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تعزيز نهج نسوي للسالم
كيف يساعد فهم االقتصاد السيايس يف ظروف النزاعات أو ما بعد النزاع يف تعزيز عمليات بناء
السالم؟
يربط االقتصاد السيايس بني العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،ويعنى بدارسة تأثري السياسة عىل االقتصاد ،والبحث يف آليات
الوصول للرثوة والسلطة وتوزيعها لفهم أسباب اتخاذ قرارات معينة ومن يتخذها ولصالح من يتم أخذها وكيف تؤثر عىل املجتمعات
من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتامعية .يجمع االقتصاد السيايس بني تخصصات أكادميية مختلفة ،والسيام العلوم السياسية
واالقتصادية واالجتامعية ،إضافة إىل القانون والتاريخ من ضمن تخصصات أخرى.

نسعى من خالل االقتصاد السيايس إىل فهم السياق األوسع للحروب والتعايف ما بعد النزاعات ،وتفكيك معايري اقتصادية واجتامعية
وسياسية قد تبدو ثابتة وغري قابلة للتغيري ،وذلك للوصول إىل مجتمع اكرث عدالة ومساواة مبني عىل خطط سياسية واقتصادية
دميقراطية وتشاركية وشفافة ،تع ّزز التامسك االجتامعي واملساواة والتضامن داخل املجتمعات وفيام بينها.
ال ميكن فصل منط السياسات االقتصادية التي نختار تطبيقها يف مجتمعات النزاع وما بعد النزاع عن املعاناة امل ُعاشة بسبب
الحروب وآثارها الجندرية ،فضالً عن جملة االحتياجات الجديدة الناجمة عن هذا النزاع التي غالباً ما تكون أكرث تعقيدا ً وتشابكاً.
إن فهم األثر السلبي للحرب عىل قدرة النساء والرجال عىل تأمني عمل الئق ورعاية صحية وتعليم وموارد طبيعية كاملياه ،وكذلك
أدوارهم/ن ونفوذهم/ن عىل صنع القرار السيايس واالقتصادي ،هو رشط أسايس لتمكينكم/هن من تحويل أطر التدخل االقتصادية
والسياسية الحالية وتشكيل أطر تدخل مستقبلية بحيث تساهم يف إحياء املجتمعات عوضاً عن تدمريها.
يساعدنا تحليل االقتصاد السيايس النسوي يف إبراز انعدام العدالة شالجندرية كأحد األسباب الجذرية للحرب ،والتأكيد عىل أن
السالم الدائم ال ميكن بناؤه دون أمن اقتصادي واجتامعي يرتكز عىل العدالة واملساواة .يساعدنا االقتصاد السيايس النسوي عىل
فهم طبيعة وآلية العالقة بني البنى االجتامعية والسياسية واالقتصادية للسلطة واملوارد والحصول عليهام ..حني ندرس العالقة
الرتابطية القامئة بني الواقع السائد واآلليات واملسؤوليات ،يجب أن نقوم مبسح جميع الجهات املؤثرة والفاعلة عىل املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية ،مع الرتكيز عىل املسؤوليات واملساءلة والشفافية.
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•نسعى يف السياق الوطني إىل تعميق فهمنا للبيئة
السياسية واالقتصادية ،وكيفية توزيع السلطة يف البالد،
والعالقة بني النخب السياسية واملصالح االقتصادية،
وتركيز االستثامر وأولوياته ،والسياق القانوين الناظم
لحقوق اإلنسان والسيام الحقوق االقتصادية واالجتامعية
وغريها.
•يشكل تحديد وفهم األطراف الفاعلة اإلقليمية
والجيوسياسية ومصالحها جانب مهم من فهم االقتصاد
السيايس لبلد معني .غالباً ما تتأثر القرارات السياسية
واالقتصادية للحكومات الوطنية تأثرا ً كبريا ً مبصالح
الدول املجاورة والدول األخرى ،وتتبدى هذه املصالح
يف السياسة كام يف االقتصاد .ويُفرتض بتحليلنا أن يلحظ
دورها وتأثريها.

األطراف الوطنية الفاعلة املحتملة :الحكومات (واملؤسسات
الحكومية مبن فيهم/ن مقدمو/ات الخدمات) ،واملجتمع
املدين (منظامت حقوق النساء والنقابات وجامعات
حامية البيئة واملدافعني/ات عن حقوق اإلنسان وجمعيات
الضحايا وتجمعات الناشطني/ات الرسمية وغري الرسمية...
إلخ) ،والقطاع الخاص (الفعاليات الخاصة والوطنية ذات
التأثري االقتصادي والسيايس كرشكات االستثامر واملصارف
وغريها).
تضم األطراف الفاعلة املحتملة :األمم املتحدة ،الهيئات
اإلقليمية كاالتحاد األورويب أو االتحاد األفريقي ،مؤسسات
التمويل الدولية مثل بنوك التنمية اإلقليمية (البنك
األورويب لإلنشاء والتعمري مثالً) ،صندوق النقد الدويل،
البنك الدويل ،رشكات االستثامر الدولية ،الدول األخرى ذات
املصلحة الجيوسياسية واالقتصادية يف بلد معني.

