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تقدمي

آنيا فيلر-تشوك

املديرة املقيمة ملؤسسة فريدريش ايربت- األردن والعراق

أســهم التحــول مــن عصــر تنظيــم القاعــدة إىل تنظيــم "الدولــة اإلســالمية" إىل وصــول 
مستوايت غري مسبوقة من التجنيد؛ إذ مل تتمكن أي منظمة أخرى يف التاريخ احلديث 

من جتنيد هذه األعداد الكبرية من املقاتلني، وال سيما املقاتلني األجانب. 

إن هــذه القفــزة النوعيــة مــن حيــث األرقــام والتوســع اجلغــرايف للتجنيــد اجلهــادي 
جتــاوزت أيضــا حواجــز النــوع اإلجتماعــي. وقــد أظهــرت الســنوات الثــالث املاضيــة أعــدادا 
غــري مســبوقة مــن اجلهــادايت الــاليت انضممــن إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية مــن الشــرق 

األوسط ومن بلدان أخرى، مبا يف ذلك الغرب.

ومتيــزت الكثــري مــن التقاريــر عــن اجلهاديــة النســائية ابإلاثرة فضــال عــن القوالــب 
النمطيــة القائمــة علــى النــوع اإلجتماعــي واإلستشــراقي. إن أســطورة "جهــاد النــكاج"، 
الــي حظيــت يف تغطيــة كبــرية، توضــح هــذا. يف حــني أن العديــد مــن الــرواايت اإلعالميــة 
مــن  القليــل  أن  إال  داعــش،  لدعايــة  فريســة  وقعــن  شــاابت  فتيــات  قصــص  قــد روت 
األحبــاث املتعمقــة قــد أجريــت حــول تطــور اجلهاديــة النســائية والدوافــع اخلاصــة وراء قــرار 
املــرأة اتبــاع أيديولوجيــة جهاديــة أو االنضمــام إىل حركــة جهاديــة. وهنــاك جانــب هــام 
يكمــن يف تطويــر دور اجلهــادايت علــى مــر الزمــن؛ يف حــني أن اهلجمــات الــي تقــوم هبــا 
اإلانث ليســت أبي حــال مــن األحــوال مــن احلداثــة، إال أهنــا أصبحــت أكثــر شــيوعا. 
ومبــا أن منظمــة "الدولــة اإلســالمية" تفقــد ســيطرهتا علــى األرض، فمــن احملتمــل أن تكــون 
للمــرأة قيمــة متزايــدة يف اهلجمــات، كوهنــا بشــكل عــام تثــري شــكوكا أقــل مــن نظرائهــا مــن 

الرجال.

تقدمي
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وتظهــر العديــد مــن التناقضــات عنــد التفكــري يف هــذه املســألة؛ إذ يتميــز الفكــر 
الســلفي اجلهــادي بفصــل راســخ بــني اجلنســني والقيــود الصارمــة املفروضــة علــى النســاء، 
وينظــر إىل دور املــرأة علــى أنــه يقتصــر علــى املهــام املنزليــة وتربيــة األطفــال. كيــف ميكــن 
التوفيــق بــني ذلــك وبــني دور املقاتــل "اجلنــدي"؟ هــل هــذا يعــد نوعــا جديــدا مــن "النســوية 
اجلهاديــة"؟ كيــف ميكــن أن يكــون مقبــوال للمــرأة الــي يقتصــر دورهــا علــى الشــؤون املنزليــة 
الســفر أحيــاان آالف الكيلومــرتات لالنضمــام إىل الرجــال يف املعركــة؟ كيــف تقبــل أو تــربر 
اجلهــادايت املواقــف اخلاطئــة لنظرائهــن مــن الذكــور والتجــاوزات مثــل اغتصــاب النســاء 
والفتيــات؟ مــا هــي األرضيــة املشــرتكة بــني فتــاة شــابة مــن اململكــة املتحــدة وإمــرأة انضجــة 

ذات حتصيل أكادميي عايل انضمت من اململكة العربية السعودية؟

إن البحــث يف هــذه األســئلة ليــس أبي حــال مــن األحــوال مهمــة ســهلة. مــن 
الصعــب جــدا احلصــول علــى املعلومــات الوقائعيــة؛ حيــث تتميــز العديــد مــن احلســاابت 
ابألســاطري والدعايــة والدعايــة املضــادة. وهــذا مــا جيعــل العمــل الــذي حققــه املؤلفــان 

عمال رائدا، إذ متكنوا من احلصول على املعلومات ومجعها من عدة مصادر أولية. 

وافــرتض املؤلفــان يف البدايــة أن اجلهاديــة النســائية ليســت أكثــر مــن موضــوع اثنــوي 
ميكــن تغطيتــه يف دراســة موجــزة، إال أهنمــا اكتشــفا يف ســياق حبثهمــا عاملــاً جديــداً مــن 
املعتقــدات األيديولوجيــة والتفســريات، واألجنــدات املتعــددة، واالســرتاتيجيات، والعوامــل 
التحفيزيــة واألهــداف السياســية والدينيــة. يعــد هــذا الكتــاب دليــال علــى جهودمهــا الغــري 

العادية لتغطية هذا املوضوع بعدالة.

ونظــرا لنــدرة األدب يف جمــال اإلســالم السياســي، وخاصــة ابللغــة العربيــة ومــن قبــل 
اخلــرباء احملليــني، بــدأت مؤسســة فريرديــش ايــربت- مكتــب عمــان يف إصــدار سلســلة مــن 
املنشــورات منــذ عــام 2007، مــع الرتكيــز علــى مواضيــع عــدة مثــل احلــركات اإلســالمية، 
والتطــرف، واجلهاديــة. وقــد قــام املؤلفــان الدكتــور حممــد أبــو رمــان وحســن أبــو هنيــة بعمــل 
رائــد يف تقــدمي أحباثهمــا وحتليلهمــا حــول هــذه القضــااي. وقــد أظهــرا مهــارة ملحوظــة يف 
نتائجهمــا  وعــرض  األكادمييــة  خبربهتمــا  األرض  مــن  املباشــرة  مالحظاهتمــا  جتميــع 
واستنتاجاهتما على كل من اخلرباء وغري اخلرباء من القراء. ويود فريق مؤسسة فريرديش
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ايــربت- عمــان أن يعــرب عــن امتنانــه العميــق لــكال املؤلفــني علــى التعــاون املثمــر 
املستمر خالل هذ الفرتة.

كمــا نــود أيضــا أن نشــكركم، قــراءان، علــى اهتمامكــم أبنشــطة ومنشــورات مؤسســة 
فريدريــش ايــربت- مكتــب عمــان وأنمــل أن تزودكــم قــراءة كتــاب "عاشــقات الشــهادة: 
تشــكالت اجلهاديــة النســوية مــن القاعــدة إىل الدولــة اإلســالمية" العديــد مــن األفــكار 

اجلديدة.

تقدمي



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 8



9

اإلهداء

إىل املؤمنــات واملؤمنــن أبنــوار احلريــة واخلــالص مــن االســتبداد بوصفــه العلــة 
والــداء، الــذي يولّــد التطــرف والعنــف واإلرهــاب وخيلــق مناخــات مــن اإلحبــاط 
واليأس ويشــعل احلروب الطائفية، وخيتطف مســتقبل أجيال من الشــاابت والشــباب 
املهّجريــن واملهاجريــن واخلائفــن والتائهــن والباحثــن عــن عيــش حيــاة إنســانية كرميــة 

كنظرائهم من البشر.

الظواهــر  فهــم  العلمــي يف  والبحــث  املعرفــة  أبمهيــة  واملؤمنــن  املؤمنــات  إىل 
االجتماعيــة واإلنســانّية وحتليلهــا مــن أجــل التوّصــل إىل حلــوٍل حقيقيــة موضوعيــة 

بعيدًا عن أهواء اإليديولوجيا وإغواء السياسة.

إىل مــن يشــعرون مبأســاة ماليــن النســاء واألطفــال واملســتضعفن يف مناطــق 
إنســانية قاســية وأحــوااًل معيشــية  النــزاع والصــراع واحلــرب، ممــن يعيشــون ظروفــاً 
بــن مطرقــة امليشــيات املتطرفــة واملســّلحة وســندان األنظمــة االســتبدادية  صعبــة 

واالحتالل.
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شكر وتقدير

ال يسعنا، بعد إمتام هذا الكتاب، إالّ أن نتقدم ابلشكر الوفري والعميق والصادق، 
لكل من ساعدان وساهم معنا يف إجناز الكتاب أو توفري الظروف املناسبة إلمتامه. 

الشــكر أواًل موّجــه إىل مؤسســة فريدريــش أيــربت األملانيــة، ومكتبهــا يف عّمــان، 
خباصــة املديــرة والصديقــة أنيــا فيلــر، الــي انضلــت معنــا، وقاتلــت إىل جــواران؛ ويف أحيــاٍن 
أخــرى قاتلتنــا هبــدف إجنــاز الكتــاب والوصــول بــه إىل طــور اإلعــداد والنشــر. وقــد ســامهت 
أنيــا   خــالل مــدة عملهــا يف عّمــان يف األعــوام املاضيــة- إبصــدار حمموعــة مــن الكتــب الــي 
أجنزانهــا مــع فريدريــش أيــربت، مثــل كتــاب "تنظيــم الدولــة اإلســالمية: األزمــة الســنية 
والصــراع علــى اجلهاديــة العامليــة"، وكتــاب "أان ســلفي: حبــث يف اهلويــة املتخيلــة والواقعيــة 
الســلفيني"، وكتــاب "احلــل اإلســالمي يف األردن: اإلســالميون والدولــة وأســئلة  لــدى 
الدميقراطيــة واألمــن"، ابإلضافــة إىل جهدهــا يف إقامــة جمموعــة مــن املؤمتــرات اإلقليميــة 
املهمــة يف حتليــل الظاهــرة اإلســالمية وفهمهــا، والــي صــدرت عــرب سلســلة مــن الكتــب 
والتقاريــر. مث بذلــت الصديقــة أنيــا جهــوداً كبــرية يف نقــل هــذا اإلنتــاج املعــريف إىل اجلمهــور 
اإلجنليــزي واألملــاين، عــرب ترمجــة الكتــب إىل اللغــة اإلجنليزيـّـة واألملانيــة، ومــن بينهــا الكتــاب 

احلايل.

إّن مثــل هــذه اجلهــود مــن أنيــا ومؤسســة فريدريــش أيــربت تدفعنــا إىل التعبــري عــن 
تقديــران الكبــري هلــم علــى هــذا الــدور الــذي محلــوه علــى مــا فيــه مــن جهــد وكلفــة ماليــة 
ووقتيــة. ومل تغــب   بطبيعــة احلــال- الصديقــة أمــل أبــو جريــس عــن املشــهد؛ فهــي مديــرة 
الربامج يف املؤسســة، والي كان عليها أن تتابع خطوة خبطوة إجناز العمل، ومتابعة ســريه 
يف مراحــل اإلعــداد والطباعــة واإلخــراج والنشــر، واألمــور اإلداريــة والتحريريــة والفنيــة، وقــد 

عملت معنا يداً بيد يف كاّفة املشروعات الي أجنزانها مع فريدريش أيربت.

علــى الصعيــد البحثــي، فــإّن الشــكر اجلزيــل موصــول لعــدد مــن الباحثــني الذيــن 
واجملــالت  الصحــف  يف  عنهــا  والبحــث  املعلومــات  مصــادر  إىل  للوصــول  جبــّد  عملــوا 

شكر وتقدير
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واملقــاالت ووســائل التواصــل االجتماعــي، وهــم ابحثــون ومتدربــون يف مركــز الدراســات 
االســرتاتيجية يف اجلامعــة األردنيــة، يف مقدمتهــم راب طويســي، ونــور داوود؛ املتدربــة يف 
لدورهــم  وقــد كان   ،Armand Jhala جــاال  أرمانــد  األمريكــي  والباحــث  املركــز، 

ومساعدهتم أمهية كبرية يف الوصول إىل معلومات مثينة ومهمة.

لــوال تضحيــة  ننجــزه  أن  أكلــه وال  يــؤيت  أن  العمــل  هلــذا  يكــن  مل  احلــال  بطبيعــة 
فــكل  املتواصــل واملرهــق،  العمــل  مــن  لشــهور  انعزالنــا  الــي حتّملــت كالعــادة  عائالتنــا، 
الشــكر لعبــري جــوان عــدوي وغيــث أبــو هنيــة )عائلــة حســن أبــو هنيــة( ومســاح بيــربس، 
وفــارس وســارة )عائلــة حممــد أبــو رمــان( علــى دعمهــم وصربهــم خــالل األعــوام األخــرية. 
إّن مــا أجنــزانه مــن كتــب وأعمــال حبثيــة مرهقــة، مل يكــن ممكنــاً حتقيقــه لــوال تضحياهتــم 

ووقتهم.

كمــا نتقــّدم ابلشــكر ملركــز الدراســات االســرتاتيجية يف اجلامعــة األردنيــة، الــذي وفّــر 
املــكان واملنــاخ واإلمكانيــات للمؤلــف حممــد أبــو رمــان إلجنــاز العمــل. والشــكر موصــول 
إىل احملرريــن واملدققــني الذيــن قامــوا بــدوٍر ال يقــل أمهيــة وال صعوبــة عــن دور املؤلفــني، 
فنشــكر األصدقاء: بنان ملكاوي )الي ترمجت الكتاب إىل االجنليزية(، وأســامة غاوجي 

)الذي قام بتدقيقه وحتريره ابلعربية(، وجونرت أورت )الذي ترمجه إىل األملانية(.
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املقّدمة

واإلعالميــة،  السياســية  والدعــاايت  واخلياليــة،  األســطورية  التصــّورات  اختلطــت 
"النســاء  مللــف  املوضوعــي  والواقعــي  املعــريف  ابلتوصيــف  اإليديولوجيــة،  واألجنــدات 
اجلهــادايت"، خباصــة مــع صعــود تنظيــم مــا يســمى بـ"الدولــة اإلســالمية"، وإقامتــه نظامــاً 
لتطبيــق تصوراتــه اإليديولوجيتــه داخــل األراضــي الــي ســيطر عليهــا يف الرقــة واملوصــل، 

وإعالنه عن إقامة "دولة اخلالفة".

فتــارًة جنــد عناويــن مثــل "عرائــس اجلهــاد"، واترة نســمع بـــ "جهــاد النــكاح"، واترة 
يــدور احلديــث عــن "عشــيقات البغــدادي"، وغــري ذلــك مــن العناويــن اإلعالميــة الربّاقــة، 
الــي ال تقــوم علــى أســاس اثبــت أو دقيــق ابلضــرورة. وقــد شــّكل ذلــك حالــة ضبابيــة 
حالت دون دراســة ظاهرة "النســائية اجلهادية"، وحماولة فهم واقعها وحجمها واألســباب 
والشــروط الفعليــة الــي دفعــت مبئــات الفتيــات إىل الســفر أوحماولــة الســفر لألراضــي الــي 
يســيطر عليهــا تنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، علــى وجــه اخلصــوص، كمــا حالــت دون فهــم 

ظاهرة النساء اجلهادايت بصورة عامة.

لقــد مثّــل هــذا املشــهد الضبــايب امللتبــس ســبباً رئيســاً لنــا لســرب أغــوار هــذا امللــف 
الشــائك واملعّقــد، وحماولــة متييــز املوضوعــي والواقعــي عــن األجنــدات السياســية واألمنيــة 
واإليديولوجيــة واإلعالميــة املغّلفــة أبفــكار منّمطــة وصــور مقولبــة عــن هــذه الظاهــرة. إالّ 
أنّنــا بعــد أن وضعنــا أوىل خطواتنــا يف هــذه "الرحلــة البحثيــة"، ظنّــاً منّــا أبنّنــا ســنتناول 
موضوعاً جزئياً - ضمن سلسلة الدراسات واألحباث الي كتبناها سابقاً عن اجلهاديني- 
وجــدان أّن أقدامنــا تغــوص يف عــامٍل فســبح ينفتــح علــى ملفــات وموضوعــات وقصــص 
هائلــة، تتداخــل فيهــا العــوامل النفســية ابجملتمعيــة واإليديولوجيــة ابملعرفيــة. ووجــدان أنفســنا 
أمــام جــداالت فقهيــة وفكريــة واســعة يف األوســاط اإلســالمية واجلهاديــة عــن املــرأة ودورهــا 
وموقعهــا مــن "العمليــة اجلهاديــة"، وغــري ذلــك مــن ملفــات متعــددة األبعــاد ومتنوعــة 

املقّدمة
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اجلوانب والزوااي.

اخلفيّــة،  اخلاصــة وغرفــه  لــه مداخلــه  فســيح  واســع  عــامل  اجلهاديــة"  "النســائية  إّن 
يشــتبك مــع اجلهاديــة العامليــة يف تطّورهــا التارخيــي، لكنّــه ينفصــل عنهــا يف حلظــاٍت معينــة، 
فهــو يرتبــط خبصوصيتــه اجلندريــة، خباصــة يف اجملتمعــات العربيــة واملســلمة، الــي يتــم فيهــا 
حتديــد موقــع منفصــل ومغايــر لــدور املــرأة عــن موقــع ودور الرجــل؛ وهــي القضيــة الــي تبــدو 
أكثــر بــروزاً وإشــكالّية يف أوســاط اجلهاديــني، الذيــن يــرون أبّن عمليــة الفصــل والتمييــز بــني 

الرجل واملرأة مسألة دينية وفقهية، وأّن أحكامها اثبتة مستقرة ال جدال فيها.

ورمبــا عنــد هــذه النقطــة حتديــداً، أي رؤيــة اجلهاديــني للمــرأة، تبــدأ مشــكلة الدراســة 
لدينا، الي أتخذ زاويتني متقابلتني مهمتني:

نفهــم  الرؤيــة احملافظــة للجهاديــني، أن  األوىل، كيــف ميكــن، ضمــن هــذ  الزاويــة 
التحــوالت والتطــورات األخــرية الــي طــرأت علــى دور "املــرأة اجلهاديــة"، وانتقاهلــا مــن 
صفــوف اثنويــة وأدوار تقليديــة لــدى اجلماعــات اجلهاديــة؛ مبــا فيهــا القاعدة-بوصفهــا ربــة 
منــزل ومربيــة لألبنــاء- إىل املــرأة املهاجــرة، وإىل ظاهــرة "نفــري النســاء"، وصــوال إىل "املــرأة 
االنتحاريــة"؟ وكيــف ختطّــى اجلهاديــون "معضــالت" دينيــة فقهيــة عديــدة لبلــوغ املرحلــة 
الــي أصبحنــا نــرى فيهــا قرابــة 550 امــرأة جهاديــة هتاجــر مــن أورواب، وحدهــا، إىل أراضــي 
"تنظيــم الدولــة اإلســالمية" يف العــراق وســوراي، فضــاًل عــن هجــرة  مئــات النســاء مــن العــامل 

العريب واإلسالمي إىل "أرض اخلالفة".

أّما الزاوية الثانية، فرتتبط ابلنساء اجلهادايت واملهاجرات واالنتحارايت أنفسهن، 
أي البحــث هبــدف معرفــة وتفّهــم األســباب الــي تدفــع فئــات مــن النســاء مــن كافــة بلــدان 
العــامل إىل االنتمــاء لتنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، والقبــول ابلتضحيــة بــكّل شــيء يف ســبيل 
االلتحــاق ابألراضــي الــي تقــع حتــت ســيطرة التنظيــم، علــى الرغــم مــن انتهــاج التنظيــم 
سياســة دينيــة تؤســس جملتمــع بطريكــي أبــوّي ال مــكان فيــه للمســاواة واحلــرايت واملواطنــة 
الكاملــة، وغريهــا مــن القيــم الــي أرســتها احلداثــة، وكّرســتها املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة، 

وتضمنتها شعارات الثورات العربية1.

)1( انظــر: آمــال قرامــي، اجلهــاد النســائّي: اإلرهــاب بتــاء التأنيــث، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات 



19

ترتبــط ابلزاويــة الثانيــة أيضــاً، جدليــة رئيســة تتعّلــق ابلتعــارض املفــرتض بــني طبيعــة 
التنظيــم املتطرفــة والدمويــة والقاســية والشــاقة مــن جهــة، وبــني طبيعــة املــرأة العاطفيــة الــي 
ال متيــل عــادة إىل هــذا النمــط مــن احليــاة والســلوك مــن جهــٍة اثنيــة. فهــل مثـّـة تضــارب بــني 
الطبيعيتــني فعــاًل؟ أم أّن هــذه الفرضيــة غــري دقيقــة مــن األســاس؟ وكيــف ميكــن، إذاً، أن 
نفّســر "النســائية اجلهاديــة" مــن الناحيــة الســيكولوجية والسســيولوجية بصــورة أكثــر عمقــاً، 

من خالل حاالت دراسية واقعية؟

إّن أحــد األهــداف الرئيســية هلــذا الكتــاب هــو االشــتباك مــع ذلــك املنظــور االختــزايل 
التســطيحي للظاهــرة اجلهاديــة عمومــاً والنســائية اجلهاديــة خصوصــاً؛ فعلــى مــدى عقــود 
شــكلت دراســة اجلماعــات اجلهاديــة واجلهاديــني حقــاًل مــن البلبلــة واالضطــراب والتشــوش 
حجبــت حماولــة فهــم دوافــع "اجلهاديــني"، كمــا أعاقــت الســعي لالقــرتاب مــن األســباب 
التطــرف  والشــروط والظــروف املوضوعيــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لظاهــرة 
العنيــف، مســتكينة إىل مقــارابت إيديولوجيــة استشــراقية وثقافويــة خمتزلــة. وإذا كانــت 
دراســة اجلهاديــني تعــاين مــن ســوء القصــد وصعوبــة الفهــم، ومــن االلتبــاس، وتتلبــس ابألثــر 
االستشــراقي والثقافوي، فإن دراســة اجلهادايت تعاين من إســاءة مضاعفة، فقد شــّكلت 
املــرأة املســلمة موضوعــاً وموضعــاً خصبــاً ألخيلــة املستشــرقني؛ إذ طاملــا كانــت املســألة 

اجلنسية إحدى اخلصائص املهمة واملوضوعات املميزة خلياالت وحبوث املستشرقني2.

وقــد أوضــح إدوارد ســعيد كيــف أن املستشــرقني قــد وصفــوا الشــرق ابعتبــاره "مؤنَّثــاً، 
ثرواتُــه خصبــة، ورمــوزُه األساســية هــي املــرأة الشــهوانية، واحلــرمي، واحلاكــم املســتبد؛ وإن 

كان يتميز ابجلاذبية يف الوقت نفسه"3.

االسرتاتيجية، 21  يونيو 2015، على الرابط:
.http://rawabetcenter.com/archives/8592  

)2( انظــر: جوزيــف مســعد، اشــتهاء العــرب، ترمجــة إيهــاب عبــد احلميــد، دار الشــروق، الطبعــة األوىل، 

2013، ص29.
)3( إدوارد سعيد، "إعادة النظر يف االستشراق":

Edward W. Said, "Orialntalism Reconsidered", Cultural Cri-
tique 1 )Fall, 1985(, p 103.

املقّدمة

http://rawabetcenter.com/archives/8592
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املقاربــة  هيمنــة  إىل  ابإلضافــة  الســلطوية،  األجنــدة  ســامهت  أخــرى  انحيــة  مــن 
االستشــراقية السياســية، واإليديولوجيــة الثقافويــة الــي تصــّور الديــن اإلســالمي ابعتبــاره 
كيــاانً جوهرانيــاً مطبوعــاً ابلعنــف والفســاد واالســتبداد والشــهوانية، يف مضاعفــة إشــكالية 
فهــم موقــع املــرأة يف اإلســالم عمومــاً واحلــركات اجلهاديــة خصوصــاً. فقــد تعاظمــت الصــورة 
النمطيــة  املقولبــة للمــرأة اجلهاديــة واختــزل دورهــا ابعتبارهــا، إمــا ضحيــًة للجماعــات 
اجلهاديــة أو مســتَغّلًة مــن طــرف اجلهاديــني. وراجــت أســطورة دور النســاء كعرائــس ودمــى 
للجهادين،كمــا شــاعت وانتشــرت خرافــة "جهــاد النــكاح"4.كّل هــذا يقــوم علــى حتيّــز 
ذكــوري يــرى أبن الرجــال مســؤولون عــن أفعاهلــم،يف حــني أّن النســاء إمــا مشــاركات رغمــاً 
عنهــن أو ضحــااي. وتعــزز هــذه االفرتاضــات األفــكار املقولبــة اخلاصــة ابجلنســانية، ونتيجــة 
لذلــك ال تعتــرب النســاء غالبــا إرهابيــات حمتمــالت وال ينظــر إليهــن كأفــراد يشــكلون خطــراً 

على غرار نظرائهّن من الذكور يف حال تورطن ابإلرهاب5.

)4( يف ســياق تشــويه املعارضــة اإلســالمية املســلحة  مــن طــرف نظــام بشــار األســد، قــادت قنــوات 

إعالميــة إيرانيــة ولبنانيــة مواليــة للنظــام الســوري محلــة دعائيــة واســعة ضــد اجلهاديــني بعنــوان "جهــاد 
النــكاح"، منــذ أواخــر آذار/ مــارس 2013. واّدعــت قنــايّت اجلديــد واملياديــن اللبنانيتــني - املقربــة مــن 
حــزب هللا ونظــام بشــار األســد- وقنــاة العــامل اإليرانيــة، أهنــا عثــرت علــى فتــوى جتيــز مــا يســمى بـ"جهــاد 
النــكاح" يف ســوراي، أصدرهــا عــّدة رجــال ديــن ممــن يدعمــون احلــركات اإلســالمية املقاتلــة يف ســوراي 
ومــن ضمنهــم الشــيخ الســعودي حممــد العريفــي، وتنــص الفتــوى املفربكــة علــى "إجــازة أن يقــوم املقاتلــون 
مــن غــري املتزوجــني أو مــن املتزوجــني الذيــن ال ميكنهــم مالقــاة زوجاهتــم إببــرام عقــود نــكاح شــرعية مــع 
بنــات أو مطلقــات ملــدة قصــرية ال تتجــاوز الســاعة أحيــاان يتــم بعدهــا الطــالق وذلــك إلعطــاء الفرصــة 
ملقاتــل آخــر ابملناكحــة"، ورغــم نفــي العريفــي وغــريه للفتــوى إال أهنــا انتشــرت بصــورة الفتــة، وقــد 
شــاعت علــى إثرهــا حالــة مــن التشــوش حــني أعلــن وزيــر الداخليــة التونســي الســابق لطفــي بــن جــدو 
أمام الربملان أن من يســافرن "يرجعن إلينا حيملن مثرة االتصاالت اجلنســية ابســم جهاد النكاح، وحنن 
ســاكتون ومكتوفــو األيــدي". ورغــم صــدور نفــي رمســي مــن خــالل بيــان حكومــي الحــق صــادر عــن 
وزارة املرأة التونســية ينفي ثبوت قصص "جهاد النكاح"، فقد انتشــرت األســطورة، ومل يقتصر تداوهلا 
علــى القنــوات التلفزيونيــة واملواقــع اإللكرتونيــة املســاندة لنظــام األســد، بــل ســاهم أحــد األكادمييــني 
الداعمــني للنظــام الســوري بتصنيــف كتــاب يف املســألة مل يقــف عنــد حــدود الدعايــة بــل ذهــب إىل أن 
التاريــخ اإلســالمي حافــل بتلــك املمارســة لكــن ابعتبارهــا ظاهــرة ذكوريــة ال دينيــة. انظــر" د. عــادل 

مسارة، جهاد النكاح، دار أبعاد، بريوت، الطبعة األوىل، 2013. 
مكتــب  خلــرباء  املســتديرة  الطــاوالت  النهائــي،  التقريــر  اإلرهابيــة:  والراديكاليــة  النســاء  انظــر:   )5(
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ابإلضافــة إىل الفرضيــة الرئيســّية الســابقة الــي أردان االشــتباك معهــا والتدقيــق يف 
حمتواهــا، فــإّن هنالــك فرضيــات متداولــة إعالميــاً وسياســياً عــن النســاء اجلهــادايت وعــن 
الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إىل  للهــرب  وســعيهّن  اجلماعــات  هــذه  يف  اخنراطهــن  أســباب 
التعليــم  مســتوايت  مثــل  مبتغــريات  الظاهــرة  ربــط  الفرضيــات  هــذه  ومــن  اإلســالمية. 
املنخفضــة، واحلالــة االقتصاديــة املتدنيــة، واخللفيــات العائليــة غــري املســتقرة، وهــي املتغــريات 

الي قمنا بتفّحصها واختبارها يف هذا الكتاب.

مل تكــن رحلتنــا إىل عــامل اجلهــادايت مفروشــًة ابملصــادر واملراجــع املوثوقــة املرحيــة، بــل 
علــى النقيــض مــن ذلــك. فقــد مّثــل موضــوع املصــادر حبــّد ذاتــه، أحــد أهــم الصعــوابت 
الــي واجهناهــا   وسنشــري إىل ذلــك بصــورة تفصيليّــة يف القســم الثــاين مــن الكتــاب- إذ 
وجــدان أبّن املصــادر الــي تتحــدث عــن اجلهــادايت بصــورة موضوعيــة أقــرب إىل احليــاد، 
هــي مصــادر اندرة، فأغلــب املصــادر إّمــا مرتبطــة أبجنــدات األنظمــة العربيــة واحلكومــات 
املعاديــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وللجهــادايت، حيــث جنــد حتجيمــاً وحتديــداً ملصــادر 
مرتبطــة  املصــادر  تكــون  أن  وإمــا  بصــورة كبــرية،  املدروســة  احلــاالت  عــن  املعلومــات 
ابجلهاديــني أنفســهم، ومــن مثَّ أتخــذ طابعــاً دعائيــاَ مضــاداً بطبيعــة احلــال. ولذلــك فقــد 
جلــأان   يف احلــاالت املدروســة- قــدَر املســتطاع إىل املصــادر األوَّليّــة؛ مثــل مــا تكتبــه أو 
تقولــه اجلهــادايت أنفســهن، أو تلــك املثبتــة يف قــرارات أو واثئــق، هــذا أواًل. أّمــاً اثنيــاً فقــد 
قمنــا مبقارنــة املصــادر املختلفــة، خباصــة مصــادر اجلهــادايت واملصــادر املضــاّدة هلــن، ملعرفــة 
القضــااي والتطــورات والتفاصيــل والوقائــع الــي تتفــق هــذه املصــادر املتعارضــة علــى إثباهتــا، 
وحتديــد القضــااي والوقائــع الــي ختتلــف املصــادر يف إثباهتــا؛ أي إننــا قــد قمنــا بعمليــة غربلــة 

وتنقيح ومقارنة للمصادر نفسها.

للوصــول إىل دراســة معّمقــة للنســائية اجلهاديــة وحتوالهتــا وتشــّكالهتا، فقــد قّســمنا 
ــاً، كتــاابً حبــّد ذاتــه: القســم األول  الكتــاب إىل قســمني رئيســيني، ميثّــل كّل منهمــا، عملّي
اإليديولوجيــة،  والتشــّكالت  التارخييــة  التحــوالت  يتنــاوُل  الــذي  النظــرّي،  القســم  هــو 
الثــاين  أمــا  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  املــرأة يف  واقــع  علــى صعيــد  والتطــورات 

املؤسســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أورواب، فيينــا، 2013، 
/http://www.osce.org/ar :على الرابط

املقّدمة
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فيشتمل على دراسة حالة لعشرات من قصص اجلهادايت. 

تناولنــا يف القســم األول اجلانــب النظــري مــن النســائية اجلهاديــة، مــن تشــكالهتا 
التارخييــة احلديثــة واملعاصــرة، بــدءاً مــن الوهابيــة إىل النضاليــة القطبيــة، ومــروراً ابجلهاديــة 
احمللية، مثّ احلقبة األفغانية، وصواًل إىل "املرأة الداعشية" و"املهاجرات" و"االنتحارايت". 

مث تناولنا النقاشات اجلهادية عن دور املرأة ومهماهتا والشروط الواقعية واملوضوعية 
الــي أدت إىل التحــول يف هــذه األدوار واملهمــات، وصــواًل إىل حالــة املــرأة اجلهاديــة يف 
األراضــي الــي ختضــع لســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وطبيعــة املهمــات الــي متارســها، 
يف اجلوانب الدعوية والدعائية واالجتماعية والقتالية، والكتائب النسائية الي تشّكلت.

وقــد خصصنــا فصــاًل لدراســة ظاهــرة االنتحــارايت )بعنــوان "عاشــقات الشــهادة"، 
كما يصفن أنفسهن(. وحاولنا فيه تناول املسألة من املنظور الكلي لظاهرة االنتحارايت 
وتطّورهــا عامليــاً، مثّ تناوهلــا علــى الصعيــد اإلســالمي الشــيعي والســين، وكيفّيــة اســتدخاهلا 
يف عمــل احلــركات اجلهاديــة ذات اخللفيــة اإلخوانيــة- مجاعــة اإلخــوان املســلمني- مث 

تناولنا ظاهرة االنتحارايت يف "اجلهادية العاملية".

الثــاين مــن الكتــاب، فقــد مّت ختصيصــه للنســائية اجلهاديــة، كدراســة  أّمــا القســم 
والشــروط  األســباب  ملعرفــة  نســائية جهاديــة،  حــاالت  التعّمــق يف  خــالل  مــن  حالــة، 
والعوامــل السســيولوجية والســيكولوجية احمليطــة هبــذه احلــاالت، والــي دفعتهــا إىل اختيــار 

هذه الطريق، والولوج إىل "عامل اجلهاديني".

حبثنــا، ابلدرجــة األوىل، يف القســم الثــاين مــن الكتــاب عــن "نقــاط التحــول" يف حيــاة 
اجلهــادايت، عــرب طــرح ســؤالني رئيســيني؛ ملــاذا أصبحــَن جهــادايت؟ وكيــف؟ وحاولنــا 
التمييــز بــني األســباب الواقعيــة واإليديولوجيــة والنفســية والسســيولوجية مــن جهــة، وبــني 
الديناميكيــات الــي يتــم فيهــا التحــول مــن جهــة أخــرى، مثــل عمليــات التجنيــد ومــا 

يسمى بغسيل الدماغ، وغريها.

مثّة حمّددان منهجيان من املهم االنتباه هلما قبل الشروع يف قراءة الكتاب:

احملــّدد األول يتمثّــل يف أنّنــا مل نقتصــر يف تناولنــا، هنــا، علــى النســاء اللــوايت هاجــرن 
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إىل أراضــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية، أو قمــن بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة، بــل تناولنــا 
ظاهــرة اجلهــادايت عمومــاً. وميكــن تعريــف املــرأة اجلهاديــة أبهّنــا تلــك املــرأة الــي تؤمــن 
القائمــة،  العربيــة واإلســالمية  مثــل تكفــري احلكومــات  الســلفية اجلهاديــة،  إبيديولوجيــة 
واإلميــان ابلعمــل املســّلح العنبــف بوصفــه وســيلة  وأداة للتغيــري، وتؤيــد وتســاند اجلماعــات 

اجلهادية املعروفة. 

أّمــا إجرائيــاً، فقــد اعتــربان أبّن املــرأة اجلهاديــة هــي مــن ينطبــق عليهــا بعــض املؤشــرات 
التالية: 

قمــن مبحاولــة  اللــوايت  أو  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إىل  املهاجــرات   .1
اهلجرة.

2. املــرأة الــي تعلــن صراحــًة إمياهنــا ومســاندهتا ألفــكار تنظيــم الدولــة اإلســالمية أو 
القاعدة أو اجلماعات اجلهادية املختلفة.

أو  عنيفــة  إرهابيــة  عمليــات  املشــاركة يف  حاولــن  أو  شــاركَن  اللــوايت  النســاء   .3
هجمات انتحارية.

4. النســاء اللــوايت اعُتقلــن علــى خلفيــة تلــك احملــاوالت، أو علــى خلفيّــة نشــاطهّن 
لصاحل التنظيمات اجلهادية.

اإلســالمية"  خطاب"النســوية  بــني  التمييــز  بضــرورة  يتمثــل  الثــاين  احملــدد 
فــاألوىل ختتلــف يف ســياقها وشــروطها وحيثياهتــا عــن  واخلطاابت"النســائية اجلهاديــة"، 
الثانيــة. فالنســوية اإلســالمية تــرى نفســها متســامية علــى االســرتاتيجيات املتبعــة لــدى 
خصميهــا اللدوديــن: النســوية الغربيــة الــي تّدعــي الكونيــة، والنســوية اإلســالمية األصوليــة 
الــي تدعــي اخلصوصيــة، ابعتبارمهــا يقومــان علــى "اســرتاتيجيات هوويــة". إذ تــرى النســوية 
اإلســالمّية أبهّنــا متثــل "الطريــق البديــل"، وتقــدم "اخلطــاب البديــل "عــن خطــاب الغــرب" 
الــذي يريــد أن يفــرض منوذجــا هنائيــاً "علــى "عــامل إســالمي" يســتجيب علــى هــذه اهلجمــة 

"ابالنطواء على نفسه يف وضعية اهلوية االحتجاجية"6.

)6( املرجع السابق.

املقّدمة
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يف املقابل تنظر"النســائية اجلهادية" - كنظريهتا الذكورية اجلهادية- إىل اجتهادات 
النســوية اإلســالمّية ابعتبارهــا كافــرة ومرتــدة منحرفــة عــن أصــول اإلســالم. وال يوجــد بــني 
األوساط النسائّية اجلهاديّة اختالف جوهري وعملي يف هذه املسألة،إذ ترى اخلطاابت 
ســة لإلســالم من القرآن والســنة قد حددت  النســائّية اجلهاديّة أبّن األصول القطعية املؤسِّ
أدواراً وظائــف حمــددة بدقــة لــكال اجلنســني ال حتتمــل التأويــل واالجتهاد.وتعتــرب خطــاابت 
"النسائّية اجلهادية" أبن "النسويّة الغربية" املعوملة تتماهى مع اسرتاتيجية الغزو والسيطرة 
واهليمنــة وتقــدم املــربرات اإليديولوجيــة حتــت غطــاء التحــرر واحلقــوق. وإىل هــذا املعــى 
ُتشــري ليلــى أبــو لغــد إذ تقــول: "إّن الّســؤال الــذي يؤرّقــي هــو ملــاذا  كانــت املــرأة 
ــة  ــة علــى وجــه اخلصــوص، مبثــل هــذه الدرجــة مــن األمهّي املســلمة عمومــاً، واألفغانّي
هلــذا الّنمــط مــن الّتحليــل الثقــايف الــذي يتجاهــل الّتشــابكات املعّقــدة الــي جنــد 
أنفســنا أحيــاانً متوّرطــن جّرائهــا يف بعــض الّتحالفــات الّصادمــة ؟ ملــاذا متّــت تعبئــة 
تلــك الرمــوز األنثويّــة يف هــذه "احلــرب ضــّد اإلرهــاب" بشــكل غــري مســبوق يف أّي 

صراع آخر؟"7.

    تضم"النســوية اإلســالمية" طيفــاً واســعاً مــن التوجهــات الــي تســعى لتحريــر 
 . ودينيــة  علمانيــة  مرجعيــة  ســلطات  إىل  تســتند  أتويليــة  قــراءات  وفــق  املــرأة  ومتكــني 
أّما"النسائية اجلهادية" فهي تناهض الفريقني معاً -النسوية الغربّية والنسوية اإلسالمّية- 
كفعــل "اســتعادة هلويــة" تتعــرض للغــزو اخلارجــي والتخريــب الداخلــي. وهــي جتــد يف 
التجربــة النســوية "اإلســالمية" الــي تنشــط يف الغــرب دليــاًل علــى ارتباطاهتــا االســتعمارية 
الــي هتــدف إىل نــزع اهلويــة اإلســالمية؛ فالنســوية اإلســالمية الــي مل تلبــث أن وجــدت يف 
فضــاءات احلريــة الغربيــة جمــااًل واســًعا للتعبــري عــن مواقــف وخــربات لفتيــات مســلمات 
هاجــرن مــن جمتمعــات إســالمية إىل جمتمعــات غربيّــة، أوروبيّــة وأمريكيــة، حامــالت معهــّن 
وتقاليــَد وخــربات  أفــكارًا  الســابقة  الوطنيــة  أو  احملليــة  وبيئاهتــن  األصليــة  مواطنهــن  مــن 
احتّكــت واخنرطــت يف احليــاة اجلديــدة، مثّ تشــّكلت لديهــا نزعــات نســوية رافضــة جلملــة 
"الــرتاث الثقــايف" الــذي نشــأت عليــه، ُتســّوغة وتــربره مبواقــف غاضبــة متعّلقــة ابلالهــوت 

)7( انظــر: ليلــى أبــو لغــد، هــل حتتــاج املــرأة املســلمة إىل إتقــاذ: أتمــالت إانســية يف النســبية الثقافيــة 

وحواشيها، ترمجة جهاد احلاج سامل، مارس 2015، على الرابط: 
https://goo.gl/53suDc

https://goo.gl/53suDc
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أو الفلســفة؛ ومــن أبــرز ممثــالت هــذه النزعــة البنغالديشــية تســليمة نســرين، واألوغنديــة 
إرشاد منجي، والصومالية إاين حرسي علي، والرتكية كيليك .

هة للنسوية  ليس من شأن هذا الكتاب أن يبحث يف املبادئ اإلبستمولوجية املوجِّ
اإلســالمية واختالفاهتــا وأجندهتــا واســرتاتيجياهتا وأهدافهــا وصراعاهتــا علــى متثيــل اهلويــة 
اإلســالمية، أو اعرتافهــا ابهلــوايت الغرييــة وإمياهنــا ابالختالفــات احلضاريــة وجداالهتــا حــول 
مســألة الكونيــة واخلصوصيــة. إذ يقتصــر حبثنــا علــى أحــد أشــكال النســوايت اإلســالمية 
األشــد متســكاً وانغالقــاً علــى اهلويــة الدينيــة اإلســالمية املتخيلــة، وفــق قــراءة ســلفية ال تــرى 
يف مبــدأ النــوع اإلجتماعــي )اجلنــدر( ســوى منتــج حضــاري غريــب يتناقــض مــع جوهــر 

املعتقدات والتشريعات واألخالقيات اإلسالمية.

املقّدمة
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التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية
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القسم األول

اجلهادية النسوية: التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية

مقدمة

منذ متدد تنظيم الدولة اإلســالمية على مســاحات واســعة يف العراق وســوراي وفرض 
ســيطرته علــى مدينــي الرقــة الســورية واملوصــل العراقيــة وإعــالن دولــة "اخلالفــة"، أظهــر 
التنظيــم مســتوى هائــاًل مــن العنــف املــادي والرمــزي، وفــرض منظومــًة مــن احلكامــة القاســية 
والفظــة علــى الســكان، وأعــاد العمــل بقوانــني وتشــريعات إســالمية تقليديــة تســتند إىل 
نظــام العقــوابت والقصــاص كاجلَْلــد والرجــم وقطــع األيــدي والــرؤوس، كمــا طبَّــق علــى 
األقليــات أحــكام إســالمية اترخييــة تقليديــة تســتند إىل مفهــوم "أهــل الذمــة" مــن اجلزيــة 
وســي النســاء غــري املســلمات، وعمــل علــى فــرض احلجــاب والنقــاب، ومنــَع االختــالط 

على النساء.

إّن الســلطة املرجعيــة الدينيــة الفقهيــة لتنظيــم لدولــة اإلســالمية ذات طبيعــة ســلفية 
تقليديــة، وهــي ســلطة ذكوريــة أبويّــة ابمتيــاز. ومــن مثّ فــإّن إحــدى املســائل اإلشــكالية 
الكــربى عنــد البحــث والتأمــل يف ظاهــرة النســائّية اجلهاديــة هــي معرفــة وتفهــم األســباب 
الــي تدفــع فئــات مــن النســاء مــن كثــري مــن بلــدان العــامل إىل التضحيــة ابلرفاهيــة وكّل شــيء 
وحتّمــل املخاطــر املختلفــة يف ســبيل اهلجــرة واالنضمــام إىل هــذا التنظيــم، رغــم تعــرض 
التنظيم للحرب واحملاصرة عســكرايً وإعالمياً، من جهٍة، ورغم أنّه ينتهج سياســة تؤســس 

جملتمع بطريركي ال مكان فيه للمساواة واحلرايت، واملواطنة الكاملة من جهٍة اثنية.

ُتظهــر مســارات تشــكل اجلهاديــة، يف اإلطــار الكولينيــايل ومــا بعــد الكولينيــايل مــع 
أتســيس الدولــة الوطنيــة أّن جاذييــة "يوتوبيــا اخلالفــة" كانــت عامــاًل حامســاً يف أتســيس 
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وعــٍي يقــوم على"اســتعادة هويــة" إســالمية دينيــة. وإذا كان مــن املمكــن احلديــث عــن 
"نسويّة جهاديّة"، على الرغم من خصوصية املصطلح يف جماله التداويل وحقله الداليل، 
فإّن اجلهادايت، كاجلهاديني، يكفرون أبطروحات النســوية اإلســالمية ابعتبارها خاضعًة 
الشــرتاطات النســوية الغربيــة املعوملــة الــي تقــوم علــى نــزع اهلــوايت املخصوصــة. وال عجــب 
أبن ظهــور اجلهاديــة النســائَية قــد تزامــن مــع ظهــور مصطلــح "النســويّة اإلســالمية" يف 

بداية التسعينيات من القرن املاضي.

جتــد تشــّكالت اهلويــة اإليديولوجيــة اجلهاديــة النســائَية جذورهــا يف النســخة الوهابيّــة 
اجلهاديــة  للنســائّية  املرجعــي  املصــدر  وإذا كان  القطبيــة.  اإلخوانيــة  ويف  الســلفية  مــن 
بنســختها الوهابيــة قــد ظهــر يف غيــاب قوميّــة مناهضــة لالســتعمار، فــإّن الســلطة املرجعيــة 
األخــرى للنســائية اجلهاديــة قــد ولــدت مــن الرحــم الكولينيــايل االســتعماري، وأخــذت 
ابلتشــكل عقــب تفكيــك اإلمرباطوريــة العثمانيــة وإلغــاء اخلالفــة اإلســالمية مــن خــالل 

الرتسيمة اإلخوانية الي تبلورت الحقاًمع سّيد قطب وأبو األعلى املودودي. 

شــّكل اخنــراط ومشــاركة املــرأة يف اجلماعــات اجلهاديــة بطرائــق عديــدة، يف العاملــني 
العــريب واإلســالمي وبــني نســاء األقليــات املســلمة يف دول أورواب وأمريــكا وغريهــا مــن 
البلدان، ظاهرًة حمرية ومقلقة وجّذابة يف الوقت ذاته؛ فقد شهدت عمليات االستقطاب 
والتجنيــد مــن كال اجلنســني طفــرة كبــرية مــع بــروز تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وإذا كانــت 
مســألة اخنــراط اجلهــادايت يف صفــوف تنظيــم القاعــدة حمــدودة األثــر والتأثــري وذات أدوار 
هامشــية، فإّن حقبة صعود تنظيم الدولة اإلســالمية يف العراق وســوراي قد شــهدت تنامياً 

وتطوراً الفتاً ُيشري إىل تبّدل وتغرّي أدوار النساء اجلهادية التقليدية يف املستقبل. 

تلعــب املــرأة  دوراً  كبــرياً يف دعايــة الدولــة اإلســالمية، إذ يــدرك  التنظيــم أمهيــة 
وظيفتهــا ودورهــا حيــث تعمــل املــرأة بصــورة فاعلــة ضمــن االســرتاتيجية اإلعالميــة اجلهاديــة 
الــي تســتند إىل رؤيــة دينيــة مشوليــة  تؤمــن بنظــام اخلالفــة السياســي؛ وهــي ليســت جمــرد 
ضحيــة ســاذجة، كمــا تُقدمهــا الصــور االستشــراقية النمطيــة. وترتكــز دعايــة املــرأة يف 
الدولــة اإلســالمّية علــى أفــكار ومفاهيــم ختاطــب عواطــف املتلقــي املســلم حــول حلــم 
والشــعور  الكرامــة  وحتقــق  واملســاواة  والعــدل  احلــق  تقيــم  الــي  اخلالفــة  دولــة  ويوتوبيــا 
ابالســتعالء، ذلــك أن الســرديّة األساســية للدولــة اإلســالمية علــى الصعيــد الــدويل تقــوم 
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على أســاس هواييت فهي متثل حالة احتجاجية إســالمية عنيفة الســتعادة اهلوية، تناهض 
وحتــارب الغــرب االســتعماري الــذي ــــ بنظرهــا ــــ  يشــّن حــرابً صليبيــة الســتئصال اإلســالم  

ويعمل على طمس اهلوية اإلسالمية.

ويرتكــز األســاس اهلــواّييت لدعايــة الدولــة اإلســالمية، علــى الصعيــد اإلقليمــي، علــى 
مســألة  "الطائفيــة". فالســردية اإلقليميــة للهويــة تقــوم علــى مناهضــة املذهبيــة الشــيعية 
اإليرانيــة الــي حتــارب املذاهــب الســنّية وتعمــل علــى بنــاء قــوة إقليميــة شــيعية؛ حيــث تســتند 
النزعــة  مواجهــة  للســنة يف  واقيــاً  درعــاً  مُيثــل  التنظيــم  أّن  إىل  اإلســالمية  الدولــة  دعايــة 
التوســعية اإليرانيــة ومليشــياهتا الــي تنتهــك حقــوق الســنة يف العــراق وســوراي وتضطهدهــم 

وتقصيهم وحتارهبم على أسس طائفية مذهبية شيعية.

ومتتــد دعايــة الدولــة اإلســالمية إىل الــدول العربيــة واإلســالمية الســنية؛ فالســردية 
األساســية علــى األصعــدة احملليــة تقــوم علــى أن هــذه الــدول ال متثّــل اإلســالم الســين 
احلقيقــي وأهنــا حتولــت إىل دول علمانيــة  كفــرت ابإلســالم وارتــدت عــن مبادئــه وأصبحــت 

حتارب املسلمني وتتحالف مع "الصليبيني"،وأهّنا عاجزة عن مواجهة "الصفويني".

هكــذا، فــإن دعايــة الدولــة اإلســالمية تســتند إىل بيئــة مــن األفــكار واملعتقــدات 
الســائدة يف اجملتمعــات العربيــة اإلســالمية الــي تشــعر ابملهانــة وفقــدان اهلويــة، وحُتّمــل 
الغــرب وإيــران واألنظمــة احملليــة مســؤولية االنكســارات والفشــل واهلزائــم، ومــن مثّ فــإّن 
دعايــة التنظيــم تُقــّدم وعــداً للمســلمني بعــودة اخلالفــة كيوتوبيــا ممكنــة التحقــق تُعيــد جمــد 

اإلسالم التارخيي. 

لقــد ابت واضحــاً خــالل الســنوات األخــرية تبــّدل النظــرة حــول دور ومشــاركة املــرأة 
يف أنشــطة اجلماعــات اجلهاديــة وتبــددت الصــورة النمطيــة حوهلــا. فثمــة اعــرتاف واســع، 
داخــل األوســاط اجلهاديّــة، أبن النســاء ميكــن أن يلعــن العديــد مــن األدوار فيمــا خيــص 
العنــف املتطــرف، مــع وجــود تصنيفــات متعــددة مثــل "متعاطفــة، حاشــدة، واقيــة، مرتكبــة" 
أو "مشــارِكات، وميّســرِات، وواقيات". وتشــري الدراســات املتعلقة أبســباب اخنراط النســاء 
يف التطــرف العنيــف إىل أن "معظــم العوامــل الــي تدفــع الرجــال إىل أن يصبحــوا إرهابيــني 
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هي ذاهتا تدفع النساء أيضا ابلطريقة نفسها"8.

بتطــّور اتريــخ  املرتبــط  النظــري  اجلانــب  الكتــاب ســنتناول  مــن  القســم  هــذا  يف 
النســائية اجلهاديــة واســتدخال املــرأة يف العمــل اجلهــادي، ومــا اكتنــف هــذه العمليــة مــن 
جــداالت ومناقشــات بــني اجلهاديــني أنفســهم عــن دور املــرأة واجملــال الــذي ميكــن أن 
الــي دفعــت إىل  املوضوعيــة  الشــروط والعوامــل  عــن  فيــه، وســنتحدث كذلــك  تتحــرك 
"اســتدخال املــرأة" يف "العمــل اجلهــادي" وانتقاهلــا مــن األدوار التقليديــة والثانويــة إىل 
القاعــدة يف  تنظيــم  برتاجــع حضــور  ارتبطــت  الــي  التحــوالت  وهــي  الرئيســية،  األدوار 
األوســاط اجلهاديــة وتصاعــد دور ونفــوذ "تنظيــم الدولــة اإلســالمية"، الــذي أظهــر قــدرة 

كبرية على استقطاب النساء وجتنيدهن.

)8( انظــر: املــرأة والتطــّرف العنيــف يف األردن، تقريــر فــين، هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة 

http://www.hayatcenter.org/:األردنيــة لشــؤون املــرأة، 2016، ص9، علــى الرابــط
uploads/2016/12/20161215114712ar.pdf
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"اي معشــر النســاء:إايكن والــرتف، ألن الــرتف عــدو اجلهــاد والــرتف 
تلــف للنفــوس البشــرية، واحــذرن الكماليــات واكتفــني ابلضــرورايت، وربــني 
أبناءكــن علــى اخلشــونة والرجولــة وعلــى البطولــة واجلهــاد، لتكــن بيوتكــن 
عريناً لألسود. وليس مزرعة للدجاج الذي يسّمن ليذحبه الطغاة، اغرسن 
يف أبنائكــّن حــب اجلهــاد ومياديــن الفروســية وســاحات الوغــى، وعشــن 
مشــاكل املســلمني وحاولن أن تكّن يوماً يف األســبوع على األقل يف حياة 
اخلبــز  اإلدام  يتعــدى  ال  حيــث  واجملاهديــن،  املهاجريــن  حيــاة  تشــبه 

اجلاف،وجرعات من الشاي".
عبدهللا عزّام  

مقدمة
تطــورت إيديولوجيــة اجلهاديـَـة النســويّة عــرب سلســلة مــن املراحــل التارخييــة والظــروف 
السياســية والتحــوالت االجتماعيــة، فقــد ُولــدت األصــول املؤسســة للنســائّية اجلهاديـّـة يف 
الرحــم الكولينيــايل االســتعماري الــذي خضــع لــه العاملــان العــريب واإلســالمي يف هنايــة 
القــرن الثامــن عشــر، وأســفر عــن تفكيــك اإلمرباطوريــة العثمانيــة وإلغــاء نظــام اخلالفــة 
اإلســالمية عــام 1924.فقــد بــرزت اإليديولوجيــة اجلهاديــة ملواجهــة االحتــالل الغــريب 
ومحايــة اهلويــة اإلســالمية، وكانــت املــرأة اجلهاديــة أحــد أهــم رمــوز اهلويــة عــرب الدعــوة إىل 
التمســك ابألدوار األساســية يف اإلجنــاب وتربيــة الناشــئة تربيــة جهاديــة. وعندمــا أخــذت 
اإليديولوجيــة اجلهاديــة طابعــاً حمليــاً يف ســياق األنظمــة مــا بعــد الكولينياليــة، مــع تشــكل 
البنيــة الدكتاتوريــة الســلطوية للدولــة العربيــة الوطنيــة، بــرزت سياســات جهاديــة تســتند إىل 
مواجهــة "العــدو القريــب". وقــد حافظــت املــرأة علــى أدوارهــا التقليديــة كمســاندة وميّســرة 
إيديولوجيــة يف تلــك املرحلــة. ومــع اشــتداد احلــرب البــاردة وبــروز املســألة األفغانيــة عــام 
1979، تطــوَّر منــط جديــد مــن اجلهــادايت التضامنيــات، مــع تنامــي ســوق الفتــاوى 

الدينية الرامية إلسناد شبكات اجلهاد التضامين.
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عقــب اهنيــار االحتــاد الســوفييي وتفــكك املنظومــة االشــرتاكية عــام 1989 ودخــول 
ــة اســتناداً إىل مفهــوم أولويــة قتــال "العــدو البعيــد"، كــرد فعــل علــى  اجلهاديّــة طــور العاملّي
ديناميكيّــة العوملــة، أتســس تنظيــم القاعــدة كمنظومــة جهاديــة متحــدة تســعى إىل رفــع 
إيديولوجيــة خطابيــة  بنــاء  مــن خــالل  العربيــة واإلســالمية  املنطقــة  عــن  الغربيــة  اهليمنــة 
مناهضــة للعوملــة وتبــيّن اســرتاتيجية قتاليــة تقــوم علــى النكايــة ومهامجــة العوملــة العســكرية 
األمريكية؛ وهو اخلّط الذي تـُّوِج أبحداث 11 ســبتمرب 2001.يف هذه املرحلة، كانت 
اجلهاديــة النســائية قــد دخلــت يف طــور اجلــدل والنقــاش والتعريــف وإعــادة التعريــف لطبيعــة 

دور املرأة يف احلركات اجلهادية.

تعتــرب حقبــة االحتــالل األمريكــي للعــراق 2003 أحــد املراحــل اهلامــة يف تطويــر 
اإليدولوجيــة اجلهاديــة، حيــث مّت دمــج األبعــاد اجلهاديــة احملليــة والعامليــة وجتســري الفجــوة 
بــني أنصــار جهــاد العــدو البعيــد وأنصــار جهــاد العــدو القريــب. ومتّكــن تنظيــم القاعــدة مــن 
تطويــر اســرتاتيجيات جديــدة للتمــدد واالنتشــار، وإعــادة التموضــع يف العاملــني العــريب 
واإلســالمي، تقــوم علــى املزاوجــة بــني قتــال "العــدو القريــب" و"العــدو البعيــد" مــن خــالل 
"دمــج البعــد القاعــدي" العاملــي مــع البعــد احمللــي. ومل تعــد أجنــدة اجلهاديــة تقتصــر علــى 
األذى والنكايــة بــل أصبحــت تســعى إىل الســيطرة والتمكــني. وقــد بــدأت النســاء داخــل 
احلــركات اجلهاديــة، خــالل هــذه احلقبــة، بتأســيس رؤيــة خاصــة وبــدأن ابلتمــرد علــى 
األدوار التقليديــة واخنرطــن يف أنشــطة جهاديــة متعــددة مــن الدعايــة اإليديولوجيــة إىل 

تنفيذ العمليات االنتحارية. 

القاعــدة يف تكّيفــات  بدايــة2011 دخلــت  انطلــق  يف ظــل ربيــع عــريب قصــري  
إيديولوجيــة تســتند إىل فكــرة نصــرة الشــريعة مــع تصاعــد املوجــة الثوريــة الشــعبية الســلمية، 
وابتــت صــور اجلهــادايت املنقبــات املشــاركات يف املظاهــرات االحتجاجيــة مألوفــة. إال أن 
عســكرة الثــورات وتدبــري االنقــالابت واشــتداد قــوى الثــورة املضــادة بعــد أقــل مــن عامــني 
ساهم يف استعادة القاعدة جلاذبيتها، وابت العامل العريب ربيعاً للجهادية. فقد استثمرت 
اجلهاديــة العامليــة التحــوالت العميقــة وعــززت مــن وجودهــا ومتددهــا، وأصبحــت الفــروع 
اجلهاديــة اإلقليميــة للقاعــدة، الــي تطــورت اترخييــاً مــن حــركات جهاديــة حمليــة، أكثــر حتــرراً 
مــن اشــرتاطات املركزيــة والالمركزية.كمــا ظهــرت شــبكات ومجاعــات جديــدة تشــارك 
القاعــدة يف انتمائهــا اإليديولوجــي الســلفي اجلهــادي وأهدافهــا البعيــدة إبقامــة اخلالفــة 
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اإلســالمية. وابتــت اجلهاديــة العامليــة أشــد قــوة وأكثــر جاذبيــة  وأوســع انتشــاراً، يف ظــل 
عــودة األنظمــة الســلطوية إىل املنطقــة بصــورة أكثــر قمعــاً، وتنامــي الصراعــات الطائفيــة 

بشكل حاد وتزايد التدخالت األجنبية اخلارجية.

يف زمــن الثــورات املضــادة، تطــّورت اجلهاديــة العامليــة وأصبحــت القاعــدة تســيطر 
علــى مســاحات واســعة يف أماكــن عديــدة؛ يف العــراق وســوراي وليبيــا والصومــال واليمــن 
وســيناء ويف دول جنــوب الصحــراء والســاحل. وشــهدت اجلهاديــة العامليــة انشــطاراً إىل 
هنجــني خطريــن: أحدمهــا يتمســك أبجنــدة القاعــدة التقليديــة بزعامــة أميــن الظواهــري، 
والــي تنــص أولواّيهتــا علــى قتــال العــدو البعيــد ممثاًلابلغــرب عموًمــا والــوالايت املتحــدة 
خصوًصــا، ابعتبارهــا حاميــة لألنظمــة العربيــة االســتبدادية، وراعيــة حلليفتهــا االســرتاتيجية 

إسرائيل من جهة، والسعي لتطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة اخلالفة من جهة أخرى.

أمــا النهــج الثــاين فيقــوده الفــرع العراقــي املعــروف بــــ "الدولــة اإلســالمية" بزعامــة 
القريــب والتصــدي  العــدو  أولويــة مواجهــة  البغــدادي،  وترتكــز أجندتــه علــى  أبوبكــر 
للنفوذ والتوســع اإليــراين يف املنطقــة وحماربــة "املشــروع الصفــوي"، كمــا يصفــه التنظيــم.إذاً، 
فقــد أصبــح األســاس اهلــواييت الديــين )الســين ـــــ الشــيعي( هــو احملــّرك الرئيــس لســلوك الفــرع 
العراقــي، بينمــا بقــي األســاس املصلحــي اجليوسياســي هــو احملــّرك الرئيــس للقيــادة املركزيــة 
للقاعــدة، أمــا متكــني الشــريعة وإعــادة اخلالفــة، فهــو اهلــدف املشــرتك للطرفــني. وقــد ابتــت 
املــرأة يف ظــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية أحــد املكــوانت الفاعلــة، حيــث تعــددت أدوارهــا 

من املناصرة إىل االخنراط يف أعمال احلسبة، وصواًل إىل تنفيذ األعمال العسكرية.

خــالل تلــك املراحــل، بــرزت قضيّــة املــرأة بــروزاً  كبــرياً، ســواء يف أدبيــات اجلماعــات 
اإلســالمية واجلهاديــة، أو يف األدوار الــي بــدأت املــرأة تقــوم هبــا يف العمــل اإلســالمي، 
بصــورة عامــة، واجلهــادي بصــورة خاصــة. وســنحاول يف هــذا الفصــل تتّبــع موقــف التيــار 
اإلســالمي احلديــث واملعاصــر، عمومــاً، مــن مشــاركة املــرأة يف النشــاط الديــين واجلهــادي، 
عــرب االنتقــال مــن النســخة الوهابيــة- الســلفية احلديثــة، إىل اإلخوانيــة، مث بــروز أفــكار 
ســيد قطــب وأتثــري املــرأة يف حياتــه، ورؤيتــه لــدور املــرأة، مــروراً ابجلماعــات اجلهاديــة احملليــة، 
الــي أتثــرت أبفــكار قطــب، مثــل مجاعــة التكفــري واهلجــرة )شــكري مصطفــى(، وتنظيــم 
شــباب حممــد )صــاحل ســرية(، والطليعــة املقاتلــة يف ســورية )مــروان حديــد(، ومجاعــة اجلهــاد 
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)عبــد الســالم فــرج( واجلماعــة اإلســالمية )عمــر عبــد الرمحــن( يف مصــر، مث حقبــة اجلهــاد 
األفغاين )عبدهللا عزام(.

يف مراجعتنــا لتلــك العقــود، حرصنــا علــى تبــنّي قضيتــني رئيســيتني؛ األوىل نظريــة: 
أدبياهتــا  يف  املطلــوب  ودورهــا  املــرأة  إىل  والتوجهــات  االجتاهــات  تلــك  نظــرت  كيــف 
اإليديولوجيــة؟ والثانيــة عملية،مرتبطــة ابلــدور الفعلــي الواقعــي الــذي قامــت بــه املــرأة يف 

تلك التجارب احلركـــّية واجلهادية.

املرجعية اإليديولوجية والفقهية املؤسسة
قبــل الشــروع يف مراجعــة األدبيــات والتجــارب العمليــة للجهــادايت، مــن الضــروري 
اإلشــارة  هنــا إىل أّن الســلطة املرجعيــة املؤسســة للجهاديــة النســائية املعاصــرة تســتند - 
علــى صعيــد اإليديولوجيــة النظريــة واملمارســة العمليــة وطبيعــة األدوار وحدودهــا- إىل 
املصــادر الفقهيــة الســنية ومذاهبهــا الرئيســية مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنبليــة، 
ِســرَي  علــى  وتعتمــد  املــرأة،  جبهــاد  املتعلقــة  األحــكام  يف  تتطابــق  تــكاد  مصــادر  وهــي 
الصحابيــات والتابعيــات الــاليت شــاركن بطرائــق عديــدة يف األعمــال احلربيــة والفتوحــات، 
توافــق كبــري يف  فثّمــة  اســتثنائية.  كمســاِندات بصــورة أساســية، ومقاتــالت يف أحيــاٍن 
املراجــع الفقهيــة علــى عــدم وجــوب قتــال املــرأة يف حالــة اجلهــاد اهلجومــي،يف مقابــل 
التســاهل أو القــول ابالســتحباب أو ابلوجــوب يف حــال الدفــاع، إذ تتحــدث املصــادر 
الســنية عن دور النســاء يف الفتوحات وأدوارهن اللوجســتية املتعددة كشــحذ مهم الرجال، 
والتطبيــب، واملــؤازرة، والرعايــة، ونقــل املــاء والســالح، وإعــداد الطعــام للجيــش، وحراســة 

األسرى وغريها من األعمال غري القتالية املباشرة9. 

إذا كان الفقــه الســين مبذاهبــه الرئيســية يتحفــظ علــى مشــاركة املــرأة يف األعمــال 

)9( ملزيــد مــن التفصيــل حــول األحــكام الفقهيــة للمــرأة يف اجلهــاد وأدوارهــا املختلفــة لــدى املذاهــب 

الفقهيــة الســنية التقليديــة، انظــر: عاليــة أمحــد صــاحل ضيــف هللا، أحــكام جهــاد املــرأة يف الشــريعة 
اإلســالمية وصــوره املعاصــرة، رســالة ماجســتري، كليــة الدراســات العليــا، اجلامعــة األردنيــة، 2004، 
. http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11744.pdf :على الرابط

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11744.pdf
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القتاليــة يف حالــة اجلهــاد اهلجومــي؛ فــإن مثــة اتفاقــاً علــى جــوازه واســتحبابه يف حــال جهــاد 
الدفــع،إىل حــد القــول بوجوبــه كفــرض عيــين علــى كافــة النســاء، القــادرات علــى محــل 
العــدو دار اإلســالم ومل يتمكــن الرجــال مــن صــّده، أو يف حالــة  الســالح، إذا داهــم 
حصــول اســتنفار عــاّم يدعــو إليــه إمــام املســلمني أو  ويّل أمرهــم. وبنــاًء علــى ذلــك جــّوز 
عــدد مــن الفقهــاء للمــرأة أن ختــرج للجهــاد بــدون إذن زوجهــا حبجــة أن حــقُّ الــرّب، يف 

مثل هذه احلالة، ُمقّدم على حّق الزوج10.

