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 الكتابب تعريف

ّالتّالجهاديةّالنسويةّمفّالقاعدةّإلىّالدولةّاإلسالميةتشكّ 

ّإعداد:ّمحمدّأبوّرمَّافّوحسفّهنيَّة.

ّاألردفّوالعراؽ.يبرت،ّمكتبّشّاّرالناشر:ّمؤسسةّفريد

 صفحة.551ّـّويقعّفي7102ّسنةّالكتابّصدرّ

ّ:يتألؼّالكتابّمفّقسميفّرئيسيفّو

تطورّالجهاديةّالنسويةّوالمراحؿّالتيّمرتّبهاّوالتحوالتّالتيّعبػرتّمػفّلػالؿّيتناوؿّّ:القسم األول منه* 
ىّاأليديولوجيات،ّباإلضافةّإلىّتطورّدورّالمرأةّفيّالتياراتّالجهاديةّمفّجهة،ّولطابّتمؾّالتيػاراتّوالفتػاّو

ىّالجماعػػاتّالسػػمفيةّالدينيػػةّمػػفّجهػػةّولػػر .ّوتتبػػعّأيضػػاّالجػػذورّالوهابيػػةّوالرؤيػػةّالقطبيػػةّوكيفيػػةّانتقالهػػاّإلػػ
 .القاعدةتنظيـّّّـ األفغاني،ّومفّثّ ّالجهاديةّالمحمية،ّوصوالّلتجربةّالجهادّالعالمي

يعػال ّالعديػدّمػفّالحػاالتّالنسػائيةّالجهاديػة.ّويػذكرّكيفيػةّانتقػالهفّإلػىّعػالـّالقاعػدةّّ* بينما القسم الثاان::
 دفعتهفّإلىّسمؾّهكذاّطريؽ.ّمعّذكرّالعوامؿّومعرفةّاألسبابّالتيّ،والجماعاتّالجهادية

والمػؤثراتّالتػيّدفعػتّّالتحػوؿّالقػويّفػيّمشػاركةّالمػرأةّودورهػاّمػعّتنظػيـّ داعػش الكتابّيسمِّطّالضوءّعمػىّ
،ّوقػػدّلصػػصّالباحثػػافّ،ّفقبػػؿّذلػػؾّكانػػتّمشػػاركةّالمػػرأةّمقتصػػرةّعمػػىّأدوارّثانويػػةّوليسػػتّرئيسػػيةنحػػوّذلػػؾ

هـّلتحػاقالمعّذكرّاألسبابّوالعوامػؿّالتػيّأدتّفصالّكامالّلدراسةّحاالتّمميزة،ّمفّمنتِسباتّتنظيـّداعشّ
ّحممةّالشهاداتّاألكاديميةّالعميا.العائالتّالمرموقةّّوّوبالذاتّبناتبالتنظيـ،ّ

ّ

ّأهػـّوّأقسػاـّوفصػوؿّوفقػراتّالكتػاب،ّالضػوءّعمػىّسػمِّطن،ّ،ّالذيّالّيتجاوزّعشريفّصفحةهذاّالمملصفيّّو
ػػؿّإليػػاّالباحثػػافّفيّزاّمػػفّأفكػػار،ّّوهػػمػػاّجػػاءّفي ،ّممتػػزميفّتسمسػػؿّالكتػػابّمػػاّعرضػػا ّمػػفّمواضػػيعبػػدةّمػػاّتوصَّ

ّ.األصميّلسهولةّالرجوعّإلياّلمفّأرادّالتوسُّع
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 :المقدمة

بعػػدّتطػػورّاأليديولوجيػػةّالجهاديػػةّالنسػػويةّعبػػرّسمسػػمةّمػػفّالمراحػػؿّالتاريليػػةّوالظػػروؼّالسياسػػيةّوالتحػػوالتّ
يّلضػعّلػاّعالمػافّتػالّةاالسػتعماريالحالػةّاالجتماعية،ّولدتّاألصوؿّالمؤسسػةّالنسػائيةّالجهاديػةّفػيّالػرحـّ

تسػتندّإلػىّمواجهػةّ ّتّجهاديػةّنسػويةّمنذّسقوطّدولةّاللالفةّالعثماني،ّحيثّبػرزتّحػاالّالعربيّواإلسالمي
ّالتضػامنياتالمرأةّعمىّأدوارهاّالتقميديػة،ّولكػفّتتطػورّنمػطّجديػدّمػفّالجهاديػاتّّمعّمحافظةالعدوّالقريبّ ّ

/.ّودلمتّالجهاديػةّالنسػائيةّفػيّطػورّالجػدؿ0121ّعدّاشتدادّالحربّالباردةّوبروزّالمسألةّاألفغانيةّعاـّ/ّب
عػػادةّالتعريػػؼّل َـّّطبيعػػةّدورّالمػػرأةّفػػيّالحركػػاتّالجهاديػػة،ّوالنقػػاشّواا كػػافّاالحػػتالؿّاألمريكػػيّلمعػػراؽّعػػاـّثػػ

أحػػدّالمراحػػؿّالهامػػةّفػػيّتطػػويرّاإليديولوجيػػةّالجهاديػػة،ّوتػػـّدمػػ ّاألبعػػادّالجهاديػػةّالمحميػػةّوالعالميػػة7112ّّ
 . الفجوةّبيفّأنصارّ جهادّالعدوّالبعيد ّوأنصارّ جهادّالعدوّالقريبّوتجسير

عػادةّالتموضػعّفػيّالعػالميفّالعربػيّّيـّالقاعػدةّمػفّتطػويرّاسػتراتيجياتّجديػدةّلمتمػددّواالنتشػار،فتمكفّتنظػ واا
ّعمػػىّالمزاوجػػةّبػػيفّقتػػاؿ ّالعػػدوّالقريػػب ّوّ العػػدوّالبعيػػد ّكػػافّذلػػؾّمػػفّلػػالؿّدمػػ ّالبعػػدّ واإلسػػالمي،ّتقػػـو

لنكايػة،ّبػؿّأصػبحتّتسػعىّإلػىّالقاعديّالعالميّمعّالبعدّالمحمي،ّولـّتقتصػرّأجنػدةّالجهاديػةّعمػىّاألذىّوا
ّفوبػػدأّ،السػػيطرةّوالتمكػػيف،ّفبػػدأتّالنسػػاءّدالػػؿّالحركػػاتّالجهاديػػةّلػػالؿّهػػذ ّالحقبػػةّبتأسػػيسّرؤيػػةّلاصػػة

وانلػػػرطفّفػػػيّأنشػػػطةّجهاديػػػةّمتعػػػددةّمػػػفّالدعايػػػةّاإليديولوجيػػػةّإلػػػىّتنفيػػػذّّ،بػػػالتمردّعمػػػىّاألدوارّالتقميديػػػة
 .العممياتّاالنتحارية

بػاتّالمشػاركاتّفػاتّأيديولوجيػةّتسػتندّإلػىّالمنقَّدلمتّالقاعدةّفيّتكيُّّّـ/7100/عاـّيّمعّمطمعّالربيعّالعّرّو
ّ...فيّالمظاهراتّاالحتجاجيػةّمألوفػة،ّإالّأفّعسػكرةّالثػوراتّوتػدبيرّاالنقالبػاتّواشػتدادّقػوىّالثػورةّالمضػادة

أشػػدّقػػوةّوأوسػػعّفغػػدتّهاديػػةّجتيػػاراتّربيعػػةّلمحالػػةّسػػاهـّفػػيّاسػػتعادةّالقاعػػدةّلجاذبيتهػػاّوبػػاتّالعػػالـّالعربػػيّ
أصػػػبحتّالقاعػػػدةّتسػػػيطرّعمػػػىّمسػػػاحاتّواسػػػعةّوأمػػػاكفّعديػػػدة:ّالعػػػراؽّوسػػػورياّوليبيػػػاّوالصػػػوماؿّ،ّّوانتشػػػار

 ...واليمفّوسيناء

ّ:لطريفّيفإلىّتهجينّفشهدتّالجهاديةّالعالميةّانشطارًّ

وياتهػاّعمػىّقتػاؿّالعػدوّالبعيػدّ:ّيتمسؾّبأجندةّالقاعدةّالتقميديةّبزعامةّ#أيمف_الظواهريّوالتػيّتػنصّأولاألوؿ
 .ميةّلألنظمةّالعربيةّاالستبداديةممثالّبالغربّعموماّوالوالياتّالمتحدةّلصوصا،ّباعتبارهاّحا
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،ّوترتكػػزّأجندتػػاّّ:ّيقػػود ّالفػػرعّالعراقػػيّالمعػػروؼّبّ ّالدولػػةّاإلسػػالميةّوّبزعامػػةّ#أبو_بكر_البغػػداديالثػػاني
ومحاربػةّالمشػروعّالصػفويّّ،صديّلمنفوذّوالتوسعّاإليرانػيّفػيّالمنطقػةوالتّ،عمىّأولويةّمواجهةّالعدوّالقريب

  كماّيصفاّالتنظيـ .

ّبػػاّفػػيّالعمػػؿّاإلسػػالميّبصػػورةّعامػػةّوالجهػػاديّبصػػورةّ لػػالؿّهػػذ ّالمراحػػؿّبػػرزتّقضػػيةّالمػػرأة،ّبمػػاّتقػػـو
ّلاصة.