ت ُعد العالقة مع األطراف املعنية الدولية جزءا ً أساسياً من هذا التحليل .فمن خالل استخدام نتائج وتحليل السياق
الوطني نستطيع تعزيز دفاعنا عن مواقفنا أمام األمم املتحدة والهيئات اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية .كام نستطيع
استخدامه للتأكيد عىل مسؤولية الدول خارج حدودها اإلقليمية عن عواقب أعاملها عىل حقوق اإلنسان ،سوا ًء تجارة
األسلحة أو القرارات التي يتخذها البنك الدويل أو صندوق النقد الدويل لفرض الرشوط عىل الدول.
ميكن مراجعة مقاطع متفرقة من الدراسة املشرتكة لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية وفرع الرابطة يف أملانيا ()2018
املق ّدمة إىل االستعراض الدوري الشامل ألملانيا ،الدورة « ،30مراجعة خطة العمل الوطنية يف أملانيا .»1325
كام ميكن مراجعة دراسة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية حول أثر سياسات اإلصالح االقتصادي عىل حقوق اإلنسان
للنساء ،املق ّدمة إىل خبري األمم املتحدة املستقل املعني بآثار الديون الخارجية يف التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان.
يتناول هذا الدليل كيفية تعزيز التحليل النسوي لألسباب الجذرية للنزاع من خالل االقتصاد السيايس النسوي وللمساعدة برسم
املسار نحو السالم املستدام .ينطلق الدليل من عمل رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ضمن السياقات الوطنية وعىل الساحة
الدولية ،ولكنه يستهدف جمهورا ً أوسع من بناة السالم .يدرج هذ الدليل أبرز القضايا التي تعكس أهمية فهم االقتصاد السيايس
للحرب والسالم ،ويقدم تحليالً حول كيفية استخدام االقتصاد السيايس النسوي لتصور مجتمعات مجردة من السالح ومبنية عىل
التضامن والعدالة واملساواة.
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هدف هذا الدليل هو ارشاد املامرسني/ات يف مناقشاتهم/ن وتحليلهم/ن لسياقات النزاع وما بعد النزاع من منظور االقتصاد
السيايس النسوي ،مع اإلشارة إىل أنه قد تم إدراج بعض األسئلة يف اخر الدليل للمساعدة بامليض قدما بهذه النقاشات.
وملن ي/ترغب مبعلومات ومعرفة إضافية عن االقتصاد السيايس ،مثة نصائح لقراءات وأمثلة إضافية يف منت النص.

االقتصاد السيايس كأداة
أثناء التفاوض عىل اتفاقيات السالم ويف سياق عملية بناء
السالم ،غالباً ما يتم التعامل مع االقتصاد والسياسة كحزمتني
مختلفتني ،مام يعطي انطباعاً بأننا نبحث ونحلل يف مجموعة
عمليات مستقلة ظاهرياً .لكن التمعن يف االقتصاد السيايس
يعمق فهمنا لكيفية ترابط مختلف أجزاء العمليات االقتصادية
والسياسية .يساعدنا فهم هذا الرتابط يف إجراء تحليل أفضل
وأدق للعمليات الجارية يف مجتمع معني ،والرتكيز عىل قضايا
البنى الهيكلية واألدوار وامللكية والتوزيع ،وبالتايل تحديد
مسارات التغيري العميق للمجتمع من الحرب إىل السالم،
وبصورة أع ّم إىل مجتمع مستدام وعادل يُبنى عىل القيم
واملبادئ النسوية.

غالباً ما يؤدي انعدام العدالة إىل تغذية النزاعات القامئة
أو خلق نزاعات جديدة .لذلك يجب ان تقوم السياسات
والتدخالت يف مرحلة ما بعد النزاع بتشكيل منابر اجتامعية
وسياسية واقتصادية للعدالة والتعايف ،تستند إىل مبادئ
املساواة بني الجنسني والتضامن وحقوق اإلنسان واالستدامة
البيئية ومناهضة التسلح .عندها فقط ميكننا أن نأمل
بتحول حقيقي يف مكامن الرصاع والرشوع يف بناء سالم
دائم.

انعطاف نسوي لفهم االقتصاد السيايس
يدرس االقتصاد السيايس يف نهجه التقليدي العالقة بني اإلنتاج والعمل والتجارة والقوانني املختلفة والسياسات الحكومية وتوزيع
الدخل والرثوة ،لكنه ال يرى ذلك من منظور النوع االجتامعي .كام يركّز عىل مؤرشات االقتصاد الكيل .فمن بني املؤرشات
االقتصادية الرئيسية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية نجد :ميزان املدفوعات ،البيانات املالية (أسعار الفائدة وأسعار الرصف)،
التجارة الدولية (الصادرات/املستوردات) مؤرش أسعار املستهلك ...إلخ .وهذا نهج محدود للغاية وال يراعي أثر النزاع من منظور
النوع االجتامعي .إن التعامل مع جميع أفراد املجتمع كأنهم/ن متساوون/يات يف االحتياجات واملشاكل والقدرات وإمكانية
الوصول والسلطة ،يتجاهل اآلليات السياسية واالقتصادية التي تؤدي إىل انعدام املساواة الجندرية يف املجتمع ،وكيفية التعامل
معها يف املجتمعات املتأثرة بالنزاعات.
قراءات مفيدة يف االقتصاد السيايس واالقتصاد السيايس النسوي:
بيرتسون ف .سبايك« .2005 .أهمية (مفهوم) النوع االجتامعي يف االقتصاد السيايس» .االقتصاد السيايس الجديد:4 :10 ،
.521-499
جايك ترو .2012 .االقتصاد السيايس للعنف ضد املرأة .دراسات أكسفورد يف النوع االجتامعي والعالقات الدولية .منشورات
جامعة أكسفورد.
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ال يعني االقتصاد السيايس النسوي «إضاقة» النساء ،بل ضامن
توزيع عادل ومتساوي للسلطة واملوارد.