وتســتعرض كتــب التواريــخ والســري القدميــة واملعاصــرة منــاذج مــن ســري الصحابيــات 
اجلهــادايت اللــوايت مثّلــن منــاذج إرشــادية للمــرأة اجلهاديــة كربهــان علــى صــدق النســاء 
األمســاء  هــذه  تصبــح  وســوف  احملمديــة11.  والرســالة  اإلســالمية  للدعــوة  وإخالصهــّن 

)10( حــول خــروج املــرأة للقتــال دون إذن الــويل وأقــوال املذاهــب الفقهيــة، انظــر: أقــوال العلمــاء يف 

http:// :مســألة جهــاد الدفــع بــدون إذن الوالديــن، شــبكة األلوكــة، مــارس 2012، علــى الرابــط
 /majles.alukah.net/t101402

)11( ورد أّن نســيبة أّم عمــارة األنصاريــة شــهدت ليلــة العقبــة وغــزوة أحــد واحلديبيــة ويــوم حنــني ويــوم 

اليمامــة وجاهــدت وفعلــت األفاعيــل، وقطعــت يدهــا يف اجلهــاد، كمــا يذكــر املــؤرخ الذهــي يف كتابــه 
"ســري أعــالم النبــالء". واشــتهرت أخــرايت ببســالتهن كأّم ســليم، فقــد ُروي عنهــا يف كتــاب حيــاة 
الصحابــة  أهنــا دخلــت أرض املعركــة يــوم حنــني فــداًء منهــا لديــن هللا وكان معهــا خنجــر، وقــد كانــت 
الربيــع بنــت معــوذ مــن اجملاهــدات، وكذلــك كانــت أمســاء بنــت يزيــد الســكن وتكــى بـــ أم ســلمة، فقــد 
شــهدت موقعــة الريمــوك ســنة 15هـــ وشــاركت فيهــا فكانــت جماهــدة جليلــة وتذكــر الــرواايت أهنــا قتلــت 
تســعة مــن جنــود الــروم بعمــود خيمتهــا، وقــد أورد احلافــظ ابــن حجــر يف كتابــه "اإلصابــة  يف معرفــة 
الصحابــة"  أن صفيــة بنــت عبــد املطلّــب جــاءت يــوم أحــد وقــد اهنــزم النــاس وبيدهــا رمــح تضــرب يف 
وجوههــم، كمــا ذكــر ابــن حجــر أيضــاً أبّن أّم حكيــم بنــت احلــارث خرجــت مــع زوجهــا عكرمــة إىل 
غــزو الــروم. ومتثــل اخلنســاء رمــزاً للتضحيــة حيــث جــاء يف كتــاب "اإلصابــة" أن اخلنســاء بنــت عمــرو 
الســلمية حضــرت حــرب القادســية ومعهــا بنوهــا، أربعــة رجــال، فلمــا أصبحــوا ابشــروا القتــال واحــداً 
بعــد واحــد حــى قتلــوا مجيعــاً فبلــغ خربهــم اخلنســاء أمهــم فقالــت احلمــد هلل الــذي شــرفين بقتلهــم وأرجــو 
مــن ريب أن جيمعــين هبــم يف مســتقر رمحتــه، وحتفــل كتــب الســري بنســاء كثــر غريهــّن. انظــر: يوســف بــن 
صــاحل العيــريي، دور النســاء يف جهــاد األعــداء، مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية. منــرب التوحيــد 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.:واجلهــاد، علــى الرابــط

html

الفصل األول: اجلهادية النسويّة: التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية
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أيقــوانت للجهــادايت املعاصــرات وســُتطلق أمسائهــن علــى الكتائــب القتاليــة واجملــالت 
اجلهاديــة النســائية كمــا ســيأيت، وقــد أّكــد املؤّرخــون بدورهــم علــى مشــاركة عــدد مــن 
النســاء يف حــروب الفتــح وغريهــا، وأشــادوا جبــرأة هــؤالء النســوة وحرصهــّن علــى محايــة 

اإلسالم12.
يف ســياق بــروز اجلهاديــة العامليــة منــذ أتســيس تنظيــم القاعــدة وصــواًل إىل تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية وتنامــي دور املــرأة داخــل احلــركات اجلهاديــة يف العــامل اإلســالمي الســين، 
ظهــرت محــالت ســنية مضــاّدة ملشــاركة املــرأة يف األعمــال احلربيــة، واعتربهتــا خروجــاً عــن 
مقتضيــات املذاهــب الســنية ودخــواًل يف مذهــب "اخلــوارج"13. فقــد ُعقــدت ُمقارنــة تشــاِبه 

)12( ملزيد من التفصيل حول آراء املذاهب الفقهية الســنّية من مشــاركة املرأة يف اجلهاد ميكن الرجوع 

إىل جمموعــة واســعة مــن الكتــب احلديثــة واملعاصــرة الــي أفــردت فصــواًل ألحــكام املــرأة والقتــال اســتناداً 
للمصادر الفقهية السنية ومنها على سبيل املثال: د. وهبة الزحيلي، آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، 
دار الفكــر، دمشــق. والدكتــور حممــد خــري هيــكل، اجلهــاد والقتــال يف السياســة الشــرعية، دار البيــارق، 
بــريوت، الطبعــة الثانيــة، 1996. والدكتــور علــي بــن نفيــع العليــاين، أمهيــة اجلهــاد يف نشــر الدعــوة 
اإلســالمية والــرد علــى الطوائــف الضالــة فيــه، دار طيبــة، الــرايض، الطبعــة األوىل، 1985. وصــاحل 
اللحيــدان، اجلهــاد يف اإلســالم بــني الطلــب والدفــاع، دار الصميعــي، الــرايض، الطبعــة اخلامســة، 
1997. وعبــد امللــك الــربّاك، ردود علــى أابطيــل وشــبهات حــول اجلهــاد، النــور لإلعــالم اإلســالمي، 
الدمنــارك، الطبعــة األوىل، 1997. ورودلــف بيــرتز، اجلهــاد يف اإلســالم: قدميــاً وحديثــاً، مركــز األهــرام 

للرتمجة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، 1996.
)13( اخلــوارج أحــد الفــرق اإلســالمية التارخييــة، ومتثــل حركــة ثوريــة عنيفــة شــغلت الدولــة اإلســالمية 

التارخييّــة لفــرتة طويلــة مــن الزمــن. وقــد بســط اخلــوارج نفوذهــم السياســي علــى بقــاع واســعة مــن الدولــة 
اإلســالمية يف املشــرق ويف املغــرب العــريب يف ُعمــان وحضرمــوت وزجنبــار ومــا جاورهــا مــن املناطــق 
اإلفريقيــة. وال تــزال بقــااي ثقافتهــم املتمثلــة يف املذهــب اإلابضــي منتشــرة يف تلــك املناطــق. وقــد انقســم 
اخلــوارج إىل فــرق عديــد مــن أشــهرها النجــدات واألزارقــة. وقــد عّرفهــم الشهرســتاين يف كتابــه امللــل 
والنحــل بقولــه: "كل مــن خــرج علــى اإلمــام احلــق الــذي اتفقــت اجلماعــة عليــه يســمى خارجيــاً، ســواء 
كان اخلــروج يف أايم الصحابــة علــى األئمــة الراشــدين أو كان بعدهــم علــى التابعــني هلــم إبحســان 
واألئمــة يف كل زمــان". ومــن مؤّرخــي املذاهــب مــن حصرهــم ابلطائفــة الــي خرجــت علــى اإلمــام علــي 
رضــي هللا عنــه كأبــو احلســن األشــعري يف كتابــه "مقــاالت اإلســالميني" حيــث قــال: "والســبب الــذي 
مُسّــوا لــه خــوارج؛ خروجهــم علــى علــي بــن أيب طالــب". وملزيــد مــن التفصيــل حــول اتريــخ اخلــوارج 
وفرقهــم ومذاهبهــم انظــر: د. لطيفــة البــكاي، حركــة اخلــوارج نشــأهتا وتطورهــا إىل هنايــة العهــد األمــوي، 
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بــني زعيمــة اخلــوارج "غزالــة" وبــني ســيدة القاعــدة "أم الرابب"14.واخلــوارج فرقــة اســالمية 
ارتبــط امسهــا ابخلــروج علــى الســلطة، واســتدخلت املــرأة يف أعمــال القتــال كفرقــة الشــبيبية، 
الــي اســتمرت فــرتة مــن الزمــن خارجــة واثئــرة علــى الســلطة األمويــة املمثلــة بشــخص 
اخلليفــة عبــد امللــك بــن مــروان وواليــه احلجــاج بــن يوســف الثقفي.وممــا مييــز فرقــة اخلــوارج 
بشــكل عــام، والشــبيبية بشــكل خــاص، هــو املشــاركة الفاعلــة للمــرأة، إذ مل يكــن شــبيب 
وحــده قائــد مجاعتــه، بــل كانــت الغزالــة، امــرأة شــبيب، قائــدة كذلــك، وكانــت ُتشــاركها يف 
القيــادة أم شبيب.واســتطاعت الغزالــة دخــول الكوفــة ممــا أجــرب واليهــا احلجــاج علــى الفــرار 
أمامهــا. ويبــدو أن هــذه املشــاركة هــي مــا جعــل شــبيباً يطــرح أحقيــة واليــة املــرأة وإمامتهــا 
وتوليهــا منصــب اخلالفــة. ومل تبــدأ مشــاركة املــرأة يف اجملــاالت العســكرية مــع فرقــة الشــبيبية، 
فاخلــوارج، بشــكل عــام، أفســحوا جمــااًل  كبــرياً للمــرأة منــذ بــداايت العصــر األمــوي، حــى 

أن بعض املؤرخني كانوا يتحدثون عن جيش للنساء يف بعض فرق اخلوارج15.

إىل  يســتند  والــذي  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم  حالــة  املفارقــات يف  إحــدى  لعــل 
املرجعيــة الســلفية الوهابيــة بصــورة أساســية، وصفــه بـ"اخلــوارج"، وهــي ذات التهمــة الــي 
ُوصفــت هبــا احلركــة الوهابيــة عنــد ظهورهــا يف منتصــف القــرن الثامــن عشــر مــن طــرف 
خصومهــا نظــراً لتوّســعها بتكفــري األفــراد والــدول كاحلكــم علــى الدولــة العثمانيــة ابلكفــر 
واخلــروج مــن اإلســالم16.وتكتمل املفارقــة حــني يصــف تنظيــم الدولــة اإلســالمية، اليــوم، 

دار الطليعة، بريوت، الطبعة األوىل،  2001.
)14( انظــر علــى ســبيل املثــال: أميمــة اخلميــس، غزالــة وأم الــرابب، جريــدة الــرايض، الســعودية، 11 

. http://www.alriyadh.com/1099379 :نوفمرب 2015، على الرابط
)15( انظــر: حممــد العيســى، ثــورة شــبيب بــن يزيــد اخلارجــي، جملــة جامعــة النجــاح لألحبــاث )العلــوم 

.https://journals.najah :اإلنسانية( اجمللد 28 )11(، 2014، ص 1، على الرابط
)16( اعتــرب جمموعــة مــن العلمــاء اللذيــن عاصــروا الدعــوة الوهابيــة، وجمموعــة مــن املعاصريــن، أبن 

الوهابيــة  تنتمــي إىل فرقــة اخلــوارج ومنهــم العالمــة ابــن عابديــن يف حاشــيته الفقهيــة املعروفــة، والصــاوي 
يف حاشــيته علــى تفســري اجلاللــني، وحمســن بــن عبــد الكــرمي، وابــن عفالــق، وغريهــم الكثــري. وملزيــد مــن 
التفصيــل عــن العلمــاء اللذيــن اهتمــوا الوهابيــة ابخلــوارج، انظــر: عبــد العزيــز بــن حممــد بــن علــي العبــد 
اللطيــف، دعــاوى املناوئــني لدعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب: عــرض ونقــد، دار طيبــة للنشــر 

والتوزيع، الرايض، 1989، ص 178 ـ 183.
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الدولة الســعودية الي أتسســت اترخيياً على التحالف مع احلركة الوهابية،ابلكفر واخلروج 
الوهــاب ومواالهتــا الكفــار  بــن عبــد  عــن اإلســالم الحنرافهــا عــن دعــوة الشــيخ حممــد 
واملشــركني وختليها عن أحكام الشــريعة، وهي ذات األوصاف الي ذكرها أعالم الوهابية 

يف بيان حال الدولة العثمانية وغريها من الدول واإلمارات17.

دور املرأة يف النسخة السلفية الوهابية 
علــى الرغــم مــن اجلــدال والســجال حــول اهلويــة الفكريــة واملرجعيــة الدينيــة للجهاديــة 
املعاصــرة وحماولــة نــزع شــرعّية اســتنادها إىل هويــة ســنية ســلفية يف ســياق معركــة الدعايــة 
واحلــرب اإليديولوجيــة؛ إال أن املرجعيــات الــي تســتند إليهــا اجلهاديــة العامليــة ال ختــرج عــن 
ذات املرجعيــات الســنية، ســواء أكانــت القــراءة اجلهاديّــة لتلــك املرجعيــات حرفيّــة أو 
انتقائية أو أتويلية.فاحلركات والتنظيمات اإلســالمية السياســية املعاصرة تعود يف جذورها 
إّن  املختلفــة، كمــا  بتنويعاهتــا  الســلفية  املدرســة  إىل  أساســاً  تســتند  دينيــة  مرجعيــة  إىل 
املنطلقــات الفكريــة للجهاديــة العامليــة الراهنــة ترتبــط بــرتاث املدرســة الســلفية بنســختها 
الســعودية الوهابيــة، واملدرســة الســلفية احلركيــة برتســيمتها اإلخوانيــة القطبيــة، إذ ترتبــط 
الســلفية اجلهاديــة املعاصــرة ارتباطــاً وثيقــاً بــرتاث الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب )1703 
-1791م( وتطوراتــه الالحقــة الــي ظهــرت مــع حركــة جهيمــان العتيــي، والــي اقتحمــت 
احلــرم املكــي عــام 1979، كمــا ترتبــط بــرتاث الشــيخ حســن البنــا )1949-1906(، 
مؤســس مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف مصــر عــام 1928، وبــروز اجلنــاح الراديــكايل مــن 

اجلماعة مع سيد قطب )1906-1966م(.

عندمــا قــرر حممــد بــن ســعود، وهــو أحــد األمــراء الصغــار يف جنــد وحاكــم الدرعيــة يف 

)17( ملزيــد مــن التفصيــل حــول احلركــة الوهابيــة ونزعتهــا احلديــة يف التعامــل مــع اآلخريــن وتكفريهــم، 

والتعــرف علــى بعــض أقــوال علمــاء الوهابيــة يف احلكــم علــى الدولــة العثمانيــة وآل الرشــيد يف حائــل 
واألشــراف يف احلجــاز وغريهــم ابلكفــر والــردة، انظــر: عبــد هللا املالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع هللا 
وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ نفســه؟، جملــة التقريــر االلكرتونيــة، 14 أغســطس 2014، علــى الرابــط: 

http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D

http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
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ســنة 1744م أن يســاند النهضــة الدينيــة الــي دعــا إليهــا حممــد بــن عبــد الوهــاب18، الــذي 
مت طــرده مــن قريتــه العيينــة، كان كل مــا يُعــرف اليــوم ابململكــة العربيــة الســعودية جــزءاً 
صغــرياً مــن جمموعــة غــري مرتابطــة مــن القــرى واملــدن املســتقلة والقبائــل الرعوية.وكانــت 
تــدور الصراعــات بــني ســكان املــدن الذيــن حيكمهــم أمــراء معــادون لبعضهــم البعض،وبــني 
رجــال القبائــل الذيــن حيكمهــم الشــيوخ املتنافســون علــى الزعامة.عــالوة علــى ذلــك، كان 
اإلســالم القــومي قــد تفّســخ يف وســط بــدو جنــد نتيجــة للعديــد مــن املمارســات املرتبطــة 
ابخلرافــة وعبــادة األشــجار واألواثن، كمــا كانــت القوانــني الَقَبليــة تســود يف معظــم املناطــق 
ووســط البــدو، وكانــت القوانــني الُعْرفيــة ســائدة وســط ســكان املــدن؛ وقــد أزالــت هــذه 
القوانــني أتثــري وأولويــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية. فكانــت القبائــل تُِغــري علــى القبائــل، 
والقــرى حتــارب القــرى، وكان بعــض البــدو ينهبــون القوافــل التجاريــة، فيمــا كان بعضهــم 
اآلخــر يقطعــون الطــرق علــى املســافرين ويُرعبــون احلجــاج املتجهــني إىل مكــة، ويف بعــض 

األحيان كان أفراد القبيلة الواحدة ينهبون بعضهم بعضاً.

أدت دعــوة حممــد بــن عبــد الوهــاب للرجــوع إىل اإلســالم الطهــراين املبــين علــى 
القــرآن والســنة واملؤســس علــى املذهــب احلنبلــي إىل تغــريات عميقة.وبســبب مناصــرة 
الدعــوة  هــذه  ملناصــرة  ســريعاً  جنــد  الوهابيّــة، حتولــت  للدعــوة  ســعود  بــن  األمــري حممــد 
وأصبحــت تدعــم بقــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب. ومــن مثّ فقــد ُعــرف أتبــاع دعــوة 
حممد بن عبد الوهاب ابســم "الوهابيني"، وهم، يف احلقيقة، يســمون أنفســهم "املوحدين 

)18( حممــد بــن عبــد الوهــاب )1703 ـ 1791(: ولــد يف قريــة العيينــة بنجــد وفيهــا أخــذ دروســه 

األوىل، مث انتقــل إىل املدينــة املنــورة فتلمــذ علــى شــيوخها. وأقــام مــدة يف البصــرة وبغــداد مث عــاد إىل 
العيينــة ليخــرج منهــا ابلدعــوة إىل الديــن متأثــراً ابلفقيــه احلنبلــي ابــن تيميــة وابــن قيــم اجلوزيــة التابعــني 
ملذهــب اإلمــام أمحــد ابــن حنبــل، وقــد صادفــت دعوتــه جناحــاً كبــرياً بعــد أن أخــذ هبــا أمــري الدرعيــة يف 
جنــد، حممــد بــن ســعود، إذ اتفــق معــه علــى ضــرورة العــودة ابإلســالم إىل صفائــه األصلــي، وعلــى نشــر 
الدعــوة يف شــبه اجلزيــرة. وصــل نشــاط "الوهابيــني" إىل أطــراف بــالد الشــام والعــراق فطلــب الســلطان 
العثمــاين مــن حممــد علــي ابشــا، وايل مصــر، قتاهَلــم فبعــث حبمــالت عــدة إىل اجلزيــرة متكنــت مــن إحلــاق 
اهلزمية هبم وتقليص نفوذهم وحصره يف جند. لكن الوهابيني عادوا، يف عام 1841م، بعد انسحاب 
اجليــوش املصريــة، إىل نشــاطهم، فتمكنــوا بقيــادة آل ســعود مــن الســيطرة علــى اجلزيــرة وبعــث الدولــة 
الســعودية. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: كتــاب التوحيــد فيمــا جيــب مــن حــق هللا علــى العبيــد، كتــاب الكبائــر، 

كتاب كشف الشبهات، وغريها.
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أو أهل التوحيد"19.

ســاهم التحالف املتني بني ســلطة القلم والســيف يف قيام حالة من األمن والســلطة 
واحلكومــة املركزيــة وتطبيــق الشــريعة اإلســالمية يف ذلــك اجلــزء مــن اجلزيــرة العربيــة، حيــث 
تقاســم آل الشــيخ وآل ســعود النصــر واهلزميــة والنجــاح والفشــل.على أّن االنتصــارات 
ــة وســوراي والعــراق قــد لفتــت، يف عــام 1811م  العســكرية املتتاليــة يف شــبه اجلزيــرة العربّي
أنظــار الدولــة العثمانيــة ومحلــت الســلطان العثمــاين علــى أمــر واليــه األلبــاين يف مصــر، 
حممــد علــي ابشــا، إبرســال محلــة عســكرية للقضــاء علــى القــوة الوهابيــة يف مهدها.وقــد 
أجنــزت هــذه املهمــة عقــب حمــاوالت عديــدة، كان آخرهــا يف صيــف عــام 1819م،حيــث 
متـّـت هزميــة الدعــوة الوهابيــة وتدمــري عاصمتهــا الدرعيــة، وعــادت جنــد إىل ســريهتا األوىل 
مــن العــداء القبلــي والتنافــس بــني املــدن والقــرى بســبب فقــدان الســلطة املركزيــة. إال أن 
األثــر الــذي تركتــه الدعــوة اإلصالحيــة الوهابيــة  كان عميقــاً يف النفــوس، حبيــث متكنــت 
مــن االنبعــاث والتجــدد مــع الدولــة الســعودية الثانيــة 1824 ــــ 1891م، مث ترسَّــخت مــع 
قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة علــى يــد عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن آل ســعود، واإلعــالن 
عــن توحيــد البــالد عــام 1932م حتــت اســم اململكــة العربيــة الســعودية والــي ضمــت، 

بنجاح فائق، احلجاز وعسري واإلحساء ابإلضافة إىل منطقة جند الوسطى20.

مل يُفــرد حممــد بــن عبــد الوهــاب أي كتــاب خــاص ابملــرأة كمــا هــو شــأن الفقــه الســين 
وتقــوم  الفقهيــة.  األبــواب  ابلنســاء ضمــن  اخلاصــة  املســائل  أتيت  إذ  عمومــاً  التقليــدي 
الوهابيــة بصــورة أساســية علــى أســاس الفصــل بــني اجلنســني. أمــا املســائل االعتقاديــة فهــي 
ختتــص ابملكلفــني مــن اجلنســني علــى الســواء، وتؤكــد علــى مبــادئ التوحيــد ومناهضــة 
اهلويــة  أتكيــد  علــى  وتشــدد  املشــركني،  مــن  والــرباءة  للمســلمني  الــوالء  وعلــى  الشــرك 
والتصــّدي ملبتدعــات التخريــب الداخلــي ومناهضــة أتثــريات التغريــب اخلارجــي وتنحــو 
النهايــة، إىل نشــوب  أفضــت،يف  قــد  املســألة األخــرية  توســعياً؛ وهــذه  منحــى جهــادايً 

19 انظــر: جــون س. حبيــب، إســهام اإلخــوان يف توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية، ترمجــة د. عبــدهللا 

بن مصلح النفيعي، 1996، ص 18.
20 انظــر: مضــاوي الرشــيد، اتريــخ العربيــة الســعودية بــني القــدمي واحلديــث، ترمجــة عبداإللــه النعيمــي، 

دار الساقي، بريوت الطبعة الثانية، 2005، ص 7.
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خالفــات بــني أتبــاع الوهابيــة وبــني آل ســعود يف الدولــة الثالثــة الــي دخلــت يف ســياق 
الدولــة الوطنيــة، حيــث أصبــح مفهــوم اجلهــاد موضــع خــالف واختــالف؛ وهــي إحــدى 
املســائل الرئيســية الــي ســوف يتمســك هبــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية واجلهاديــة الســعودية، 

الي تنظر إىل أن اململكة السعودية احنرفت عن املبادئ الوهابية21.

يتبــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف مناطــق ســيطرته ذات األحــكام واملمارســات الــي 
الدعــوة  الوهــاب وعلمــاء  عبــد  بــن  وتعتــرب كتــاابت حممــد  الوهابيــون.  يطبقهــا  كانــت 
النجديــة املراجــع الرئيســية يف املناهــج الدينيــة الــي تــدرس داخــل نطــاق حكامــة تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية22.كما إّن ســلوك التنظيــم يتشــابه مــع مــا كان يتصــف بــه اإلخــوان مــن 
التشــدد، واحلَْرفيــة يف تطبيــق املبــادئ الوهابيــة، وعــدم وجــود احلــّل الوســط يف ذهنيتهــم؛ 
األمــر الــذي جتلــى يف تنفيــذ األحــكام القاســية علــى كل مــن يقّصــر أو يتهــاون يف تطبيــق 
الســلوك الديــين القــومي، كالتأخــري يف احلضــور للصــالة، أو ممارســة بعــض الســلوكيات 
احملّرمــة يف نظــر الوهابيــة، كالدخــان والغنــاء وحلــق اللحيــة وإســبال الثــوب، أو عــدم التــزام 
املــرأة ابحلشــمة وحنــو ذلــك، حيــث كان يتــم التعامــل مــع هــذه )االحنرافــات( ابلضــرب أو 

اجللد أو السجن23.

ال تقتصر التأثريات الوهابية املتعلقة ابملرأة على السند اإليديولوجي الديين الفقهي 
مــن خــالل بنــاء ســلطة سياســية دينيــة  فقــط، بــل تعمــل علــى ترســيخ نفســها عمليــاً 
متالمحــة عــرب صــالت القرابــة وشــبكات النســب واملصاهــرة وعالقــات العصبيــة؛ فــــ"إدارة 

21  ملزيــد مــن التفصيــل حــول اجلهاديــة الســعودية الوهابيــة املناهضــة للحكــم الســعودي ابعتبــاره احنرافــاً 

عــن الوهابيــة، مــن حركــة جهيمــان العتيــي إىل تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن الدن وقاعــدة اجلهــاد يف 
جزيــرة العــرب، انظــر: ديفيــد كمنــز، الدعــوة الوهابيــة واململكــة العربيــة الســعودية، ترمجــة عبــدهللا إبراهيــم 

العسكر، جداول للنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 2012، ص 237 ـ 305.
22  انظــر: يعقــوب أوليــدورت، داخــل صــف اخلالفــة: الكتــب الدراســية واألدب التوجيهــي وطــرق 

الرابــط:  بتنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، معهــد واشــنطن، أغســطس 2016، علــى  التلقــني اخلاصــة 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/

pubs/PolicyFocus 147-Olidort-5.pdf
23  انظــر: عبــد هللا املالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع هللا وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ نفســه؟، 

مرجع سابق.

الفصل األول: اجلهادية النسويّة: التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية
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احلكــم تشــبه تدبــري "البيــت"،  ابملعــى الــذي يقصــده كلــود ليفــي ســرتاوس، فتماســك 
البيــت يســتند أساســاً إىل االتصــاالت الشــخصية الــي تعلــن عــن نفســها عــادة مــن خــالل 
خطــاب القرابــة، ســواء أكانــت قرابــة حقيقيــة أو ومهيــة، بيولوجيــة أو روحيــة. تظهــر هــذه 
بعــض  أّن  إىل حــد  االجتماعــي  للحــراك  الســعودية كعامــل حاســم  احلالــة  الروابــط يف 
املطالبــات يف جمــال القانــون والســلطة تعتمــد علــى "شــبكة مــن عالقــات النســب" علــى 
حــد تعبــري ألفريــد رادكليــف بــراون. أمــا ابــن خلــدون فإنــه يســتخدم مصطلــح "العصبيــة" 

للتعبري عن هذه الظاهرة"24.

يف هــذا الســياق، ارتبــط آل عبــد الوهــاب وآل ســعود بعالقــات القرابــة والنســب 
واملصاهرة، ابعتبارها أداة فاعلة لتماســك الســلطة وفرضها. وكان حممد بن عبد الوهاب 
قــد تــزوج  بعــد أن انتقــل إىل بلــدة العيينــة مــن امــرأة مــن بيــت رائســة وجــاه، اجلوهــرة بنــت 
عبــدهللا بــن املعمــر، عّمــة األمــري عثمــان بــن محــد بــن معمــر، أمــري العيينة25.وتشــري املصــادر 
التارخييــة إىل أّن اجلوهــرة قــد أّدت أدواراً مهمــة يف توطيــد العالقــة بــني زوجهــا حممــد بــن 

عبد الوهاب وعمها األمري عثمان وغريه26.

24 انظــر: حممــد نبيــل ملــني، علمــاء اإلســالم: اتريــخ وبنيــة املؤسســة الدينيــة الســعودية بــني القرنــني 

الثامــن عشــر واحلــادي والعشــرين، ترمجــة د. حممــد احلــاج ســامل وعــادل بــن عبــدهللا، الشــبكة العربيــة 
لألحباث والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، 2011، ص 31.

25   حبســب ابــن بشــر: "انتقــل الشــيخ إىل العيينــة ورئيُســها يومئــذ عثمــان بــن محــد بــن معمــر، فتلقــاه 

ابلقبــول، وأكرمــه، وتــزوج فيهــا اجلوهــرة بنــت عبــد هللا بــن معمــر" وهــي عمــة األمــري عثمــان. ويبــدو أن 
هــذا هــو أول زواج للشــيخ؛ ألنــه قبــل وفــاة والــده قــد عــاش متنقــاًل بــني احلجــاز والبصــرة واألحســاء، 
مشــغوالً بطلــب العلــم، ومل يذكــر مؤرخــوه، املوثــوق هبــم، أنــه تــزّوج قبــل انتقالــه إىل العيينــة، وأمــا مــا جــاء 
يف كتــاب "ملــع الشــهاب" أبن حملمــد بــن عبــد الوهــاب حينئــذ ثــالث نســوة وابنــان وابنتــان - أي قبــل 
ســفره لطلــب العلــم   فــال تؤيــده املصــادر التارخييــة املوثوقــة. رجــح مايــكل كــوك، بعــد متحيــص، أن 
مؤلــف كتــاب "ملــع الشــهاب" ال حيســن العربيــة وأنــه كان يعمــل لــدى البعثــة االجنليزيــة يف البصــرة 
وبغــداد حتــت إشــراف الكابــن روبــرت اتيلــور )1788ــــ 1852( وبتكليــف منــه، انظــر: محــادي 
الرديســي وأمساء نويرة، الرد على الوهابية يف القرن التاســع عشــر، نصوص الغرب اإلســالمي منوذجاً، 

دار الطليعة، بريوت، الطبعة األوىل، 2008، ص 41.
http:// :26  انظر: محد اجلاسر، املرأة يف حياة إمام الدعوة حممد بن عبد الوهاب، على الرابط

shamela.ws/browse.php/book-8548#page-28
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وقــد اســتمرت عالقــة النســب واملصاهــرة بــني آل عبــد الوهــاب وآل ســعود وتعــززت 
عــرب املراحــل التارخيية.وإلدراكــه مــدى األمهيــة اإليديولوجيــة للمذهــب احلنبلــي الوهــايب، 
فقــد ســارع امللــك عبــد العزيــز إىل جتديــد التحالــف التارخيــي، الــذي ربــط أســالفه مــن 
األســرة بعلمــاء الدعــوة وأتباعهــا، وقــد مت التعبــري عــن هــذه الرابطــة عــرب إحيــاء الصفقــة 
التارخييــة التوافقيــة بــني الســلطة السياســية والســلطة الدينيــة بلغــة املصاهــرة؛ إْذ تــزوج امللــك 
عبــد العزيــز مــن ابنــة الشــيخ عبــد هللا بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، شــيخ علمــاء املذهــب 

الوهايب حينها27.

الــرتاث  إىل  بصــورة كبــرية  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  داخــل  املــرأة  تســتند وضعيــة 
الفقهــي احلنبلــي الوهــايب وتطبيقاتــه العمليــة يف الفضــاء التارخيــي للدولــة الســعوديّة، والــذي 
يقــوم علــى الفصــل بــني اجلنســني، فمــكان املــرأة الطبيعــي حبســب علمــاء الوهابيــة هــو 
البيــت، فالشــيخ عبــد العزيــز بــن ابز يقــول: "ال خيفــى عليكــم أيهــا املســلمون مــا عمــت 
بــه البلــوى يف كثــري مــن البلــدان مــن تــرج الكثــري مــن الّنســاء وســفورهن، وعــدم 
حتجبهــن مــن الرجــال، وإبــداء الكثــري مــن زينتهــن الــي حــرم هللا عليهــن إبداءهــا، وال 
شــك أن ذلــك مــن املنكــرات العظيمــة، واملعاصــي الظاهــرة، ومــن أعظــم أســباب 
حلــول العقــوابت، ونــزول النقمــات، ملــا يرتتــب علــى التــرج والســفور مــن ظهــور 
أيهــا  فاتقــوا هللا  الفســاد..  وعمــوم  احليــاء،  وقلــة  اجلرائــم،  وارتــكاب  الفواحــش، 
املســلمون! وخــذوا علــى أيــدي ســفهائكم، وامنعــوا نســاءكم ممــا حــرم هللا عليهــن، 
وألزموهــن الّتحجــب والّتســرت، واحــذروا غضــب هللا ســبحانه وعظيــم عقوبتــه"28. 
ويؤكــد الشــيخ ابــن ابز علــى ضــرورة التَّحجــب ولــزوم البيــوت، فهــو يقــول: "وقــد أمــر هللا 
ســبحانه يف كتابــه الكــرمي حتجــب النســاء، ولزومهــن البيــوت، وحــّذر مــن التّــربج، واخلضــوع 

ابلقول للرجال صيانًة هلّن عن الفساد وحتذيرًا هلّن من أسباب الفتنة"29.

27 انظــر: حممــد نبيــل ملــني، علمــاء اإلســالم: اتريــخ وبنيــة املؤسســة الدينيــة الســعودية بــني القرنــني 

الثامن عشر واحلادي والعشرين، مرجع سابق، ص 153.
28  مساحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن ابز، حكــم الســفور واحلجــاب، طبــع ونشــر وزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 1419هـ، ص 47.
29  املرجع السابق، ص49.
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وقــد صنَّــف أتبــاع الّســلفية الوهابيّــة عشــرات الكتــب والرســائل يف وجــوب لــزوم املــرأة 
لبيتهــا وتغطيــة وجههــا يف حــال اخلــروج للضَّــرورة، أو أمــام األجانــب، فالشــيخ حممــد بــن 
صــاحل العثيمــني يقــول: "اعلــم أيهــا املســلم أن احتجــاب املــرأة عــن الرجــال األجانــب، 
وتغطيــة وجههــا أمــٌر واجــٌب دلَّ علــى وجوبــه كتــاب ربــك تعــاىل، وســنة نبيــك حممــد صلــى 

هللا عليه وسلم واالعتبار الصحيح، والقياس املطرد"30.

متتــاز الســلفية الوهابيّــة ابألفــكار الطُّهوريــة التقويــة، فهــي تتوافــر علــى اعتقــاد راســخ 
ابكتمــال التجربــة اإلســالمّية دون أخــذ التغــرّيات التارخييّــة بعــني االعتبــار، وهــي تصــر 
علــى بقــاء دور املــرأة منحصــرًا يف اجملــال اخلــاص يف البيــت وتدبــري شــؤون األســرة، وفــق 
رؤيــة صارمــة ملفهــوم قوامــة الرجــل، وتــرى أبن املنزلــة الــي أعطيــت للمــرأة يف اإلســالم 

تكفل هلا حقوقها حبسب رؤية وقراءة ظاهريّة لإلسالم، ترى يف ذاهتا كمااًل مطلًقا31.

وحبســب أميلــي لــوروانرو فــإّن الفصــل بــني الرجــال والنســاء يف الــرايض، انتــج عــن 
سياســة عامــة وضعتهــا الدولــة الســعودية يف الســتينيات، وقــد أفــرزت تلــك السياســة عــن 
منــو فضــاءات عامــة خمصصــة للنســاء وممنوعــة علــى الرجــال. ويف الســبعينيات أدى بــروز 
خطــاب الصحــوة اإلســالمية إىل تعزيــز الفصــل بــني اجلنســني مــن خــالل التمييــز بــني 
مؤسســات الرجــال ومؤسســات النســاء. وهــي سياســة أمكــن وضعهــا قيــد النفيذبعــد 
الطفــرة النفطيــة ســنة 1973. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبــح مبــدأ الفصــل مســتمراً ومطبقــاً 
بطريقة صارمة من خالل تبين خطاب ديين وقوانني رمسية وفتاوى تعترب أبّن السعودايت 
حمظوظــات ألهنــن ميلكــن احلــق يف عــدم ممارســة العمــل الوظيفــي، وهــو مــا يعــزز الطابــع 

اإلسالمي للمجتمع32.

30  فضيلة الشــيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، رســالة احلجاب، وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 1419هـ، ص 81.
31  ملزيــد مــن التفصيــل حــول وضعيــة النســاء يف اجملتمــع الســعودي وفتــاوى اللجنــة العلميــة الرمسيــة، 

انظــر: د. حممــد العطاونــة، اإلســالم الوهــايب يف مواجهــة حتــدايت احلداثــة: دار اإلفتــاء يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، ترمجــة د. أبــو بكــر ابقــادر، الشــبكة العربيــة لألحبــاث والنشــر، بــريوت، الطبعــة 

األوىل، 2014، ص 148 ـ 165.
العربيــة  اململكــة  العامــة يف  والفضــاءات  النســاء  لــوروانر،  أميلــي  انظــر:  التفصيــل،  مــن  ملزيــد    32
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يف ســياق اجلــدل حــول وضعيــة ومكانــة املــرأة يف الســعودية، تقــدم الباحثــة األمريكيــة 
اناتان ديلونــغ ابس  قــراءة معاكســة لالجّتــاه الَّــذي يعتــرب أبنَّ تعاليــم الوهَّابيَّــة تشــّكل حجــر 
األســاس للتَّمييــز حبــّق الّنســاء وعــدم متكينهــّن. وختلــص مــن دراســتها ألطروحــات ابــن عبــد 
الوهــاب إىل االســتنتاج أبنَّــه كان حمــّرراً للّنســاء يف جمتمــع يعــاين مــن كراهيــة ومتييــز خطــري 

ضدَّهن33َّ.

ــعوديَّة، مّت  بينمــا  تؤكــد مضــاوي الرشــيد علــى "أّن الوضــع املعاصــر للمــرأة يف السَّ
صوغــه بواســطة اإلرث التَّارخيــّي للوهَّابيَّــة، بعــد حتّوهلــا إىل حركــة قوميَّــة دينيَّــة حتــت لــواء 
الدَّولــة الســعوديَّة. وقــد كان هلــذا التَّحــوُّل أتثــري مهــّم علــى العالقــة بــني اجلنســني بعــد أن 
أصبحــت احلركــة، ليســت ديــن دولــة فقــط، وإمنــا أيضــاً قوميّــة دولــة". تُــربز الرَّشــيد العالقــة 
بــني اإلحيــاء الديــين وتشــكيل الدَّولــة السَّــعوديَّة األوىل يف القــرن الثَّامــن عشــر، وتــرى "أّن 
تصــورات علمــاء الّديــن احلضريــني حــول اجلنــس أساســيَّة يف هــذه العالقــة، إذ تطّلعــوا حنــو 
الّسياســيَّة...  القيــادة  مبســاعدة  وذلــك  العربيَّــة  اجلزيــرة  علــى كامــل  وفرضهــا  تعميمهــا 
أســبغت الدَّولــة احلديثــة يف العــام 1932 طابعــاً مؤسَّســاتّياً علــى تصــوُّرات اجلنــس، الَّــي 
ظهرت يف اجملتمع الّدييّن الضَّّيق جنوب جند. ويف غياب نضال سعودّي ضّد االستعمار 
أو حركــة قوميّــة علمانيَّــة، انتقلــت الوهابيَّــة مــن اإلحيــاء لتصبــح حركــة دينيَّــة قوميَّــة، بفضــل 
بالغــة خطاهبــا املتجانــس العاملــي. . . طمــح هــذا اخلطــاب إىل طمــس التَّقاليــد احملليَّــة 
ــامل. ويف القــرن العشــرين، تطــوَّرت الوهَّابيَّــة  لصــاحل املثــال األعلــى اإلســالمّي العاملــّي الشَّ
لتصبــح قوميَّــة دينيــةَّ حيــث كان إقصــاء املــرأة مستهــا الواضحــة، رامســًة بذلــك حــدود األمَّــة 

الورعة يف ظل غياب قوميَّة مناهضة لالستعمار"34.

السعودية، ترمجة عبد احلق الزموري، الشبكة العربية لألحباث والنشر، الطبعة األوىل 2012.
33  انظــر: اناتان دي لونــج ابس، دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبدالوهــاب مــن اإلحيــاء واإلصــالح إىل 

اجلهــاد العاملــي، ترمجــة  د. عبــدهللا بــن إبراهيــم العســكر، دارة امللــك فهــد، الــرايض،  2012. وقــد 
احتفت السعودية هبذا الكتاب وعملت على ترمجته ونشره.

34 مضــاوي الرَّشــيد، الدَّولــة األكثــر ذكوريَّــة: املــرأة بــني الّسياســة والّديــن يف الّســعوديَّة، ترمجــة صبــا 

قاسم، منشورات اجلمل، بريوت، الطَّبعة األوىل، 2016، ص 78 ـ 79.
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من "األخت اإلخوانية" إىل "املناضلة القطبية"
إذا كان املصــدر املرجعــي للنســائية اجلهاديــة بنســخته الوهابيــة قــد ظهــر يف غيــاب 
قوميّــة مناهضــة لالســتعمار، فــإن الســلطة املرجعيــة األخــرى للنســائية اجلهاديــة ولــدت مــن 
الرحم الكولينيايل االســتعماري، وأخذت ابلتشــكل عقب تفكيك اإلمرباطورية العثمانية 
وإلغــاء اخلالفــة اإلســالمية عــام 1924، مــن خــالل الرتســيمة اإلخوانيــة، الــي تبلــورت 
الحقــا مــع ســّيد قطــب، واجلماعــة اإلســالمية املودوديــة؛ أي ضمــن املنظومــة اإليديولوجيــة 
الــي ترّكــز علــى الصــراع واحلاكميــة اإلهلية.بــرزت اإليديولوجيــة اجلهاديــة احلديثــة يف البدايــة 
للحفــاظ علــى اهلويــة يف مواجهــة االحتــالل الغــريب للعاملــني العــريب واإلســالمي، فقــد 
ظهــرت أطروحــات أبــو األعلــى املــودودي )1903-1979(35 يف شــبه القــارة اهلنديــة 
النظــام  انتهــاء  الناتــج عــن  الفــراغ  قــادرة علــى مواجهــة  لرتســيخ هويــة إســالمية هنديــة 

االستعماري وبروز الطموحات السياسية للغالبية اهلندوسية. 

كانــت رؤيــة املــودودي انبعــة مــن التقاليــد الثقافيــة اإلســالمية- اهلنديــة والوعــي 

)35(  أبــو األعلــى املــودودي )1903 ــــ 1979( هــو مؤســس اجلماعــة اإلســالمية يف شــبه القــارة 

اهلنديــة، ولــد عــام 1903م وتلقــى تعليمــه وتربيتــه األوىل علــى يــد والــده، وبــدأ حياتــه يف الصحافــة 
عام 1918م، ويف عام 1920م كّون صحيفة هدفها تبليغ اإلســالم. ويف عام 1928 ألف كتاب 
اجلهــاد يف اإلســالم، وكان هلــذا الكتــاب أثــر ابلــغ ضــد اإلجنليــز، ويف عــام 1933م أصــدر جملــة ترمجــان 
القــرآن، وعــرب هــذه اجمللــة انتقلــت أفــكاره إىل املســلمني يف اهلنــد وابكســتان، ممــا مهــد لــه الطريــق إىل 
داراً  ابشــانكوت  وأســس يف  إىل الهــور،  انتقــل  عــام 1937م  اإلســالمية. ويف  اجلماعــة  أتســيس 
لإلســالم يــريّب فيهــا الرجــال ويؤلــف فيهــا الكتــب.  ويف عــام 1941م وجــه دعــوة لعلمــاء املســلمني 
وقادهتــم حلضــور مؤمتــر عقــد بالهــور حبضــور 75 شــخصاً ميثّلــون خمتلــف مناطــق اهلنــد، وأتسســت يف 
هــذا املؤمتــر اجلماعــة اإلســالمية وانتخــب املــودودي أمــرياً هلــا. تعــّرض املــودودي لالعتقــال حكــم عليــه 
ابإلعــدام يف عــام 1953م وخفــف احلكــم يف آواخــر ذلــك العــام. وتــويف إثــر عمليــة جراحيــة أجريــت 
لــه يف نيويــورك، ونقــل جثمانــه إىل الهــور ودفــن هنــاك. وقــد ترمجــت كتبــه إىل لغــات كثــرية وطبعــت 
مــرات عديــدة. وقــد بلــغ عــدد مؤلفــات املــودودي )70( مصنًفــا مــا بــني كتــاب ورســالة، انظــر: محــد 
بــن صــادق اجلمــال، أبــو األعلــى املــودودي، حياتــه وفكــره العقــدي، دار املــدين للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، جــدة ، 1986. ود. مســري عبــد احلميــد إبراهيــم، أبــو األعلــى املــودودي فكــره ودعوتــه، دار 
األنصــار،  القاهــرة، 1979. و د.حممــد عمــارة ، أبــو األعلــى املــودودي والصحــوة اإلســالمية، دار 

الشروق القاهرة، 1987.
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السياســي ومــرياث احلكــم اإلســالمي الــذي شــّكل نظــرة املســلمني يف اهلنــد للعــامل ووضــع 
األجنــدة السياســية للمســلمني. وكان املــودودي مدفوعــاً بشــكل واضــح هبــذه الرؤيــة "الــي 
كانــت متيــل للتأكيــد علــى الفصــل بــني املســلمني وغــري املســلمني، ورفــض االزدواجيــة الــي 

تفرض قانون غري املسلمني على املسلمني"36.

صنــف املــودودي رســالة "اجلهــاد يف اإلســالم" عــام 1928، وهــي رســالة ختلــو مــن 
نســائّية،  تؤســس هلويــة جهاديــة  لكنهــا  اجلهــاد،  للمــرأة يف  عــن دور خــاص  احلديــث 
فاجلماعــة اإلســالمية الــي أسســها يف ابكســتان يف مطلــع األربعينــات مــن القــرن املاضــي 
كانــت تقــوم علــى أّن اجلماعــة اإلســالمّية هويــة مهــددة ابلتغرب.أّمــا يف كتابــه "مطالــب 
اإلســالم جتــاه املــرأة املســلمة")1953(، فقــد شــدد املــودودي علــى التمســك ابألطــر 
الفقهيــة التقليديــة اخلاصــة ابلنســاء وقضــااي قانــون األســرة، واعتــرب أبّن قضّيــة املــرأة أحــد 
للمســلمني يف  الدينيــة  للتقاليــد  الثقافيــة ابعتبارهــا حاملــًة  واألصالــة  اهلويــة  رمــوز  أهــم 
مواجهــة احلداثــة الغربيــة املرتبطــة ابلقــوى االســتعمارية.وتعترب أراؤه املتعلقــة مبشــاركة املــرأة 
السياســية وعملهــا حمافظــًة جــداً، إذ يقــول املــودودي: "السياســة واحلكــم خارجــان عــن 

دائرة أعمال املرأة"37.

يف ســياق ترســيخ رمــوز اهلويــة اإلســالمية،ألف املــودودي كتــاب "احلجــاب"، وهــي 
املســألة الــي ســوف تصبــح أحــد أهــم رمــوز أجنــدة حــركات اإلســالم السياســي وأحــد أبــرز 
خطــوط املواجهــة  مــع الغــرب والدولــة مــا بعــد الكولينياليــة يف العاملــني العــريب واإلســالمي 
يف إطــار مشــروع حتريــر املرأة.وقــد شــدد املــودودي علــى وجــوب النقــاب وتغطيــة وجــه 
املــرأة. وســوف تؤســس رؤيــة املــودودي العامــة، املناهضــة للتغريــب والداعيــة للحفــاظ علــى 
اهلويــة النقيــة واألصالــة عــرب مفهــوم "احلاكمية"،أحــد مبــادئ احلالــة اجلهاديــة النســائية 
وأحــد تصوراهتــا احلاكمة،والــي حتــدد أدوار األفــراد علــى أســاس النــوع االجتماعــي وفــق 

)36(  انظــر: ويل نصــر، املــودودي وصناعــة التجديــد اإلســالمية، ترمجــة: غــادة بــن عمــرية، موقــع 

حكمة، 2016، على الرابط:
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D

)37( أبو األعلى املودودي، تدوين الدســتور اإلســالمي، مؤسســة الرســالة، بريوت، الطبعة اخلامســة، 

،1981 ص 69ــ76.
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أحكام الشريعة ابعتبارها صادرة عن خطاب إهلي، وليست من وضع البشر.

يف العــامل العــريب احتلــت املــرأة موقعــاً أساســياً يف النــزاع وأصبحــت أيضــاً رمــزاً للصــراع 
السياســي ضمــن ســياقات اهلويــة، كمــا إهّنــا أخــذت بعــداً نوعيــاً كمنتجــة للجهاديــني. وقــد 
شــكل مفهــوم اجلهاد،أببعــاده املختلفة،موقعــاً أساســياً يف فكــر مجاعــة اإلخــوان املســلمني 
فقــد صنــف  للتحريــر منــذ أتسيســها عــام 1928.  للهويــة واســرتاتيجية  كإيديولوجيــة 
الشــيخ املؤســس للجماعة،حســن البنــا38 "رســالة اجلهــاد" عــام 1947، الــي تتضمــن 
طبيعــة الفهــم اإلخــواين لرســالة اجلهــاد ووظيفتــه العامليــة، يقــول يف خامتتهــا "أيهــا اإلخــوان: 
إن األمــة الــي حتســن صناعــة املــوت، وتعــرف كيــف متــوت املوتــة الشــريفة، يهــب هلــا هللا 
احليــاة العزيــزة يف الدنيــا والنعيــم اخلالــد يف اآلخــرة . . . فاعملــوا للموتــة الكرميــة تظفــروا 
ابلســعادة الكاملــة. رزقنــا هللا وإايكــم كرامــة االستشــهاد يف ســبيله"39، وختلــو الرســالة مــن 

ذكر دور للمرأة بصورة مباشرة يف اجلهاد القتايل.

السياســات  مواجهــة  ســياق  مصــر40، يف  املســلمني يف  اإلخــوان  نشــأت مجاعــة 
االســتعمارية وعمليــات نــزع اهلويــة، ابعتبارهــا حركــة أمميــة عامليــة تقــوم علــى أســس إحيائيــة 

38  حســن البنــا )1906م ـ 1949م(، ولــد ابحملموديــة يف مديريــة البحــرية مبصــر، درس يف مدرســة 

الرشــاد الثانويــة علــى يــد الشــيخ حمســن زهــران، ومنهــا انتقــل إىل املدرســة اإلعداديــة، مث دخــل دار 
املعلمــني األوليــة بدمنهــور، وبعدهــا دخــل دار العلــوم ابلقاهــرة. ختــرج مــن دار العلــوم فعــني مدرســاً يف 
عــام  يف  ذلــك  وكان  املســلمني،  اإلخــوان  جلماعــة  األوىل  اخلــالاي  أســس  حيــث  اإلمساعيليــة  بلــدة 
1928م. انتقــل، بعــد ذلــك، للتدريــس يف القاهــرة، فانتقــل معــه املركــز العــام ومقــر قيــادة اجلماعــة. 
أســس يف القاهــرة جريــدة "اإلخــوان املســلمني" لنشــر دعوتــه، وقــد حظيــت الدعــوة ابلفعــل ابنتشــار 
واســع إذ أصبــح للجماعــة فــروع ومراكــز يف مجيــع أحنــاء القطــر املصــري. مث مــا لبثــت دعــوة )اإلخــوان( 
أن ختطــت حــدود مصــر لتجــد هلــا أنصــاراً يف األقطــار العربيــة األخــرى، وقــد بلغــت اجلماعــة أوج قوهتــا 
وانتشــارها يف أواخــر العهــد امللكــي مبصــر. اغتالــت ســلطات النظــام امللكــي البنــا يف شــارع عــام كبــري 

يف القاهرة، وكان ذلك يف 11 شباط/ فرباير 1949م.
)39(  حســن البنا،جمموعة رســائل اإلمام الشــهيد حســن البنا، مطابع الوفاء، املنصورة، مصر، بدون 

اتريخ، ص171.
)40(  ملزيــد مــن التفصيــل حــول مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف مصــر ميكــن الرجــوع إىل: ريتشــارد 

ميتشل، اإلخوان املسلمون، ترمجة حممود أبو السعود، تعليق صاحل أبو رقيق، القاهرة، 1979.

)    (
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هوايتيــة إصالحيــة. فقــد اضطلعــت مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف ســنوات التكويــن األوىل 
مبهــام البنــاء التنظيمــي والدعــوة بوســائل ســلمية، إال أن تغليبهــا للقــوة الروحيــة علــى القــوة 
املاديــة مل يثنهــا عــن االخنــراط يف ممارســة العمــل السياســي41، وال عــن التهيــؤ للجهــاد. فقــد 
مّت أتســيس الفــرق "الرايضيــة" األوىل يف مدينــة اإلمساعيليــة 1928، مث أتسســت فــرق  
تبلــورت  "اجلوالــة" عــام 1935، وبعدهــا أتسســت "الكتائــب" عــام 1937، وأخــرياً 
"اأُلســر" و"النظــام اخلــاص"، يف بدايــة األربعينات.ومجيــع هــذه األشــكال التنظيميّــة ذات 

طبيعة عسكرية، أنشئت يف خضم الدعوة والعمل اإلصالحي.

كانــت مســألة اجلهــاد حاضــرة يف معظــم رســائل حســن البنــا، إال أن اإليديولوجيــة 
اجلهاديــة اإلخوانيــة، خــالل هــذه احلقبة،كانــت ترّكــز علــى الرتبيــة الروحيــة والتضامــن، فقــد 
انشغلت اجلماعة إبرسال التربعات إىل فلسطني وبعث املذكرات املناهضة لالحتالل42، 
وتنظيم االحتجاجات الشــعبية وهتريب الســالح. وقد شــاركت اجلماعة الحقاً يف القتال 
ســنة  فلســطني  يف  الكــربى  الثــورة  خــالل  الفلســطينية  اجلهاديــة  اجملموعــات  بقــااي  مــع 
193643. بــل إن اجلهــاز العســكري الســري للجماعــة والــذي اشــتهر بـ"النظــام اخلــاص" 

مل يتشــكل إال مــن أجــل فلســطني والقضيــة الفلســطينية. إذ شــارك اإلخــوان يف عمــل 
اللجــان القوميــة الــي أعيــد بعثهــا فــور إعــالن قــرار التقســيم األممــي 1947، وكانــت مدينــة 
ايفــا مــن أهــم املواقــع الــي ســاهم فيهــا اإلخــوان ابلقتــال، وقــد أنشــأ اإلخــوان قــوات مســتقلة 
يف قرية سلواد شرق رام هللا واشرتكوا يف معركة القسطل الي قادها عبد القادر احلسيين، 
جمموعــات  ضمــن  القتــال  يف  مشــاركتهم  إىل  إضافــة  املقــدس"،  "اجلهــاد  قــوات  قائــد 
املتطوعني من اإلخوان املســلمني املصريني والســوريني واألردنيني، ومســامهِتهم يف تشــكيل 
القــرى44. ويف هــذا الســياق ســنالحظ كيــف الزم مفهــوم "اجلهــاد  جلــان الدفــاع عــن 

)41(  اعرتفــت اجلماعــة مبزاولتهــا النشــاط السياســي ألول مــرة يف أول عــدد صــدر جمللــة "النذيــر" يف 

شهر أاير/مايو سنة 1938. املرجع السابق، ص 88.
)42(  حســن البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة، الزهــراء لإلعــالم العــريب، القاهــرة، مصــر، 1990، 

ص 279 - 286.
)43(  ريتشارد ميتشل، اإلخوان املسلمون، مرجع سابق، ص142.

)44(  ملزيــد مــن التفصيــل حــول اتريــخ جتربــة اجلماعــة يف اجلهــاد يف فلســطني، انظــر: كامــل الشــريف، 

اإلخوان املسلمني يف حرب فلسطني، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، 1987.
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التضامين" كافة مراحل تطور اجلماعة.

أوىل اإلمــام حســن البنــا أمهيــة خاصــة للمــرأة يف خطابــه وممارســته العمليــة؛ فقــد كان 
علــى قناعــة اتمــة بضــرورة مشــاركة املــرأة يف العمــل العــام، كأحــد اآلليــات املهمــة القــادرة 
علــى حتقيــق الربانمــج اإلصالحــي لإلخــوان املســلمني، كمــا نّصــت علــى ذلــك الالئحــة 

الداخلية للّنظام األساسي لألخوات املسلمات.

عمــل حســن البنــا يف فــرتة مبكــرة عــن أتســيس فــرع نســائي، فقــد أُعلــن يف 26 
أبريل/ نيسان 1933 عن أتسيس  قسم "األخوات املسلمات"،الذي يتألف من نساء 
اإلخوان وبناهتن وقريباهتن، وأطلق عليه بعد ذلك اسم "فرقة األخوات املسلمات"،وهو 
مــا مُيكــن اعتبــاره امتــداداً ملــا كان البنــا قــد أسســه يف اإلمساعيليــة ابســم "أمهــات املؤمنــني". 
وقــد تــرأس هــذا القســم ألول مــرة الســيدة لبيبــة أمحــد، وهــي تعتــرب املــرأة األوىل يف العــامل 
اإلســالمي الــي بــدأت بتأطــري منهــاج خــاص ابملــرأة املســلمة لنيــل حقوقها.وقــد تعاقــب 
علــى رائســة قســم األخــوات بعــد لبيــة أمحــد: آمــال العشــماوي، ونعيمــة اهلضيــي، وفاطمــة 
عبــد اهلــادي وهــي زوجــة حممــد يوســف هــواش الــذي أُعــدم مــع ســيد قطــب، وزينــب 

الغزايل.

 وضــع البنــا الئحــًة تنظــم عمــل فرقــة األخــوات، وحــّدد هلــا أهدافهــا، ووســائلها، 
ونظامهــا الداخلــي. وكان اهلــدف مــن تكويــن هــذه الفرقــة: الّتمســك ابآلداب اإلســالمّية، 
والدعــوة إىل الفضيلــة، وبيــان أضــرار االحنرافــات الشــائعة بــني املســلمات، وكان البنــا يــرأس 
بنفســه هــذه الفرقــة. وتكاثــرت جلــان األخــوات املســلمات حــى بلغــت مخســني جلنــة ســنة 
1948 وهــو التاريــخ الــذي مت فيــه حــّل مجيــع شــعب اإلخــوان املســلمني؛ وكان املرشــد 
العــام لإلخــوان حســن البنــا يشــرف بنفســه علــى هــذه الّلجــان. وقــد أصــدر البنــا رســالة 
لألخــوات حــاول فيهــا إعــادة رســم اخلطــاب اإلســالمي مبــا خيــص مكانــة املــرأة يف اإلســالم 

وحقوقها  يعنوهنا بـ"املرأة املسلمة"45.

ينطلــق البنــا يف خطابــه املتعلــق ابملــرأة مــن الّتأكيــد علــى أن اإلســالم يرفــع قيمــة املــرأة 

)45(  انظــر: مّحــود مّحــود، يف نقــد ظاهــرة النســويّة اإلســالمّية، موقــع جدليــة، 14 أكتوبــر 2015، 

. https://goo.gl/CTHHIr :على الرابط

https://goo.gl/CTHHIr
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وجيعلهــا شــريكة للّرجــل يف احلقــوق والواجبــات فهــو يقــول: "اعــرتف اإلســالم للمــرأة 
حبقوقهــا الّشــخصية كاملــة، وحبقوقهــا املدنيــة كاملــة كذلــك، وحبقوقهــا السياســية 
كاملــة أيًضــا، وعاملهــا علــى أهنــا إنســان كامــل اإلنســانية لــه حــق وعليــه واجــب. . . 
والقــرآن واألحاديــث فّياضــة ابلّنصــوص الــي تؤكــد عــل هــذا املعــى وتوضحــه"46. 
ــا للفــوارق الطبيعيــة،  ويؤّكــد علــى أن الّتفريــق بــني الرجــل واملــرأة يف احلقــوق إمنــا جــاء تبًع
وتبعــاً الختــالف املهمــة الــي يقــوم هبــا كلٌّ منهمــا، وصيانــًة للحقــوق املمنوحــة لكليهمــا. 
كمــا يُؤّكــد علــى أن بــني املــرأة والرجــل جتــاذابً فطــرايً قــواّيً وهــو األســاس للعالقــة بينهمــا، 
وأن الغايــة منــه، قبــل أن تكــون املتعــة، هــي التعــاون علــى حفــظ النــوع اإلنســاين، واحتمــال 
متاعــب احليــاة. ويف جمــال التعليــم، يــرى البنــا أنــه مــن حســن التــأّدب أن تتعلــم املــرأة مــا ال 
غــى هلــا عنــه كالقــراءة والكتابــة، إال أنــه مــع ذلــك يطالــب بعــدم تعليــم املــرأة مــا ال حاجــة 
هلــا بــه47. وهــو ينصــح املســلمني بقولــه: "علِّمــوا املــرأة مــا هــي يف حاجــة إليــه حبكــم 
مهمَّتهــا، ووظيفتهــا الــي خلقهــا هللا هلــا: تدبــري املنـــزل ورعايــة الطفــل"48. ويشــدِّد علــى 
ضــرورة الّتفريــق بــني املــرأة والرجــل منًعــا لالختــالط؛ فهــو يقــرر ذلــك بقولــه: "يرى اإلســالم 
يف االختــالط بــن املــرأة والرجــل خطــًرا حمقًّقــا. . . هلــذا حنــن نصــّرح أبن اجملتمــع 
اإلســالمي جمتمــٌع فــردٌي ال زوجــي، وأن للّرجــال جمتمعاهتــم، وللنســاء جمتمعاهتــن. 
ولقــد أابح اإلســالم للمــرأة شــهود العيــد وحضــور اجلماعــة، واخلــروج يف القتــال عنــد 
الضــرورة املاّســة، ولكنــه وقــف عنــد هــذا احلــد، واشــرتط لــه شــروط عديــدة، منهــا: 
البعــد عــن كل مظاهــر الّزينــة، وســرت اجلســم، وإحاطــة الثيــاب بــه، فــال تصــف وال 

تشف، وعدم اخللوة أبجنيب مهما تكن الظُّروف"49.

وميكــن القــول أبن تعاليــم حســن البنــا ترتكــز علــى أســاس  أن دور املــرأة هــو املنــزل 
وتربيــة األوالد ورعايــة األســرة، وعلــى رأســها الــزوج، مــن منطلــق أن البيــت هــو األســاس 

األول يف إعداد الرجال.

46  الشيخ حسن البنا، املرأة املسلمة، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية، 1988م، ص7.

47 املرجع السابق، ص7-8.

48 املرجع السابق، ص11.

49 املرجع السابق، ص12-11.
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نشــرت فاطمة عبد اهلادي مذكراهتا، حتت عنوان "رحلي مع األخوات املســلمات 
مــن اإلمــام حســن البنــا إىل ســجون عبــد الناصــر"، وكشــفت فيهــا عــن أن دور النســاء يف 
بــدء  الكيــان األســري والعائلــي ألفــراد احلركــة. ومــع  يتخــطَّ احلفــاظ علــى  اجلماعــة مل 
سلســلة واالعتقــاالت الــي تعرضــت هلــا اجلماعــة، تؤكــد املؤلفــة علــى أن "قســم األخــوات 
املســلمات هــو مــن تــوىل رعايــة أســران وقــت غيابنــا يف الســجون واملعتقــالت، فكانــت 
األخــوات جيمعــن التربعــات ويدبّــرن نفقــات البيــوت الــي غــاب عائُِلهــا، وكــنَّ يوفّــرن 

احلاجات األساسية ألي أسرة سجن عائلها أو فر هارابً من املعتقل"50.

تعّرضــت مجاعــة  احلديثــة،  الوطنيــة  الدولــة  وأتســيس  يوليــو 1952  ثــورة  عقــب 
اإلخــوان املســلمني للمحاصــرة والتضييــق، وســرعان مــا وجهــت دولــة الضبــاط األحــرار 
بزعامــة مجــال عبــد الناصــر ضربــة قاصمــة للجماعــة ســنة 1954 بعــد اهتامــات متبادلــة 
ابالحنــراف واخليانــة، وكان ذلــك فاحتــة لصــدام طويــل بــني احلركتــني اإلســالمية والقوميــة، 
مــا أدى إىل اهتــام اإلخــوان للنظــام الناصــري ولألنظمــة القوميــة العربيــة ابلعمالــة للغــرب، 

وهو ذات االهتام الذي سوف يوّجه إىل اإلخوان يف املقابل.
ويف ســياق أتزم العالقــة بــني اإلخــوان والســلطة السياســية الناصريــة، بــدأت تتشــكل 
رؤيــة إخوانيــة بديلــة عــن تلــك الرؤيــة التقليديــة املتأثــرة بــرتاث احلركــة اإلصالحيــة. تــوىل 
التنظــري ألسســها اإليديولوجيــة جمموعــة مــن مفكــري اإلخــوان، أمثــال عبــد القــادر عــودة 
الــذي أصــدر كتــاابً بعنــوان: "اإلســالم وأوضاعنــا السياســية"51.ولكن التأثــري األبــرز يف 
حتول الرؤية اإلصالحية لإلخوان جاءت على يد سيد قطب52، الذي دشن إيديولوجية 

50  فاطمــة عبــد اهلــادي، رحلــي مــع االخــوات املســلمات : مــن اإلمــام الشــهيد حســن البنــا إىل 

سجون عبد انصر، دار الشروق، القاهرة, 2011، ص5.
51  أعــدم عبــد القــادر عــودة مــن جانــب حكــم الرئيــس مجــال عبــد الناصــر عــام 1954 بعــد حادثــة 

املنشــية املشــهورة. ويعــود أتليــف الكتــاب إىل أواخــر األربعينــات ويعتــرب كتابــه الضخــم: "التشــريع 
اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي" أشهر مؤلفاته.

52  ســيد قطــب )1906 ـ 1966(، ولــد يف قريــة مــن قــرى أســيوط مبصــر ألب ميســور احلــال 

منتســب إىل احلــزب الوطــين، دخــل املدرســة وهــو يف السادســة وحفــظ القــرآن وهــو يف العاشــرة. أرســله 
أبــوه بعــد ذلــك إىل القاهــرة ليتــم دراســته الثانويــة مث ليتابــع دراســته يف )دار العلــوم(، ليتخــرج منهــا عــام 
1929، حبــث اشــتغل يف التعليــم وأرســلته وزارة املعــارف إىل أمريــكا لدراســة نظــام التعليــم فرجــع منهــا 

)    (

)    (

)    (
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ثوريــة صرحيــة تقــوم علــى نقــد أســس الدولــة الوطنيــة يف البلــدان اإلســالمية الــي جــاءت 
بعــد خــروج االســتعمار، وذلــك مــن أجــل إقامــة الدولــة اإلســالمية الــي تكــون احلاكميــة 

والسيادة فيها هلل وحده. 
على الرغم من أن سيد قطب مل يتزوج، فقد كان للمرأة دور مؤثر يف حياته،وكانت 
أمــه أول امــرأة أتثــر هبــا، وهــي حبســب قطــب ســيدة متدينــة متصفــة بصفــات املؤمنــني، 
كانــت حتــب مســاع القــرآن وتتأثــر بــه، كمــا ذكــر يف إهدائــه كتابــه "التصويــر الفــين يف 
القــرآن" هلــا؛ وكانــت والدتــه هــي الزوجــة الثانيــة ألبيــه. ويقــول يف كتابــه "طفــل مــن القريــة" 
عــن أمــه أهنــا كانــت تريــد منــه - أي مــن ســّيد قطــب- أن يكــون رجــاًل حــى قبــل أوانــه؛ 
لذلــك كان يهــرب مــن كل مظاهــر الطفولــة حــى يف طفولتــه! وقــد توفيــت بعدمــا اســتقرت 
معــه يف القاهــرة عــام 1940. وقــد راثهــا راثء حــاراً وبــنّي بعــض مــا غرســته يف نفســه يف 
كتابــه "األطيــاف األربعــة" وهــو كتــاب كتبــه ابالشــرتاك مــع إخوتــه حممــد وأمينــة ومحيــدة.

ولســّيد مــن األخــوات ثــالث بنــات هــن: نفيســة ومحيــدة وأمينــة؛ ولألخــرية ديــوان شــعر 
نظمته يف راثء زوجها "كمال السنانريي" بعنوان "رسائل إىل شهيد".