 القسم األول من الكتاب وهو من أربعة فصول

 لمجهادية النسويةالت التاريخية الفصل األول: التشك  

 :سةالمرجعية األيديولوجية والفقهية المؤس  

تسػػتندّالمرجعيػػةّالمؤسسػػةّلمجهاديػػةّالنسػػائيةّالمعاصػػرةّإلػػىّالمصػػادرّالفقهيػػةّالسػػنيةّومػػذاهبهاّالرئيسػػيةّمػػفّ
تعتمػدّّو#الحنفيةّ#المالكيةّ#الشافعيةّ#الحنبميةّوهيّمصادرّتكادّتتطابؽّفيّاألحكػاـّالمتعمقػةّبجهػادّالمػرأة،ّ

 رّالصحابياتّوالتابعياتّالالتيّشاركفّبطرائؽّعديدةّفيّاألعماؿّالحربيةّوالفتوحات.يّ سِّعمىّ

ثمػػةّتوافػػؽّكبيػػرّفػػيّالمراجػػعّالفقهيػػةّعمػػىّعػػدـّوجػػوبّقتػػاؿّالمػػرأةّفػػيّحالػػةّالجهػػادّالهجػػوميّ،ّفػػيّمقابػػؿّّو
السػػنيةّعػػفّدورّالنسػػاءّفػػيّالتسػػاهؿّأوّالقػػوؿّباالسػػتحبابّأوّبػػالوجوبّفػػيّحػػاؿّالػػدفاع،ّوتتحػػدثّالمصػػادرّ

 ...زرةّوالرعايةّونقؿّالماءّوالسالحالفتوحاتّوأدوارهفّالموجستيةّالمتعددةّكشحذّهمـّالرجاؿ،ّوالتطبيبّوالمؤا

 :خوانيةاإلدور المرأة ف: النسخة السمفية الوهابية والحركية 

يػاتّالسػنيةّوالتنظيمػاتّاإلسػالميةّإفّالمرجعياتّالتيّتستندّإليهاّالجهاديةّالعالميةّالّتلػرجّعػفّذاتّالمرجع
السياسيةّالمعاصرة،ّإالّأنهاّتعودّفػيّجػذورهاّإلػىّمرجعيػةّدينيػةّتسػتندّأساسػاّإلػىّالمدرسػةّالسػمفيةّبتنويعتهػاّ
الملتمفػػػة،ّوتػػػرتبطّالمنطمقػػػاتّالفكريػػػةّلمجهاديػػػةّالعالميػػػةّالراهنػػػةّبتػػػراثّالمدرسػػػةّالسػػػمفيةّبنسػػػلتهاّالسػػػعوديةّ

 .ـ0171ّعاـّجماعةّاإللوافّالمسمميفّفيّمصرّا ّمؤسسبتراثّالشيخّ حسفّالبنّ كماّترتبطّ،ّابيةالوهّ 

  ّػ ّوهـّفػيّالحقيقػةّيسػموفّأنفسػهـّ فابيِّّالوهَّّ ّأتباعّدعوةّمحمدّبفّعبدالوهابّباسـّؼّ رِّع ديفّأوّالموحِّ
ّ،شػركيفمبػادئّالتوحيػدّوالػوالءّلممسػمميف،ّوالبػراءّمػفّالمّ ّومحورّاهتمػامهـّالتركيػزّعمػىأهؿّالتوحيد

 لـّيفردّمحمدّبفّعبدالوهابّأيّكتابّلاصّبالمرأةّكماّهوّشأفّالفقاّالسنيّالتقميدي،ّهذاّّو
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 ابّوّعممػػاءّالػػدعوةّالنجديػػةّالمراجػػعّالرئيسػػيةّفػػيّالمنػػاه ّالدينيػػةّتعتبػػرّكتابػػاتّمحمػػدّبػػفّعبػػدالوهّ ّو
اّمػعّمػاّكػافّيتصػؼّكمػاّأفّسػموؾّالتنظػيـّيتشػاب،ّالتيّتدرسّدالؿّممتقياتّتنظيـّالدولةّاإلسالمية

 التشدد.ّمفّ ّمطمعّالقرفّالعشريفإلوافّمفّأطاعّاهلل ّبا
 ابيّتسػتندّوضػعيةّالمػرأةّدالػػؿّتنظػيـّالدولػةّاإلسػػالميةّبصػورةّكبيػرةّإلػىّالتػػراثّالفقهػيّالحنبمػيّالوهَّػػ

ّبػالمرأةّالمتعمقػةّالوهابيػةّالتػأثيراتّتقتصرّال،ّّووتطبيقاتاّالعمميةّفيّالفضاءّالتاريليّلمدولةّالسعودية
ّسػمطةّبنػاءّلػالؿّمػفّعمميػاّنفسهاّترسيخّعمىّتعمؿّبؿّفقط،ّالفقهيّالدينيّاأليديولوجيّالسندّعمى

 .العصبيةّوعالقاتّوالمصاهرةّالقرابةّصالتّعبرّمتالحمةّدينيةّسياسية
 ّالمرأةّبيتها،ّوتغطيةّنّ ص وجههاّفػيّؼّأتباعّالسمفيةّالوهابيةّعشراتّالكتبّوالرسائؿّفيّوجوبّلزـو

 .حاؿّاللروجّلمضرورةّأوّأماـّاألجانب
 ّتمتػػػازّالسػػػمفيةّالوهابيػػػةّباألفكػػػارّالطهوريػػػةّالقويػػػة،ّفهػػػيّتتػػػوافرّعمػػػىّاعتقػػػادّراسػػػخّباكتمػػػاؿّالتجربػػػة

ّاإلسالميةّدوفّألذّالتغيراتّالتاريليةّبعيفّاالعتبارّ.

الئحػةّتػنظـّّ-مؤسػسّالجماعػةّومرِشػد هاّفػيّحياتػا-اّالبن ػّحسػفّوضػعّالشػيخأمَّاّفيّاألدبيػاتّاإللوانيػةّفقػدّ
عمػػػؿّفرقػػػةّاأللػػػوات،ّوحػػػددّلهػػػاّأهػػػدافها،ّووسػػػائمها،ّونظامهػػػاّالػػػدالمي.ّكػػػافّالهػػػدؼّمػػػفّتكػػػويفّهػػػذ ّالفرقػػػةّ

تػرأسّّ...وبيػافّأضػرارّاالنحرافػاتّالشػائعةّبػيفّالمسػمماتّالتمسؾّباآلدابّاإلسالميةّ،ّوالدعوةّإلىّالفضيمة،
وهػػيّتعتبػػرّالمػػرأةّاألولػػىّفػػيّالعػػالـّاإلسػػالميّالتػػيّبػػدأتّبتػػأطيرّ ّلبيبػػةّأحمػػد ّالسػػيدةّهػػذاّالقسػػـّألوؿّمػػرة

ّومػػػاؿ ّ:وتعاقػػػبّعمػػػىّرئاسػػػةّقسػػػـّاأللػػػواتّبعػػػدّلبيبػػػةّأحمػػػدّ،منهػػػاجّلػػػاصّبػػػالمرأةّالمسػػػممةّلنيػػػؿّحقوقهػػػا
  .زينبّالغزالي ّ ّ،فاطمةّعبدالهادي ّ ّ،نعيمةّالهضيبي،ّ ّ العشماوي

رسػػػالةّلأللػػػواتّحػػػاوؿّفيهػػػاّإعػػػادةّرسػػػـّاللطػػػابّاإلسػػػالميّبمػػػاّيلػػػصّمكانػػػةّالمػػػرأةّفػػػيّأصػػػدرّالبنػػػاّكمػػػاّّ
 المرأةّالمسممة :ّ ّاإلسالـّوحقوقها،ّعنوانها

 ّانطمػؽّالشػيخّالبنػاّفػيّلطابػاّالمتعمػؽّبػالمرأةّمػػفّالتأكيػدّعمػىّأفّاإلسػالـّيرفػعّقيمػةّالمػرأةّويجعمهػػا
 شريكةّلمرجؿّفيّالحقوؽّوالواجبات.

 ّعمىّأفّالتفريؽّبيفّالرجؿّوالمرأةّفيّالحقوؽّجاءّتبعاّلمفوارؽّالطبيعية،ّوااللػتالؼّالػذيّيؤكدّالبنا
ّباّكؿّمنهماّ،ّوصيانةّلمحقوؽّالممنوحةّلكميهما.  يقـو
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 ّوالغايػػةّمنػػاّهػػيّّلعالقػػةّبينهمػػا،اقويػػاّهػػوّأسػػاسّّافطرًيػػّاأكػػدّعمػػىّأفّبػػيفّالمػػرأةّوالرجػػؿّتجاذبػػكمػػا
 ؿّمتاعبّالحياةّقبؿّأفّتكوفّالمتعة.حمتاإلنسانيّّوالتعاوفّعمىّحفظّالنوعّ

 غنػىّلهػاّعنػاّكػالقراءةّوالكتابػة،ّومػعّذلػؾّّيرىّالشيخّالبناّأناّمفّحسفّالتأدبّأفّتتعمـّالمرأةّمػاّال
 .حاجةّلهاّباّيطالبّبعدـّتعميـّالمرأةّماّال

 ّتربيػةّاألوالدّورعايػةّاألسػرة،ّّواّكانتّترتكزّعمىّأسػاسّأفّدورّالمػرأةّهػوّالمنػزؿّالبنّ بالمجمؿّتعاليـ
 .،ّوانتاجّالمجاهديفوعمىّرأسهاّ الزوجّمفّمنطمؽّأفّالبيتّهوّاألساسّاألوؿّفيّإعدادّالرجاؿ

 عمػػىّقناعػػةّتامػػةّبضػػرورةّمشػػاركةّالمػػرأةّفػػيّالعمػػؿّالعػػاـّ،ّكأحػػدّاآلليػػاتّالمهمػػةّالقػػادرةّّوكػػافّالبنَّػػا
كمػػاّنصػػتّعمػػىّذلػػؾّالالئحػػةّالدالميػػةّلمنظػػاـّّعمػػىّتحقيػػؽّالبرنػػام ّاإلصػػالحيّلملػػوافّالمسػػمميف

ّاألساسيّاأللواتّالمسممات.