يساعدنا االقتصاد السيايس النسوي ،عىل رؤية املشهد بأكمله،
كونه يدرس السياسات االجتامعية كالسياسات الصحية أو
حقوق العمل؛ وتقسيم العمل داخل األرسة؛ والحصول عىل
املوارد االقتصادية وتوزيعها؛ ومؤرشات رفاهية البرش؛ ومنط
األجور حسب النوع االجتامعي؛ واألجور الالئقة؛ وأعامل
الرعاية غري مدفوعة األجر .كام يراعي االقتصاد السيايس
النسوي البيئة واالستدامة البيئية ،وينظر يف حق الحصول عىل
املوارد الطبيعية والتحكم بها ،ويف الدور الذي تلعبه املوارد
الطبيعية يف التنمية املستدامة .كام يتيح القيام بتحليل متعدد
األبعاد ال يلحظ النوع االجتامعي فحسب ،بل وكيف تتفاعل
أنظمة السلطة املختلفة والوصول إىل السلطة ،وكيف تؤثر عىل
مختلف فئات املجتمع.

يُقصد بالتحليل التقاطعي عدم االكتفاء مبنظور النوع
االجتامعي عند تحليل مختلف العمليات والقرارات
والسياسات املؤثرة عىل حياة الناس ،بل الدفع بالتحليل
وتعميقه مبالحظة كيف تتفاعل أنظمة السلطة وطرق
الوصول إليها ،وأثرها عىل مختلف فئات املجتمع.
وبعبارة أخرى ،ال يجب اعتبار النساء جامعة متجانسة.
ألن تجاربهن تبدو مختلفة متاماً بحسب العرق والطبقة
والعمر واإلثنية وامليول الجنسية ،وغريها .فمثالً ،تؤثر تدابري
التقشف عىل النساء ذوات الدخل املنخفض أو اللوايت
ال دخل لهن أكرث من العامالت بأجر جيد؛ وتعاين النساء
املهاجرات من التمييز يف سوق العمل أو من العنرصية يف
مستويات اجتامعية متعددة أكرث بكثري من فئات أخرى من
النساء؛ وتواجه النساء ذوات االحتياجات اإلضافية أنواعاً
مختلفة من التمييز أكرث من النساء األخريات ،وهلم جرا.

املخصصة للمؤسسات األمنية (مثل الرشطة
يف ظروف النزاع ،ميكن استخدام االقتصاد السيايس النسوي ملقارنة نسبة املوارد
ّ
املخصصة لبناء السالم ،وكذلك مقارنة معدل التسلّح مع معدل نزع األسلحة وكيفية تطبيقه .كام ميكن أن نراقب
والجيش) وتلك
ّ
بواسطته االنتهاكات الناجمة عن الحرب واألذى امللحق بالنساء والرجال أثناء النزاعات ،واالحتياجات ،باإلضافة إىل ديناميات النوع
االجتامعي والسلطة التي تنشأ عن تلك االنتهاكات .نستطيع بعد كل ما سبق استخدام االقتصاد السيايس النسوي لتخطيط واقرتاح
املستويات املطلوبة لالستثامر يف مختلف الخدمات لتمكني الضحايا من الحصول عىل الخدمات الجندرية الحساسة الالزمة إلعادة
تأهيلهم/ن ،واملشاركة يف املجتمع دون عوائق وعىل قدم املساواة.
للتزود بإحصاءات ومجموعة أدوات مفيدة لتمويل السالم ،راجع/ي رابط مبادرة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية:
تحريك األموال.
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االقتصاد السيايس النسوي يف سياق السياسات
الليربالية الجديدة
ت ُفرض عىل الدول أحياناً ،مبا فيها تلك التي تتعاىف من النزاعات
والحروب ،إصالحات تحت عنوان «التكيف الهيكيل» أو
«تصحيح أوضاع املالية العامة» ،وتدعى أيضاً تدابري التقشف.
ستؤثر تدابري التقشف عىل  5.8مليار شخص بحلول 2021
حسب توقعات جديدة ،والذي يعادل  75باملئة من سكان
العامل  ،1ويف الوقت ذاته ،اغنى  ١باملئة من السكان ميلكون/ن
ضعف ما ميلكه  6.9مليار شخص 2.إن السياسات االقتصادية
التي ال تستند إىل التضامن واملساواة تُلحق الرضر باملجتمعات،
ألن زيادة حدة التمييز الجندري يعد سبباً رئيسياً الندالع
الحروب .كام أن هذه السياسات ت ُع ّرض البلدان التي تتعاىف
من النزاعات لخطر عودة العنف مجددا ً.
ترتكز تدابري التقشف عاد ًة عىل تخفيض حجم اإلنفاق العام:
تخفيض مخصصات الصحة والتعليم واملعاشات التقاعدية
والرعاية االجتامعية وجميع الخدمات التي تُ ولها عادة
الخزينة العامة ،ال بل تخفيض كل ما هو رضوري عاد ًة ملجتمع
يتعاىف من النزاعات .ويف إطار «حزمة» التدابري هذه ،يأخذ
النمو االقتصادي غالباً شكل تحرير االقتصاد من «القيود
املفروضة عليه من ِقبل الدولة» .ويتبدى ذلك عموماً يف
إضفاء املرونة عىل قوانني العمل ،وتبسيط القوانني واللوائح،
والخصخصة التي تؤثر مبارشة عىل امللكية العامة والتحكم
باملوارد ،ومن ثم عىل توزيعها .يعارض االقتصاد السيايس
النسوي فرضية النمو االقتصادي من خالل الحد األدىن من
التدخل العام والحكومي .ويأخذ باالعتبار عالقات السلطة
الفعلية والظروف االجتامعية القامئة عىل التفاوت والتمييز
بني الجنسني ،وعجز السياسات الليربالية الجديدة عن مواجهة
هذه البيئة ،وتحقيق منو متكافئ بني الجنسني ولجميع فئات
املجتمع ،وليس للنخبة السياسية واالقتصادية فقط.