يذكــر ســيد قطــب يف كتابــه "طفــل مــن القريــة" أن قلبــه خفــق ابحلــب عندمــا كان 
يف القرية قبل أن يغادرها إىل القاهرة، وكان عمره حوايل أربعة عشر عاماً، وكانت تربط 
الفتــاة بــه صلــة مصاهــرة بعيــدة، وقــد تــرك ســيد القريــة ورحــل إىل القاهــرة حامــاًل معــه 
ذكــرايت كثــرية مــن بينهــا وجــه فتاتــه. وعندمــا عــاد بعــد ثــالث ســنوات يف زايرة إىل قريتــه 
ســأل عــن تلــك الفتــاة وعلــم أهنــا تزوجت.وخفــق قلــب ســّيد مــن جديــد بعــد مــا أمت تعليمــه 

عــام 1951،مث اعتــزل الوظيفــة ليتفــرغ للتأليــف والكتابــة؛ وكان قــد بــدأ حياتــه األدبيــة منتميــاً ملدرســة 
العقــاد لكنــه مــا لبــث أن حتــول عــن األدب اخلالــص إىل الفعاليــة الفكريــة اإلســالمية، وكان ذلــك يف 
أواخــر األربعينــات، يف الوقــت الــذي أصبحــت فيــه )مجاعــة اإلخــوان املســلمني(، الــي أسســها حســن 
البنــا قويــة فعالــة. وقــد وجــد ســيد قطــب يف هــذه احلركــة جتســيداً لتطلعــات خفيــة تشــكلت بعــض 
وجوههــا مــن قراءتــه حملمــد عبــده وحممــد رشــيد رضــا، ومــن مث فقــد اخنــرط  قطــب يف اجلماعــة. وبعــد 
صــراع عــام 1954 بــني "اإلخــوان املســلمني" وقــادة الثــورة يف مصــر، تعــرض ســيد قطــب هــو وغــريه 
مــن قــادة اإلخــوان لالضطهــاد والســجن، لكــن النهايــة الفاجعــة الــي ُمــين هبــا ســيد قطــب جــاءت بعــد 
إصــداره جملموعــة مــن الكتــب الثوريــة الراديكاليــة )هــذا الديــن، املســتقبل هلــذا الديــن، معــامل يف الطريــق(، 
إذ زج بــه يف الســجن يف عــام 1965، واهتــم ابلتآمــر علــى النظــام السياســي القائــم وُحكــم عليــه 

ابإلعدام مع جمموعة من رفاقه، وقد مت تنفيذ هذا احلكم فعال يف عام 1966.
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وعمــل يف وزارة املعــارف، وكانــت الفتــاة الثانيــة بنتــاً قاهريــة تشــبه يف مالحمهــا مالمــح بنــت 
قريتــه، وقــد ســجل ســّيد ذلــك يف روايتــه "أشــواك". وقــد خطــب ســيد تلــك الفتــاة، ويف 
ليلــة اخلطبــة أخربتــه أبهنــا، قبــل أن تتعــرف عليــه، كانــت تعيــش قصــة حــب مــع ابــن جرياهنــا 
الضابــط يف اجليــش، وبعــد معرفتــه هلــذه احلقيقــة القاســية عــاش يف معــاانة مريــرة اســتمرت 
إىل أن قــرر فســخ تلــك اخلطوبــة، فســجل قصــة حبــه تلــك شــعراً، كمــا ســجلها نثــراً يف 
روايتــه أشــواك. ونظــم قصائــد شــعرية عديــدة منهــا "هنايــة املطــاف" و"الــكأس املســمومة" 

و"بعد األوان"53.

دشــنت أطروحــات ســيد قطــب حتــواًل يف أتســيس احلالــة اجلهاديــة عمومــاً، وأسســت 
نــواة النســائية اجلهاديــة خصوصــاً. ويعتــرب كتابــه "معــامل يف الطريــق" بيــاانً أتسيســياً لفلســفة 
احلركــة اجلهاديــة، علــى صعيــد الرؤيــة ومنهــج احلركــة، وآليــة التغيــري والعمــل يف ســياق الدولــة 
الوطنيــة مابعــد الكولينياليــة والصــراع علــى هويــة الدولــة واجملتمــع، مــن خــالل مفهومــي 
"احلاكميــة" و"اجلاهليــة". فاجملتمــع اجلاهلــي لــدى قطــب هــو "كل جمتمــع غــري مســلم"، 
وهــو وصــف يشــمل "اجملتمعــات القائمــة اليــوم يف األرض فعــاًل" مبــا فيهــا "تلــك اجملتمعــات 
الــي تزعــم لنفســها أهنــا مســلمة"54.واجلاهلية حبســب قطــب: "تقــوم علــى أســاس االعتــداء 
علــى ســلطان هللا يف األرض، وعلــى أخــص خصائــص األلوهيــة وهــي )احلاكميــة(، ذلــك 
أهنــا تســند احلاكميــة للبشــر يف صــورة إعطائهــم احلــّق بوضــع التصــورات والقيــم والشــرائع 

والقوانني واألنظمة واألوضاع مبعزل عن منهج هللا للحياة"55.

عرب أتسيسه لـ"نسائية جهادية" ال يتحدث سيد قطب عن املرأة والرجل، بل عن 
فــإّن مفاهيمــه تــدور حــول مســألة احلاكميــة  اإلنســان ابعتبــاره مســتودع القيم،ومــن مثّ 
اإلهليــة امللزمــة اختيــاراً لإلنســان بصــرف النظــر عــن الذكــورة واألنوثة.علــى أنـّـه يتحــدث عــن 
األســرة كمنتجــة للقيــم وعــن العالقــة بــني الرجــل واملــرأة وفــق التخصــص الوظيفــي. وعلــى 

53 انظر: علي حممد الغريب، سيد قطب: املمنوع من الزواج أبمر املوت!، 28 نوفمرب 2002، 
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ص91.
55  املرجع السابق،  ص10.
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الرغــم مــن الرتكيــز علــى بعــد اجلهــاد القتــايل يف كتابــه معــامل يف الطريــق، فــإن قطــب كان 
ُيشدد دوماً على األبعاد األخالقية والقيمية ودور اإلسالم يف إنقاذ البشرية.

للقيــم، وينــزع عــن  يــويل قطــب مفهــوم احلضــارة عنايــة فائقــة ابعتبــاره مســتودعاً 
الغــرب وصــف احلضــارة بســبب اهنيــار املنظومــة األخالقيــة القيميــة فيــه ويتحــدث عــن 
األســرة كمحــدد وكقيمــة ومؤشــر علــى التحضــر، إذ يقول:"حــن تكــون "األســرة" هــي 
قاعــدة اجملتمــع. وتقــوم هــذه األســرة علــى أســاس "التخصــص" بــن الزوجــن يف العمــل 
وتكــون رعايــة اجليــل الناشــئ هــي أهــم وظائــف األســرة. . . يكــون هــذا اجملتمــع 
متحضــرًا. . . ذلــك أن األســرة علــى هــذا النحــو - يف ظــل املنهــج اإلســالمي - 
تكــون هــي البيئــة الــي تنشــأ وتنمــى فيهــا األخــالق والقيم "اإلنســانية".وقضية األســرة 
والعالقــات بــن اجلنســن قضيــة حامســة يف حتديــد صفــة اجملتمــع . . . متخلــف أم 
متحضــر، جاهلــي أم إســالمي . . . مــن أجــل ذلــك كلــه تكــون القيــم واألخــالق 
واإلحيــاءات والضمــاانت اإلســالمية هــي الالئقــة ابإلنســان، ويكــون "اإلســالم هــو 

احلضارة"56.

ســوف جتــد أطروحــات ســيد قطــب جتــاوابً مــن طــرف أجيــال األخــوات املســلمات. 
وتعتــرب احلاّجــة زينــب الغــزايل مــن أشــهر األخــوات املســلمات اللــوايت أتثــرن بنهــج قطــب، 
وقــد ابيعــت زينــب حســن البنــا ســنة 1948، واســتمر عطاؤهــا يف جمــال الّدعــوة ألكثــر 
مــن نصــف قــرن، وكان هلــا دور كبــري يف جمــال النضــال السياســي، وتعرضــت لالعتقــال 
إاّبن حكــم عبــد الناصــر يف 20 آب/ أغســطس 1965.وقــد قامــت بتســجيل جتربتهــا 
يف كتــاب "أايم مــن حيــايت"57)1975(، بعــد خروجهــا مــن الســجن بنحــو أربــع ســنوات. 
وكان قــد صــدر عليهــا احلكــم ابألشــغال الشــاقة املؤبــدة )25 عــام(، وخرجــت بعــد وفــاة 
مجــال عبــد الناصــر عقــب قــرار العفــو الــذي أصــدره الرئيــس حممــد أنــور الســادات )يف 10 

آب/أغسطس 1971(.

بــرز يف صفــوف األخــوات نســاٌء عديــدات إىل جانــب لبيبــة أمحــد، وزينــب الغــزايل، 

56 املرجع السابق، ص 100.

57 انظــر: زينــب الغــزايل، أايم مــن حيــايت، دار التوزيــع والنشــر اإلســالميَّة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 

1999م.
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أمثــال: أمينــة قطــب، ومحيــدة قطــب، اللــوايت شــاركن الغــزايل جتربــة االعتقــال58. وقــد 
مشلــت االعتقــاالت خــالل هــذه الفــرتة  قرابــة 200 امــرأة مــن زوجــات وبنــات ونســاء 
وأمــال  خطــاب  ونعيمــة  اهلضيــي،  وعليــة  عمــار،  غــادة  املســلمني،أمثال:  اإلخــوان 

عشماوي، وصدرت أحكام ضد اثنتني منهّن فقط مها محيدة قطب وزينب الغزايل.

اجلهــاز  وتســتخدم  ابمتيــاز،  جهاديــة"  "ســرية  مذكراهتــا  يف  الغــزايل  زينــب  تقــدم 
املفاهيمــي القطــي بكثافــة الفتــة، كاحلاكميــة واجلاهليــة والطاغــوت والشــهادة واجلهــاد 
والدولــة اإلســالمية، إذ تقــول "وكنــا علــى قناعــة كذلــك أبن األرض اليــوم خاليــة مــن 
القاعــدة الــي تتوفــر فيهــا صفــات األمــة اإلســالمية امللتزمــة التزامــاً كامــاًل، كمــا كان 
األمــر يف عهــد النبــوة واخلالفــات الراشــدة، لذلــك وجــب اجلهــاد علــى اجلماعــة 
املســلمة الــي حتّكــم هللا ومتّكــن لدينــه يف األرض حــى يعــود مجيــع املســلمن لإلســالم 
فيقــوم الديــن القيّــم، ال شــعاراٍت ولكــن حقيقــة عمليــة واقعــة"59. وتنســجم الغــزايل مــع 
رؤيــة قطــب حــول أدوار املــرأة يف اجملتمــع اإلســالمي فهــي تقــول: "ويــوم حيكــم اإلســالم 

ستكون مواقع املرأة املسلمة يف مملكتها الطبيعية لرتىب رجال األمة"60.

تــرى مــرايم كــوك أن مفهــوم اجلهــاد يف مذكــرات الغــزايل ال يقتصــر علــى الرجــال، بــل 
هــو نشــاط يضــم الرجــال والنســاء معــاً. إن بطــالت حكايــة زينــب الغــزايل هــن احملــارابت 
مثــل ليلــى بنــت طريــف، الــي تنتمــي إىل اخلــوارج، وهــي املــرأة الــي أثــرت فيهــا يف مرحلــة 
الشــباب، ونســيبة بنــت كعــب املازنيــة، الــي حاربــت مــع النــي يف غــزوة أحــد، ابإلضافــة 
إىل صحابيات الني. كما إن حتول النســاء إىل جماهدات حبســب الغزايل يســتتبع صياغة 
قواعــد جديــدة للســلوك، غالبــاً مــا تتعــارض لــدى الرجــال مــع قواعــد الســلوك يف أوقــات 
الســلم: "وعلــى املــرأة املســلمة املثاليــة أن تتبــن أولوايهتــا بعــون مــن هللا: هــل عليهــا أن 
تبقــى يف املطبــخ أم أن ختــرج إىل ســاحة املعركــة؟ لــن ينتــاب املؤمنــة احلقــة أي حــرية، 

58 انظر: تيموثي ميتشــل، جتربة االعتقال يف اخلطاب اإلســالمي: قراءة يف "أايم من حيايت" لزينب 

الغــزايل" ضمــن: املثقــف واملناضــل يف اإلســالم املعاصــر، احملــرران للكتــاب جيــل كيبيــل واين ريشــار، 
دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، 1994م، ص175.

59 انظر: زينب الغزايل، أايم من حيايت، مرجع سابق، ص 86.

60  املرجع السابق، ص 78.

)   (
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فليس أهم من إقامة الدولة اإلسالمية"61.

تتنــاول الغــزايل مفهــوم اجلهــاد وأمهيتــه ومركزيتــه إلقامــة الدولــة اإلســالمية وحتــدد 
األدوار اجلهاديــة للمــرأة ففــي مقالــة مكثفــة بعنــوان "إىل ابنــي: حــب اجلهــاد" تقــول "إن 
األمــة تتعــرض حملــن كثــرية، ولكــن أشــد هــذه احملــن هــو التخلــي عــن تربيــة اجلهــاد 
وحــب املــوت يف ســبيل هللا. والرســول صلــى هللا عليــه وســلم حــّذران مــن الركــون إىل 
الدنيــا وكراهيــة املــوت.إن األمــة، أفــرادًا ومجاعــات، جيــب أن تراجــع نفســها، وتضــع 
اجلهــاد وفقــه االستشــهاد علــى رأس اهتماماهتــا. وال بــد مــن يقظــة إميانيــة، وفقــه 
رشــيد، للدفــاع عــن ديــن هــذه األمــة، ومحايــة أرضهــا وعرضهــا وثرواهتــا مــن األعــداء 
املغتصبــن هلــا. إن آايت اجلهــاد يف القــرآن الكــرمي كثــرية، ويف أحاديــث رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم شــرح وبيــان وتفصيــل هلــا. وأول مراحــل اجلهــاد جهــاد النفــس 
وتدريبهــا علــى الطاعــة وااللتــزام أبوامــر هللا واجتنــاب نواهيــه، وجهــاد الشــيطان 
وجتهيــز  والتصــدق  ابإلنفــاق  املــال  جهــاد  هنــاك  مث  ومطاردتــه،  عليــه  والتضييــق 
اجملاهديــن، وهنــاك جهــاد الكلمــة، والنصــح واإلرشــاد، مث هنــاك جهــاد األعــداء 
ابلنفــس والنفيــس وهــو ذروة ســنام اإلســالم. فينبغــي أن يــرتىب أبنــاؤان علــى حــب 
اجلهــاد والبــذل والعطــاء والتضحيــة مــن أجــل رفــع لــواء اإلســالم مــن جديــد. إنــي 
أدعــو إىل اجلهــاد احلــق، اجلهــاد املشــروع وليــس املزيّــف. ودورك اي ابنــي يكــون يف 
إيقــاظ روح اجلهــاد وحــب الشــهادة يف زوجــك وأبنائــك، وهــذا هــو دورك الــذي 

أرجوه منك، وتنتظره األمة مجعاء"62.

علــى الرغــم مــن أن زينــب الغــزايل تتحــدث يف مذكراهتــا عــن حقبــة ســتينيات عبــد 
الناصــر االشــرتاكية إال أن كتابتهــا مشــبعة أبجــواء ســبعينيات مصــر الســادات،بعد أن 
دخلــت الســلطة احلاكمــة الليرباليــة اجلديــدة يف إطــار محلــة تســتهدف احلــّد مــن نفــوذ 

61  انظر: حممد تركي الربيعو، اجلهاد واحلرب والنسوية واألصولية اإلسالمية: األمريكية مرايم كوك 

يف قراءة جديدة ملذكرات املصرية زينب الغزايل، القدس العريب، 21 مايو 2016، على الرابط: 
. http://www.alquds.co.uk/?p=537307

62  زينب الغزايل، إىل ابني: حب اجلهاد، 7 يونيو 2012، على الرابط،

. http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.htm
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اليســار وإفســاح اجملال جملموعات إســالمية، ويف مقدمتها مجاعة اإلخوان املســلمني، الي 
أعــادت نشــاطها وعملــت علــى إصــدار جملتــني شــهريتني، ومهــا "االعتصــام" و"الدعــوة". 
وكانــت جملــة الدعــوة تفــرد يف أعدادهــا زاويــة خاصــة ابلنســاء حتــت عنــوان "مــن أجــل أســرة 
للنضــال  أيقونــة  الغــزايل  الــذي جعــل  األمــر  بتحريرهــا،  الغــزايل  زينــب  تقــوم  مســلمة"، 
النســائي اإلســالمي السياســي أكثــر مــن كوهنــا جهاديــة صرحيــة فهــي حاضــرة دومــاً يف 
حــركات اإلســالم السياســي وال تتمتــع حبضــور يذكــر يف ســري جهــادايت القاعــدة وتنظيــم 

الدولة اإلسالمية.

أدت سياسات اإلقصاء الناصرية، مثّ عمليات اإلدماج السياسي جلماعة اإلخوان 
املســلمني خــالل عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن املنصــرم إىل بــروز اجتاهيــني 
رئيسيني داخل اجلماعة: األول: راديكايل متشدد ينادي بتغيري أنظمة احلكم واستبداهلا 
أبنظمــة إســالمية عــن طريــق القــوة ومــن أبــرز رمــوزه ســيد قطــب، والثــاين: إصالحــي يعتمــد 
علــى اســتخدام آليــات اإلصــالح املتــدرج ألنظمــة احلكــم، عــن طريــق الوســائل الســلمية، 

وميثل هذا التيار حسن اهلضيي الذي أصدر كتابه الشهري بعنوان: "دعاة ال قضاة".

دور املرأة يف مجاعات اجلهادين احمللين
أخــذت أطروحــات ســيد قطــب أبعــاداً هوايتيــة صداميّــة لــدى جيــل الســبعينيات 
وبــدأت أفــكاره أتخــذ منحــى أكثــر  أتثــرياً، وأشــد حــّدة ونفــوذاً علــى أفــكار جيــل كامــل 
مــن اجلهاديــني يف مصــر وخارجهــا. حيــث بــرزت خــالل حقبــة الســبعينيات تنظيمــات 
الغضــب اإلســالمي63، الــي كرســت جهودهــا واجتهاداهتــا علــى الشــأن  احمللــي الداخلــي، 
وفهــم طبيعــة النظــام العلمــاين الدكتاتــوري وســبل مواجهتــه. وبــدأت ابلتنظــري والتأصيــل 
ملفهــوم دار اإلســالم، وإعــادة "اخلالفة"وتفعيــل "اجلهــاد" كإيديولوجيــة حركيــة انقالبيــة، 
ودفعــت مبنطــق اخلطــاب القطــي حــول الطليعــة، والعزلــة الشــعورية، واجليــل القــرآين الفريــد، 
واالســتعالء إىل غــاايت خمتلفة.وبــدأت هــذه التنظيمــات ابســتخدام مصطلحــات اترخييــة 
فقهيــة تقليديــة يف تعريــف الدولــة واجملتمــع وهيمنــت مصطلحات"التكفــري والتجهيــل" 

63  للمزيد، انظر: رفعت سيد أمحد، تنظيمات الغضب اإلسالمي يف السبعينات، مكتبة مدبويل، 

القاهرة، الطبعة األوىل، 1989.
)   (
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و"التوقف والتبنّي" و"الوالء والرباء" على خطاهبا ومعجمها اهلواييت.

1. مجاعــة التكفــري واهلجــرة؛ جــاء التعبــري األكثــر وضوحــاً عــن املعجــم اهلــواييت 
اجلديــد عــن طريــق شــكري أمحــد مصطفــى64، الــذي مشلتــه اعتقــاالت اإلخــوان عــام 
إايه:  املخابــرات، خماطبــاً  مــن مديــر  الشــاب  تقــدم  معــه،  التحقيــق  أثنــاء  1965.ويف 

"أرفض احلوار معك ألنك كافر، وحكومتك كافرة"65.

عندمــا أفــرج عــن مصطفــى)يف 16 تشــرين اثين/ أكتوبــر 1971(- عقــب وصــول 
الســادات إىل احلكــم- عــاد إىل موطنــه األصلــي يف حمافظــة أســيوط بصعيــد مصــر، وبــدأ 
العمــل علــى أتســيس "مجاعــة املســلمني"، والــي ســوف تُعــرف إعالميــاً وأمنيــاً بـــجماعة 
"التكفــري واهلجــرة"، ليصــل عــدد أعضائهــا، خــالل مخــس ســنوات، إىل مخســة آالف 
عضو.ســيطرت اجلماعــة علــى عــدد مــن اجلمعيــات الدينيــة يف عــدد مــن الكليــات يف 
اجلامعــات املصريــة66. وعلــى الرغــم مــن شــهرة شــكري مصطفــى، إال أن القائــد الفعلــّي 
للجماعة كان علي عبدة إمساعيل الذي كان من أنصار العزلة الكاملة عن اجملتمع؛ولكنه 

64  شــكري مصطفــى )1942 ــــ 1977(، مــن مواليــد أبــو خــرص مركــز أبــو تيــج أســيوط. هــو 

مؤســس مجاعــة املســلمني أو مجاعــة الدعــوة واهلجــرة، والــي أطلــق عليهــا اإلعــالم اســم مجاعــة التكفــري 
واهلجــرة، كان متزوجــاً مــن شــقيقة اإلخــواين حممــد صبحــي مصطفــى. وكان الشــاب شــكري مصطفــى 
متعاطفــاً مــع مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف الســتينات مــن القــرن العشــرين ولذلــك مت القبــض عليــه 
ضمــن اإلخــوان املســلمني وشــاركهم حمنتهــم يف ســجون عبــد الناصــر ابتــداًء مــن عــام 1965 وحــى 
خروجهــم مــن الســجن بعــد مــوت عبــد الناصــر. وكان نزيــاًل يف ســجن )ليمــان طــرة( الشــهري، الــذي 
حدثــت فيــه جمــزرة ضــد اإلخــوان املســلمني، وقــد أطلــق علــى نفســه لقــب " أمــري آخــر الزمــان طــه 
املصطفــى شــكري"، وكان قــد أمضــى يف الســجن حنــو ســت ســنوات يف الفــرتة مــا بــني 1965- 
1971، مث أفــرج عنــه بعــد تــويل " الســادات" احلكــم، إىل أن أعــدم يف يف 30 مــارس/آذار عــام 

.1978
65  رفعــت ســيد أمحــد، النــي املســلح: الثائــرون، اجلــزء الثــاين، رايض الريــس للكتــب والنشــر، لنــدن، 

الطبعة األوىل، 1991، ص 77.
66  أنظــر: حممــد ســعيد أبــو عامــود، البنــاء التنظيمــي جلماعــات اإلســالم السياســي يف الوطــن العــريب) 

مصر كحالة دراســة(، الوحدة، اجمللس القومي للثقافة العربية، الرابط، عدد 82و 83، متوز/ يوليو، 
آب / أغسطس، 1991، ص37.
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ختلى الحقاً عن منطق التكفري والعزلة واتبعنهج اهلضيي.

واهلجــرة"،  "التكفــري  مجاعــة  أدبيــات  أهــم  و"اخلالفــة"  "االعــرتاف"  وثيقــي  متثــل 
وتنّصــان علــى هنــج اجلماعــة بـ"تبــين الدعــوة إىل هللا، وإقامــة الدولــة اإلســالمية". وتفــرتض 
والفكريــة، ومــن مثّ  والقيميــة  املؤسســية  بــكل مكوانهتــا  والدولــة  اجملتمــع  اجلماعــة كفــر 
فيجــب هــدم كّل هــذه املكــّوانت وإعــادة بنائهــا مــن جديــد؛ إال أن ذلــك ال يســتوجب 
إقامــة احلــدود يف الوقــت احلاضــر، ألن "اجلماعــة املســلمة" مســتضعفة وعاجــزة، وال بــد 
مــن حتقيــق الشــروط املوصلــة إىل "التمكــني". وعليــه فــال بــد مــن اهلجــرة، واالنعــزال عــن 
اجملتمــع مــن أجــل بنــاء اجلماعــة، الــي ســتمر مبرحلتــني:" األوىل: يكــون مقرهــا الكهــوف، 
واجلبــال، والصحــراء .. . والثانيــة: هــي بنــاء يثــرب املعاصــرة"، أي جمتمــع املدينــة الــذي 

أاتح للمسلمني فتح مكة67.

يف ســياق بنــاء جمتمــع بروابــط جديــدة، عمــل شــكري علــى اســتدخال النســاء يف 
صفــوف اجلماعــة وفــرض علــى النســاء اللــوايت انضممــن جلماعتــه مفارقــة أزواجهــن وأهلهن 
إذا مل يكونــوا مــن أعضــاء مجاعــة املســلمني، وقــد أاثرت مســألة اختفــاء بعــض النســاء 

وتلقي شكاوى خبصوصهّن شكوكاً أدت إىل اكتشاف اجلماعة68.

وتشــري أوراق القضيــة، الــي نظــرت فيهــا احملكمــة العســكرية إىل وجــود 22 ســيدة 
علــى الئحــة املتهمــني ابالنتمــاء إىل اجلماعــة. وقــد أقــّر شــكري مصطفــى أمــام النيابــة أبنــه 
فــرض علــى األبنــاء أن يرتكــوا أســرهم إذا مل يدخــل األب واألم يف اجلماعــة، وعلــى الزوجــة 
أن تــرتك زوجهــا إذا مل يدخــل يف اجلماعــة. وكانــت اجلماعــة تتــوىل شــؤون األبنــاء مــن ســن 
الرابعــة عشــرة حــى العشــرين، وتلقنهــم الــدروس الدينيــة الــي حتــض علــى تــرك التعليــم 
النظامــي، وتــرك القــوات املســلحة والوظائــف بصفتهــا جــزءاً مــن املؤسســااتلكافرة، قبــل أن 
أتخــذ اجلماعــة عليهــم البيعــة ابلســمع والطاعة.وكانــت اجلماعــة جتمــع بــني الرجــل واملــرأة 
عــن طريــق كشــوف أبوصــاف كل منهمــا، مث تســمح هلماابلتالقــي دون خلــوة، حــى يتــم 
الزواج.وتقــدم هلــم حينهــا شقةمفروشــة للســكن، مث يُقــّدم للشــخص، خــالل ســنتني أو 

67  رفعت سيد أمحد، الني املسلح: الثائرون، مرجع سابق، ص 77.

68  انظــر: جيــل كيبــل، النــي والفرعــون، ترمجــة أمحــد خضــر، مكتبــة مدبــويل، 1988، ص 77 ـ 
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ثالثــة، عقــد العمــل يف اخلــارج نظــري إرســال نصــف راتبــه إىل اجلماعــة. وهكــذا كانــت 
اجلماعــة تضمــن حصوهلــا علــى الــوالء واملــوارد. وإذا انشــق أحــد الزوجــني علــى اجلماعــة 
ُتطلَّــق الزوجــة ابعتبــار أن الــزوج قــد خــرج عــن اجلماعــة وارتــد وأصبــح كافــراً، وإذا مل يــرض 
الــزوج بتطليقهــا، اعتــرب كافــراً، وابلتــايل تكــون زوجتــه حبكــم املطلقــة. وعندمــا ســئل شــكري 
يف التحقيقــات: هــل يكــون هلــا الــزواج ؟ أجــاب: نعــم، يكــون هلــا حــق الــزواج مــن غــريه، 
حــى لــو مل يطلقهــا زوجهــا رمسيــاً لــدى املــأذون، ولكــن عليهــاأن ختــرج مــن البــالد حــى ال 

ختضع للقوانني الوضعية69.

للــرأي العــام املصــري  مثلــت "غوايــة النســاء"، بتعبــري جيــل كيبــل، عمــاًل مشــيناً 
وأمــّدت الصحــف املصريــة مبــادة وفــرية مــن العناويــن والصــور الفوتوغرافيــة70. وقــدأدت 
هــذه االســرتاتيجية إىل مزيــد مــن احلــذر يف اســتدخال املــرأة يف اجلماعــات اجلهاديــة الــي 
ســتظهر الحقــاً يف مصر.وقــد بــدأت مجاعــة شــكري ابألفــول ســريعاً، بعــد أن قامــت 
ابختطــاف الشــيخ الذهــي، وزيــر األوقــاف املصــري الســابق يف 3 متــوز/ يوليــو 1977، 
مث اغتياله.فقــد متـّـت عقــب هــذه احلادثــة حماكمــة شــكري مصطفــى ومجاعته،حيــث حكــم 

ابإلعدام ونفذ فيه )يف 30 مارس/آذار  1978(.

2. تنظيــم شــباب حممد؛كانــت أتثــريات ســيد قطــب حامســًة يف إهلــام شــخصيات 
وحــركات جهاديــة خمتلفــة يف مصــر والعــامل العــريب واإلســالمي.كان مــن هــؤالء مفكــٌر 
قــادم، هــذه املــرة، مــن فلســطني، وهــو الدكتــور صــاحل ســرية71، الــذي ارتبــط بصــالت مــع 

69  انظــر: نبيــل شــرف الديــن، حــكاايت نســاء اإلرهــاب مــن القاهــرة إىل كابــول :قصــة املــرأة الــي 

شاركت يف اغتيال السادات، موقع إيالف، 14 يونيو 2005، على الرابط:
http://elaph.com/Web/Reports/2005/6/69163.htm?sectionar-

chive=Reports
70  انظر: جيل كيبل، الني والفرعون، مرجع سابق، ص 77.

71  صــاحل ســرية ) 1937 ــــ 1976(، فلســطيين ولــد يف قريــة إجــزم قضــاء ايفــا يف فلســطني عــام 

1937، وعاصر أحداث أيلول يف األردن 1970، الي أســفرت عن خروج التنظيمات الفلســطينية 
من األردن، واســتقرارها يف بريوت، بعد صدام مســلح، ومل يشــارك ســرية يف هذه األحداث، مث انتقل 
بعدهــا إىل العــراق ونشــط مــع مجاعــة اإلخــوان املســلمني هنــا، حيــث فــر منهــا إىل مصــر ســنة 1971، 
هــرابً مــن حكــم غيــايب ابإلعــدام، علــى خلفيــة اهتامــه بتكويــن خليــة حلــزب التحريــر، ومناهضــة النظــام 

الفصل األول: اجلهادية النسويّة: التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية
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اإلخــوان يف العــراق، وعمــل منــذ اســتقراره يف مصــر عــام 1971علــى االتصــال برمــوز 
اإلخوان من أمثال الســيدة زينب الغزايل واألســتاذ حســن اهلضيي، حبســب الظواهري72.

ويبدو أن قيادة اإلخوان الي أصبحت على عالقة جّيدة ابلســلطة حينها مل تكن متفقة 
مــع هنــج ســرية االنقــاليب73. ففــي اللقــاء الســري يف القاهــرة مــع القياديــة اإلخوانيــة زينــب 
الدعويــة  اإلخــوان  ميــول  مــن  ســرية  أمــل  خيبــة  حــول  بينهمــا  احلديــث  دار  الغــزايل، 
واســتبعادهم لـ"القــوة" مــن نشــاطهم؛ وقــد كان ذلــك يف 1971، أي يف أعقــاب تــويل 
الرئيــس املصــري الراحــل أنــور الســادات احلكــم وإفراجــه عــن القيــادات اإلخوانيــة مــن 
ســجون ســلفه مجــال عبــد الناصــر. لكــن اخلــالف بــني ســرية ومجاعــة اإلخــوان يف مصــر مل 
يــؤدِّ إىل انعــدام الــوّد بــني الطرفــني، وبقــي ســرية يــرتدد علــى منــزل الغــزايل يف الوقــت الــذي 
كان يباشــر فيــه بنــاء تنظيمــه الســري. وقــد دفــع هــذا األمــر الكثــري مــن الباحثــني إىل ربــط 
تنظيــم "الفنيــة العســكرية" ابإلخــوان املصريــني، الذيــن دافــع ســرية عــن براءهتــم أمــام حمكمــة 

احلاكــم، ويف مصــر عمــل يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة، وهــو حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه يف الرتبيــة 
مــن جامعــة عــني مشــس، وقــد أســس ســنة 1973، تنظيــم "شــباب حممــد"، الــذي عــرف ابســم "الفنيــة 
العســكرية"، ودبــر انقــالابً فاشــال يف 18 نيســان/ إبريــل 1974، وقــد أصــدرت احملكمــة يف 31  أاير/ 
مايــو 1975  حكمــا إبعــدام ســرية وكارم األانضــويل وحكــم بســجن  29  عضــواً وبــراءة  60  آخريــن ، 
ونفــد حكــم اإلعــدام ســنة 1976، وال صلــة لــه تنظيميــا حبــزب التحريــر، وإن كان قــد اطلــع علــى 

تراث الشيخ تقي الدين النبهاين.
72  أميــن الظواهــري، فرســان حتــت رايــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم، مؤسســة الســحاب، الطبعــة 

األوىل، ص 15.
73  يقدم طالل األنصاري وهو اثلث أهم الشــخصيات يف تنظيم الفتية العســكرية بعد ســرية وكارم 

األانضــويل روايــة مغايــرة حــول عالقــة اإلخــوان بـ"الفنيــة"، حيــث يقــول يف شــهادته: "نــزل صــاحل ســرية 
علــى إخــوان القاهــرة وتعــددت لقــاءات ســرية ابملرشــد حســن اهلضيــى، وقــد أخــربان هــو شــخصياً أبنــه 
عــرض علــى املرشــد أفــكاره وآراءه مــن خــالل مذكــرة مكونــة مــن 50 صفحــة تتضمــن فكــرة بدايــة 
وعهــد جديــد لإلخــوان، ومنهــج جديــد لإلخــوان، والتحــول مــن إطــار املهادنــة إىل املواجهــة مــع 
األنظمــة احلاكمــة كمقدمــة للوصــول للســلطة، وأكــد لنــا ســرية أن املرشــد اهلضيــى وافــق علــى وجــه 
العمــوم علــى مــا جــاء ابملذكــرة، وقــد أنكــر ســرية كل تلــك املعلومــات يف التحقيقــات الــي أجريــت معــه، 
بــل وذكــر عكســها متامــاً حفاظــاً علــى اجلماعــة واســتمرارها وحــى ال يــزج هبــا يف القضيــة". انظــر: خمتــار 
http:// :نوح، الشهادة العكسية لطالل األنصاري، املصريون، 29 أكتوبر 2009، على الرابط
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أمن الدولة أثناء حماكمته74.

عمــل ســرية علــى إنشــاء مجاعــة جهاديــة ابســم "شــباب حممــد"، وقــد عرفــت ابســم 
"الكليــة الفنيــة العســكرية"، الــي كانــت نقطــة االرتــكاز يف االنقــالب الفاشــل، حــني 
نفــذت عمليــة اهلجــوم علــى الكليــة )الفنيــة العســكرية( علــى مرحلتــني يف 18 نيســان/ 
إبريــل 1974، لكنهــا ُمنيــت ابلفشــل، واعتقــل مجيــع املشــاركني فيها75.وقــد كانــت مجاعــة 
ســريّة ذكورية ابمتياز، ومل تســتدخل النســاء يف عضويتها،ومتتعت بِســريّة تنظيمية حمكمة.

مل يــرتك ســرية تــرااثً فكــرايً ضخمــاً، ولكنــه وضــع خالصــة أفــكاره يف وثيقــة وحيــدة بعنــوان 
"رسالة اإلميان"، كتبها سنة 1973.

 يصــف ســرية رســالته أبهنــا " أول رســالة مــن نوعهــا يف تشــخيص الكفــر الــذي وقــع 
فيــه املســلمون، عــن علــم أو جهــل، بســبب الظــروف اجلديــدة الــي وقعــوا فيهــا". ويصــف 
املشــكلة املعاصــرة يف اجملتمــع بـ"الــردة اجلماعيــة"، وحيــدد األســاس املنهجــي الــذي يســمح 
بتكفــري الدولــة، وجتهيــل اجملتمــع، إذ تبــدأ الرســالة مبعاينــة الواقــع لتحديــد اهلويــة، ابعتبارهــا 
رســالة "إميــان"76. ويؤكــد ســرية علــى أن الســبيل الوحيــد لتغيــري احلكــم "الكافــر" هــو 
اجلهــاد، إذ يقــول "فاجلهــاد لتغيــري هــذه احلكومــات وإقامــة الدولــة اإلســالمية، فــرض عــني 
علــى كل مســلم ومســلمة، ألن اجلهــاد مــاٍض إىل يــوم القيامــة"77. كمــا أن اجلهــاد الــذي 
حيــدده ابالنقــالب "هــو الطريــق إلقامــة الدولــة اإلســالمية، ألنــه ال جيــوز مــواالة الكفــار 
الســلفي  للنظــر  جديــدة  قواعــد  اإلميــان  رســالة  أرســت  وقــد  احلاكمــة"78.  واألنظمــة 
اجلهــادي، ســوف تتبلــور بشــكل كبــري مــع "مجاعــة اجلهــاد"، يف حتديــد معــى دار اإلســالم 

والكفر.

74  انظــر: حــازم األمــني، ابكــورة "اجلهــاد العاملــي"، كلمــن فصليــة ثقافيــة، ربيــع 2010، علــى 

http://www.kalamon.org/articles-details-12 :الرابط
75  أنظر: رفعت سيد أمحد، الني املسلح: الثائرون، مرجع سابق، ص 81- 82.

76  صاحل سرية، رسالة اإلميان، احتاد طالب كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 1977، ص28.

77  املرجع السابق، ص 37.

78 صاحل سرية، رسالة اإلميان،  املصدر السابق، ص 28.
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3.اجلماعــات اجلهاديــة احمللية؛شــهدت أواخــر الســبعينيات، وبدايــة الثمانينــات 
مــن القــرن املنصــرم صعــود عــدد مــن اجلماعــات اجلهاديــة اإلســالمية الراديكاليــة احملليــة يف 
النســاء يف صفوفهــا. احلــركات  إذ مل تســتدخل هــذه  العــريب مبكــوانت ذكوريــة،  العــامل 

فظهــرت "الطليعــة املقاتلــة" يف ســوراي، بزعامــة مــروان حديــد79، واصطدمــت مــع النظــام 
احلاكــم. ويف اجلزائــر، ظهــر تنظيــم ســلفي جهــادي بقيــادة مصطفــى بويعلــى، ويف املغــرب 
برزت أفكار عبد الكرمي مطيع و"حركة الشبيبة"، وظهرت يف السعودية مجاعة جهيمان 

العتيي، الي سيطرت على احلرم املكي عام197980. 

التنظيميــة  هياكلهــا  مــن  النســاء  اســتبعاد  علــى  اجلهاديــة  اجلماعــات  حافظــت 
العســكرية ومتســكت أبدوار املــرأة التقليديــة املتعلقــة ابإلجنــاب وتربيــة األطفــال والعنايــة 
ابألســرة، وبقيــت املــرأة مســتبعدة علــى صعيــد اخلطــاب واملمارســة اجلهاديــة، وإن كانــت 
مســتهدفة كثيمــة أساســية يف الصــراع علــى هويــة اجملتمع.فمــع تطــور وانتشــار اجلماعــات 
اجلهاديــة يف مصــر ويف مقدمتهــا مجاعــة اجلهــاد واجلماعــة اإلســالمية،كان حضــور املــرأة 
واضحــاً علــى صعيــد اخلطــاب اإليديولوجــي واملمارســة العمليــة.إال أّن املســامهة النظريــة 
القــرن  ســبعينيات  هنايــة  اجلهاديــةيف  الســلفية  اجلماعــات  ألفــكار  التنظــري  يف  األبــرز 
املاضي،كانــت تلــك الــي قدمهــا أمــري مجاعــة اجلهــاد حممــد عبــد الســالم فــرج81، يف كتابــه 
" اجلهــاد: الفريضــة الغائبة")بدايــة 1981(، الــذي كتبــه علــى وقــع توقيــع اتفاقيــة الســالم 

79 حــول جتربــة "الطليعــة املقاتلــة" يف ســوراي، انظــر: فــادي شــامية، اإلخــوان املســلمون والطليعــة 

املقاتلــة والعالقــة مــع الســلطة، ضمــن اإلخــوان املســلمون يف ســوراي، مؤلــف مجاعــي، مركــز املســبار 
للدراسات والبحوث، الكتاب الثاين والثالثون، أغسطس/اب 2009، ص 152 - 181.

80  ملزيــد مــن التفصيــل حــول حركــة جهيمــان، انظــر: تومــاس هيغهامــر وســتيفان الكــروا، حــى ال 

بعود جهيمان: حفرايت أيديولوجية ومالحق واثئقية اندرة، ترمجة د. محد عيسى، منتدى املعارف، 
بريوت، الطبعة األوىل 2013.

81  حممــد عبــد الســالم فــرج )1942 ــــ 1982( مصــري اجلنســية، مــن مواليــد "قريــة الدلنجــات 

حمافظــة البحــرية"، وقــد ختــرج مــن كليــة اهلندســة، جامعــة القاهــرة، وعمــل يف اجلامعــة نفســها، وتــوىل 
منصــب أمــري تنظيــم اجلهــاد يف مصــر منــذ عــام 1979، واســتطاع أن يضــم خالــد اإلســالمبويل لتنظيــم 
اجلهــاد عــام 1980، وقــام ابلتخطيــط معــه الغتيــال الرئيــس الســادات يف 6  تشــرين أول/ أكتوبــر 

عام 1981، وقد أعدم فرج يف نيسان/ إبريل عام 1982.
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بــني مصــر وإســرائيل عــام 1979، والــذي يعتــرب األســاس النظــري الــذي مهــد الغتيــال 
الرئيــس املصــري أنــور الســادات )يف 6 تشــرين أول/ أكتوبــر 9811(، وقدخــال الكتــاب 

من ذكر أي دور للمرأة.

إّن أحــد أهــم أطروحــات فــرج يف كتابــه هــو اعتبــار اجلهــاد مــن الفــروض العينيــة 
الغائبة وليس من فروض الكفاية؛ وهو طرح مغاير لألدبيات الفقهية التقليدية ولألفكار 
فــرج يف كتابــه علــى  القطــي. ويشــدد  الطليعــة  التزمــت مبفهــوم  الــي  اجلهاديــة احلديثــة 
مســألتني أساســيتني ومهــا : كفــر الدولــة القائمــة حاليــاً، يف أي مــكان مــن الــدول العربيــة 
الشــرعية  الوســيلة  "اجلهــاد"، ابعتبــاره  ركــن  القتــال ابســتحضار  واإلســالمية، ووجــوب 
الوحيــدة القــادرة علــى إحــداث التغيــري املنشــود82. وتكمــن أمهيــة فــرج يف توســيع مصــادره 
الســلفية  نصــوص  علــى  وبراهينــه  اســتدالالته  معظــم  يســتند  يف  إذ  التارخييــة  املرجعيــة 
ابــن تيميــة وابــن القيم.ويعتــرب فــرج أول مــن حتــدث عــن مفهومــّي  التارخييــة وخصوصــاً 
العــدو القريــب، والعــدو البعيــد83. ورغــم أتكيــده علــى أّن اجلهــاد فــرض عــني علــى كل 
مســلم ضــد احلــكام يف العــامل اإلســالمي، بصيغــة تعميميــة، إال أن خطابــه بقــي حمصــوراً 

ابلرجال84.

ميكــن القــول أبن مجاعــة اجلهــاد كانــت مجاعــة خنبويــة ذكوريــة، تتفــق مــع منظــورات 
"الطليعــة" القطبيــة، نظــراً لطبيعــة هنجهــا االنقــاليب العســكري، ومــن مثّ فإهّنــا ختتلــف عــن 
حالــة "اجلماعــة اإلســالمية"، الــي بــدأت كحركــة إحيائيــة مثّ حتولــت إىل مجاعــة جهاديــة، 
علــى الرغــم مــن حــدوث تداخــل وتشــابك بــني اجلماعتــني علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن 
يف  ظهــرت  تنظيمــات  عــدة  مــن  اإلســالمية"،  "اجلماعــة  أتسســت  فقــد  الزمــن.  مــن 
اجلامعــات املصريــة مطلــع الســبعينيات مــن القــرن املنصــرم، وقــد شــهدت اجلماعــة منــواً، 
وانتشــاراً مطــرداً يف اجلامعــات، إذ بــدأت كجماعــة ســلفية تقليديــة إحيائيــة، ترّكــز علــى 
الرمــوز والشــعائر وتصفيــة االعتقــادات والعبــادات مــن البــدع حلمايــة اهلوية،وبــني )1980 
معظــم  الطلبــة يف  احتــادات  علــى  اإلخــوان  إىل جانــب  اجلماعــة  ســيطرت  ـــــ 1996( 

82  حممد عبد السالم فرج، اجلهاد: الفريضة الغائبة، منرب التوحيد واجلهاد، ص 10.

83  املرجع السابق، ص 26.

84  املرجع السابق، ص 27.
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اجلامعات.

النســاء،  وتعبئــة  حشــد  يف  فّعــااًل  واإلخــوان  للجماعــة  اإلحيائــي  اخلطــاب  كان 
فانتشــرت ظاهــرة "عــودة احلجــاب" يف صفــوف الطالبــات كرمــز وعالمــة علــى انبعــاث 
اهلويــة اإلســالمية وكداللــة علــى االلتــزام بكافــة أحــكام الشــريعة.فلم يعــد احلجــاب جمــرد 
لبــاس أو زّي، بــل أصبــح أيقونــة تســتدعي مرجعيتهــا القيميــة كلهــا، بــدءا مــن طريقــة 
الســلوك )احليــاء، الطاعــة، عــدم ســفر بغــري حمــرم، عــدم جــواز املصافحــة ابليــد علــى غــري 
احملــرم، القــرار يف البيــت، انتظــار الــزوج الغائــب، وحتّبيــذ أال تتــزوج املــرأة حــى تتيقــن مــن 
موتــه، الكــّف عــن اســتخدام اليــد اليســرى، االبتعــاد عــن وســائل االتصــال املســموعة أو 
املقــروءة أو املرئيــة،إخل.(، مــروراً بطريقــة احلديــث والتعبــريات اجلســدية وأســلوب العبــادة 

وانتهاء ابحلياة اجلنسية، وكلها دواّل تسجل شيفرات النظام البطريركي عليها85.

للتديــن العــام، بــل يكشــف عــن  ال يقتصــر ارتــداء احلجــاب علــى كونــه مظهــراً 
و"الســلفيني"  "اجلهــاد"  عضــوات  فّضلــت  اجلســد،إذ  علــى  املهيمنــة  املرجعيــة  الســلطة 
و"التبليــغ" و"الناجــني مــن النــار" و"التكفــري واهلجــرة" النقــاب، فيمــا آثــرت عضــوات 
العــادي )غطــاء  احلجــاب  و"الشــوقيني"  اإلســالمية"  املســلمني" و"اجلماعــة  "اإلخــوان 

الرأس(.

مل يكن للجماعة اإلسالمية، املتداخلة مع اإلخوان قبل عام 1981، أي أدبيات 
مســتقلة، وكان يغلــب علــى فكــر اجلماعــة الطابــع الســلفي، مث بــدأت حتــدد معــامل فكرهــا 
عــرب جمموعــة مــن املنشــورات والكتــب، أمههــا "ميثــاق العمــل اإلســالمي"، الــذي يعتــرب 
دســتور عمــل اجلماعــة، وخيلــو مــن ذكــر أي دور للمــرأة يف اجلهاد.األمــر الــذي يتكــرر يف 
كافــة إصــدارات اجلماعــة، مثــل كتاب"أصنــاف احلــكام وأحكامهــم" للشــيخ عمــر عبــد 
الرمحــن، وحبــث يف "حكــم قتــال الطائفــة املمتنعــة عــن شــرائع اإلســالم"، ووثيقــة "حتميــة 
املواجهــة"، ومرافعــة الشــيخ عمــر عبــد الرمحــن الــي نشــرت يف كتــاب بعنــوان "كلمــة حــق"، 

ووثيقة "إله مع هللا: إعالن احلرب على جملس الشعب"، ووثيقة " فلسفة املواجهة".

85 انظــر: د. حممــد حافــظ دايب، احلجــاب واالختــالف، مركــز الكلمــة، 6 ينايــر 2003، علــى 

.http://alkalema.net/articl/alhegab.htm :الرابط
)    (
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على الرغم من عدم اســتدخال املرأة يف هيكل التنظيمات اجلهادية بشــكل مباشــر 
إال أن النســاء لعــن أدواراً لوجســتية غــري قتاليــة حبكــم صــالت القرابــة وشــبكات املصاهــرة 
والنســب، وقــد اعتقلــت أجهــزة األمــن املصريــة خــالل عمليــات املواجهــة جمموعــة مــن 
النســاء "املتطرفــات" وحبســب التحقيقــات الرمسيــة مــع املعتقــالت فــإن "املتطرفــات" مل 
يشــاركن الرجــال، بشــكل عــام، يف تنفيــذ األعمــال اإلرهابيــة، ســواء أكانــت اغتيــاالت أو 
تفجــريات أو هجمــات علــى الســياح، بــل كانــت مهمــة املتطرفــات تتضّمــن التســرت علــى 
الفاريــن مــن قبضــة الشــرطة ونقــل التكليفــات مــن القيــادات إىل األعضــاء ونقــل األمــوال 
وقطــع الســالح بــني احملافظــات. وقــد أكــدت املصــادر األمنيــة علــى أن أعــداداً  كبــرية مــن 
النســاء أصبحــن حيملــن الفكــر املتطــرف ويقتنعــن بــه ويعملــن علــى متريــره ونشــره بــني أفــراد 

األسرة ويف اجملتمع احمليط هبن86.

وعلــى الرغــم مــن األدوار التقليديــة للمــرأة يف صفــوف اجلماعــات اجلهاديــة املصريــة، 
فقــد شــهدت مصــر حادثــة وحيــدة شــاركت فيهــا نســاء يف أعمــال قتاليــة، ضمــن خليــة 
جهاديــة منفــردة ال ترتبــط ابجلماعــات اجلهاديــة املعروفــة، أتثــرت بنهــج الزرقــاوي بعــد 
احتــالل العــراق وهنــج حركــة محــاس يف االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة ففــي 30 نيســان/ 
إبريــل 2005نفــذت اخلليــة ثــالث هجمــات، وأظهــرت التحقيقــات طبيعــة اخلليــة الــي 
تقــوم علــى نــوع مــن "اجلهــاد العائلي"عــرب روابــط القرابــة واملصاهــرة، إذ قامــت فتــااتن 
منقبتــان إبطــالق النــار علــى حافلــة ســياحية مبنطقــة الســيدة عائشــة، كانــت تقــل ســياحاً 
إســرائيليني يقومــون جبولــة يف منطقــة مصــر القدميــة، ومل تســفر العمليــة عــن أي إصــاابت. 
وتبــنّي أبن املهامجتــني جنــاة يســري ايســني )22 عامــا( وإميــان إبراهيــم مخيــس )19 عامــا(، 
مهــا شــقيقة إيهــاب ايســني؛ جنــاة، وخطيبتــه؛ إميــان،يف حــني نفــذ إيهــاب هجومــاً متزامنــاً 
آخــر. وحبســب املصــادر األمنيــة والقضائيــة فقــد قامــت جنــاة بعــد العمليــة إبطــالق النــار 

86  ملزيد من التفصيل حول طبيعة األدوار اللوجستية  للمرأة داخل اجلماعات اجلهادية خالل 

هذه احلقبة يف مصر واالطالع على بعض القضااي واالهتامات واألحكام، انظر: "الوسط" جتري 
حتقيقاً حول ظاهرة جديدة ومهمة وحتاور جمموعة من املعتقالت يف السجون املصرية:املتطرفات، 

 احلياة 1993، على الرابط:
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20

magazi
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علــى إميــان فقتلتهــا قبــل أن تطلــق النــار علــى نفســها، عندمــا حاصرهــا رجــال الشــرطة 
لتلفظ أنفاسها األخرية يف املستشفى87.

علــى خطــى اجلماعــات اجلهاديــة املصريــة، كانــت اجلماعــات اجلهاديــة األخــرى الــي 
الدعــم  علــى  فيهــا  النســاء  أدوار  اقتصــرت  أيضــاً،إذ  ذكوريــة  العــريب  العــامل  يف  ظهــرت 
واإلســناد، حبكــم صــالت القرابــة والنســب.فعقب حظــر الســلطات العســكرية يف اجلزائــر 
للجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ بعــد فوزهــا ابالنتخــاابت التشــريعية، قامــت الســلطات حبــّل 
كافــة اجملالــس احملليــة التابعــة هلــا، وشــنت محلــة اعتقــاالت واســعة لقمعهــا بدايــة ســنة 
1992، وقــد مشلــت االعتقــاالت زعيــم اجلبهــة عباســي مــدين وانئبــه علــي بــن حاج،ممــا 
أدى إىل ظهــور حــركات جهاديــة عديــدة،كان أبرزهــا اجلماعــة اإلســالمية املســلحة، الــي 
تشــكلت عقــب االنقــالب، مث حتولــت إىل اجلماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال يف آب/ 

أغسطس 1998كمحاولة تصحيحية88.

كانــت أدوار النســاء حمــدودة وال تتجــاوز بعــض األدوار اللوجســتية حبكــم عالقــات 
القرابــة، كمــا تشــري حالــة أحــد الذيــن دخلــوا يف برانمــج املصاحلــة عندمــا قــام بتســليم 
لناشــط ســابق يف اجلماعــات  ببــث صــوٍر  الرمســي   التلفزيــون اجلزائــري  قــام  إذ  نفســه، 
املســلحة - الذي التحق ابجلماعات اإلرهابية ســنة 1995- بعد تســليمه نفســه، برفقة 
ثــالث نســاء، هــن ابنــة خالتــه وابنتاهــا.  وذكــر البيــان أّن "ابنــة خالتــه املولــودة ســنة 1970 
قــد تلّقــت تعليمــاً دراســياً حمــدوداً، والتحقــت  برفقــة عائلتهــا ابجلماعــات اإلرهابيــة ســنة 
1994 يف جبــل الڤــروش يف واليــة جيجــل شــرقي اجلزائــر، وابنُتهــا الكــربى مــن إرهــايب 
مقبــوض  عليــه، مــن مواليــد 1996 يف جبــل الڤــروش ودون مســتوى دراســي، أمــا ابنتهــا 
الثانيــة فهــي مــن إرهــايب آخــر تــويّف، وهــي مــن مواليــد  ســنة 1998 يف جبــل الڤــروش ودون 

87  انظر:األمــن املصــري يواصــل املالحقــات ويؤكــد ارتبــاط اهلجمــات الثــالث، اجلزيــرة نــت، 1 مايــو 

2005، على الرابط:
goo.gl/ZBmLyB

88  للمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: ليــاس بوكــراع، اجلزائــر: الرعــب املقــدس، ترمجــة خليــل أمحــد خليــل، 

دار الفارايب بريوت، الطبعة األوىل 2003.
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مستوى دراسي أيضاً"89.

يف ســياق إدراك أمهيــة املــرأة ودورهــا كتــب علــي بــن حــاج مــن ســجنه عــام 1993 
رســالة بعنــوان "دور النســاء يف اجلهــاد يف ســبيل هللا" أكــد فيهــا علــى األدوار اللوجســتية 
غــري القتاليــة، افتتحهــا بـ"هــذه املقالــة املتواضعــة موجهــة لــكل مســلمة - أمــاً، وزوجــة، 
رهــا بدورهــا يف العمــل اإلســالمي اخلــاص ابجلهــاد يف ظــل الظــروف الــي  وأختــاً - تبصِّ
متــر هبــا احلركــة اإلســالمية بعــد أن طغــى النظــام واســتخدم كل وســيلة جهنميــة لقهــر 
بعيــدة عــن  تبقــى األخــت املســلمة  املســلمن. وال ميكــن - واحلالــة هــذه - أن 
املشــاركة يف مســاندة إخواهنــا املســلمن، غــري أنــه ال بــد مــن معرفــة حــدود هــذه 
ــه - فعــاًل - كمــا تقــرر أن النســاء شــقائق الرجــال، ولكــن هــذا ليــس  املشــاركة ألن
علــى إطالقــه، وليكــن يف منتهــى علــم األخــت املســلمة؛ أن هــذه املقالــة تعــاجل مجلــة 
العمــل اجلهــادي  تــدرك جمــاالت عملهــا ومشــاركتها يف  مــن خالهلــا  الــي  النقــاط 

مبفهومه الواسع، واخلاص ابملرأة املسلمة"90.

ويف ليبيــا غابــت املــرأة عــن صفــوف "اجلماعــة اإلســالمية املقاتلــة" الــي ظهــرت عــام 
1989، ومل تدخــل اجلماعــة يف مواجهــات مــع قــوات األمن،علــى خــالف املصريــني 
واجلزائريــني، ومل ختــرج للعلــن إال يف عــام 1995 عندمــا اكتشــف األمــن الليــي عــدداً مــن 
خالايهــا فاضطــرت اجلماعــة إىل اإلعــالن عــن نفســها؛ حــى ال تســتغل مجاعــات معارضــة 
أخــرى عملياهتــا إعالميــاً وتنســبها إىل نفســها. أمــا قبــل ذلــك فقــد كان املقاتلــون الليبيــون 

يتوجهون صوب اجلزائر منذ 1993 91.

89   انظــر: يقــني حســام الديــن، اجلزائــر: مســلح و3 نســاء جبماعــات إرهابيــة يســلمون أنفســهم 

: الرابــط  علــى   ،2015 أغســطس   28 اجلديــد،  العــريب   للســلطات، 
https://goo.gl/BE4hrH

90  انظر: علي بن حاج، دور النساء يف اجلهاد يف سبيل هللا، منرب التوحيد واجلهاد، ص1.

91  انظــر: كميــل الطويــل، القاعــدة وأخواهتــا: قصــة اجلهاديــني العــرب، دار الســاقي، بــريوت، الطبعــة 

األوىل، 2007، ص 231 ــ 273.
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املرأة خالل حقبة اجلهاد التضامي "األفغاين"
خــالل حقبــة اجلهــاد األفغانيــة الــي بــدأت عــام 1979 ضــد النظــام األفغــاين املــوايل 
لالحتــاد الســوفييي آنــذاك، ازدهــر اجلهــاد التضامــين للدفــاع عــن البلــدان اإلســالمية الــي 
تتعــرض لعــدوان خارجــي ابعتبــاره فريضــة شــرعية واجبة.فقــد عملــت القضيــة األفغانيــة 
العــريب  العــامل  أحنــاء  مــن كل  عائالهتــم  اصطحبــوا  الذيــن  اجلهاديــني  اســتقطاب  علــى 
واإلســالمي، فشــكلت أفغانســتان بيئــة خصبــة لــوالدة رمــوز اجلهاديــة العامليــة، أمثــال عبــد 
قتــادة  وأبــو  املقدســي،  حممــد  وأبــو  الدن،  بــن  وأســامة  الظواهــري،  وأميــن  عــزام،  هللا 
الفلســطيين، وأبــو مصعــب الزرقــاوي، وأبــو مصعــب الســوري، وعبــد القــادر عبــد العزيــز، 

وغريهم92.

اســتقطب اجلهــاد األفغــاين رمــوز ومنظــري الســلفية اجلهاديــة، ويف مقدمتهــم د.عبــد 
هللا عــزام93، وأســامة بــن الدن. وكان أميــن الظواهــري، وبقيــة شــيوخ الســلفية اجلهاديــة قــد 

92   اندلعــت احلــرب األهليــة األفغانيــة يف ظــل أجــواء احلــرب البــاردة بــني قطــي الصــراع العاملــي 

الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واالحتــاد الســوفييي، وشــكلت جبهــة أفغانســتان أحــد أهــم جبهــات 
الصــراع،  األمــر الــذي ســاهم يف أتســيس شــبكات إســناد جهــادي مدعومــة مــن الــوالايت املتحــدة 
وحلفائهــا مــن األنظمــة العربيــة واإلســالمية. ومل تكــن اجلهاديــة العامليــة تتوافــر آنــذاك علــى رؤيــة معاديــة 
للــوالايت املتحــدة، بــل كانــت تربطهــا عالقــات وديــة وتعــاون وثيــق مــع الــوالايت املتحــدة، وخصوصــاً 

عبدهللا عزام وأسامة بن الدن.
 انظــر: ســتيف كــول، آل بــن الدن: وعــامل النفــط واملــال واإلرهــاب، ترمجــة إميــان عبــد الغــين جنــم، 

الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، 2014، ص 400.
93  عبــد هللا عــزام )1914 ــــ 1989(، ولــد يف فلســطني يف قريــة ســيلة احلارثيّــة، مــن أعمــال مدينــة 

جنــني، ســنة 1914،  وتلقَّــى علومــه االبتدائيّــة واإلعداديّــة يف مدرســة القريــة، وقــد اتبــع دراســته 
اجلامعيــة يف جامعــة دمشــق- كليــة الشــريعة، وحصــل علــى شــهادة الليســانس يف الشــريعة. وعقــب 
حــرب ســنة 1967 جــاء إىل األردن، مث عمــل يف الســعودية مدرًســا ملــدة عــام، وســاهم يف إنشــاء 
"قواعد)معســكرات( الشــيوخ" بــني أعــوام 1968-1970م، وهــي قواعــد عســكريّة أسســها األخــوان 
املســلمني، وشــاركت يف ِعــدَّة عمليــات ضــد االحتــالل اإلســرائيلي، وقــد انتســب عــزّام يف هــذه األثنــاء 
إىل جامعــة األزهــر، وانل شــهادة املاجســتري يف أصــول الفقــه عــام 1968، حيــث عمــل بعــد ذلــك 
حماضــرًاً يف كليــة الّشــريعة يف عمــان بــني عامــي 1970- 1975، مث أوفــد إىل القاهــرة للحصــول علــى 

شهادة الدكتوراه يف أصول الفقه، وقد حصل على الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل عام 1973.

)    (
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تقاطروا من كافة البلدان العربية إىل أفغانستان مع عائالهتم، وابشروا أتسيس معسكرات 
خاصــة هبــم، لتتشــّكل بذلــك ظاهــرة "األفغــان العــرب"، الــي متثــل أحــد أهــّم العوامــل الــي 
ســامهت يف تنامــي اجلهاديّــة العامليــة. فقــد اســتقطب اجلهــاد األفغــايّن آالف الشــباب 
العــرب يف جمــاالت اإلغاثــة والقتــال، الذيــن عــادوا الحقــاً إىل بلداهنــم األصليــة مشــبعني 

بفكر سلفّي جهادّي.

أســس عبد هللا عزام "مكتب اخلدمات" )يف تشــرين أول/ أكتوبر 4891(، وكان 
املكتــب يقــوم مبهمــات إغاثيّــة وإصالحيــة و دعوية94،وقــد مّت ذلــك ابلتعــاون مــع أســامة 
بــن الدن، الــذي أنشــأ يف الوقــت نفســه "بيــت األنصــار" يف مدينــة بيشــاور الباكســتانّية. 
وقــد تعــاون الرجــالن يف بدايــة األمــر علــى توزيــع األدوار بينهمــا، ومل يســتدخال النســاء يف 

أنشطتهم.

لكن على الرغم من كثرة  املتطوعني العرب يف أفغانســتان -حبســب املنظر واملؤرخ 
اجلهــادي أبــو مصعــب الســوري- إذ  "بلــغ عــدد املتطوعــني يف اجلهــاد األفغــاين مــن العــرب 
واملســلمني حــى ســقوط كابــل 1991م حــوايل 40 ألًفــا"95، إال أن  معظمهــم كانــوا 
يــؤّدون مهــام إغاثيــة غــري قتاليــة. ويؤكــد أبــو مصعــب الســوري علــى أنــه"مل يزيــد عــدد مــن 
دخلهــا ]أي أفغانســتان[ للهجــرة واجلهــاد علــى 1500 جماهــد، منهــم حنــو 300 جماهــد 

عمــل مدرًســا يف اجلامعــة األردنيــة - كليــة الشــريعة - مــن ســنة 1973 إىل ســنة 1980، مثّ ُفصــل 
منهــا ســنة 1980، وغــادر إىل الســعودية للعمــل يف جامعــة امللــك عبــد العزيــز يف جــدة عــام 1981، 
انتقــل للعمــل يف اجلامعــة اإلســالمية الدوليــة يف إســالم أابد يف الباكســتان، ويف بيشــاور انضــم إىل 
العمــل اجلهــادي، وقــام بتأســيس "مكتــب اخلدمــات" عــام 1984م، والــذي كانــت مهمَّتــه تكمــن يف 
توجيــه الرَّاغبــني مــن العــرب خلدمــة اجلهــاد األفغــايّن، وأصبــح خــالل هــذه الفــرتة أحــد أهــم املنظريــن 
بتاريــخ  اغتيــل  املعركــة".  "هليــب  ونشــرة  "اجلهــاد"،  جملــة  إصــدار  علــى  وعمــل  اجلهاديّــة،  للحركــة 

1989/11/24 يف ظروٍف غامضة.
94  ابســل حممــد، صفحــات مــن ســجل األنصــار العــرب يف أفغانســتان، شــركة دار العلــم للطباعــة 

والنشر، الرايض، 1991، ص 99.
95  انظــر: أبــو مصعــب الســوري، دعــوة املقاومــة اإلســالمية العامليــة، منــرب التوحيــد واجلهــاد، اجلــزء 

األول، ص896.

الفصل األول: اجلهادية النسويّة: التحوالت التارخيية والتشّكالت اإليديولوجية
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أبسرهم"96.

وعلــى الرغــم   أيضــًا- مــن الــدور اجلهــادي احملــوري لعبــد هللا عــزام - علــى صعيــد 
التنظــري واملمارســة )حيــث صنــف أكثــر مــن عشــرين كتــااًب ورســالًة يف فضائــل اجلهــاد 
وأحكامــه منــذ أن بــدأ عــام 1982 بنشــر مقاالتــه حــول اجلهــاد األفغــاين يف جملــة اجملتمــع 
الكويتيــة اإلخوانيــة، والــي مجعــت الحقــاً يف كتــاب بعنــوان "آايت الرمحــن يف جهــاد 
األفغــان"، مث  أتليفــه لكتابــه اهلــام "الدفــاع عــن أراضــي املســلمني أهــم فــروض األعيــان" 
عــام 1984(؛ إال أن منظــوره األساســي للجهــاد اهلجومــي كان ذكــورايً، وينحصــر يف 
إطــار اجلهــاد التضامــين الــذي يســتند إىل مســألة "اجلهــاد الدفاعي".علــى أّن عــزام كان 

أكثر تساهاًل يف مشاركة املرأة يف األعمال غري القتالية.

فتــح عــزام البــاب ملــن بعــده للنظــر والتوســع يف دور املــرأة يف اجلهــاد، فعلــى الرغــم مــن 
حتفظــه علــى األدوار القتاليــة للمــرأة يف حــال اجلهــاد اهلجومــي فقــد كان حامســاً يف حالــة 
حالــة  وليهــا يف  أو  زوجهــا  إذن  دون  للجهــاد  املــرأة  خبــروج  أفــى  الدفاعــي،إذ  اجلهــاد 
االعتــداء علــى األمــة، أو احتــالل أراضــي املســلمني فهــو يقــول: "تكّلمنــا طويــاًل عــن 
حكم اجلهاد اليوم يف أفغانستان وفلسطن، ويف كل ما شاهبها من أراضي املسلمن 
املغتصبة، وأكّدان ما قّرره الّســلف واخللف من حمّدثن ومفســرين وفقهاء وأصولّين، 
أنــه إذا اعتُــدي علــى شــٍر مــن أراضــي املســلمن أصبــح اجلهــاد فــرض عــن علــى أهــل 

تلك البقعة، خترج املرأة دون إذن زوجها"97.

لكــن عبــدهللا عــزام كان يقيّــد مشــاركة املــرأة والســفر بوجــود مرافــق مــن الذكــور 
)حمــرم(، وحيصــر دورهــا يف جمــال األعمــال اللوجســتية غــري القتاليــة. وقــد كان عــزّام يســتند 
يف رأيه بعدم مشــاركة املرأة يف األعمال القتالية إىل العرف الســائد، فهو ال يؤيد مشــاركة 
العربيــات يف القتــال ألن األفغانيــات ال يقاتلــن،إذ يقول"النســاء العربّيــات ال جيــوز هلــّن 
ــة املهاجريــن،  ــم أو الّتمريــض أو إغاث أن أيتــن بــدون حمــرم، وعملهــن خمتــٌص ابلّتعلي
مل  اآلن  حــى  األفغانيّــة  املــرأة  ألّن  القتــال،  العربيّــات  تســتطيع  فــال  القتــال  وأمــا 

96  املرجع السابق، ص 40.

97 عبــد هللا عــزام، إحلــق ابلقافلــة، مركــز الشــهيد عبــد هللا عــزام اإلعالمــي، بيشــاور، ص45. وعبــد 

هللا عزام، الدفاع عن أراضي املسلمني أهم فروض األعيان،ص19.
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تقاتل"98.