 :اإلخوانية إلى المناضمة القطبيةمن األخت 

مػػػعّسػػػيدّقطػػػب،ّوالجماعػػػةّاإلسػػػالميةّالمودوديػػػة،ّأيّّفػػػيّالمرحمػػػةّالتاليػػػةلنسػػػائيةّاالسػػػمطةّالمرجعيػػػةّتبمػػػورتّ
ّ.والحاكميةّاإللهيةضمفّالمنظومةّاأليديولوجيةّالتيّتركزّعمىّالصراعّ

 ّ،سػػيدّقطػػبّكانػػتّجميػػعّأطروحاتػػاّفػػيّموضػػوعّالمػػرأةّتجاوبػػاّمػػفّطػػرؼّأجيػػاؿّاأللػػواتّالمسػػممات
وتعتبرّالحاجةّ زينبّالغزالي ّمفّأشهرّاأللواتّالمسمماتّالمواتيّتأثرفّبمنه ّقطبّوالتيّكافّلهػاّ

 دورّكبيرّفيّمجاؿّالنضاؿّالسياسي.
 ّّسػػيرةّجهاديػػةّ ّبامتيػػازّ،ّوتسػػتلدـّالجهػػازّالمفػػاهيميّالقطبػػيّقػػدمتّ#زينػػب_الغزاليّفػػيّمػػذكراتها 

 بكثافةّالفتة،ّكالحاكميةّوالجاهميةّوالطاغوتّوالشهادةّوالجهادّوالدولةّاإلسالمية
 ّّالجهػػػادّوأهميتػػػاّومركزيتػػػاّإلقامػػػةّالدولػػػةّاإلسػػػالميةّوتحديػػػدّاألدوار تناولػػػتّ#زينػػػبّالغزالػػػيّمفهػػػـو

 كثفةّبعنوافّ ّإلىّابنتيّ:ّحبّالجهادّوالجهاديةّلممرأةّ،ّولهاّمقالةّم
 ّإالّأفّذلؾّجعؿّ#زينبّالغزاليّأيقونةّلمنضاؿّالنسػائيّاإلسػالميّالسياسػيّأكثػرّمػفّكونهػاّأجهاديػة

صػػػريحةّ/ّفهػػػيّحاضػػػرةّدومػػػاّفػػػيّحركػػػاتّاإلسػػػالـّالسياسػػػي،ّوالّتتمتػػػعّبحضػػػورّيػػػذكرّفػػػيّسػػػيرّ
 جهادياتّالقاعدةّوتنظيـّالدولةّاإلسالميةّ.
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فػػيّشػػباّالقػػارةّالهنديػػةّلترسػػيخّهويػػةّّفقػػدّظهػػرتّوـ۳۰۹۰_۳۰۹۱ ّّيدأطروحااات أبااو األامااى المااودو أمااا 
إسػػالميةّهنديػػةّقػػادرةّعمػػىّمواجهػػةّالفػػراغّالنػػات ّعػػفّانتهػػاءّالنظػػاـّاالسػػتعماريّوبػػروزّالطموحػػاتّالسياسػػيةّ

 لمغالبيةّالهندوسية

 ّالهنديػػػةّوالػػػوعيّالسياسػػػيّوميػػػراثّالحكػػػـّكانػػػتّرؤيػػػةّالمػػػودويّنابعػػػةّمػػػفّالتقاليػػػدّالثقافيػػػةّاإلسػػػالمية
 اإلسالميّالذيّشكؿّنظرةّالمسمميفّفيّالهندّلمعالـّووضعّاألجندةّالسياسيةّلممسمميف.

 ّ/ّّوهػػيّرسػػالةّتلمػػوّمػػفّالحػػديثّعػػفّـ۳۰۹۱صػػنؼّالمػػودوديّرسػػالةّ الجهػػادّفػػيّاإلسػػالـّ ّعػػاـ،/
ّعمػػػىّأفّالجماعػػػةّدورّلػػػاصّلممػػػرأةّفػػػيّالجهػػػاد،ّلكنهػػػاّتؤسػػػسّلهويػػػةّجهاديػػػةّنسػػػائيةّك انػػػتّتقػػػـو

 اإلسالميةّهويةّمهددةّبالتغرب.
 ّ :ّتعتبػػرّوراءّالمػػودوديّالمتعمقػػةّبمشػػاركةّالمػػرأةّالسياسػػيةّوعممهػػاّمحافظػػةّجػػدة،ّإذّيقػػوؿّالمػػودودي

 .ّ ّالسياسةّوالحكـّلارجافّعفّدائرةّأعماؿّالمرأة
 ّةّالثقافيةّباعتبارهاّحاممةّلمتقاليدّيعتبرّالمودوديّأفّقضيةّالمرأةّأحدّأهـّرموزّالهويةّواألصالولكف

 الدينية.
 ّمطالػػبّاإلسػػالـّتجػػا ّالمػػرأةّالمسػػممة ّعمػػىّالتمسػػؾّبػػاألطرّالفقهيػػةّ ّشػػددّالمػػودوديّفػػيّكتابػػاوقػػد

 .التقميديةّاللاصةّبالنساءّوقضاياّقانوفّاألسرة
 ّّالحجاب ّوهيّالمسألةّالتيّسوؼّتصػب ّّفيّكتابادّعمىّوجوبّالنقابّوتغطيةّوجاّالمرأةّشدَّّكما 

أهػػـّرمػػوزّأجنػػدةّحركػػاتّاإلسػػالـّالسياسػػيّوأحػػدّأبػػرزّلطػػوطّالمواجهػػةّمػػعّالغػػربّوالدولػػةّمػػاّبعػػدّ
 الكولينياليةّفيّالعالميفّالعربيّواإلسالميّفيّإطارّمشروعّالمرأة.

 

 :ور المرأة ف: جمااات الجهاديين المحمييند

صػداميةّلػدىّجيػؿّالسػبعينات،ّوبػدأتّأفكػار ّتألػذّمنحػىّأكثػرّتػأثيرا،ّّألذتّأطروحاتّ#سػيدّقطػبّهواياتيػة
ّ وأشػػدّحػػدةّونفػػوذاّعمػػىّأفكػػارّجيػػؿّكامػػؿّمػػفّالجهػػادييفّفػػيّمصػػرّولارجهػػا،ّوبػػدأّالتنظيػػرّوالتأصػػيؿّلمفهػػـو

عادةّ اللالفة ّوتفعيؿّ ّالجهادّ ّكأيديولوجيةّحركيةّانقالبية،ّودفعتّبمنطؽّاللطابّالقطبػ يّدارّاإلسالـ،ّواا
 .وّ االستعالءّ ّإلىّغاياتّملتمفة حوؿّالطميعة ّو العزلةّالشعورية ّ
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اسػػػػػتلدمتّهػػػػػذ ّالتنظيمػػػػػاتّمصػػػػػطمحاتّتاريليػػػػػةّفقهيػػػػػةّتقميديػػػػػةّفػػػػػيّتعريػػػػػؼّالدولػػػػػةّوالمجتمػػػػػع،ّوهيمنػػػػػتّ
مصػػػػطمحاتّ ّالتكفيػػػػرّوالتجهيػػػػؿ ّوّ التوقػػػػؼّوالتبػػػػيف ّوّ الػػػػوالءّوالبػػػػراء ّعمػػػػىّلطابهػػػػاّومعجمهػػػػاّالهويػػػػاتي،ّ

ّ:ّّّثّمجموعةوظهرتّثال

 ّاألولىّ//ّجماعةّالتكفيرّوالهجرةّ//ّ:ّجاءّالتعبيرّاألكثػرّوضػوحاّعػفّالمعجػـّالهويػاتيّالجديػدّعػف
عمػػيّعبػػد ّ ّ،ّولكػػفّبػػالرغـّمػػفّشػػهرتا،ّإالّأفّالقائػػدّالفعمػػيّلمجماعػػةّكػػاف شػػكريّمصػػطفى ّطريػػؽ

الذيّكػافّمػفّأنصػارّالعزلػةّالكاممػةّعػفّالمجتمػع،ّولكنػاّتلمػىّالحقػاّعػفّمنطػؽّالتكفيػرّّ إسماعيؿ
 . حسفّالهضيبي ّوالعزلةّوتابعّنه ّالمستشار

تمثػػؿّوثيقتػػيّ االعتػػراؼّ ّوّ ّاللالفػػةّ ّأهػػـّأدبيػػاتّجماعػػةّ ّالتكفيػػرّوالهجػػرةّ ّوتنصػػتافّعمػػىّنهػػ ّ
قامةّالدولة  اإلسالمية.ّالجماعةّبتبنيّالدعوةّإلىّاهلل،ّواا

 ّالثانيػػةّ//ّتنظػػيـّشػػبابّمحمػػدّ//ّ:ّكانػػتّتػػأثيراتّسػػيدّقطػػبّحاسػػمةّفػػيّإلهػػاـّشلصػػياتّوحركػػات
جهاديػػةّملتمفػػةّفػػيّمصػػرّوالعػػالـّالعربػػيّواإلسػػالمي،ّكػػافّمػػفّهػػؤالءّمفهػػرّقػػادـّمػػفّفمسػػطيف،ّوهػػوّ

 الدكتورّصال ّسرية،ّالذيّارتبطّبصالتّمعّاإللوافّالمسمميفّفيّالعراؽ.
 //ّلػػػـّتػػػدلؿّهػػػذ ّالحركػػػاتّالنسػػػاءّفػػػيّصػػػفوفها،ّفظهػػػرتّّالجماعػػػاتّالجهاديػػػةّالمحميػػػةّ//ّ:ّالثالثػػػة

،ّوتمسكتّبػأدوارّالمػرأةّالتقميديػةّالمتعمقػةّباإلنجػابّ مروافّحديد ّ الطميعةّالمقاتمة ّفيّسورياّبزعامة
 .جهاديةوتربيةّاألطفاؿّوالعنايةّباألسرة،ّفبقيتّالمرأةّمستعبدةّعمىّصعيدّاللطابّوالممارسةّال

المسػػاهمةّالنظريػػةّفػػيّالتنظيػػرّألفكػػارّالجماعػػاتّالسػػمفيةّالجهاديػػةّفػػيّنهايػػةّالسػػبعينياتّ،ّكانػػتّتمػػؾّالتػػيّّ
فػيّّ فػرج وتكمػفّأهميػةّّ الجهادّالفريضةّالغائبة فيّكتاباّّ محمدّعبدّالسالـّفرج ّقدمهاّأميرّجماعةّالجهاد

توسػػيعّمصػػادر ّالمرجعيػػةّالتاريليػػةّإذّيسػػتندّفػػيّمعظػػـّاسػػتدالالتاّوبراهينػػاّعمػػىّنصػػوصّالسػػمفيةّالتاريليػػةّ
 . فرجّأوؿّمفّتحدثّعفّمفهوميّ العدوّالقريب ّوّ العدوّالغريبّالقيـّ،ّويعتبرّولصوصاّابفّتيميةّوابف

كانػػػتّجماعػػػةّنلبويػػػةّذكوريػػػةّتتفػػػؽّمػػػعّّفّجماعػػػةّالجهػػػادوفيمػػػاّيتعمػػػؽّبالنشػػػاطّالنسػػػائي،ّفيمكننػػػاّالقػػػوؿ:ّبػػػأ
منظوراتّالطميعةّ القطبيةّنظػراّلطبيعػةّنهجهػاّاالنقالبػيّالعسػكري،ّومػفّثػـّفتنهػاّتلتمػؼّعػفّحالػةّالجماعػةّ

 اإلسالمية ّالتيّبدأتّكحركةّإحيائيةّثـّتحولتّإلىّجماعةّجهادية.
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 :حقبة الجهاد التضامن: األفغان: المرأة خاللدور 

/ّبدأتّحقبةّالجهادّاألفغانيةّضدّالنظاـّالمواليّلالتحادّالسوفيتيّونذاؾ.ّازدهػرّالجهػادّّـ0121فيّعاـّ/ّّ
 التضامنيّلمدفاعّعفّالبمداتّاإلسالميةّالتيّتتعرضّلعدوافّلارجي،ّباعتبار ّفريضةّشرعيةّواجبة.