انبثقت الليربالية الجديدة كإيديولوجيا من منوذج اقتصادي
نشأ يف القرن التاسع عرش ،لكنها مل تنل شهرة عاملية إال
مع مارغريت تاترش ورونالد ريغان .قُدمت يف حقبة ما
بعد الحرب الباردة بصفتها منوذجاً وحيدا ً قابل للتطبيق
للتنمية العاملية .وال يزال هذا النموذج يُط ّبق عىل نطاق
واسع حتى اآلن ،رغم االعرتاف بأن التشدد يف تطبيقه قد
أنتج هوة من انعدام العدالة الجندرية وانعدام األمان يف
جميع أنحاء العامل .وتقوم هذه األيديولوجيا عىل فكرة
«تحرير األسواق من مختلف أشكال التدخل الحكومي»؛
أي قيام نظام اقتصادي منظم وفق مسارات فردية ،تخلو
التعامالت الخاصة بني أطرافه من التدخل الحكومي .وميكن
رؤية انعكاسه السيايس يف بعض أشكال الليربالية والتشديد
عىل الفردانية والفعل السيايس القائم عىل الهوية .وتقوم
املبادئ األساسية للنموذج االقتصادي الليربايل الجديد عىل:
التحول من امللكية العامة إىل الخاصة ،والتجارة الحرة،
وخفض كبري لإلنفاق الحكومي من أجل زيادة دور القطاع
الخاص يف االقتصاد واملجتمع .ويُفرض هذا التخفيض غالباً
بواسطة تدابري تقشف صارمة تُنفذ عىل حساب أغلب
السكان الذين/اللوايت يفقدون/ن حقهم/ن يف الحصول عىل
الخدمات العامة والدعم املؤسيس ،بينام تستفيد منها قلة
قليلة من األغنياء.
يُستخدم مصطلح «النزعة الليربالية الجديدة» غالباً من
قبل نقّاد هذه السياسات واملقاربات ،وبدرجة أقل بكثري
من قبل املدافعني عنها .لكن مقاالً نرشه قسم األبحاث
التابع لصندوق النقد الدويل يف عام « 2016اعرتف» بهذا
املصطلح ،ونرش مراجعة نقدية للسياسات واملقاربات
الليربالية الجديدة املستخدمة التي يروج لها صندوق النقد
الدويل نفسه .ملراجعة املقال انظر/ي هنا.

 .2ايزابيل اوريتز وماثيو كمينغز« ٢٠١٩ ،التقشف :الوضع الطبيعي الجديد .تجديد اجامع واشنطن .ورقة عمل
 .3اوكسفام« ٢٠٢٠ ،وقت الرعاية :اعامل الرعاية غري مدفوعة األجر وذات األجور املتدنية وأزمة انعدام املساواة العاملية»
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ومثة أمثلة كثرية عىل ذلك يف مختلف الدول التي تشهد نزاعات أو خارجة من نزاعات .فها هي املقاربات االستثامرية ومناذج
إعادة البناء االقتصادي يف البوسنة والهرسك تتجاهل متاماً القيود االجتامعية واالقتصادية التي فرضتها الحرب عىل قدرات النساء
والرجال (املتامثلة أحياناً واملختلفة أحياناً أخرى) يف املشاركة الكاملة واملتساوية يف العمليات السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
للمزيد من املعلومات حول مخاطر مقاربتي تجاهل النوع االجتامعي وآثار النزاع عىل مرحلة التعايف ما بعد النزاع،
انظر/ي اىل دراسة حالتي البوسنة والهرسك وأوكرانيا.

