرارات السیاسیة
للحرب والسالم یستدعي قراءة جندریة لتأثیر النزاع المسلح على النساء واألقلیات
في مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفریقیا. لقد ثبت تماماً أن تفاقم عسكرة الحیاة
الیومیة وانتشار األسلحة في أیدي األفراد في ظروف الحرب یسبب ازدھار
الثقافات الذكوریة السامة، مما یزید حاالت اإلعتداء على النساء والتحرش، ویبرر
.ارتفاع معدالت العنف األسري، ویزید معدالت االغتصاب والعنف الجنسي

ً ومع أن الفكرة القائلة بأن الرجال ھم الضحایا الرئیسیون للحرب قد بدأت فعلیا
بالتغیر مع نھایة الحرب العالمیة األولى، تؤكد مقاربات أكثر حداثة أن المدنیین،
وخاصة النساء واألطفال، ھم في الواقع من الضحایا الرئیسیین للحروب، ألن
.زیادة استھداف المدنیین أصبح استراتیجیة حرب منذ الحرب العالمیة الثانیة

وإضافة إلى االنتھاكات بحق النساء أثناء الحرب بوصفھن ضحایا مباشرات، فإنھن
یتحملن أیضاً أعباء التعافي. فھن لیس فقط مطالبات بتوفیر الرعایة الالزمة
ألسرھن، بل یتعرضن أیضاً للوصم والتھمیش عندما یفقدن معیل األسرة أو
“الحامي” الذكر. وألن معدالت بطالة اإلناث مرتفعة جداً في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفریقیا، یصبح من الصعب على النساء تحقیق االستقاللیة المالیة وأن یعلن
أسرھن بمفردھن. وقد دفعت ھذه األوضاع بنساء كثیرات إلى الفقر، وأرغمت
بعضھن على العمل في مھن تؤدى إلى تھمیشھن في مجتمعاتھن كالجنس مقابل
العیش، بینما تقع أخریات ضحایا لالتجار بالبشر أو یجبرن على الزواج أو (إعادة)
.الزواج ألسباب اقتصادیة
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باإلضافة إلى كل ما سبق، في مثل ھذه الظروف، یتم استھداف الناشطات أو
قریبات الناشطین الذكور من قبل األنظمة القمعیة و/أو الجماعات المسلحة. ففي
سوریا مثالً، استھدفت النساء من قبل نظام األسد الدیكتاتوري والجماعات المسلحة
.المتطرفة، كتنظیم الدولة اإلسالمیة

من ناحیة أخرى، فإن مسألة النساء والعسكرة تقتضي التفكیر في مشاركة اإلناث
في النزاعات المسلحة، مثل حالة المقاتالت الكردیات في روج آفا. وفي حین
احتفلت وسائل اإلعالم عموماً بصور تلك المقاتالت ضد داعش، ال یزال من المھم
من وجھة نظر نسویة تسلیط الضوء على عواقب الحرب والنزاع المسلح على
.النساء الكردیات، بعیداً عن تمجید شخصیة المرأة المقاتلة أو تسلیعھا

منظور جندري في دراسة اآلثار اإلنسانیة للنزاعات المسلحة

أسفرت الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة عن أزمات إنسانیة كبرى ال بد
.من مقاربتھا ومعالجتھا من منظور االقتصاد السیاسي النسوي

فقد أدى النزاع السوري إلى أكبر أزمة الجئین في العالم، حیث أصبحت الدول
المجاورة كاألردن وتركیا ولبنان مضیفاً رئیسیاً لالجئین. كما أن استمرار
االستعمار االستیطاني اإلسرائیلي في فلسطین، وصعود الدولة اإلسالمیة في
العراق وسوریا، والحرب في الیمن، والعنف السیاسي في الصومال والسودان،
كلھا عوامل خلقت ظروفاً جعلت حیاة النساء، والمثلیین، واألقلیات القومیة
والعرقیة في خطر. على سبیل المثال، أثبتت دراسات مختلفة أن زواج األطفال بین
ً الفتیات الیمنیات أو بین النازحین والالجئین السوریین والعراقیین یرتبط ارتباطا
مباشراً بآثار الحرب والعنف على البقاء االقتصادي. وفي ظروف االحتالل،
أظھرت الدراسات أیضاً كیف تقف نقاط التفتیش اإلسرائیلیة عقبة رئیسیة أمام
.وصول النساء الحوامل الفلسطینیات إلى مراكز الرعایة الصحیة من أجل الوالدة