عػػالـّالعربػػيّعممػػتّالقضػػيةّاألفغانيػػةّعمػػىّاسػػتقطابّالجهػػادييفّالػػذيفّاصػػطحبواّعػػائالتهـّمػػفّكػػؿّأنحػػاءّال
واإلسػػػػػػالميّفشػػػػػػكمتّأفغانسػػػػػػتافّبيئػػػػػػةّلصػػػػػػبةّلػػػػػػوالدةّرمػػػػػػوزّالجهاديػػػػػػةّالعالميػػػػػػةّأمثػػػػػػاؿ:ّ#عبػػػػػػداهلل_عزاـ،ّ

لزرقػػاوي،ّ_الفمسػػطينيّ#أبو_مصػػعب_المقدسػػيّ#أبو_قتػػادة_#أيمف_الظػػواهريّ#أسػػامةّبػػفّالدف،ّ#أبػػوّمحمػػد
 السوريّوغيرهـّ..._مصعب_#أبو

ربّفيّمجاالتّاإلغاثةّوالقتاؿ،ّالذيفّعادواّفيماّبعدّإلىّبمػدانهـّواستقطبّالجهادّاألفغانيّوالؼّالشبابّالع
 األصميةّمشبعيفّبفكرّسمفيّجهادي.

صػالحيةّودعويػة.ّوقػدّتػـّذلػػؾّ ّبمهمػػاتّإغاثيػةّواا أسػس،#عبد_اهلل_عزاـّمكتػبّاللػدمات،ّوكػافّالمكتػبّيقػـو
بدايةّاألمرّتعاوناّمػعّالرجػاؿّبالتعاوفّمعّ#أسامة_بف_الدف،ّالذيّأنشأّفيّنفسّالوقتّ بيتّاألنصار .ّفيّ

 ولـّيستدلالّالنساءّفيّأنشطتهـ.ّ،فقط

أهميةّ#عبد_اهلل_عزاـّتكمفّفيّالدورّالجهاديّالمحوريّعمىّصعيدّالتنظيرّوالممارسةّفقدّصنؼّأكثػرّمػفّ
 عشريفّكتابةّورسالةّفيّفضائؿّالجهادّوأحكاما.

دورّالمػػرأةّفػػيّالجهػػادّبػػالرغـّمػػفّتحفظػػاّعمػػىّّلكػػفّفػػت ّ#عبػػداهلل_عزاـّالبػػابّلمػػفّبعػػد ّلمنظػػرّوالتوسػػعّفػػي
فّكػػافّحاسػػمةّفػػيّحالػػةّالجهػػادّالػػدفاعيّ،ّإذّأفتػػىّفيػػاّ األدوارّالقتاليػػةّلممػػرأةّفػػيّحػػاؿّالجهػػادّالهجػػومي،ّواا

ّبلروجّالمرأةّلمجهادّدوفّإذفّزوجها.ّ

لمجهػادييفّوصػابرةّعمػىّوشددّ#عبد_اهلل_عزاـّوصيتاّاألليرةّعمىّاألدوارّالتقميديةّلممرأةّفػيّالجهػادّرمربيػةّ
 صعوبةّالعيشّوضرورةّالزهد.

أـّالمجاهػداتّفػيّبيشػاور ّّعمػىّ زوجةّ#عبػداهلل_عزاـّوالتػيّتعػرؼّبّّ سميرةّعواطمة أكدتّأـّمحمد،ّوقدّ
األدوارّالتقميديػػػػةّلممػػػػرأةّفػػػػيّحقبػػػػةّأفغانسػػػػتافّباعتبػػػػارهفّزوجػػػػاتّلممجاهػػػػديفّيقمػػػػفّبػػػػدورّالمسػػػػاندةّوالتربيػػػػةّ

ّقامقدّّو،ّوالرعاية تّبرعايةّ زوجػاتّالمجاهػديف ّوتعػريفهفّبحقيقػةّالجهػادّومػاّيػدورّفػيّالسػاحة،ّوكانػتّتقػـو
 باإلطالعّعمىّمشاكؿّ المهاجرات .
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سابتمبر  - 11يمكننا القول إذا بأن دور المرأة ف: الجمااات الجهادية قبل بروز تنظايم القااادة وأحاداث /
تعماااا بالنسااااز مرتكااازة اماااى مساااا ل الهوياااة / كاااان هامشاااياك حياااث كاااان الخطااااب الجهاااادي الم 2001 -

 بشكل فردي.ك واألخالاك ويصور دور المرأة كمنجبة ومربية لمجهاديين وكمشاركة لوجستية

لذلؾّلػـّيتطػرؽّالمنظػرّوالمػؤرخّالجهػاديّالبػارزّ#أبػوّمصػعبّالسػوريّأليّدورّلممػرأةّفػيّالحركػةّالجهاديػةّ
 ،ّأوّفيّغير .7112العالميةوّبجزأياّالذيّأصدر ّعاـّّسواءّفيّكتاباّالضلـّ دعوةّالمقاومةّاإلسالمية

المالحظةّالمؤكدةّمفّلالؿّالمراجعةّالتاريليةّالسابقةّتتمثؿّفػيّأفّاسػتبعادّالمػرأةّفػيّاألعمػاؿّالقتاليػةّكػافّ
بػػالرغـّمػػفّزيػػادةّانلػػراطّالمتطػػوعيفّالعػػربّبالقتػػاؿّفقػػدّبقيػػتّالمػػرأةّفّسػػمةّبػػارزةّلػػالؿّحقبػػةّالجهػػادّاألفغػػاني

ّتبعدة.مس

 الفصل الثان:: نساز القاادة والدولة اإلسالمية

ّوفيػػاّيسػػمطّالباحثػػافّالضػػوءّعمػػىّدورّالنسػػاءّفػػيّتنظػػيـّالقاعػػدةّالػػذيّلػػـّيهػػتَـّّمؤسسػػو ّومشػػاهير ّفػػيّالبدايػػة
بالعمؿّالجهاديّالنسائي،ّحتىّزمفّالزرقاويّمتزعـّفرعّتنظيـّالقاعدةّفيّالعراؽ،ّحيثّبدأّيػذكرّالجهاديػاتّ

الػػذيّشػػكَّؿّطفػػرةّفػػيّالتنظػػيـّواالسػػتقطابّّ،ّوصػػوالّلتنظػػيـّالدولػػةّاإلسػػالميةّ#داعػػشفػػيّلطبػػاّوتسػػجيالتا
فالتحقتّمئاتّالنساءّبالتنظيـّبعدّإعػالفّاللالفػة،ّوتطػورّدورّومسػتوىّالمشػاركةّالنسػائيةّفػيّالتنظػيـّعمػىّ

ّملتمؼّاألصعدة،ّمفّالعمؿّاإلعالمي،ّواإلداري،ّوصوالّإلىّالعمؿّالعسكريّوالعممياتّاالنتحارية.

 الخالفة!: نساز لثالفصل الثا

 عػػدّسػػيطرتّتنظػػيـّالدولػػةّاإلسػػالميةّعمػػىّالموصػػؿّأصػػدرّمػػفّلػػالؿّطريػػؽّالمكتػػبّاإلعالمػػيّفػػيّب
 واليةّنينوى ّوثيقةّتأسيسيةّتمثؿّدستورّالدولةّالجديدة،ّوأطمػؽّعميهػاّ وثيقػةّالمدينػة .ّوالتػيّتتضػمفّ

ّالنساءّتقررّأفّاألصؿّهوّالتزاـّالمرأةّبيتهاّإالّلمضرورةّوا وتػدعوّّ،لحاجةمادةّلاصةّموجهةّلعمـو
 إلىّااللتزاـّبارتداءّالجمبابّفيّالفضاءاتّالعامة.