جندرة اقتصاد االستثامرات
إن ما تستثمره املجتمعات وما «ت ّدخره» من األموال يتأثر إىل حد كبري بالنوع االجتامعي والعالقات السائدة بني الجنسني .بيد
أن معظم السياسات االقتصادية ،سواء سياسات الحكومات املحلية أو مؤسسات التمويل الدولية ،تفتقر إىل تقييم دقيق للنوع
االجتامعي يساعد يف فهم كيفية تأثري تلك السياسات عىل املساواة بني الجنسني يف البالد .واألهم من ذلك ،أن معظم التدخالت
االقتصادية يف بلدان النزاعات أو ما بعد النزاع تفتقر إىل تحليل جدي ألثر النزاعات .وبدالً من ذلك ،يُنظر غالباً إىل «النزاع»
و»السياسات االقتصادية» عىل أنهام غري مرتابطني .ويتم التعبري غالباً عن «حزم اإلصالح» عىل أنها محايدة أيديولوجياً ورضورية
اقتصادياً (وسياسياً) .لكن توقع أثر التدخالت االقتصادية عىل املجتمع ورصده غري ممكن دون الحصول عىل معلومات إضافية عن
الظرف القائم عرب تحليل النزاع من منظور جندري .أما يف املجتمعات الخارجة من نزاعات ،فيجب تنفيذ السياسات االقتصادية
ضمن إطار التعامل مع مخلّفات الحرب ،وإالّ فإنّها قد تفاقم هذه النزاعات من جديد.
«يف أوكرانيا ،جرى االستغناء عن  165,000وظيفة يف القطاع العام يف الفرتة  ،2015-2014يف سياق خطط عامة لتقليص حجم
القوى العاملة يف القطاع العام بنسبة  20باملئة ،وفقاً لرشوط صندوق النقد الدويل .وقد طُ ّبق ذلك عرب تدابري عدة ،كإعادة
هيكلة عرش هيئات حكومية وإغالق مثانية منها .ومثة خطط لتقليص إضايف لحجم القطاع العام بهدف خفض اإلنفاق عىل
رواتب وأجور موظفيه/ا إىل قرابة  9باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف املدى املتوسط .وتشكل النساء أكرث من  75باملئة من
العامالت يف القطاع العام ،تعمل غالبيتهن يف وظائف خارج املناصب اإلدارية ،مام يجعل تأثري هذه اإلجراءات غري متناسب
ومستمر عليهن .ومرة أخرى ،مل توضع أو تُنفذ أية برامج فعالة للحامية االجتامعية لتعويض النساء أو ضامن خلق وظائف
مستدامة لهن».
 مقتطف من دراسة قدمتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية لالستعراض الدوري الشامل بعنوان العقبات التي تحولدون مشاركة املرأة يف جهود إحالل السالم يف أوكرانيا.2017 ،
ويتبدى التفاوت والتحيز الجندري يف توزيع االستثامرات يف البلدان الخارجة من نزاعات بشكل خاص يف إعطاء االستثامرات
الضخمة يف البنية التحتية (املتمحورة حول احتياجات السوق) عىل حساب االستثامر يف القضاء عىل الفقر ويف البنية األساسية
للتعليم والصحة (التي تستفيد منها أوسع قطاعات املجتمع وتساعد يف الحد من عدم املساواة بني الجنسني).
ويرتك ذلك تداعيات ملموسة عىل السالم ،وكذلك عىل حصول النساء عىل حقوقهن ومشاركتهن الفعالة يف عمليات بناء السالم.
إن القدرة عىل املشاركة يف بناء السالم أو عموماً مشاركة الفرد يف الشأن العام ،تصبح محدودة جدا ً إذا انصب تركيزه/ا عىل البقاء
وتأمني الطعام والبحث عن وسائل لتعليم أطفاله/ا ،وإذا عجز/ت عن العناية بصحتهم/ن لعدم توفّر رعاية صحية بتكلفة معقولة،
ومل ي/تستطع العمل يف القطاع املنظم بسبب غياب رعاية األطفال أو ارتفاع تكاليفها  ...إلخ .وإذا أضفنا إىل كل ما سبق عدم
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وجود استثامر يستهدف املساواة بني الجنسني ضمن االستثامرات االقتصادية اإلجاملية وغياب االستثامر يف بناء السالم ،فإن عبء
انتشال البالد من الركود لن يقع عىل عاتق النساء فحسب ،بل ستبقى النساء غالباً عالقات يف فخ القطاع الخاص ،يتأرجحن بني
االقتصاد غري املنظم (بهدف البقاء) وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر.
لألسف فإن غض النظر عن التدخالت االقتصادية املتحيزة جندرياً ال يزال سائدا ً .ويفرض ذلك عىل املنظامت النسائية أن ت ُسارع
إىل فهم االقتصاد السيايس للنزاعات وإعادة البناء والتعايف بعد النزاع ،مبا يف ذلك فهم االستثامرات االقتصادية املتحيزة جندرياً.
حيث يتيح لنا هذا الفهم منربا ً للدعوة إىل وضع مفاهيم اتفاقات السالم وإعادة البناء بعد النزاع ،ومجاالً البتكار قواعد ومعايري
مؤسسية جديدة تعالج أوجه التفاوت يف املجتمع ،مبا فيها عدم املساواة بني الجنسني.
«يعارض نهج االقتصاد السيايس النسوي البنية املتحيزة جندرياً يف الحرب والسلم ،بفكرة أن االستقرار ال يتحقق دون عدالة .إن
أسبقية األمن الوطني واآللية االنتخابية عىل األمن االجتامعي واالقتصادي للمواطنني/ات ،التي تتبناها الحكومات بعد الحرب
أو النزاع املسلح ،تؤدي عاد ًة إىل زعزعة االستقرار عىل املدى الطويل .وطاملا ال تستطيع النساء تحقيق األمن املادي والحصول
عىل الخدمات االجتامعية والعدالة والفرص االقتصادية ،العائد جزئياً إىل تفاقم العسكرة وما متنحه من تفضيل للذكور ،فإن
حالتهن كفئة ضعيفة ،السيام تجاه العنف ،سوف تستمر يف زمن السلم».
جايك ترو .االقتصاد السيايس للعنف ضد املرأة (دراسات أكسفورد يف النوع االجتامعي والعالقات الدولية) (ص .)32 .منشورات
جامعة أكسفورد ،إصدار بصيغة كيندل.
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كيف تطبق رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
تحليل االقتصاد السيايس النسوي؟
إن نقطة انطالقنا هي حياة النساء؛ تجاربهن الحياتية ومشكالتهن واحتياجاتهن ووجهات نظرهن لحل هذه املشكالت .وألن
النساء لسن فئة ثابتة أو متجانسة ،فإن اختيارنا لـ «وجهات نظر النساء» يجب أن يشمل فئات مختلفة منهن ،عىل أساس العرق
وامليول الجنيس والطبقة واإلثنية والعمر واالنتامء املديني/الريفي ،وغريه.
تختلف املنهجيات املستخدمة من بلد إىل آخر ،والحالة األفضل هي أن ت/يختارها ناشطون/ات من البلد املعني .وألننا ناشطات
نسويات ،فإننا ملزمات بالتحيل دامئاً بأخالق عالية وباملسؤولية يف أسلوب جمع املعلومات وتحليلها .ويجب أن يتم جمع
معلوماتنا عىل أساس عالقات ثقة مستمرة ومنفعة متبادلة بني مؤسستنا وبني مصادر معلوماتنا.
ميكن «جمع املعلومات» بطرق تقليدية ،كاملقابالت أو ورش العمل ،كام ميكن جمعها بواسطة ما يسمى األبحاث التشاركية
التي تش ّدد عىل مشاركتنا وأنشطتنا .وهذا يح ّول االهتامم من «مجرد» إجراء بحث إىل محاولة نشطة لحل املشاكل والتحديات
املطروحة .فمثالً ،كانت مشاركة ضحايا الحرب من املدنيني/ات يف أعامل رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف البوسنة قامئة
دامئاً عىل أساس عالقة مديدة من الثقة والدعم .وتدرك النساء اللوايت تتعاون معهن الرابطة يف البوسنة أنهن يستطعن اللجوء
إليها طلباً للمشورة أو الدعم أو أية مساعدات ملموسة أخرى .وبهذه الطريقة ،نجنبهن الشعور بأنهن «مستغَالت» أو «مواضيع»
للبحث أو املنارصة.
قد تحتاج الفئات املختلفة (تبعاً للظروف) إىل مساحة آمنة ملعالجة مشاكلها واحتياجاتها بحرية .ففي بعض الظروف ،قد تكون
املساحة اآلمنة مجرد توفري مكان آمن ،بينام تشرتط يف حاالت أخرى ضامن الرسية وحامية الهوية .ويجب أن نضمن إيجاد هذه
املساحة اآلمنة املفتوحة ،عىل أن نبقى منفتحني/ات بشأن من ت/يحتاجها .فقد تكون ضحية العنف الجنيس مستعدة للتحدث
برصاحة عن آالمها وتجاربها الحياتية ،بينام قد تكون امرأة أخرى مع ّرضة للتمييز و/أو مظامل أخرى يف مكان عملها أقل استعدادا ً
للتحدث علناً (خوفاً من فقدان وظيفتها مثالً) ،أو العكس بالعكس .يجب أال نفرتض مسبقاً أي يشء ،وأن نكون منفتحني/ات عىل
جميع االحتامالت.
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دراسة حالة
املنهجيات التي استخدمتها رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف البوسنة والهرسك لتحليل االقتصاد السيايس لإلصالحات
املقرتحة والتدخالت األخرى يف مرحلة ما بعد النزاع:
عملت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية منذ عام  2015بشكل وثيق مع ناشطات نسويات محليات عىل فهم ورصد
جميع اإلشكاالت والعواقب املرتتبة عىل أجندة اإلصالح يف البوسنة ،ودراسة آثارها ،ومناقشة مقاربات محتملة أخرى للتعايف
وإعادة البناء بعد النزاع خارج سياق تدابري التقشف وسياسات االستقرار التي تطرحها الليربالية الجديدة.
تم جمع معلومات الوضع القائم بواسطة )1 :رصد القوانني الجديدة و/أو املع ّدلة ،وتطورات الوضع السيايس واالقتصادي
واالجتامعي العام يف البالد ،وموقف املجتمع الدويل من هذه التطورات (مبا يف ذلك مؤسسات التمويل الدولية)؛ و )٢اتصاالت
شخصية مع مجموعات ناشطة رسمية وغري رسمية كالناشطني/ات يف مجال البيئة والعامل/العامالت والناشطني/ات املحليني/
ات؛ و )٣إجراء مقابالت رسمية وغري رسمية وإقامة عالقات متواصلة مع ضحايا الحرب املدنيني/ات؛ و )٤عقد ورش عمل
متفرقة مع منظامت املجتمع املدين (والسيام املنظامت النسائية) .وجاءت أهمية عملية جمع املعلومات من تجنب تنفيذها
كنشاط متقطع ،بل كجهد متواصل استكمل كل ما قامت به رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف البوسنة.