لقد أوجدت ظروف النزاعات اقتصاداً ضخماً للمساعدات اإلنسانیة یرسخ ھو
اآلخر الالمساواة بین الجنسین في االستراتیجیات والعواقب. فمثالً، اجتذب قطاع
المساعدة الذي ازدھر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في العقود الماضیة
العدید من المنظمات الدولیة والموظفین األجانب، ومعظمھم من الغرب، مما خلق
ھوة في الرواتب وفي األمن الوظیفي بین الموظفین المحلیین واألجانب. ویحدث
ھذا غالباً على حساب المنظمات اإلنسانیة المحلیة والعاملین المیدانیین المحلیین
.الذین یظلون في الطلیعة، وتكون حیاتھم أكثر عرضة للعنف والخطر

یشكل االقتصاد السیاسي لقطاع المساعدات وسیاسات العمل والتمویل التي یتبعھا
مجاالً مھماً ألي شخص مھتم بفھم دور المساعدات اإلنسانیة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفریقیا. ومن المھم ھنا إبراز حقیقة أن الدول الغربیة التي تعد
المصدر الرئیسي لألسلحة في المنطقة ھي نفسھا الدول المانحة الرئیسیة
.للمساعدات اإلنسانیة

أظھرت الدراسات أیضاً أنھ في ظروف الحرب واللجوء، فإن سیاسات المساعدة
واإلغاثة اإلنسانیة عادة ال تعطي األولویة الحتیاجات النساء. فقد أظھرت دراسة
حدیثة عن الالجئات السوریات في البقاع اللبناني أنھ فور تقلص تمویل المساعدات
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لالجئین، كانت الفوط النسائیة ھي أول بند یتم إلغاؤه من مساعدات المنظمات
الدولیة. وتؤكد الدراسة أیضاً أنھ رغم قیام بعض المنظمات بتوزیع فوط قابلة
إلعادة االستخدام، فإن نقص الصابون والمیاه النظیفة جعل ھذه الحلول غیر
.مستدامة وغیر مرغوبة من قبل الالجئات

وخلصت دراسة أخرى استندت إلى مسوحات میدانیة بین الالجئین والنازحین في
العراق ولبنان في العامین 2014 و2015 إلى أن الصحة اإلنجابیة یجب أن
تكون على رأس جدول األعمال اإلنساني ألن عدداً كبیراً من النساء في عمر
اإلنجاب (قرابة 20% من العینة) كن إما حوامل أو أنجبن في العام السابق،
باإلضافة إلى نقص وسائل منع الحمل أو الرعایة السابقة للوالدة واإلفراط في
.استخدام العملیات القیصریة كما أظھرت تلك المسوحات

في ضوء ما سبق، ال یمكن معالجة المشاكل الرئیسیة التي تواجھ النازحات
والالجئات معالجة سلیمة إال بنھج شامل للمساعدات اإلنسانیة، یتبنى منظوراً نسویاً
.مناسباً یأخذ الحقائق المحلیة بعین االعتبار

التحوالت االجتماعیة في األدوار الجندریة: نحو اقتصاد سیاسي نسوي

كما أشرنا أعاله، في أوقات الحرب والنزوح، تتحمل النساء عادة عبء الحیاة
األسریة، سواء من حیث الدعم المالي أو أعمال الرعایة. ولكن دراسات حدیثة
تظھر تغیر في نمط توزیع األدوار الجندریة في األسر ضمن مجتمعات الالجئین،
.على الرغم من أن النساء ما زلن محرومات بشدة

كشفت الدراسات مؤخراً أنھ في العدید من البلدان التي تستضیف الجئین، یواجھ
الرجال أعمال عدائیة من المجتمعات المضیفة ویجدون أنفسھم عاجزین عن إعالة
أسرھم بمفردھم. وھذا ما دفع بالكثیر من النساء إلى العمل خارج المنزل لكسب
.دخل إضافي، أو أصبحن المعیالت الوحیدات لألسرة

على الرغم من ھذه التحوالت في األدوار الجندریة، ال یزال العبء الثقیل لرعایة
األسرة والمصابین أو المعوقین بسبب الحرب یقع على عاتق النساء. ولذلك، تعتبر
التحوالت األخیرة في العالقات بین الجنسین بسبب الحرب والنزوح سالحاً ذا
حدین. فمن ناحیة، تشعر النساء أحیاناً بأنھن أكثر قوة من الرجال في ھذه
الظروف. ولكن من ناحیة أخرى، ال تزال األعراف االجتماعیة األبویة تحكم
.الكثیر من تفاصیل حیاتھن وتجاربھن الیومیة

في الختام، ال یمكن رصد وشرح التحوالت الجذریة في العالقات بین الجنسین
والعالقات األسریة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا إال بتطبیق نھج صارم
في االقتصاد السیاسي النسوي. وعن طریق ھذا النھج أیضاً یمكن أن یسود الكفاح
.النسوي من أجل السالم والعدالة، وضد الدیكتاتوریات والتقشف
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