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دور المرأة ومكانتها

يف  سواءٌ  باإلرهاب،  املرأة  صلَة  هذا  كتابها  يف  كوك  جوانا  املؤلفُة  تُبرز 
دعمه والتشجيع عليه، أو يف محاربته والوقاية منه. وتتتبَّع املؤلفُة ظهور 
مع  اإلرهاب،  ملكافحة  األمريكية  الوطنية  اخلطابات  يف  عموًما  النساء 
اإلرهاب  مكافحة  يف  املرأة  إسهام  عن  الرئاسية  بالتصريحات  العناية 
ورصَدت  ترامب.  ودونالد  أوباما،  وباراك  بوش،  الرؤساء جورج  يف حكم 
املؤلفُة التطورات التي رافقت مشاركَة النساء يف مبادرات جهود مكافحة 
اإلرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر؛ إذ جعلت اإلدارةُ األمريكية وضَع املرأة 
وناقشت  األرض،  على  وجهودها  خططها  لنجاح  مقياًسا  أفغانستان  يف 
هة لتحسني وضع املرأة يف املجتمعات  املؤلفة خطَر اخللط بني اجلهود املوجَّ
التداخَل بني  إذ الحظت  التطرف واإلرهاب؛  املتعلِّقة مبحاربة  واألهداف 
املرأة األفغانية  يتعلَّق باستغالل )مظلومية(  هذين املجالني، وال سيَّما ما 

لدعم قضية احلرب.
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رصد ومسح وتحليل
َل إدارة الرئيس ترامب نحو اهتمام أقلَّ باإلرهاب  ترصد كوك حتوُّ
ة،  مقارنًة بإدارتي بوش وأوباما، وتشير إلى كثير من التطوُّرات املهمَّ
التمويَل  زاد  الذي  2017م،  لعام  واألمن  للسالم  املرأة  قانون  مثل 
والوكالة  اخلارجية،  وِوزارة  الدفاع،  ِوزارة  الصلة يف  ذات  لألنشطة 
ة على وضع تنظيم  ولية. وتُلقي كوك نظرًة عامَّ األمريكية للتنمية الدَّ
داعش وتنظيم القاعدة يف البلدان التي كانت هدًفا جلهود مكافحة 

اإلرهاب، مع استمرار جهود حتقيق االستقرار.

وتقوم الكاتبة أيًضا مبسح سياسات وزارة الدفاع، ووزارة اخلارجية، 
أفغانستان  يف  وممارساتها  ولية،  الدَّ للتنمية  األمريكية  والوكالة 
يف  االجتماعي  والنوع  املرأة  دور  وتقييم  واليمن،  وسوريا  والعراق 
يف  النساء  جهوَد  وتصنِّف  اإلرهاب.  ملكافحة  األمريكية  املبادرات 
مكافحة اإلرهاب وتدرسها وحتلِّلها، مع وضع اليد على العوامل التي 
لدعم  احلرجة  والدوافع  الوكاالت،  هذه  املرأة يف  مشاركة  تؤثِّر يف 
دمج النساء. وتلقي الضوء أيًضا على اخلطاب واملمارسة املتعلَِّقني 
الرسمية  اإلرهاب  مكافحة  خطابات  أن  على  وتصرُّ  باإلرهاب، 
الكاتبُة  م  تقدِّ وال  الشعوب.  عند  خاصٌّ  وقع  لها  باملرأة  املتصلة 
تعريفات صريحًة للمصطلحات األساسية املستعملة مثل )اإلرهاب( 
وتفسيرها.  استعمالها  بكيفية  تُعنى  ولكنها  اإلرهاب(  و)مكافحة 
وحتثُّ احلكوماِت على اإلكثار من املبادرات السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية؛ فاحلرُب العسكرية عاجزة عن جتفيف منابع 

اإلرهاب يف املجتمعات.

املجاالت  امليدانية يف  التحقيقات  نقًصا يف  أن هناك  الكاتبُة  وترى 
إسهامات  وترصد  األمنية،  النِّْسوية  للدراسات  احلاسمة  الرئيسة 
يف  العراق،  يف  أمنيَّات  ناشطات  بوصفهنَّ  أواًل  ومكانتهنَّ  النساء 
املتعلِّق  نشاطهنَّ  يف  اجلدَل  وتناقش  اللبُؤات،  فريق  مثل  َوَحدات 
د لتحقيق االستقرار ومكافحة اإلرهاب. وتسرد  بجهود مكافحة التمرُّ
ُخطَط العمل الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن، ومبادرات أخرى؛ 
كإعادة إعمار املقاطعات ألنظمة التضاريس البشرية، وِفَرق املشاركة 

النسائية، وِفَرق الدعم الثقايف. 