املنهجيات املستخدمة:
•إجراء مقابالت فردية ،أو االكتفاء بعقد محادثات ومناقشات مع ممثيل املجموعات الرسمية وغري الرسمية (والسيام
الرتكيز عىل جمعيات النساء ضحايا العنف ،واملجموعات غري الرسمية للعامالت ،والنساء يف املناطق الريفية).
•عقد لقاءات جامعية (مجموعات تركيز ومجموعات نقاش) مع طيف واسع من منظامت املجتمع املدين ،ومع ناشطني/
ات مستقلني/ات.
•إجراء مقابالت و/أو مناقشات «رسمية» مع األطراف النافذة :ممثيل الدولة يف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل،
ممثيل االتحاد األورويب والدول األعضاء يف االتحاد األورويب واألمم املتحدة ،وغريهم.
•تحليل القوانني والسياسات يف مجاالت مختلفة :االجتامعية ،قوانني العمل ،التعليم ،الصحة ،ضحايا الحرب من املدنيني/
ات ،الالجئون/الالجئات /العائدون/العائدات /النازحون/النازحات ،البيئة ،الخدمات العامة ...إلخ.
•تحليل اإلصالحات الجارية واملقرتحة :تحليل الوثائق املكتوبة وتقارير التنفيذ وتحليل األثر ...إلخ.
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•دراسة مشاريع املؤسسات املالية الدولية وأنشطتها لفهم أولوياتها ومجاالت تركيزها.
•مراجعة املوازنات الوطنية واسرتاتيجيات التنمية واالسرتاتيجيات األخرى وخطط العمل ذات الصلة ...إلخ.
تم تحليل املعلومات الُمج ّمعة وتصنيفها بالتعاون مع الناشطني/ات املحليني/ات وبدعم من أكادمييني/ات نسويني/ات أعضاء/
عضوات يف الشبكة األكادميية لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية.
متت املصادقة مسبقاً عىل البحث والنتائج واملنهجيات املقرتحة ضمن مناقشات فردية مع األطراف الرئيسية الفاعلة يف
املجتمع املدين ،ويف ورشات «تحقق» وزيارات ميدانية هادفة.
ثم عرض التحليل عىل ( )1ممثيل/ات املجتمع الدويل داخل البالد الذين/اللوايت تم اختيارهم/ن ألهمية رأيهم/ن (بسبب
دورهم/ن كميرسين/ات ماليني وسياسيني/ات لإلصالحات) ( )2ودولياً ،ممثيل/ات مختلف مؤسسات االتحاد األورويب (تم
اختيار االتحاد األورويب باعتباره طرفاً مؤثرا ً أساسياً وميرسا ً للمقاربة الحالية مام يجعله طرفاً نافذا ً).