ويف وصيتــه األخــرية شــدد عبــدهللا عــزام علــى األدوار التقليديــة للمــرأة يف اجلهــاد 
كمربيــة للجهاديــني وصابــرة علــى صعوبــة العيــش وضــرورة الزهــد، فهــو يقــول "اي معشــر 
النســاء:إايكن والــرتف، ألن الــرتف عــدو اجلهــاد، والــرتف تلــف للنفــوس البشــرية، 
واحــذرن الكماليــات واكتفــن ابلضــرورايت، وربــن أبناءكــن علــى اخلشــونة والرجولــة 
وعلــى البطولــة واجلهــاد، لتكــن بيوتكــن عرينــاً لألســود. وليــس مزرعــة للدجــاج الــذي 
يســمن ليذحبه الطغاة، اغرســن يف أبنائكن حب اجلهاد وميادين الفروســية وســاحات 
الوغى، وعشــن مشــاكل املســلمن وحاولن أن تكن يوماً يف األســبوع على األقل يف 
يتعــّدى اإلدام اخلبــز اجلــاف  حيــاة تشــبه حيــاة املهاجريــن واجملاهديــن، حيــث ال 

وجرعات من الشاي"99.

ركــز عــزام جهــوده  بدايــة- علــى دعــم الفصائــل اجلهاديــة األفغانيــة ابلتعــاون مــع 
مؤسســات إغاثيــة ودعويــة عربيــة وإســالمية؛ كرابطــة العــامل اإلســالمي، ومنظمــة املؤمتــر 
اإلســالمي، ومجعيــة اهلــالل األمحــر الســعودي، وذلــك مــن خــالل مجــع األمــوال وجتنيــد 
املتطوعــني والقيــام ابألعمــال اإلغاثيــة اإلنســانية كالرعايــة الصحيــة وكفالــة األيتــام، والتعبئــة 
اإلعالميــة اجلهادية،فأصــدر مكتــب اخلدمــات جملــة "اجلهــاد"100. وقــد خلــت اجمللــة مــن 
ابب خــاص ابملــرأة علــى خــالف مــا ســنراه يف جمــالت جهاديــة الحقــة. وحتــت ضغــط 
اجلهاديــني الراغبــني بتأســيس معســكرات خاصــة ال ترتبــط ابلفصائــل اجلهاديــة األفغانيــة، 
بــن الدن،  أّســس عبــد هللا عــزام معســكر "صــدى" للمقاتلــني العــرب يف  وخصوصــاً 

منطقة القبائل الباكستانّية قرب احلدود األفغانّية وهي معسكرات خاصة ابلرجال.
يف ســياق االحتفــاء بــدور املــرأة املســاند يف اجلهــاد التضامــين بــرزت منــاذج نســائية 
حمــدودة ســوف تصبــح مثــااًل وقــدوة يف املشــاركة والتضحيــة. فبحســب يوســف العيــريي 

98 عبد هللا عزام، الدفاع عن أراضي املسلمني أهم فروض األعيان، مرجع سابق.

http://:99  عبــدهللا عــزام، وصيــة الشــهيد عبــد هللا عــزام، منــرب التوحيــد واجلهــاد، علــى الرابــط

. html.9082_www.ilmway.com/site/maqdis/MS
100  صــدر العــدد األول مــن جملــة "اجلهــاد" يف كانــون أول/ ديســمرب 1984، ووصلــت إصداراهتــا 

إىل ستني عدداً.
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تعتــرب  أم عمــر املكيــة "مــن منــاذج الســعي لنصــرة الديــن والتقــدمي لــه يف عصــران؛ تلــك 
العجــوز الــي عاهــدت هللا علــى أن تنصــر اجلهــاد األفغــاين بــكل مــا متلــك فأرســلت 
ولدهــا، وعملــت هــي يف مكــة علــى حتريــض النســاء علــى اجلهــاد ودعمــه، حــى أهنــا 
كانــت ترســل األطعمــة الــي تصنعهــا يف بيتهــا للجبهــات يف أفغانســتان. وذات يــوم 
عزمــت علــى زايرة أفغانســتان للقــاء نســاء اجملاهديــن ومؤازرهتــن، وبعــد أن حضــرت 
أصــرت علــى الدخــول إىل اجلبهــة وحــاول اجملاهــدون ثنيهــا خلطــورة الوضــع ولكــن 
دون جــدوى، فقــد أقســمت أن ترمــي العــدو بســالحها، فاســتجاب هلــا األخــوة 
وركبــت الســيارة مــع ابنهــا ودخلــت إىل اجلبهــة كل ذلــك لتشــهد العــدو بنفســها 
وحتقــق أمنيتهــا وتــر بقســمها وتطلــق علــى العــدو يف ســبيل هللا. وحتققــت أمنيتهــا 
ووقفــت خلــف رامجــة الصواريــخ وقصفــت العــدو بعــدة قذائــف، وأمــا أم ســراقة فقــد 
دفعــت ابنهــا إىل اجلهــاد يف أفغانســتان، وكذلــك أم غضنفــر الــي دفعــت ابنهــا الوحيــد 
الشــهادة ليشــفع  الذهــاب إىل اجلهــاد يف أفغانســتان لكــي يرزقــه هللا  األكــر إىل 

هلا"101.

بــــ"أم  تعــرف  ابتــت  الــي  عــزام،  عبــدهللا  زوجــة  عواطلــة،  مســرية  حممــد،  أم  تؤكــد 
اجملاهــدات يف بيشــاور" علــى األدوار التقليديــة للمــرأة يف حقبــة أفغانســتان ابعتبارهــن 
زوجــات للمجاهديــن يقمــن بــدور املســاندة والرتبيــة والرعاية،حيــث قامــت الزوجــة برعايــة 
"زوجــات اجملاهديــن" وتعريفهــّن حبقيقــة اجلهــاد ومــا يــدور يف الســاحة. كمــا كانــت تقــوم 
ابالطــالع علــى مشــاكل "املهاجــرات األفغانيات"بســبب احلــرب؛ ألن طبيعــة املخيمــات 
كانــت ال تســمح ابالختــالط بــني الرجــال والنســاء. كمــا قامــت مــع "بعــض األخــوات" 
النســاء ببيشــاور، وكفالــة  أبعمــال إغاثيــة، مثــل توزيــع املســاعدات علــى مستشــفيات 
األيتــام، وإنشــاء معامــل اخلياطــة، وتنظيــم بعــض الــدروس واحللقــات لألخــوات العربيــات 
واألفغانيــات. إذ تقــول أم حممــد "كل مــن ذهــب للجهــاد األفغــاين كانــت زوجتــه معــه، 
وكانــوا يرتكــون العوائــل يف بيشــاور، وكنــا مجيعــاً كعائلــة واحــدة. وكانــوا ينظــرون يل كأم 

101  انظر: يوســف بن صاحل العيريي، دور النســـــــــــاء يف جهاد األعداء، منرب التوحيد واجلهاد، ص 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.  :الرابــط 16، علــى 
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هلّن. وكان هناك تنسيق مباشر مع زوجات اجملاهدين"102.

تتضافــر الدالئــل والشــواهد علــى دور املــرأة الثانــوي يف اجملتمــع األفغــاين احملافــظ 
وحصــر دورهــا يف تدبــري املنــزل والتضامــن، وال تتوافــر االدعــاءات القائلــة مبشــاركة املــرأة يف 
األعمــال القتاليــة مبصداقيــة كافية.علــى أّن مثــة إشــارات علــى وجــود أدوار لوجســتية فرديــة 
قائــدة  نفســها  علــى  أطلقــت  الــي  النســاء،  إحــدى  اّدعــت  فقــد  للمــرأة،  غــري منظمــة 
جماهدات القاعدة وتكى بـ"أم أسامة"، أن املرأة يف اجلهاد األفغاين شاركت يف عمليات 
القــادة، وهتيئــة  بــني  الرســائل والتحذيــرات  نقــل  تتضمــن  أخــرى  قتاليــة وقامــت أبدوار 
هــذا  تســند  والوقائــع ال  احلقائــق  أّن  إال  العمليــات،  أثنــاء  اجملاهديــن  لتخبئــة  األماكــن 
االّدعاء103.ففــي ســياق االحتفــاء بــدور املــرأة يف اجلهــاد كتبــت الناشــطة اجلهاديــة  "أريــج 
اجلهاد"سلســلة مــن القصــص لنمــاذج جهاديــة نســائية، خــالل هــذه احلقبــة، ومل تتجــاوز 
يف حديثهــا عــن تلــك النمــاذج احلديــث عــن مســاندة املــرأة للجهاديــني وصربهــا علــى 

صعوبة العيش ومعاانة اهلجرة، والزهد104.

 علــى الرغــم مــن بــروز جيــل جديــد مــن املنظريــن اجلهاديــني خــالل هــذه احلقبــة، 
أمثــال أبــو حممــد املقدســي وأبــو مصعــب الســوري وعبــد القــادر عبــد العزيــز وأبــو قتــادة 
الفلســطيين وغريهــم، وتطويــر خطــاب جهــادي يســتند إىل تــراث الوهابيــة والقطبيــة برتكيــزه 
عــن إحيــاء التوحيــد وعــودة اخلالفــة وركــن اجلهــاد، وتوســعه يف مصطلحــات ومفاهيــم 
واإلميــان  واجلاهليَّــة،  وخطاهبــا؛ كاحلاكميَّــة،  وإيديولوجيتهــا  هلُُويتهــا  تؤســس  مفتاحيّــة 

102  انظــر: مــرمي الســيد هنــداوي، مســرية عواطلــة: أم اجملاهــدات يف بيشــاور، حــوار، جملــة اجملتمــع، 

http://www.fin3go.com/newFin/main/:الرابــط علــى  أكتوبــر 2007،   18
. topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3

بعمليــات  ســيقوم  نســائياً  تنظيمــا  نبــين  "القاعــدة":  قائــدة جماهــدات  انظــر: حممــود خليــل،    103

http://:تفجريية تنســي أمريكا امسها، حوار، الشــرق األوســط، 12/ مارس/ 2003، على الرابط
archive.aawsat.com/details.asp?article=157364&issue-

. no=8870#.WHOuf1N97IU
أريــج اجلهــاد، سلســلة حفيــدات صفيــة: أروع ســت قصــص للمجاهــدات يف هــذا  انظــر:    104

https://forums.graaam.com/241143. :الزمان، 23 سبتمرب 2009، على الرابط
. html
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واإلرجــاء، والطَّاغــوت، والــوالء والــرباء، واجلماعــة والطائفــة، والنكايــة والتمكــني، إال أن 
اخلطــاب املتعلــق بــدور املــرأة ومشــاركتها بقــي ضمــن اخلطــوط األساســية التقليديــة املتعّلقــة 

بدور املساندة.

يؤكــد املنظــر اجلهــادي عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز105يف كتابــه "العمــدة يف إعــداد 
العــدة" )1988(- الــذي ألفــه يف أفغانســتان بتكليــف مــن مجاعــة اجلهــاد املصريــة عندمــا 
كان مسؤواًلشــرعياً للجماعــة-  علــى أدوار املــرأة غــري القتاليــة يف اجلهــاد اهلجومــي وجييــز 
جهادهــا للضــرورة، إبذن األمــري،يف حالــة الدفــاع، ويقــول "اجلهــاد الجيــب علــى املــرأة يف 
كل مواضــع اجلهــاد العيــي، وقــد جيــب يف حالــة واحــدة وهــي إذا مــا دهــم العــدو بلــداً 
وخلــص إىل البيــوت وإىل النســاء، فللمــرأة أن تقاتلــه دفاعــاً عــن نفســها وعمــن معهــا. 

105  عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز )1950 ــــ (، ســيد إمــام عبــد العزيــز الشــريف، ولــه عــدة أمســاء 

حركيــة منهــا )الدكتــور فضــل(، ولــد يف 8 آب/ أغســطس عــام 1950 يف مدينــة بــين ســويف مشــال 
الصعيــد، حفــظ القــرآن الكــرمي يف طفولتــه. التحــق بكليــة الطــب جبامعــة القاهــرة وختّصــص ابجلراحــة 
العامــة، وختــرّج منهــا عــام 1974 بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف األوىل. وقــد تــوىل إمــارة تنظيــم 
اجلهــاد قبــل عــام 1993م. واعتمــد منهــج الســريّة بشــكل كبــري يف كل أدواره وحتركاتــه لدرجــة أنــه كان 
أمــرياً لتنظيــم اجلهــاد دون أن يعــرف أغلــب أعضــاء التنظيــم ذلــك، مث قــّدم اســتقالته مــن إمــارة اجلماعــة 
ومــن تنظيــم اجلهــاد عــام 1993م. وكان ضمــن اجملموعــات األوىل، الــي ســافرت للمشــاركة يف اجلهــاد 
األفغــاين، أوائــل الثمانينيــات، علــى أنّــه مل خيــض حــرواًب عمليــة؛ حيــث كان دأبــه يرتّكــز علــى التأليــف 

واإلرشاد الفكري للمجاهدين.
غادر ســيد إمام ابكســتان عقب اعتقاالت العرب الشــهرية يف مدينة بيشــاور عام 1993م، متوجًها 
إىل الســودان حيــث مكــث هبــا قليــاًل، وكان يف هــذه الفــرتة أمــرياً لتنظيــم اجلهــاد ولكنــه تركــه بعــد 
خــالٍف مــع الظواهــري. وســافر إىل اليمــن أواخــر حــرب االنفصــال عــام 1994، وقــد  ألقــي القبــض 
عليــه بعــد أحــداث 11 ســبتمرب/أيلول 2001، بتاريــخ 28 تشــرين أول/أكتوبــر 2001م، ومكــث 
يف سجن األمن السياسي بصنعاء ملدة عامني ومخسة أشهر، مثّ مت تسليمه إىل مصر يف 28 شباط/
فربايــر 2004م، ومت اإلفــراج عنــه بعــد صــدور مراجعاتــه الفكريــة  الــي نشــرت أوىل حلقاهتــا يف تشــرين 
اثين/ نوفمــرب 2007، حيــث مجعــت الحقــاً يف كتــاب "وثيقــة ترشــيد العمــل اجلهــادي يف مصــر 
والعــامل".  وتــوىل الــرد عيهــا أميــن الظواهــري يف كتــاب بعنــوان "رســالة يف تربئــة أمــة القلــم والســيف مــن 
منقصــة هتمــة اخلــور والضعــف. ومــن أشــهر مؤلفــات عبــد القــادر عبــد العزيــز: العمــدة يف إعــداد العــّدة، 

و اجلامع يف طلب العلم الشريف.

)      (
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وجيــوز هلــا أن ختــرج متطوعــة يف الغــزو إبذن األمري"106.وهــو األمــر الــذي دفــع عبــد 
للجهــاد ابلتــدرب علــى  الوصــول إىل خالصــة مفاُدهــا وجــوب االســتعداد  العزيــز إىل 
اســتعمال الســالح املســتخدم يف محايــة النفــس، "ويدرهبــا زوجهــا أو حمارمهــا أو امــرأة 

مدربة"107.

ال خيــرج  املنظــر اجلهــادي البــارز أبــو حممــد املقدســي108، يف احلديــث عــن املــرأة 
واجلهــاد عــن األطــر التقليديــة القائلــة أبن مــكان املــرأة األساســي هــو البيت.وحياجــج أبن 
مكانــة املــرأة يف اإلســالم تتفــوق علــى املنظــورات احلداثيــة، ويؤكــد علــى أدوارهــا يف محــل 
رايــة اإلســالم والدفــاع عــن أّمتهــا، فيقــول "واملتأّمــل بتاريــخ املســلمن يــرى دور املــرأة 
الفاعــل يف نصــرة الّديــن ورفــع رايتــه، حيــث اشــرتكت منــذ فجــر النُّبــوة فــكان أّول مــن 
قــه امــرأة. ويف بيعــة العقبــة كانــت املــرأة  آمــن ابلنّــيب صلــى هللا عليــه وســلم وصدَّ
مشــاركًة، ويف قصــة اهلجــرة كانــت عــواًن ودرءًا، ويف كثــري مــن غــزوات املســلمن 
وأايمهــم كان للمــرأة تواجــٌد ومشــاركٌة واضحــة علــى مســتوى املشــورة وإعانــة املقاتلــن 

، بل وابلقتال"109. بصوٍر شىَّ

106  انظــر: عبــد القــادر عبــد العزيــز، العمــدة يف إعــداد العــدة، دار البيــارق، عمــان، الطبعــة األوىل، 

1999، ص 33.
107  املرجع السابق، ص 33.

108  أبــو حممــد املقدســي )1959 ـــــ (،  عصــام بــن حممــد بــن طاهــر الربقــاوي، وكنيتــه أبــو حممــد، 

ويشــتهر ابملقدســّي، ويعــود نســبه إىل عتيبــة، مــن مواليــد قريــة برقــة مــن أعمــال انبلــس يف فلســطني. 
ولد يف 3 متوز/ يوليو 1959، مث انتقل وهو ابن ثالث أو أربع سنني مع عائلته إىل الكويت حيث 
أكمــل هبــا دراســته الثانويــة، مث درس العلــوم يف جامعــة املوصــل مشــال العــراق، وســافر إىل ابكســتان 
وأفغانســتان عــدَّة مــرات، حيــث بــرز توجهــه الســلفي اجلهــادي. وكتــب يف هــذه املرحلــة أول كتبــه 
وأشــهرها بعنــوان: "ملّــة إبراهيــم"، واســتقر يف األردن مــع عائلتــه عــام 1992، بعــد حــرب اخلليــج 
الثانيــة. واعتقــل أول مــرة يف األردن عــام 1993 علــى خلفيــة االنتمــاء إىل تنظيــم "بيعــة اإلمــام"، وكان 
معــه يف التنظيــم أبــو مصعــب الزرقــاوي، وحكــم عليــه 15 ســنة، إال أنــه خــرج بعفــٍو ملكــيٍّ يف عــام 
1999. وتعــرض بعــد ذلــك لعــّدة اعتقــاالت، واهتــم ابالنتســاب إىل عــدَّة تنظيمــات، وقــد أفــرج عنــه 

مؤخراً. وتعترب كتاابته مرجًعا للسَّلفية اجلهادية العاملية.
109 أبــو حممــد املقدســي، مشــروع الشــرق األوســط الكبــري، منــرب التوحيــد واجلهــاد، ص 51. علــى 

. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_700.html :الرابط
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يهاجــم املقدســي القائلــني أبن املــرأة يف اإلســالم مضطهــدة، ويعتــرب أبن الدعــوة 
لتحريــر املــرأة مرتبطــة أبجنــدة تغريبيــة لنشــر الرذيلــة وتدمــري اهلويــة، فبحســب املقدســي 
"حقــوق املــرأة وتــٌر آخــر يعــزف عليــه أعــداء اإلســالم، فيّدعــون أن املــرأة مضطهــدة، 
ال يف بــالد املســلمن الــي ختلّــت عــن شــريعة هللا، بــل هــي عندهــم مضطهــدة يف 
اإلســالم نفســه، مغلوبــة علــى أمرهــا، مقهــورة ابحلجــاب، حماصــرة بقيــود الطهــارة 
وآصــار العفــاف، مظلومــة بتعــّدد الزوجــات، مرياثهــا نصــف مــرياث الرجــل، وليــس 
هلــا حريــة الــزواج ممــن خيالفهــا يف الديــن. ويطالبــون بتحّررهــا، أو قــل: حتّللهــا مــن 

الّشرائع الي يصفوهنا ابلعادات والّتقاليد البالية"110.

ويؤكِّد املقدســي على أن الغرب يســعى إىل إفســاد اهلوية اإلســالمّية عقب الّصحوة 
الــي ظهــرت وحتــّدت الغــرب فيقــول "معلــوٌم أهنــم مل ولــن يرضــوا إال عــن إســالم "مودرن" 
إســالم غريب متأمرك، ومن مث فإّن حرهبم على هذه القطعة من القماش "احلجاب"؛ 
إضافــًة إىل كوهنــا حــراًب علــى العّفــة والّطهــارة والفضيلــة، هــي يف حقيقتهــا حــرٌب علــى 
هــذا الّديــن الــذي أيمــر هبــذه احملاســن، ويوجــب احلجــاب. . .وحقيقــة احلجــاب كمــا 
يقــرؤه أعــداؤان إعــالٌن صريــٌح علــى رفــض االنبطــاح واخلضــوع لثقافــِة الغرب الفاجرة، 
وعوملتــه الكافــرة الّســاقطة. وهــو ميثــل ابلّنســبة للمــرأة املســلمة هويّتهــا اإلســالمّية 
الــي تعتــزُّ هبــا، وهــو مؤشــٌر علــى العــّزة والكرامــة والكــرايء اإلســالمّي، والتَّحــرر مــن 
ــة النَّجســة. . .إّن احلجــاب مؤشــٌر علــى صحــوة األّمــة  رقِّ طاغــوت احلضــارة الغربّي
وهنضتهــا مــن ســباهتا وإعالهنــا رفــض االنبطــاح حلضــارة الغــرب الفاســدة أو السَّــري يف 

ركاهبا"111.

ال خيتلــف أبــو قتــادة الفلســطيين112عن املقدســي يف رؤيتــه املتعلقــة أبدوار املــرأة، 

110   املرجع السابق، ص 48.

111  املرجع السابق، ص 60.

112  أبو قتادة الفلســطيين )1960 ــ (، عمر حممود عثمان أبو عمر، ولد يف 13 ديســمرب/كانون 

األول 1960، أردين مــن أصــل فلســطيين، تعــود جــذوره إىل قريــة ديــر الشــيخ قضــاء القــدس، درس 
يف اجلامعــة األردنيــة - كليــة الشــريعة، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس يف الشــريعة عــام 1983. 
بدأ حياته الدعوية يف مجاعة الّتبليغ والدعوة، مث انتقل إىل صفوف الســلفية التقليدية، وعقب حرب 

)      (
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وحياجــج أبن مكانتهــا يف اإلســالم تتفــوق علــى مكانتهــا يف الغــرب، فبحســب أيب قتــادة 
فــإّن "هللا عــز وجــل فطــر املــرأة أن جتلــس يف البيــت وأن ختــدم األوالد وأن ترعــى 
الــزوج"113،  ويتحــدث عــن الــدور الــذي لعبــه أعــداء الديــن يف إبعــاد املــرأة عــن 
دينهــا, وعــن حقيقــة دورهــا, وتضييــع حجاهبــا وحيائهــا، وعــن املخالفــات الــي تقــع 
فيهــا كثــري مــن النســاء حــى مــن املتدينــات.مث يعــرض منــاذج نســاء مؤمنــات رضــن أبن 
يربــن أبناءهــن علــى ديــن هللا. حاكيًــا قصًصــا لنســاء نبيــالت مــن عصــران, ونســاء 
عظيمــات مــن التاريخ.ويتحــدث بعدهــا عــن دور املــرأة املهــم يف الرتبيــة؛ عــن صناعــة 
النســاء للرجال، وتربية أبنائها على حب اجلهاد والتضحية والشــهادة يف ســبيل114، 
ولذلــك فقــد أفــى أبــو قتــادة بعــدم جــواز هجــرة املــرأة للمشــاركة يف اجلهــاد دون إذن 

وليها وأجاز هلا السفر لاللتحاق بزوجها إذا كان ذلك مأموانً"115.

علــى الرغــم مــن تشــديد أيب قتــادة علــى أدوار املــرأة التقليديــة وعــدم اســتدخاهلا يف 
األعمــال القتاليــة املباشــرة فقــد أصــدر إابن "العشــرية الدمويــة" يف اجلزائــر فتــوى أابح فيهــا 
قتــل أطفــال ونســاء قــوات األمــن اجلزائــرّي بعنــوان: "فتــوى عظيمــة الّشــأن يف مســألة قتــل 

الذُّرية والنِّسوان، درءاً خلطر هتك األعراض وقتل اإلخوان"116.

اخلليــج الثانيــة  1991 غــادر إىل ماليــزاي، ومــن مث ذهــب إىل ابكســتان حيــث تبلــور انتمــاؤه للســلفية 
اجلهاديــة، ويف عــام 1993 اســتقر يف بريطانيــا كالجــٍئ سياســي. ويف لنــدن بــرز كمنظــٍر للّســلفية 
اجلهادية، وأصدر نشــرة "األنصار" ، وهي نشــرٌة خمّصصٌة ملســاندة "اجلماعة اإلســالمية املســلحة" يف 
اجلزائــر، وســاهم يف إصــدار نشــرة "الفجــر" والــي ســاندت "اجلماعــة اإلســالمّية املقاتلــة" يف ليبيــا، مث 
أصــدر جملــة "املنهــاج" املختصــة يف نشــر تــراث الّســلفية اجلهاديّــة العاملــي. مث ســلمته بريطانيــا لــألردن 

وأطلق سراحه يف سبتمرب/أيلول 2014.
االلكرتونيــة،  الشــاخمة اإلعالميــة  والفــداء، مؤسســة  اجلهاديــة  الرتبيــة  الفلســطيين،  قتــادة  أبــو    113

2015، ص 8. 
114  املرجع السابق، ص 3.

115  أبــو قتــادة الفلســطيين، لقــاء غرفــة الفجــر اإلســالمية يف برانمــج البالتــوك، مؤسســة التحــااي، 1 

يونيو 2015، على الرابط:
. http://dorarmouba3tara.blogspot.com/2015/06/3.html

مــارس  العــدد 88 ، 16 آذار/  الشــأن، نشــرة األنصــار،  فتــوى هامــة عظيمــة  قتــادة،  أبــو    116

.1995
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ميكــن القــول إذاً أبن دور املــرأة يف اجلماعــات اجلهاديــة قبــل بــروز تنظيــم القاعــدة 
املتعلــق  اجلهــادي  اخلطــاب  هامشــياً.حيث كان  ســبتمرب 2001 كان   11 وأحــداث 
ومربيّــة  املرأةكُمنجبــة  دور  ُيصــّور  واألخــالق،  اهلويــة  مســائل  علــى  مرتكــزاً  ابلنســاء 
للجهاديــني وكمشــاركة لوجســتية، بشــكل فــردي وبصــورة ضعيفــة؛ األمــر الــذي يبــدو جليــاً 
مــن خــالل تتبــع اتريــخ احلــركات اجلهادية.لذلــك مل يتطــرق املنظــر واملــؤرخ اجلهــادي البــارز 
أبــو مصعــب الســوري117 ألي دور للمــرأة يف احلركــة اجلهاديــة ســواء يف كتابــه الضخــم 
"دعــوة املقاومــة اإلســالمية العامليــة" جبزأيــه، الــذي أصــدره عــام 2004، وال يف كتبــه 
ورســائله األخــرى؛ إال أّن هــذا الــدور ســيتغري الحقــاً. واملالحظــة املؤكــدة مــن خــالل 
املراجعــة التارخييــة الســابقة، تتمثّــل يف أّن اســتبعاد املــرأة مــن األعمــال القتاليــة كانــت مســة 
ابرزة خــالل حقبــة اجلهــاد األفغــاين؛ ســواء لــدى اجلماعــات األفغانيــة أو لــدى كافــة 
اجلماعــات املتضامنــة العربيــة واإلســالمية.فعلى الرغــم مــن زايدة اخنــراط املتطوعــني العــرب 

ابلقتال فقد بقيت املرأة مستبعدة.

117  أبــو مصعــب الســوري )1958 ـــــ  (، مصطفــى بــن عبــد القــادر بــن مصطفــى، ويعــرف أيضــا 

عمــر عبــد اجلكيــم، ولــد يف مدينــة حلــب عــام 1958، درس  يف كليــة اهلندســة امليكانيكيــة يف جامعــة 
حلــب خــالل )1976 ــــــ 1980(، مث التحــق عــام 1980 بتنظيــم الطليعــة املقاتلــة الــذي أسســه 
مــروان حديــد يف ســورية، وعقــب الصــدام مــع النظــام وتشــتت الطليعــة، هاجــر إىل األردن .مث تنقــل يف 
مهاجــر عديــدة، واســتقر يف فرنســا. وتعــّرف يف  يبشــاور ــــــ ابكســتان علــى الشــيخ عبــد هللا عــزام مث مــا 
لبــث أن هاجــر إىل بريطانيــا، مث إىل أفغانســتان، وقــد اعُتقــل يف عاصمــة بلوشســتان الباكســتانيه عــام 

2005 وُسلِّم إىل سوراي، واليزال قيد االعتقال.

)      (
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'' بعثــت يل كثــري مــن األخــوات اجملاهــدات يف أرض الرافديــن، يطلــن 
القيــام بعمليــات استشــهادية، ويلححــن يف طلــب ذلــك، وقــد كتبــت يل 
استشــهاد  بعــد  وذلــك  ودمهــا،  دمعهــا  مبزيــج  ســطرهتا  رســالة  إحداهــن 
اإلخــوة يف عمليــة أيب غريــب، الــي كانــوا يرومــون منهــا اســتنقاذ األســريات 
عمليــة  بتنفيــذ  فيهــا  علــي  تلــح  الصليــي. كتبــت  القهــر  ســجون  مــن 
استشــهادية، قائلــة: )إن احليــاة ال تطيــب بعــد مقتــل هــؤالء(، واســتحلفتين 
هــذه  اليــوم وإىل  ذلــك  هلــا يف طلبهــا، ومنــذ  أســتجيب  أن  ابهلل طويــاًل 

الساعة - وذلك قرابة مثانية أشهر - وهي تواصل الصوم ال تفطر''.
أبو مصعب الزرقاوي

مقدمة
مل حتــظ مشــاركة املــرأة يف تنظيــم القاعــدة ابهتمــام مؤســس التنظيــم أســامة بــن الدن 
وال خليفتــه أميــن الظواهــري، إذ ختلــو خطاابهتــم ورســائلهم مــن احلديــث حــول قضــااي املــرأة 
وتقتصــر مســامهتهم الفكريــة علــى بعــض التوجيهــات النــادرة ابلتشــديد علــى عــدم مشــاركة 
املــرأة يف األعمــال القتاليــة واحلفــاظ علــى أدوارهــا التقليديــة يف رعايــة املنــزل وتربيــة جيــل 
جهــادي ابعتبــار ذلــك ذا قيمــة أساســية يف احلفــاظ علــى اهلويــة. ومل يســتدخل تنظيــم 
القاعــدة املركــزي النســاء يف هياكلــه التنظيميــة رغــم وجــود حــاالت نســائية فرديــة رغــن 
اباللتحــاق واملشــاركة واالنتمــاء للتنظيــم. وقــد بــدأت فــروع التنظيــم اإلقليميــة ابســتدخال 
املــرأة بطرائــق عديــدة يف اجملــاالت الدعويــة والدعائيــة الحقــاً عــن طريــق فــرع التنظيــم يف 
جزيرة العرب بقيادة يوسف العيريي الذي أوىل عناية خاصة ابملسألة اإلعالمية النسائية 

واملشاركة يف األدوار اللوجستية كجمع التربعات ورعاية أسر القتلى والسجناء.

جــاء التطــّور األبــرز عــن طريــق شــبكة الزرقــاوي، الــي أصبحــت الحقــاً فرعــاً للقاعــدة 
يف العــراق، مث أسســت تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فقــد عمــل التنظيــم علــى اســتدخال 
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النســاء يف األعمــال القتاليــة وصــواًل إىل العمليــات االنتحاريــة. وشــهدت مشــاركة املــرأة يف 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية طفــرة يف عمليــات التجنيــد واالســتقطاب، منــذ ســيطرته علــى 
مدينــة الرقــة الســورية ومدينــة املوصــل العراقيــة عــام 2014 وإعالنــه عــن قيــام "اخلالفــة 

اإلسالمية"، حيث التحقت مئات النساء ابلتنظيم من خمتلف أحناء العامل.

فــرض توســع تنظيــم الدولــة اإلســالمية ضــرورة اســتدخال املــرأة يف جمــاالت الصحــة 
والتعليــم واحلســبة )الشــرطة النســائية( وغريهــا، ونشــطت نســاء التنظيــم يف جمــال الدعايــة 
األعمــال  يف  النســاء  بعــض  وشــاركت  الشــريعة،  ومســائل  الفقهــي  والتنظــري  واإلعــالم 

القتالية؛ وخصوصاً العمليات االنتحارية.

شــهدت حقبــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية حتــواًل يتمثّــل مبشــاركة املــرأة يف أتســيس 
خطــاب جهــادي نســائي وأصبحــت املــرأة تتحــدث عــن نفســها بــداًل مــن حديــث الرجــال 
عنهــا. ورغــم ذلــك مل ختــرج مقــوالت نســاء تنظيــم الدولــة عــن اجتهــادات وتفســريات 
الذكــور للشــريعة كوهنــا تســتند إىل "قانــون هللا"، ابعتبــاره أســلوابً للحيــاة "اإلســالمية" 
القوميــة، ال جمــال فيــه لتفســريات نســويّة وأخــرى ذكوريــة؛ مــع اإلقــرار أبن مجيــع منظــري 

اجلهادية العاملية من الذكور. 

ميكن القول أبن األصول الفكرية املرجعية لنساء القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية  
هــي ذات املصــادر اجلهاديــة الذكوريــة الــي تعــود إىل تــراث املدرســة الســلفية بنســختها 
الســعودية الوهابية، واملدرســة الســلفية احلركية برتســيمتها اإلخوانية القطبية.على أّن نســاء 
القاعــدة، كرجاهلــا، أقــرب إىل اســتلهام املصــادر املرجعيــة لســيد قطــب، بينمــا تســتلهم 

نساء تنظيم الدولة اإلسالمية، كرجاهلا، املستندات الفقهية حملمد بن عبد الوهاب.

"املرأة القاعدية" واألدوار التقليدية
ظهــر تنظيــم القاعــدة عندمــا بــدأ أســامة بــن الدن118أيخــذ منحــى أكثــر اســتقاللية 

118  أســامة بــن الدن )1957 ــــ 2011( مؤســس وزعيــم تنظيــم القاعــدة، وهــو أســامة بــن حممــد بــن 

عــوض بــن الدن، ولــد يف الــرايض ابململكــة العربيــة الســعودية يف 10 آذار/ مــارس 1957 دعــم 
)      (
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عــن عبــد هللا عــزام و"مكتــب اخلدمــات" 1984. ففــي البدايــة، تعــاون عــزام وبــن الدن 
مًعــا ووزعــا األدوار بينهمــا، وظــل بــن الدن يــرتدد علــى أفغانســتان مقدمــاً دعمــه املــايل 
للمتطوعــني العــرب إىل أن تفــرغ للعمــل اجلهــادي امليــداين يف أفغانســتان ابتــداء مــن ســنة 
1986119. مث أخــذ بــن الدن قــراراً بتأســيس مجاعــة جهاديــة قتاليــة مســتقلة، إىل جانــب 

األدوار اإلغاثيــة والدعويــة، وبــدأ إبنشــاء معســكرات تدريــب حتــت ضغوطــات املقاتلــني 
العرب واألجانب اللذين ابشــروا بتنظيم أنفســهم وأسســوا بني عامي 1984- 1985، 

"مضافة أيب عثمان" يف مدينة بيشاور120.
منــذ آب/ أغســطس 1988 بــدأ بــن الدن العمــل علــى ترســيخ منظمــة جهاديــة 
ذكوريــة أكثــر بريوقراطيــة، وذلــك مــع بــروز احلاجــة إىل وجــود ســجالت موثقــة للجهاديــني 
ومعرفــة الشــهداء واجلرحــى، بعــد أن احتدمــت املعــارك وتكاثــرت استفســارات األهــايل 

اجملاهديــن األفغــان ّضــد الغــزو الســوفييي ألفغانســتان يف ســنة 1979م. ويف ســنة 1984م، أّســس 
مــع عبــدهللا عــزام "مكتــب اخلدمــات"، ويف ســنة ) 1988( أســس تنظيــم القاعــدة. جنحــت أجهــزة 

االستخبارات األمريكية ابغتياله يف منطقة آبوت أابد  يف ابكستان بتاريخ 2 آاير/ مايو 2011.
119  مل تكــن فكــرة إنشــاء معســكرات للتدريــب علــى القتــال تتمتــع برضــى وأتييــد عبــدهللا عــزام الــذي 

كان يفضــل االلتــزام ابألدوار املســاندة للمجاهديــن األفغــان واالخنــراط يف معســكراهتم، ولذلــك فقــد 
أتخــر أتســيس معســكرات منفصلــة ومســتقلة عــن األفغــان يف جبهــات القتــال إىل بدايــة عــام 1986، 
حيــث أنشــأ بــن الدن جبهــة خاصــة ابلعــرب يف منطقــة "جاجــي" يف واليــة بكتيــا القريبــة مــن احلــدود 
الباكســتانية، ومت أتســيس معســكرات "القاعــدة" و"املأســدة" ، حتــت إشــراف مصريّــني مــن مجاعــة 
اجلهــاد، ومهــا: حممــد عاطــف، )صبحــي أبــو ســتة( املعــروف "أبيب حفــص"، وعلــي أمــني الرشــيدي 
املعــروف بـ"أبــو عبيــدة البنشــريي".مثّ حصلــت معركــة "جاجــي" ىف أفغانســتان عــام 1987، الــي 
انتهــت  هبزميــة منكــرة للــرُّوس، األمــر الــذي رفــع مــن أســهم األفغــان العــرب . وحبســب مصطفــى حامــد 
)أبــو الوليــد املصــري( كانــت "املعركــة الضخمــة هــي الــي أدت إىل تشــكيل التنظيــم وفيهــا بــرز بــن الدن 
كزعيــم، وكان أداء تلــك اجملموعــة رائعــاً، وكذلــك نتيجــة املعركــة انجحــة للغايــة وهــي األشــد بريقــاً ىف 
اتريــخ القاعــدة كلــه )رغــم أن القاعــدة مل تكــن قــد تشــكلت ىف ذلــك الوقــت(. بعــد معركــة جاجــى 
تفــرغ البنشــريي وأبــو حفــص لبنــاء تنظيــم أمسيــاه "القاعــدة"، حــى وصــل إىل قمــة منــوه خــالل عــام 

تقريباً، وضم عرابً من اجملاهدين ىف أفغانستان ومنظمات عربية وغري عربية".
 انظــر: مصطفــى حامــد )أبــو الوليــد املصــري(، تنظيــم القاعــدة إىل أيــن؟، 23 مايــو 2011، علــى 

http://www.mustafahamed.com/?p=309 :الرابط
)      (120  عبد هللا أنس، والدة األفغان العرب، دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل 2002، ص34.

)      (
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عــن أبنائهــم؛ خاصــة أولئــك القادمــني مــن الســعودية واليمــن ومــا ســببه مــن حــرٍج عــدُم 
توفــر اإلجــاابت، وهبــذا ظهــر اســم "القاعــدة"121. وكان تنظيــم القاعــدة مكــّواًن ابلكامــل 
مــن الذكــور وخلــت معســكرات التنظيــم مــن العنصــر النســائي. ومل تكــن النســاء أكثــر مــن 

زوجات أبدوار تقليدية يف نطاق املنزل.
شــهد عــام 1989 حتــواًل جــذرايًّ يف بنيــة النظــام الــدويل مــع بــدء تفــكك االحتــاد 
الســوفييي وانســحابه مــن أفغانســتان، وهــو األمــر الــذي ســاهم يف حتــّول ظاهــرة اجملاهديــن 
العــرب إىل ظاهــرة األفغــان العــرب مث يف ســقوط احلكومــة املدعومــة مــن الســوفييت يف 
ــر صــراع عنيــف وحــرب  كابــول، يف نيســان/ إبريــل 1992.وقــد أســفر ذلــك عــن تفجُّ
أهليــة بــني الفصائــل األفغانيــة اســتمرت حــى ظهــور حركــة طالبــان بزعامــة املــال حممــد عمــر 
يف متوز/ يوليو 1994، والي اكتســحت الفصائل املختلفة بســرعة كبرية وســيطرت على 

معظم األراضي األفغانية حبلول عام 1996122.

121 أبــو جنــدل األزدي، أســامة بــن الدن: جمــدد الزمــان وقاهــر األمريــكان، منتــدى األنصــار، ومنــرب 

التوحيد واجلهاد، ص 37-36. 
122  خــالل فــرتة صــراع الفصائــل اجلهاديــة األفغانيــة غــادر أســامة بــن الدن والظواهــري إىل الســودان 

يف كانــون أول/ ديســمرب 1991، يف ظــل حكــم الرئيــس عمــر البشــري وحليفــه الســابق الدكتــور حســن 
الرتايب زعيم اجلبهة القومية اإلســالمية، و"اهنمكت القاعدة يف أعماهلا االســتثمارية واالقتصادية فيما 
اعتقــدوا أهنــا دولــة إســالمية جتــب نصرهتــا". وأسســت جمتمعــاً جهــادايً مصغــراً مــن عائــالت اجلهاديــني، 
كمــا بــدأ اإلعــداد لتأســيس خليــة "شــرق إفريقيــا" الــي اختــذت مــن مدينــة نــريويب يف كينيــا مقــراً هلــا حتــت 
قيــادة املســؤول العســكري للقاعــدة أبــو عبيــدة البنشــريي، حيــث ابشــر اإلعــداد لتأســيس معســكرات 
الــذي عــنّي مســؤواًل عــن جبهــة  املصــري  أبــو حفــص  الصومــال هنايــة عــام 1991، إبشــراف  يف 
الصومــال، حيــث متكــن عقــب دخولــه الصومــال مــن إقامــة عــدد مــن املعســكرات يف مشــال الصومــال 

وجنوهبا.
 لكن بن الدن تعرض للحصار والتضييق يف السودان عقب ضغوطات مكثفة على حكومة البشري 
الســعودية  بعــد أن قامــت  مــن طــرف حكومــات مصــر والســعودية وبريطانيــا والــوالايت املتحــدة، 
إجــراء  بــن الدن إىل  دفــع  الــذي  األمــر  مــارس 1994.  آذار/  بــن الدن يف 5  بســحب جنســية 
اتصــاالت مــع حركــة طالبــان الــي كانــت حبلــول عــام 1996 تســيطر علــى معظــم األراضــي األفغانيــة، 
ويف أاير/ مايو 1996، غادر بن الدن مع عدد من أتباعه الســودان متوجها إىل أفغانســتان متشــبعاً 
بقناعتــه أبن أمريــكا متثــل "رأس األفعــى" وأســاس الشــرور، حيــث أصــدر يف 23 آب/ أغســطس 

1996 بياانً يدشن ملرحلة جديدة بعنوان "إعالن اجلهاد على األمريكان احملتلني لبالد احلرمني".

)      (

)      (
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كانــت أفغانســتان حتــت حكــم طالبــان قــد شــهدت هجــرة اثنيــة للجهاديــني هنايــة 
القريــب، واجلهــاد التضامــين يف  العــدو  عــام 1996، عقــب فشــل اجلهــاد احمللــي مــع 
جبهــات عديــدة، لكــن بــن الدن كان مصممــاً علــى عوملــة احلركــة اجلهاديــة حيــث أعلــن 
اليهــود  لقتــال  العامليــة  اجلبهــة اإلســالمية  يف 23 شــباط/ فربايــر 1998 عن"أتســيس 
والصليبيني"واســتهل عملياتــه هبجمــات منســقة علــى الســفارتني األمريكيتــني يف نــريويب 
ودار الســالم يف 7 آب/ أغســطس 1998، تلتهــا اهلجمــات الكــربى علــى نيويــورك 
وواشنطن أبربع طائرات مدنية خمتطفة يف 11 أيلول/سبتمرب 2001، استهدفت برجي 

ماهناتن ومقر وزارة الدفاع األمريكية123.

علــى الرغــم مــن إدانــة حكومــة حركــة طالبــان هلجمــات 11 ســبتمرب124، إال أن 
الــوالايت املتحــدة قامــت بغــزو أفغانســتان )يف 7 تشــرين أول/أكتوبــر 2001(. وعلــى 
الرغــم مــن أن الــوالايت املتحــدة يف تدخلهــا العســكري يف أفغانســتان قــد دمــرت امللجــأ 
اآلمــن لتنظيــم القاعــدة، إال أن  القيــادة األساســية للجماعــة قــد جنــت. وشــكََّل املــالذ 
احلدوديــة  الغربيــة  الشــمالية  املقاطعــة  طالبــان يف  للقاعــدة وحركــة  توفــر  الــذي  اآلمــن، 

ــذي اهلجمــات،  123  ملزيــد مــن التفصيــل حــول هجمــات ســبتمرب والتعريــف أبهــم شــخوص ُمنفِّ

وماهيتهــم، وكيفيَّــة ارتباطهــم بتنظيــم القاعــدة، وبــداايت الفكــرة وتبلورهــا؛ مــن خــالل "خليــة هامبــورج" 
أبملانيــا، الــي "تشــكَّلْت يف مدينــة "هامبــورج" خــالل الفــرتة 1996 - 1998 بتكويــن نــواة ُصلبــة 
بــرايدة حممــد عطــا، والــذي انضــمَّ إليــه اإلمــارايت مــروان الشــحي، واللبنــاين زايد اجلــرَّاح، واليمــين رمــزي 
بــن شــيبة"، انظــر: حممــد حممــود ولــد حممــدو، اهلجمــة املضــادة للحملــة الصليبيــة: جــذور وتداعيــات 
احلــادي عشــر مــن ســبتمرب، ترمجــه عــن الفرنســية: أمحــد صــاحل أمحيِّــد، عــامل الكتــب احلديــث، إربــْد، 

األردن، الطبعة األوىل 2010.
124  أدانــت حركــة طالبــان اهلجمــات ونفــت مســؤوليتها عنهــا، واعتربهتــا "كارثــة إنســانية"، لكــن 

اإلدانــة والنفــي مل يشــفعا للحركــة لــدى واشــنطن، وقــال وزيــر خارجيــة حكومــة طالبــان وكيــل أمحــد 
تقــرتف حبــق  الــي  اجلرائــم  الــدول، وأن احلركــة ضــد  تؤيــد اإلرهــاب وإرهــاب  بــالده ال  أن  متــوكل 
اإلنســانية، مث عرضــت طالبــان تســليم بــن الدن إىل بلــد حمايــد للمحاكمــة، إذا قدمــت الــوالايت 
املتحــدة األدلــة علــى تواطــؤ ابــن الدن يف اهلجمــات، إال أن الرئيــس األمريكــي جــورج بــوش قــرر بــدء 
الضــرابت العســكرية علــى أفغانســتان بعــد رفــض حركــة طالبــان احلاكمــة يف أفغانســتان تســليم أســامة 
بــن الدن إليهــا، وكان رفــض طالبــان يقــوم علــى أســاس أن الــوالايت املتحــدة مل تقــدم الدليــل القاطــع 

أبن أسامة بن الدن هو املسؤول عن تلك اهلجمات.

)      (

)      (



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 92

إمكانية النبعاثهما من جديد.

حققــت سياســات "احلــرب علــى اإلرهــاب" جناحــات ســامهت إبضعــاف القاعــدة 
مــن خــالل اعتقــال عــدد مــن قيــادات القاعــدة؛ واغتيــال قيــادات كــربى تنتمــي لتنظيــم 
القاعــدة؛ أمثــال: أبــو اليزيــد املصــري، وأبــو حفــص املصــري، والحقــاً أســامة بــن الدن 

نفسه125.

إال أن تلــك العمليــات مل تتمكــن مــن القضــاء علــى تنظيــم القاعــدة، وإمنــا عملــت 
على حتول التنظيم من منط اإلدارة املركزية إىل الالمركزية. وقد كشفت محلة االعتقاالت 
واالغتيــاالت عــن الطبيعــة الذكوريّــة لتنظيــم القاعــدة، إذ مل تســتهدف تلــك احلمــالت 
النســاء إطالقــاً، ومل يكــن ممكنــاً احلديــث عــن دور للمــرأة يف صفــوف القاعــدة لوجســتياً 
وعســكرايً، بــل  احنصــرت أدوارهــّن كزوجــات وأمهــات وبنــات جلهاديــي القاعدة.ولكــّن 
أنســاق القرابــة وشــبكات املصاهــرة وعالقــات الصداقــة املكّونــة مــن هــؤالء النســوة ســوف 

تشكل الحقاً نواة اجلهادية النسائية.

لقــد أدرك بــن الدن مبكــراً أمهيــة تلــك الروابــط، فقــد تــزوج يف حياتــه مخــس مــرات، 

125  خيلــو معتقــل "غوانتاانمــو" مــن أي نســاء لتنظيــم القاعــدة وهــو أحــد أشــهر الســجون يف العــامل، 

حيــث يضــم معتقلــني وســجناء "مــن دون هتــم"، وقــد انُتقــد مــن كافــة املنظمــات احلقوقيــة، حيــث 
اشــتهر أبقســى طــرق التعذيــب، فقــد اعتــربت منظمــة العفــو الدوليــة أن معتقــل "غوانتاانمــو" ميثــل 
"مهجيــة هــذا العصــر"، وقالــت أن محلــة االعتقــاالت العشــوائية الــي نفذهتــا الــوالايت املتحــدة متثــل 
حتــداًي قانونًيــا صارخــاً للعــامل أمجــع، لكــن الكارثــة األكــرب هــي عــدم القــدرة علــى اختــاذ قــرار إبغالقــه، 
وعلــى الرغــم مــن الوعــود الكثــرية الــي قطعهــا علــى نفســه الرئيــس األمريكــي ابراك أوابمــا منــذ دخولــه 
البيــت األبيــض يف أوائــل عــام 2009 بشــأن إغــالق املعتقــل، إال أهنــا تبــددت ومل تنجــز. وقــد بــدأ 
الرئيــس  إدارة  ظــل  ســبتمرب 2001 يف  بعــد هجمــات 11  غوانتاانمــو  معتقــل  فتــح  علــى  العمــل 
األمريكــي الســابق جــورج بــوش، وافتتــح فعليــاً يف كانــون اثين/ ينايــر 2002 يف قاعــدة عســكرية 
أمريكيــة ســاحلية يف جنــوب كــواب، يف إطــار عقــد إجيــار يعــود إىل العــام 1903، حيــث ضــم املعتقــل 
ســجناء مت تصنيفهــم أبهنــم "مقاتلــون أعــداء"، وســرعان مــا حتــول املعتقــل إىل رمــز ملــا يطلــق عليــه 
"احلــرب علــى اإلرهــاب". ويوجــد يف "غوانتاانمــو" حالًيــا حــوايل 116 ســجيناً، مــن أصــل 779، مّت 
احتجازهــم دون توجيــه هتــم إليهــم وبــال حماكمــة، بينهــم املتهمــون اخلمســة ابعتــداءات 11 ســبتمرب 

2001، وقد أحيلوا إىل القضاء العسكري االستثنائي حيث يواجهون عقوبة اإلعدام.

)      (
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وأجنــب منهــن حنــو عشــرين ولــًدا وبنتــًـا،ويف وصيتــه املؤّرخــة يف 14 كانــون األول/ ديســمرب 
2001، يوصــي زوجاتــه مــن بعــده بعــدم  الــزواج ليكونــوا زوجاتــه يف اجلنــة، ويطلــب منهــن 

االعتناء أبوالده126.

تــزوج بــن الدن أول مــرة عــام 1974مــن ابنــة خالــه الســورية جنــوى غــامن، أمــا الزوجــة 
الثانيــة فكانــت خدجيــة شــريف الــي تكــربه بنحــو 9 ســنوات، حيــث تزوجهــا عــام 1983 
وأجنبــت لــه 3 أبنــاء، إال أهنمــا انفصــال أثنــاء وجــود بــن الدن يف الســودان. وتــزوج للمــرّة 
الثالثــة عــام 1985  مــن خرييــة صابــر )أم محــزة( وهــي حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه يف 
الشــريعة اإلســالمية وأجنبــت منــه طفــاًل واحــداً ذكــراً، أمــا  الزوجــة الرابعــة  فهــي ســهام 
الصبــار والــي تزوجهــا عــام 1987 وأجنبــت منــه 4 أطفــال، وكانــت الزوجــة اخلامســة 

اليمنية أمل الصداح،وقد تزوج منها عام 2000127.

يف ســبيل أتســيس نواة جمتمع جهادي مصغر وتعميق الروابط داخل هياكل تنظيم 
القاعــدة عمــد بــن الدن علــى تزويــج بعــض بناتــه وأبنائــه مــن أبنــاء وبنــات جهاديــي 
القاعــدة، فقــد زوج إحــدى بناتــه مــن الناطــق ابســم القاعــدة، الكويــي ســليمان أبــو غيــث، 
وكمــا وثــق بــن الدن عالقتــه مــع القائــد العســكري لتنظيــم القاعــدة املصــري أبــو حفــص 

املصري بعقد مصاهرة حيث تزوج حممد بن أسامه ببنت أيب حفص.

اإليديولوجيــة  جانــب  إىل  املصاهــرة،  وشــبكات  الزوجــات  تعــدد  مســألة  كانــت 
يف  "االســتثمار  فقــد كان  متماســكة.  منظمــة  خللــق  الوســائل  أهــم  إحــدى  اجلهاديــة 
املصاهــرة" مســة رئيســية للحالــة اجلهاديــة، وليســت مســألة خاصــة أبســامة بــن الدن؛ 
ثــالث نســاء أيضــًا128. لكــن  تــزوج مــن  قــد  الظواهــري  أميــن  للقاعــدة  فالزعيــم احلــايل 

126  انظر: الدولية تنشر النّص الكامل لوصّية بن الدن، الدولّية، 4 مايو 2011 على 

/goo.gl/PBKi16:الرابط
127  ملزيــد مــن التفصيــل انظــر: جــني ساســون، إنــه بــن الدن: كل شــيء عنــه بلســان زوجتــه وابنــه، 

ترمجة أنطوان ابسيل، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، الطبعة الثانية، 2011.،
أنــور الصــادق أم حممــد، وأجنــب منهــا ســت أبنــاء، قــد زوج بناتــه مــن  128  الزوجــة األوىل عــزة 

تــراب األردين،  وابنتــه أميمــة مــن أيب دجانــة املصــري  جهاديــني: فابنتــه فاطمــة تزوجــت مــن أيب 
الشــرقاوي، ونبيلــة مــن أيب عبدالرمحــن املغــريب، وقــد قتلــت أم حممــد مــع ابنهــا حممــد وابنتهــا عائشــة 

)      (

)      (

)      (
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املالحــظ أن تعــدد الزوجــات يعتــرب أصــال يف املرجعيــة الســلفية الوهابيــة وجهاديــي تنظيــم 
القطبيــة  الســلفية  املرجعيــة  يف  للضــرورة  اســتثنائية  حالــة  هــو  بينمــا  اإلســالمية  الدولــة 

وجهاديي القاعدة.

يف الوقــت الــذي كان تنظيــم القاعــدة املركــزي يف أفغانســتان وابكســتان يعــاين  مــن 
فقــدان املــالذات اآلمنــة ويشــهد تراجعــاً ويوشــك علــى التفــكك واالهنيــار، أطلــق الرئيــس 
األمريكــي جــورج دبليــو بــوش محلتــه العســكرية لغــزو العــراق يف العشــرين مــن آذار/مــارس 
عــام 2003،وأســقط نظــام حكــم صــدام حســني، حتــت ذريعــة وجــود أســلحة دمــار 
شــامل لــدى الّنظــام العراقــي، وعالقتــه بدعــم اإلرهــاب؛ وهــي التهــم الــي ظهــرت عــدم 
اجلهاديــة  والدة  وتدشــني  القاعــدة  انبعــاث  يف  ذلــك  ســاهم  بعد.وقــد  فيمــا  صّحتهــا 
النســائية،بعد ازدهــار ســوق الفتــاوى الدينيــة املناهضــة لالحتــالل األمريكــي للعــراق الــي 
أضفت نوعاً من املصداقية على إيديولوجية القاعدة املعادية للعوملة العسكرية األمريكية 

واألنظمة العربية واإلسالمية املتحالفة معها؛ وخصوصاً السعودية.

تزامــن فقــدان القاعــدة للمــالذات اآلمنــة يف العــامل الواقعــي مــع بــروز شــبكة اإلنرتنــت 
والعوملــة االتصاليــة هنايــة القــرن املاضــي. ويف الوقــت الــذي فقــدت فيــه القاعــدة مالذاهتــا 
اآلمنــة يف العــامل الواقعــي، عمــل التنظيــم علــى التمــدد واالنتشــار يف العــامل االفرتاضــي، وهــو 

اجملال الذي سوف يشهد والدة النسائية اجلهادية.
علــى اســتدخال املــرأة يف  بــن الدن متحفظــاً  كان زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة 
التنظيــم. فعلــى الرغــم مــن رســائله وبياانتــه وكلماتــه وتوجيهاتــه الكثــرية؛ فقــد غابــت املــرأة 
عــن احلضــور يف خطاابتــه وتلخــص وصيتــه الــي كتبهــا بتاريــخ 14 كانــون أول/ ديســمرب 

بقصــف جــوي أمريكــي  يف أفغانســتان بعــد هجمــات ســبتمرب 2001. وقــد تــزوج الظواهــري مــن 
الثانيــة وهــي أميمــة حســن أم خالــد عــام 2001 وهــي مــن أســرة جهاديــة وأرملــة ألحــد اجلهاديــني، 
وقــد أصــدرت هلــا مؤسســة الســحاب رســالة بعنــوان "رســالة إيل األخــوات املســلمات" يف ديســمرب 
2009، وتــزوج مــرة اثلثــة مــن أم تســنيم وامسهــا ســيدة حــالوة وهــي مصريــة مــن عائلــة جهاديــة وأرملــة 

جلهاديني  مصريني اثنني  أعدم األول عام 2000 يف مصر، وقتل الثاين يف أفغانستان.
  انظــر: أبــو عبــد القديــر، منــاذج مــن نــور.. شــيء مــن ســري زوجــات حكيــم األمــة أميــن الظواهــري، 

 .goo.gl/PZ8g10 :على الرابط
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2001، وذلــك بعــد حنــو 3 أشــهر مــن تفجــريات 11 ســبتمرب، رؤيتــه التقليديــة احملافظــة 
املرتكــزة علــى الشــريعة والتمّســك ابهلويّــة يف وجــه التغريــب،إذ يؤكــد علــى أدوار املــرأة 
التقليديــة يف املنــزل والرتبيــة كصانعــة للجهاديــني. وقــد التــزم بــن الدن برؤيتــه هــذه حــى 
مقتلــه يف أاير/ مايــو 2011، فيوصــي بــن الدن النســاء بقولــه: "إايكــم والتــرج وتقليــد 
مومســات الغــرب ومســرتجالته، كــّن مدرســة لتخريــج الرجــال واجملاهديــن يف ســبيل 
أســوة حســنة"،  املؤمنــن  أمهــات  لكــن يف  هللا، وحافظــن علــى شــرفكن، ولتكــن 
وخيــّص زوجاتــه بوصيــة يشــيد فيهــا بصرهــن وزهدهــن حيــث يقــول: "جزاكــم هللا عــي 
ــوم  خــريًا. فقــد كنــن يل بعــد هللا ســبحانه وتعــاىل خــري ســند وخــري معــن. مــن أول ي
كنــن تعرفــن أن الطريــق مــزروع ابألشــواك واأللغــام. تركــن نعيــم األهــل واخرتتــن 
جبانــيب شــظف العيــش. كنــن زاهــدات يف احليــاة معــي فــازددن فيهــا زهــداً بعــدي، وال 
تفكرن يف الزواج، حسبكن رعاية أبنائنا وتقدمي التضحية والدعاء الصاحل هلم"129.

ال خيتلــف منظــور أميــن الظواهــري للنســاء عــن رؤيــة بــن الدن. وكان الظواهــري قــد 
تــوىل زعامــة القاعــدة بعــد مقتــل بــن الدن. إذ يشــدد الظواهــري علــى األدوار التقليديــة 
للمــرأة وعــدم اســتدخاهلا يف التنظيــم فضــاًل عــن مشــاركتها يف القتــال، ففــي معــرض الــرد 
علــى أحــد أســئلة اللقــاء املفتــوح الــذي أجرتــه مؤسســة الســحاب اإلعالميــة  التابعــة 
للقاعــدة عــام 2008 حــول "مــن هــي أعلــى النســاء رتبــًة يف القاعــدة؟ ال تذكــر أمســاًء إن 
شــئت ــــ ولكــن مــا هــي وظيفتهــن يف املنظمــة؟" أجــاب الظواهــري بصــورة قاطعــة "ليــس 
يف مجاعــة "قاعــدة اجلهــاد" نســاٌء، ولكــن نســاء اجملاهديــن يقمــن بــدور بطــويل يف 

رعاية بيوهتم وأبنائهم يف شدة اهلجرة والتنقل والرابط"130.
يف رســالة اندرة ألميمــة حســن، زوجــة الظواهــري، بعنــوان "رســالة إىل األخــوات 
املســلمات"، صــدرت عــن مؤسســة الســحاب التابعــة لتنظيــم القاعــدة )يف كانــون أول/ 

129  انظــر: حممــد انصــر،  وصيــة بــن الدن، صحيفــة األنبــاء الكويتيــة، 2011/5/3، علــى الرابــط: 

http: / /www.alanba.com.kw/ar/arabic-internat ion-
al-news/192850/03-05-2011-

130  انظــر: أميــن الظواهــري، اللقــاء املفتــوح مــع الشــيخ أميــن الظواهــري، مؤسســة الســحاب، منــرب 

http://www.ilmway.com/site/ :التوجيــد واجلهــاد، 15 فربايــر 2009، علــى الرابــط
. maqdis/MS_19720.html

)      (

)      (
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ديســمرب 2009(، أكــدت فيهــا علــى رؤيــة بــن الدن والظواهــري للمــرأة وعلــى األدوار 
التقليديــة ومســألة اهلويــة والشــريعة ومناهضــة التغريــب. وصــدرت الرســالة ابلتزامــن مــع 
تصاعــد اجلــدل حــول منــع احلجــاب يف أورواب ، فقالــت: "أمــا رســالي الثالثــة فلعامــة 
املســلمات يف العــامل، لاللتــزام ابحلجــاب، الــذي يشــهد محلــة مــن أشــد املعــارك بــن 
الديــن.  ابقــي  عــن  التخلــي  ســيتبعه  عنــه  التخلــي  أن  مــن  حمــذرة  والكفــر"،  اإلســالم 
وأوصــت املســلمات "برتبيــة أبنائهــن علــى طاعــة هللا ســبحانه وتعــاىل، وحــب اجلهــاد يف 
ســبيل هللا، وحتريــض اإلخــوان واألزواج واألبنــاء علــى الدفــاع عــن أراضــي املســلمن 
وثرواهتــم، وإعادهتــا مــن املغتصبــن". وشــددت علــى أدوار املــرأة غــري القتاليــة "مبســاعدة 
اجملاهديــن ابلدعــاء واملــال، ومبســاعدة أســر اجلرحــى واألســرى ابملــال والترعــات 
ألوالدهــم ونســائهم، فهــم يف أشــد احلاجــة إىل مــن يعينهــم علــى مشــاق احليــاة". كمــا 
دعــت النســاء املســلمات إىل عــدم االلتحــاق ابجلهــاد، رغــم أن "اجلهــاد فــرض عــن علــى 
كل مســلم ومســلمة"، وذلــك ألن طريــق القتــال "ليــس ســهاًل ابلنســبة للمــرأة، فهــو 
حيتــاج إىل حمــرم، ألن املــرأة جيــب أن يكــون معهــا حمــرم يف ذهاهبــا وإايهبا".كمــا أكــدت 
األدوار  اجملاهديــن يف  االمتثــال ألوامــر  وضــرورة  للرجــل  املــرأة  تبعيــة  علــى  رســالتها  يف 
اللوجســتية والقتاليــة، إال أهّنــا تســتدرك ابلقــول: "لكــن علينــا أن ننصــر ديننــا بطــرق 
كثــرية، فنضــع أنفســنا يف خدمــة اجملاهديــن، ومــا يطلبونــه منــا ننفــذه، ســواء إعانــة 
ابملــال أو خدمــة هلــم أو إمــداد مبعلومــات أو رأي أو مشــاركة يف قتــال أو حــى بعمــل 
والعــراق  فلســطن  يف  استشــهادي  بعمــل  قامــت  أخــت  مــن  فكــم  استشــهادي، 

والشيشان".ودعت يف رسالتها أيضاً إىل حترير األسريات املسلمات131.

علــى الرغــم مــن أتكيــد بــن الدن والظواهــري علــى أدوار املــرأة التقليديــة؛ إالّ أّن 
رســالة زوجة الظواهري تشــري إىل إمكانية التحول يف أدوار املرأة يف اجلماعات اجلهادية، 
الــي انطلقــت خــارج أطــر تنظيــم القاعــدة يف كّل مــن الشيشــان وفلســطني والعراق.فقــد 
بدأت عّدة مجاعات جهادية ابستدخال املرأة ومنحها أدواراً أكرب يف هياكلها التنظيمية 
العمليــات االنتحاريــة. وكانــت حــواء براييــف أول إمــرأة  ومهامهــا القتاليــة، وخصوصــاً 
تبعتهــا  مث   ،2000 يونيــو  حزيــران/  يف  الشيشــان  يف  انتحاريــة  عمليــة  تنفــذ  جهاديــة 

131  انظــر: أميمــة حســن أمحــد حممــد حســن، رســالة إىل األخــوات املســلمات، مؤسســة الســحاب، 

. https://justpaste.it/iqse:4 يناير 2015، على الرابط
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أخــرايت. ويف فلســطني بــدأت الظاهــرة بعــد االنتفاضــة الثانيــة حــني نفــذت وفــاء إدريــس 
عمليــة انتحاريــة يف كانــون اثين/ ينايــر 2002وهــي تنتمــي لـ"كتائــب شــهداء األقصــى"، 
اجملموعــة العســكرية الفلســطينية التابعــة حلركــة فتــح العلمانيــة. وكانــت داريــن أبــو عيشــه 
أول متضامنــة مــع حركــة "محــاس"، التابعــة جلماعــة اإلخــوان املســلمني، تلتحــق برايــة 

العمليات "االستشهادية" للنساء.
  علــى الرغــم مــن التحفظــات الســابقة لــدى كّل بــن الدن والظواهــري علــى دور 
املــرأة، وأتكيدمهــا علــى أّن جهــاد املــرأة يقــوم علــى األدوار التقليديــة يف املنــزل ورعايــة 
األســرة  وبعــض األدوار اللوجســتية؛ إال أن بعــض النســاء ســعني لتعزيــز وزايدة أدوارهــن 
والبحث عن مكانة جديدة يف الفضاء اجلهادي، خباصة من النســاء العرب واملســلمات 
ممــن نشــأن يف الفضــاء األورويب واألمريكــي. وتعتــرب  واملتحــوالت إىل اإلســالم حديثــاً 
مليكــة العــرود مــن أشــهر اجلهــادايت يف أورواب حيــث توصــف "أم عبيــدة" بـ"األرملــة 
الســوداء" ملقتــل زوجــني هلــا، وهــي بلجيكيــة مــن أصــول مغربيــة تصفهــا األوســاط األمنيــة 
يف بلجيــكا بكوهنــا أخطــر امــرأة يف أورواب، كمــا ســنتناول ذلــك بصــورة مفصلــة عنــد 

احلديث عن النماذج التطبيقية يف الكتاب132.

تعتــرب الدكتــورة عافيــة صديقــي أكثــر نســاء القاعــدة شــهرة علــى اإلطــالق رغــم أّن 
مســألة انضمامهــا لتنظيــم القاعــدة تُثــار حوهلــا الكثــري مــن الشــكوك والشــبهات ويلفهــا 
الغمــوض. وهــي أكادمييــة عاملــة أعصــاب، تلقــت تعليمهــا يف أكــرب اجلامعــات األمريكيــة 
العليــا حيــث خترَّجــت كطبيبــة مــن جامعــة "ماساتشوســتس"، وتزوجــت بطبيــب ختديــر مــن 
مدينــة كراتشــي، يُدعــى أجمــد خــان وأجنبــت منــه طفلــني، وكانــت معروفــة أثنــاء دراســتها 
أبهنــا انشــطة إســالمية، تقــود محــالت عديــدة يف املــدن األمريكيــة مــن أجــل احلصــول علــى 
التربعات ألفغانســتان والشيشــان والبوســنة. كما ُمنحت شــهادات فخرية كثرية ملســامهتها 
يف األنشــطة املختلفــة. ويف أغســطس/آب 2002 انفصلــت عــن زوجهــا، وعلــى الرغــم 
مــن نفــي أســرة صديقــي نبــأ زواجهــا الثــاين، إال أن االســتخبارات الباكســتانية واألمريكيــة 
تؤكــد أن عافيــة تزوجــت بعــد طالقهــا مــن خــان بشــخص آخــر عــاش يف الكويــت، مــن 

132  انظــر: حممــد حامــد، مليكــة العــروض: جماهــدة اإلنرتنــت الــي أرقــت اإلســتخبارات األوروبيــة، 
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مواليــد إقليــم بلوشســتان ويدعــى علــي عبــد العزيــز، املعــروف بعمــار البلوشــي، وهــو ابــن 
شــقيقة خالــد الشــيخ حممــد، الــذي تعتــربه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة  العقــل املدبــر 
هلجمــات 11 ســبتمرب. وقــد اعتقــل عمــار البلوشــي عــن طريــق الشــرطة الباكســتانية يف 
2003، مث ســّلم إىل االســتخبارات األمريكية، ونقل إىل ســجن غوانتنامو، حيث اهتمته 

السلطات األمريكية مبساعدة تنظيم "القاعدة" ماليًا133.