الواليات  بَتُهنَّ  درَّ الالتي  األمنيَّات  العامالت  أثر  الكتاُب  ويوِضُح 
وأفغانستان.  والعراق  اليمن  يف  أخرى  بطريقة  ودعَمتُهنَّ  املتحدة 
دة  املتشدِّ النسائية  األنشطَة  احلسبان  يف  الكتاُب  يأخذ  وأخيًرا، 

اجلهود  يف  تأثيرها  مدى  يف  للنظر  وداعش؛  القاعدة  تنظيمي  يف 
د  وحتدِّ و2019م.   2001 عامي  بني  تأثيرها  كيفية  يف  الدفاعية، 
مبكافحة  املتعلِّقة  اخلطابات  يف  علمية  مجاالت  سبعة  الكاتبُة 
 )2 باألمن.  ون  1( املختصُّ النساء وهي:  التي تشير جلهود  اإلرهاب 
حلُّ النزاعات واملصاحلة وإعادة اإلعمار. 3( حقوق املرأة والتمكني 
واملساواة. 4( أثرها يف املجتمع. 5( نشاطها يف املجاالت احمللِّية. 6( 

ضحايا اإلرهاب. 7( النساء الناشطات اإلرهابيات.

استعراض شامل
تبعتها،  التي  والعواقب  سبتمبر،   11 بأحداث  كتابها  املؤلفُة  تفتتح 
وحيثيَّات احلرب على اإلرهاب، وتشير إلى قلَّة الدراسات التي تُعنى 
بجهود النساء يف مكافحة اإلرهاب يف أفغانستان، والعراق، واليمن، 

وسوريا، وغيرها من الدول. 

اجلديد،  باألمر  ليس  اإلرهابية  احلركات  يف  النساء  انخراط  إن 
فمنظمات مثل حركة منور حترير تاميل إيالم )LTTE( السيريالنكية 
 )PKK( ال الُكردستاني كان نصُف أعضائها من النساء، وحزب العمَّ
ذت النساء أكثر  اعتمد كثيًرا على النساء يف عملياته اإلرهابية. ونفَّ
وبوكو  كالقاعدة،  إرهابية  منظمات  باسم  إرهابي  هجوم   300 من 
الصعيد  وعلى  الباكستانية.  وطالبان  الصومالية،  والشباب  حرام، 
العاملي بلغت النساء ما ال يقلُّ عن 13% من مجموع 41,490 فرًدا 

التحقوا بتنظيم داعش من مختِلف البلدان.

ويتناول الكتاُب تطوُّر اشتراك املرأة وبروزها يف الساحات األمامية يف 
مشاريع مكافحة اإلرهاب يف اإلدارة األمريكية منذ 2001م، ويأخذ 
ر املراكز الرئيسة.  يف احلسبان العوامَل الرئيسة التي جعلتها تتصدَّ
ويتتبَّع الكتاُب تطوُّر اخلطابات واملمارسات املتعلِّقة باملرأة يف مكافحة 
اإلرهاب منذ بداية احلرب العاملية الثانية، ويلقي نظرةً على عدد من 

املخاوف املتعلِّقة بكيفية النظر إلى املرأة وإشراكها يف هذا املجال.

إضافة إلى ما سبق يتيح الكتاُب قاعدًة علمية لفهم شراكة النساء 
باألدوار  املتعلقِة  تلك  سيَّما  وال  األمن،  جوانب  جميع  يف  وتقييمها 
مات  السِّ أهم  أن  املؤلفُة  وترى  اإلرهاب.  ومكافحة  )اجلندرية( 
العنيف  التطرف  ازدياُد  هي  الثالثة  األلفية  ميَّزت  التي  األساسية 
واإلرهاب، وتعاُظم أثر النساء يف العنف السياسي، سواءٌ يف االنتظام 
مع  سيَّما  وال  عموًما،  اإلرهاب  محاربة  يف  أو  إرهابية  جماعات  يف 
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األموال الضخمة التي استُثمرت يف مكافحة اإلرهاب، فحسب وزارة 
أفغانستان  للحرب يف  صت  ُخصِّ التي  امليزانية  إن  األمريكية  الدفاع 

ر بنحو 1.6 تريليون دوالر. والعراق بني عامي 2001 و2016م تُقدَّ

 وحاولت الكاتبُة االستفسار عن التغيُّرات التي طرأت على املؤسسات 
مع إدماج النساء يف هذه البرامج؛ فقد دفعت احلرُب املباشرة على 
وإلى  املستهَدفة،  الدول  ان  سكَّ مع  التعامل  إلى  األمريكيني  اإلرهاب 
مع  وللتعامل  للمرأة.  احمللِّية  والنظرة  الثقافات  احلسبان  يف  األخذ 
النساء يف العراق وأفغانستان، دخلت النساءُ األمريكيات يف اخلطوط 
عم الثقايف واالقتصادي؛  األمامية لهذه الصراعات، وذلك باالهتمام بالدَّ
ان  فَن لتغيير قوة التفاعالت العسكرية مع السكَّ إليجاد األمن، وقد ُوظِّ

املدنيني؛ ألن املجتمع لن يقبَل تعامل رجال أجانَب مع النساء.