امليض قدما
تستمر رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ببناء عملها عىل استنتاجات تحليل اإلصالحات الحالية وعىل التدخالت يف
البوسنة .تخدم االستنتاجات كأداة منارصة قامئة عىل األدلة ،تسلط الضوء عىل االثار السلبية للمقاربات الحالية بخصوص
العدالة والسالم يف البلد .تخدم أيضا االستنتاجات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية كنقطة بداية يف تطوير برنامج
إصالحي بديل للبوسنة ،برنامج ذا رؤية مستقبلية وينخرط يف حديث عن كيف وأين يجب االستثامر ليك يكون للبوسنة
والهرسك مستقبل عادل ومتساوي ومبني عىل مبادئ الدميوقراطية والشمولية ،وشفافية يف سياسات االقتصاد والسياسة تعزز
التامسك االجتامعي واملساواة والتضامن ضمن وعرب املجتمعات.
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ما هي األسئلة التي يجب طرحها؟
ارتكز تحليل االقتصاد السيايس النسوي عىل أسئلة نسوية محددة ،مع اإلشارة إىل أن األسئلة قد تختلف باختالف السياقات.
وعليه ،فإن الئحة األسئلة املوجودة ادناه ليست شاملة ويجب استخدامها فقط كمصدر الهام.
•كيف يؤثر السياق العام القائم عىل حقوق النساء وأشكال املساواة الجندرية وعىل مشاركتهن يف مجتمع معني؟
•من هي األطراف السياسية واالقتصادية الرئيسية؟ من يضع جدول األعامل؟ من هو/هي املستفيد/ة منه/ا بتلبية أولوياته/ا
واحتياجاته/ا؟ ومن هو/هي الفئات املترضرة/غري املستفيد/ة؟ ينبغي عدم االكتفاء مبراعاة النوع االجتامعي يف التحليل ،بل
إجراء تحليل متعدد األبعاد لفهم كيفية تأثري األولويات والقرارات عىل فئات املجتمع املختلفة .الحظ/ي التقاطعات بني
النوع االجتامعي والعرق والطبقة والهجرة والعمر (شاب/متقدم يف العمر) ،واإلثنية أو الجنسية ،وامليول الجنسية واالنتامء
(ريف/مدينة)  ...إلخ.
•كيف تبدو الوقائع االجتامعية واالقتصادية برأي النساء والرجال؟ ما هو الدور (األدوار) الذي ت/يلعبه هؤالء يف تلك الوقائع؟
وكيف تؤثر عليهم/ن القرارات/اإلصالحات االقتصادية والسياسية؟ هل يستطيعون/ن املشاركة يف عملية صنع القرار (السيايس
واالقتصادي)؟ هل يستطيعون/ن التأثري يف اإلصالحات (االقتصادية و/أو السياسية) املخطط لها؟
•ما الذي يحول (سواء يف الحيز الخاص أو العام) دون عمل النساء والرجال يف االقتصاد املنظم؟ ما هي الظروف املواتية
ملشاركتهم/ن العادلة واملتساوية يف االقتصاد وحصولهم/ن عىل جميع حقوقهم/ن (العالقات األرسية والقوانني واألنظمة
واآلليات ،وغريها)؟
•كيف يبدو االنقسام بني االقتصاد املنظم وغري املنظم وبني االقتصاد املنتج واقتصاد إعادة اإلنتاج؟ من الرضوري أن نلحظ
التقسيم بني النساء والرجال ،لكننا نحتاج أيضاً إىل إجراء تحليل متعدد األبعاد يف التقسيم الطبقي االجتامعي والتقسيم بني
املدينة والريف ...إلخ ،لإلجابة عن سؤال «أي نساء» نعني؟
•ما هو امل ُنتَج؟ وكيف يُنتج؟ من ي/ت ُنتجه وملن؟
•ما الذي يتم استثامره (يجب أن يتضمن االستثامرات يف رأس املال االجتامعي)؟ وكيف يُستثمر؟ ومن يستثمره ولصالح من؟
هل مثة تفضيل ألنواع معينة من االستثامرات؟ كيف تساهم تلك االستثامرات يف املساواة/عدم املساواة بني الجنسني؟
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•يف أي قطاعات تعمل النساء بالدرجة األوىل؟ كيف يبدو االستثامر يف تلك القطاعات؟
•كيف تُؤ ّمن املوارد؟ ومن ميلكها ومن يتحكم بها؟ (يجب تطبيق التحليل متعدد األبعاد هنا).
•ما هي فرص حصول النساء والرجال عىل الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية؟ هل يخضع ذلك للتمييز بني الجنسني؟
كيف يحصل ذلك؟ هل مثة اسرتاتيجية لتوسيع الحقوق االجتامعية واالقتصادية؟ هل تخضع للتمييز بني الجنسني؟
•ما نسبة املوارد املخصصة لألمن (كالرشطة والجيش) إىل تلك املخصصة للخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم والرعاية
النهارية (األمن اإلنساين)؟ كيف يساهم ذلك يف العالقات بني السلطة والنوع االجتامعي؟
•كيف يفهم املجتمع املحيل األمن؟ وهل يفهمه من خالل استنفار قوى األمن املختلفة (أي األمن املادي) أم لديه فهم أوسع
لطبيعة األمن؟ هل مثة فرق بني األمن الفردي والجامعي؟ ماذا يعني أمن املرأة يف سياق معني؟ وكيف ميكن تحقيقه؟