بــدأت قصــة عافيــة صديقــي يف 30 آذار/ مــارس 2003  عندمــا غــادرت منزهلــا 
يف كراتشــي مــع أوالدهــا وســافرت إىل إســالم آابد لــزايرة عمهــا هنــاك، لكنهــا اختفــت يف 
الطريــق قبــل أن تصــل إىل مطــار كراتشــي ويبــدو أن االســتخبارات الباكســتانية اعتقلتهــا 
لصاحل نظريهتا األمريكية، الي نقلتها إىل قاعدة "ابغرام" اجلوية يف أفغانســتان. ويف حني 
األمريكيــة"  الفيدراليــة  التحقيقــات  "مكتــب  أدرج  ابنتهــا،  عــن  تبحــث  األســرة  كانــت 
صّديقــي ضمــن قائمــة املطلوبــني يف 2004 ابعتبارهــا شــخصية خطــرية تعمــل مــع تنظيــم 
"القاعــدة" ضــد املصــاحل األمريكيــة، وكانــت أســرة عافيــة تصــّر علــى أن ابنتهــا حمتجــزة لــدى 
الــوالايت املتحــدة علــى الرغــم مــن النفــي األمريكــي املتكــرر. إال أن الصحافيــة الربيطانيــة 
إيفــون ريــديل قــد أجــرت حتقيقــاً، حــول ســجينة يف ابغــرام تعــرف بـ"ســجينة رقــم 650"، 
توصلــت مــن خاللــه إىل أن الســجينة هــي طبيبــة ابكســتانية تدعــى عافيــة صديقــي134؛ 
لكن الوالايت املتحدة األمريكية نفت وجود عافية يف أي سجن أمريكي قبل 2008. 

تقبــع عافيــة صديقــي اليــوم يف ســجن أمريكــي يف تكســاس وتقضــي حكمــاً ابلســجن 
ملــدة 86 ســنة، بعــد إدانتهــا مبحاولــة قتــل جنــود أمريكيــني. وحبســب الروايــة األمريكيــة، فــإن 
صديقــي قفــزت مــن وراء ســتار الزنزانــة قبــل بــدء التحقيــق معهــا يف ســجن ابغــرام علــى 
الضابطــني وانتزعــت ســالح واحــد منهمــا مث أطلقــت النــريان عليهمــا لكنهــا أخطــأت 
التصويــب؛ وهــي روايــة تعتربهــا إيفــون بريــديل ملفقــة. وقــد اســتمرت حماكمــة صديقــي 

اجلديــد،  العــريب  أم ضحيــة؟،  طبيبــة "جهاديــة"  عافيــة صديقــي:  انظــر: صبغــة هللا صابــر،    133

 . goo.gl/YmiSiA :2014/9/28، على الرابط
134  انظــر: إيفــون ريــديل، مــن هــي الدكتــورة عافيــة صديقــي؟ وملــاذا طالــب اخلاطفــون يف اجلزائــر 

http://alasr.ws/arti- :23 ينايــر 2013،علــى الرابــط  إبطــالق ســراحها؟، موقــع العصــر،
cles/view/13994

)      (

)      (

http://alasr.ws/articles/view/13994
http://alasr.ws/articles/view/13994


99 الفصل الثاين: نساء القاعدة والدولة اإلسالمية

علــى فــرتات متقطعــة إىل أن متــت إدانتهــا يف أيلــول/ ســبتمرب2010 جبميــع التهــم املوجهــة 
والتخطيــط  أمريكــي  ضابــط  علــى  املســلح  واالعتــداء  القتــل  يف  الشــروع  ومنهــا  إليهــا 

الستهداف أماكن حساسة يف الوالايت املتحدة األمريكية135.

بصــرف النظــر عــن الروايــة األمريكيــة اهلشــة، فقــد أصبحــت عافيــة لــدى اجلهاديــني 
أيقونــة وســيدة القاعــدة، ورمــزاً للظلــم الــذي متارســه أمــريكا، وفــق روايتهم.لذلــك مل تنقطــع 
مطالبــة القاعــدة وفروعهــا ابإلفــراج عنهــا أو مبادلتهــا مبختطفــني أمريكيــني. وكان تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية قــد قــّدم )يف آب/ أغســطس 2014( عرضــاً ابإلفــراج عــن الصحفــي 
األمريكــي، جيمــس فــويل، مقابــل عافيــة صديقــي. وقــال تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف رســالة 
موجهــة إىل عائلــة جيمــس فــويل قبــل أســبوع مــن ذحبــه: "قدمنــا لكــم الكثــري مــن الفــرص 
للتفــاوض علــى اإلفــراج عــن مواطنيكــم عــن طريــق دفــع الفديــة علــى غــرار حكومــات 
أخــرى . وعرضنــا عليكــم أيضــاً تبــادل أســرى لتحريــر مســلمن حمتجزيــن لديكــم 
اآلن، مثــل أختنــا عافيــة صديقــي. ولكــن، ســريعاً مــا أثبتــم لنــا أن هــذا ليــس مــا هتتمون 

به"136.

أمــا األمريكيــة كولــني الروز، املعروفــة أيضــاً ابســم "جهــاد جــني" وابســم "فاطمــة 
روز"، فتواجــه هتمــاً عديــدة تعــود وقائعهــا إىل يونيــو/ حزيــران 2008، عندمــا كتبــت 
الروز، حتــت اســم "جهــاد جــني"، تعليقــاً علــى "يوتيــوب" جــاء فيــه "أتــوق إىل القيــام 
بعمــل مــا ملســاعدة املســلمني". وخــالل كانــون أول/ ديســمرب 2008 وتشــرين أول/ 
أبــدوا  أشــخاص  مــع مخســة  اإللكرتونيــة  املخاطبــات  بعــض  تبادلــت  أكتوبــر 2009، 
رغبتهــم يف اجلهــاد واالستشــهاد، وفــق مــا جــاء يف الئحــة االهتــام. وحبســب وزارة العــدل 
األمريكيــة فــإن "فاطمــة روز" واملتآمريــن اخلمســة، اســتخدموا الشــبكة العنكبوتيــة لتطويــر 
خمططاهتم،الــي تشــمل"مجع أمــوال لدعــم اإلرهابيــني، وتســهيل هــوايت الســفر لتفــادي 
قيــود الســفر الــي تفرضهــا بعــض الــدول علــى بعــض اجلــوازات، )وذلــك جبمــع جــوازات 

135  املرجع السابق.

136  انظــر: "عافيــة" العاملــة الباكســتانية وســر متســك "داعــش" ابطــالق ســراحها، موقــع الســكينة، 

http://www.assakina.com/news/:الرابــط علــى   ،2014 أغســطس   30
news2/51985.html

)      (

)      (

http://www.assakina.com/news/news2/51985.html
http://www.assakina.com/news/news2/51985.html
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ســفر وتدبــري زجيــات( ألغــراض جهاديــة عنيفــة". وتقــول لوائــح اهتــام الروز أهنــا وبغــرض 
تســهيل "اإلرهاب الدويل"، جلأت إىل ســرقة جواز ســفر أمريكي، وتلقت "أوامر مباشــرة 
لقتــل مواطــن يف الســويد بطريقــة ترعــب كل كفــار العــامل". وحبســب بعــض املصــادر فــإن 
املســتهدف كان رســام الكاريكاتــري الســويدي، الرس فيلكس.وذكــرت الئحــة االهتــام أن 
"جهــاد جــني" ســافرت إىل أورواب يف آب/ أغســطس 2009 "لرصــد اهلــدف إلكمــال 
مهمتهــا"، إال أهنــا اعتقلــت بعــد أســبوعني مــن رســالتها تلك137.وقــد صــدر حبــق "جهــاد 
جــني" حكــم ابلســجن ملــدة عشــرة أعــوام يف 6 كانــون اثين/ ينايــر 2014 بعــد إدانتهــا 

ابلتورط يف "مؤامرة إرهابية"138.

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض النســاء اللــوايت حبثــن عــن القاعــدة، إال أن التأثــريات 
احلامســة ابســتدخال النســاء يف أطــر اجلماعــات اجلهاديــة جــاءت عــن طريــق حــركات 
تشــكلت يف مناطــق النزاعــات والصراعــات الــي تشــهد احتــالاًل أجنبيــاً مباشــراً، كمــا ظهــر 
جليــاً خــالل احلــرب الروســية الشيشــانية والغــزو األمريكــي للعــراق واالحتــالل اإلســرائيلي 
لفلســطني. وقــد أتثــرت القاعــدة هبــذه التحــوالت وخصوصــاً فروعهــا اإلقليمية،علــى الرغــم 
من متّسك بن الدن والظواهري ابملرجعيات التقليدية املتعلقة أبدوار النساء غري القتالية.

ويبــدو أن الســلطة املرجعيــة العلميــة القطبيــة الــي هيمنــت علــى رؤيــة بــن الدن والظواهــري 
سامهت يف حتديد مواقفهما ابستبعاد النساء، والتشديد على شعائر اهلوية.

يف املقابــل، فــإّن الالفــت هــو أن الســلطة املرجعيــة العلميــة الوهابيــة األشــد احتفــاء 
بسياســات اهلوية كانت أســرع يف تبين حتول أدوار املرأة داخل اجلماعات اجلهادية، فقد 
كان أتثــري قائــد اجملاهديــن العــرب يف الشيشــان "خطــاب )ســامر ســويلم(" واملســؤول 
الشــرعي أبــو عمــر الســيف واضحــاً يف اســتدخال املــرأة يف اجلهــاد. وقــد أتثــر كّل مــن 
الدن  بــن  أبســامة  أتثرمهــا  مــن  أكثــر  هبمــا  الزرقــاوي  مصعــب  وأبــو  العيــريي  يوســف 

137  انظــر: األمريكيــة "جهــاد جــني" تدفــع برباءهتــا مــن اهتامــات بـ"اإلرهــاب"، ســي إن إن عربيــة، 

http://archive.arabic.cnn.com/2010/:الرابــط علــى   ،2010 أبريــل،   17
/world/3/18/jihadjane.notguilty

138  انظر:الســجن 10 ســنوات حبــق األمريكيــة "جهــاد جــني" الهتامهــا مبســاعدة تنظيــم "القاعــدة"، 

.https://arabic.rt:روسيا اليوم، 6 يناير، 2014، على الرابط

)      (

)      (

http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
https://arabic.rt.com/news/639735-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86_10_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/639735-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86_10_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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والظواهــري؛ وكالمهــا مل يكــن يف البدايــة جــزء مــن تنظيــم القاعــدة. ومُيكــن القــول أبّن 
العيــريي والزرقــاوي مهــا مــن ســيقومان ابعطــاء املــرأة دوراً أكــرب يف احلــركات اجلهاديــة؛ 
العيــريي مبنــح املــرأة أدوار جهاديــة لوجســتية يف الفــرع الســعودي والزرقــاوي أبدوار جهاديــة 

قتالية يف العراق.
يعــد اجلهــادي الســعودي خطــاب )ســامر ســويلم( مــن أبــرز األفغــان العــرب الذيــن 
ذهبوا إىل جبهة طاجيكســتان عندما دخلت يف حرب أهلية طاحنة امتدت على مدى 
مخــس ســنوات منــذ عــام 1992 عقــب اســتقالهلا عــن االحتــاد الســوفييي، إال أن عــام 
1995 شــهد فشــاًل ذريعــاً لألفغــان العــرب مــع فــرض القــوات احلكوميــة املســندة مــن 
روســيا ســيطرهتا، كمــا شــهد هنايــة جبهــة طاجيكســتان، وبدايــة صعــود األفغــان العــرب يف 

جبهة الشيشان139.
والســعوديني  عمومــاً  العــرب  لألفغــان  جديــدة  ســاحة  الشيشــان  جبهــة  شــكلت 
خصوصــاً، فعندمــا دارت رحــى احلــرب بــني دعــاة انفصــال مجهوريــة الشيشــان القوقازيــة 
وروســيا يف أواخــر عــام 1995، والــي جتــددت عــام 1999، كانــت جبهــة الشيشــان 
مثاليــة لشــبكات اجلهــاد التضامــين، حيــث كان خطّــاب قائــداً للجهاديــني العرب.وقــد 
عمــل خطــاب منــذ وصولــه إىل الشيشــان علــى بنــاء معســكرات تدريــب ابلتعــاون مــع 
القائــد الشيشــاين شــامل بســاييف، وأنشــأ شــبكات إمــداد لوجســتية لتســهيل دخــول 
املتطوعــني، وعمــل علــى إعطــاء املــرأة أدواراً لوجســتية وقتاليــة يف وقــت كانــت العالقــة بــني 
خطّــاب وأســامة بــن الدن متوتــرة؛ إذ مل يكــن خطّــاب ضمــن شــبكة تنظيــم "القاعــدة". 
ومنــذ هنايــة عــام 1999 تراجــع زخــم جبهــة الشيشــان، وتعــرض معظــم قيــادات األفغــان 
العــرب يف الشيشــان للتصفيــة واالغتيــال علــى يــد القــوات الروســية، حيــث مت اغتيــال 
خطّــاب برســالة مســمومة مــن قبــل االســتخبارات الروســية يف 20 آذار/ مــارس 2002، 
وبعدهــا قتــل املنظــر اجلهــادي أبــو عمــر الســيف يف أوائــل كانــون أول/ ديســمرب 2005. 
ودخلــت احلالــة اجلهاديــة الشيشــانية مســار االنشــقاقات واالســتقطاابت بــني التيــارات 

اجلهادية العاملية والقومية140.

139  انظــر: راي اتكيــه ونيكــوالس غفوســديف، نشــوء اإلســالم السياســي الراديــكايل واهنيــاره، ترمجــة 

حسان بستاين، دارالساقي، بريوت، الطبعة األوىل، 2005، ص 197 ــ 204.
اجليوسياســية،  الرؤيــة  القاعــدة:  تنظيــم  الشيشــاين،  بطــل  مــراد  انظــر:  التفصيــل،  مــن  ملزيــد    140

)      (

)      (
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يعتــرب يوســف العيريي141الشــخصية اجلهاديــة األهــم يف تطويــر خطــاب وممارســة 
تنظيــم القاعــدة املتعلقــة بقضــااي املــرأة وحتديــد أدوارهــا، وتلخــص ســريته حتــوالت تنظيــم 
القاعــدة واجلهاديــة الســعودية، فهــو املؤســس الفعلــي لفــرع تنظيــم القاعــدة يف الســعودية، 
الكتــب  العرب.وقــد أصــدر جمموعــة مــن  الــذي أطلــق عليــه قاعــدة اجلهــاد يف حزيــرة 
والرســائل خاصــة ابملــرأة ركــز فيهــا علــى ضــرورة اســتدخال النســاء يف األعمــال اللوجســتية 
علــى خــالف أبــو مصعــب الزرقــاوي، الــذي عمــل علــى إدماجهــا يف األعمــال القتاليــة 
،كمــا ســيأيت، وكان كالمهــا متأثــرا ابلتجربــة الشيشــانية وابلقائــد خطــاب وعلــى صــالت 

شخصية به على الرغم من عدم لقائهما خبطاب وجهاً لوجه142.

واالســرتاتيجية والبنيــة االجتماعيــة، مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية، أبــو ظــي، 
الطبعة األوىل، 2012، ص 125 ــ 134.

141 يوســف العيــريي )1974 ـــــ 2003(، يوســف بــن صــاحل بــن فهــد العيــريي، ويلقــب بــــ "البتــار"، 

ولــد عــام 1974 ألســرة مــن الطبقــة الوســطى، أصلهــا مــن القصيــم، مث اســتقر والــده مــع أســرته يف 
الدمــام، وقــد تــرك الدراســة وتوجــه إىل أفغانســتان وبــرع يف معســكرات التدريــب، ورجــع إىل الســعودية 
يف أواخــر عــام 1993 حيــث اعتقــل بعــد تفجــريات اخلــرب يف حزيــران /يونيــو 1996، مثّ أخلــي ســبيله 
يف حزيــران / يونيــو 1998. وهــو أول أمــري للقاعــدة يف الســعودية، وقــد قتــل العيــريي يف 31 أاير/ 

مايو 2003، أثناء مواجهات مع القوات السعودية.
142  عندما أتســس تنظيم القاعدة يف الســعودية على يد يوســف العيريي خالل عام 2002، ظهر 

خــالف كبــري بــني قيــادة تنظيــم القاعــدة وشــبكة الزرقــاوي حــول األولــوايت االســرتاتيجية للســلفية 
اجلهاديــة، حيــث اســتقر رأي بــن الدن والظواهــري، بعــد ســقوط نظــام طالبــان وفقــدان املــالذات 
اآلمنــة، علــى وجــوب بــدء العمليــات العســكرية يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن أجــل زعزعــة ثقــة 
الوالايت املتحدة حبليفتها، ويبدو أن قرار البدء بفتح ابب املواجهة مع النظام الســعودي قد تســبب 
خبالفــات داخــل الفــرع الســعودي، حيــث ُووجــه قــرار بــدء العمليــات ضــد النظــام مبعارضــة شــديدة مــن 
قبــل أمــري التنظيــم يوســف العيــريي، ومبوقــف حمايــد مــن قبــل البعــض اآلخــر مثــل عبــد العزيــز املقــرن. 
وحبســب حممــد التميمــي، وهــو أحــد املقربــني مــن تنظيــم القاعــدة يف الســعودية، وأحــد اجملاهديــن 
الســابقني، فــإن قــرار بــدء املواجهــة جــاء عــرب اجتهــاد شــخصي داخــل بعــض اخلــالاي الــي أسســها 
التنظيــم، وأمههــا اخلليــة الــي كان يرأســها تركــي الدنــدين، وخالــد احلــاج أبــو حــازم الشــاعر اللــذان 

ينتميان من اجلناح املتشدد يف التنظيم.
انظــر: أنتــوين كوردمســان ونــواف عبيــد، القاعــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية: التهديــدات املختلفــة 
 ،www.csis.org ،واملتطرفــني اإلســالميني، مركــز الدراســات االســرتاتيجية والدوليــة، واشــنطن

)      (
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كان يوســف العيــريي قــد أســس القاعــدة يف جزيــرة العــرب خــالل عــام 2002، 
ومتكــن مــن أتســيس شــبكة جهاديــة واســعة، وفــق برانمــج إيديولوجــي وتدريــب عســكري، 
مســتثمراً صالتــه اجلهاديــة املمتــدة لتوفــري متويــالت كافيــة. كمــا إنــه كان يتمتــع بتقديــر 
واحــرتام اجلهاديــني يف العــامل نظــراً لعمــق كتاابتــه وكثرهتــا، ونظــراً خلربتــه يف جمــال اإلنرتنــت، 
عــام 2001، كمنصــة جهاديــة  منــذ  الشــهري  اإللكــرتوين  "النــداء"  موقــع  أســس  فقــد 
تتضمــن أرشــيفاً مــن الكتــب والرســائل والفتــاوى واملقــاالت اجلهاديــة، وكان يقــوم إبدارة 
املوقع وحترير املواد وكتابة املقاالت ابمسه املســتعار "البتار". كما أســس "مركز الدراســات 
والبحــوث اإلســالمية"، الــذي كان نشــطاً يف نشــر الكتــب والدراســات اجلهاديــة العامليــة، 
وعمــل علــى إصــدار أحــد أهــم اجملــالت اجلهاديــة العامليــة، والــي محلــت اســم "صــوت 
جملــة  التنظيــم  وأصــدر  العــرب.  جزيــرة  القاعــدة يف  ابســم  انطقــة  وأصبحــت  اجلهــاد"، 
"معســكر البتــار"، وهــي جمّلــة خمتصــة ابجملــاالت العســكرية143. وقــد أصــدر التنظيــم أول 

جملة جملة جهادية نسائية محلت اسم "اخلنساء" يف أيلول/ سبتمرب 2004.

كــرس العيــريي يف كتاابتــه املتعلقــة ابملــرأة صــورًة مل تكــن متداولــه يف الفضــاء اجلهــادي 
الذكــوري، علــى الرغــم مــن أتكيــده أبن مــكان املــرأة  األساســي هــو البيــت ورعايــة األســرة، 
املــرأة اجملاهــدة يف عصــور اإلســالم املختلفــة. ويف رســالته  فعمــل علــى إحيــاء  منــوذج 
ســري  مــن  ســرد جمموعــة  العيــريي يف  األعــداء"، جيتهــد  النســاء يف جهــاد  بعنــوان"دور 
الّصحابيــات والّتابعيــات حــى الزمــن الراهــن ممــن شــاركن يف اجلهــاد بطرائــق خمتلفــة قتاليــة 
وغــري قتاليــة. ويؤكــد علــى دور املــرأة يف اجلهــاد بقولــه "ومل ينتصــر اإلســالم يف عصــوره 
الّزاهيــة علــى دول الكفــر األكثــر منــه عــّدة وعــدًدا، ومــااًل، إال ملــا كانــت املــرأة علــى 
قــدر املســؤولّية؛ فهــي الــي تــريب أوالدهــا علــى اجلهــاد، وهــي الــي تصــر وتصــرِّ 
أوالدهــا وزوجهــا علــى مواصلــة ذلــك الطريــق، فكانــت مقولــة القائــل: "وراء كّل رجــٍل 
عظيــم امــرأة" تنطبــق علــى نســاء املســلمن آنــذاك، فنقــول: "وراء كل جماهــٍد عظيــٍم 
امــرأٌة" ومــا حــرص أعــداء األّمــة علــى حتريــر املــرأة إال ألهنــم علمــوا أبّن املــرأة هــي قــوام 

مايو 2004، نشر على موقع إسالم ديلي، ص 9 ـــ11. 
143  صــدر مــن جملــة صــوت اجلهــاد )30( عــدداً، وقــد صــدر العــدد األول منهــا يف أيلــول/ ســبتمرب 

2003، أمــا جملــة معســكر البتــار، فقــد صــدر منهــا )22( عــدداً، ومل يصــدر مــن جملــة اخلنســاء ســوى 
عدد وحيد.

)      (
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األّمــة.. . إن املــرأة عنصــٌر مهــمُّ يف الّصــراع اليــوم جيــب حضورهــا وبــكل إمكانّياهتــا 
ــارًة عــن مكّمــل يف الّصــراع، كال، بــل إّن حضورهــا  وعواطفهــا، وحضورهــا ليــس عب

يعدُّ ركيزًة من ركائز الّنصر ومواصلة الّطريق"144.

وإذا كان العيريي يســرد ســري مناذج من نســاء شــاركن يف األعمال القتالية،فإنّه يركز 
علــى أن األدوار اللوجســتية هــي املطلوبــة مــن املــرأة املعاصــرة،  فهــو يقــول: إّن "ســبب 
ــاه أبّن املــرأة إذا اقتنعــت أبمــر كانــت  خماطبتنــا يف هــذه الورقــات املــرأة، هــو مــا رأين
أعظــم حافــٍز للرجــال علــى أدائــه، وإذا عارضــت أمراًكانــت مــن أعظــم املوانــع لــه . . 
. حنــن ال نريــد منــك أن تدخلــي أرض املعركــة ملــا فيــه مــن تبــّذل وفتنــة، ولكّننــا نريــد 
منــك أن تقتــدي بنســاء الســلف يف حتريضهــن علــى اجلهــاد، وإعدادهــن لــه ويف 
انتصــار  بــكّل شــيء مقابــل  صرهــن علــى هــذا الطريــق، ويف شــوقهن للمشــاركة 
اإلســالم . . . فأقــل مــا يطلــب منــك يف حــال خــروج الرجــال إىل اجلهــاد أن تســكي 
وترضــي مبــا أمــر هللا بــه، واعلمــي أنّــك حــن تثنــن الرجــال عــن اجلهــاد، ســواء كانــوا 

أبناء أو زوجاً أو إخوة فإّن هذا نوٌع من الصّد عن سبيل هللا، ال يرضاه أبدًا"145.

ال يعتــرب العيــريي - علــى وجــه العمــوم- شــاذاً يف بيــان دور املــرأة يف اجلهــاد يف 
اإلســالم عمومــاً واملذهــب احلنبلــي الوهــايب خصوصــاً، ففتــاوى هيئــة كبــار العلمــاء يف 
الســعودية حافلــة يف تقريــر املســألة.ولكن العيــريي قــد اســتخدم اجملــال الفقهــي التقليــدي 
وطبقــه علــى األنظمــة املعاصرة.ويتنــاول تنظــريه األساســي اجلهــاد التضامــين يف حــال جهــاد 
دفــع االحتــالل،مثّ يســحبه علــى احلكومــات يف العاملــني العــريب واإلســالمي. وقــد ذهــب 
العيــريي يف آرائــه إىل مــا قــرره، بوجــه عــام، معظــم علمــاء الوهابيــة، فالشــيخ علــي اخلضــري 
يقــول: ليــس علــى املــرأة جهــاد مســلح .. أمــا دفاعهــا عــن نفســها إن صــال عليهــا 
صائــل؛ فنعم.لكــن إن رأى أهــل اجلهــاد أو علماؤهــم إشــراك بعــض النســاء للحاجــة، 
فــال مانــع بعــد إذن أهــل اجلهــاد أو علمائهــم ـ ألن بعــض الصحابيــات كــن خيرجــن 
للجهــاد. وإن مل يتيســر مــا قلنــا فعليــِك جهــاد مــن نــوع آخــر، وهــو دعــم اجملاهديــن 

علــى   ،4 واجلهــاد، ص  التوحيــد  منــرب  األعــداء،  جهــاد  يف  النســاء  دور  العيــريي،  يوســف    144

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.html:الرابط
145  املرجع السابق، ص 17.
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ابملــال والعلــم والدعــاء والقلــم، وتربيــة أوالدك علــى روح اجلهــاد ومعــاداة الكفــار 
وبغضهم. وتبقى املرأة عند أوالدها، وتدعم عوائل اجملاهدين واألسرى"146.

دفــع يوســف العيــريي التنظــري حــول مشــاركة املــرأة يف األعمــال اجلهاديــة القتاليــة إىل 
غاايتــه القصــوى رغــم طلبــه مــن املــرأة القيــام بــدور املســاندة،دون القتــال يف أرض املعــارك. 
فقــد كتــب رســالة جتيــز قيــام املــرأة بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة بعنــوان "هــل انتحــرت حــواء 
أم استشــهدت؟" بعــد أن قامــت حــواء براييــف الشيشــانية بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة. وقــد 
ذكــر العيــريي أن ســبب أتليــف كتابــه هــو الــرد علــى مــن أنكــر علــى حــواء تنفيذهــا للعمليــة 
ابعتبــار ذلــك فعــاًل غــري مشــروع، وعلــى مــن اعتربوهــا منتحــرة وليســت شــهيدة، فيقــول: 
"بعدمــا فــرح أنصــار اجلهــاد مبــا بذلتــه أختنــا، ويف الوقــت الــذي مل تــزل ألســنتنا تلهــج 
ابلدعــاء هلــا والرتحــم عليهــا، جــاءان عــن طريــق الريــد مــا يعكــر صفــو فرحتنــا، ومل 
يعكــر صفوهــا مــا جــاءان مــن عــدو أو مــن حاســد، كال. ولكــن الــذي عكــر صفــو 
فرحتنــا مــا جــاءان مــن بضعــة أشــخاص حنســن هبــم الظــن أهنــم يريــدون اخلــري والنصــح، 
ولكنهــم أخطــؤوا فوصمــوا ســيدة اجملاهــدات يف الشيشــان حــواء براييــف، وصموهــا 
ابملنتحــرة وقالــوا أبهنــا قتلــت نفســها وال جيــوز هلــا ذلــك الفعــل، كمــا أنــه ال جيــوز لنــا 

ذكر خرها يف موقعنا بل ينبغي اإلنكار عليها وأمثاهلا"147.

ميتــدح العيــريي حــواء ومــا قامــت بــه ويشــن محلــة شــعواء علــى مــن ذكرهــا بســوء 
ويعتربهــا مثــااًل وقــدوة للجهــاد والفــداء، ويقــول "إن األمــة تعــودت أن تســمع يف اترخيهــا 
فــداء الرجــال لدينهــم أبرواحهــم، ولكــن عهدهــا مبــا ســطرته النســاء بدمائهــن بعيــد. 
وإن الفتــاة الشــهيدة   إن شــاء هللا   حــواء براييــف هــي مــن مجلــة النســاء القالئــل الــي 
ســيحفظ التاريــخ امسهــا خالــدًا، فهــي ضربــت أروع األمثلــة ابلفــداء. فحــق للــروس 
بعــد عمليتهــا أن ينتظــروا املــوت مــن كل مــكان، وحــق هلــم أن متتلــئ قلوهبــم رعبــاً مــن 

علــى  واجلهــاد،  التوحيــد  منــرب  جهــاد،  املــرأة  علــى  هــل  اخلضــري،  خضــي  بــن  علــي  انظــر:    146

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.html:الرابط
147  انظــر: يوســف العيــريي،  هــل انتحــرت حــواء أم استشــهدت؟، ص 2، منــرب التوحيــد واجلهــاد، 
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فتــاة كهــذه، وحــق لــكل حاســد أن ميــوت غيظــاً مــن بطولتهــا، وآن لــكل متخــاذل أن 
يــدس رأســه يف الــرتاب، فقــد فعلــت مــا مل يفعلــه كثــري مــن الرجــال، وحــق لــكل مناصــر 
أن يتحّفــز شــوقاً ليقــّدم مثلمــا قدمــت، وحــق لــه أن يرفــع رأســه أبن ظهــر يف األمــة 

مثل هذه النماذج. وحنن على يقن أن أمة فيها أمثاهلا لن تعدم اخلري إبذنه"148.

تطــّورت أدوار املــرأة داخــل تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ببــطء مــن خــالل القيــام 
أبدوار تضامنية لوجســتية يف ســياق املواجهة مع الســلطات الســعودية، واقتصرت مهامها 
علــى اجلانــب اإلعالمــي ومجــع التربعــات واألمــوال ورعايــة أســر املعتقلــني، ومل تشــارك يف 
أي عمليــات قتاليــة. وقــد متكــن تنظيــم القاعــدة يف الســعودية مــن شــن جمموعــة مــن 
العمليــات املســلحة، إال أن الســعودية متكنــت مــن اســتيعاب اهلجمــات، وابشــر بشــن 
محلة دعائية واسعة انجحة عملت على حرمان التنظيم من عمليات التجنيد واملالذات 
اآلمنــة. كمــا قامــت أجهــزة األمــن الســعودية ابخــرتاق خــالاي التنظيــم، ومتابعــة قيادتــه، 
وإصــدار قائمــة ابملطلوبــني الرئيســيني مــن أعضائه149.وحبلــول عــام 2005 تراجــع تنظيــم 
القاعــدة يف الســعودية، ومتــت حماصــرة بقيــة أعضــاء التنظيــم الذيــن مل يعتقلــوا أو يقتلــوا، 
وجنــح بعــض املطلوبــني ابخلــروج إىل العــراق للمشــاركة يف القتــال الدائــر ضــد االحتــالل 

األمريكي150.

148  املرجع السابق، ص3.

149  مت قتــل خالــد احلــاج اليمــين )أحــد قيــادات فــرع القاعــدة يف الســعودية( يف مهمــة خاصــة قامــت 

هبــا أجهــزة األمــن الســعودي بتاريــخ 15 آذار/ مــارس 2003، ومتكنــت األجهــزة األمنيــة مــن قتــل 
يوســف العيــريي يف 31 أاير/ مايــو 2003، أثنــاء متابعتــه أمــام أحــد احلواجــز األمنيــة، وتــوىل القيــادة 
بعــده عبــد العزيــز املقــرن، الــذي قتــل هــو اآلخــر يف 19 حزيــران/ يونيــو 2004. وقــد ســاهم مقتــل 
قــادة التنظيــم مــن الصــف األول يف إضعــاف التنظيــم وختبطــه، وبــدا واضًحــا ضعــف كفــاءة وخــربة وقــدرة 

القيادات اجلديدة للتنظيم.
انظــر: جمموعــة األزمــات الدوليــة، اململكــة العربيــة الســعودية، مــن هــم اإلســالمويون؟، 21 أيلــول 
2004، التقريــر رقــم 31 للمجموعــة الدوليــة ملعاجلــة األزمــات )الشــرق األوســط(، ص 14 ــــ 15، 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20 :على الرابط
150  أثبتــت النتائــج الكارثيــة لفــرع القاعــدة يف الســعودية افتقــاره حلاضنــة شــعبية، وبرهنــت علــى أن 

قــوة اجلهاديــة الســعودية ترتكــز علــى مشــاركتها اخلارجيــة التضامنيــة يف حــال وجــود احتــالل وقضيــة 
واضحــة العدالــة، حيــث بــدت اســرتاتيجية الزرقــاوي يف العــراق صائبــة وأكثــر جناعــة وأشــد فاعليــة. وقــد 

)      (

)      (

)      (
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ســوف تشــهد الســعودية أول حالــة جهاديــة نســائية مــع "زوجــة صــاحل العــويف"، 
عندمــا ألقــت الســلطات الســعودية القبــض علــى فوزيــة العــويف وأبنائهــا، خــالل مدامهــة 
شقة يف حي امللك فهد يف الرايض يف شهر يوليو/ متوز 2004. كانت فوزيّة يف الشّقة 
مــع عــدد مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة، وقــد قُتــل اثنــان منهــم، وأصيــب ثالثــة. وقــد 
وجــدت قــوات األمــن الســعوديّة، يف ثالجــة الشــقة، رأس الرهينــة األمريكــي جونســون، 
الــذي قتلتــه القاعــدة يف الســعودية، مث صــدر قــرار إبطــالق ســراح فوزيّــة مراعــاة لوضعهــا 

كامرأة وحاجة أبنائها لرعايتها وإعادة أتهيلهم نفسيًا151.

ظهــر تنامــي دور املــرأة مــن خــالل إصــدار أول جملــة إلكرتونيــة جهاديــة نســائية 
محلــت اســم "اخلنســاء" يف أيلــول/ ســبتمرب 2004، عــن "املكتــب اإلعالمــي النســوي 
جبزيــرة العــرب"، وكانــت مشــرفتها "أم أســامة"، وهــي ســيدة مصريــة اعتقلتهــا الســلطات 
الســعودية لنشــاطها يف الــذراع اإلعالميــة النســائية للتنظيــم، واعرتفــت أبهنــا مســؤولة عــن 
حتريــر اجمللــة. وكان التلفزيــون الســعودي قــد بــث اعرتافــات لـــ"أم أســامة" توضــح فيهــا أهنــا 
اإللكــرتوين. مــن خــالل موقعهــا  "القاعــدة"  لـــتنظيم  بـ"مهــام لوجيســتية"  تقــوم  كانــت 

ابإلضافــة إىل ذلــك، متثــل دور أم أســامة ابإلشــراف علــى تدريــب "جماهــدات القاعــدة"، 
وحترير القســم النســائي ملنشــوراهتا يف الســعودية. وحبســب املصادر الســعودية تراجعت "أم 
أســامة" عن أفكار "القاعدة" بعد خضوعها لربانمج "املناصحة"، وأعلن تنظيم القاعدة 

بــدأ عــدد مــن رمــوز القاعــدة يف جزيــرة العــرب ابالحنيــاز إىل الزرقــاوي وشــبكته عــن طريــق الرســائل 
الصوتيــة واملرئيــة واملكتوبــة، حيــث أصــدر صــاحل العــويف عــدة إصــدارات يؤيــد فيهــا مــا يقــوم بــه الزرقــاوي 
يف العــراق، والتحــق عــدد كبــري مــن أعضــاء القاعــدة يف الســعودية بشــبكة الزرقــاوي، وعلــى رأســهم عبــد 
هللا الرشــود، األمــر الــذي ســاهم يف جتــاوز بعــض اخلالفــات بــني رؤيــة تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن الدن 

ورؤية شبكة الزرقاوي.
انظــر: أنتــوين كوردمســان ونــواف عبيــد، القاعــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق ص 13 

ـــ 18.
151  انظر: زوجة زعيم القاعدة يف الســعودية تناشــد القيادة الســعودية مســاعدهتا، العربية نت، 20 

https://www.alarabiya.net/arti- الرابــط:  علــى   ،2005  مــارس
cles/2005/03/20/11390.html

)      (
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طردها ووصفها بـ"املنافقة"152.

مل يصــدر مــن جملــة اخلنســاء ســوى عــدد وحيــد تضّمــن جمموعــة مــن املقــاالت أبمســاء 
نســائية حركيــة أمثــال: أثــري اخلالــدي، وأم املقــداد، وأم رعــد التميمــي، وغيــداء احلــريب، وأم 
بدر، وأســرية اجلهاد. وقد حددت مقدمة العدد مهام وأدوار املرأة يف اجلهاد جاء فيها: 
يف  أبيديناوأطفالنــا  أســلحتنا  بعباءاتنــا.  متشــحات  خبُمــران،  متلفعــات  "ســنقف 
أحضانناوكتاب هللا وســنة نبينا مرشــدان وهادينا.. . إن دماء أزواجنا وأشــالء أطفالنا 
قــرابن نتقــرب يــه إىل هللا حــى ييســر لنــا املــوىل الشــهادة يف ســبيله . . . لقــد هبــت 
املــرأة حبســب مــواد اجمللّــة كانــت  رايح اجلنــة ".ورغــم املقدمــة البالغيــة، إال أن أدوار 

تنحصر على املهام اللوجستية غري القتالية153.

إىل حقيقــة ضعــف  يشــري  اخلنســاء  جملــة  مــن  إضافيــة  أعــداد  إصــدار  عــدم  إّن   
وتفــكك التنظيــم يف تلــك املرحلــة. فقــد دخــل تنظيــم القاعــدة يف الســعودية منــذ هنايــة عــام 

2005 يف مرحلة من التفكك واالهنيار154.

ولعــّل هــذا الرتاجــع والتصــدّع يف قــدرات القاعــدة يف الســعودية، هــو مــا أطلــق العنــان 
لــربوز نشــاط نســائي جهــادي مــن قبــل زوجــات وأقــارب اجلهاديــني اللــوايت بــدأن ينشــطن 

http://:152  انظر: اجملالت النســائية الصادرة عن التنظيم اإلرهايب، موقع الســكينة، على الرابط

www.assakina.com/center/parties/60180.html
153  انظــر: اخلنســاء، جملــة دوريــة تصــدر كل شــهر عــن املكتــب اإلعالمــي النســوي جبزيــرة العــرب، 

العدد األول.
154  حبســب تومــاس هيغهامــر فقــد تضافــرت ثالثــة عوامــل علــى إفشــال مشــروع اجلهــاد يف اجلزيــرة 

العربيــة: األول؛ هــو قــوة الدولــة الــي اســتطاعت مبــا متلكــه مــن مــوارد غــري حمــدودة واســرتاتيجية فاعلــة 
العــرب،  القاعــدة يف جزيــرة  تنظيــم  أطلقهــا  الــي  العســكرية  احلملــة  تعطيــَل  اإلرهــاب  يف مكافحــة 
ابإلضافــة إىل أّن اســتهداف التنظيــم ملدنيــني مســاملني مــن املســلمني قــد أدى إىل تراجــع شــعبيته 
واحنســارها. والعامــل الثــاين؛ هــو غيــاب الدعــم الشــعي ملشــروع التنظيــم واالعتقــاد العــام أبن املســلحني 
ثوريــون عازمــون علــى إشــاعة الفوضــى. والعامــل الثالــث؛ هــو حــرب العــراق الــي شــطرت احلركــة 

اجلهادية السعودية، وأضعفت جهود التعبئة الي بذهلا التنظيم.
انظــر: تومــاس هيغهامــر، اجلهــاد يف الســعودية: قصــة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، الشــبكة العربيــة 

لألحباث والنشر، بريوت، ط1، 2013، ص 324 ــ 325.

)      (

)      (
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يف العــامل االفرتاضــي للدفــاع عــن قضــااي املعتقلــني واملالحقــني، بعــد أن تعمقــت قناعتهــن، 
لدوافــع دينيــة وإيديولوجيــة ونفســية، بضــرورة االخنــراط بصــورة أكــرب يف احلــركات اجلهاديــة. 
العــراق  أمنــاً، خباصــةيف  للبحــث عــن مــالذات أكثــر  وبــدأ بعضهــّن ابلتفكــري ابهلجــرة 
واليمــن؛ كمــا حــدث مــع وفــاء اليحــىي، وهــي مطلقــة مــن جهــادي ســعودي قاتــل يف 
أفغانستان، نشطت منذ 2005 على املنتدايت اجلهادية،وكانت معجبة بزعيم القاعدة 
يف العــراق أبــو مصعــب الزرقــاوي، غــادرت إىل هنــاك وتزوجــت منه،وســنفّصل يف ذلــك 

القسم الثاين من الكتاب155.

بعــد تفــكك تنظيــم القاعــدة يف الســعودية توّجــه مــن تبقــى مــن جهاديــي الســعودية 
إىل ســاحات جهاديــة جديــدة، ويف مقدمتهــا العراق.ولكــن قاعــدة اجلهــاد يف جزيــرة 
العــرب ســوف تعــاود الظهــور عــرب البوابــة اليمنيــة الــي متكنــت مــن أتســيس فــرع قاعــدة 
اجلهــاد يف جزيــرة العــرب-أرض اليمــن يف شــباط/ فربايــر 2006، بزعامــة أمــري القاعــدة 
يف اليمــن أبــو بصــري الوحيشــي156، بعــد أن متكــن )23( مــن معتقلــي القاعــدة يف ســجن 

األمن السياسي يف صنعاء من اهلرب157.

155  ملزيــد مــن التفصيــل، انظــر: الذكــرى العاشــرة لتفجــريات محــراء الــرايض: قصــة املــرأة الســعودية 

الــي ســافرت أبطفاهلــا للعــراق مــن أجــل "اجلهــاد" وتزوجــت الزرقــاوي، صحيفــة الشــرق األوســط، 11 
.http://archive.aawsat.com/details :مايو 2013، على الرابط

156  أبــو بصــري الوحيشــي )1976 ــــ 2015(، انصــر عبــد الكــرمي عبــد هللا الوحيشــي امللقــب بـ"أبــو 

بصــري" غــادر منزلــه يف حمافظــة البيضــاء الشــمالية خــالل التســعينيات للذهــاب إىل أفغانســتان، حيــث 
أصبــح مــع مــرور الوقــت ســكرترياً ألســامة بــن الدن. وهــو مــن مواليــد عــام 1976 مــن قريــة مرتعــة يف 
مدينــة البيضــاء احلدوديــة بــني جنــوب اليمــن والشــمال، وبعــد الغــزو األمريكــي ألفغانســتان دخــل إيــران 
حيــث اعتقــل هنــاك،  وُســلِّم  إىل اليمــن وجــرى إيداعــه الســجن يف صنعــاء. وتســلم الوحيشــي قيــادة 
الــــ22، يف شــباط/ فربايــر  أبــو علــي احلارثــي، ومتّكــن مــع جمموعــة  تنظيــم القاعــدة يف اليمــن بعــد 
2006، مــن الفــرار مــن الســجن، وأعلــن  رمسيــاً تعيينــه قائــداً لـ"القاعــدة" يف اليمــن يف حزيــران/ يونيــو 
2007. وكانــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار قــد اســتهدفت الوحيشــي يف مدينــة املــكال مبحافظــة 
حضرمــوت يف 9 حزيــران/ يونيــو 2015، وأعلــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب عــن مقتلــه يف 16 

حزيران/ يونيو 2015.
157  انظــر: عبــد اإللــه حيــدر شــائع، تنظيــم القاعــدة يف اليمــن مــن احمللــي إىل اإلقليمــي والــدويل، مركــز 

http://studies.aljazeera.net/  :اجلزيــرة للدراســات، 20 ينايــر 2010، علــى الرابــط
reports/2010/201172119158421200.htm

)      (

)      (

)      (

http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
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شــهد اليمن)مطلــع كانــون اثين/ ينايــر 2009( تطــوراً كبــرياً يف مســار القاعــدة يف 
اليمــن والســعودية،  القاعــدة يف  اندمــاج تنظيمــي  اليمــن، وذلــك عقــب اإلعــالن عــن 
وتشكيل "قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب"158، بقيادة اليمين انصر عبد الكرمي الوحيشي 

)أبو بصري(، وانئبه الّسعودي سعيد علي الّشهري )أبو سفيان األزدي(159.

البوابــة  عــرب  القاعــدة  صفــوف  يف  القتاليــة  غــري  اللوجســتية  املــرأة  أدوار  تطــّورت 
الســعودية مث اليمنيــة، فبــدت املــرأة  أكثــر إصــراراً علــى القيــام أبدوار لوجســتية واملغامــرة 
اباللتحــاق يف أماكــن خطــرة، وهــو مــا ظهــر مــع وفــاء الشــهري الــي التحقــت برفقــة أبنائهــا 
مــارس  2009،  آذار/  اليمــن يف 12  الشــهري يف  ســعيد  بزوجهــا  الثالثــة  وأطفاهلــا 
وابشــرت القيــام أبدوار إعالميــة مــن خــالل مؤسســة املالحــم لإلنتــاج اإلعالمــي التابعــة 
للتنظيم.وقــد أصــدرت املؤسســة جملــة "صــدى املالحــم" الــي قــام بتأسيســها أبــو مهــام 
القحطــاين، وصــدر العــدد األول منهــا يف كانــون اثين/ ينايــر 2008160. وتضمنــت اجمللّــة 
ابابً خيــص النســاء  بعنــوان "حفيــدات أم عمارة"،أصبحــت وفــاء الشــهري، والــي كانــت 

158  انظــر: اإلعــالن عــن أتســيس قاعــدة اجلهــاد يف جزيــرة العــرب، مــن هنــا نبــدأ ويف األقصــى نلتقــي: 

كلمــات قــادة قاعــدة اجلهــاد يف جزيــرة العــرب، شــريط مرئــي، 1/23/ 2009، مؤسســة املالحــم، 
https://archive.org/details/here_we_start :على الرابط

159  ســعيد الشــهري )1973 ــــ 2013(، هــو ســعيد علــي جابــر الشــهري، ســعودي ولــد يف 12 

أيلــول/ ســبتمرب 1973 ابلســعودية، وكنيتــه أبــو ســفيان األزدي الشــهري، كان يعمــل ضابطًــا ابألمــن 
الداخلــي الســعودي قبــل أن يســافر إىل أفغانســتان قبــل أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 2001. 
معتقــل  إىل  نقلــه  ذاتــه، ومت  العــام  مــن  ديســمرب  األمريكيــة يف ابكســتان يف  القــوات  اعتقلتــه  وقــد 
جوانتاانمــوا حيــث قضــى فيــه مخــس ســنوات. مثّ مت تســليمه بعدهــا للســعودية، حيــث التحــق بربانمــج 
"املناصحــة" الــذي تنظمــه وزارة الداخليــة الســعودية، مــن أجــل مراجعــة األفــكار والتخلــي عــن العمــل 
املســلح. بعــد االنتهــاء مــن برانمــج املناصحــة غــادر الشــهري الســعودية متجًهــا إىل اليمــن، حيــث 
أصبــح الرجــل الثــاين يف التنظيــم بعــد انصــر الوحيشــي، وقــد تعــرض الشــهري لثــالث حمــاوالت الغتيالــه 

قبل أن يعلن  التنظيم عن مقتله يف 17 متوز/ يوليو 2013 عن طريق طائرة أمريكية بدون طيار.
160  أعلــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب عــن مقتــل القحطــاين عــام 2010، وأصــدر ســرية 

جهاديــة تؤكــد علــى أتسيســه ملؤسســة املالحــم، ودوره يف التنظيــم، انظــر: أبــو خالــد العســريي، ســرية 
https:// :الشهيد أبو مهام القحطاين، سلسلة شهداء اجلزيرة )4(، مؤسسة املالحم، على الرابط

ia902609.us.archive.org/17/items/shamikh_118/4.pdf

)      (

)      (

)      (

https://archive.org/details/here_we_start
https://ia902609.us.archive.org/17/items/shamikh_118/4.pdf
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تكتب حتت اســم "أم هاجر األزدية"، أحد كتابه األساســيني، إضافة إىل نســاء أخرايت 
كتن أبمساء حركية أمثال: أم عبد الرمحن، وأم احلسن املهاجرة، وعاشقة الشهادة.

ركــزت املضامــني اخلطابيــة لكاتبــات صــدى املالحــم، يف ابب حفيــدات أم عمــارة، 
علــى أدوار املــرأة اللوجســتية غــري القتاليــة يف اجلهــاد، وقــد خلصتهــا أم عبــد الرمحــن يف 
خدمــة اجملاهديــن كإعــداد الطعــام ومســاعدة اجلرحــى، والدفــاع عــن اجملاهديــن مــن خــالل 
املشــاركة اإلعالميــة، ومســاعدة اجملاهديــن ماليــاً جبمــع التربعات،واالهتمــام برتبيــة األبنــاء 
والصــرب والزهــد والدعــاء للمجاهديــن161. وكتبــت أم هاجــر األزديــة عــن ســري النســاء 
كنمــاذج لالقتــداء، وكتبــت مقــااًل بعنــوان "خدجيــة .. قــدوة حســنة"162. ويف الســياق ذاتــه 
كتبــت أم احلســن املهاجــرة مقــاالً بعنــوان "رســالة ملــن حتــب هللا ورســوله"، تســرد فيهــا 

قصص بعض نساء السلف كعربة للصرب والزهد واجلهاد163.

ويبــدو أن اســتجابة النســاء كانــت ضعيفــة يف تلبيــة طمــوح اجلهــادايت، وخصوصــاً 
نســاء اجملاهديــن اللــوايت مل يكــّن علــى قــدر التوقعــات؛ حيــث كتبــت مــن تطلــق علــى 
نفســها "عاشــقة الشــهادة" مقالــة تقريعيــة ألزواج اجلهاديــني حتثهــن علــى الطاعــة والصــرب 
والتضحيــة، وتقــول: "وهللا إنــه ليحزنــي حــن علمــت أن بعــض نســاء اجملاهديــن ال 
يســاندن أزواجهــن وال يعينوهنــم وال يصروهنــم ويشــجعوهنم علــى اجلهــاد واهلجــرة 

والنصرة"164.

متثّلت احلالة األكثر بروزاً يف اجلهادية النســائية الســعودية يف شــخصية هيلة القصري 
املعروفة بكنية "أم الرابب"، والي أطلقت عليها وســائل اإلعالم الســعودية لقب "ســيدة 

161  انظــر: أم عبــد الرمحــن، دور املــرأة يف اجلهــاد، صــدى املالحــم، جملــة دوريــة يصدرهــا تنظيــم قاعــدة 

اجلهاد يف جنوب جزيرة العرب،  العدد4، 1429هـ، ص 26 ـ 37.
162  انظــر: أم هاجــر األزديــة، خدجيــة .. قــدوة حســنة، صــدى املالحــم، جملــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب، العدد التاسع، 1430 هـ، ص 46.
163  أم احلســن املهاجــرة، رســالة ملــن حتــب هللا ورســوله، صــدى املالحــم، جملــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب، العدد العاشر 1430 هـ، ص 51.
164  عاشــقة الشــهادة، اي زوجــة اجملاهــد، صــدى املالحــم، جملــة دوريــة تصــدر عــن تنظيــم قاعــدة 

اجلهاد يف جزيرة العرب، العدد السادس عشر 1432 هـ، ص 47.

)      (

)      (

)      (

)      (
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نساء تنظيم القاعدة". وقد اعتقلتها السلطات السعودية يف 24 آذار/ مارس 2010، 
وحكم عليها ابلســجن  ملدة 15 عاماً بعد أن وجهت هلا 18 هتمة، من بينها االنتماء 
إىل تنظيم القاعدة، ومســاعدة القاعدة بتقدمي خدمات لوجســتية، والقيام بعملية غســيل 
أمــوال عــرب مجــع التربعــات وإرســاهلا إىل القاعــدة يف اليمن165.وقــد كتبــت وفــاء الشــهري 
مقــااًل عقــب اعتقــال صديقتهــا هيلــة القصــري يف جملــة "صــدى املالحــم" بعنــوان "أحقــاً 
أســرت اي أم الــرابب"، وصفتهــا فيهــا ابملربيــة الــي كانــت أتمــر ابملعــروف وتنهــى عــن املنكــر 
وابلســاعية على رعاية األرامل واألطفال، وشــنت محلة على الســعودية العتقاهلا النســاء، 

الاليت وصفتهن ابلعفيفات. ودعت النساء إىل اهلجرة واجلهاد166.

إذا كان تنظيــم القاعــدة عمومــاً وفرعــه يف جزيــرة العــرب خصوصــاً قــد أســند للمــرأة 
أدواراً لوجســتية يف هياكلــه التنظيميــة وخصوصــاً اإلعالميــة ومجــع التربعــات املاليــة، فــإن 
التحــول حنــو اســتدخال املــرأة يف األعمــال القتاليــة جــاء عــن طريــق شــبكة الزرقــاوي وتنظيــم 
الدولــة اإلســالمية؛ حيــث أُعطيــت املــرأة أدواراً تتجــاوز تــراث اجلهاديــة احملليــة والتضامنيــة 
العصــاابت  حــرب  مــن  واالنتقــال  اجلهاديــة  األبعــاد  دمــج  نظريــة  خــالل  مــن  والعامليــة 

والنكاية إىل حروب السيطرة والتمكني إلقامة الدولة وأتسيس اخلالفة.

 الدولة اإلسالمية والتحول يف دور"املرأة اجلهادية"
كان يوســف العيــريي مؤســس فــرع تنظيــم القاعــدة يف الســعودية قــد وضــع األســس 
النظرية ملوقع املرأة يف احلركة اجلهادية وســاهم ابســتدخال النســاء يف األعمال اللوجســتية 
داخــل تنظيــم القاعــدة، لكــن أبــو مصعــب الزرقاوي167عمــل علــى إدمــاج املــرأة يف األعمال 

165  سيأيت مزيد من التفصيل يف ذلك يف القسم الثاين من الكتاب.

166  انظــر: أم هاجــر األزديــة، أحقــا أســرت اي أم الــرابب، صــدى املالحــم، جملــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب، العدد الثالث عشر 1431 هـ، ص 50.
167  أبــو مصعــب الزرقــاوي )1966 ـــــ 2006(، أمحــد فضيــل نــزّال اخلاليلــة، مــن مواليــد مدينــة 

الزرقــاء يف األردن بتاريــخ 20 تشــرين أول/ أكتوبــر 1966، ينتمــي إىل قبيلــة "بــين حســن". انقطــع 
عــن الّدراســة بعــد أن أكمــل الصــّف الثّــاين اثنــوي. ويف عــام 1989 غــادر إىل أفغانســتان عــن طريــق 

)      (

)      (
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القتاليــة وغــرب القتاليــة داخــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية.وقد شــكلت اإليديولوجيــة الوهابيــة 
والتجربــة اجلهاديــة الشيشــانية خيطــاً انظمــاً لتصــورات كال الرجلــني وممارســاهتما العنيفــة. 
كمــا كان القائــد الســعودي للجهاديــني العــرب يف أفغانســتان خطــاب )ســامر ســويلم( 

منوذجهما وقدوهتما املفضلة168.

بيشاور يف ابكستان، وعاد إىل األردن يف مطلع عام 1993، حيث التقى ابملقدسي، واعتقل على 
خلفية االنتماء إىل تنظيم "بيعة اإلمام"، وحكم عليه ابلسجن خلمسة عشر عاًما. ويف عام 1999 
، وغــادر يف صيــف العــام ذاتــه إىل ابكســتان مث أفغانســتان. ويف بدايــة عــام 2000  خــرج بعفــٍو ملكــيٍّ
اســتقر الزرقــاوي يف "هــريات"، وأســس هبــا معســكرًا تدريبيًّــا عقــب هجمــات احلــادي عشــر أيلــول 
2001. وبعــد االحتــالل األمريكــّي للعــراق يف آذار 2003 بــدأ الّزرقــاوي مــن خــالل شــبكته بتنفيــذ 
حــرب عصــاابت واســعة، واعتمــد تكتيــكاٍت قتاليّــٍة عنيفــٍة، وانضــم إليــه عــدٌد مــن املقاتلــني العــرب 
تنظيــم  الّزرقــاوي وتنظيمــه "التوحيــد واجلهــاد" إىل  انضــم  العراقيّــني، وقــد  واألجانــب ابإلضافــة إىل 
القاعدة بتاريخ 17 تشرين أول/أكتوبر 2004، ويف التَّاسع من حزيران/ يونيو 2006  متَّ اإلعالن 

عن مقتل الزَّرقاوي، وذلك عن طريق غارة جوية أمريكية.
168  بــرزت شــبكة الزرقــاوي خــالل أزمــة اخلليــج الثانيــة 1990، فقــد شــكل احلــدث منعطًفــا حامًســا 

ــلفية اجلهاديّــة العامليــة، بعــد الــوالدة األوىل لتنظيــم القاعــدة يف أفغانســتان، حــني كانــت  يف تبلــور السَّ
ســاحة رئيســية للحــرب البــاردة وقبلــة للجهاديــني. وقــد تزامــن ســطوع جنــم الزرقــاوي مــع حلــول العوملــة 
وثــورة االتصــاالت، وســرعان مــا انتقــل الزرقــاوي مــن شــخٍص مغمــور يف مدينــة الزرقــاء األردنيــة إىل 
أحد أهم الشــخصيات اجلهادية يف العامل، وكان قبل ذلك قد قرر الذهاب إىل أفغانســتان للمشــاركة 
يف اجلهــاد األفغــاين، عــن طريــق بيشــاور يف أفغانســتان، حيــث اســتقر يف مدينــة جــالل آابد، وهــي 
إحــدى ضواحــي بيشــاور، الــي تعتــرب القاعــدة اخللفيّــة للمجاهديــن العــرب واألفغــان، الــي يوجــد فيهــا 
"بيــت األنصــار" الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن الدن، و"مكتــب اخلدمــات" الــذي يتبــع عبــد 
هللا عــزام، وهــي حمطّــات أوىل الســتقبال املتطوعــني.ويف هــذه األثنــاء تعــرَّف الزرقــاوي ألولِّ مــرة علــى 
أبــو عبــدهللا املهاجــر، وأيب حممــد املقدســي يف بيشــاور، عــن طريــق أيب الوليــد األنصــاري الفلســطيين 

املقرَّب من أيب قتادة الفلسطيين.
 شهد الزَّرقاوي اغتيال عبد هللا عزام يف بيشاور يف أيلول/ سبتمرب 1989، وشارك يف املوجة الثانية 
الديــن  قلــب  مبعســكرات  والتحــق  األفغانيــة،  اجلهاديــة  الفصائــل  بــني  األهليّــة  احلــرب  معــارك  مــن 
حكمتيــار، إىل جانــب جــالل الّديــن حقــاين، وكان قــد تــّدرب يف عــدة معســكرات، وخاصــة معســكر 
"صــدى". عــاد الّزرقــاوي إىل األردن عــام 1993، وبــدأ ابالتصــال ابملقدســّي للعمــل ســوايًّ علــى نشــر 
الســلفية اجلهاديّــة وأســس مــع املقدســي مجاعــة جهاديــة عرفــت ابســم "بيعــة اإلمــام"، وســرعان مــا 
اعتقل يف 29 آذار/ مارس عام 1994. وبعد خروجه من السجن بعفو ملكي مشل كافة السُّجناء 
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إّن إحــدى املســائل الالفتــة يف ســرية الزرقــاوي هــي إدراكــه املبكــر ألمهيــة شــبكات 
املصاهــرة وأنســاق القرابــة وعالقــات الصداقــة يف أتســيس جمتمــع جهــادي متماســك، فقــد 
زّوج إحدى شــقيقاته من اجلهادي أبو قدامة صاحل اهلامي يف بيشــاور 1991، وكذلك 
زّوج شــقيقته مرمي من اجلهادي أبو حســن هيثم مصطفى عبيدات، وزّوج شــقيقته علياء 

األردنيني يف 23 آذار/ مارس  1999، ذهب إىل أفغانســتان، وأقام يف مدينة جالل آابد يف حميط 
بيشــاور ابلقــرب مــن احلــدود األفغانيــة، وبــدأ يعمــل علــى إعــادة بنــاء شــبكته وكانــت احلمــالت األمنيــة 
الباكســتانية قــد تصاعــدت ابعتقــال األفغــان العــرب عقــب قيــام القاعــدة بتأســيس "اجلبهــة العامليّــة 
لقتــال اليهــود والصليبيــني" عــام 1998، واســتهداف الســفارتني األمريكتــني يف كينيــا وتنزانيــا يف آب/ 
أغســطس مــن نفــس العــام، وقــد حــاول الزرقــاوي االلتحــاق بقائــد اجلهاديــني العــرب يف الشيشــان لكنــه 
مل ينجــح وبعدهــا قــّرر الدخــول إىل أفغانســتان وبــدأ العمــل علــى إنشــاء معســكره اخلــاص يف منطقــة 
"هــريات" علــى احلــدود األفغانيــة اإليرانّية،وبــرز كزعيــم للجهاديــني مــن األردن وفلســطني وبــالد الشــام، 

ومتكن من نسج عالقات واسعة مع مجيع األطراف. 

 اعتمــد الزرقــاوي يف بنــاء شــبكته وتنظيمــه إيديولوجيــاً وفكــرايً وفقهيــاً علــى مرجعيــة شــيخه أبــو عبــدهللا 
املهاجر. فقد كان للمهاجر األثر املباشر يف بناء عقيدة الزرقاوي القتالية وهنجه الفقهي، وخصوصا 
ًيف املســائل املتعلقــة أبولويــة قتــال "العــدو القريــب" املتمثــل ابملرتديــن مــن األنظمــة العربيــة واإلســالمية 
الفقهيــة  الزرقــاوي  إّن معظــم خيــارات  الشــيعة عمومــاً. كمــا  احلاكمــة، وكذلــك يف مســألة تكفــري 
املتشــددة اخلاصــة ابلعمليــات االنتحاريــة، ومســألة التــرتس، وعمليــات االختطــاف واالغتيــال، وقطــع 
الــرؤوس، وتكتيــكات العنــف والرعــب، مســتمّدة مــن املهاجــر الــذي رافقــه حــني عمــل مدرســاً يف 
معســكر هــريات. وعلــى الرغــم مــن أمهيــة املهاجــر إال أن كتاابتــه عمومــاً وكتــاب "مســائل مــن فقــه 
اجلهــاد" ختلــو مــن احلديــث عــن دور املــرأة يف اجلهــاد، األمــر الــذي ينطبــق علــى مرجعيــة الزرقــاوي 
األخرى؛ أبو بكر انجي، الي اســتند إليه الزرقاوي على الصعيد االســرتاتيجي العســكري وتكتيكات 
النكايــة وإدارة التوحــش والتمكــني. إذ ال جنــد أي حديــث عــن دور للمــرأة يف كتــاب انجــي األساســي 
"إدارة التوحــش"، وهــو أمــر ميكــن فهمــه ببســاطة ابســتحضار أن هــؤالء املنظريــن قــد كتبــوا كتاابهتــم 
قبــل عــام 2003، حــني كانــت أدوار النســاء يف اجلماعــات اجلهاديــة ال تــزال حمــدودة وهامشــية قبــل 

ظهور كتاابت صاحل يوسف العيريي وبدء االستفادة من التجربة الشيشانية والفلسطينية.

انظــر: حممــد أبــو رمــان، وحســن أبــو هنيّــة، الســلفية اجلهاديــة يف األردن بعــد مقتــل الزرقــاوي، مقاربــة 
اهلويــة ــــ أزمــة القيــادة ــــ ضبابيــة الرؤيــة، مؤسســة فريدريــش إيــربت، عمــان، الطبعــة األوىل، 2009، ص 

12 ــ 29.
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مــن أبــو القســام خالــد العــاروري169. وحبســب شــهادة أبــو املنتصــر، الــذي كان عضــواً يف 
جمموعــة "بيعــة اإلمام"،فقــد تبنــت اجلماعــة مســألة تعــدد الزوجــات إذ يقــول: "مــن أهــم 
األفــكار الــي تبنيناهــا أثنــاء العمــل مــع املقدســي وأبــو مصعــب مســألة تعــدد الزوجــات. . 
.لذلــك نــرى أن القيــادة، علــى األقــل، قــد عــددت الــزواج؛ فأبــو حممــد املقدســي تــزوج 
الثانيــة قبــل ســجنه وهــي أخــت مصطفــى )أحــد أعضــاء اجلماعــة( وتزوجــت أان والزرقــاوي 
بعــد اخلــروج مــن الســجن . وتــزوج خالــد العــاروري )الــذراع األميــن للزرقــاوي( مــن أخــت 

الزرقاوي"170.

عــام 2000،   أفغانســتان  الزرقــاوي يف  الــذي أسســه  "هــريات"  جّســد معســكر 
جمتمعــاً جهــادايً مصغــراً وكان يضــم حنــو 80 عضــواً مــع عائالهتــم حتــت إمرته171.وقــد تــزوج 
صهــره  نفــذ  وقــد  جــراد،  ايســني  ابنــة  إســراء،  مــن  الثانيــة  للمــرة  هــريات  يف  الزرقــاوي 
بعمليــة  احلكيــم  ابقــر  املعــروف،  الشــيعي  الديــين  الزعيــم  اغتيــال  عمليــة  جراد،الحقــاً، 
انتحاريــة يف آب/ أغســطس 2003.وحبســب شــهادة ســيف العــدل املســؤول األمــين يف 

تنظيم القاعدة فقد جنح الزرقاوي "ببناء جمتمع إسالمي مصغر"172.

عندمــا هاجــم تنظيــم القاعــدة الــوالايت املتحــدة يف احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 
2001، قامــت الــوالايت املتحــدة بغــزو أفغانســتان عــرب حتالــف دويل هبــدف القضــاء 

169  انظــر: جــان شــارل بريــزار، أبــو مصعــب الزرقــاوي: الوجــه اآلخــر لتنظيــم القاعــدة، الــدار العربيــة 

للعلوم، بريوت، الطبعة األوىل، 2006، ص 47.
170  انظــر: شــهادة أبــو املنتصــر، ضمــن فــؤاد حســني، الزرقــاوي اجليــل الثــاين للقاعــدة، دار اخليــال، 

بريوت، الطبعة األوىل، 2005، ص 94.
ويف  واألجانــب،  العــرب  اجلهاديــني  مــن  الزرقــاوي  لشــبكة  األساســية  النــواة  هــؤالء  شــكَّل     171

مقدمتهــم: خالــد العــاروري أبــو القســام، وعبــد اهلــادي دغلــس )أبــو عبيــدة(، ورائــد خريســات )أبــو 
عبــد الرمحــن الشــامي(، وعزمــي اجليوســي، ونضــال عربيــات، ومعمــر اجلغبــري، وايســني جــراد، ومــن 
ســوراي: ســليمان خالــد درويــش )أبــو الغاديــة(، وأبــو حممــد اللبنــاين، وعمــل كذلــك علــى إجيــاد قاعــدة 

له يف كردستان العراق، وأشرف على معسكرات التدريب يف "سرغات" يف كردستان العراق.
172  انظر: سيف العدل، جتربي مع أيب مصعب الزرقاوي، منرب التوحيد واجلهاد، على الرابط:

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9618.html
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علــى نظــام حكــم طالبــان، وحليفــه تنظيــم القاعــدة، وســرعان مــا نظّــم الّزرقــاوي عمليّــة 
خروجــه وأتباعــه إىل إيران.وعندمــا متّكنــت القــوات األمريكيــة يف التاســع مــن نيســان/ إبريــل 
2003 مــن احتــالل بغــداد، وإســقاط نظــام صــدام حســني، دخــل الزرقــاوي العــراق وبــدأ 

بشن حرب عصاابت معتمداً على شبكته الي بدأ بتوسيعها.