قامت كوك بعمل ممتاز يف حتليل السياسات واخلطابات واملبادرات 
ة وغنية عن دراسات األمن  م رؤيًة عامَّ منهجّيًا، مما جعل كتابها يقدِّ
النِّسوية، واملعايير التأسيسية التي تطوَّرت يف هذا املجال منذ أحداث 
ة عن كثير من أنشطة مكافحة اإلرهاب  م نظرةً خاصَّ 2001م، ويقدِّ
من منظور )جنساني(. يف الوقت نفسه تغاضى الكتاُب عن مواضيَع 
ولية، وغزو العراق وأفغانستان،  ة؛ مثل أثر السياسات واملصالح الدَّ مهمَّ
واحلرب على اإلرهاب، واإلرهاب احلديث وازدهاره. على أن الكاتبة 
ذكرت بوضوح أن األسئلة التي أثارها الكتاُب أكثر من األجوبة التي 
أجاب عنها، وهذا مما يفتح املجاَل للبحث املستقبلي لالستفادة من 

إطار عملها يف الوكاالت واملواقع املذكورة يف الكتاب.

هيكل الكتاب
جعلت املؤلفُة كتابها يف ستة فصول رئيسة، يُعنى الفصل األول منها 
بالدراسات املختلفة عن اإلرهاب، مشيًرا إلى ثالثة مجاالت علمية 

األمن  ودراسات  واألمن.  والسالم  باملرأة  املتعلِّقة  الدراسات  هي: 
ة  النِّسوية يف موضوع األمن واالستخبارات. ودراسات اإلرهاب املهتمَّ
باملرأة وأثرها يف اجلماعات اإلرهابية. وذلك بتحديد كيفية قيام كلِّ 
رئيس بتوضيح نهجه يف مكافحة اإلرهاب، واملهامِّ التي نهضت بها 

النساءُ يف إدارته.

وأوباما  بوش  إلدارتَي  الرئيسَة  اخلطاباِت  الثاني  الفصل  ويرصد 
رت وزارةُ الدفاع ووزارة  املتعلِّقَة باملرأة ومكافحة اإلرهاب، وكيف فسَّ
ات  ولية هذه املهمَّ اخلارجية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدَّ
الرئيس  اهتمَّ  وقد  ة.  اخلاصَّ ممارساتها  يف  وطبَّقتها  )اجلندرية( 
دة ذات صلة مبكافحة اإلرهاب:  السابق بوش بثالثة خطابات محدَّ
املنتجة  والظروف  الدميقراطية،  وتعزيز  اإلرهاب،  على  احلرب 
ا يف اجلهود  د متاًما أن النساء مؤثِّرات جّدً لإلرهاب. وبات من املؤكَّ
العسكرية لتعزيز احلقوق الدميقراطية واملساواة والتعليم والصحة 
املتحدة يف  الواليات  ت  استمرَّ أوباما  الرئيس  والتوظيف. ويف عهد 
دت على تعزيز الِقيَم األمريكية )كما يُفهم  حربها على اإلرهاب، وشدَّ
من منظور الدميقراطية(، وحاولت استهداَف املظالم األساسية التي 

قد تدفُع املواطنني إلى املشاركة يف التطرف العنيف. 

للجهود  ر  املَؤطِّ أثرها  لعمق  الدفاع  بوزارة  الثالث  الفصل  ويهتمُّ 
نطاًقا  األوسع  األمنية  واجلهود  اإلرهاب  ة مبكافحة  األمنية اخلاصَّ
ًدا جهوَد وزارة الدفاع األمريكية يف هذا املجال، وأثر  يف اخلارج، مؤكِّ
املرأة اجلذري والرئيس يف دعم جهود مكافحة اإلرهاب واالنخراط 
فيها؛ كإنشاء َوَحدات جديدة مثل فريق اللبُؤات؛ الستيعاب التفاعل 
مكافحة  يف  اجلادِّ  واإلسهام  وأفغانستان،  العراق  يف  النساء  مع 

التطرف وإحالل االستقرار.
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النساء  ومشاركة  األمريكية  البرامج  لبعض  الرابع  الفصل  ق  ويتطرَّ
طويل  تاريٌخ  والنساء  اإلرهاب  مكافحة  برامج  من  لكلٍّ  إذ  فيها؛ 
مع  الشراكة  مببادرة  االهتماَم  املتحدة  الوالياُت  وحاولت  مشترك. 
سبتمبر   11 أحداث  بعد  ست  أُسِّ التي   )MEPI( األوسط  الشرق 

ت بتمكني املرأة وجعلها عنصًرا أساسّيًا فيها.  2001م، والتي اهتمَّ

ويحلِّل الفصل اخلامس تطوُّر املرأة يف مجال اخلطابات واملمارسات 
ولية.  الدَّ للتنمية  األمريكية  الوكالة  يف  اإلرهاب  مبكافحة  املرتبطة 
يف  اإلسهام  على  باستمرار  للنساء  الوكالة  حثِّ  من  الرغم  وعلى 
املجال األمني إلرساء الدميقراطية واحلدِّ من الفقر، ملعاجلة املظالم 
األساسية املتعلِّقة باإلرهاب، ياُلَحظ التردُّد يف البدء يف استقطاب 

النساء يف جهود مكافحة اإلرهاب. 