 ّفالدولػػةّاإلسػػالميةّتعتمػػدّفػػيّرؤيتهػػاّاإليديولوجيػػةّعمػػىّتصػػوراتّتمػػزجّبػػيفّالحداثػػةّوالتقميػػد.ّإالّأف
فقػػػدّأرسػػػىّ التنظػػػيـ ّمنظومػػػةّسياسػػػيةّلػػػذلؾّّ توتاليتاريػػػةّدينيػػػة فمسػػػفةّالتنظػػػيـّذاتّطبيعػػػةّشػػػموليةّ

داريةّصارمةّتستندّإلىّالتراثّالسياسيّواإلداريّاإلسالميّالتاريلي.وقانونيةّ  وتشريعيةّوفضائيةّواا
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 ًّّاواليػػزاؿّحضػػورّالمػػرأةّفػػيّتنظػػيـّالدولػػةّاإلسػػالمية ّعمػػىّصػػعيدّالمناصػػبّالقياديػػةّالعميػػاّمعػػدوم..!
المرأةّفػّ،ديػدةبالرغـّمفّوجودّأدوارّفاعمةّلممرأةّفيّمجاؿّالوظائؼّاإلداريةّوالموجستيةّفػيّدواويػفّع

فيّتنظيـّالدولةّاإلسالميةّتمتمؾّرؤيةّالّتلتمؼّعفّرؤيةّالذكورّفيّتحديػدّأدوارهػاّباعتبارهػاّتنبثػؽّ
 .اعفّأدوارّحددتهاّالشريعةّاإللهيةّسمفًّ

 عػػػفّالصػػػورّالنمطيػػػةّالسػػػائدةّالتػػػيّتنظػػػػرّإلػػػىّالنسػػػاءّالمػػػواتيّيمػػػتحقفّبمجموعػػػاتّجهاديػػػػةّّابعيػػػدًّّو
ملتالتّعقمية،ّأوّساذجات،ّأوّيتـّالتالعبّباّمػفّقبػؿّنظػرائهفّالػذكورّّباعتبارهفّإماّيائسات،ّأو

يمكػػفّالقػػوؿّبػػأفّالنسػػاءّفػػيّ ّتنظػػيـّالدولػػةّاإلسػػالمية ّ ...عػػرائسّلمجهػػادييف أوّيػػرغبفّفػػيّأفّيكػػفّ
 .منلرطاتّفيّشكؿّمفّالنسويةّالمضادةّلتوجهاتّالنسويةّالغربيةّوالنسويةّاإلسالمية

 أةّومكانتهاّوالتعريؼّباألسسّالفمسفيةّاإليديولوجيةّوتحريرّالمبادئّالرئيسيةّفيّسياؽّبيافّدورّالمّرّو
ّفػػػيّ الدولػػػةّاإلسػػػالمية ّعػػػاـّ اإلعالميػػػةّالنسػػػائيةّاللنسػػػاءّسػػػرية الدينيػػػةّالعقديػػػةّوالفقهيػػػةّأصػػػدرتّ

تضػػػػمنتّتصػػػػوراتّّ ّرسػػػػالةّوتقريػػػػر-المػػػػرأةّفػػػػيّالدولػػػػةّاإلسػػػػالمية وثيقػػػػةّتأسيسػػػػيةّبعنػػػػوافّّـ7105
القسػػػـّاألوؿّبعنػػػواف:ّ رسػػػالةّ:ّبلصػػػوصّالمػػػرأةّوتتكػػػوفّالوثيقػػػةّمػػػفّمقدمػػػةّوثالثػػػةّأقسػػػاـوفمسػػػفاتّ

يذهبّإلػىّتشػكيؿّصػورّّوّ ّالقسـّالثانيّبعنواف:ّ المرأةّفيّالدولةّاإلسالميةوّالمسمميفّفيّالحياة .ّ
نػػذّحقبػػةّورديػػةّعػػفّأوضػػاعّالمػػرأةّفػػيّظػػؿّاللالفػػةّووالياتهػػاّباعتبػػار ّتغييػػراّجذريػػةّفػػيّواقػػعّالمػػرأةّم

،ّوعػػفّ اعتقػػاؿّالنسػػاءّوتعػػذيبهفّوتهديػػدهف القسػػـّالثالػػث:ّيتحػػدثّعػػفّ،ّمػػرّبعػػدهاّاالسػػتعمارّومػػا
 ...المحاكـّالسعوديةّالظالمة

 المػرأةّالجهاديػةّبصػورةّأساسػية،ّدالػؿّهياكػؿّالجهاديػةّالعالميػةّّ:ّتتموضعّاإلاالم والدااية والداوة
مػػفّالقاعػػدةّإلػػىّالدولػػةّاإلسػػالميةّفهػػيّكحركػػاتّدينيػػةّشػػموليةّ توتاليتاريػػةوّالينفصػػؿّفيهػػاّالمجػػاؿّ
ّالفقػاّوالعقيػدةّوالشػريعةّضػروريةّفػيّمجػاؿّالتبشػيرّوالػدعوةّ فّمعرفػةّعمػـو العسكريّعػفّالػدعوي،ّواا

 والنقاش.لمحجاجّواالقتناعّ

تمتػػػػزجّاأليػػػػديولوجياّبالدعايػػػػةّفػػػػيّمسػػػػاهماتّالمػػػػرأةّدالػػػػؿّالحركػػػػاتّالجهاديػػػػة.ّبػػػػالرغـّمػػػػفّتأسػػػػيسّأجهػػػػزةّ
ومؤسسػػاتّوهيئػػاتّمتعػػددةّدالػػؿّهياكػػؿّالدولػػةّاإلسػػالمية،ّوالتػػيّتطمػػؽّعميهػػاّتسػػميةّ الػػدواويفوّ،ّأمثػػاؿّ:ّ

 اءّ#ديواف_األعالـّ.ّ#ديواف_الدعوةّوالمساجدّ.ّديوافّالبحوثّواإلفت
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المية،ّونشطتّمعّثورةّاالتصػاالتّوالعولمػةّوظهػورّعاإلأدركتّ الجهاديةّالعالمية ّمبكرةّأهميةّالمسألةّوقدّ
،ّوقامػػتّبتنشػػاءّأجهػػزةّإعالميػػةّعديػػدةّـ7110اإلنترنػػت.ّفبػػدأتّالمؤسسػػاتّاإلعالميػػةّلمقاعػػدةّبالتكػػاثرّبعػػدّ

ّ الجهادّاإللكتروني   ّراسلاّفيّأدبياتّالجهاديةّالعالميةّاإلعالمية.لنشرّرسالتهاّاأليديولوجيةّوأصب ّمفهـو

ّ، الشػػاملة مركػػزّالفجػػرّلمعػػالـ ّالتػػابعّلمتنظػػيـّالمركػػزيّمجمػػةّنسػػائيةّجديػػدةّبعنػػوافّفقػػدّصػػدرّمػػفّلػػالؿّ 
،ّوالالفػػػػػػتّلالنتبػػػػػػا ّ:ّأفّمسػػػػػػؤوؿّتحريرهػػػػػػاّلػػػػػػـّيكػػػػػػفّامػػػػػػرأةّبػػػػػػؿّرجػػػػػػالّوهػػػػػػوّـ7100والتػػػػػػيّصػػػػػػدرتّعػػػػػػاـّ

ّأـ ّ،ّ رزافّـ أّ ّ،راغػػػبّالمقدسػػػػيةّأـ :ّابػػػاتّنسػػػائيةّحركيػػػةّأمثػػػاؿ#صال _يوسػػػؼّ!!.ّتضػػػمنتّالمجمػػػةّكت
 .. ّ..الهاشميةّمحمد

كػػػػافّتركيػػػػزّالمجمػػػػةّعمػػػػىّاألدوارّالتقميديػػػػةّولػػػػيسّالقتاليػػػػةّواسػػػػتعممتّعنػػػػاويفّومفػػػػرداتّغيػػػػرّمعهػػػػودةّفػػػػيّ
المجمػػػةّبعػػػدّاللطابػػػاتّالجهاديػػػةّمثػػػؿّ:#رفيؽ_الػػػدربّ#إيتكيت_الشػػػاملةّ#جماؿ_الشػػػاملة..ّولكػػػفّتوقفػػػتّ

 اصدارّالعددّالثاني!

بعػػدّتوقػػؼّ#مجمة_الشػػاملةّصػػدرّعػػددّمػػفّالمجػػالتّالجهاديػػةّالنسػػائيةّولكنهػػاّسػػرعافّمػػاّالتفػػت،ّأمثػػاؿّ:ّ
مجمػػةّجهاديػػةّتلػػتصّبػػالمعتقالتّمػػفّالجهاديػػاتّّ#مجمػػةّحفيدات_عائشػػةّ،ّ#مجمػػةّحفيدات_اللنسػػاءّوكػػذلؾ

 بعنوافّ#األسيرات.

انتبا ّاإلعالـّالدوليّبشكؿّلـّتستطيعّأيةّمجموعةّجهاديةّتحقيقاّمفّقبؿ،ّولـّاستطاعّ تنظيـّالدولة ّجذبّ
نماّكافّنتيجةّالستراتيجيةّمميزة.  يكفّذلؾّنتيجةّ عرضية ّواا

نشػػػرّعػػػددّمػػػفّمقػػػاطعّالفيػػػديوّوالصػػػورّّافػػػالحجـّالكمػػػيّلدعايػػػةّالدولػػػةّاإلعالميػػػةّهائػػػؿّجػػػدةّ!!ّإذّيػػػتـّيومًيػػػ
اتّبانتظػػػاـّودقػػػة.ّوّبمغػػػاتّملتمفػػػةّمػػػفّضػػػمنهاّالعربيػػػةّوالتركيػػػةّوّالكرديػػػةّالفوتوغرافيػػػة،ّويػػػتـّبػػػثّالفيػػػديوه

واإلنكميزيةّوالفرنسيةّوالروسية.ّباإلضافةّلألناشيدّالجهاديةّواألفالـّالتيّتعرضّاألفعاؿّاألكثػرّوحشػيةّوالتػيّ
 تنشرّشهريا.