األعمــال  يف  النســاء  اســتدخال  بداايهتــا  يف  املزدهــرة  الزرقــاوي  شــبكة  تشــهد  مل 
القتالية.وعندمــا أعلــن عــن أتســيس مجاعــة "التوحيــد واجلهــاد" يف أيلــول/ ســبتمرب 2003 
حافظــت اجلماعــة علــى هنجهــا الذكــوري. لكــن ذلــك قــد بــدأ ابلتغــرّي مــع توســع وانتشــار 
التنظيــم ضمــن حاضنــة اجتماعيــة يف املناطــق الســنية، بعــد ظهــور ممارســات طائفيــة شــيعية 
ضــد املكــون الســين واتســاع نظــاق االعتقــاالت لتشــمل النســاء.حينها، تبلــور موقــف 
الزرقاوي جتاه اســتهداف الشــيعة ألســباب هوايتية طائفية صرحية مع هناية عام 2004، 
حبســب املســؤول اإلعالمــي للجماعــة ميســرة الغريــب173، وذلــك بعــد معــارك الفلوجــة 
األوىل يف نيســان/ إبريــل 2004،والــي أســفرت عــن ســيطرة مجاعــة الزرقــاوي عــن املدينــة، 

وبدء معركة الفلوجة الثانية يف تشرين اثين/ نوفمرب 2004.

الســنة،والي  مــن  والرجــال  النســاء  صفــوف  يف  االعتقــاالت  محلــة  تصاعــد  مــع 
تضّمنــت حــاالت تعذيــب واغتصــاب واعتــداءات جنســية كمــا أظهــرت سلســلة التقاريــر 
املروعــة حــول ســجن "أبــو غريــب"174، أصبحــت املــرأة يف صلــب خطــاب املقاومــة العراقيــة 

173  ميسرة الغريب، مقاتلة الشيعة يف العراق: احُلْكُم واحلكمة، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، 

احللقة الرابعة.
174  بــدأت الصدمــة مــع نشــر الصــور علــى برانمــج "60 دقيقــة" األمريكــي. تــاله بعــد يومــني فقــط 

حتقيــق مــن كاتــب النيويوركــر املخضــرم "ســيمور هــريش". لقــد رســم هــريش صــورة لسياســة التعذيــب 
املنهجــي املتعمــد، وتتبــع أحــداث أبوغريــب عــن طريــق متابعــة ضبــاط وكالــة املخابــرات، واملختصــني يف 
االســتجواب، واملرتمجــني، ومقــاويل الدفــاع، وحــى حــراس الســجن. كان "هــريش" أول مــن وصــف 
ابلتفصيــل مــا الــذي حــدث يف ســجن أبوغريــب ابلعــراق، واقتبــس هــريش مــن "تقريــر اتجــواب"، وهــو 
خالصــة حتقيــق داخلــي ســري يف اجليــش األمريكــي حــول االنتهــاكات ضــد العديــد مــن الســجناء 
)مســى التقريــر بذلــك نســبة للــواء أنطونيــو اتجــواب، الــذي قــاد عمليــة التحقيــق(. انظــر: ســيمور هــريش: 
املنطقــة الرماديــة: كيــف انتقــل برانمــج ســري للبنتاغــون إىل أبــو غريــب، املســتقبل العــريب، بــريوت، 

)      (
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التعبئــة  يف  القضــااي  أهــم  إحــدى  املــرأة  ومجاعةالزرقــاوي خصوصًا175.وابتــت  عمومــاً، 
والتجنيــد، ممــا دفــع الزرقــاوي إىل حماولــة اقتحــام الســجن مــرات عديــدة هبــدف حتريــر 

املعتقلني واملعتقالت.

أصبحــت خطــاابت الزرقــاوي وقاعــدة العــراق )بعــد أن ابيــع أســامة بــن الدن يف 
2004( تتضمــن مســاحة للحديــث عــن االنتهــاكات حبــق املــرأة العراقيــة علــى يــد قــوات 
الشــيعي  املكــون  عليهــا  يهيمــن  الــي  العراقيــة  احلكومــة  وقــوات  األمريكــي  االحتــالل 
وأصبحــت املــرأة الســنّية املمتهنــة الــي تتعــرض لالعتقــال واالنتهــاك واالغتصــاب ثيمــة 
اثبتــة، ومســألة حيويــة يف االســتقطاب والتعبئــة والتجنيــد. وقــد شــن تنظيــم القاعــدة عمليــة 
منســقة كبــرية علــى ســجن أيب غريــب لتحريــر املعتقلــني، وخصوصــاً النســاء، للمــرة الثانيــة 
يف كانــون اثين/ ينايــر 2005 محلــت اســم قائــد العمليــة األوىل "أبــو أنــس الشــامي"176، 
وتضمنــت العمليّــة تفجــري ســيارتني مفخختــني، وقدأســفرت العمليّــة عــن حتريــر أكثــر مــن 

150 معتقل. 

جــاء اســتدخال املــرأة يف صفــوف قاعــدة العــراق علــى خلفيــة تصاعــد الطائفيــة 
واحلــرب األهليــة يف ظــل االحتــالل األمريكــي وتنامــي اعتقــال نســاء الســنة مــع صــدور 
قانــون اإلرهــاب. إذ تشــري مقابــالت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، خــالل هــذه الفــرتة، 
مع حمتجزات ومع حمامني وقضاة، إىل أن السلطات كانت حتتجز ما ال يقل عن 100 

سيدة، ورمبا أكثر بكثري، مبوجب القانون 13 لسنة 2005177.

العدد 27، متوز/ يوليو 2004، نقال" عن أسبوعية نيويوركر األمريكية يف 24 أاير/ مايو 2004.
175  ملزيــد مــن التفصيــل حــول االنتهــاكات حبــق النســاء يف ســجن أبــو غريــب، انظــر: فاضــل الربيعــي، 

نســاء أبــو غريــب: بــزوغ جمتمــع اغتصــاب منوذجــي يف العــراق اجلديــد )إعــادة بنــاء الروايــة الناقصــة عــن 
فضيحة سجن أبو غريب(، املستقبل العريب، السنة 28، العدد 316، حزيران/يونيو 2005.

الطبعــة األوىل،  آمنــة، عمــان،  دار  اإلســالمية،  العــراق  دولــة  الــراوي،  وليــد  الدكتــور  انظــر:    176

2012، ص 204 ـ 205.
177  يفــرض قانــون مكافحــة اإلرهــاب العراقــي عقوبــة اإلعــدام لــكّل "مــن يرتكــب أعمــااًل إرهابيــة" 

ولـــ"كل مــن ميّكــن اإلرهابيــني مــن ارتــكاب تلــك اجلرائــم". جيــري احتجــاز العديــد مــن الســيدات 
مبوجب املادة 4 من القانون لـ"تســرتهن" املزعوم على أزواجهن، ويشــري التقرير إىل اعتداءات جنســية 

)      (
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كانــت قصــص االنتهــاكات واملمارســات الشــنيعة يف الســجون العراقيــة حبــق الرجــال 
والنســاء تتســرب وتنتشــر بصــورة هائلــة يف اجملتمــع العراقــي الســين خصوصــاً والعــامل العــريب 
اإلســالمي الســين عمومــاً. وأصبحــت خطــاابت الزرقــاوي ختاطــب املــرأة بشــكل مســتمر، 
وحتــّرض الرجــال علــى حتريــر النســاء مــن املعتقــالت وإنقاذهــن مــن االنتهــاكات علــى يــد 
قــوات االحتــالل األمريكــي واحلكومــة الشــيعية؛ ففــي كلمــة للزرقــاوي بعنــوان "اي أهــل 
اإلســالم: الشــّدة الشــّدة" يف نيســان/ إبريــل 2005، خياطــب الزرقــاوي املقاتلــني الســنة 
واملســلمني بقولــه "كيــف يضعــف يقينكــم وختــور عزميتكــم وأنتــم تــرون العــدو قــد 
اســتباح الــداير وانتهــك األعــراض . .. أومــا مسعتــم صرخــات أخواتكــم تســتغيث مــن 
وراء أســوار ســجون القهــر الصليــيب؟ أومــا بلغكــم مــا حــّل أبخواتكــم يف فلوجــة العــز؟ 
أومــا مسعتــم صرخــة أمكــم الــي داس كرامتهــا رافضــّي خبيــث يــوم أن جــاؤوا ليعتقلــوا 
زوجهــا، وملّــا مل جيــدوه قامــوا ابعتقاهلــا وهــي تســتغيث وتتوســل حــى قّبلــت حــذاءه 
راجيــًة منــه أال يســلمها إىل األمريــكان، قائلــًة لــه أان عراقيــة وأنــت عراقــي فلمــاذا 
تســلمي إليهــم فمــا كان مــن جنــود احلــرس الوثــي إال أن عصبــوا عينيهــا وقيــدوا يديهــا 
إىل ظهرهــا ومحلوهــا وقذفــوا هبــا يف ســيارة االعتقــال األمريكية".ويضيــف الزرقــاوي بعــد 
أن يشــن محلــة علــى مــن أمساهــم علمــاء الســوء: " أيــن هــم املدفعــون عــن أعــراض 
املســلمات؟" ويقــول: "لبيــك اي أمــاه ولبيــك اي أختــاه، لبيــك أيتهــا الطاهــرة العفيفــة، 
فــوهللا لــن يهنــأ لنــا عيــش، ولــن يغمــض لنــا جفــن، ولــن يعمــد لنــا ســيف حــى نثــأر 
لعرضكــن وكرامتكن".ويقــول مذكــراً إبجنازاتــه بتحريــر النســاء مــن الســجون "اجعلــو مــن 

غزوة  الثأر )غزوة أيب أنس الشامي( بداية عهد جديد للفتوحات"178.

يبــدو أن الســيدات تتعرضــن  وحــاالت اغتصــاب وصــور فظيعــة مــن التعذيــب، وحبســب التقريــر: 
الســتهداف غــري متناســب بســبب عالقتهــن أبقــارب مــن الذكــور تعتربهــم احلكومــة مشــتبهاً هبــم، 
وخاصــة يف قضــااي اإلرهــاب. وميثّــل اســتهداف الســيدات كوســيلة للوصــول إىل املشــتبه هبــم الذكــور 

عقاابً هلن على جرائم مل يرتكبنها، مما ينتهك حقهن يف سالمة اإلجراءات القانونية.
انظــر: "ال أحــد آمــن": انتهــاك حقــوق املــرأة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة العراقــي، منظمــة هيومــن رايتــس 
https://www.hrw.org/ar/re- الرابــط:  علــى   ،2014 فربايــر   5  ووتــش،

port/2014/02/05/256515
178  أبــو مصعــب الزرقــاوي، أي أهــل اإلســالم الشــدة الشــدة، األرشــيف اجلامــع لكلمــات وخطــاابت 

أبو مصعب الزرقاوي، شبكة الرباق اإلسالمية، ص 234.
)      (

https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
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يف ســياق توســع الزرقــاوي ابســتخدام العمليــات االنتحاريــة الســتهداف القــوات 
األمريكية والشيعة، وتزايد االنتقادات هبذا الشأن، ومتهيداً الستدخال املرأة يف العمليات 
االنتحاريــة شــدد الزرقــاوي يف كلمــة بعنــوان "وعــاد أحفــاد ابــن العلقمــي" يف مايــو/أاير 
2005 علــى جــواز العمليــات االنتحاريــة ومســألة كفــر الشــيعة وخلــص مــا قــرره شــيُخه 
أبــو عبــدهللا املهاجــر، ورّكــز علــى ممارســات االحتــالل األمريكــي والشــيعة حبــق النســاء مــن 

االعتقال والتعذيب واالغتصاب179.

مــن الواضــح أّن تنظيــم القاعــدة يف العــراق بزعامــة الزرقــاوي بــدأ يفكــر ابســتدخال 
النســاء يف العمليــات القتاليــة وخصوصــاً االنتحاريــة منتصــف 2005. فقــد أصبحــت 
خطاابتــه املوجهــة للرجــال تتــدرج مــن اســتخدام االنتهــاكات حبــق نســاء الســنة مــن أجــل 
جتنيــد الرجــال إىل خماطبــة النســاء بصــورة مباشــرة، ففــي كلمــة مطولــة للزرقــاوي، تنطــوي 
على  أمهية أتسيسّية، بعنوان "أينقص الدين وأان حي؟" يف متوز/ يوليو 2005 خياطب 
الرجــال ابلقــول: "مــى نســتميت يف الدفــاع عــن أعــراض املســلمن واملســلمات؟ 
الشــام؟ أم إىل مكــة واملدينــة وينتهكــوا  ُعبّــاد الصليــب إىل أرض  أعندمــا يدخــل 
أعراضنــا فعندهــا تكــون االســتماتة يف القتــال؟! فمــا ابل أخواتنــا نســاء العــراق مــن 
ذوات اخلــدور العفيفــات الطاهــرات، اللــوايت جيــأرن إىل هللا يف قعــر زالزهلــن مــن ظلــم 
أعــداء هللا؟! وهللا يعلــم أن ظفــر امــرأة مــن أهــل الســنة يف العــراق عامــة وأهــل الفلوجــة 
خاصــة؛ أحــب إيّل مــن الدنيــا ومــا فيهــا. فــوهللا لــو أن "تنظيــم القاعــدة يف بــالد 
الرافدين" يفى عن بكرة أبيه على أن حترر النساء من سجون الصليبين والروافض 

احلاقدين؛ ملا ترددان يف ذلك حلظة واحدة"180.

مباشــرة  مســؤولية  النســاء  الزرقــاوي  محّــل  مــرة  ألول  للمــرأة  املوجهــة  ويف كلمتــه 
وطالبهــّن القيــام أبدوار لوجســتية متعــددة، ومّهــد لبدايــة إشــراك املــرأة يف األعمــال القتاليــة 

سلســلة  مايــو 2005،   18 بتاريــخ  العلقمــي،  ابــن  أحفــاد  وعــاد  الزرقــاوي،  مصعــب  أبــو    179

حماضــرات، األرشــيف اجلامــع لكلمــات وخطــاابت أبــو مصعــب الزرقــاوي، شــبكة الــرباق اإلســالمية، 
ص 259 ـ 261.

180 أبــو مصعــب الزرقــاوي،  أينقــص الديــن وأان حــي؟، بتاريــخ 7 متــوز/ يوليــو 2005، األرشــيف 

اجلامع لكلمات وخطاابت أبو مصعب الزرقاوي، شبكة الرباق اإلسالمية، ص 299.

)      (

)      (
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واالنتحاريــة، حيــث وجــه خطابــه إىل املــرأة بقولــه: "هــذه رســالة إىل احلرائــر مــن نســاء 
ــارك؟ ومــاذا  ــن أنــن مــن هــذا اجلهــاد املب الرافديــن خاصــة وإىل نســاء األمــة عامة"أي
قدمــن هلــذه األمــة؟ أال تتقــن هللا يف أنفســكن؟ أُتربــن أوالدكــن ليذحبــوا علــى موائــد 
الطواغيــت؟ أرضيــن ابخلنــوع والقعــود عــن هــذا اجلهــاد؟ أال تريــن أن الرجــال قــد 
أذالــوا اخليــل ووضعــوا الســالح وقالــوا؛ "ال جهــاد"؟ فمــا لكــّن ال تلقــن أوالدكــن يف 
ملــاذا ال حترضــن  الديــن؟  بنارهــا ويدافعــوا عــن هــذا  أتــون املعركــة حــى يصطلــوا 
أزواجكــن وأوالدكــن علــى جهــاد الصليبيــن وقتــال املرتديــن، وبذل نفوســهم ودمائهم 
رخيصــة يف ســبيل هــذا الدين؟لقــد كانــت املــرأة مــن املشــركن يف يــوم أحــد - وهــن 
علــى الباطــل - حتمــل معهــا املكاحــل واملــراود، فكلمــا وىّل رجــل أو تكعكــع انولتــه 
إحداهــن مــرودًا ومكحلــة، وقلــن لــه؛ "إمنــا أنــت امــرأة"، فمــا ابلكــن وأنــن علــى 
احلــق؟! هللا هللا يف أنفســكن أعتقنهــا مــن النــار،  هللا هللا اي حفيــدات أم عمــارة، ومــا 
أدراكــن مــا أم عمــارة؟  قــال عنهــا النــيب صلــى هللا عليــه وســلم يــوم أحــد: )ملقامهــا 
اليــوم خــري مــن مقــام فــالن وفــالن(. وكانــت رضــي هللا عنهــا ال تــرى اخلطــر يدنــو مــن 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حــى تكــون ســداده ومــأل هلوتــه، حــى قــال النــيب 
صلــى هللا عليــه وســلم: )مــا التفــت ميينــاً وال مشــااًل إال وأان أراهــا تقاتــل دوين(، 
وشــهدت رضــي هللا عنهــا اليمامــة، فقاتلــت حــى قطعــت يدهــا وجرحــت اثنــا عشــر 

جرحاً."

إن املــرأة اجملاهــدة هــي الــي تــريب وليدهــا؛ ال ليعيــش، بــل لُيقاتــل، مث لُيقتــل، مث 
نيــة.  هللا هللا اي  مــن  مــن مهــة، ومــا أمساهــا  مــا أعظمهــا  ليعيــش فيكــون حــرًا... 
حفيــدات صفيــة وأمســاء واخلنســاء. أال تريــن أن األمــة تُنحــر مــن الوريــد إىل الوريــد، 
مــا تالقيــه  وُتســتباح مــن مشاهلــا إىل جنوهبــا، ومــن شــرقها إىل غرهبــا؟ أمل يبلغكــن 
لــو كانــت  القهــر الصليــيب؟ وهــل استشــعرت إحداكــن أن  أخواتكــن يف ســجون 

مكاهنن كيف سيكون حاهلا وأهنا تتمى من أبناء األمة استنقاذها وفك أسرها؟

ولقــد بعــث يل كثــري مــن األخــوات اجملاهــدات يف أرض الرافديــن، يطلــن القيــام 
بعمليــات استشــهادية، ويلححــن يف طلــب ذلــك، وقــد كتبــت يل إحداهــن رســالة 
ســطرهتا مبزيــج دمعهــا ودمهــا، وذلــك بعــد استشــهاد االخــوة يف عمليــة أيب غريــب، 
الــي كانــوا يرومــون منهــا اســتنقاذ األســريات مــن ســجون القهــر الصليــيب، كتبــت تلــح 
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علــي فيهــا بتنفيــذ عمليــة استشــهادية، قائلــة: )إن احليــاة ال تطيــب بعــد مقتل هؤالء(، 
واســتحلفتي ابهلل طويــاًل أن أســتجيب هلــا يف طلبهــا، ومنــذ ذلــك اليــوم وإىل هــذه 

الساعة - وذلك قرابة مثانية أشهر - وهي تواصل الصوم ال تفطر.

ويعلــم هللا مقــدار أتثــري بكلماهتــا ومــا متالكــت نفســي فبكيــت أســفاً علــى حــال 
هــذه األمــة. أهلــذا احلــد وصلــت املهانــة أبمــي، هــل فــي الرجــال فاضطــرران لتجنيــد 
النســاء؟! أليــس مــن العــار علــى أبنــاء أمــي أن تطلــب أخواتنــا الطاهــرات العفيفــات 
انئمــون ويف هلوهــم  ســباهتم  أمــي يف  االستشــهادية ورجــال  يقمــن ابلعمليــات  أن 

يلعبون؟!"181.

دشــن هــذا اخلطــاب التأسيســي مرحلــة جديــدة مــن "اســتدخال النســاء" يف هيــاكل 
اجلهاديــة العامليــة. فقــد مثّــل موقــف الزرقــاوي حتــّواًل يف أدوار املــرأة اجلهاديــة- كمــا يالحــظ 
فائــق اجلنايب-حيــث أســس لنمــوذج "املــرأة االستشــهادية" يف مقابــل "الرجــل املتخــاذل" 
عــن االلتحــاق بســاحات القتــال يف العــراق، بعــد أن جتنــب منظــرو تنظيــم القاعــدة هــذه 
القضية"الشــائكة" دينيــاً واجتماعيــاً لسنوات.وحبســب اجلنــايب؛ فــإن معظــم الباحثــني مل 
يتمكنــوا يف ذلــك الوقــت مــن الربــط بــني اســتخدام الزرقــاوي لورقــة "االستشــهادايت" مــن 
أجــل جــذب املزيدمــن املقاتلــني األجانــب، وبــني مرحلــة العنــف الطائفــي الــي بــدأت بعــد 
مخســة أشــهر مــن ذلــك والــي بــدأت مــع تفجــريات املراقــد املقدســة مبدينــة ســامراء يف 

شباط/ فرباير 2006182.

ابلطبــع،كان الزرقــاوي يســعى حلشــد الســنة يف العــراق والعــامل العــريب واإلســالمي 
خلــوض حــرب واســعة ضــّد "الصليبيــة" االحتالليــة و"الصفويّــة" الطائفيــة، وهــي مفــردات 
تقــع يف املعجــم اهلــواييت لقاعــدة الزرقــاوي والدولــة اإلســالمية. وقــد اســتثمر الزرقــاوي مــا 
تتعــرض لــه املــرأة يف العــراق مــن الســجن واالعتقــال واالنتهــاكات اجلنســية واالغتصــاب، 
يف جمتمعــات دينيــة حمافظــة؛ تشــكل قيمــة العــرض والشــرف فيهــا مســألة حيويــة وجوديــة 

181  أبو مصعب الزرقاوي، "أينقص الدين وأان حي؟"، املرجع السابق، ص 306 ـ 308.

182  انظــر: ميــادة داود، أجيــال االنتحــارايت يف العــراق: بــني رابعيــة املــوت واإلخالصألمــراء غــرابء، 

http://:حتقيــق،  شــبكة الصحافــة االســتقصائية العراقيــة )نرييــج(، 15 يونيــو 2012، علــى الرابــط
www.nirij.org/?p=625

)      (

)      (
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إلاثرة احلميــة الدينيــة والقبليــة وجلــب املقاتلــني، مــع تنامــي نــذر حــرب أهليــة طائفيــة حتــت 
االحتالل.

بعــد عمليــة حتريــر املعتقلــني واملعتقــالت مــن ســجن أبــو غريــب مــن  قبــل تنظيــم 
قاعــدة العــراق اكتســب الزرقــاوي يف أوســاط الســنة مسعــة جيــدة وظهــر التنظيــم كــدرع واٍق 
يدافــع بصالبــة عــن حقــوق الســنة. وتعكــس الرســالة الــي تســربت مــن امــرأة ســنّية تدعــى 
فاطمــة مــن داخــل ســجن الكاظميــة يف آب/ أغســطس 2005 وانتشــرت عــرب وســائل 
اإلعــالم اجلديــد وشــبكة اإلنرتنــت، بصــورة الفتــة، صــورَة الزرقــاوي كمخلِّــص بعــد أن 

خاطبته بقوهلا:"حرران اي زرقاوي، حرروان يكفي عذاب" 183.

حققت رســالة الزرقاوي للنســاء جناحاً كبرياً وأثرا ســريعاً، فارتفعت نســبة املتطوعني 
العــرب واألجانــب مــن الرجــال والنســاء، وأصبــح منــوذج "املــرأة االستشــهادية" مقبــواًل 
ومشــروعاً، بعــد أن كانــت النســاء مســتبعدات مــن "ابب الشــهادة". ودخلــت ظاهــرة 
"االنتحــارايت" مرحلــة جديــدة انتقلــت فيهــا مــن اخلطــاب والقــول إىل املمارســة والفعــل. 
وقــد جــاء اإلعــالن عــن والدة ظاهــرة العمليــات االنتحاريّــة النســائية وتدشــينها بصــورة 
جهاديــة معوملــة عابــرة للحــدود مــع العمليتــني االنتحاريتــني املتزامنتــني يف اليــوم نفســه يف 
9 تشــرين اثين/ نوفمــرب 2005، لــكل مــن موريــل ديغــوك وســاجدة الريشــاوي، كمــا 

183 وجهــت فاطمــة رســالة  مــن نســاء العــراق إىل أبــو مصعــب الزرقــاوي، تقــول فيهــا " أان فاطمــة 

ومــن الســنة ابلعــراق ســجنت قبــل ثالثــة أشــهر. يف أول عشــرة أايم مل يكــن لــدي أي هتمــة أو حتقيــق، 
بعــد ذلــك أنزلــوين للتحقيــق والتعذيــب وكانــت هنــاك التهــم وكانــت هنــاك املذلــة. ذهــب الكــربايء 
والشــرف. مل يبقــي لنــا صديــق ســوي املــوت لريمحنــا ممــا حنــن فيــه. اغتصــاب وتعذيــب ليــل هنــار. وحــوش 
أمامنــا ال يفهمــون ســوي القتــل والتعذيــب واألعمــال اإلجراميــة. كل يــوم منــوت وال حنيــا إال علــى 
صــوت فتــاة أخــرى يقــوم بتعذيبهــا واغتصاهبــا العمــالء مــن الشــرطة العراقيــة. فلــم يرتكنــا قائــد وال 
عســكري يف املركــز وإال وقــام ابغتصابنــا وتعذبينــا بطــرق مشــينة مل نتخيلهــا ابــداً. أرجوكــم وأمانــة يف 
أعناقكــم أن تنشــروا هــذه الرســالة وتوصلوهــا لقائــد اجملاهديــن "أبــو مصعــب الزرقــاوي" ولــكل جماهــد 
مــن الفلوجــة وبغــداد "الرشــيد" وكل جماهــد مــازال يســجد هلل أن يفجرهــم ويدمرهــم فنحــن مــا عــاد 
يهمنــا ســوي أان منــوت لكــي نتخلــص ممــا نواجهــه فــوهللا ال نعلــم مــا يف بطوننــا وال نعلــم مــن آابؤهــم، 

حرران اي زرقاوي، حرروان يكفي عذاب".
https://  :انظر: رســالة خطرية للغاية من نســاء العراق إىل "أبو مصعب الزرقاوي"، على الرابط 

forums.graaam.com/13153.html
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سنأيت على ذكر ذلك الحقًا184.

مــع تنامــي قــدرات الفــرع العراقــي للقاعــدة هنايــة عــام 2005، وزايدة جمــال نفــوذه 
وانتشاره، بدأ يفكر إبنشاء إمارة سنّية. وقد سامهت قدراته وفاعليته وجناحه ابستقطاب 
أول/ ديســمرب 2005عــن  فأعلــن يف كانــون  املســلحة،  الســنّية  اجلماعــات  مــن  عــدد 
يونيــو/ حزيــران  الزرقــاوي يف 7  مقتــل  أن  إال  اجملاهديــن"185  "جملــس شــورى  أتســيس 
2006، حــال دون اإلعــالن عــن ذلــك، وقــد ســارع خلفــاء الزرقــاوي إىل حتقيقــه وإعــالن 
دولــة إســالمية علــى أســاس اهلويــة الســنية ابســم "دولــة العــراق اإلســالمية" يف 15 تشــرين 
اثين/ أكتوبــر  2006186، وتــوىل أبــو عمــر البغــدادي187 منصــب أمــري دولــة العــراق 

184  انظر: صويف فيوليه، اإلســالموية املتطرفة والغرب: أســباب االلتحاق ابلتشــكيالت اإلســالموية 

املســماة متطرفــة يف اجملتمعــات الغربيــة، ترمجــة حممــد أمحــد صبــح، دار نينــوى، الطبعــة األوىل، 2014، 
ص 51 ـ 53.

http://www.tawhed. :185  انظــر: بيــان أتســيس جملــس شــورى اجملاهديــن، علــى الرابــط

ws/r?i=5cqkqf0o
186 جــاء بيــان التأســيس الــذي أعلنــه حمــارب اجلبــوري املتحــدث ابســم دولــة العــراق اإلســالمية ــــ وزارة 

اإلعــالم معــرباً عــن التغــريات يف الســاحة العراقيــة وهتميــش املكــون الســين، انظــر: نــص البيــان علــى 
https://nokbah.com/~w3/?p=536 :الرابط

187 أبــو عمــر البغــدادي )1958 ـــــ  2010(، حامــد داوود حممــد خليــل الــزاوي، مــن مواليــد عــام 

1958، يف قريــة الزاويــة التابعــة ملدينــة حديثــة يف واليــة األنبــار. ختــرج مــن كليــة الشــرطة يف بغــداد، 
وكانــت بدايــة عملــه ضابطــاً يف الشــرطة العراقيــة. وعقــب االحتــالل األمريكــي للعــراق 2003، بــدأت 
اهتماماتــه اجلهاديــة ابلظهــور، وابشــر التدريــب مــع عــدد مــن أصدقائــه يف حديثــة، وأســس مــع جمموعــة 
مــن املقاتلــني مجاعــة جهاديــة، مث أخــذ ابلتواصــل مــع  أيب مصعــب الزرقــاوي، حيــث انضــم  إىل مجاعــة 
"التوحيــد واجلهــاد" . مث تســلم مهامــاً عــدة وتنقــل بــني الــوالايت يف احملافظــات العراقيــة، إىل أن أصبــح 
مســؤواًل عامــاً عــن تنظيمهــا. وبعــد مقتــل الزرقــاوي يف 7 يونيــو/ حزيــران 2006، مت اإلعــالن عــن 
أتسيس "دولة العراق اإلسالمية" يف 15 تشرين الثاين/ أكتوبر 2006، ومبايعة أيب عمر البغدادي 
أمــرياً للدولــة. ويف 19نيســان/ إبريــل 2010 أعلنــت القــوات األمريكيــة عــن مقتــل أيب عمــر البغــدادي، 

وأيب محزة املهاجر يف بلدة الثراثر يف حمافظة صالح الدين.
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اإلسالمية، مبباركة بن  الدن188.

عند اإلعالن عن التشــكيلة الوزارية حلكومة دولة العراق اإلســالمية يف19 نيســان/ 
إبريــل 2007،خلــت التشــكيلة مــن تــويل املــرأة ألي منصــب وزاري189. وعلــى الرغــم مــن 
إعــالن الدولــة، إالّ أّن التنظيــم بــدأ واقعيــاً ابالحنســار، بعــد متــرد اجملتمــع الســين عليــه.وكان 
التنظيــم يعــاين حالــة مــن العزلــة والضعــف، ويفتقــد إىل اجلاذبيــة اإليديولوجيــة الضروريــة 
للحشــد والتعبئــة والتجنيــد، كمــا كان يفتقــد املــوارد البشــرية واملاليــة الالزمــة للصمــود، 
ويفتقــر إىل احلاضنــة االجتماعيــة األساســية لالزدهــار والنمــو، وال يتوافــر علــى عمــق 

جغرايف اسرتاتيجي إلسناد حروب االستنزاف190.

ســوف حتافــظ خطــاابت وكلمــات زعيــم التنظيــم اجلديــد أبــو عمــر البغــدادي علــى 
هنــج الزرقــاوي ابســتحضار معــاانة املــرأة لتحريــض الرجــال علــى االنضمــام للتنظيــم مــن 
املناطــق  الســجون ويف  انتهــاكات يف  النســاء مــن  لــه  تتعــرض  مــا  خــالل الرتكيــز علــى 
الســنية، كمــا يعــرّب عــن ذلــك أحــد عناويــن خطاابتــه، يف متــوز/ يوليــو 2009، "العــز 

بصيانة الدين والعرض"191.

املــرأة  النســاء، إال أدوار  مــن  التنظيــم االفرتاضيــة  مــن خلــو وزارات  الرغــم  وعلــى 
اللوجســتية والقتاليــة قــد تنامــت يف صفــوف التنظيــم، فــزادت وتــرية اعتقــاالت النســاء 
بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم دولــة العــراق اإلســالمية. ويف أواســط 2007 اتســعت ظاهــرة 
االنتحــارايت لتتحــول مــن التجنيــد الفــردي إىل التنظيــم اجلماعــي، وقــد أعلــن التنظيــم عــن 
تشــكيل أول "كتيبــة استشــهادية" يف العــراق؛ ابســم كتيبــة "اخلنســاء". وبــني ربيــع عــام 

188  أســامة بــن الدن، الســبيل إلحبــاط املؤامــرات، مؤسســة الســحاب، 29 ديســمرب 2007،علــى 

https://archive.org/details/Osma_E7bat_Mo2amrat :الرابط
189  انظــر: التشــكيلة الوزاريــة األوىل لدولــة العــراق اإلســالمية، 19 إبريــل 2007، الكتــاب اجلامــع 

لكلمات قادة دولة العراق اإلسالمية، الطبعة األوىل، 2010.
190  بــرااين فيشــمان، اختــالل الوظيفــة واالحنــدار: الــدروس املســتفادة مــن داخــل شــبكة القاعــدة يف 

العراق، مركز دراسات اإلرهاب يف أكادميية ويست بوينت، آذار/ مارس 2009، ص 1.
اجلامــع  الكتــاب  يوليــو 2009،  متــوز/  والعــرض،  الديــن  بصيانــة  العــز  البغــدادي،  191 أبــو عمــر 

لكلمات قادة دولة العراق اإلسالمية، مؤسسة الفرقان، الطبعة األوىل 2010.
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2007 وصيــف 2009 كانــت عشــرات "االنتحــارايت" املفرتضــات يف الســجون، علــى 
خلفيــة مشــاركتهن بتجنيــد انتحــارايت أو حماولــة تنفيــذ عمليــات انتحاريــة. ورغــم تضــارب 
أهّنــا تبلــغ،  الفــرتة إال  األرقــام حــول عــدد العمليــات االنتحاريــة النســائية خــالل هــذه 

ابملعّدل، أكثر من 90 عملية192.

عندمــا متكنــت الــوالايت املتحــدة مــن قتــل أيب عمــر البغــدادي يف 19أبريل/نيســان 
2010، إىل جانــب وزيــر حربــه أيب محــزه املهاجــر، بــدا ذلــك جناحــاً ابهــراً لالســرتاتيجية 
العــراق  "دولــة  تنظيــم  لكــن  العــراق193.  مــن  لالنســحاب  مناســبة  وحلظــًة  األمريكيــة، 
التنظيميــة وابت يتوافــر علــى منظومــة  قــد جنــح يف احلفــاظ هيكليتــه  اإلســالمية" كان 
بريوقراطيــة متماســكة، ومتكــن مــن إعــادة بنــاء أجهزتــه الدعائيــة يف ظــل فشــل سياســات 
بنــاء دولــة عراقيــة وطنيــة مــا بعــد االحتــالل، وبســبب ضعــف املمارســة الدميقراطيــة وحكــم 
والطائفيــة  الســلطوية  املواطنــة، حيــث أصبحــت  االســتقالل ومبــادئ  القانــون وغيــاب 

والفساد ممأسسًة يف العراق194.

مــع  تتفاقــم  الطائفيــة  الســلطوية  املالكــي  نــوري  الــوزراء  أخــذت سياســات رئيــس 
التحضــريات األمريكيــة لالنســحاب، وبــدأ النفــوذ اإليــراين يف التنامــي أكثــر وأكثــر يف 
العراق.وقــد ابدر تنظيــم دولــة العــراق اإلســالمية، بعــد مقتــل أيب عمــر البغــدادي وأيب محــزة 

192  انظــر: ميــالد اجلبوري،أجيــال املــوت: انتحــارايت حتــت ظــالل قتلــة غــرابء، شــبكة أريــج، علــى 

الرابط:
/http://arij.net/report

193  أســفرت مثــان ســنوات مــن االحتــالل األمريكــي للعــراق عــن خســائر بشــرية وماديــة جســيمة، 

حيث قتل )5000( جندي أمريكي وأصيب )35000( جريح. وقدرت خدمة أحباث الكونغرس 
الكلفــة املاليــة للحــرب علــى العــراق لوحدهــا أبكثــر مــن 823 مليــار دوالر حــى الســنة املاليــة لعــام 
2012. انظــر: أنتــوين كوردمســان، النتائــج احلقيقيــة مــن احلــرب علــى العــراق :املنافســة اإلســرتاتيجية 
بــني الــوالايت املتحــدة وإيــران، تقريــر صــادر عــن مركــز الدراســات االســرتاتيجية والدوليــة األمريكــي 
http:// الرابــط:  علــى  مــارس 2012،   13 واإلعــالم،  للدراســات  اببــل  دار  ترمجــة   ،CSIS

www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
194  انظــر: حســن أبــو هنيــة وحممــد أبــو رمــان، تنظيــم الدولــة اإلســالمية: األزمــة الســنية والصــراع علــى 

اجلهاديّة العاملية، فريدريش إيربت، عمان، 2015 ، ص127-112.

)      (

)      (

)      (

http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
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املهاجــر ســريعاً، إىل اســتبدال كبــار قادتــه، للربهنــة علــى قــوة التنظيــم ورســوخ منظومتــه 
البريوقراطيــة التنظيميــة. فقــد أعلــن يف بيــان أصــدره جملــس شــورى اجملاهديــن بتاريــخ 16 

أاير/ مايو 2010، عن قيادة جديدة بزعامة أبو بكر البغدادي195.

شــهدت حقبــة  أبــو بكــر البغــدادي196 حتــوالت عميقــة مــع اســتكمال االنســحاب 
األمريكي)يف 31 كانون أول/ ديسمرب 2011(، فقد أصبح العراق يقع يف جمال النفوذ 
اإليراين197، وحتت هيمنة املكون الشيعي. وتنامت النزعة السلطوية العراقية اجلديدة198، 
وغــرق العــراق يف مســتنقع السياســات الطائفيــة، وزادت وتــرية هتميــش واســتبعاد الســنة، 

وُأختم العراق اجلديد ابلفساد199.

http:// :195  انظر: بيان جملس شــورى دولة العراق اإلســالمية، 16 مايو 2010، على الرابط

www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388724.html
196 أبــو بكــر البغــدادي )1971 ـــــ  (، إبراهيــم بــن عــواد بــن إبراهيــم البــدري الســامرائي، مــن مواليــد 

عام 1971، يف اجلالم من أعمال سامراء العراقية. واصل دراسته األكادميية يف الشريعة اإلسالمية، 
واملاجســتري  البكالوريــوس  دراســة  فيهــا  أكمــل  أن  بعــد  بغــداد  يف  اإلســالمية  اجلامعــة  مــن  فتخــرج 
الســنة  ســلفياً جهــادايً ابســم "جيــش أهــل  والدكتــوراه. وأســس غــداة االحتــالل األمريكــي تنظيمــاً 
واجلماعــة"، لكــن قــوات التحالــف اعتقلتــه يف شــباط/فرباير حــى 4 كانــون اثين/ ينايــر 2004، مث 
أطلقت سراحه ألهنا مل تعتربه هتديداً رفيع املستوى. وانضم مع تنظيمه اىل "جملس شورى اجملاهدين" 
عــام 2006، مث نصــب أمــرياً لتنظيــم الدولــة. وعقــب ســيطرة التنظيــم علــى املوصــل مت اإلعــالن عــن 
قيــام دولــة "اخلالفــة"، وجــرى تنصيــب أيب بكــر البغــدادي خليفــة للمســلمني يف 29 حزيــران/ يونيــو 
2014، املوافــق ألول أايم شــهر رمضــان، وبعدهــا خبمســة أايم ظهــر "البغــدادي" ألول مــرة خطيبــاً 

للجمعة يف مسجد املوصل الكبري  يف السادس من رمضان.
197  انظــر: أنتــوين كوردمســان، النتائــج احلقيقيــة مــن احلــرب علــى العــراق :املنافســة االســرتاتيجية بــني 

الوالايت املتحدة وإيران، مرجع سابق. 
198  انظــر: تــويب دودج، الدولــة واجملتمــع يف العــراق بعــد عشــر ســنوات مــن تغيــري النظــام: صعــود 

http://www.bagh- الســلطوية مــن جديــد، ترمجــة: شــادي عبــد الوهــاب، علــى الرابــط:
.dadcenter.net/print-149.html

199 خــالل الفــرتة بــني 2010 و2011، أصبــح الفســاد مستشــراًي يف كافــة مفاصــل الدولــة العراقيــة، 

حبيــث كان مؤشــر إدراك الفســاد الــذي تقــوم بــه منظمــة الشــفافية الدوليــة يضــع العــراق يف املرتبــة 175 
مــن إمجــايل 182 دولــة، انظــر: منظمــة الشــفافية الدوليــة، مؤشــر مــدركات الفســاد 2011، علــى 

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (

http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388724.html
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388724.html
http://www.baghdadcenter.net/print-
http://www.baghdadcenter.net/print-


127 الفصل الثاين: نساء القاعدة والدولة اإلسالمية

مُيكن القول أبّن تعاظم حضور املرأة وتعدد أدوارها داخل تنظيم الدولة اإلسالمية 
قــد بــدأ فعليــاً بعــد التنامــي األخــري لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، عقــب فشــل التحــوالت 
الدميقراطيــة، واالنقــالابت علــى حــركات االحتجــاج الثــوري الســلمي يف العــامل العــريب 
بدايــة 2011، وخصوصــاً مــع وصــول االحتجاجــات إىل ســوراي. فقــد عمــل نظــام األســد 
علــى قمــع احلركــة االحتجاجيــة الســلمية بقســوة وودفــع إىل عســكرهتا، وهبــذا حتولــت 
ســورية خــالل فــرتة وجيــزة إىل أكــرب ســاحة الســتقطاب اجلهاديــني العــرب واألجانــب؛ إذ 
يشــري التقريــر الثالــث لألمــم املتحــدة إىل أن قرابــة 30 ألــف "مقاتــل أجنــي" ينتشــرون يف 
العــراق وســوراي200. وحبســب جــون بــول البــورد، رئيــس املديريــة التنفيذيــة للجنــة األمــم 
املتحــدة حملاربــة اإلرهاب،فــإّن "القضيــة األوىل الــي أذهلــت احملللــن يف فريقــي هــي أن 
550 امرأة أوروبية ســافرن إىل مناطق خاضعة لتنظيم الدولة اإلســالمية. ويف بعض 
اإلرهابيــن  املقاتلــن  مــن  املئــة  يف  وثالثــن  عشــرين  بــن  مــا  النســاء  متثــل  الــدول 
األجانــب، كمــا أن عــدد الفتيــات الصغــريات الــاليت أقســمن ابلــوالء لتنظيــم الدولــة 

على اإلنرتنت قد ازداد أيضاً"201.
إذا كانــت مســألة دخــول اجلهــادايت يف صفــوف تنظيــم القاعــدة حمــدودة األثــر 
والتأثــري وذات أدوار هامشــية، فقــد شــهد اخنــراط اجلهــاداّيت، خــالل حقبــة صعــود تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية يف العــراق وســورية، تناميــاً وتطــوراً الفتــاً يؤســس لتبــدل وتغــرّي أدوار 

النساء اجلهادية التقليدية يف املستقبل. 

وهكــذا؛ ســوف تســتكمل عمليــة اســتدخال املــرأة يف اهليــاكل التنظيميــة للدولــة 
اإلســالمية مــع فــرض التنظيــم ســيطرته املكانيــة علــى أجــزاء واســعة مــن ســورية، وخصوصــاً 

 .http://cpi.transparency.org/cpi2011/results  :الرابط
200  انظر: تشــارلز ليســرت،املقاتلون األجانب العائدون: جترميهم أم إعادة دجمهم؟، معهد بروكنجز، 

http://www.brookings.edu/~/media/ :الدوحــة، 2015، ص 1، علــى الرابــط
Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/Ar-

Fighters-Web.pdf?la=ar
201  انظــر: النســاء ميثلــن حنــو 30% مــن املقاتلــني اإلرهابيــني األجانــب، تقريــر دويل، مركــز أنبــاء 

http://www.un.org/arabic/ الرابــط:  علــى   ،2016 فربايــر   26 املتحــدة،  األمــم 
news/story.asp?NewsID=25629#.WFsSu1N97IU

)      (

)      (
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مدينــة الرقــة الــي فــرض ســيطرته عليهــا منــذ 14 كانــون اثين/ ينايــر 2014، ومتــدده 
وفــرض ســيطرته علــى مســاحات كبــرية مــن العــراق، وخصوصــاً مدينــة املوصــل الــي متكــن 
من االســتيالء عليها يف10 يونيو/ حزيران، 2014.وبعد أن  أعلن الناطق ابســم تنظيم 
الدولــة اإلســالمية أبــو حممــد العــدانين)يف 29 حزيــران/ يونيــو 2014( عــرب تســجيل 
صــويت بعنــوان "هــذا وعــد هللا" عــن قيــام دولــة "اخلالفــة" وتنصيــب أبــو بكــر البغــدادي 

إبراهيم عواد البدري خليفة للمسلمني202.

202 أبــو حممــد العــدانين، كلمــة صوتيــة بعنــوان "هــذا وعــد هللا"، مؤسســة الفرقــان لإلنتــاج اإلعالمــي، 

http://www.youtube.com/watch?v=b1qkBXKvs_A :على الرابط
)      (
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مقدمة
عقــب ســيطرته علــى املوصــل أصــدر تنظيــم الدولــة اإلســالمية، عــن طريــق املكتــب 
اإلعالمــي يف "واليــة نينــوى"، وثيقــة أتسيســية متثــل دســتور الدولــة اجلديــدة، وأطلــق عليهــا 
"وثيقــة املدينــة"203. تتضمــن "مــادة" خاصــة موجهــة لعمــوم النســاء تقــرر أن األصــل هــو 

203  وهــي ذات التســمية الــي وردت عــن النــي حممــد صلــى هللا عليــه وســلم، عنــد هجرتــه إىل املدينــة 

املنــورة قادمــاً مــن مكــة. وقــد تضّمنــت الوثيقــة الــي أصدرهــا التنظيــم األســس واملبــادئ املعتمــدة يف 
احلكــم وإدارة شــؤون الدولــة واجملتمــع، وتؤكــد علــى مســألة هويــة الدولــة اإلســالمية وتبشــر بعهــد جديــد 
خمتلــف عــن أنظمــة احلكــم الســابقة الــي حكمــت العــراق. حيــث جــاء يف ديباجــة الوثيقــة الــي ختاطــب 
الرجــال والنســاء "أيهــا النــاس إنكــم قــد جربتــم األنظمــة العلمانيــة كلهــا ومــرت عليكــم احلقبــة امللكيــة 
فاجلمهوريــة فالبعثيــة فالصفويــة وقــد جربتموهــا وذقتــم لوعتهــا واكتويتــم بنارهــا وســعارها وهــا هــي اآلن 
حقبــة الدولــة اإلســالمية وعهــد اإلمــام أبــو بكــر القرشــي وســرتون حبــول هللا مــدى الفــرق الواســع 
الشاســع بــني حكومــة علمانيــة جائــرة صــادرت طاقــات النــاس وكممــت أفواههــم وأهــدرت حقوقهــم 

وكرامتهم وبني قرشية اختذت من الوحي املنّزل منهجاَ ".
تتألــف الوثيقــة مــن 16 بنــداً موجهــة مــن قبــل التنظيــم إىل "عشــائران األصيلــة وأهلنــا وأحبابنــا وعوائلنــا 
يف واليــة نينــوى"، وختــص هبــا مدينــة املوصــل، تكمــن أمهيــة الوثيقــة ابعتبارهــا نصــاً أتسيســياً لعقــد 
اجتماعــي جديــد، يســتند إىل قــراءة التنظيــم اخلاصــة للعقيــدة والشــريعة اإلســالمية يف اجملــال التارخيــي 
الســين، حيــث ســتكون معاملــة النــاس )مــن أهــل الســنة( "مبــا ظهــر لنــا منهــم"، فــال "أنخــذ أحــداً ابلظــن 
والتهمــة بــل ابلبينــة واحلجــة الســاطعة". يتضمــن هــذا البنــد طلبــاً جليــاً مــن "النــاس"، ابإلقــرار، بواقــع 
ســلطة الدولــة وحكامتهــا، والــي  تســعى إىل حتقيــق العــدل واالطمئنــان والرفــاه  فــال "رغــد للعيــش إال 
يف ظــل حكــم إســالمي يضمــن للرعيــة حقوقهــم، وينصــف املظلــوم ممــن هضمــه حقــه". والوعيــد ملــن 
"صــّد ونــّد وارتــد". ويســتطرد البنــد ببيــان املنظومــة العقابيــة ملــن خيــرج علــى "حاكميــة اإلســالم"، ومــا 

يرتتب عليه من اخلروج من وصف الرعية، والدخول إىل حكم الردة.
إمــام  هــو  فاخلليفــة  واجتماعيــاً؛  واقتصــادايً  سياســياً  نفســه كمنظومــة حكــم مشوليــة  التنظيــم  يقــدم 
املســلمني، واملســلمون هــم رعــااي اخلليفــة، فاألمــوال الــي كانــت "حتــت قبضــة احلكومــة الصفويــة . . . 
أمرهــا عائــد إىل إمــام املســلمني"، فمــن ميــد يــده مــن بقيــة القــوى إىل مــال املســلمني "بنهــب أو ســلب" 
فقــد عــّرض نفســه "للمثــول أمــام القضــاء الشــرعي". وســيتم التعامــل مــع "عصــاابت الســطو املســلح . 

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"

)      (
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التزام املرأة بيتها إال للضرورة واحلاجة. وتدعو إىل االلتزام ابرتداء اجللباب يف الفضاءات 
العامــة، حيــث خاطبــت الوثيقــة )يف املــادة 14(: "النســاء الفضليــات الكرميــات: هللا 
هللا يف احلشــمة والســرت واجللبــاب الفضفــاض، فالقــرار يف البيــت ومالزمــة اخلــدر 
وتــرك اخلــروج إال حلاجــة هــو هــدي أمهــات املؤمنــن والصحابيــات اجلليــالت رضــي 

هللا عنهن مجيعاً"204.

تعتمــد "الدولــة اإلســالمية" يف رؤيتهــا اإليديولوجيــة علــى تصــورات متــزج بــني احلداثــة 
والتقليــد علــى صعيــد شــكل الدولــة ومؤسســاهتا، إال أّن فلســفة التنظيــم ذات طبيعــة 
وتشــريعية  وقانونيــة  سياســية  منظومــة  التنظيــم  أرســى  فقــد  دينيــة.  )تواتليتاريــة(  مشوليــة 
التارخيــي.  الــرتاث السياســي واإلداري اإلســالمي  وقضائيــة وإداريــة صارمــة تســتند إىل 
وفــرض تصوراتــه وأحكامــه علــى النــاس بصــورة فجــة يف مناطــق مضطربــة وجاحمــة وتتســم 
ابلفوضــى. وقــد أنشــأ التنظيــم جمموعــة مــن املؤسســات اإليديولوجيــة والعســكرية، ويف 
مقدمتهــا منظومــة واســعة مــن الدواويــن )مؤسســات( املختصــة مبختلــف نواحــي احليــاة، 
أمثــال: ديــوان اجلنــد الــذي يتبــع وزارة احلــرب، وديــوان القضــاء واملظــامل، وديــوان التعليــم، 
وديــوان اإلعــالم، وديــوان الدعــوة واملســاجد، وديــوان البحــوث واإلفتــاء، وديــوان الصحــة، 
وديوان بيت املال، وديوان الزراعة، وديوان الزكاة، وديوان الصدقات، وديوان اخلدمات، 

ديوان العشائر، وديوان احلسبة، ديوان األمن العام،  وغريها من الدواوين205.

. . علــى أهنــم مفســدون يف األرض". وحتــض الوثيقــة الرعيــة علــى االمتثــال ألحــكام الشــريعة، وحتــث 
املســلمني علــى أتديــة الصلــوات يف أوقاهتــا مــع اجلماعــة، وحتــرم اإلجتــار والتعاطــي ابخلمــور واملخــدرات 

والدخان وسائر احملرمات، وتعلن عن عزمها على إزالة املظاهر الشركية هبدم املراقد واملشاهد.
وجيــرم التنظيــم عقــد "اجملالــس والتجمعــات والــراايت بشــى العناويــن ومحــل الســالح"، ويدعــو اجلميــع 

إىل التوحد حتت قيادة اخلالفة.
انظــر: الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام، وثيقــة املدينــة، واليــة نينــوى، 14 شــعبان 1435هــــ، 

http://justpaste.it/Nenwa :العدد 34 على الرابط
204  الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، وثيقة املدينة، املرجع السابق.

205  انظــر: دواويــن الدولــة إذاعــة البيــان، برانمــج جولــة في دواويــن الدولــة اإلســالمية )الســبت 

https://isdarat.  :12 أغســطس 1436 حــى اجلمعــة 18 أغســطس 1436( علــى الرابــط
tv/16001
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حضــور املــرأة يف تنظيــم الدولــة اإلســالمية علــى صعيــد املناصــب القياديــة العليــا ال 
يــزال معدومــاً، علــى الرغــم مــن وجــود أدوار فاعلــة للمــرأة يف جمــال الوظائــف اإلداريــة 
واللوجســتية يف دواويــن عديــدة. ومــع ذلــك فــإّن املــرأة يف الدولــة اإلســالمية متتلــك رؤيــة ال 
ختتلــف عــن رؤيــة الذكــور، يف حتديــد أدوارهــا ابعتبارهــا تنبثــق عــن أدوار حددهتــا الشــريعة 
اإلهليــة ســلفاً؛ بعيــداً عــن الصــور النمطيــة الســائدة الــي تنظــر إىل النســاء اللــوايت يلتحقــن 
مبجموعــات جهاديــة ابعتبارهــن إمــا ايئســات، أو خمتــالت عقليــاً، أو ســاذجات، أو يتــم 
التالعــب هبــّن مــن قبــل  نظرائهــن الذكــور، أو يرغــن يف أن يكــّن "عرائــس للجهاديــني". 
ومُيكــن القــول أبّن النســاء يف "الدولــة اإلســالمّية" منخرطــات يف شــكل مــن النســوية 

املضادة لتوجهات النسوية الغربية والنسوية اإلسالمية. 

مــن الضــروري هنــا اإلشــارة إىل أّن "النســائية اجلهاديــة"-  كمــا هــو احلــال ابلنســبة 
لواقــع املــرأة يف تنظيــم الدولــة- هــي مبثابــة فعــل اســتعادة هويــة راديــكايل عنيــف يناهــض 
كافــة اجتهــادات النســوية اإلســالمية املطالبــة إبعــادة أتويــل الشــريعة خبصــوص املســاواة 
واحلقــوق،إذ تنظــر اجلهــادايت إىل هــذه الدعــوات ابعتبارهــا خضوعــاً واستســالماً للنســوية 
الغربية.وتتماهــى أطروحــات "النســائية اجلهاديــة" مــع نظــرة اجلهاديــة الذكوريــة ابدعائهــا 
أهنــا حتتكــم إىل مرجعيــة تتعــاىل علــى الذكــورة واألنوثــة، وفــق رؤيتهــا، نشــأت عــن مصــدر 

َد األدوار والوظائف بغّض النظر عن مسألة النوع االجتماعي للرجل واملرأة. إهلي حدَّ

يــرى يف  الدولــة اإلســالمية علــى منظــور أصــويل حــّدي  تنطــوي رؤيــة نســاء  إذاً 
اجتهــادات النســوايت اإلســالميات كفــراً وردة واحنرافــاً عــن أصــول اإلســالم، واستســالماً 
واهليمنــة.  والســيطرة  للغــزو  اســرتاتيجية  ابعتبارهــا  املعوملــة  الغربيــة  النســوية  ملقــوالت 
فجهــادايت تنظيــم الدولــة اإلســالمية، علــى نقيــض النســوايت الغربيــات،  ينظــرن ابرتيــاب 
شــديد ملســألة حتريــر املــرأة مــن الســيطرة الذكوريــة، ويعتــربن أبّن تغطيــة جســد املــرأة إكــرام، 
وليــس امتهــاانً هلــا، بــل ويبالغــن ابلقــول بوجــوب ســرت املــرأة جلســدها كلــه؛ حــى وجههــا 

وكفيها.

يف ســياق بيــان دور املــرأة ومكانتهــا والتعريــف ابألســس الفلســفية اإليديولوجيــة 
وحتريــر املبــادئ الرئيســية الدينيــة العقديــة والفقهيــة، أصــدرت ســرية اخلنســاء اإلعالميــة 
ينايــر 2015( وثيقــة أتسيســية  الدولــة اإلســالمية )يف 23 كانــون اثين/  النســائية يف 

الفصل الثاين: نساء القاعدة والدولة اإلسالمية
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بعنــوان "املــرأة يف الدولــة اإلســالمية: رســالة وتقريــر"206؛ تضمنــت تصوراهتــا وفلســفتها 
املــرأة. وتتكــون الوثيقــة مــن مقدمــة وثالثــة أقســام؛ خصــص القســم األول  خبصــوص 
حديثه عن رسالة املسلمني يف احلياة، والثاين حول املرأة يف الدولة اإلسالمية، والثالث 
عقــد مقارنــة ســريعة بــني واقــع املــرأة يف الدولــة الســلولية )التســمية املفضلــة عنــد التنظيــم 
للســعودية( وبــني املــرأة يف الدولــة اإلســالمية. ويهيمــن علــى منظــورات الوثيقــة ومقوالهتــا، 
النزوع حنو التأكيد على هوية نسائية دينية مغايرة ألطروحات الرؤية النسوية العلمانية.

حــددت املقدمــة أســباب وعلــل تراجــع مكانــة اإلســالم املســلمني يف العــامل وأرَّختــُه 
بدخــول االســتعمار الغــريب وإهنــاء نظــام اخلالفــة اإلســالمية مث إجيــاد أنظمــة حمليــة اتبعــة، 
إذ تقــول: "حــني ســقطت اخلالفــة العثمانيــة وحلــت حملهــا النظــم العربيــة واألعجميــة 
بــل  واقتصــادايً  احتــالاًل عســكرايً  املســلمة  امللــة، واحتُلــت اجملتمعــات  العميلــة ألعــداء 
وفكــرايً أيضــاً، وأصبــح الفكــر اإلســالمي الصــايف املســتمد مــن الكتــاب والســنة فكــراً غريبــاً 
ثقافتــه  ينشــر  أن  الغــريب  االســتعمار  واســتطاع  وعــن حياهتــم،  النــاس  واقــع  عــن  بعيــداً 
النجســة وفكــره املــادي امللحــد بــني املســلمني أينمــا كانــت بلداهنــم، اختفــى، منــذ ذلــك، 
الوقــت اجملتمــع اإلســالمي احلقيقــي، الــذي يعــي مفهــوم احليــاة الدنيــا ويعمــل مبقتضــى 

األمر اإلهلي للثقلني ابلعبادة، )وما خلقُت اجلنَّ واإلنَس إال ليعبدون("207.

حتتفــي الوثيقــة بعــودة اخلالفــة الــي بعودهتــا "انتهــى هــذا التيــه الــذي عاشــته أجيــال 
املســلمني منــذ عقــود طويلــة، وانقضــى زمــن التقليــد لألقــوى، وهــو املنتصــر الغــريب، يف 
أســلوب احليــاة ومنهــاج العيــش". وتشــري الوثيقــة إىل أن مرجعيّــة رؤيتهــا للمــرأة هــي القــرآن 
والســنة "بعيــداً عــن تعكــري هــذه األزمــان املتأخــرة، الــي عبثــت بفطرهتــا وبدينهــا حــى 

أنستها وأنستنا سبب وجودها ووجودان على ظهر األرض"208.

يتحــدث القســم األول مــن الوثيقــة عــن "رســالة املســلمني يف احليــاة" وتعــّرف املســلم 

206  انظر: املرأة يف الدولة اإلسالمية: رسالة وتقرير، سرية اخلنساء اإلعالمية، 16 فرباير 2016، 

على الرابط:
https://justpaste.it/almarah_resalh

207  املرجع نفسه.

208  املرجع نفسه.

)      (
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أبنــه "شــخص يتميــز عــن غــريه مــن أصحــاب األفــكار الباطلــة أبنــه يســعى إىل حتقيــق 
التوحيــد يف األرض، دون أن ينازعــه منــازع مــن مقاصــد الدنيــا الفانيــة"، وتتابــع الوثيقــة 
ابلقــول "أّن اجملتمــع اإلســالمي املثــايل ال يُــراد منــه ســرب أغــوار املــادة واكتشــاف أســرار 
الطبيعــة وبلــوغ أعلــى مراتــب احلضــارة املعماريــة، وإمنــا يــراد منــه أن حيقــق التوحيــد فيمــا 
خيص القبور والقصور، وأن يُقيم الشــريعة، وينشــر اإلســالم يف األرض، وخيرج الناس من 
ظلمــات الكفــر إىل نــور اإلميــان. وال يعــين هــذا أبي حــال إمهــال العلــوم الضروريــة الدنيويــة 
الــي ال تقــوم حيــاة البشــر بدوهنــا، يف الزراعــة والطــب والبنــاء وغــري ذلــك، ولكــن يؤخــذ 
من ذلك ابلقدر الذي يكفي حاجة الناس وتقوم به حياة املسلمني ويصلح شأهنم"209.

تشــدد الوثيقــة علــى أن املــرأة والرجــل يف احليــاة خيضعــان ملعايــري شــرعية ومرجعيــة 
إهليــة، وأّن رســالتهما يف احليــاة واحــدة "وأصــل هــذه الرســالة، أن املــرأة ُخلقــت كمــا الرجــل 
إلعمــار األرض، ولكــن علــى حنــو مــا أراد هللا تعــاىل، فقــد خلقهــا مــن آدم وألجــل آدم، 
فبعــد أن تــؤدي حــق خالقهــا فيمــا افــرتض عليهــا ال يكــون هنــاك حــق أعظــم مــن حــق 
زوجها عليها". واملشكلة اليوم، حبسب الوثيقة، أن املرأة ال جتد نفسها منتمية لوظيفتها 
احلقيقيــة املتماشــية مــع فطرهتــا وطبيعتهــا لســبب وجيــه، وهــو أهنــا جتــد نفســها أمــام صــورة 
رجــل ال أمــام رجــل حقيقــي. ومــع كل هــذا، جيــب علــى املســلمات أن يهذبــن أنفســهن 
ويربــني بناهتــن علــى مــا أراد هللا خالقهــن منهــن ليقــوم البيــت املســلم، ويقــوم مــن بعــده 
جمتمع املســلمني لرب العاملني. "إن وظيفة املرأة األساســية ومكاهنا الصحيح يف اجملتمع، 
هــو ذلــك املســكن اهلــادئ، بــني أبنائهــا وأهلهــا، تــريب وتعلّــم، حتفــظ وترعــى األجيــال، وال 
يتأتــى هــذا هلــا إذا كانــت أّميــة جاهلــة. واإلســالم ال يقــر منــع التعليــم وحجــب الثقافــة عــن 

املرأة"210.

حتــت عنــوان "فشــل النمــوذج الغــريب يف املــرأة" تتحــدث الوثيقــة عــن أن منــوذج حتريــر 
املــرأة خبروجهــا مــن البيــت أدى إىل شــقائها فـــ" جنــود إبليــس اليــوم، يبتغــون "بتطورهــم" 
و"تقدمهــم" و"ثقافتهــم"  أن يرســلوا بنــات آدم مــن جنائنهــن يف أكنــان أزواجهــن إىل 
الكــد والتعــب، وقــد كان هلــم بعــض ذلــك بتحريــف أربعــة  الكــدح وعــذاابت  حمــارق 

209  املرجع نفسه.

210  املرجع نفسه.

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"

)      (

)      (
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مفاهيــم اخرتقــوا هبــا عقــول املســلمات وعبثــوا بعواطفهــن"، وتتمثــل هــذه املفاهيــم، حبســب 
الوثيقة،خبــروج املــرأة عــن أصــل "القــرار" يف البيــت، وحتريــف مفهــوم "العمــل" ابلتفريــق بــني 
عمل البيت وخارجه، وتشويه مفهوم "العلم" بقصره على العلوم الدنيوية دون الشرعية، 

والتالعب مبفهوم "اجلمال" بتقبيح السرت واحلشمة وحتسني الكشف والتعري211.

إّن الوظيفــة األساســية للمــرأة كمــا تقررهــا الوثيقــة هــي التزامهــا بيتهــا مــع زوجهــا 
وأطفاهلــا، وختــرج إذا اقتضــت الظــروف خلدمــة اجملتمــع املســلم، يف عــدة حــاالت وهــي: 
اجلهــاد املتعــني، إذا هاجــم العــدو بلدهــا ومل حتصــل ابلرجــال الكفايــة، وطلــب العلــم وأمهــه 
فبحســب  النســاء،  مــن  تنفــع غريهــا  معلمــة  أو  طبيبــة  املــرأة  ختــرج  وقــد  الديــن،  علــوم 

الوثيقة،"مل جتِن النساء من خرافة "املساواة" ابلرجال إال الشوك"212.

يقــدم القســم الثــاين مــن الوثيقــة بعنــوان "املــرأة يف الدولــة اإلســالمية" صــورة ورديــة 
عــن أوضــاع املــرأة يف ظــل "اخلالفــة ووالايهتــا"، ابعتبــاره تغــرياً جــذرايً يف واقــع املــرأة منــذ 
حقبــة االســتعمار ومــا مــّر بعدهــا مــن غــزو صليــي غاشــم، تلتــه ســيطرة للشــيعة علــى ســدة 
احلكــم يف العــراق، وســيطرة للنصرييــة علــى احلكــم يف بــالد الشــام. ولــكل بلــد، حبســب 
الوثيقة،"مراحــل خاصــة مــن الظلــم واالضطهــاد الــذي مــورس علــى املســلمات ابســم احلريــة 

واإلنسانية واملساواة"213.

تتنــاول الوثيقــة جمموعــة مــن قضــااي املــرأة املتعلقــة ابحلقــوق والواجبــات ومــن أمههــا:  
منعــه  املــرأة واحلجــاب ابعتبــاره أصــل احلقــوق وأســاس اهلويــة، وابعتبــاره حقــاً مســرتداً 
االستعمار. وتتحدث الوثيقة عن املرأة واألمن فـ"املرأة السنية طوال فرتة احلرب الصليبية   
الشــيعية عانــت مــن االختطــاف واألســر، ومــن التعذيــب وانتهــاك العــرض، والقتــل يف كثــري 
مــن احلــاالت". وتناولــت الوثيقــة مســألة املــرأة والعــدل؛ فبحســب الوثيقــة، مل تكــن احملاكــم 
العادلــة متوفــرة قبــل ســيطرة اخلالفــة بســبب تعطيــل حكــم الشــريعة، خبصــوص قضــااي املــرأة 

211  املرجع نفسه.

212  املرجع نفسه

213  املرجع نفسه.

)      (
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والقضااي املعيشية214.

تضّمــن القســم الثالــث مــن الوثيقــة عقــد مقارنــة بــني الســعودية والدولــة اإلســالمية يف 
شــأن املــرأة، نظــراً ألّن كال الدولتــني تدعيــان تطبيــق الشــريعة، ونظــراً ألهّنمــا تســتندان إىل 
ذات املرجعيــة املتمثّلــة ابملذهــب الســلفي الوهــايب. وتقــول الوثيقــة "نريــد هنــا أن نفضــح 
هــذا النمــوذج اخلــداّع ونبــنّي للنــاس زيــف دعــواه وكــذب أخبــاره فيمــا خيــص املــرأة يف عــدة 
نقــاط". فعــن موضــوع اخلــوف واملــرأة، تتحــدث الوثيقــة عــن اعتقــال النســاء وتعذيبهــن 
وهتديدهــن، وعــن احملاكــم الســعودية الظاملــة. وتتنــاول الوثيقــة حتــت عنــوان املــرأة والتغريــب 
بســبب  يكــن  مل  أبنــه  الســيارة"  "قيــادة  النســاءمن  منــع  وتصــف  الســعودية،  سياســات 
حرصهم على الدين، وإمّنا العتبارات "أمنية". فالتغريب،حبســب الوثيقة، يتمثل ابلتعليم 
واالبتعــاث للخــارج ودعــم القنــوات الفضائيــة الفاســدة الــي تنشــر الرذيلــة. وخبصــوص املــرأة 
والفقــر تذكــر الوثيقــة أبن الدولــة النفطيــة الثريــة مليئــة ابألحيــاء الفقــرية، وتنتقــد نظــام 

رعايتها االجتماعية215.