ة التي حدثت منذ سنة  وينظر الفصل السادس إلى التغيُّرات املهمَّ
2017م مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب وهزمية تنظيم داعش 
اإلرهابي على األرض، والتحوُّالت الكبيرة يف مشاركات النساء سواء 
مع اجلماعات اإلرهابية، أو مع قوات مكافحة اإلرهاب. ويعود بنا 
يف  ويأخذ  و2017م،   2001 عامي  بني  املبادرات  إلى  الفصُل  هذا 
احلسبان الدروَس املستفادة من اإلدارة السابقة يف موضوع اإلرهاب. 
ويتناول هذا الفصل أيًضا نهَج مكافحة اإلرهاب الذي اتبعته إدارةُ 
التي  الرئيسة  والبيانات  اإلستراتيجيات  بتحليل  وذلك  ترامب، 
املستفادة  والرؤى  الرئيسة  باملجاالت  االهتمام  مع  إدارتُه،  صاغتها 

من إدارتي بوش وأوباما لتقييم أهميَّة هذه اجلوانب لدى النساء. 

المرأة واإلرهاب
غالًبا ما يظلُّ التطرف النِّسوي يف اإلرهاب والعنف السياسي غامًضا 
يف الدوائر احلكومية وبني اخلبراء، يف حني ال تزال دراساُت األمن 

رد  النِّسوي )FSS( نفُسها مجااًل محدوًدا نسبّيًا، إال أنها يف تطوُّر مطَّ
ا منطقّيًا وواقعّيًا على التفكير الثنائي فيما يتصل باألدوار  لتكوَن رّدً
يات التي تواجه املرأةَ الناشطة  )اجلندرية( يف األمن، ومجاراة التحدِّ

يف املمارسة األمنية.

، وإلى  وعلى مدار التاريخ نُظر إلى املرأة على أنها كائن سلميٌّ وسلبيٌّ
الرجل على أنه كائن عنيف وقويٌّ ومؤثِّر. وملَّا كانت النِّسويات حتاول 
أن هذا  الكاتبُة  وتغييرها، الحظت  التقليدية  الثنائيات  َي هذه  حتدِّ
التصوُّر )اجلندري( عن إسهام كلٍّ من الرجل واملرأة يسيطر أيًضا 
البلدان.  بني  ولية  الدَّ الَعالقات  يخصُّ  فيما  العاملية  السياسة  على 
رة هي املسيطر على أحكامنا يف الرجال  مات العضوية املتَصوَّ فالسِّ
والنساء، ومكانة كلٍّ منهما يف املجتمعات. ويُعنى هذا الفصل األول 
بكيفية إدراج املرأة يف الهياكل األمنية، العوامل التي أدَّت إلى ظهورها 
يف الساحات األمامية للسياسة العاملية. وعلى نحو دقيق يهتمٌّ هذا 
البحُث بالواليات املتحدة، وكيفية دمج النساء يف مكافحة اإلرهاب، 
وآثار الدمج يف سياسات مكافحة اإلرهاب، واملؤسسات املختلفة التي 
تُسهم إسهاًما كبيًرا يف جهود مكافحة اإلرهاب، والتحقيق عن كثَب 

يف سياساتها وممارساتها. 
ة  ومع أن هناك فيما يبدو إمياًنا كبيًرا بني اخلبراء - كما تبنيِّ عدَّ
دراسات - بقابلية النساء للقيام باألعمال اإلرهابية، وممارسة العنف 
مكافحة  يف  املرأة  أثر  فهم  يف  قصوٌر  هناك  يزال  ال  الرجال،  مثل 
أنهنَّ )احَللْقة  النساء املسلمات على  يُنَظر إلى  اإلرهاب. وغالًبا ما 
املفقودة( يف مشاريع بريطانيا ملكافحة التطرف ومكافحة اإلرهاب؛ 
صني )األكادمييني( وصانعي القرار يف تسليط  وذلك إلخفاق املتخصِّ
التي  هي  املفقودةُ  احَللْقة  وهذه  الظاهرة.  هذه  على  ة  بدقَّ الضوء 

دفعت الكاتبَة إلى تأليف هذا الكتاب. 
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بين بوش وأوباما
ظلَّ اإلرهاب مصدَر قلق رئيًسا للسياسة اخلارجية واألمن يف الواليات 
املتحدة بني عامي 2001 و2017م؛ إذ ُوضَع يف نهج شامل موزَّع بني 
مختِلف املؤسسات، وهذا مما أدَّى إلى االهتمام بجهود املرأة وال سيَّما 
وملَّا  اإلنسانية.  واملساعدات  والتنمية  الدميقراطية  بتعزيز  يتعلَّق  ما 
كانت التنميُة عنصًرا أساسّيًا لألمن، اكتسبت جهوُد مكافحة التطرف 
ولية لإلسهام  العنيف اهتماًما أكثَر دفع الوكالة األمريكية للتنمية الدَّ
بجهودها يف األمن، ووضع خطة بعيدة املدى ملكافحة التطرف العنيف. 
والدميقراطية  التنمية  الناجتة عن  اآلثار  املسؤولون  استوعَب  وبهذا 

ومتكني املرأة يف دعم جهودهم يف مكافحة اإلرهاب. 