األيػػديولوجياّيسػتندّإلػػىّالعمػػؿّّيمكػفّالقػػوؿّبػأفّنجػػاحّاسػتراتيجيةّالػػدوؿّاإلسػالميةّالدعائيػػة ّفػيّنشػػرّرسػالتها
قبػؿّالبروباغنػداّّما ّّ/جاؾّإيموؿّوب/طمؽّعمياّي ّّوهذاّماّفيّبيئةّمفّاألفكارّوالمفاهيـّوالسردياتّالمساندة،

يمكػػفّلمبروباغنػػداّأفّتتواجػػد،ّفنطػػاؽّرسػػائؿّالتنظػػيـّالفكريػػةّالسياسػػيةّواسػػعّجػػدةّ،ّّ ّ،ّفبػػدوفّتمػػؾّالبيئػػةّ،ّال
 المفرطة.ّباإلضافةّإلىّالوحشية
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بػػػالرغـّمػػػفّالطبيعػػػةّالعنيفػػػةّالمتطرفػػػةّاأليديولوجيػػػةّالتنظػػػيـّوسػػػموكاّعمومػػػا،ّإالّأفّمعظػػػـّالجمهػػػورّالعربػػػيّ
اإلسػػالميّالّيلتمػػؼّمػػعّالتنظػػيـّفػػيّتصػػوراتاّحػػوؿّتوصػػيؼّاألوضػػاعّالسياسػػيةّواالقتصػػاديةّفػػيّالمنطقػػةّ

ّوالتيّتتملصّفيّلمسةّعناويفّرئيسيةّهيّ:

 فشؿّالدولةّالقطريةّ .0
 بروزّالنزعةّالطائفيةّ .7
 .السياساتّالغربيةّودعـّالغربّلألنظمةّالدكتاتوريةّالعربيةّواإلسالمية .2
أعػػادّبنػػاءّاألنظمػػةّاالسػػتبداديةّوعػػززّأيديولوجيػػةّتنظػػيـّ،ّذاؾّاالنقػػالبّاالنقػػالبّعمػػىّالربيػػعّالعربػػي .2

 الدولةّاإلسالميةّالتيّترىّالعنؼّكوسيمةّوحيدةّلمتغير.
 اللالفةّاإلسالميةّفيّاللياؿّاإلسالمي.ّنموذجّرمزيةّيوتوبياّ .5

 ] نساز الدولة ف: األدب والشهرة [

 ّتولػت7102ّّالتحقػتّبػالتنظيـّعػاـّ/ّّ،إيمافّالبغاّ:ّتعتبرّمفّأكثرّنساءّالدولػةّاإلسػالميةّشػهرة،ّ|
تنظػػػيـّالدولػػػةّّمناصػػػبّرفيعػػػةّفػػػيّديػػػوافّالبحػػػوث.ّوقػػػدّتكػػػوفّهػػػيّالمػػػرأةّالوحيػػػدةّفػػػيّمجمػػػسّشػػػور 

اإلسػػالميةّ،ّوأصػػدرتّكتابػػةّبعنػػوافّ ّأنػػاّداعشػػيةّقبػػؿّأفّتوجػػدّداعػػشّوّتػػدافعّفيػػاّعػػفّأيديولوجيػػةّ
ّالدولةّاإلسالمية

 ثارةّلمجػدؿ،ّوالّيعػرؼّاسػمهاّالحقيقػي.ّويػرج ّبأنهػاّّداعشأكثرّنساءّمفّسميةّالمهاجرة:ّّـأ شهرةّواا
وكتبتّمقاالّبعنػوافّ ّزية.ّباإلنجميّ#دابؽّمجمةّأوربيةّمفّأصوؿّمغاربيةّوتحديداّ تونس ،ّكتبتّفي

الّهػػفّحػػؿّلهػػـّواليحمػػوفّلهػػفّ ّأكػػدتّفيػػاّعمػػىّكفػػرّفصػػائؿّالمعارضػػةّالسػػوريةّوطالبػػتّزوجػػاتّ
مقاتميّالفصائؿّوجبهةّالنصرةّبتػرؾّأزواجهػفّ،ّبذريعػةّأفّالكفػرّيوجػبّالتفريػؽّبػيفّاألزواجّوتعتبػرّ

 بقائاّمعّأزواجهفّنوعّمفّالزناّ!!.
 ّتقتصػػرّمشػػاركةّنسػػاءّ ّالدولػػةّاإلسػػالميةّ ّعمػػىّكتابػػةّاألبحػػاثّوالمقػػاالتّالشػػرعية،ّفقػػدّظهػػرتّلػػـ

كػافّمػفّأهػـّشػاعراتّ الدولػةّ،ّمجموعةّمفّالشاعراتّينافحفّعفّاللالفةّويمجدفّالدولةّاإلسػالمية
أصػدرتّوهنػاؾّ#سػالؼ_النجدية،ّوالتػيّّ#أحالـ_النصرّويقاؿّبأنهػاّابنػةّ#إيماف_البغػا ّ:ّاإلسالمية

،ّولهػاّبعػضّالقصػائدّالتػيّكتبػتّرثػاءّورسالةّبعنوافّ صنـّالوطنية ّونصةّأدبيػةّبعنػوافّ هجػرةّروح
 داعش.عمىّأروحّبعضّقادةّ
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نمػػاّبعمػػؿّوفػػؽّاسػػتراتيجيةّتػػدارّبصػػورةّمركزيػػة قػػدّأصػػب ّ،ّّولػػـّتكػػفّأدوارّالنسػػاءّفػػيّتنظػػيـّالدولػػةّعبثيػػة،ّواا
،ّفهػيّليسػتّمجػردّضػحيةّسػاذجة،ّبػؿّ الدولػةّاإلسػالميةتنظػيـّ ّواضحاّأفّالمرأةّتمعبّدوراّكبيراّفػيّدعايػة

 تعمؿّبصورةّفاعمةّضمفّاالستراتيجيةّاإلعالمية.

 :كتيبة الخنساز والمرأة المحتسبة

عػػػػالفّتأسػػػػيسّالدولػػػػةّ بعػػػػدماّسػػػػيطرّتنظػػػػيـّالدولػػػػةّاإلسػػػػالميةّعمػػػػىّمسػػػػاحاتّواسػػػػعةّمػػػػفّالعػػػػراؽّوسػػػػورياّواا
أدلؿّالمرأةّفيّأجهزةّعديدة،ّفأسػسّّوّومؤسساتّملتمفةّلتنظيـّشؤوفّالحكـ.اإلسالميةّ،ّقاـّبتأسيسّأجهزةّ

التػػيّتقػػعّتحػػتّنطػػاؽّّ...اللنسػػاءّكانػػتّوظيفتهػػاّ:ّالتفتػػيشّوالتػػدقيؽّبػػالحواجز-كتيبػػةّنسػػائيةّباسػػـّ#كتيبػػة
 .سيطرةّالتنظيـ

مػفّديػوافّالحسػبةّّابعدماّتـّتشكيؿّالكتيبة،ّالتيّشممتّعدةّجنسياتّنسائية،ّتطػورتّالكتيبػةّوأصػبحتّجػزءًّ
 وتوسعّنطاؽّعممهاّوزادتّمهامهاّووظائفها.

باتػػتّ#الكتيبػػةّبمثابػػةّشػػؤوفّالمػػرأةّفػػيّالدولػػةّاإلسػػالميةّفهػػيّتعمػػؿّفػػيّمجػػاالتّاإلعػػالـّوالتعمػػيـّوالػػدعوةّ
قامةّالحدود.  والمساجدّواألمفّوالتحقيقاتّواا

عدادّالطعاـ..تشارؾّالكتيبةّأحياناّفيّالعممياتّالقتاليةّمفّلالؿّاللدماتّّو  الطبيةّواا

تشرؼّعمىّإدارةّ#كتيبةّاللنساءّمجموعةّمفّالنساءّالمهاجراتّمػفّدوؿّعديػدةّ ّأوروبيػة،ّعربيػةّاسػالميةوّ
 باإلضافةّإلىّالنساءّالمحمياتّمفّالعراؽّوسوريا.

وتربيػػػةّّ،ّبحسػػػبّرؤيػػػةّالتنظػػػيـّأدوارةّإسػػػناديةّلوجسػػػتيةّتتمثػػػؿّفػػػيّبنػػػاءّاألسػػػرةتعتبػػػرّأدوارّالمػػػرأةّاألساسػػػية
عػػدادّجيػػؿّجهػػاديّمػػفّأشػػباؿّاللالفػػة لكػػفّالدولػػةّاإلسػػالميةّأصػػدرتّبيانػػاتّووثػػائؽّتؤكػػدّعمػػىّ،ّّواألطفػػاؿّواا

 دورّالمرأةّالقتاليّومشاركتهاّفيّالعمؿّاالستشهادي.
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 الفصل الرابع: ااشقات الشهادة: ظاهرة االنتحاريات

دينيػػةوّكاسػػتراتيجيةّعسػػكريةّفػػيّّ عممانيػػةّوّتعتبػػرّالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّظػػاهرةّحديثػػةّ،ّاسػػتحدثتهاّجماعػػات
حالةّالحرب،ّوقدّتألرتّالجهاديةّالعالميةّمفّتنظيـّالقاعدةّإلػىّتنظػيـّالدولػةّاإلسػالميةّباسػتلداـّالعمميػاتّ

 االنتحارية.

مػعّكثػػرةّالدراسػػاتّواألبحػػاثّالتػػيّتجتهػػدّفػػيّمحاولػةّفهػػـّدوافػػعّمنفػػذيّالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّوتسػػعىّإلػػىّأفّّو
تتمتػػعّبانتشػػارّتّالنمطيػػة،ّإالّأفّالتفسػػيراتّالدينيػػةّوالثقافيػػةّحػػوؿّالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّالتػػزاؿّاوزّالقػػراءتتجػػا

إذّيػتـّتجاهػؿّاألسػبابّوالشػروطّ،ّاألمػرّبالعػالـّالعربػيّواإلسػالميّاالستشراقي ّحيفّيتعمؽواسعّبفعؿّاألثرّ 
لصوصػا،ّومػعّذلػؾّفػتفّثمػةّإقػراراّبتعقػدّّو العمػؿّاالنتحػاري ّاوالظروؼّالموضوعيةّلظػاهرةّاإلرهػابّعموًمػ

 الظاهرةّوتعددّدوافعهاّوأبعادها.