ختتتــم الوثيقــة بتوجيــه رســائل للنســاء "ألخواتنــا الــاليت ينعمــن حبكــم هللا حتــت ظــل 
اخلالفــة، اتقــن هللا وأديــن واجبكــن جتــاه دولتكــن، واحــذرن أن تســئن إليهــا مــن 
حيــث تعرفــن أو ال تعرفــن، ابدرن بتنشــئة أبنــاء اخلالفــة علــى التوحيــد اخلالــص، 
وبناهتــا علــى العفــة واحلشــمة، واعلمــن أنكــن أمــل هــذه األمــة فمــن بــن أيديكــن خيــرج 
لنــا حــراس العقيــدة ومحــاة األرض والعــرض، ابرك هللا فيكــن وكتــب أجــر صركــن، 
أنــن منــا وحنــن منكــن. والثانيــة: إىل النســاء يف كل مــكان، وأخــص منهــن الغيــورات 
علــى أمتهــن، ليكــن يف خركــّن أن أمــة حممــد صلــى هللا عليــه وســلم لــن تنهــض بــدون 
ســواعدكن، فــال ختذلــن اخلالفــة، واخدمنهــا ولــو بكلمــة، وليكــن أبناؤكــن حجــارة أو 
لِبنــات يف صــرح اجملــد ومنــارات دولــة اإلســالم، ابرك هللا فيكــن وكتــب أجــر صركــن، 
أنــن منــا وحنــن منكــن. والثالثــة: إىل أعــداء الدولــة اإلســالمية، وأعــداء العفة والطهارة 
مــن العلمانيــن والليراليــن مــن بــي جلدتنــا، لقــد عــادت فتياتنــا إىل جالبيبهــن، 
وقــّرت نســاؤان يف بيوهتــن، فألقــوا بصــاق ثقافتكــم وحتضركــم وفكركــم يف البحــر، 

214  املرجع نفسه.

215  املرجع نفسه.

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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قاتلكم هللا، لستم منا ولسنا منكم"216.

ســة ألدوار املــرأة يف هيــاكل تنظيــم الدولــة  ســوف تنعكــس الرؤيــة الســابقة املؤسِّ
اإلســالمية علــى حضورهــا يف املؤسســات التابعــة للتنظيــم، الــي ميكــن للمــرأة أن تســاهم 
مــن خالهلــا يف خلــق دولــة و"جمتمــع جهــادي"، وخصوصــاً جمــاالت اإلعــالم والتعليــم 
والبحــوث الشــرعية والشــرطة النســائية واخلدمــات والصحــة وكافــة األعمــال غــري القتاليــة. 
لكــن ذلــك لــن مينــع مــن قيامهــا أبعمــال قتاليــة إذا لــزم األمــر أو إذا اســتُنفرت كمــا جــاء 

يف الوثيقة، أو إذا رغبت بطلب الشهادة.

اإلعالم والدعاية والدعوة
تتموضــع املــرأة اجلهاديــة، بصــورة أساســية، داخــل هيــاكل اجلهاديــة العامليــة مــن 
القاعــدة إىل الدولــة اإلســالمية، يف صلــب املؤسســات اإليديولوجيــة والدعائيــة. فهــي 
كحــركات دينيــة مشوليــة )تواتليتاريــة( ال ينفصــل فيهــا اجملــال العســكري عــن الدعــوي، 
ذلــك أن اجلهــاز الدعائــي الدعــوي يشــكل أحــد أهــم األجهــزة الضروريــة امليّســرة للتعبئــة 
والتجنيــد واالســتقطاب. ونظــراً لطبيعــة اإليديولوجيــة اجلهاديّــة الدينيــة، فــإن معرفــة علــوم 
الفقــه والعقيــدة والشــريعة ضروريــة يف جمــال التبشــري والدعــوة للحجــاج واإلقنــاع والنقــاش. 
الفضــاء  املتوفــرة يف  البديلــة  اإلعــالم  وســائل  علــى  اجلهاديــة  احلــركات  العتمــاد  ونظــراً 
اإللكــرتوين ووســائل التواصــل االجتماعــي، كان البــد مــن التثقــف خبصــوص الشــبكات 
واالتصــاالت؛ وهبــذا يصعــب الفصــل بــني األجهــزة الشــرعية واإلعالميــة علــى صعيــد 
التخصص والوظائف واملهام واألدوار، فتمتزج اإليديولوجيا ابلدعاية يف مســامهات املرأة 

داخل احلركات اجلهادية.

وعلى الرغم من أتســيس أجهزة ومؤسســات وهيئات متعددة داخل هياكل الدولة 
اإلســالمية، الــي تطلــق عليهــا تســمية الدواويــن، أمثــال ديــوان اإلعــالم، وديــوان الدعــوة 
واملســاجد، وديــوان البحــوث واإلفتــاء، فــإن تلــك املؤسســات تتضافــر إليصــال رســالتها 
وتتشــابك يف وظائفهــا. فتقــوم اهليئــة الشــرعية إبصــدار الكتــب والرســائل، كمــا تقــوم 

)      (216  املرجع نفسه.
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بصياغــة خطــاابت البغــدادي وإعــداد البيــاانت والتعليــق علــى األفــالم واألانشــيد واملــواد 
اإلعالميــة اخلاصــة ابلتنظيــم. وتنقســم اهليئــة الشــرعية إىل قســمني رئيســني، األول: يتعلــق 
بتنظيــم احملاكــم الشــرعية ومؤسســة القضــاء للفصــل يف اخلصومــات وفــض النزاعــات وإقامــة 
احلــدود، والقيــام بوظيفــة احلســبة واألمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر. والثــاين: يقــوم 
التنظيــم علــى  الوعــظ واإلرشــاد والتجنيــد والدعــوة ومتابعــة اإلعــالم، ويعتمــد  بوظيفــة 
العــرب واألجانــب بشــكل كبــري يف عضويــة اهليئــة الشــرعية، وخصوصــاً املكــون العــريب 

اخلليجي.

تتكامــل املؤسســات اإليديولوجيــة الشــرعية مــع املؤسســات اإلعالميــة الدعوية.وقــد 
أدركــت "اجلهاديــة العامليــة" مبكــراً أمهيــة املســألة اإلعالميــة، ونشــطت مــع ثــورة االتصــاالت 
والعوملــة وظهــور اإلنرتنــت، فبــدأت املؤسســات اإلعالميــة للقاعــدة ابلتكاثــر بعــد 2001، 
مفهــوم  وغــدا  اإليديولوجيــة،  رســالتها  لنشــر  عديــدة  إعالميــة  أجهــزة  إبنشــاء  وقامــت 

"اجلهاد اإللكرتوين" راسخاً يف أدبيات اجلهادية العاملية اإلعالمية217.

كما سارعت الفروع اإلقليمية للقاعدة إبنشاء وأتسيس مواقع ومنتدايت جهادية 
ومراكز إعالمية، فظهرت "مؤسســة الســحاب" الي تتبع التنظيم املركزي، ومركز "صوت 
اجلهــاد"، الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب. وعقــب اندمــاج فرعــي القاعــدة يف 
الســعودية واليمــن ظهــرت "مؤسســة صــدى املالحــم". وقامــت هــذه املؤسســات إبصــدار 
كتــب وجمــالت إلكرتونيــة عديــدة أمثــال "صــوت اجلهــاد" و"البتــار" و"ذروة الســنام" 
وغريهــا. مث ظهــر "مركــز اللجنــة اإلعالميــة" الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة يف بــالد املغــرب 
اإلســالمي الــذي حتــول امســه الحقــاً إىل"مؤسســة األندلــس لإلنتــاج اإلعالمــي". ومنــذ 
أتســيس "مركــز الفجــر اإلعالمــي" يف شــباط/ فربايــر 2006، أصبحــت كافــة املؤسســات 

217  أشــار الظواهــري إىل أن العمــل اإلعالمــي للقاعــدة يتمتــع بنفــس أمهيــة العمــل العســكري،  وقــال 

يف أحــد لقاءاتــه: "أســأل هللا أن جيــزي العاملــني يف اإلعــالم اجلهــادي خــري اجلــزاء ... وأدعوهــم ملزيــد 
اهلائلــة ومؤسســات  مــن اجلهــد والعطــاء، وأمحــد هللا أن شــهد األعــداء ويف خدمتهــم اإلمــكاانت 
اإلعــالم اجلبــارة هبزميتهــم أمــام اإلمــكاانت الضئيلــة للمجاهديــن"، أميــن الظواهــري: "كلمــة إىل رجــال 
اإلعالم اجلهادي خنبة اإلعالم اجلهادي من لقاء مؤسســة الســحاب، ذو احلجة 1428 هـ - 16/ 

12 / 2007 م.

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"

)      (

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 140

اإلعالميــة للفــروع اإلقليميــة اتبعــة لــه218. وعلــى الرغــم مــن انتشــار املؤسســات اإلعالميــة 
لتنظيــم القاعــدة املركــزي وأتســيس جمــالت جهاديــة عديــدة إال أّن تلــك املؤسســات مل 

تتضمن مسامهات نسائية.

بعــد صــدور عــدد وحيــد مــن جمّلــة "اخلنســاء" عــن فــرع القاعــدة يف جزيــرة العــرب، 
اســتأنف تنظيــم القاعــدة نشــاطه املتعلــق خبطــاب املــرأة إعالميــاً بتأســيس مؤسســة الشــاخمة 
اإلعالميــة،  وأصــدر مــن خــالل مركــز الفجــر لإلعــالم  التابــع للتنظيــم املركــزي جملــة نســائية 
جديــدة بعنــوان "الشــاخمة"، صــدر عددهــا األول يف شــباط/ فربايــر 2011؛ والالفــت أن 
مســؤول حتريرهــا مل يكــن امــرأة بــل رجــاًل هــو صــاحل يوســف. علــى أّن اجمللــة تضّمنــت 
كتــاابت نســائية أبمســاء حركيــة أمثــال أم راغــب املقدســية، وأم رزان، وأم حممــد اهلامشيــة. 
وركــزت مضامينهــا اخلطابيــة علــى ذات األدوار التقليديــة غــري القتاليــة، لكنهــا اســتعملت 
عناويــن ومفــردات غــري  معهــودة  يف اخلطــاابت اجلهاديــة؛ مثــل: رفيــق الــدرب، الشــامخ 
عــن  اجمللــة  توّقفــت  منزلية.وقــد  مهــارات  الشــاخمة،  مجــال  الشــاخمة،  إتيكيــت  الصغــري، 

الصدور بعد العدد الثاين.

بعــد توقّــف جملــة الشــاخمة، صــدر عــدد مــن اجملــالت اجلهاديــة النســائية،ولكنها 
الصمــود  ســرية  عــن  الصــادرة  اخلنســاء  حفيــدات  جملــة  أمثــال:  اختفــت،  مــا  ســرعان 
اإلعالميــة، وجملــة حفيــدات عائشــة، وظهــرت جملــة جهاديــة خمتصــة ابملعتقــالت مــن 

اجلهادايت بعنوان "األسريات".

صحيــٌح أّن تنظيــم القاعــدة قــد أوىل اهتمامــاً ملحوظــاً ابإلعــالم، إذ كان هنــاك 
اإلنرتنــت  شــبكة  علــى  نســاؤه  وشــاركت  والدعايــة،  اإلعــالم  جمــال  نســائي يف  نشــاط 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، إال أن مســامهته كانــت متواضعــة وأتثرياتــه حمــدودة ومــواّده 
ضعيفــة علــى املســتوى الفــيّن، مقارنــًة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، الــذي مل خيصــص جمــالت 
خاصــة ابلنســاء بــل أدجمهــن يف آلتــه اإلعالميــة ومؤسســاته الدعائيــة. وهــن يعملــن وفــق 
اســرتاتيجية إعالميــة مركزيــة تــدار مــن قبــل ديــوان اإلعــالم الــذي يتحكــم يف عشــرات 

218  انظــر: حســن أبــو هنيّــة، القاعــدة واجلهــاد اإللكــرتوين، مركــز اجلزيــرة  للدراســات، 10 فربايــر 

http://www.assakina.com/center/files/12842. الرابــط:  علــى   ،2012
html
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املؤسسات املتخصصة يف اإلنتاج والتوزيع. 

تتمتــع اآللــة اإلعالميــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية بقــدرات تقنيــة فائقــة وكفــاءات 
كبرية يف التعامل مع العوامل االفرتاضية والثورة االتصالية وشبكات التواصل االجتماعي. 
وقــد متكــن التنظيــم مــن أتســيس جيــش إلكــرتوين كبــري، وابت ميتلــك جهــازاً إعالميــاً 
اإلعالميــة  منصاهتــا  واســتثمار  اإلعالميــة  اللعبــة  أفــق  يف  الدخــول  علــى  قــادراً  متطــوراً 
الدولــة  وتصويــر  إعالمــي  زخــم  صناعــة  إىل  االســتناد  خــالل  مــن  ابلعقــول  للتالعــب 

اإلسالميةكقوة عظمى ال ميكن هزميتها.

اســتطاع تنظيــم الدولــة جــذب انتبــاه اإلعــالم الــدويل بشــكل مل تســتطع أيــة جمموعــة 
جهاديــة حتقيقــه مــن قبــل. ومل يكــن ذلــك نتيجــًة عرضيــة، وإمنــا كان نتيجــة الســرتاتيجية 
مميــزة، مت نشــرها عــرب بروابغنــدا خمططــة بدقــة، وعــرب أتهيــل شــبكة مــن الناشــرين املتحديــن 
للصعــوابت.وال يقتصــر أتثــري دعايتهــا على"القيمــة اإلنتاجيــة العاليــة" و"االحرتافيــة" بــل 

على رسالتها اإليديولوجية الكامنة خلف فن التصوير السينمائي الالفت لألنظار.

إن احلجــم الكلــي لدعايــة الدولــة اإلســالمية هائــل جــداً، إذ يتــم، يوميــاً، نشــر عــدد 
مــن مقاطــع الفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة، وتظهــر نشــرات األخبــار اإلذاعيــة يوميــاً، ويتــم 
بثهــا ابنتظــام ودقــة ولغــات خمتلفــة؛ مــن ضمنهــا العربيــة والرتكيــة والكرديــة واإلنكليزيــة 
والفرنســية والروســية.وابإلضافة إىل الدعايــة املذاعــة، يؤلــف التنظيــم األانشــيد اجلهاديــة 

واألفالم، الي تعرض األفعال األكثر وحشية، والي تنشر شهراًي219.

شــهدت اهليئة اإلعالمية لتنظيم الدولة تطوراً كبرياً على مســتوى الشــكل واحملتوى، 
وتعتــرب مؤسســة "الفرقــان" اإلعالميــة املؤسســة األقــدم. وقــد ظهــرت بعــد توســع ســيطرة 
التنظيــم 2014 مؤسســات إعالميــة عديــدة تتبــع التنظيــم، مثــل: مؤسســة "االعتصــام" 
ومركــز "احليــاة"، ووكالــة أعمــاق، ومؤسســة البتــار، ومؤسســة دابــق اإلعالميــة، ومؤسســة 
ومؤسســة  لإلعــالم،  الغــرابء  ومؤسســة  اإلعالمــي،  لإلنتــاج  أجنــاد  ومؤسســة  اخلالفــة، 

219 انظــر: شــاريل وينــرت، اخلالفــة االفرتاضيــة: فهــم إســرتاتيجية بروابغنــدا الدولــة اإلســالمية، ترمجــة 

http://  :ايســر البشــري، املركز الوطين لألحباث واســتطالع الرأي، 30 مايو 2016، على الرابط
ncro.sy/?p=3804
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اإلســراء لإلنتاج اإلعالمي، ومؤسســة الصقيل، ومؤسســة الوفاء، وجمموعة من الوكاالت 
الــي تتبــع الــوالايت واملناطــق الــي يســيطر عليهــا التنظيــم، كوكالــة أنبــاء "الربكــة" و"اخلــري" 
وغريهــا. كمــا صــدر عــدد مــن اجملــالت ابلعربيــة واإلجنليزيــة أمثــال: "دابــق" و"الشــاخمة"، 
وأنشــأت اهليئــة إذاعــات حمليــة، مثــل إذاعــة "البيــان" يف مدينــة املوصــل يف العــراق، وإذاعــة 
أخــرى يف مدينــة الرقــة يف ســورية، وحتــّدث التنظيــم عــن التحضــري إلطــالق قنــاة اخلالفــة 

التلفزيونية.

ميكــن القــول أبن جنــاح اســرتاتيجية الدولــة اإلســالمية الدعائيــة يف نشــر رســالتها 
اإليديولوجية يســتند إىل العمل يف بيئة من األفكار واملفاهيم والســردايت املســاندة، وهو 
مــا يُطلــق عليــه جــاك إيلــول بـــ "مــا قبــل الربوابغنــدا"؛ فبــدون تلــك البيئــة، "ال ميكــن 
للربوابغندا أن تتواجد". فنطاق رســائل التنظيم الفكرية السياســية واســع جداً.وابإلضافة 
إىل الوحشــية املفرطــة، هتتــم الرســائل اإلعالميّــة للتنظيــم ابلشــفقة والتضحيــة واالنتمــاء 
والعســكرة وطبعــاً ابلتنبــؤ اليوتــويب. ورغــم اســتثمار احلــركات اجلهاديــة عمومــاً لبعــض هــذه 
العناصــر، إال أن تنظيــم الدولــة اإلســالمية قــد جنــح ابســتخدامها بشــكل خمتلــف مــن 

النواحي الكمية والنوعية واالنتظام، ابإلضافة إىل املعاجلة الفنية البارعة220.

إن أدوار النســاء يف تنظيــم الدولــة، يف خلــق زخــم إعالمــي، يعمــل وفــق اســرتاتيجية 
حــول  مســتمر  بشــكل  والتوجيهــات  التعليمــات  تصــدر  مركزية.حيــث  بصــورة  تــدار 
املوضوعات واألفكار.إال أّن اتســاع نطاق الدعاية وجاذبّية إيديولوجيا التنظيم تســتندان 
والدينيــة  الثقافيــة  والبيئــة  الســائدة  ابألفــكار  تتمثــل  الــي  الربوابغانــدا"؛  قبــل  "مــا  إىل 
الــي ال خيلقهــا  والسياســية واالجتماعيــة، وابألســباب والشــروط والظــروف املوضوعيــة 
التنظيــم، بــل يعمــل علــى تقــدمي نفســه كضحيــة هلــا وكمنقــذ مــن أهواهلــا، ومنتقــم مــن 
واملتطرفــة  العنيفــة  الطبيعــة  مــن  الرغــم  فعلــى  هلــا.  ُمغايــر  ملســتقبل  ومؤســس  صانعيهــا 
واإلســالمي ال  العــريب  اجلمهــور  معظــم  أن  إال  التنظيــم وســلوكه عمومــاً،  إليديولوجيــة 
خيتلــف، مــع التنظيــم، يف تصوراتــه حــول توصيــف األوضــاع السياســية واالقتصاديــة يف 
املنطقــة، إذ تســتند دعايــة الدولــة اإلســالمية إىل جمموعــة مــن املســائل والقضــااي واألفــكار، 

تتلخص يف مخسة عناوين رئيسية وهي:

)      (220 املرجع السابق.
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واجتماعيــاً  واقتصــادايً  سياســياً  واإلســالمية  العربيــة  القطريــة  الدولــة  فشــل  أواًل: 
وثقافيــاً، وطبيعتهــا السياســية الدكتاتوريــة، وإخفاقهــا يف حتقيــق التحديــث واالســتقالل، 
وتبعيتهــا للغــرب. مل خيــرتع تنظيــم الدولــة اإلســالمية هــذه األوصــاف، لكنــه يعزوهــا ذلــك 
العلمانيــة  اإلســالمي واالحتــكام إىل  الديــن  عــن  الشــريعة واالبتعــاد  غيــاب حكــم  إىل 

والدميقراطية الي يصفها ابلكفر والردة.

اثنيــاً: بــروز النزعــة الطائفيــة الــي أصبحــت أحــد املفاهيــم الســائدة يف مناطــق الصــراع 
يف املنطقــة وخصوصــاً العــراق وســوراي، حيــث ابت اخلطــاب الطائفــي مســة أساســية يف 
التعبئــة واحلشــد، وأصبحــت املنطقــة منقســمة علــى أســس طائفيــة بــني الســنة والشــيعةـ 
وتكونــت مليشــيات طائفيــة مســندة مــن دول إقليميــة كإيــران والســعودية. ويقــدم تنظيــم 
الدولــة خطــاابً يســتثمر فيــه احلالــة الواقعيــة ويقــدم نفســه كــدرع واٍق للســنة ضــد املليشــيات 
الشــيعية وينــزع عــن الــدول العربيــة، وخصوصــاً الســعودية، صفــة متثيــل الســنة، بــل يتهمهــم 

ابلتواطؤ أحياان وابلعجز دوماً.

اثلثــاً: السياســات الغربيــة اإلمربايليــة واالحتــالل األمريكــي للعــراق خصوصــاً، ودعــم 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ومســاندة  واإلســالمية،  العربيــة  الدكتاتوريــة  لألنظمــة  الغــرب 
لفلســطني. حيــث تقــوم دعايــة الدولــة اإلســالمية علــى تعزيــز فكــرة جــود حــرب غربيــة 
للهيمنــة  ومناهــض  نفســه كمدافــع  التنظيــم  ويُقــدم  واملســلمني،  اإلســالم  صليبيــة ضــد 
واالحتــالل، وُيصــّور حرهبعلــى أهّنــا ضــد الظلــم واالســتغالل لتحقيــق االســتقالل والكرامــة 

لألمة اإلسالمية. 

وعــزز  االســتبدادية  األنظمــة  بنــاء  أعــاد  الــذي  العــريب  االنقالبعلىالربيــع  رابعــاً: 
أيديولوجيــة الدولــة اإلســالمية الــي تــرى العنــف كوســيلة وحيــدة للتغيــري. حيــث فقــدت 
معظــم اجلماهــري العربيــة ثقتهــا ابلتغيــري الســلمي واملســار الدميقراطــي االنتخــايب. وترّكــز 
دعاية الدولة اإلسالمية على أن احلكومات العربية حتارب أي تغيري إذا أّدى إىل صعود 

اإلسالميني.

فقــد  املخيــال اإلســالمي،  اإلســالمية يف  منــوذج اخلالفــة  يوتوبيــا  خامســاً: رمزيــة 
اســتثمر التنظيم حلم اخلالفة اإلســالمية كنظام حكم مثايل متخيل لدى املســلمني وقدم 
نفســه كمناضــل يف ســبيل عــودة اخلالفــة، حيــث ســارع إىل اإلعــالن عــن إعــادة أتســيس 
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نظــام اخلالفــة، وطالــب املســلمني ابهلجــرة والدفــاع عــن دولــة اخلالفــة الــي متثــل اإلســالم 
واملسلمني يف العامل، والي تبشر مبعركة فاصلة بني اإلسالم والغرب تنتهي بفتح روما.

ســوف تقوم نســاء التنظيم الناشــطات يف مؤسســاته الدعائية املتعددة من البحوث 
واإلعــالم والدعــوة علــى نشــر رســالته الفكرية،وخصوصــاً ســرية اخلنســاء اإلعالميــة، والــي 
2015221.وقــد  ســبتمرب  أيلــول/  يف  عائشــة  حفيــدات  ســرية  مــع  ودجمهــا  إلغاؤهــا  مت 
نشــطت ســرية حفيــدات عائشــة بصــورة الفتــة علــى شــبكة اإلنرتنــت ووســائل التواصــل 
االجتماعي يف محالت دعائية منســقة222،واعتمدت على نســاء معظمهن من الســعودية 
يف محلتهــا؛ رغــم أن أشــهر نســاء الدولــة اإلســالمية وقيادهتــا لســن ســعودايت حيــث تعتــرب 

إميان البغا وأم مسية املهاجرة من أبرز القيادايت. 

الدولــة اإلســالمية شــهرة وهــي حتمــل درجــة  نســاء  أكثــر  مــن  البغــا  إميــان  تعتــرب 
الدكتــوراه يف الشــريعة اإلســالمية. عملــت يف جامعــات ســعودية مث التحقــت ابلتنظيــم يف 
تشــرين اثين/أكتوبــر 2014، وتولــت مناصــب رفيعــة يف ديــوان البحــوث. وقــد تكــون 
البغــا هــي املــرأة الوحيــدة يف جملــس شــورى تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وكانــت قــد أصــدرت 
كتــاابً بعنــوان "أان داعشــية قبــل أن توجــد داعــش"، تدافــع فيــه عــن إيديولوجيــة الدولــة 

اإلسالمية، كما سنفّصل الحقًا223.

أمــا أم مسيــة املهاجــرة فهــي مــن أكثــر نســاء الدولــة اإلســالمية شــهرة وإاثرة للجــدل. 
وال يعــرف امسهــا احلقيقــي، ويرجــح أبهنــا أوروبيــة مــن أصــول مغاربيــة وحتديــداً تونســية. 
البنعلــي. وهــي  ويقــال أبهنــا زوجــة املفــي الشــرعي للدولــة اإلســالمية، البحريــين تركــي 
تكتــب يف جملــة  الدولــة اإلســالمية اإلجنليزيــة األشــهر "دابــق" بشــكل شــبه دائــم وتدافــع 

221  انظر: بيان إلغاء ســرية اخلنســاء اإلعالمية، ودجمها مع ســرية حفيدات عائشــة، مؤسســة البتار 

https://justpaste.it/njss:اإلعالمية، 6 سبتمرب 2015، على الرابط
222  انظــر منوذجــاً حلجــم املشــاركة  النســائية وتنوعهــا مــن خــالل مقــاالت وكتــاابت وصــور وتقاريــر 

متنوعة يف ســياق محلة "الجئون إىل أين"، انظر: رابط شــامل لكل ما نشــرته ســرية حفيدات عائشــة 
.https://justpaste.it/nsji :يف محلة الجئون إىل أين، 17 سبتمرب 2015، على الرابط

223  د. إميــان مصطفــى البغــا، أان داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، مكتبــة اهلمــة، الطبعــة األوىل، 

.2014
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بشراســة عــن أكثــر فتــاوى التنظيــم إاثرة للجــدل، فقــد كتبــت مقــااًل تدافــع فيــه عــن ســي 
النســاء بعــد أن أصــدر التنظيــم فتــوى جتيــز ســي النســاء الكافــرات224 وتدافــع عــن تطبيــق 
التنظيــم للفتــوى مــن خــالل ســي النســاء األيزيــدايت225، فكتبــت مقــااًل بعنــوان "أســبااي 
أم بغــااي" تدافــع فيــه عــن الســي وتعتــربه حكمــاً شــرعياً  كان مطبقــاً يف اإلســالم وإبمجــاع 

الفقهاء226.

وبعــد أن أصــدرت الدولــة اإلســالمية جمموعــة مــن الكتــب الرســائل حــول وجــوب 
اهلجــرة إىل أراضــي اخلالفــة مــن الــدول الــي تعتــرب دار كفــر227، كتبــت أم مسيــة مقــااًل 
بعنــوان "شــقائق املهاجريــن" تدعــو فيــه إىل اهلجــرة إىل أرض اخلالفــة وتســتعرض أراء 

الفقهاء بوجوبه وترد على فتاوى املعارضني228.

وكتبــت أم مسيــة مقــااًل بعنــوان "ال هــّن حــل هلــم وال هــم حيلــون هلــن" - بعــد أن 
أصــدر تنظيــم الدولــة اإلســالمية فتــاوى بتكفــري فصائــل الثــورة الســورية وخصوصــاً جبهــة 
النصــرة- أكــدت فيــه علــى كفــر فصائــل املعارضــة الســورية، وطالبــت زوجــات مقاتلــي 
الفصائــل وجبهــة النصــرة بــرتك أزواجهــّن بذريعــة أن الكفــر يوجــب التفريــق بــني األزواج 

224  انظر: سؤال وجواب يف السي والرقاب، الدولة اإلسالمية، مكتبة اهلمة، حمرم 1436 هـ.

225  ُكتــب الكثــري حــول مأســاة األيزيــدايت وحمنتهــن يف األســر والســي علــى يــد تنظيــم الدولــة 

اإلســالمية، انظــر عينــة مــن التقاريــر احلقوقيــة الــي توثــق قصصــاً مــن املأســاة،: الفــرار مــن اجلحيــم: 
التعذيــب والعبوديــة اجلنســية يف األســر لــدى الدولــة اإلســالمية يف العــراق، منظمــة العفــو الدوليــة، 

الطبعة األوىل، 2014.
226  انظــر: أم مسيــة املهاجــرة، أســبااي أم بغــااي، جملــة دابــق العــدد التاســع، شــعبان 1436، ص 44 

ــ 49.
227  أصــدر تنظيــم الدولــة جمموعــة مــن الفتــاوى والكتــب والرســائل يدعــو فيهــا إىل اهلجــرة مــن البــالد 

الــي يطلــق عليهــا وصــف الكفــر إىل أراضــي الدولــة اإلســالمية، انظــر علــى ســبيل املثــال: أســد املعــارك 
األثــري، اهلجــرة وأحكامهــا، مؤسســة الوفــاء، الطبعــة الثانيــة، 2015.وأيب مــاراي األســيف، اهلجــرة 
واملقــام يف دار اإلســالم، مؤسســة الوفــاء، 2015. وســهيل احلجــازي، جلــوء املســلمني إىل أراضــي 

الصليبيني واإلقامة فيها، مؤسسة الوفاء، 2015.
228  انظر: أم مسية املهاجرة، شقائق املهاجرين، جملة دابق العدد الثامن، مجادى اآلخرة  1436، 

ص 32 ــ 38.

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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واعتــربت أبّن بقائهــن مــع أزواجهــن نــوع مــن الزان229.وتؤكــد أم مسيــة املهاجــرة يف مقــال 
بعنــون "جهــاد ال قتــال فيــه" علــى أّن عــدم وجــوب اجلهــاد والقتــال علــى املــرأة املســلمة 
-إال دفًعــا للصائــل عليهــا- ال ُيســقط عنهــا دورهــا يف بنــاء األمــة وصناعــة الرجــال والدفــع 

هبم إىل معمعات النزال230.

الحقــاً، ســوف تنخــرط جمموعــة مــن اجلهــادايت املخضرمــات يف األجهــزة الشــرعية 
واإلعالميــة للدولــة اإلســالمية مــن اللــوايت يتوافــرن علــى اتريــخ جهــادي يف مناطــق عديــدة، 
واللــوايت هاجــرن إىل أراضــي اخلالفــة أمثــال املغربيــة فتيحــة  اجملاطــي، إال أن املســامهة 
األكــرب كانــت مــن اجلهــادايت الســعودايت اللــوايت يتوافــرن علــى معرفــة ابلعلــوم الشــرعية 
وخــربة يف اجملــاالت اإلعالميــة اإللكرتونية.فقــد أصبحــت اجلهــادايت الســعودايت أكثــر 
حضوراً يف اجلهاز الشرعي واإلعالمي مع توافدهن إىل أرض اخلالفة يف العراق وسوراي؛ 
أمثــال نــدى معيــض القحطــاين، الــي تطلــق علــى نفســها لقــب أخــت جليبيــب، تذكــرياً 
بشــقيقها جليبيــب عبــد اهلــادي القحطــاين، الــذي ســبقها إىل ســوراي وانضــم لتنظيــم الدولــة 
اإلســالمية. وقــد ظهــرت عــّدة أمســاء نســائية وألقــاب حركيــة تشــري  كتاابهتــن وألقاهبــّن إىل 
حيــث  والعــراق،  ومصــر  وتونــس  الســعودية  متعــددة؛ وخصوصــاً  بلــدان  إىل  انتمائهــن 
اخنرطــن يف األجهــزة الشــرعية اإلعالميــة وأصــدرن جمموعــة مــن الكتــب والرســائل الــي تعــزز 
الرســالة اإليديولوجيــة للدولــة اإلســالمية؛ أمثــال: إرهــاب القحطانيــة231، وأخــت ملــن ابيــع 

229  انظــر: أم مسيــة املهاجــرة، ال هــّن حــّل هلــم وال هــم حيلّــون هلــّن، جملــة دابــق العــدد العاشــر، 

رمضان، 1436، ص 42 ــ 48.
230  انظــر: أم مسيــة املهاجرة،جهــاد ال قتــال فيــه، جملــة دابــق، العــدد احلــادي عشــر، ذو القعــدة، 

1436، ص 40 ــ 46.
231  انظر: إرهاب القحطانية، أحيو سنة الرابط، مؤسسة الوفاء، 2016.
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نــدى  العداننيــة234، وأم نســيبة  العداننيــة233، وماويــة  دولــة اإلســالم232، وملــع األســنة 
اخلالفــة235، وأم ماريــة العراقيــة236، وأم عمــارة الوزيــرة237، وأم الســمح القرشــية238، وأم 

232  انظــر: أخــت ملــن ابيــع دولــة اإلســالم، احلشــود اخلاضعــة بقــوة هللا القاهــرة، مؤسســة الوفــاء، 

الغاضــب،  بــني براثــن األجــدل  النظــام الرتكــي اخلائــب  ملــن ابيــع دولــة اإلســالم،  2016. أخــت 
مؤسسة الوفاء، 2016.

233  انظــر: ملــع األســنة العداننية،مــواالة الكافريــن تنقــض أصــل الديــن، مؤسســة أشــهاد اإلعالميــة، 

2016
234  انظر: ماوية العداننية،السياحة احلقيقية يف تركيا، مؤسسة الوفاء، 2017.

235  انظــر: أم نســيبة نــدى اخلالفــة، أســريات الكنانــة: صرخــات مصــرايت يف ســجون الطواغيــت، 

مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى اخلالفــة، القــول املبــني يف أســباب بيــع اجلســر واجلزيرتــني، 
مؤسســة الوفــاء، 2016. نســيبة نــدى اخلالفــة، املــرأة اإلســالمية بــني جحيــم العلمانيــة ونعيــم الدولــة 
اإلســالمية، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى اخلالفــة، الوعــد والوعيــد لقتلــة أهــل التوحيــد، 
مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى اخلالفة،ابليقــني أييت التمكــني، مؤسســة الوفــاء، 2015. 
نــدى  نســيبة   .2015 الوفــاء،  مؤسســة  األرض،  أجنــاد  خــري  مصــر  اخلالفة،أجنــاد  نــدى  نســيبة 
نــدى  نســيبة   .2015 الوفــاء،  مؤسســة  العاصمــة،  بروكســل  لغــزوة  بينــة  أســباب  اخلالفة،عشــرة 
اخلالفة،كشــفت عــورة اإلخــوان فمــا القــادم، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى اخلالفــة،اي أحفــاد 
عقبــة امتطــو اجلــواد، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى اخلالفــة،اي أهــل حلــب إمنــا مهــا فســطاطان 

فاختاروا، مؤسسة الوفاء، 2015.
236  انظــر: أم ماريــة العراقيــة، اقتــل الكفــار واملرتديــن واشــف صــدور املؤمنــني، مؤسســة الوفــاء، 

2016. أم مارية العراقية، احلق املاحق جلنود الصليبيني يف دابق، مؤسسة الوفاء، 2016، أم مارية 
العراقيــة، إنــذار املتجسســني علــى دولــة احلــق والديــن، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم ماريــة العراقيــة، 
تفجريات الرقة واملوصل تكرر يف بروكســل، مؤسســة الوفاء، 2016. أم مارية العراقية، تنبيه الغافلني 
ملا حياك بنشــر الفســاد يف بالد احلرمني، مؤسســة الوفاء، 2016. أم مارية العراقية، حال ســيناء بعد 

بيعة موحديها، مؤسسة الوفاء، 2016.
237  انظــر:  أم عمــارة الوزيرة،خواطــر علــى طريــق النفــري والشــهادة، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم 

عمــارة الوزيــرة،ال ســبيل للتمســح ابلعقيــدة، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم عمــارة الوزيــرة، هــل أاتك نبــأ 
آل سعود؟، مؤسسة الوفاء، 2016.

238  انظر: أم السمح القرشية،يريدون الرقة ونريد روما، مؤسسة الوفاء، 2016.

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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أسيد الغريبة239.

ال تقتصر مشاركة نساء الدولة اإلسالمية على كتابة األحباث واملقاالت الشرعية، 
فقــد ظهــرت جمموعــة مــن الشــاعرات ينافحــن عــن اخلالفــة وميجــدن الدولــة اإلســالمية، 
وتعتــرب "أحــالم النصــر" وهــو اســم حركــي يقــال أنــه البنــة إميــان البغــا، أهــم شــاعرات الدولــة 
اإلســالمية، حيــث يطلــق عليهــا لقــب "شــاعرة الدولــة اإلســالمية".وقد احتفــى التنظيــم 
بوصوهلــا إىل أرض اخلالفــة يف ســوراي بدايــة تشــرين اثين/ أكتوبــر 2014.وقالــت "أحــالم 
النصــر"، فــور وصوهلــا أهنــا كانــت تســعى فقــط لـ"النفــري"، أو تنفيــذ عمليــة "استشــهادية" 
مــن  بســالم  اخلــروج  اســتطاعت  أهنــا  إال  اخلليجيــة،  الــدول  أمــريكا إبحــدى  قواعــد  يف 
الســعودية، برفقــة أحــد حمارمهــا، وتزوجــت مــن  "أبــو أســامة الغريــب"، وهــو جهــادي 
انتقــل مــن النمســا، الــي نشــأ فيهــا بعــد ســجنه لفــرتة، إىل أملانيــا، مثّ اســتطاع الســفر إىل 
تركيــا متهيــداً للدخــول إىل األراضــي الســورية، إال أن الســلطات الرتكيــة قامــت ابعتقالــه، 

قبل أن يطلق سراحه يف صفقة تبادل متت مع تنظيم الدولة240.

أصــدرت "أحــالم النصــر" ديــواانً شــعرايً بعنــوان "أوار احلــق"241، عــام 2014 متّجــد 
فيــه اجلهــاد واجلهاديــني. وهــي تنشــر أشــعارها عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي يف متجيــد 
الدولــة اإلســالمية، وهلــا حبــوث ودراســات منهــا رســالة بعنــوان "ســالح اخلالفــة اإلســالمية 
االسرتاتيجّي"، الذي يتمثل ابألطفال اللذين نشؤوا يف ظل الدولة اإلسالمية، فبحسب 
"أحــالم النصر":"األطفــال.. اجليــل املســلم الناشــئ يف ظــل اخلالفــة اإلســالمية؛ هــو 

! هو سالح اخلالفة اإلسالمية االسرتاتيجي"242. رعُب الكفِر احلقيقيُّ

239 انظــر: أم أســيد الغريبــة، أيفــك األســري أســرياً، مؤسســة الوفــاء، 2015. أم أســيد الغريبــة، رســالة 

إىل أهلــي بتونــس: ثبــااتً اي أســود القــريوان ثبــااتً، مؤسســة الوفــاء، 2015. أم أســيد الغريبــة، رســائل 
إىل أسود بيت املقدس،مؤسسة الوفاء، 2015.

240  انظــر: مؤيــد ابجــس، شــاعرة "داعــش" الســعودية تصــل ســوراي وتتــزوج "الغريــب"، عــريب 21، 

14 أكتوبر 2014، على الرابط: 
https://goo.gl/beYPeU

241  انظر: أحالم النصر، أوار احلق، فرسان البالغ لإلعالم، 2014.

242  انظــر: أحــالم النصــر، ســالح اخلالفــة اإلســالمية االســرتاتيجّي، مؤسســة البتــار اإلعالميــة، 13 

https://justpaste.it/mzsm:أغسطس 2015، على الرابط
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وقــد ظهــرت شــاعرات أخــرايت ومنهــن "ســالف النجديــة"، الــي أصــدرت رســالة 
بعنــوان "صنــم الوطنيــة" حتــط وتــذم فيــه الروابــط علــى أســاس الوطــن ومتجــد روابــط األخــّوة 
الدينيــة اإلســالمية243. وكتبــت النجديّــة رســالة يف مآثــر الناطــق ابســم الدولــة "أبــو حممــد 
العــدانين"، بعــد مقتلــه، بعنــوان "فقيــدان الشــيخ العــدانين وكلمتــه األخــرية"244. وكتبــت 
نصــاً أدبيــاً بعنــوان "هجــرة روح: رحلــة إىل النــور مــن جزيــرة العــرب"، تتحــدث فيــه عــن 
فضــل اهلجــرة ومجــال العيــش يف ظــل اخلالفــة245، كمــا نظمــت جمموعــة مــن القصائــد 
الشــعرية يف متجيــد الدولــة اإلســالمية وراثء بعــض قادهتــا، ومنهــا جمموعــة قصائــد بعنــوان 
"أراجيــز حتريضيــة"، متجــد فيهــا اجلهــاد ومقاتلــي الدولــة اإلســالمية وتــذم خصــوم التنظيــم 
وأعــداءه246. كمــا نظمــت قصيــدة يف راثء أبــو حممــد العــدانين بعنــوان " رحيــل املنجنيــق: 
يف راثء  الشــيخ اجملاهــد أيب حممــد العــدانين"247، وقصيــدة يف راثء القائــد العســكري عمــر 

الشيشاين بعنوان "ثلم القلوب: يف راثء الشيخ القائد عمر الشيشاين"248.

وعلــى الرغــم مــن احلــرب اإللكرتونيــة الشــديدة وإغــالق آالف احلســاابت الــي تتبــع 
تنظيم الدولة اإلســالمية على وســائل التواصل االجتماعي، فإن التنظيم ينشــط يف مواقع 
"فيــس بــوك" و"تويــرت"، وأصبــح يعتمــد بصــورة كبــرية علــى تطبيــق "تلغــرام" العتمــاده 
الســرية. هكــذا، تشــّكل نســاء الدولــة اإلســالمية جيشــاً إلكرتونيــاً، إذ ظهــرت جمموعــة 
بكــر  أليب  البيعــة  وقدمــن  حركيــة،  وكــى  أبمســاء  االفرتاضيــات  اجلهــادايت  مــن  كبــرية 
البغــدادي كخليفــة للمســلمني، وصــدر بيــان مجاعــي ضــّم قرابــة )200( جهاديــة علــى 

243  انظر: سالف النجدية، صنم الوطنية، مؤسسة الوفاء، 2016.

244  انظر: سالف النجدية، فقيدان الشيخ العدانين وكلمته األخرية، مؤسسة الوفاء، 2016.

245  انظــر: ســالف النجديــة، هجــرة روح: رحلــة إىل النــور مــن جزيــرة العــرب، مؤسســة الوفــاء، 

.2016
246  انظر: سالف النجدية، أراجيز حتريضية، مؤسسة الوفاء، 2016.

247  انظــر: ســالف النجديــة، رحيــل املنجنيــق: يف راثء  الشــيخ اجملاهــد أيب حممــد العــدانين، مؤسســة 

الوفاء، 2016.
248  انظــر: ســالف النجديــة، ثلــم القلــوب: يف راثء الشــيخ القائــد عمــر الشيشــاين، مؤسســة الوفــاء، 

.2016

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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الشبكة العنكبوتّية249.

أصبــح واضحــاً أبّن املــرأة  تلعــب دوراً  كبــرياً يف دعايــة الدولــة اإلســالمية، وهــي 
تــدرك أمهيــة وظيفتهــا ودورهــا، وليســت جمــّرد ضحيّــة ســاذجة، بــل إهّنــا تعمــل بصــورة فاعلــة 
ضمــن االســرتاتيجية اإلعالميــة، الــي تســتند إىل رؤيــة دينيــة مشوليــة  تؤمــن بنظــام اخلالفــة، 
وترتكــز دعايتهــا علــى أفــكار ومفاهيــم ختاطــب عواطــف املتلقــي اإلســالمي مــن حلــم 

ويوتوبيا اخلالفة، الي تقيم احلق والعدل واملساواة وحتقق الكرامة والشعور ابالستعالء.

كتيبة اخلنساء واملرأة احملتسبة
منــذ ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية علــى مســاحات واســعة يف العــراق ســوراي 
وإعــالن أتســيس الدولــة اإلســالمية، عمــل التنظيــم علــى أتســيس أجهــزة ومؤسســات 
وهيئــات خمتلفــة لتنظيــم شــؤون احلكــم. وتعتــرب مؤسســة احلســبة أو ديــوان احلســبة مــن 
املؤسســات املهمــة يف هــذا الســياق. واحلســبة أحــد أنظمــة احلكــم اإلســالمي التارخييــة، 
ويتوافــر الفقــه السياســي اإلســالمي علــى جمموعــة كبــرية مــن الكتــب واملصنفــات الــي 
احليــاة  نظــراً الرتباطهــا مبســرية  تتنــاول موضــوع "احلســبة" ومكانتهــا ووظيفتهــا وآداهبــا 
إىل  الكــرمي  القــرآن  دعــوة  إىل  يشــري  مفهــوم  وهــو  والثقافيّــة.  واالقتصاديّــة  االجتماعيّــة 
وجــوب األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر، الــي بــدأت طوعــاً بدافــع اإلميــان واحلــرص 
علــى املصلحــة العامــة، مث تطــورت إىل صيغــة تنظيميــة إداريــة؛ فاحلســبة وظيفــة إداريــة 
يعــرف ُمتوليهــا "ابحملتســب"، وتقــع عليــه مهمــة حفــظ األمــن ومراقبــة األســواق واآلداب 

العامة250.

بــدأ التنظيــم بتطبيــق رؤيتــه اإليديولوجيــة علــى األراضــي الــي ســيطر عليهــا يف مدينــي 

249  انظــر: النصــرة احلييّــة للدولــة اإلســالمية، ورشــة جنــود اإلعــالم لنصــرة اإلســـالم، 26 مايــو 

justpaste.it/fm65 :2014، على الرابط
250  ملزيــد مــن التفصيــل حــول مؤسســة احلســبة يف اإلســالم، انظــر، أمحــد مصطفــى املراغــي، كتــاب 

احلسبة يف اإلسالم، اجلزيرة للنشر والتوزيع، 2005.
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الرقــة الســورية والفلوجــة العراقيــة يف كانــون اثين/ ينايــر 2014 ، وشــرع بتطبيــق نظــام 
مســتمد مــن رؤيتــه للفقــه السياســي اإلســالمي التقليــدي واألنظمــة السياســية اإلداريــة 
احلديثــة. وقــد اســتدخل التنظيــم املــرأة يف أجهــزة عديــدة، فأســس كتيبــة نســائية ابســم 
ــة "اخلنســاء" يف 2 شــباط/فرباير2014، وكانــت وظيفتهــا هــي التفتيــش والتدقيــق  كتيب
فرضــت  وقــد  التنظيــم.  وحكــم  ســيطرة  نطــاق  حتــت  تقــع  والســيطرات،الي  ابحلواجــز 
الظــروف األمنيــة ضــرورة تشــكيل هــذه الكتيبــة، بعــد وقــوع عمليــات عســكرية نُفــذت بــزي 
بتأســيس كتيبــة  ــل  مــا عجَّ فــإن  الكتيبــة،  منتســبات  إحــدى  فبحســب شــهادة  نســاء، 
"اخلنســاء" هــو مــا حــدث علــى حاجــز الســباهية غــرب الرقــة، حــني قُتــل ثالثــة عناصــر 
مــن التنظيــم، وقتــل أربعــة آخــرون علــى حاجــز املشــلب شــرق املدينــة، علــى أيــدي جمهولــني 
يرتــدون لباســاً نســائياً، ويغطــون وجوههــم ابلرباقــع. "وخوفــاً مــن تكــرار العمليــة، ســرَّعت 
"أم راين"يف اخلطوات التنفيذية لتشكيل الكتيبة. كنا بداية 35 امرأة: 3 سورايت، 
2 مينيات، 4 ســعودايت، كويتية واحدة، 7 تونســيات، 3 ليبيات، 9 شيشــانيات، 
3 مصــرايت، 3 عراقيــات. كانــت املهمــة العاجلــة لنــواة هــذه الكتيبــة هــي تفتيــش 
النســاء يف الشــوارع واحملــالت خوفــاً مــن تكــرار العمليــات، وأيضــاً مــن أجــل إزالــة 
العقبــات الــي تواجــه التنظيــم أثنــاء "توعيــة"أو اعتقــال أو حماســبة النســاء الالئــي 

"خيطئن"، أو خيالفن الشريعة اإلسالمية"251.

تطــورت كتيبــة اخلنســاء بعــد الســيطرة علــى املوصــل يف حزيــران/ يونيــو 2014، 
وأصبحــت جــزءاً مــن ديــوان احلســبة وتوســع نطــاق عملهــا وزادت مهامهــا ووظائفهــا.

فباتــت مبثابــة وزارة شــؤون املــرأة يف الدولــة اإلســالمية، فهــي تعمــل يف جمــاالت اإلعــالم 
فبعــد أن  احلــدود.  والتعليــم والدعــوة واملســاجد واألمــن والشــرطة والتحقيقــات وإقامــة 
اســتكمل التنظيــم بنــاء مؤسســات الدولــة اإلســالمية، مت فتــح ابب الوظائــف يف ديــوان 
التعليــم والرتبيــة، ويف ديــوان الــركاز، حيــث تقــّدم اآلالف مــن رعــااي الدولــة هلــذه الوظائــف، 
وكان مــن بــني آالف املتقدمــني نســبة كبــرية مــن النســاء مت قبوهلــن  للعمــل يف الدواوبــن 
مــكان  الشــرعية يف  الشــروط  وتوفــري  االختــالط  ملنــع  املؤسســات  هتيئــة  بعــد  الســابقة، 
العمل.وحبســب شــهود فــإن الرواتــب الــي يتقاضاهــا العاملــون تــرتاوح مــا بــني  200 إىل  

251 انظر: أمحد إبراهيم، هاجر، وكتيبة اخلنساء، موقع اجلمهورية، 7 يوليو 2015، على الرابط:

http://aljumhuriya.net/33606
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600 دوالر، حبسب التخصص والوظيفة252.

وتشــارك الكتيبــة أحيــاانً يف العمليــات القتاليــة، وتقــوم بــدور مســاند يف ديــوان اجلنــد 
واجلهــاز العســكري مــن خــالل اخلدمــات الطبيــة وإعــداد الطعــام، فقــد ورد يف واثئــق 
التنظيم، الصادرة عن ديوان الدعوة واملســاجد، املخصصة لســري وقصص اجلهادايت أن 
إحــدى بنــات أم خالــد الوهاجــي املغربيــة، الــي تعمــل يف جهــاز احلســبة يف الرقــة، قــد 
نفــذت عمليــة استشــهادية ضــد قــوات محايــة الشــعب الكــردي يف مدينــة عــني العــرب-

انضمــت  الشــامي، وهــي ســورية  فاطمــة  عــن قصــة  أخــرى  كــوابين. وتتحــّدث وثيقــة 
لصفــوف التنظيــم، وعملــت يف مطابــخ التنظيــم إلعــداد الطعــام للمقاتلــني وخدمــت يف 

أقسى اجلبهات يف ريف دمشق والفلوجة ودير الزور253.

تتمثّــل إحــدى مهــام كتيبــة اخلنســاء يف العمــل األمــين االســتخباري لتتبــع اجلواســيس 
واجلاسوســات والكشــف عنهــم. وقــد أعلــن التنظيــم )يف العــدد الرابــع مــن جملــة "املنبــع"( 
تنفيــذ حكــم القصــاص علــى امــرأة مــن مشــايل القوقــاز، تدعــى "إلفــريا كاراييفــا" أو "مسيــة"، 
إذ أدينــت ابلتجســس لصــاحل جهــاز االســتخبارات الفــدرايل الروســي FSB. وحبســب 
حتقيقــات التنظيــم فقــد ســرّبت "كاراييفــا" خــالل عملهــا أســرار عــدد كبــري مــن جماهــدي 
مشــايل القوقــاز، وتســبَّبت مبقتــل 6 إخــوة، بينهــم زوجهــا األخــري "أبــو مســلم"، وأخــٌت 

جماهدة كانت تعّد نفسها لتنفيذ عملّية استشهاديّة254.

تشــرف علــى إدارة كتيبــة اخلنســاء جمموعــة مــن النســاء املهاجــرات مــن دول عديــدة 

252 انظــر: عبيــدة الدليمــي، تنظيــم الدولــة يوظــف النســاء يف املؤسســات العامــة ابلعــراق، موقــع عــريب 

21، 27 أغسطس، 2015، على الرابط: 
. https://goo.gl/fDmjhR

253  انظر: أمين جواد التميمي، أرشــيف قصص اجملاهدين: املرأة يف الدولة اإلســالمية، 17 أكتوبر 

http://www.aymennjawad.org/19291/the-ar-:الرابــط علــى   ،2016
chivist-stories-of-the-mujahideen-women

254  انظــر: اجلاسوســة "إلفــريا كاراييفــا" واملصــري احملتــوم ، عيــون األمَّــة، 4 يونيــو 2016، علــى 

الرابــط: https://justpaste.it/uycx ، انظــر كذلــك: داعــش يعــدم جاسوســة روســية يف 
القوقاز، صحيفة الوفد املصرية، 2016/5/11.
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أوروبيــة وعربيــة وإســالمية، ابإلضافــة إىل النســاء احملليــات مــن العــراق وســوراي، ومنهــن أم 
الــراين وتعــرف أبم مهاجــر،  وكانــت املــرأة األقــوى يف التنظيــم يف مــع بدايــة أتســيس 
الكتيبة،وهــي مهاجــرة تونســية جــاءت مــع عائلتهــا مــن العــراق بعــد أن زّوجــت ابنتيهــا إىل 
مّثــة  لتشــكيل كتيبــة اخلنســاء ابلرقــةـ255. وليــس  مــن زكياهــا  التنظيــم، ومهــا  قياديــني يف 
معلومــات متوفّــرة عــن امسهــا احلقيقــي، وهــي يف األربعينيــات مــن العمــر، وتوصــف ابلقــوة 
والشراســة وتُعــرف إبدارهتــا الصارمــة، وقســوهتا علــى النســاء وقــوة شــخصيتها وامتثاهلــا 

لقرارات التنظيم وتعليماته وإمياهنا بعملها ورسالتها الدينية واإليديولوجية.

تعتــرب الســعوديتان رميــا اجلريــش ونــدى القحطــاين مــن أبــرز قيــادات كتيبــة اخلنســاء، 
وقــد أشــيع أن رميــا اجلريــش قتلــت بعــد تكثيــف التحالــف غاراتــه علــى مدينــة الشــدادي 
الســورية يف  حمافظــة احلســكة، وأبهنــا كانــت قــد تزوجــت بعــد وصوهلــا إىل ســورية مــن 
القيادي البارز يف الدولة اإلسالمية أبو حممد الشمايل يف شهر آب/ أغسطس 2015، 
لكــن والدهتــا نفــت نبــأ مقتلهــا256. وأفــادت بعــض التقاريــر أن نــدى القحطــاين امللقبــة 
بـ"أخــت جليبيــب" تتمتــع بنفــوذ كبــري، وأن أبــو بكــر البغــدادي زعيــم الدولــة اإلســالمية 
اجتمــع هبــا أكثــر مــن مــرة وقــام بتعيينهــا مســؤولة عــن كتيبــة اخلنســاء امليدانيــة ابلرقــة، يف 
الوقــت الــذي تولــت فيــه رميــا اجلريــش "أم معــاذ" مســؤولية كتيبــة اخلنســاء اإللكرتونيــة، 

ومهمة جتنيد الفتيات والنساء257.

تشــري بعــض التقاريــر إىل أن العراقيــة عائشــة عثمــان مــن النســاء الفاعــالت يف كتيبــة 
وحبســب  القتاليــة.  األدوار  إىل  ومتتــّد  الكتيبــة،  أعمــال  تتجــاوز  أدوارهــا  وأّن  اخلنســاء 
املعلومــات املتاحــة، فهــي مــن أوىل النســاء اللــوايت التحقــن ابلتنظيــم، خــالل زعامــة أبــو 

255 انظر: أمحد إبراهيم، هاجر، وكتيبة اخلنساء، مرجع سابق.

256 انظــر: والــدة "رميــا اجلريــش" تنفــي مقتــل ابنتهــا يف ســوراي، مفكــرة اإلســالم، 24 فربايــر 2016، 

http://islammemo.cc/akhbar/lo- الرابــط:   علــى 
cals-ksa/2016/02/24/284188.html

257 انظــر: هــدى الصــاحل، مــن هــي الداعشــية الســعودية الــي التقاهــا خليفــة داعــش؟، موقــع العربيــة 

: الرابــط  علــى   ،2016 فربايــر   28  نــت، 
https://goo.gl/owChYq

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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مصعــب الزرقــاوي، مــن حمافظــة دايىل مشــايل العــراق. وهــي اآلن يف العقــد الثالــث مــن 
عمرهــا، وســبق أن عملــت كمدّرســة يف مدرســة للتمريــض، كمــا إهّنــا مقرّبــة مــن جملــس 
الشــورى، وهلا صالت قويّة بضّباط اجليش العراقي املنحل، وســبق أن ُســجنت ملّدة ســنة 
ومثانيــة أشــهر يف معتقــل أبــو غريــب، وكانــت مــن بــني 150 معتقــاًل مّت حتريرهــم إثــر عمليّــة 
أحــد مقاتلــي  مــن  عــام 2004،وهــي متزوجــة  الســجن  اســتهدفت  بســّيارة مفّخخــة، 

التنظيم تونسي يلّقب أبيب حفص258.

كمــا إّن إحــدى النســاء اللــوايت يشــار إىل أدوارهــا اهلامــة يف كتيبــة اخلنســاء هــي 
االســكتلندية املســلمة مــن أصــول ابكســتانية "أقصــى حممــود"، وتكــى أبم ليــث، ويقــال 
أبهنــا مســؤولة عــن  جمموعــة  "أم عمــارة " داخــل الكتيبــة. ورغــم أهنــا شــابة تبلــغ مــن 
العمــر20 عامــاً إال أن مثــة تقاريــر تعتربهــا املســؤولة الرئيســية عــن جتنيــد الفتيــات املســلمات 
مــن أورواب259. وقــد ربــط املركــز الــدويل لدراســة التشــدد والعنــف السياســي أقصــى حممــود 
"أم ليث" بـ "أم حارثة" و"أم عبيدة" وأم "وقاص" وكلهن من بريطانيا، ويعتقد أبن لـ"أم 

عبيدة"شبكة من الروابط يف السويد وتدير حساابً خاصا لكتيبة "اخلنساء"260.

قّدمــت أم ســياف، نســرين أســعد إبراهيــم العبيــدي261، اعرتافــات هامــة وإن كانــت 

258 انظــر: مــن هــي عائشــة عثمــان أمــري حــرب تنظيــم داعــش ؟، موقــع صــدى احلقيقــة، 13 نوفمــرب 

http://sdhnews.com/archives/47445:2014، على الرابط
259 انظــر: ســي ان ان تالحــق خطــى اجلهاديــة أقصــى حممــود مــن غالســكو إىل الرقــة، موقــع عــريب 

21، 25 فرباير 2015، على الرابط:
https://goo.gl/a9XkZV

260  انظــر: رميــا شــري، عــروض زواج مغريــة تدفــع "أم حســني" و"أم ليــث" و"أم جعفــر" لإلنضمــام 

http://www.alquds. :الرابــط علــى  العــريب، 13 ســبتمرب 2014،  القــدس  "للجهــاد"، 
co.uk/?p=220608

261 وهــي عراقيــة كرديــة زوجــة أبــو ســياف أحــد قياديــي تنظيــم الدولــة الــذي قتــل خــالل عمليــة أمريكيــة 

شــرق ســوراي يف 15 أاير/ مايــو 2015 وهــو تونســي امســه فتحــي بــن عــون بــن اجلليــدي مــراد، وكان 
لــه دور ابرز يف اإلشــراف علــى مصــادر النفــط والغــاز وإدارهتمــا املاليــة. واعتقلــت زوجتــه أم ســياف 
إقليــم كردســتان يف آب/  التحقيقــات حلكومــة  بعــد  القــوات األمريكيــة  العمليــة، مث ســلمتها  أثنــاء 

أغسطس 2015.
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مشّوشــة - عقــب اعتقاهلــا - عــن كتيبــة اخلنســاء وأدوار النســاء يف الدولــة اإلســالمية، 
حيــث قالــت يف اعرتافاهتــا: إن معظــم عمليــات التنظيــم يدبرهــا رجــال، وال يعــدو دور 
النســاء أن يكــون دوراً بســيطاً، يتمثــل يف مراقبــة نســاء رهينــات، وأن مرتبــة املــرأة داخــل 
التنظيــم ترتبــط مبكانــة زوجهــا، فكلمــا كان الــزوج قيــادايً كبــرياً يف التنظيــم، كلمــا كانــت 
مكانــة املــرأة وأدوارهــا أهــم داخــل التنظيــم النســائي املــوازي. وقالــت أبن دور النســاء 
ينحصر أساساً يف الزواج من مقاتلي داعش والعناية ابلبيت، ووالدة مقاتلني مستقبليني 
للتنظيم.وابســتثناء كتيبــة اخلنســاء الــي تعمــل علــى مراقبــة األخــالق العامــة يف املناطــق الــي 
يســيطر عليهــا داعــش، ال توجــد أي أدوار تنظيميــة أو قتاليّــة أخــرى للمــرأة داخــل الدولــة 

اإلسالمية، فالقتال والعمليات االنتحارية داخل داعش هي حكر على الرجال262. 

مُيكــن القــول أبّن شــهادة أم ســياف تتوافــر علــى نصــف احلقيقة،وأهّنــا مل تُفصــح عــن 
الوجــه الكامــل للحقيقــة عمــداً أو جهــاًل، فــأدوار املــرأة  األساسية،حبســب رؤيــة التنظيــم، 
هي أدوار إســنادية لوجســتية تتمثل يف بناء األســرة وتربية األطفال وإعداد جيل جهادي 
مــن أشــبال اخلالفــة، لكــن الدولــة اإلســالمية أصــدرت بيــاانت وواثئــق تؤكــد علــى دور 
أّن روايــة أم ســياف غايــة يف  العمــل االستشــهادي.على  القتــايل ومشــاركتها يف  املــرأة 
األمهيــة فهــي تقــدم شــهادة متوازنــة بعيــداً عــن اخلرافــات واألســاطري وهرطقــات الدعــاايت 

الي ُنسجت حول نساء الدولة اإلسالمية.

6يوليــو  ســوا،  راديــو  موقــع  التنظيــم،  تفضــح  ســياف‹  ›أم  للنســاء؟  دور  أي  262 انظر:داعــش.. 

http://www.radiosawa.com/a/isis-women-:الرابــط علــى   ،2015
rule-/274663.html

الفصل الثالث: "نساء اخلالفة"
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الفصل الرابع

عاشقات الشهادة؛ ظاهرة االنتحارايت

"فليفتحــوا الطريــق حلرائــر اجلزيــرة، واتهلل لــن نبيــت ليلــة واحــدة إال 
بعمليــة استشــهادية متــزق أجســادان إرابً إرابً ... أخــوايت املوحــدات تعلمــن 
قائمــة  لتســجلن يف  بــل   .. الدنيــا  شــوارع  لتجــن  ال   .. الســيارة  قيــادة 

االستشهادايت .. فال يتبقى إال كبسة زر"
"أخت اجلهاد" من السعودية

مقدمة
تعتــرب العمليــات االنتحاريــة ظاهــرة حديثــة، اســتحدثتها مجاعــات علمانيــة ودينيــة 
كاســرتاتيجية عســكرية يف حالــة  احلــرب. فقــد بــرزت كتكتيــك ملواجهــة خصــم ميتلــك 
أســلحة عســكرية جبــارة ويتوافــر علــى طرائــق فعالــة لفــرض الســيطرة والتحكــم ابلســكان، 
حبيــث تصبــح املواجهــة املباشــرة معــه مســتحيلة يف ظــل حالــة التفــوق العســكري واختــالل 
موازيــن القــوى. وقــد أتخــرت اجلهاديــة العامليــة مــن تنظيــم القاعــدة إىل تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية ابســتخدام العمليات االنتحاريّة، بعد جدال كبري حول مشــروعيتها وجدواها 
إىل  وانتهــت  والقوميــة  والدينيــة  العلمانيــة  احلــركات  مــن  استنســاخها  إىل  عمــدت  مث 
اســتدخاهلا واستحســاهنا وتفضيلهــا وابتــت التكتيــك العســكري الرئيــس يف اســرتاتيجيتها 

القتالية احلربية.

ومــع كثــرة الدراســات واألحبــاث الــي جتتهــد يف حماولــة فهــم دوافــع منفــذي العمليــات 
االنتحارية وتســعى إىل أن تتجاوز القراءات النمطية؛ إال أن التفســريات الدينية والثقافية  
حــول العمليــات االنتحاريــة ال تــزال تتمتــع ابنتشــار واســع بفعــل األثــر "االستشــراقي" 
حــني يتعلــق األمــر ابلعــامل العــريب واإلســالمي.إذ يتعــاىل احلديــث عــن "ثقافــة املــوت" يف 
ديــن اإلســالم وثقافــة واتريــخ العــرب واملســلمني، فتصبــح العمليــات االنتحاريــة، الــي 
ينفذهــا غــري املســلمني وكأهّنــا حالــة االســتثناء، الــي تؤكــد القاعــدة بوجــود أســاس إســالمي 
للظاهــرة. ويلخــص بيــار كونيســا تلــك الرؤيــة االستشــراقية الثقافويــة الشــائعة وحججهــا 

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة االنتحارايت



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 160

عنــد أصحــاب هــذا التوجــه يف نــص مكثــف يقــرر فيــه أن "الظاهــرة هــي إىل حــد بعيــد 
ذات منشــأ إســالمي لكنهــا ليســت حمصــورة فيــه . . . وإىل حــد بعيــد، تفــرض ثقافــة 
العنــف واملــوت نفســها. ومــن مثّ فــإّن تشــكيل صــورة الشــهيد الــي حتــل تدرجييــاً مــكان 
صــورة املقاتــل، هــو أمــر ضــروري مــن أجــل حتضــري األرض. فأجــواء التضحيــة املتولــدة 
عــن عنــف القــوات احملتلــة وعــن متجيــد املقاومــن حتّضــر للتضحيــة األمســى املفــرتض 

أهنا أفضل من احلياة على هذه األرض"263.

الثقافويــة  األطــر االستشــراقية  أوليفييــه روا، جتــاوَز  مثــل  الباحثــني،  بعــض  يّدعــي 
والبحــث عــن تفســريات سوســيولوجية لدوافــع الفعــل االنتحــاري للجهاديــني الســنة، إال 
أنــه ال خيــرج عــن مســتندات املقاربــة االستشــراقّية ومبادئهــا يف احلفــر عــن جذورهــا الدينيــة 
العمــل  أبن  ويقــرر  الثقافويــة،  االستشــراقية  املقاربــة  أمــام  يستســلم  فهــو  اإلســالم.  يف 
االنتحــاري فعــل عدمــي ال عقــالين علــى املســتوى اجليوسياســي، فالرغبــة ابملــوت جليّــة 
وتتجاوز جمرد التضحية. وال جيد روا أي فرق بني املذاهب السنية والشيعية، فاستشهاديو 
تنظيــم "القاعــدة" الســين ال خيتلفــون عــن عدميــة "الشــهيد الشــيعي" 264، الــذي كان 
يبحــث عــن املــوت علــى احلــدود العراقيــة أثنــاء عقــد الثمانينيــات، حبســب دراســة فرهــاد 
خســروخافار؛ حيث يرى خافار أبّن الشــهيد الشــيعي مل يكن يســعى لكْســب احلرب أو 
اجلنــة، بقــدر مــا كان مدفوعــاً برغبتــه مبغــادرة هــذا العــامل الــذي مل يعــد يهّمــه، ألن النقــاء 
الــذي القــاه أثنــاء الثــورة اضمحــّل حتــت وطــأة الفســاد ولعبــة الســلطة. كانــت احليــاة قــد 

263  انظــر: بيــار كونيســا، يف جــذور العمليــات االنتحاريــة، احلــوار املتمــدن، العــدد: 859، 6/9/ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.as- الرابــط:  علــى   ،2004
p?aid=19175

264  ملزيــد مــن التفصيــل حــول مفهــوم الشــهادة والشــهيد عنــد فرهــاد خســرو خافــار والقــراءة العدميــة 

فرهــاد خســرو خافــار  انظــر:  الشــيعي، ومنــوذج "استشــهاد احلســني"،  املذهــب  املفهــوم يف  ملركزيــة 
األصوليــون والعمليــات االستشــهادية، ترمجــة جهيــدة الونــد، معهــد الدراســات االســرتاتيجية، بغــداد، 
بــدون اتريــخ. وفرهــاد خســرو خافــار، شــهداء هللا اجلــدد يف سوســيولوجيا العمليــات االنتحاريــة، ترمجــة 

جهيدة الوند، دار املدى، دمشق، الطبعة األوىل 2007.