ظلِّ  يف  اإلرهاب  تطوُّر  سبُل  إلى  ة  عامَّ حملًة  الثاني  الفصل  م  يقدِّ
إدارتي بوش وأوباما، وكيف صاغ الرئيسان إستراتيجيَّتيهما ملكافحة 
اإلدارات.  هذه  يف  ة  مهمَّ ظاهرة  املرأةُ  أصبحت  وكيف  اإلرهاب، 
ويُختَم الفصُل بتلخيٍص للخطابات الرئيسة املتعلِّقة باملرأة يف أثناء 
إدارتَي بوش وأوباما. ولفهم اخلطابات واملبادرات يف وزارة الدفاع 
للتنمية  األمريكية  والوكالة  األمريكية  اخلارجية  ووزارة  األمريكية 
اإلرهاب،  ملكافحة  األمنية  اإلستراتيجية  يف  وإسهاماتها  ولية،  الدَّ
تُبرز الكاتبة ظهوَر املرأة يف الساحات األمامية على مدى السنوات 
الستَّ عشرة )من 2001 إلى 2017م( من خطاب مكافحة اإلرهاب 
اخلطط  أن  إلى  وتشير  وأوباما،  بوش  إدارتي  ظلِّ  يف  وممارساته 
ِقبَل اإلدارات  التي اعتُمدت لتمكني املرأة لقيت أحياًنا مقاومًة من 
والوكاالت املذكورة آنًفا، وذلك لسيطرة الرؤى )اجلندرية( التقليدية 
اإلرهاب  ومكافحة  واحلرب  العنف  مجاالت  أن  ترى  التي  عليها 

مجاالٌت ذكورية ال مكاَن للنساء فيها.

وجه  على  باملرأة  تتعلَّق  رئيسة  جوانَب  ثالثة  الكاتبُة  وأكَّدت 
املرأة ومتكينها  2( حقوق  النساء اخلبيرات األمنيَّات.   )1 التحديد: 
ومساواتها مع الرجل. 3( مظلوميَّة املرأة. وكانت جنَّدت إدارةُ بوش 
على  والقضاء  ولي  الدَّ اإلرهاب  ملكافحة  احلكومية  مؤسساتها  كلَّ 
الراعية والداعمة  اجلماعات اإلرهابية، وذلك باالهتمام باألقطاب 
من  وراءها؛  الكامنة  ة  الهشَّ السلبية  الظروف  مبعاجلة  وأيًضا  لها، 
على  اجلماعات  هذه  ساعدت  التي  وتخلُّف،  وتهميش  وجوع  فقر 
ت أيًضا بجهود تعزيز الدميقراطية والتنمية البشرية  االزدهار. واهتمَّ
القاعدة  تنظيما  اهتمَّ  كيف  أيًضا  الفصل  ويوِضُح  واالقتصادية. 
يف  سيَّما  وال  النساء،  بها  يُعنى  التي  التنمية  بجهود  ا  جّدً وداعش 

املناطق التي حكماها وسيطرا على ثرواتها.

وبحَسب ما أوردته الكاتبة لم تتغيَّر األمور كثيًرا بتولِّي باراك أوباما 
اإلرهاب  مكافحة  يف  نهُجه  اتََّسم  إذ  2009م؛  يناير  يف  الرئاسة 
ة كَمقتَل أسامَة ابن  باالستمرارية وبعض التحوُّل، تخلَّلته أحداٌث مهمَّ
الدن يف 2 مايو 2011م، والربيع العربي، وبزوغ تنظيم داعش؛ إذ ُسلِّط 
الضوء باستمرار على مكافحة األصولية والتطرف العنيف، واالهتمام 
باجلهود الوقائية غير املباشرة. وأشرفت رئاسُة أوباما أيًضا على أول 
خطة عمل وطنية يف البالد للمرأة والسالم واألمن يف عام 2011م، 
َعت اخلطابات عن املرأة واألمن يف جميع أنحاء البالد. وقد  التي وسَّ
الضوَء  2011م  لعام  اإلرهاب  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجيُة  سلَّطت 
على سياسة أوباما املتمثِّلة يف تفكيك الشبكات اخلِطرة وتقليل احتمال 
يات واملُثل التي تتبنَّاها  حصولها على موِطئ قدم، مع احلفاظ على احلرِّ
أمريكا، وعلى جتنيد كل مؤسسات الدولة وتكاتفها ملكافحة اإلرهاب، 