يف بلدان النزاع وما بعد النزاع ،نريد أيضاً أن ندرس بعمق أكرب ...
•ما الذي يعد «نشاطاً اقتصادياً» أثناء النزاع/بعد النزاع (حيث تُستبعد أعامل الرعاية والتحويالت املالية غالباً من التحليالت
الرسمية)؟
•ما هي الحقوق التي نعطيها أهمية خاصة أثناء النزاع أو بعد النزاع؟ وكيف نحميها؟
•هل توجد دراسة عن االنتهاكات واألرضار التي تع ّرض لها السكان؟ هل هي متحيّزة جندرياً؟ كيف ميكن معالجة االنتهاكات
واألرضار املحددة؟ هل توجد صلة بني تدارك انتهاكات وأرضار النزاع املحددة والفرص العامة للحصول عىل الحقوق
االقتصادية واالجتامعية؟ هل يوجد فهم لجوانب التحيز الجندري وأثر الحرب عىل قدرة الناس عىل دخول سوق العمل
والحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم  ...إلخ؟ وكيف ت ُعالج هذه العالقة؟
•كيف تساهم التدخالت أثناء النزاع وما بعد النزاع (التدخالت العسكرية ونزع السالح والتدخالت السياسية ،مثل مفاوضات
واتفاقيات السالم ،استغالل املوارد ،االستثامرات األجنبية املبارشة ،قروض صندوق النقد الدويل واملؤسسات املالية األخرى،
املساعدات التنموية ،املساعدات اإلنسانية ،استثامرات الحكومات الوطنية ،وغريها) يف لجم (أو تعزيز) التمتع بحقوق
اإلنسان ،والسيام الحقوق االقتصادية واالجتامعية؟
•كيف تبدو يف هذا السياق تحديدا ً العالقة بني تدابري التقشف والنزاع؟ وكيف يتم من خاللها التمييز بني الجنسني؟
•هل يشكل اقتصاد الرعاية غري مدفوع األجر جزءا ً من التحليل االقتصادي العام للحكومة أو املؤسسات املالية الدولية؟ وكيف
يبدو هذا االقتصاد؟ ال مفر من حصول تضخم كبري يف حجم اقتصاد الرعاية يف سياق ما بعد النزاع ،هل توجد احتياجات
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رعاية محددة تلبيها النساء بدالً من الدولة؟ كيف ميكن تغيري ذلك؟ ما هي احتياجات البالد االستثامرية من أجل تحرير
النساء من عبء الرعاية غري مدفوعة األجر؟
•كيف تقرتض البالد املال وملاذا؟ ما هي الرشوط التي تضعها مؤسسات التمويل الدولية عىل الحكومات الوطنية يف سياق
معني؟ وهل هي رشوط مناسبة أم تقيد حقوق اإلنسان ،والسيام الحقوق االجتامعية واالقتصادية؟
•من هي األطراف املقرتح تحليلها؟ هل ميكنك تحديد األطراف املؤثرة املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؟ ما هي
املؤسسات/الدول «الصديقة»؟ كيف ميكن لتحليالتنا أن تحتل مساحة أكرب يف الحيز الرسمي/العام؟
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يقدم هذا الدليل بعض املعلومات حول كيف ميكن
لإلقتصاد السيايس النسوي تعزيز التحليل النسوي لألسباب
الجذرية للنزاع ووضع مسارات مستقبلية لتحقيق السالم
املستدام .يعتمد هذا الدليل بشكل كبري عىل تجربة
عمل رابطة النساء الدولية للسالم والحرية عىل السياقني
الوطني والدويل .ومع ذلك ،فإنه يستهدف رشيحة واسعة
من بناة السالم ،ويقدم طرقاً وآليات حول أهمية فهم
االقتصاد السيايس للحرب والسالم واستخدام االقتصاد
السيايس النسوي لتصور مجتمعات منزوعة األسلحة
ومبنية عىل قيم التضامن والعدالة واملساواة.
نرمي من هذا الدليل إىل مساعدة الخرباء والخبريات
خالل التباحث يف قضايا خاصة بتحليل االقتصاد السيايس
لسياقات النزاع وما بعد النزاع.
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