 الجهاديػػةّالعالميػػة ّباسػػتدلاؿّالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّوشػػرعنتهاّإلػػىّمنتصػػؼّعقػػدّالتسػػعينياتّمػػفّّتػػألرتوقػػدّ
 .بدايةّاأللفيةّالجديدةّالقرفّالماضيّ،ولـّتستدلؿّالنساءّإالّمع

الجهاديةّالعالميةّمفّ#عبدّاهللّعػزاـّإلػىّ#اسػامةّبػفّالدفّوّأيمػفّالظػواهريّعمػىّشػرعيةّالقيػاـّلقدّتحفظتّ
،ّشػػديدّعمػػىّأدوارّالمػػرأةّالتقميديػػةتػػـّالت،ّّوتحريمهػػاّومنعهػػاّعمػػىّكػػالّالجنسػػيفّبالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّإلػػىّحػػد

ّ.تحاريةأيّعمميةّان0111ّ_0121ولذلؾّلـّتشهدّأفغانستافّلالؿّالتدلؿّالروسيّعاـّ
أعػػادتّ ّالجهاديػػةّالعالميػػةّ ّالنظػػرّفػػيّشػػرعيةّالعمميػػاتّاالنتحاريػػةّبعػػدماّبػػدأتّالحركػػاتّالجهاديػػةّالوطنيػػةّ

ّباستدلالهاّوالتوسعّبهاّلالؿّتسعنياتّالقرفّالماضيّواستلداـّالنساءّفيّتنفيذها.
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 القسم الثان: من الكتاب
 المهاجراتك لماذا؟ وكيف؟ ... أصبحن "جهاديَّات"

ّ

 :تضمن هذا القسم خمسة فصول وقد

 الطبيبػاتّالثِريَّػاتّالسػودانيات،ّفتحيػةّالمجػاطيّوتجربتهػاّ  ؛الفصل األول: تحدَّث ان نمااذج نساا ية اربياة
ّاالستثنائيةو

70ّوقػدّابتػدأّالباحثػافّهػذاّالفصػؿّبػذكرّقصػصّ.الفصل الثاان:: تراجياديا النساا ية الجهادياة فا: الساعودية
يعشػػػفّفػػػيّالسػػػعودية،ّارتػػػبطفّبشػػػكؿّأوّبػػػدلرّبػػػالمجتمعّالجهػػػادي،ّبط ػػػرؽّوأدوارّحالػػػةّلنسػػػاءّسػػػعودياتّأوّ

ّ،ّبحيثّتصم ّكؿّقصةّكنموذجّلحالةّتستحؽّالدراسة.ةملتمف

 نظير األيديولوج: والفقه:تالبغا / ال مصطفى إيمان الفصل الثالث:

هػيّوقدّتحدثّالباحثافّفيّهذاّالفصؿّعفّشلصيةّاسػتثنائيةّجدليػة،ّاشػتهرتّفتػرةّانتسػابهاّلتنظػيـّداعػش،ّ
د.ّأبػرزّعممػاءّالػديفّفػيّدمشػؽ،ّّمػفّأستاذةّشريعةّومفّبيتّ أساتذةّالشريعة ّوابنةّعالـّديفّمشهورّيعتبػر

ّ.هجرةّإلىّالموصؿةّاإلسالميةّوالاالنضماـّإلىّتنظيـّالدولّإيمافّالتارت،ّمصطفىّالبغا
إيمػافّفػيّمسػتواهاّالتعميمػيّفقػط،ّوالّبلمفيتهػاّاالجتماعيػةّالالفتػة،ّبػؿّفػيّأنهػاّيمكػفّالّتكمفّأهميةّنمػوذجّّو

،ّحيػثّائيّعمػىّمواقػعّالتواصػؿّاالجتمػاعيالوجاّالنسائيّاألبرزّفيّالتنظيـ،ّفمهاّنشػاطّهائػؿّواسػتثنّدأفّتع
والفقهػيّالبػارزّعػفّتنظػيـّالدولػةّومواقفػاّالسياسػية،ّوفػيّالوقػتّباتتّمشهورةّبوصفهاّالمحػاميّاإليػديولوجيّ

ّ.نفساّتقدـّصورةّالحياةّالمثالية،ّوتتصدىّلمردّعمىّاالنتقاداتّالموجهةّلاّمفّاآللريف

ّ البريطانياتّالفرانكفونياتواألوربيات المهاجرات إلى أرض الجهاد الفصل الرابع: 

 إرهاب "السوشيال ميديا" الفصل الخامس: الدااشيات األمريكيات ...

ّلنسػػػائيةّالجهاديػػػةصػػػعودّ  ّمػػػفّهػػػذاّالقسػػػـّمػػػاّجػػػاءّتحػػػتّعنػػػواف:ومػػػفّاألفكػػػارّالمهمػػػةّفػػػيّالفصػػػؿّالثػػػانيّ
ّ ّالشروطّواألسباب..ّالسعودية
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 :" الشروط واألسبابالسعودية لنسا ية الجهاديةصعود ""

 ّأغمػػػبّالحػػػاالتّالتػػػيّذكػػػرتّ،ّكػػػافّاألشػػػقاءّفيهػػػاّعػػػامالّمهمػػػاّفػػػيّالتػػػأثيرّعمػػػىّالجهاديػػػات،ّكػػػذالؾ
غيرّمتوافؽّمعّزوجتاّعمىّأفكارهاّفقػدّيكػوفّذلػؾّسػبباّلمطػالؽّمنػا،ّوفيّحاؿّكافّالزوجّ،ّاألزواج

 والزواجّمفّرجؿّثافّينتميّإلىّالفكرّنفساّ وهذاّحصؿّعدةّمراتو.
 ّاألغمبيػػػةّمػػػفّالنسػػػاءّالجهاديػػػاتّمتعممػػػات،ّوعمػػػىّمسػػػتوىّعػػػاؿّمػػػفّالتحصػػػيؿّالمسػػػتوىّالتعميمػػػي:

 البعض.اءّاألكاديمي،ّومنهفّحاصالتّعمىّالدراساتّالعميا،ّباستنث
 ّبالنسػػػبةّلألعمػػػار:ّفهػػػيّمتفاوتػػػةّنسػػػبية،ّفهنػػػاؾّمػػػفّفػػػيّالعشػػػرينياتّوالثالثينيػػػات،ّوهنػػػاؾّمػػػفّفػػػي

 األربعينيات.
  ّّاالرسػميةّدالمًيػ ّعػفّالسياسػاتّالنسائيةّالجهاديػةوالّيمكفّفصؿّ ّتشكؿّالمجتمعّالجهاديّ ّوبروز

 .اولارجيًّ
 لطػػرحّمحػػددّفػػيّالسياسػػاتّالتعميميػػةّوالدينيػػةّّالسػػعوديةّدالميػػا:ّمػػفّلػػالؿّتبنػػيّالدولػػة

والثقافيػػةّوالتشػػريعيةّبشػػكؿّأدىّإلػػىّعمميػػةّاالنتقػػاؿّمػػفّ السػػمفيةّالتقميديػػة ّإلػػىّ السػػمفيةّ
السػمفيتافّ التقميديػػةّوالجهاديػة ّتتفقػػافّ،ّفباالنتقػاؿّالعسػيرّبػػؿّالسػمسّـّيكػػفالجهاديػة .ّولػ

ا،ّكمػاّتشػتركافّفػيّالموقػؼّمػفّالديمقراطيػةّفيّاألرضيةّالعقائديةّوالفقهيةّوالدينيةّنفسه
والتعدديةّالسياسية،ّوتطبيؽّالشريعةّاإلسالميةّ بالصيغةّالوهابية ّوبػالموقؼّمػفّالشػيعةّ

فّكانتّهنالؾّلالفاتّفيّتكفيرهـوفمفّحيثّالتضميؿّوالت   .سيؽ،ّواا
 ّسياسػػيالّعبػػرّالػػدعـّوّاياّالجهػػادّفػػيّأفغانسػػتاف:ّمػػفّلػػالؿّتبنػػيّالسػػعوديةّلقضػػالارجًيػػّو

 الكبيرّلممسمميفّفيّالبوسنةّوالشيشاف.ّ
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 ممخَّص خاتمة الكتاب

 الدولة: بين القاادة وتنظيمأوال: 

 ّ،تالكػػػاّقػػػدراتّموذلػػػؾّعائػػػدّالأصػػػب ّالجيػػػؿّالجديػػػدّأقػػػربّإلػػػىّتنظػػػيـّالدولػػػةّاإلسػػػالميةّمػػػفّالقاعػػػدة
 أفضؿّفيّالتجنيدّوالدعايةّالسياسية.

 ّواإلنترنػتّوالتكنولوجيػا،ّوتغمغػؿّفػيّوسػائؿّالتواصػؿّاالجتمػاعي،ّفقدّاستلدـّالتنظيـّالمغػاتّالمحميػة
بمػػاّيفػػوؽّالقاعػػدة،ّالتػػيّامتمكػػتّهػػيّاأللػػرىّقػػدراتّفػػيّهػػذاّالمجػػاؿّلكػػفّالتنظػػيـّتفػػوؽّعميهػػاّفػػيّ
محتػػػوىّوكػػػـّالمػػػوادّالدعائيػػػةّواإلعالميػػػةّوالحسػػػاباتّالمرتبطػػػةّبػػػاّعمػػػىّمواقػػػعّالتواصػػػؿّاالجتمػػػاعيّ

 .يقيةوالذيّشكؿّبالفعؿّطفرةّحق
 ّلمؽّتنظيـّالدولةّدعايةّافتراضيةّكبيرةّوفعالةّلمدعوةّإلىّالهجرةّإلىّاألراضػيّ التػيّتحكػـّبالشػريعة

 ]بحسبّادعائهـ[.ّاإلسالمية 
 مواجهػػػػػةّمػػػػػعّالغػػػػػربّوالحكػػػػػـّوالحجػػػػػابّوالّاللالفػػػػػةّاإلسػػػػػالمية:ّزاّدينيػػػػػةّمثػػػػػؿؼّالتنظػػػػػيـّرمػػػػػّووظ ػػػػػ

  ّباّبصورةّممحوظة...ّفيّلدمةّالدعاية،ّوهوّاألمرّالذيّنج.اإلسالمي

 :التحوالت ف: النسا ية الجهاديةثانًيا: 

 مقارنػةّّتـّالتحوؿّعمىّأكثػرّمػفّصػعيد،ّفكػافّهنػاؾّنسػبةّمرتفعػةّمػفّالنسػاءّالجهاديػاتّالداعشػيات
بالقاعدة،ّوكافّدورّالمرأةّفيّتنظػيـّالدولػةّهػوّدورّرئيسػيّوأساسػيّمقارنػةّبالػدورّالثػانويّوالمحػدودّ

ّ:يتػػػػػػػػوفرّشلصػػػػػػػػياتّنسػػػػػػػػائيةّقياديػػػػػػػػةّمثػػػػػػػػؿّلممػػػػػػػػرأةّفػػػػػػػػيّتنظػػػػػػػػيـّالقاعػػػػػػػػدة.ّففػػػػػػػػيّتنظػػػػػػػػيـّالدولػػػػػػػػة
 الجريشّوّ#ندى_القحطاني_الشهريّوّ#ريماالبغاّوّ#وفاء__مصطفى_إيماف#