مما يضمُن الطرَق الوقائية الناجحة يف الزمان واملكان املناسبني.
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وزارة الدفاع
العسكرية  اجلهود  يف  الرائدة  اإلدارةَ  بوصفها  الدفاع،  وزارةُ  تبقى 
والدفاعية، الوكالَة األكثر تنفيًذا وارتباًطا بأنشطة مكافحة اإلرهاب. 
ت هذه الوزارةُ بالنساء الناشطات األمنيَّات يف قوات الدفاع  وقد اهتمَّ
ت  واهتمَّ احلليفة،  املجتمعات  ويف  الشريكة،  القوات  ويف  ة،  اخلاصَّ
والدول  الغرب  على  محتَمل  أمنيٌّ  خطر  أنهنَّ  على  أيًضا  بالنساء 
، ظلَّ  املستهَدفة. ومع أن هذه الوزارة تَُعدُّ حليًفا للنساء وداعًما لهنَّ

إسهام املرأة فيها محدوًدا على مدار عقود.

ويؤكِّد الفصل الثالث أن للبيئة احملافظة التي واجهتها أمريكا يف العراق 
وأفغانستان واليمن أثًرا واضًحا يف هذا التطوُّر؛ إذ ُفرض على قوات 
ات  املهمَّ النساء مساحًة أرحَب من  الواقع، ومنُح  التأقلُم مع  اجليش 
والواجبات هناك. يف حني كان اإلسهام االجتماعيُّ للمرأة يف اإلرهاب 
مات الرئيسة التي يجب فهُمها وتقييمها، وكان هناك غموٌض  من السِّ
يف فهم األسباب التي تدفع النساء لالنضمام إلى اجلماعات اإلرهابية 
يف املقام األول، فبدأ االهتماُم باستيعاب عوامل الدفع واجلذب التي 
حترِّض النساء على تبنِّي هذه املواقف. على سبيل املثال: تشير حالُة 
العراق إلى أن العنف اجلنسيَّ والذكوري جتاه النساء املستهَدفات قد 
يُستخَدم إلجبارهنَّ على القيام بعمليات انتحارية. وبخالف اجلماعات 
وإعطاءهنَّ  النساء  جتييَش  داعش  تنظيُم  حاول  السابقة،  اجلهادية 
اهتماًما  تزداد  الدفاع  وزارةَ  وهذا مما جعل  ومؤثِّرة،  ة  مهمَّ واجبات 

بدراسة جهودهَنّ وأثرهنَّ يف هذه التنظيمات.

ت الوزارة انتقاداٍت شديدةً فيما يخصُّ تسييرها وإدارتها ملوضوع  وتلقَّ
ن فيها  املرأة، مما دفعها للتفكير يف حلول وإستراتيجيات جديدة تتمكَّ
أهداف  تطوُّر  ومع  وحساسة.  ة  مهمَّ مراكَز  على  التربُّع  من  النساءُ 
ات النساء، فعلى سبيل املثال:  العمليات يف هذه البلدان تطوَّرت مهمَّ
فريق  س  أُسِّ د،  والتمرُّ الفوضى  ومكافحة  والعقول،  القلوب  لكسب 
وأظهَر هذا  العراقيات.  النساء  مع  للتعامل  2003م  عام  اللبُؤات يف 
التحوُّل القيود املختلفة التي تفرضها الوكالُة على وزارة الدفاع؛ ومنها 

مشاركُة النساء يف األعمال القتالية يف اخلطوط األمامية للحرب. 

وزارة الخارجية
لتنفيذ  من الواضح أن وزارةَ اخلارجية األمريكية، بوصفها مؤسسًة 
السياسة األمريكية يف اخلارج، كانت تنظر للمرأة على نطاق أوسَع 
ا - يف جميع  مهّمً النساء  إسهاُم  كان  يف جهودها وممارساتها؛ فقد 
مكافحة  يف   - واألَُسرية  املجتمعية  والبرامج  كالشرطة  الوكاالت 
التطرف العنيف. وُدعم هذا النطاق أيًضا بواسطة التاريخ املؤسسي 
الطويل للواليات املتحدة الذي اهتمَّ بوضع برامج املرأة والنهوض بها، 
ولي لالهتمام بقضايا املرأة  وجتلَّى ذلك يف إنشاء املكتب التنسيقي الدَّ
يف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع سنة 1995م؛ إذ كانت 
حقوُق املرأة ومكانتها مصدَر قلق عاملي. وملَّا كانت مبادراُت مكافحة 

اإلرهاب املرتبطُة بوزارة الدفاع تشمل مجاالت أخرى؛ مثل التنمية، 
لم املجتمعي، بدأ مكتُب مكافحة اإلرهاب  وإسهام املرأة يف إحالل السِّ

يف صياغة إستراتيجيات داخلية ملشاركة املرأة يف اجلهود التشغيلية.

كان  ة وجيزة،  11 سبتمبر مبدَّ أحداث  بعد  أنه  الرابع  الفصل  ويذكر 
للنساء ظهوٌر واسع يف برامج الدولة األمريكية املعنيَّة بحقوق املرأة 
د الرئيس بوش هذه األموَر بوصفها اهتماماٍت  ومتكينها يف املجتمع. وأكَّ
ة لتعزيز الدميقراطية ومعاجلة دوافع اإلرهاب. فمثاًل  سياسيًة مهمَّ
ُسلِّط الضوء على اليمن كونها دولًة تفتقر إلى حكومة مركزية قوية 
مسؤولة أمام شعبها؛ ألن حال املرأة فيها بلغ أدنى املستويات يف العالم. 
ية والتشجيُع على  لذلك أصبح التمكنُي السياسي للمرأة ومحاربُة األمِّ
التوظيف موضوعاٍت بارزةً يف برامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 
اجلهوَد  هذه  بأن  االعتراف  ومع  اخلصوص.  وجه  على  اليمن  يف 
التهديدات  على  والتضييق  ان،  السكَّ إحباط  من  التقليل  أسهمت يف 
رةً مباشرة  اإلضافية للتطرف، إن الكثير من هذه البرامج كانت مؤطَّ

من طرف وكاالت مكافحة التطرف العنيف.

املثالي،  املرأة  بإسهام  االهتمام  يف  وداعش  القاعدة  تنظيما  بدأ 
ى إلى استقطاب  وبخطابات مماثلة حلقوق املرأة يف صفوفهما، مما أدَّ
أعداد كبيرة من النساء وجتنيدهنَّ خلدمة التنظيمني. وملواجهة هذا 
الدفاع والوكالة  م بني كل من وزارة  التطوُّر، كان هناك تنسيٌق منظَّ
ولية، إذ عملت اجلهتان َوفَق تنسيق وثيق بشأن  األمريكية للتنمية الدَّ
ى هذا إلى إيجاد برامَج مشتركة  اجلهود املتعلِّقة باملرأة واألمن. وأدَّ
كبرنامج مشاركة املرأة العراقية، ومع هذا كانت االعتباراُت الدفاعية 

لها األسبقية كما رأينا يف حالة اليمن. 

الوكالة األمريكية 
استقاللها  من  الرغم  على  ولية،  الدَّ للتنمية  األمريكية  الوكالُة  تعمل 
تها الرئيسة  نسبّيًا، يف ظلِّ التوجيه السياسي للحكومة املركزية، ومهمَّ
العمُل على إنهاء الفقر املُدِقع وتعزيز الدميقراطية. فاجلهوُد اإلنسانية 
واإلمنائية التقليدية التي تقوم بها الوكالة تتميَّز من جهود السياسة 
مع  التحوُّل  هذا  وبدأ  والدفاع.  باألمن  املتعلِّقة  األمريكية  اخلارجية 
إدارتي بوش وأوباما اللتني سَعتا إلى تنسيق جهود التنمية وتيسيرها 

لتتفَق مع السياسة اخلارجية للواليات املتحدة وأهدافها األمنية.

حتى لو لم يُذكر ذلك صراحًة، فقد أدَّت هذه الوكالة وظيفًة واضحة يف 
منع التطرف والصراع، وأسهمت يف االستقرار وإعادة اإلعمار وتسيير 
احلكم. ويؤكِّد الفصل اخلامس أنه بدأ االهتمام الواضُح بالنساء يف 
مجال مكافحة اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وُسلِّط الضوء على 
الدول، مثل اليمن، التي ُصنِّفت على أنها الدولة األكثُر عرضًة خلطر 

التطرف، أو ُصنِّفت من حيُث إسهامها يف مكافحة التطرف.

ولية النِشطة يف حتقيق  وقد أدَّت جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدَّ
االستجابة  زيادة  إلى  كالعراق،  املضطربة  البلدان  يف  االستقرار 
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نوًعا  فرض  مما  التنمية،  وعوامل  اإلنسانية  للمساعدات  الداخلية 
ولزيادة  اإلعمار.  وإعادة  د  التمرُّ ومكافحة  النسبيِّ  االستقرار  من 
وتعليمها  املرأة  ة مبكانة  املهتمَّ اجلهود  ودعم  االستقرار  جهود حتقيق 
يات  التحدِّ ملواجهة  الدفاع  وزارة  مع  عملها  الوكالُة  ق  تنسِّ ومتكينها، 
وحتديات  خالفاٍت  معه  جلب  التطوَُّر  هذا  أن  إال  اجلديدة.  األمنية 
جديدًة نتيجة اعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية. نتيجًة لكلِّ هذا 
مكافحة  يف  املرأة  إشراك  كيفية  عن  األسئلة  من  عدًدا  الكاتبُة  تورد 
التطرف العنيف: هل ينبغي ربُط حقوق املرأة وجهود متكينها مبكافحة 
العنيف؟  التطرف  مبحاربة  وأخيًرا  أواًل  االهتماُم  يجب  أم  اإلرهاب؟ 
االهتماُم  يجب  أم  والدميقراطية،  لإلعمار  األولوية  إعطاءُ  يجب  هل 
امليداني يف موظفيها،  الوكالة  تأثير عمل  وما مدى  األمني؟  باجلانب 
وال سيَّما النساِء العامالت يف اخلطوط األمامية؟ وبدَل النظر إلى هذا 
أنه متميِّز ومفيد لألولويات األمنية، كانت هناك مقاومٌة  العمل على 
املَُعدِّ ملكافحة  التنمية  الدخول يف مجال  وتردُّد من بعض اجلهات يف 
التطرف العنيف واإلرهاب. إال أن االهتمام بحقوق املرأة واجه بعَض 
االضطرابات مع وزارة الدفاع، سواء من حيُث النظرة لواجبات املرأة أو 