 فظػػاّوتقميديػػةّفػػيّرؤيتهػػاّلممػػرأة،ّبينمػػاّوظػػؼّتنظػػيـّالدولػػةّالفتػػاوىّالدينيػػةّبمرونػػةّفالقاعػػدةّأكثػػرّتح
 ممحوظةّبماّيلدـّأجندتاّالدعائيةّوالسياسية

 :تمييز بين االسباب والديناميكياتالثالثًا: 

 ّمفّالفرضػياتّاللاطئػةّالتػيّسػادتّفػيّاإلعػالـّالغربػيّوالعربػي،ّوحتػىّلػدىّالمسػؤوليفّوالعديػدّمػف
ف،ّالصاؽّتهمةّالتجنيػدّوالتػأثيرّعمػىّالفتيػاتّبعػالـّاإلنترنػتّومواقػعّالتواصػؿّاالجتمػاعيّبمػاّالباحثي

 .(Brain washing)ّيسمىّبعمميةّغسيؿّالدماغ
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 ّهناؾّفرؽّبيفّالشروطّواألسبابّالتػيّتػدفعّالمػرأةّإلػىّاالنلػراطّفػيّالحركػاتّالجهاديػة،ّفالديناميكيػة
 ..موضوعيةّفأمرّملتمؼّتماماالجزءّمفّالعممية،ّأماّاألسبابّ

 عوامؿّمتعددةّكانتّتساهـّفيّجاذبيةّالتنظيـّلمنساء،ّوتتثمؿّبوجودّ مشروعّسياسي ّوهناؾّشروطّّو
 .لؾّعفّاألنظمةّالعربيةّالعممانيةبديؿّعفّالحياةّالحداثيةّالتيّتعيشّفيهاّالفتياتّالغربيات،ّوكذ

بالنسػبةّلمعمػرّفكانػتّأكثػرّالنمػاذجّفػيّالعشػرينياتّمػفّ الخمفياة االجتمااياة وكسار الصاورة النمطياة: رابعا:
العمر،ّوماّدوف،ّفطالباتّالمدارسّالثانويةّوالجامعػاتّقػدّيكػفّأكثػرّانجػذاباّلمفكػرة.ّوبالنسػبةّلموضػعّالمػاديّ
ّمفّالطبقةّالوسطىّالعميا،ّواالستثناءّفػيّذلػؾّكػافّفػيّالمهػاجراتّمػفّ فمعظـّالعيناتّالعربيةّواألمريكيةّك فَّ

ّ.بمجيكاوّ-وؿّالفرانكفونيةّ فرنساالد

لػػـّيكػػفّالتعمػػيـّغالًبػػاّهػػوّالمسػػؤوؿّعػػفّصػػعودّّخامًسااا: المسااؤولية بااين العاااممين األيااديولوج: والمجتمعاا::
ّفػػػيّالبحػػػثّدرسػػػتّفػػػيّمػػػدارسّوجامعػػػاتّغربيػػػةّ التجربػػػةّالنسػػػائيةّالجهػػػادي،ّفكثيػػػرّمػػػفّالنمػػػاذجّالتػػػيّمػػػرَّ
وعممانيػػة،ّوقػػدّيظػػفّالػػبعضّأفّالسػػعوديةّاسػػتثناءّمػػفّهػػذا،ّولكػػفّنظػػرةّالمػػدقؽّستكشػػؼّعوامػػؿّألػػرىّكانػػتّ

 ءّإلىّالتوجاّالجهادي.أكثرّتأثيراّمفّالتعميـّلجذبّالنسا

 :س: ف: امميات التجنيد والتعب ةالعامل الجيوسياسادًسا: 
 ّبالرغـّمػفّوجػودّمؤشػراتّعديػدةّعمػىّادياّنسائياّمفّالعراؽّأوّسورية!لـّيتناوؿّالكتابّنموذجاّجه،

 انتشارها،ّوالسببّهوّقمةّالمعموماتّوّمحدوديتها.
 ّتفسيرّالظاهرة،ّويتمثؿّفيّالتمييزّبيفّالمنػاطؽّالتػيّومفّالضروريّاإلشارةّإلىّعامؿّألرّمهـّفي

ففػػيّالحالػػةّاألولػػىّ؛ّهػػة،ّوالػػدوؿّالمسػػتقرةّمػػفّجهػػةّألػػرىتقػػعّفيهػػاّنزاعػػاتّوصػػراعاتّدالميػػةّمػػفّج
مػػفّالطائفيػػةّأكبػػرّبكثيػػرّمػػفّّتكػػوفّقػػدرةّالتنظيمػػاتّالجهاديػػةّعمػػىّالتجنيػػدّوالحشػػدّوتسػػويؽّدعايتاهػػا

 قدرتهاّعمىّذلؾّفيّالمناطؽّاأللرىّبماّفيّذلؾّتجنيدّالنساءّفيّهذ ّالتنظيمات.
 ّ،فالعامػػؿّالهويػػاتيّالطػػائفيّوالػػدينيّيكػػوفّأكثػػرّقػػوةّوتػػأثيرا،ّويقسػػـّالمجتمػػعّنفسػػاّعمػػىّهػػذاّاألسػػاس

 ويصب ّالتجنيدّبالجممةّوليسّبالحاالتّالفردية.
 ّلػػةّاإلسػػالميةّألسػػبابّهنالػػؾّنسػػبةّكبيػػرةّمػػفّالنسػػاءّالمنلرطػػاتّفػػيّتنظػػيـّالدّوففػػيّسػػورياّوالعػػراؽ

:ّأفّيكػػوفّأزواجّالنسػػاءّأوّأقػػاربهفّقػػدّأصػػبحواّأعضػػاءّفػػيّهػػذ ّالتنظيمػػات،ّأوّألنهػػفّعديػػدةّومنهػػا
 أصبحفّمقيماتّفيّالمناطؽّالتيّيسيطرّعميهاّالتنظيـ.
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 ضػػػغوطّاإلنسػػػانيةّالشػػػديدةّتقػػػعّعمػػػىّالنسػػػاءّفػػػيّوالّشػػػؾّبػػػأفّدوافػػػعّاالنتقػػػاـّوالشػػػعورّبالمظموميػػػةّوال
منػػاطؽّالصػػراعّوالنػػزاعّبدرجػػةّأكبػػرّبكثيػػرّمنهػػاّلػػدىّالنسػػاءّفػػيّالمنػػاطؽّاأللػػرى.ّوهػػذاّمػػاّيػػدفعهفّ
ليسّفقطّإلىّاالنلراطّفيّهذ ّالتنظيماتّبؿّإلىّأفّيصبحفّمستعداتّفيّكثيرّمػفّاألحيػافّلتنفيػذّ

 عممياتّانتحاريةّأكثرّمفّغيرهف.

 الظاهرة الجهادية بين "التأنيث" و "التذكير":سابًعا: 

 النساءّقدّيكفّأكثرّقابميةّمفّالرجاؿّلمشاهدةّالقتؿّوالدماءّفالعاطفةّسالحّذوّحديف. 
 ّالمػػػرأةّكممػػػاّكانػػػتّتنحػػػدرّمػػػفّلمفيػػػةّثقافيػػػةّأقػػػربّإلػػػىّالمجتمعػػػاتّالغربيػػػة،ّومػػػفّالطبقػػػةّالوسػػػطى

القواعػػدّالفقهيػػةّوالػػدلوؿّإلػػىّمسػػارّالجهاديػػةّومتعممػػة،ّتكػػوفّأكثػػرّجػػرأةّوشراسػػةّوقػػدرةّعمػػىّكسػػرّ
 النسائية!!

 :الطفرة الدااشية اذا بعدثامًنا: م

 ّعندّالحديثّعفّ طفرةّفيّالحالةّالنسائيةّالجهادية،ّفتفّتوافرّالشروطّالسياسػيةّوالمجتمعيػةّالمغذيػة
وفقػػدّسػػيطرتاّعمػػىّّلمراديكاليػػةّمػػاّيعنػػيّأفّالمرحمػػةّالقادمػػة،ّحتػػىّلػػوّتراجػػعّتنظػػيـّالدولػػةّاإلسػػالمية

كثيرّمفّالمناطؽّالتيّتحػتّسػيطرتا،ّستشػهدّحضػوراّمتزايػدةّلمنسػائيةّالجهاديػةّالتػيّقطعػتّمسػافةّ
 كبيرةّفيّالصعودّواالنتشار.

 ّالعاااا الت فبعػػػدماّتعػػػززتّفرضػػػيةّاالنتشػػػارّوالصػػػعود،ّقػػػدّأصػػػب ّهنػػػاؾّظػػػاهرةّجديػػػدة،ّتمثمػػػتّفػػػي"
يّألػػػػذّيتشػػػػكؿّفػػػػيّبعػػػػضّالمجتمعػػػػاتّالعربيػػػػةّ،ّالػػػػذالجهاديااااة" أو "المجتمااااع الجنيناااا:" الجهااااادي

هنػاؾّوأنجػبفّأبنػاءّتػزوجفّّفكثيػرّمػفّالنسػاء،ّوالمسممة،ّوبصورةّلاصةّفيّكؿّمفّ العراؽّوسػوريا 
 وبنات،ّوأصبحفّممتحماتّبهذ ّالحالةّإلىّدرجةّكبيرة!

 أغمػبهف،ّّمػؿّرثػـّتّفجميعّالحاالتّالتيّهاجرتّإلىّأراضيّتنظيـّالدولة،ّممفّتكممناّعنها،ّقدّتػزوج
وقػػدّتتػػزوجّأحػػداهفّمػػرةّألػػرىّوتنجػػب،ّومػػفّثػػـّفػػتفّهنالػػؾّشػػبكةّمػػفّالػػروابطّالتػػيّتشػػكمتّمػػعّهػػذاّ

 .عبّالفكاؾّعنهاّأوّتفكيكهاّالحقاالمجتمعّوضمفّهذاّالمسارّ،ّمماّيص
ّ

 انتهى