كيفيُة تنفيذ اخلطط على األرض.

ومع ازدياد انتظام القاعدة وداعش واجلماعات التابعة لهما يف أنشطة 
التنمية، أصبحت النساءُ أكثر استهداًفا يف هذه األنشطة. يف حني كان 
ولية تبذل جهوًدا لفهم  هناك دليٌل على أن الوكالة األمريكية للتنمية الدَّ
دوافع اشتراك املرأة يف التطرف العنيف على نحو أفضل، ولكنَّ هناك 
ندرًة يف البحث الواضح، أو يف ظهور ذلك يف برامج الوكالة األمريكية 

ولية. للتنمية الدَّ

مستقبل المكافحة 
تَُعدُّ إدارة الرئيس ترامب استمراًرا للسياسات التي وضعتها اإلداراُت 
تؤثِّر خطاباُت  وأوباما من قبل،  الرئيسني بوش  ِغرار  السابقة. وعلى 

يستخدمها  التي  وإجراءاتها  واخلارجية  واألمنية  الداخلية  السياسة 
ولية للواليات املتحدة. ترامب يف َجدوى اخلطط والوسائل األمنية الدَّ

وترى املؤلفة يف الفصل السادس األخير أن مكافحة اإلرهاب لم تُعد 
األمريكي؛  القومي  األمن  أولويات  بني  الصدارة  مركز  على  تستحوذ 
وروسيا  املتحدة  الواليات  العظمى:  القوى  صراعاُت  عليها  ت  غطَّ إذ 
االتفاق  من  ترامب  كموقف  األخرى؛  البارزة  واإلجراءاُت  والصني، 
مالية وبرنامجها النووي،  النووي اإليراني، والتردُّد يف مواجهة كوريا الشَّ
مع محاولة الدخول يف مناقشات مباشرة تتعلَّق بنزع السالح النووي. 
وقد اهتمَّ ترامب أيًضا بعدد من املوضوعات؛ كالوعد ببناء جدار عازل 
القادمني عبر  عًيا أن املكسيكيني  على طول احلدود مع املكسيك، مدَّ

رات وجناةٌ ومغتصبون.  اُر مخدِّ احلدود جتَّ

لتحقيق  اللغة )اجلندرية(  الضوء على  ترامب   فضاًل عن ذلك سلَّط 
ى  وأدَّ القومي،  األمن  بأزمة  ملا وصفه  الدعم  غايات سياسته، وحشد 
متويل  يف  خالفات  إلى  أيًضا  احلدودي  اجلدار  يف  النقاُش  هذا 
الكونغرس لهذا املشروع. ولكسب رضا كثير من األمريكيني وأصواتهم، 
واملهاجرين،  املسلمني  جتاه  الكراهية  خطاَب  أيًضا  ترامب  استثمر 
واهتمَّ بالُهويَّة التاريخية ألمريكا. ومع أن السياسَة التي تتَّبعها إدارته 
يف املنطقة ظلَّت غامضة، واصلت إدارتُه االهتمام بالقضايا الرئيسة 
مثل أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، لكنَّ الصورة ما زالت ضبابية، 
أثر  تضاؤل  مع  غيُر مضمون،  الطويل  املدى  على  االستقرار  وضمان 

الواليات املتحدة يف أماكن النزاع. 

والوكاالت  باإلدارات  االهتمام  يف  ملحوٌظ  حتوُّل  أيًضا  هناك  وكان 
زيادة  مع  األمنية،  واجلهود  األمريكية  اخلارجية  السياسة  طليعة  يف 
االستثمار يف وزارة الدفاع األمريكية، ونقصه يف كلٍّ من ميزانية وزارة 
ظلَّت  إذ  ولية؛  الدَّ للتنمية  األمريكية  والوكالة  األمريكية  اخلارجية 
املناصُب الدبلوماسية الرئيسة يف اخلارج شاغرة، مما سيكون له أثٌر 

سلبيٌّ يف عمل هذه الوكاالت.
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