)      (

)      (

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19175
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19175
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)      (

توقفت عن أن تكون "مهّمة" ابلنسبة له265.

إن "االســتقالة العلميــة"يف تفهــم "الظاهــرة اجلهاديــة" حتجــب اإلبســتمولوجي املعــريف 
حلســاب األيديولوجــي السياســي،إذ يتــم جتاهــل األســباب والشــروط الظــروف املوضوعيــة 
لظاهــرة اإلرهــاب عمومــاً و"العمــل االنتحــاري" خصوصــاً. ومــع ذلــك فــإّن مثــة إقــراراً 
بتعقــد الظاهــرة وتعــدد دوافعهــا وأبعادهــا، فبحســب ميــا بلــوم "حيــدد مجيــع املؤلفــن يف 
حقــول علــم النفــس وعلــم االجتمــاع والعلــوم السياســية أســباابً جذريــة يعتروهنــا 
أساســية لفهــم ســبب وقــوع معظــم احلــوادث اإلرهابيــة والتحــول إىل العنــف مــن 
الرجــال والنســاء.  وهــي تشــمل مــا يلــي:  االفتقــار إىل الدميقراطيــة واحلــرايت املدنيــة 
لإلرهابيــن،  آمنــاً  مــالذاً  توفــر  أو ضعيفــة  فاشــلة  ووجــود دول  القانــون،  وحكــم 
والتحديــث املفــرط يف الســرعة، واأليديولوجيــات املتطرفــة؛ العلمانيــة والدينيــة علــى 
األهليــة  واحلــروب  السياســي  العنــف  مــن  اتريــخ  وجــود  إىل  ســواء.ابإلضافة  حــد 
والثــورات وأنظمــة احلكــم الدكتاتوريــة أو االحتــالل، وحكومــات غــري شــرعية أو 
فاســدة، ووجــود القمــع مــن قبــل احتــالل أجنــيب أو قــوى اســتعمارية، والتعــرض 
للتمييــز علــى أســاس االنتمــاء )اإلثــي أو العرقــي أو الديــي( والظلــم االجتماعــي، 
ووجود زعماء إيديولوجين كاريزماتين. . . ويرى خراء مثل يورام شوايتزر وفرحانة 
عليــأن النســاء ميلــن إىل التأثــر بدوافــع "شــخصية" أكثــر مــن تلــك الــي تؤثــر يف 
الرجــال، وميكــن تلخيصهــا أبربعــة وهــي: االنتقــام وغســل عــار اخلطيئــة ابلتضحيــة يف 
ســبيل اآلخريــن واالحــرتام والعالقــة، وهــي تشــمل علــى وجــه اخلصــوص مــا يلــي:  
فقــدان شــخص عزيــز )يكــون عــادة الذكــر املهيمــن يف حياهتــن   الــزوج أو الوالــد أو 
الشــقيق(،  وحاجــة إىل إعــادة صياغــة أنفســهن بســبب ســوء تصــرف جنســي مزعــوم 
أو فعلــي،  وعــدم القــدرة علــى إجنــاب األطفــال أو كوهنــن يعتــرن غــري صاحلــات 
للــزواج، والرغبــة بتحســن وضــع النســاء يف جمتمعهــن،  وإثبــات أهنــن متفانيــات متامــاً 
كالرجــال يف خدمــة القضيــة،  وكوهنــن شــقيقات أو بنــات أو زوجــات متمرديــن 

معروفن"266.

265  انظــر: أوليفيــه روا، "القاعــدة" وعدميــة الشــباب، ترمجــة: انئلــة منصــور، موقــع اجلمهوريــة، 5 

http://aljumhuriya.net/26882:أبريل 2014، على الرابط
266  انظــر: ميــا بلــوم، النســاء كضحــااي أو موقعــات ضحــااي، يف التصــدي للعقليــة اإلرهابيــة، أجنــدة 
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يف اتريخ الظاهرة وتفسريها
يف ســياق اجلــدل حــول دوافــع العمليــات االستشــهادية حياجــج روبــرت إيــه. بيــب 
يف كتابــه "املــوت مــن أجــل النصــر: املنطــق االســرتاتيجي لإلرهــاب االنتحــاري"، أبن 
العمليــات االنتحاريــة ال ترتبــط ابلديــن عمومــاً أو ابلديــن اإلســالمي خصوصــاً، إمنــا هــي 
اســرتاتيجية عســكرية فعالــة ملواجهــة االحتــالل؛ ويطالــب أمريــكا بتغيــري هنــج مــا يســمى 
"احلــرب علــى اإلرهــاب". وقــد قــام إبحصــاء وتصنيــف "العمليــات االنتحاريــة اإلرهابيــة" 
العامليــة الــي وقعــت منــذ عــام 1980 إىل عــام 2003، وتوصــل إىل أن العــدد اإلمجــايل 
كان 315 عمليــة، وعنــد توزيــع هــذا العــدد جغرافيــاً وعرقيــاً وسياســياً، وجــد أبن األقــل 
عــدداً هــو مــا قامــت بــه منظمــات أو حــركات إســالمية: فمثــاًل قــام "منــور التاميــل" بتنفيــذ 
260 عمليــة انتحاريـّـة خــالل عقديــن مــن الزمــن، وهــم حركــة ســريالنكّية انفصاليّــة قوميّــة 
األمريكيــني  اســتهدفت  انتحاريّــة،  عمليّــة   38 بيــب  أحصــى  حــني  هندوســية.يف 
واإلســرائيليني، يف الثمانينيــات يف لبنــان )بواقــع مثانيــة عمليــات النتحاريــني مســلمني، 
وثالثــة مســيحيني، وســبعة وعشــرون حلــركات علمانيــة واشــرتاكية(267. يليهــم، بعــد ذلــك، 
متمــردون عراقيــون جمهولــو اهلويــة وقــد اســتهدفوا أمــريكا وحلفاءهــا بعملياهتــم، مث القاعــدة، 
واحلــركات اجلهاديــة والوطنيــة يف الشيشــان، وحــزب العمــال الكردســتاين، وحــركات مــن 

السيخ268.

يبــدو أن مــا توصــل إليــه روبــرت بيــب خبصــوص نفــي ربــط العمليــات االنتحاريــة 
ابلديــن والثقافــة واإلثنيــة والعــرق مهــّم. إال أّن ذلــك ال يعــين نفــي دور الديــن والثقافــة 
ابملطلــق عــن دوافــع منفــذي العمليــات االنتحاريــة. واألهــم مــن ذلــك أن تلــك العمليــات 
ال تشــكل دائمــا اســرتاتيجية فعالــة يف مواجهــة االحتــالل، بــل إهنــا يف أحيــان كثــرية تعمــل 

السياســة اخلارجيــة، مكتــب برامــج اإلعــالم اخلارجــي وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، آي جــورانل يــو اس 
أيه، مايو 2007،  ص 17.

267  نقــاًل عــن : كاريــن آرمســرتونغ، حقــول الــدم: الديــن واتريــخ العنــف، ترمجــة أســامة غاوجــي، 

الشبكة العربّية لألحباث والنشر، بريوت، 2016، ص527.
268  انظــر: الدكتــور ســعادة خليــل، منطــق جديــد للتفجــريات االنتحاريــة مغايــر للســائد يف الغــرب، 

الرابــط: علــى   ،2005 أكتوبــر   15 املتمــدن،   احلــوار 
.http://www.miftah.org/Arabic/Display
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علــى تثبيــت االحتــالل والتوســع يف الســيطرة علــى األرض والتحكــم ابلســكان وتــربر 
االنتهــاكات حتــت ذريعــة مكافحــة "اإلرهــاب االنتحــاري"، كمــا يظهــر ذلــك يف احلالــة 

الفلسطينية والشيشانية وغريها.

ميكــن القــول أبن عــدد العمليــات االنتحاريــة الــي نفذهتــا حــركات دينيــة إســالمية قــد 
تكاثــر، بعــد الفــرتة الــي درســها بيــب يف منطقــة الشــرق األوســط ومناطــق أخــرى مــن 
العــامل، وهــي عمليــات تعكــس ابلدرجــة األوىل املضاعفــات اخلطــرية للحــروب والنزاعــات. 
ويُظهــر تسلســل األحــداث املرتبــط هبــذه الظاهــرة، ازدايد عنــف هــذا األســلوب الدمــوي، 
وقدرتــه علــى جتــاوز احلــدود ونشــر الرعــب والفــزع بوســائل خمتلفــة. فقــد تدرجــت العمليــات 
من األحزمة الناسفة إىل السيارات والشاحنات املفخخة وصواًل إىل استخدام الطائرات 
املدنيــة، وقــد تكاثــرت العمليــات االنتحاريــة الــي بــدأت يف مثانينــات القــرن املاضــي حيــث 
ُســجل  4814 هجــوٍم انتحــاري بــني عامــي 1981 ـــــ 2015 يف أكثــر مــن 40 دولــة، 
وســرييالنكا،  وابكســتان  الفلســطينية  واألراضــي  وإســرائيل  والعــراق  أفغانســتان  منهــا 
وجتــاوزت أعــداد ضحاايهــا 45 ألــف شــخص269. وقــد أصبحــت العمليــات االنتحاريــة 
التكتيــَك العســكري األبــرز مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فبحســب إحصائيــات التنظيــم، 
فقــد نفــذ التنظيــم 1112 عمليــة انتحاريــة متنوعــة يف العــراق وســوراي فقــط خــالل عــام 

.2016

يف سياق حتليل اخلطاب الغريب حول "العمليات االنتحارية"، يقدم األنثروبولوجي 
الثقــايف الســائد للظاهــرة، والــذي يقــوم علــى  التفســري  قــراءة الفتــة حــول  طــالل أســد 
اســتدعاء دوافــع دينيــة ثقافيــة تســتند إىل  مفهــوم "الشــهادة" و"التضحيــة" و"املقــدس". 
ويؤكــد علــى أن التفســري احملبــب حــى اآلن هــو ذلــك الــذي يؤكــد علــى الدافــع الديــين 
والثقــايف غــري الليــربايل؛ ألن مثــل هــذه التفســريات تســاعد خطــاب محايــة احلضــارة )أي 
احلــرص علــى احليــاة( مــن ثقافــة الربابــرة الــي تتميــز حبــب املــوت.  فالتفجــريات االنتحاريــة 
ليســت، بنظــر املعلقــني الغربيــني، ســوى تعبــريات عنيفــة عــن إســالم مشــويل )تواتليتــاري( 

269  انظــر: حممــد الطاهــر، اتريــخ اهلجمــات االنتحاريــة مــن األلــف إىل اليــاء، موقــع روســيا اليــوم، 

22 مايو 2016، على الرابط:
goo.gl/C9eBa6
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منحــرف، أو عــن حافــز ديــين بدائــي )العقــالين( جتاوزتــه العلمانيــة270، وهــو مــا جيعــل 
مــن  أكــرب  بدرجــة  الليرباليــة  اجملتمعــات  يف  واهلــول  للهلــع  مثــرية  االنتحاريــة  العمليــات 
هجمــات الطائــرات والصواريــخ، بــل وحــى األســلحة النوويــة. وجيــادل أســد أبن املفجــر 
االنتحــاري ينتمــي، مبعــى ابلــغ األمهيــة، إىل تــراث غــريب حديــث قائــم علــى الصــراع املســلح 
دفاعــاً عــن أي مجاعــة سياســية حــرة إلنقــاذ األمــة أو لتأســيس دولتهــا يف حالــة جماهبــة مــع 

عدو خطر271.

يشــري اتريــخ العمليــات االنتحاريــة إىل أن "اجلهاديــة العامليــة" أتخــرت ابســتدخال 
العمليــات االنتحاريـّـة وشــرعنتها إىل منتصــف عقــد التســعينيات مــن القــرن املاضــي، وأهّنــا 
مل تســتدخل النســاء إال مــع بدايــة األلفيــة اجلديــدة. فقــد حتفظــت اجلهاديــة العامليــة مــن 
ابلعمليــات  القيــام  شــرعية  علــى  الظواهــري  وأميــن  الدن  بــن  أســامة  إىل  عــزام  عبــدهللا 
املــرأة  أدوار  علــى  اجلنســني. وشــددت  علــى كال  ومنعهــا  حــد حترميهــا  إىل  االنتحاريــة 
التقليديــة، ولذلــك مل تشــهد أفغانســتان خــالل التدخــل الروســي 1979- 1989 أي 
عمليــة انتحاريــة. وعندمــا بــدأت حــركات جهاديــة وطنيــة ابســتدخاهلا والتوســع هبــا خــالل 
تســعينيات القــرن املاضــي واســتخدام النســاء يف تنفيذهــا، بــدأت اجلهاديــة العامليــة تعيــد 

النظر يف شرعيتها.

العمليات االنتحارية يف السياق اإلسالمي
تطــورت اســرتاتيجية االستشــهاد يف الســياق اإلســالمي يف البدايــة يف إطــار املذهــب 
الشــيعي حبيــث أصبــح الشــهيد "رمــزًا" للثــورة اإليرانيــة  1979، حيــث وقعــت أول عمليــة 
انتحاريــة يف 30 تشــرين اثين/ أكتوبــر عــام 1980، ونفذهــا صــي إيــراين يبلــغ مــن العمــر 
13 عامــاً. فقــد هاجــم صــي داببــة عراقيــة يف مدينــة خرمشــهر جنــوب غــرب إيــران، بعــد 
أن لــّف قنبلــة يدويــة علــى وســطه، وتســلل حتــت الداببــة؛ وقــد تســببت العمليــة االنتحاريــة 
يف إعطاب الداببة. مث انتقلت العمليات االنتحاريّة إىل العامل العريب عرب حركات شيعية 

270  انظــر: طــالل أســد، عــن التفجــريات االنتحاريــة،  ترمجــة فاضــل جكنــر، املركــز الثقــايف العــريب، 

بريوت، الطبعة األوىل، 2008، ص 212.
)      (271   املرجع السابق، ص 138.
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يف لبنــان منــذ عــام 1982، بعــد أايم مــن احتــالل إســرائيل جنــوب البــالد، وكان حــزب 
هللا اللبناين الشــيعي أول من اســتخدم هذه االســرتاتيجية؛ الي كانت حكراً على الرجال 
آنــذاك. حيــث نفــذ حــزب هللا أّول عمليــة انتحاريــة عــن طريــق شــاب يبلــغ مــن العمــر18 
عاًمــا وهــو أمحــد قصــري ضــّد مقــّر احلاكــم العســكري اإلســرائيلي يف صــور يف 11 تشــرين 

اثين/ نوفمرب 1982. 

جــاء اســتدخال النســاء يف العمليــات االنتحاريــة بدايــة يف لبنــان عــن طريــق احلــركات 
العلمانيــة يف نيســان/ إبريــل 1985، مــن خــالل احلــزب القومــي الســوري االجتماعــي 
واحلــزب الشــيوعي اللبنــاين وحــزب البعــث، ويف ســياق النضــال ضــّد اجليــش اإلســرائيلي 
النظامــي وامليليشــيات الداعمــة لــه كجيــش لبنــان اجلنــويب. وقــد عــارض حــزب هللا آنــذاك، 
تــويّل املــرأة تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات، ذلــك أّن مهمــة املــرأة تنحصــر حســب حــزب هللا 
األحــوال  مــن  حــال  أّي  جيــب يف  األطفــال، وال  وتربيــة  النســل  اســتمرارية  يف ضمــان 

تشجيعها على املشاركة يف املعارك هبذه الطريقة.

كانــت ســناء حميــديل البالغــة مــن العمــر آنــذاك 16 عاًمــا أّول امــرأة تقــوم بعمليــة 
انتحارية يف لبنان يف 9 نيسان/ إبريل 1985، حيث قادت سيارة حمّملة مبئي كيلوغرام 
مــن املتفجــرات وفّجرهتــا يف موكــب عســكري إســرائيلي علــى طريــق جزّيــن يف جنــوب 
البالد.وقــد أّدت العمليّــة إىل مقتــل جنديــني إســرائيليني فيمــا أصيــب جنــداّين آخــران 
جبــروح. وقــد جّســدت العمليّــة آنــذاك وجًهــا جديــًدا مــن أوجــه النضــال القومــي، ومل تكــن 
ســناء حميــديل، امللّقبــة بـ"عــروس اجلنــوب" - وهــي شــيعية كانــت تعمــل  يف إطــار حــزب 
علمــاين، وهــو احلــزب القومــي الســوري االجتماعــي - أّول استشــهادية لبنانيــة فحســب، 
بــل كانــت أيًضــا أّول امــرأة علــى اإلطــالق تلتــزم مبثــل هــذا النــوع مــن املهّمــات. مثّ تلتهــا 
ســناء لــوال عبّــود، امللّقبــة بـ"لؤلــؤة البقــاع"، وهــي مناضلــة شــيوعية أورثوذكســية مــن مواليــد 
إبريــل 1985.  نيســان/  الثــاين يف 21  االنتحــاري  اهلجــوم  نّفــذت  حبــث  القرعــون، 
وخــالل احلــرب، نّفــذت تســع نســاء عمليــات انتحاريــة خطّــط هلــا وتبّناهــا ابلكامــل احلــزب 

القومي السوري االجتماعي واحلزب الشيوعي اللبناين وحزب البعث يف لبنان272.

272  انظــر: كـــارول أنـــدره ديّســـورن، االستشــهاد يف الشــرق األوســط... ظاهــرة يف صيغــة املؤنّــث 

.https://goo:أيضاً، ترمجة جينيفر بري، موقع انو، 28 يناير 2014، على الرابط
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ســرعان مــا بــدأت حــركات فلســطينية إســالمية جهاديــة وطنيــة ســنّية ابستنســاخ 
تكتيــكات العمليــات االنتحاريــة. وكانــت أوىل العمليــات املفرتضــة الــي حتمــل طابعــاً 
نســائياً ظهــرت يف عــام 1987 عــن طريــق شــابة تدعــى عطــاف عليــان. وهــي مــن مواليــد 
عــام 1962 وحاولــت تنفيــذ العمليــة يف عــام 1987؛ وكان عمرهــا 25 ســنة. ، وهــي 
األراضــي   )1980 )عــام  غــادرت  اإلســالمي"273،  اجلهــاد  "ســرااي  حركــة  يف  عضــو 
الفلســطينية احملتلــة إىل لبنــان يف رحلــة ســرية للتدريــب علــى الســالح، وتدربــت فعــاًل يف 
معســكرات حركــة" فتــح ".بعــد عودهتــا إىل األراضــي الفلســطينية عــام 1984 حيــث 
بــدأت عطــاف تطالــب قيــادة ســرااي اجلهــاد اإلســالمي بتنفيــذ "عمليــات استشــهادية"، 
ومتــت املوافقــة علــى ذلــك يف عــام 1985، وبــدأت االســتعدادات للعمليــة األوىل الــي 
كان يفــرتض أن تنفــذ يف فلســطني، ومّت حتديــد اهلــدف مببــى رائســة احلكومــة اإلســرائيلية 
يف القدس، واســتمر اإلعداد للعملية ملدة عامني. وكان مع عطاف شــاب فلســطيين من 
طولكــرم مهمتــه جتهيــز الســيارة امللغومــة ابملتفجــرات، ويف 2 آب/ أغســطس 1987 
اعتقل الشاب واعتقلت معه عطاف قبل أن تنطلق ابلسيارة  إىل القدس لتفجريها274.

هكذا بدأت احلركات الفلســطينية اإلســالمية ابســتدخال العمليات االنتحارية275، 
)محــاس(277.  اإلســالمية  املقاومــة  وحركــة  اإلســالمي276،  اجلهــاد  حركــة  مقدمتهــا  ويف 

273  ســرااي اجلهــاد اإلســالمي، أسســها محــدي ســلطان التميمــي ومنــري شــفيق مــن داخــل حركــة فتــح 

إلجياد حتول إسالمي وبدء نشاط إسالمي عسكري مقاوم لالحتالل اإلسرائيلي.
274  انظــر: عطــاف عليــان رائــدة العمليــات االستشــهادية الفلســطينية، دنيــا الوطــن، 14 ســبتمرب 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/ الرابــط:  علــى   ،2003
news/2003/09/14/65.html

275 أصــدرت حركتــا محــاس واجلهــاد اإلســالمي جمموعــة مــن األحبــاث والكتــب حــول جــواز العمليــات 

االستشــهادية، ومنهــا: عبــد هللا الشــامي، فقــه الشــهادة، مــن منشــورات مجاعــة اجلهــاد يف فلســطني، 
وأمحد أبو زيد، الشهادة يف سبيل هللا، من إصدارات حركة محاس.

276  أتسســت حركــة اجلهــاد اإلســالمي يف أواخــر الســبعينيات مــن القــرن العشــرين علــى يــد جمموعــة 

مــن الطــالب الفلســطينيني يف أثنــاء تواجدهــم يف مصــر  للدراســة اجلامعيــة بقيــادة الدكتــور فتحــي 
الشقاقي.

277  بعد اإلعالن عن أتسيسها يف 6 كانون أول/ ديسمرب 1987، ظهر بياهنا التأسيسي يف 15 
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وارتبطــت العمليــات االستشــهادية يف حركــة محــاس، ابســم العقــل املدبــر هلــا املهنــدس حيــىي 
عيــاش، الــذي انضــم إىل كتائــب القســام، وأصبــح قائــًدا فيهــا يف الربــع األخــري مــن عــام 
1992، وقــد نقــل العمــل العســكري نقلــة نوعيــة مــن خــالل العمــل االستشــهادي. 
وكانت أوىل العمليات االستشهادية يف 16 نيسان/ إبريل 1993، ونفذها ساهر محد 
هللا التمــام داخــل مســتوطنة )ميحــوال( ابلقــرب مــن مدينــة بيســان مشــال فلســطني احملتلــة، 
واســتهدفت العمليــة مقهــى للجنــود اإلســرائيليني يف املســتوطنة، وأدت إىل مقتــل وجــرح 

العشرات من اجلنود278.

إذا كانــت االنتفاضــة الفلســطينية األوىل 1987، قــد شــهدت تدشــني العمليــات 
االنتحاريــة للذكــور، فقــد شــهدت االنتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة األقصــى(، الــي اندلعــت 
عقــب اقتحــام زعيــم املعارضــة اإلســرائيلية آنــذاك أرييــل شــارون يف 28 ســبتمرب/أيلول 
2000 ابحــات املســجد األقصــى، بدايــة العمليــات االنتحاريــة النســائّية، حــني نفــذت 
وفــاء إدريــس عمليــة انتحاريــة يف 27 كانــون اثين/ ينايــر 2002. وتنتمــي وفــاء إدريــس 
لـ"كتائب شهداء األقصى"، اجملموعة العسكرية الفلسطينية التابعة حلركة فتح العلمانية، 
وقد فّجرت قنبلة يف الوسط التجاري يف القدس، فقتلت عجوزًا له من العمر 81 عاًما 
فيمــا أصيــب العشــرات جبــروح. وتبنّــت كتائــب شــهداء األقصــى التابعــة حلركــة فتــح العمليــة 
وحتّولت الشــابّة البالغة من العمر 25 عاًما إىل رمز ابلنســبة إىل الفلســطينيني؛ وتوّجهت 
عقــب ذلــك نســاء أخــرايت إىل كتائــب شــهداء األقصــى، وهــي املنّظمــة الوحيــدة الــي 

استقبلتهّن يف ذلك الوقت279.
هبــدف منــع حركــة فتــح مــن االســتئثار ابلعمليــات االستشــهادية النســائّية؛ بــدأت 
األجنحــة املســّلحة للحــركات اإلســالمية إبعــادة النظــر مببــدأ اســتبعاد النســاء مــن تنفيــذ 

كانــون أول/ ديســمرب إابن االنتفاضــة األوىل، الــي اندلعــت يف الفــرتة مــن 1987 وحــى 1994، مث 
صدر ميثاق احلركة يف 18 آب/ أغسطس 1988، ابعتبارها  امتداداً جلماعة اإلخوان املسلمني.

"محــاس" 1987   1994،  اإلســالمية  املقاومــة  الســاعايت، حركــة  حممــد  أمحــد  د.  انظــر:    278

/http://felesteen.ps:فلسطني أون الين، 8 يناير 2013، على الرابط
279  انظــر: كـــارول أنـــدره ديّســـورن، االستشــهاد يف الشــرق األوســط... ظاهــرة يف صيغــة املؤنّــث 

أيًضا، مرجع سايق.

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة االنتحارايت
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العمليــات االنتحاريــة، أمثــال كتائــب عــّز الديــن القّســام )محــاس( وســرااي القــدس )حركــة 
اجلهــاد اإلســالمي(. وســرعان مــا ختلــت احلركتــان عــن فتــاوى ســابقة، كان قــد أصدرهــا 
مؤســس محــاس الشــيخ أمحــد ايســني ومعظــم علمــاء اإلخــوان املســلمني وغريهــم أمثــال 
الشــيخ يوســف القرضــاوي بتحديــد أدوار املــرأة اجلهاديــة ابألعمــال اللوجســتية، وبــدأت 
الدراغمــة   هبــة  جّســدت  االستشــهادية280.وقد  العمليــات  النســاء يف  بقبــول  احلركتــان 
)البالغــة 19 عامــا( هــذا التحــّول )يف 19 أاّير/ مايــو 2003( يف العفولــة يف مشــال 
ثالثــة  حبيــاة  وأودى  اإلســالمي  اجلهــاد  حركــة  تبّنتــه  هجوًمــا  نّفــذت  عندمــا  إســرائيل، 
مدنيــني. وابت التمييــز، منــذ ذلــك احلــني، بــني العمليــات ذات الطابــع القومــي الــي 

تنّفذها حركات علمانية وبني تلك الي تتبّناها التيارات الدينية، أمراً صعبًا281.

 كانت دارين أبو عيشه، وهي طالبة يف األدب اإلجنليزي جبامعة النجاح بنابلس، 
تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً، أول متضامنــة مــع حركــة "محــاس"، تلتحــق بقائمــة العمليــات 
"االستشــهادية" للنســاء، فقــد اتصلــت هــذه الفتــاة يف شــباط/فرباير 2002 حبركــة محــاس 
ورشــحت نفســها للقيــام إبحــدى العمليــات االنتحاريــة. وألن مجاعــة اإلخــوان املســلمني 
رفضــوا إعطاءهــا اإلذن ابلقيــام بتلــك العمليــة جلــأت هــذه الفتــاة املتضامنــة مــع محــاس إىل 
كتائــب األقصــى، الــي قدمــت هلــا التجهيــزات املالئمــة، لتتمكــن مــن تنفيــذ العمليــة يف 
27 شــباط/ فربايــر. إال أّن محــاس ســوف تســتدخل االنتحــارايت يف صفوفهــا بعــد هــذه 
غــزة اتبعــة  مــن  الرايشــي،  ينايــر 2004 فجــرت رمي  ففــي 14 كانــون اثين/  احلادثــة، 
لكتائــب القســام )وكانــت أمــاً لطفلــني(، نفســها يف جتمــع لضبــاط وجنــود االحتــالل عنــد 
معــرب إيريــز، ممــا أســفر عــن مقتــل 4 ضبــاط وإصابــة عــدد آخــر منهــم، وبعدهــا اســُتدخلت 

280  ملزيــد مــن التفصيــل حــول حتــوالت أدوار املــرأة داخــل حركــة محــاس والنقاشــات الفقهيــة والعمليــة، 

انظــر: د. خالــد حممــد صــايف، ود. أميــن طــالل يوســف، موقــف حركــة املقاومــة اإلســالمية "محــاس" 
من دور املرأة العســكري والسياســي )دراســة مفاهيمية(، جملة جامعى األقصى، اجمللد احلادي عشــر، 
https://www.alaqsa.edu.  :العــدد األول، ينايــر 2007، ص 45 ــــ 55، علــى الرابــط

ps/site_resources/aqsa_magazine/files/137.pdf
281  انظــر: االستشــهادية اجملاهــدة "هبــة عــازم دراغمــة": قالــت لوالدهــا قبــل استشــهادها: ســأقدم 

لــك شــهادة تفتخــر هبا،ســرااي القــدس - اجلنــاح العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني، 19 
.goo.gl/511zR4 :مايو 2012، على الرابط
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بتلــك  قمــن  اللــوايت  تعتــرب  أصبحــت  نســائية  وحــدة  محــاس  وأنشــأت  املــرأة  كمقاتلــة 
العمليــات االنتحاريــة مثــاًل أعلــى هلــن. فقــد ُنشــرت يف ســبتمرب/ أيلــول 2005 صورهــّن 
يف جملــة "الرســالة" األســبوعية الصــادرة عــن محــاس وهــن حمجبــات وحيملــن الصواريــخ 

معلنات عن عزمهن على االنضمام إىل الكفاح املسلح282.

واالنتحاريــة يف  القتاليــة  األعمــال  املــرأة يف  األوىل الســتدخال  التجــارب  كانــت 
الفلســطينية  الســاحة  عــرب  والوطــين  التضامــين  اجلهــاد  مــن  مزجيــاً  العامليــة"  "اجلهاديــة 
والشيشــانية. ففــي الشيشــان بــرز أتثــري قائــد اجملاهديــن العــرب يف الشيشــان الســعودي 
القائــد  إىل جانــب  الســيف  عمــر  أبــو  الشــرعي  واملســؤول  ســويلم"  ســامر  ــــ  "خطــاب 
املــرأة يف  اســتدخال  علــى يف  أثرمهــا واضحــاً  شــامل ابســييف، حيــث كان  الشيشــاين 
األعمــال القتاليــة املباشــرة. فبحســب دوميتيــال ساغاراموســو "كان ابســييف هــو مــن 
أســس كتائــب رايض الســالكني االستشــهادية والــي ضمــت بــني صفوفهــا مقاتــالت، 

وشنت هذه الكتائب سلسلة من اهلجمات"283.
كانــت الشيشــانية حــواء براييــف، البالغــة 17 عامــاً، وهــي قريبــة القائــد اجلهــادي 
الشيشــاين عــريب براييــف أول إمــرأة جهاديــة تنفــذ عمليــة انتحاريــة يف الشيشــان يف 8 
حزيــران/ يونيــو 2000  علــى موقــع للقــوات اخلاصــة الروســية، مث تبعتهــا أخــرايت. وقــد 
ظهــر مصطلــح "األرامــل الســود" مــن قبــل وســائل اإلعــالم الروســية، وهــو مصطلــح يشــري 
إىل أن ســبب قيــام النســاء بتنفيــذ العمليــات االنتحاريــة هــو االنتقــام الشــخصي ألســرهن، 
أي بســبب كوهنــن أرامــل ملــن قتلــوا يف هــذه احلــرب مــن األزواج، أو مــن قريبــات ملــن قتــل 
من اآلابء، أو اإلخوة. وعلى الرغم من صحة هذا التفســري جزئياً، إال أن أســباب إقدام 

282  انظــر: كاي ادلــر، نســاء يف حركــة محاس"اإلســالم مينحنــا احلمايــة"، ترمجــة عــارف حجــاج، 

قنظرة، 21 سبتمرب 2006، على الرابط:
https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-

. lhmy
283 انظــر: ليــال جاســينتو،هل عــادت "األرامــل الســود" ... لالنتقــام؟، موقــع فرانــس 24، 30 

مارس 2010،على الرابط:
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-at-

. tack-metro-black-widows-north-caucasus

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة االنتحارايت
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النســاء عمومــاً علــى األعمــال االنتحاريّــة هــي ذات أســباب الذكــور غالبــاً. وقــد شــاع 
مصطلــح "األرامــل الســود" بعــد عمليــة احتجــاز الرهائــن يف مســرح دوبروفــكا مبوســكو يف 
23 تشــرين أول/ اكتوبر  2002 عندما اقتحم 41 مســلحا  بينهم 19ســيدة شيشــانية 
مبــى املســرح واحتجــزوا 914 شــخصاً كرهائــن، واســتمرت عمليــة "نــورد أوســت" 57 

ساعة، انتهت بعملية اإلفراج عن الرهائن وسقوط أكثر من 130 ضحية284.

عندمــا أصبحــت العمليــات االنتحاريــة شــائعة كاســرتاتيجية حربيــة بعــد استنســاخ 
حركات دينّية إسالمّية وطنّية جتربة احلركات العلمانية يف هذا الصدد، أخذت "اجلهادية 
العاملية" تفكر ابســتخدامها. وقد اســتغرق البحث يف مشــروعيتها الفقهية حى منتصف 
تســعينيات القــرن املاضــي بعــد أن تكاثــرت الفتــاوى واألحبــاث الفقهيــة يف مشــروعيتها 
وجوازهــا منتصــف مثانينيــات القــرن املاضــي؛ وخصوصــاً يف حالــة االحتــالل ويف مقدمتهــا 
استشــهادية  ابعتبارهــا  العمليــات  جــواز  فتــاوى  أن  الطريــف  ومــن  فلســطني.  احتــالل 
جــاءت مــن طــرف علمــاء شــريعة معاصريــن مــن داخــل املؤسســات الدينيــة الرمسيــة أو 
قريبــني منهــا، وليــس مــن طــرف منظــري اجلهاديــة العامليــة، حتــت ابب جــواز تفجــري النفــس 
بقصــد النكايــة ابلعــدو، أمثــال الدكتــور وهبــة الزحيلــي، والدكتــور يوســف القرضــاوي، 
والدكتور علي الصوا، والدكتور حممد ســعيد رمضان البوطي، والدكتور عجيل النشــمي، 
وشــيخ األزهــر حممــد ســيد طنطــاوي285، ومفــي ســوراي الشــيخ أمحــد كفتــارو286،  والشــيخ 
انصــر الديــن األلباين.وقــد أفــى جبوازهــا عــدد مــن علمــاء الســعودية، أمثــال الشــيخ عبــد 
هللا بــن محيــد، الشــيخ عبــد هللا البســام، والشــيخ عبــد هللا بــن منيــع، والشــيخ محــود العقــال، 

والشيخ حممد بن عثيمني287.

284 انظــر: إرهــايب شــارك ابحتجــاز الرهائــن يف مســرح "دوبروفــكا" يعــرتف جبرمــه، موقــع ســبوتنك 

عريب، 22 نوفمرب 2016 على الرابط:
goo.gl/2NcdYH

285 انظــر: نــواف هايــل التكــروري، العمليــات االستشــهادية يف امليــزان الفقهــي، دار الفكــر، دمشــق، 

الطبعة األوىل، 1997، ص 85 ــ 101.
286  انظر: موقف كفتارو الفقهي، يف جملة اجملتمع يف عددها الصادر يف 25 أغسطس 2001. 

287 انظــر: ســامي بــن خالــد احلمــود، األعمــال الفدائيــة صورهــا وأحكامهــا الفقهيــة، حبــث ماجســتري 

يف الفقــه وأصولــه مــن قســم الثقافــة اإلســالمية بكليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود ابلــرايض، 1428 
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"االستشهادايت" يف اجلداالت اجلهادية
كان موقــف عــدد مــن منظــري اجلهاديــة العامليــة، يف جــواز العمليــات االنتحاريــة 
فاملنظــر  البدايــة؛  يف  ومســتنكرا  ملتبســا  مشــروعاً  استشــهادايً  حربيــاً  عمــاًل  واعتبارهــا 
ــز  اجلهــادي أبــو مصعــب الســوري يقــول: "ســألت الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزي
)الدكتــور فضــل( عــن حكــم العمليــات االستشــهادية. فقــال يل: أنــه كان ال يــرى 
جوازهــا لعــدم عثــوره علــى دليــل نصــي صريــح خيرجهــا عــن حكــم االنتحــار. وأنــه 
تفكــر فيهــا طويــاًل, حــى وجــد دليــل جوازهــا يف قولــه تعــاىل: )َوال تـَْقتـُلُــوا النَـّْفــَس الَّــِي 
ُ ِإال اِبحْلَــّق(. وجهــاد األعــداء ونكايتهــم مــن أحــق احلــق. وقــد رأيــت دليلــه  َحــرََّم اللَّ

هذا من أصرح ما اسُتدل به على العمليات االستشهادية أبسلوهبا املعاصر"288.

العمليــات  حبرمــة  يفــي  فــكان  املقدســي  حممــد  أبــو  األبــرز  اجلهــادي  املنظــر  أمــا 
االنتحاريــة، مث كتــب رســالة أفــى جبوازهــا بشــروط وقيــود دون توســع يف اســتخدامها، وقــد 
انتقــد توســع الزرقــاوي ابســتخدامها. وذكــر املقدســي أن الزرقــاوي كان يقلــده يف عــدم 
جــواز العمليــات االستشــهادية، مث توســع فيهــا يف العــراق289. ورغــم نفــي الزرقــاوي تقليــده 
رأي املقدســي يف جــواز العمليــات االنتحاريــة، إال أنــه أقــّر أبنــه مل يكــن يــرى جوازهــا حــى 
وذهابــه  عــام 1999  الســجن  مــن  بعــد خروجــه  املهاجــر  عبــدهللا  أيب  ابلشــيخ  لقائــه 

ألفغانستان290.

ابملثــل، مل يكــن تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن الدن يــرى شــرعية العمليــات االنتحاريــة، 
وبــدأ يعيــد النظــر يف جوازهــا بعــد منتصــف التســعينيات. ويبــدو أن أاب عبــدهللا املهاجــر، 

هـ، ص 181 ــ 183.
288  انظر: أبو مصعب السوري، دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية، مرجع سابق، ص 1146.

https://www. :289  انظر:لقــاء اجلزيــرة مــع "أبــو حممــد املقدســي"، 2005، علــى الرابــط

youtube.com/watch?v=8EYVO98K4Vo
290  انظر: أبو مصعب الزرقاوي، بيان وتوضيح ملا أاثره الشــيخ املقدســي يف لقائه مع قناة اجلزيرة،  

https://justpaste.it/e7rz :12 يوليو/متوز 2005، على الرابط

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة االنتحارايت
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الــذي يتمتــع ابحــرتام كافــة اجلهاديــني، والــذي تفــرّغ للبحــث الفقهــي الشــرعي يف تنظيــم 
القاعــدة، هــو أول مــن كتــب حبثــاً جبــواز العمليــات االستشــهادية ضمَّنــه يف كتابــه "مســائل 
من فقه اجلهاد". فقد انقش مجيع الُشــَبْه واإلشــكاالت واملوانع حول شــرعيتها ابالســتناد 
إىل املذاهــب الفقهيــة الســنية، وقــد انقشــها ابعتبارهــا مســألة حديثــة مــن ابب "النــوازل". 
وشــرعنها بقياســها على مســألة "االنغماس" يف العدو هبدف النكاية والرغبة يف الشــهادة 
يف ســبيل هللا الــي ختتلــف عــن االنتحــار الــذي ينتــج عــن الســخط واليــأس. وقــد أجــاز 
هــذه العمليــات حــى لــو أدت إىل قتــل مدنيــني مســلمني غــري حماربــني قياســاً علــى مســألة 
"التــرتس" يف حــال اســتخدام املدنيــني دروعــاً بشــرية، وقياســاً علــى مســألة "التبييــت" أي 
مهامجــة العــدو دون إنــذار ودون متييــز بــني حمــارب ومــدين،  واســتناداً إىل قاعــدة فقهيــة 
تنــص علــى "املعاملــة ابملثــل". واألكثــر تطرفــاً عنــد املهاجــر أنــه يعتــرب أبن الكفــر بذاتــه علــة 

موجبة للقتل291.

اليهــود  لقتــال  العامليــة  اإلســالمية  "اجلبهــة  أتســيس  عــن  بــن الدن  أعلــن  عندمــا 
والصليبيــني" يف 23 شــباط/ فربايــر 1998 مــع عــدد مــن قــادة اجلماعــات اجلهاديــة، 
كانــت مســألة جــواز العمليــات االستشــهادية  عنــد القاعــدة قــد حســمت. وقــد تبــع 
اإلعــالن عــن أتســيس اجلبهــة فتــوى تنــص علــى أن حكــم قتــل األمريكيــني وحلفائهــم 
القاعــدة  تنظيــم  فــرض عــني علــى كل مســلم292. وابشــر  أم عســكريني  مدنيــني كانــوا 
الســفاراتن  حيــث كانــت  انتحاريــة،  بعمليــات  األمريكيــة  املصــاحل  ملهامجــة  التحضــري 
األمريكيتــان يف نــريويب ودار الســالم هدفــاً ألوىل عمليــات القاعــدة االنتحاريــة يف 7 آب/ 
وقــد  متزامــن.  وقــت  شــاحنات حمملــة ابملتفجــرات يف  مــن خــالل  أغســطس 1998 
أســفرت العمليــة عــن مقتــل 213 شــخص يف نــريويب ابإلضافــة إىل 11 شــخصاً يف دار 
الســالم، وكان غالبيــة الضحــااي مــن الكينيــني، و12 أمريكيــاً، وأصيــب أكثــر مــن 5 آالف 

الرابــط: علــى  ــــ 118،  اجلهــاد ، ص 79  فقــه  مــن  مســائل  املهاجــر،  عبــدهللا  أبــو  أنظــر:    291 

http://ia601203.us.archive.org/19/items/kotobjehad/ الرابــط:  علــى 
masael.pdf

http:// الرابــط:  علــى  الصليبيــني،  و  اليهــود  العامليــة جلهــاد  اإلســالمية  اجلبهــة  بيــان  292 نــص 

www.islamww.com/a/index.php/topic/9423-
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جريــح293. مث نفــذت القاعــدة هجمــات 11 أيلول/ســبتمرب 2001، الــي اســتهدفت 
نيويــورك وواشــنطن بعــد أن قامــت أربــع طائــرات خطفهــا 19 شــخصاً ابســتهداف برجــي 
مركــز التجــارة العاملــي يف نيويــورك ومقــر البنتاجــون ابلعاصمــة واشــنطن، بينمــا حتطمــت 
الطائــرة الرابعــة الــي اختطفهــا انتحاريــو القاعــدة يف حقــل يف بنســلفانيا بينمــا كانــت يف 

طريقها إىل واشنطن وأسفرت اهلجمات عن مقتل حنو 3 آالف شخص294.

تشّكل ظاهرة "اجلهادية االنتحارية"
بعــد هجمــات 11 ســبتمرب 2001 أصبحــت العمليــات االنتحاريــة االســرتاتيجية 
احلربيــة األساســية للجهاديــة العامليــة نظــراً ملــا حتدثــه مــن خــوف ورعــب، ونظــراً لقلــة كلفتهــا 
وشــدة أثرهــا ونكايتهــا يف العــدو حبســب اجلهاديــني. وقــد تكاثــرت الكتــب والرســائل 
يتناوهلــا  مل  والفتــاوى يف حبــث مشــروعيتها واســتحباهبا، حبيــث ال جنــد منظــراً جهــادايً 
ابلكتابــة يف مباحــث خاصــة ضمــن مؤلفــات تعــى أبحــكام اجلهــاد، أو أفــرد هلــا رســالة 
"االستشــهادية"  ابلعمليــات  خاصــة  ضخمــة  مكتبــة  تكّونــت  فقــد  منفصلة.هكــذا، 
واالنغماســية )وهــو اصطــالح يطلــق علــى مــن ينفــذ هجومــاً خطــرياً غالبــاً مــا ينتهــي بقتلــه؛ 
لتمييــزه عــن العمــل االنتحــاري(. لكنهــا علــى كثرهتــا، مل تتحــدث عــن إشــراك النســاء يف 

هذه العمليات وإن كانت قد مدحت منفذيها يشكل عام295.

293 وضعــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الئحــة تضــّم 22 مطلــواًب لتنفيذهــم وختطيطهــم للتفجــري، 

وكان علــى رأســهم أســامة بــن الدن، وأميــن الظواهــري. انظــر: احلكــم ابلســجن مــدى احليــاة علــى أتبــاع 
بن الدن املدانني بتفجري السفارتني األمريكيتني يف إفريقيا، جريدة الشرق األوسط، على الرابط:

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&arti-
.Ycle=6231#.VSwoRPmUck

ــذي اهلجمــات،  294  ملزيــد مــن التفصيــل حــول هجمــات ســبتمرب والتعريــف أبهــم شــخوص ُمنفِّ

وماهيتهــم، وكيفيَّــة ارتباطهــم بتنظيــم القاعــدة،  انظــر: حممــد حممــود ولــد حممــدو، اهلجمــة املضــادة 
للحملة الصليبية: جذور وتداعيات احلادي عشر من سبتمرب، مرجع سابق.

العمليــات  تتنــاول  الــي  والرســائل  الكتــب  بيبلوغرافيــا  مــن  عينــة  علــى  االطــالع  مــن  ملزيــد    295

االستشــهادية، علــى موقــع التوحيــد واجلهــاد، الــذي ميثّــل أحــد املنابــر االفرتاضيــة اجلهاديــة املعروفــة، 
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كان زعيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب يوســف العيــريي أول مــن دافــع عــن مشــاركة 
املــرأة يف األعمــال اجلهاديــة، فعلــى الرغــم مــن تشــديده علــى األعمــال اللوجســتية غــري 
القتاليــة، إال أنــه امتــدح العمليــات االستشــهادية النســائية، وأثــى علــى حــواء براييــف، الــي 

نفذت أول عملية نسائية يف الشيشان كما ذكران سابقاً.

إذا كان يوســف العيــريي امتــدح مشــاركة املــرأة يف العمليــات االستشــهادية دون أن 
يســتدخلها فعليــاً، فقــد عمــل الزرقــاوي علــى إدماجهــا وأتســيس كتيبــة جهاديــة نســائية. 
ويعتــرب الزرقــاوي أكثــر اجلهاديــني توســعاً ابســتخدام العمليــات االنتحاريــة عمومــاً. وقــد 
بــدأ الزرقــاوي )يف منتصــف 2005( ابلتفكــري فعليــاً ابســتدخال النســاء يف العمليــات 

انظــر: تركــي بــن مبــارك البنعلــي، األقــوال املهديــة إىل العمليــات االستشــهادية. أبــو احلســن الفلســطيين، 
البشــرى املهديــة ملنفــذي العمليــات االستشــهادية. أمحــد اجلــدع، فدائيــون مــن عصــر الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم. عبداحلكيــم حســان، حكــم العمليــات االستشــهادية. أميــن الظواهــري، شــفاء صــدور 
العمليــات  اهلــاليل،  أميــن  استشــهدت؟أبو  أم  حــواء  انتحــرت  هــل  العيــريي،  يوســف  املؤمنــني. 
االستشــهادية وهنايــة الدجــل السياســي. األمــني احلــاج حممــد أمحــد، العمليــات اجلهاديــة االستشــهادية؛ 
حكمهــا، شــروطها، فضلهــا، ثواهبــا. األمــني احلــاج حممــد أمحــد، العمليــات اجلهاديــة االستشــهادية؛ 
بــني اجمليزيــن واملانعــني. أبــو بصــري الطرطوســي، حماذيــر العمليــات االستشــهادية أو االنتحارية.حيــىي 
العمليــات  اهلــاليل،  أميــن  أبــو  االستشــهادية.  العمليــات  يف  الطويــة  فرغــل، كشــف  حســن  هاشــم 
االستشــهادية؛ طريقنــا إىل حتريــر القــدس. جمموعــة مــن العلمــاء، العمليــات االستشــهادية ؛ جهــاد يف 
ســبيل هللا ... حــالل شــرعاً. أبــو ســعد العاملــي، العمليــات االستشــهادية؛ ذروة ســنام االستشــهاد. 
أبــو قتــادة الفلســطيين، جــواز العمليــات االستشــهادية وأهنــا ليســت بقتــل للنفــس. بشــر بــن فهــد 
البشــر، حكــم العمليــات االستشــهادية. حامــد بــن عبــد هللا العلــي، حكــم العمليــات االستشــهادية. 
ســليمان بــن انصــر العلــوان، حكــم قتــل أطفــال ونســاء الكفــار يف العمليــات االستشــهادية. ســليمان 
بــن انصــر العلــوان، حكــم العمليــات االستشــهادية "1". ســليمان بــن انصــر العلــوان، حكــم العمليــات 
بــن عقــالء  االستشــهادية. محــود  العمليــات  بــن خضــري اخلضــري، حكــم  االستشــهادية "2".علــي 
الشــعيي، حكــم العمليــات االستشــهادية. أبــو حممــد املقدســي، حــول فتــوى مفــي الســعودية بشــأن 
العمليــات االستشــهادية. أبــو مهــام بكــر بــن عبــد العزيــز األثــري، مــا حكــم العمليــات االستشــهادية؟.

أبــو جويريــة  االستشــهادية؟.  العمليــات  األبــرايء يف  مــن  ســقط  مــن  املقدســي، حكــم  الوليــد  أبــو 
الشامي، العمليات االستشهادية وأحكامها. 

https://  :انظر، مزيد من الكتب والرسائل على موقع منرب اجلهاد والتوحيد، وجتدها على الرابط
justpaste.it/3cvq

https://justpaste.it/3cvq
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القتاليــة وخصوصــا االنتحاريــة، وأصبحــت خطاابتــه املوجهــة للرجــال تتــدرج مــن اســتخدام 
االنتهــاكات حبــق نســاء الســنة مــن أجــل جتنيــد الرجــال إىل خماطبــة النســاء بصــورة مباشــرة. 
يوليــو  متــوز/  يف  حــي؟"،  وأان  الديــن  "أينقــص  بعنــوان  للزرقــاوي  مطولــة  ففــي كلمــة 
2005؛مّحل الزرقاوي النساء مسؤولية مباشرة وطالبهّن القيام أبدوار لوجستية متعددة، 

ومهد بذلك لبداية إشراك املرأة يف األعمال القتالية واالنتحارية.

حققــت رســالة الزرقــاوي للنســاء جناحــاً كبــرياً وأثــراً ســريعاً، حيــث ارتفعــت نســبة 
املتطوعــن العــرب واألجانــب مــن الرجــال والنســاء وأصبــح منــوذج "املــرأة االستشــهادية" 
بعــد أن كانــت النســاء مســتبعدات مــن  "شــرف الشــهادة". وهبــذا  مقبــواًل ومشــروعاً 
دخلــت ظاهــرة "االنتحــارايت" مرحلةجديــدة، حيــث جــاء اإلعــالن عــن والدة الظاهــرة 
وتدشــينها بصــورة جهاديــة معوملــة عابــرة للحــدود، مــن خــالل "استشــهاديتني" -وليــس 
استشــهادية واحــدة -قامتــا بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة يف نفــس اليــوم بتاريــخ 9 تشــرين اثين/

نوفمــرب  2005 مــن مكانــني خمتلفــني ويف مكانــني متباعديــن ومــن جنســيات متعــددة 
ومــن أصــول متباينــة. وقــد جنحــت إحــدى العملّيتــني وفشــلت األخرى.كانــت االنتحاريـّـة 
األوىل قــد وصلــت إىل العــراق قادمــة مــن القــارة األوروبيــة، وهــي البلجيكيــة الشــقراء، 
موريــل ديغــوك، )أو مــرمي كمــا أطلقــت علــى نفســها بعــد إشــهار إســالمها( مــن مواليــد 
عــام 1967. نشــأت يف أســرة عّماليــة، مبنطقــة شــارلروا، جنــوب بلجيــكا، وعاشــت 
طفولــة مــن دون مشــاكل، حســب الصحافــة البلجيكيــة، علــى الرغــم مــن أهنــا غــادرت 
املدرســة بشــكل مبكــر لتتنقــل بــني وظائــف بســيطة، بينهــا ابئعــة مبخبــز. حتولــت مــن 
الكاثوليكيــة لإلســالم يف الثالثينيــات مــن عمرهــا وتزوجــت تركيــاً قبــل أن حيصــل الطــالق 
وأب  مغربيــة  أم  مــن  بلجيكــي  وهــو  غوريــس،  بعصــام  ارتبطــت  بينهمــا. ويف 2002 
ثــالث  املغــرب  للعيــش يف  الزوجــان  ذهــب  ســنوات.  بســبع  يصغرهــا  بلجيكــي، وكان 
ســنوات، حيــث انقطعــت أخبارمهــا يف بلجيــكا، وعنــد عودهتــا إىل بلدهــا كانــت موريــل 
تــزور  مــا كانــت  والقفــازات، واندراً  احلجــاب  ترتــدي  أصبحــت  إذ  تغــريت كثــرياً،  قــد 
يف  العــراق  إىل  عصــام  زوجهــا  برفقــة  ديغــوك  ســافرت  النقــاب.   ارتــدت  مث  أســرهتا، 
خريــف2005 عــرب إيطاليــا وتركيــا، والتحقــت بقاعــدة الزرقــاوي، وطلبــت تنفيــذ عمليــة 
انتحاريــة حيــث قامــت ديغــوك بتفجــري ســرتهتا احململــة ابملتفجــرات وســط دوريــة أمريكيــة 
راجلــة يف مدينــة بعقوبــة حيــث جرحــت جنــدايً أمريكيــاً واحــداً، حبســب تقريــر قدمتــه وزارة 
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اخلارجيــة األمريكيــة للشــرطة الفيدراليــة يف بلجيكا.بينمــا قتــل زوجهــا عصــام غوريــس غــداة 
اجليــش  حبســب  انســفاً،  حزامــاً  حيمــل  حــني كان  دوريــة  عناصــر  يــد  علــى  العمليــة 

األمريكي296.
أمــا االنتحاريــة الثانيــة الــي كان مــن املفــرتض أن تنفــذ عمليــة انتحاريــة ابلتزامــن مــع 
مواليــد  مــن  الريشــاوي،  مبــارك عطــروس  ســاجدة  العراقيــة  فقــد كانــت  ديغــوك  عمليــة 
1970.  شاركت يف تفجريات عمان 2005 يف األردن، الي استهدفت ثالث فنادق 
يف عمان )وهي فندق حياة عمان، وراديســون ســاس، وديز إن(،والي أســفرت عن 57 
قتيــاًل و115 جرحيــاً، لكنهــا جنــت عندمــا مل ينفجــر حزامهــا. وهــي أرملــة علــى حســني 
علــى الشــمري، الــذي نفــذ تفجــريات فنــدق "راديســون ســاس". والريشــاوي مــن عائلــة 
جهاديــة معروفــة؛ فثالثــة مــن أشــقائها قتلــوا علــى أيــدي القــوات األمريكيــة يف العــراق، 
اعتقلــت  الزرقاوي.وقــد  مصعــب  أبــو  مســاعدي  أحــد  الريشــاوي  اثمــر  شــقيقها  وكان 
ســاجدة الريشــاوي يف الثالــث عشــر مــن تشــرين الثــاين 2005 يف مدينــة الســلط بعــد أن 
جلــأت إىل عائلــة  جهــادي أردين ينتمــي إىل تنظيــم القاعــدة يف العــراق جتمعــه هبــا صلــة 

نسب.

ظهــرت ســاجدة علــى التلفزيــون الرمســي األردين عقــب توقيفهــا وســردت تفاصيــل 
جتهيــز عمليــة التفجــري الثالثيــة، حيــث قالــت يف اعرتافهــا املتلفــز أهنــا مــن مواليــد عــام 
1970 عراقيــة اجلنســية تقيــم يف الرمــادي، وأهنــا ســافرت يف يــوم 5 تشــرين اثين/ نوفمــرب 
برفقــة زوجهــا إىل األردن جبــواز ســفر عراقــي مــزور، ودخلــت للفنــدق برفقــة زوجهــا، حيــث 
تــوىّل هــو زاويــة وتولّــت هــي الزاويــة األخــرى، وكان يف الفنــدق حفلــة عــرس. وقالــت أبّن 
زوجهــا جنــح يف تنفيــذ التفجــري، يف حــني أّن حزامهــا الناســف مل ينفجــر. وعندمــا بــدأ 
النــاس ابلركــض ركضــت معهــم، كمــا تقــول. وقــد أعلــن تنظيــم القاعــدة يف بــالد الرافديــن 
بزعامــة  الزرقــاوي مســؤوليته عــن تلــك اهلجمــات، وصــدر علــى الريشــاوي حكــم ابإلعــدام 
عــام 2006 ومل ينفــذ حينهــا. وعــادت قصتهــا للتــداول بعــد أســر الطيــار األردين معــاذ 
الكساســبة علــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فقــد حــاول تنظيــم الدولــة اإلســالمية عقــد 

296  انظر: صويف فيوليه، اإلســالموبة املتطرفة والغرب: أســباب االلتحاق ابلتشــكيالت اإلســالموية 

املســماة متطرفــة يف اجملتمعــات الغربيــة، ترمجــة حممــد أمحــد صبــح، دار نينــوى، الطبعــة األوىل، 2014، 
ص 51 ـ 53.
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تبــادل أســرى مــع احلكومــة األردنيــة، تطلــق مبوجبهــا احلكومــة األردنيــة ســراح  صفقــة 
ســاجدة الريشــاوي، أو ســيقوم التنظيــم بقتــل الطيــار األردين األســري، معــاذ الكساســبة، 

والرهينة الصحفي الياابين كينجي غوتو، واللذين أسرمها التنظيم يف سوراي.

مل يظهــر التنظيــم أي دالئــل علــى كــون الطيــار األســري علــى قيــد احليــاة،ب عــد 
طلــب احلكومــة األردنيــة، وعليــه فلــم يطلــق النظــام األردين ســراح الريشــاوي. ويف 3 مــن 
شــباط/ فربايــر 2015، بــث تنظيــم الدولــة مقطــع فيديــو يبــنّي قتــل األســري الكساســبة 
حرقــاً، بعــد أن كان أعــدم الرهينــة اليــاابين قبــل ذلــك أبايم. وكــرد فعــل مــن احلكومــة 

األردنية، مّت إعدام ساجدة الريشاوي فجر يوم 4 شباط/ فرباير 2015297.

مــن  لتتحــول  أواســط 2007   العــراق  قاعــدة  االنتحــارايت يف  اتســعت ظاهــرة 
التجنيــد الفــردي إىل التنظيــم اجلماعــي، حيــث ظهــرت أول "كتيبــة استشــهادية" نســائية 
يف العــراق؛ ابســم كتيبــة "اخلنســاء"، وتكونــت بدايــة مــن 26 انتحاريــة أغلبهــن مــن أقــارب 
عناصــر "القاعــدة"، حبســب ضابــط رفيــع مبديريــة التحقيقــات، إال أّن الكتيبــة مل تصــدر 

أي بياانت رمسية.

ويف منتصــف 2008 تشــكلت كتيبــة أخــرى لالنتحــارايت علــى يــد زوجــة أحــد 
قيــادات "القاعــدة" يف مشــال العــراق تدعــى أم ســلمة، وانتشــرت هــذه الكتيبــة يف عــدة 
مــدن عراقيــة ونشــرت بيــاانت تتوعــد فيهــا بـ"انتقــام تصبــه عشــرات مــن نســاء الفلوجــة 
وبغــداد ودايىل وثــكاىل وأرامــل املوصــل"، ومل يعــرف حــى اآلن مصــري أم ســلمة. لكــن 
يبــدو أن كتيبتهــا "نفــذت ابلفعــل عمليــات يف دايىل وبغــداد"، وهــي أوىل "الكتائــب 
االستشــهادية النســائية"، الــي ظهــرت يف العــراق بشــكل علــين، وقــد رفعــت شــعار الثــأر 
واالنتقــام مــن احملتلــني؛ إذ توعــدت "أم ســلمة" واملعروفــة أبمــرية ســرية "ذات النطاقــني 
االستشــهادية"، بــزج جيــش مــن النســاء االستشــهادايت إىل شــوارع بغــداد لــدك مــا أمستــه 

"صروح الكفر والرذيلة". 

ويعتقــد أبن أم ســلمة هــي زوجــة الشــيخ أبــو عبيــدة الــراوي، القيــادي يف تنظيــم 

goo.gl/eH- :297  انظــر: ســاجدة الريشــاوي، اجلزيــرة نــت، 25 ينايــر 2015، علــى الرابــط

KkwA
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القاعــدة مشــال العــراق، الــذي قتــل إبنــزال جــوي أمريكــي خريــف عــام 2007. والبيــاانت 
الصــادرة عــن ســرية ذات النطاقــني تشــبه بيــاانت "دولــة العــراق اإلســالمية"، وكانــت تظهــر 
بعــد كل عمليــة انتحاريــة تنفذهــا ســيدة عراقيــة. ووفــق بعــض التحليــالت فــإن ســرية ذات 
عمــر  وأبيب  القاعــدة  تنظيــم  أمــري  املهاجــر  محــزة  مباشــرة أبيب  ترتبــط  النطاقــني كانــت 

البغدادي أمري دولة العراق اإلسالمية، قبل مقتلهما298.

وكانــت قــوات خاصــة قــد قبضــت علــى امــرأة امسهــا ابتســام عــدوان )يف 25 آب/ 
إعــداد  علــى  املشــرفة  "أهنــا كانــت  األمنيــة  الســلطات  قالــت   ،)2008 أغســطس 
االنتحــارايت"، وأهنــا ورطــت االنتحاريــة رانيــا إبراهيــم العنبكــي )البالغــة 15 عامــا(؛  والــي 
ألقــي القبــض عليهــا )يف 25 مــن آب/ أغســطس عــام 2008( عندمــا كانــت حتــاول 
تفجــري نفســها وســط بعقوبــة. وتنتمــي رانيــا لعائلــة فقــرية، قتــل أبوهــا وأحــد أخوهتــا جــراء 
النســاء  جتنيــد  عــن  اعتقاهلــن كمســؤوالت  فتــم  وخالتهــا  أمهــا  أمــا  الطائفــي،  العنــف 
االنتحــارايت. وتزوجــت مــن شــاب يبلــغ مــن العمــر )17 ســنة(، يدعــى حممــد حســن 
الدليمــي، وهــو عنصــر ميــداين يف تنظيــم القاعــدة، )اعتقــل مطلــع 2009(. وأصــدرت 
حمكمــة عراقيــة يف 3 أغســطس 2009 حكمــاً ابلســجن ســبع ســنوات ونصــف حبــق رانيــا 

العنبكي، لكن احلكم ارتفع مع حمكمة االستئناف إىل 15 عامًا299.

نســائي  تنظيــم  عــام 2008  تشــكل منتصــف  االنتحــارايت،  تنامــي ظاهــرة  مــع 
هبــدف مواجهــة حتــدي "االنتحــارايت" أُطلــق عليــه اســم "بنــات العــراق"، بدعــم ومتويــل 
مــن اجليــش األمريكــي. وال تكشــف بنــات العــراق هوايهتــن غالبــاً، رغــم أهنــن ينتشــرن يف 
بــداًل مــن  نقــاط التفتيــش، فهــن يرتديــن النقــاب أثنــاء أداء عملهــن بتفتيــش النســاء، 

298  انظــر: ســامان نــوح، ظاهــرة االنتحــارايت يف العــراق نتــاج ختلــف وفقــر أم مقاومــة احتــالل، مركــز 

http://ror21.d1g.com/qna/ الرابــط:  علــى   ،2008 أكتوبــر   30 أمــان، 
show/2406378

299  انظر: الســجن ســبع ســنوات ألول "انتحارية عراقية" تفتح "ملف النســاء االنتحارايت"، موقع 

http://arabic.news.cn/ الرابــط:   علــى   ،2009 أغســطس   4 عــريب،  شــينخوا 
speak/2009-08/04/c_1320254.htm
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الرجال الذين ال يستطيعون تفتيش أجساد النساء جراء األعراف العشائرية300.

تتضــارب األرقــام عــن "االنتحــارايت" يف العــراق،إذ ختتلــط الدعايــة ابحلقيقــة بــني 
وتوظيفهــا.  الظاهــرة  اســتثمار  والقاعــدة  احلكومــة  مــن  وحتــاول كّل  الصــراع،  أطــراف 
فاحلكومــة تبالــغ هبــدف التخويــف والرتويــع وتربيــر االعتقــاالت واحلصــول علــى الدعــم، 
والقاعــدة تســتثمر املبالغــة للرتهيــب وجلــب األتبــاع  والتجنيــد وحتريــض الذكــور علــى 
االلتحــاق ابلتنظيــم. ووفًقــا ملركــز أحبــاث اإلرهــاب يقــّدر عــدد النســاء اللــوايت شــاركَن 
مبهّمــات انتحاريــة يف العــراق بــني أاّير 2005 وآب 2008 بنحــو مخســني امــرأة، لكــّن 
هــذا العــدد قــد اخنفــض بــني أاّير 2005 وكانــون األّول 2007 إىل أربــع عشــرة امــرأة 
فقــط مــن أصــل 665 هجمــة انتحاريــة. ووفًقــا للجيــش األمريكــي، فقــد بلــغ العــدد 32 
العــام 2007. وتتبــّدل األرقــام بتبــّدل  العــام 2008 مقابــل مثــاين نســاء يف  امــرأة يف 
املصــادر301؛ فقــد أحصــت ميــادة داود 60 عمليــة عــام  2008 فقــط يف عمــوم العــراق 
اســتناداً إلفــادة مســؤولني أمنيــني لــوكاالت أنبــاء عديــدة، وهــي أرقــام ال تتطابــق مــع مــا 
ذكرتــه بيــاانت تنظيــم "القاعــدة" الــي تشــري إىل حــدوث 77 عمليــة انتحاريــة منهــا 49 
يف دايىل وحدها، وهي بدورها تتضارب مع تصرحيات املتحدث ابسم اجليش األمريكي 
الــذي صــرّح حبصــول 27 عمليــة يف عمــوم العــراق خــالل األشــهر التســعة األوىل عــام 
2008. وحبســب الفريــق الربيعــي فــإّن الرقــم هــو 21 عملية.ولعــّل ذلــك "يبــدو مفهومــاً 
اتســاع ظاهــرة االنتحــارايت واعتقــاد املســؤولني  الــي خّلفهــا  يف ظــل حالــة اهلســترياي" 
األمنني أبن أي تفجري انتحاري أو انفجار سيارة مفخخة، هو "تفجري انتحاري نفذته 

امرأة ترتدي حزاماً انسفا"302.

300 انظــر:  حممــد عبــدهللا، "بنــات العــراق" يف مواجهــة نســاء القاعــدة، موقــع نقــاش، 24 يوليــو 

/http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494،2009 على الرابط
301  انظــر: كـــارول أنـــدره ديّســـورن، االستشــهاد يف الشــرق األوســط... ظاهــرة يف صيغــة املؤنّــث 

أيًضا، مرجع سايق.
302  انظــر: ميــادة داود،أجيــال االنتحــارايت يف العــراق: بــني رابعيــة املــوت واإلخالصألمــراء غــرابء، 

http://www.nirij. :حتقيــق،  شــبكة الصحافــة االســتقصائية العراقيــة )نرييــج(، علــى الرابــط
org/?p=625
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علــى خلفيــة تلــك احلالــة اهلســتريية كانــت عشــرات "االنتحــارايت" املفرتضــات منــذ 
صيــف 2009 يف الســجون، بتهــم تتعلــق مبشــاركتهن بتجنيــد انتحــارايت أو حماولــة تنفيــذ 
عمليــات انتحاريــة، ورغــم تضــارب األرقــام حــول عــدد العمليــات االنتحاريــة النســائية 
خــالل  الفــرتة  بــني 2005 -2011؛ فــإن متوســطها يبلــغ أكثــر مــن 90 عمليــة، وقــد 
تراجعــت واختفــت العمليــات االنتحاريــة النســائية يف العــراق، منــذ ذلــك التاريخ،حــى 

هناية 2016.

يبــدو أّن ظهــور االنتحــارايت يف قاعــدة العــراق قــد شــجع نســاء أخــرايت يف مناطــق 
أخــرى علــى االخنــراط يف ظاهــرة االستشهادايت.فشــهدت ابكســتان حالــة فريــدة وحيــدة 
حــني قامــت انتحاريــة  ُمنّقبــة- يعتقــد ابنتمائهــا حلركــة طالبــان -ـ بتفجــري نفســها بواســطة 
متفجــرات حتملهــا حتــت لباســها هبــا يف ســوق مزدمحــة ببلــدة فــرح جنــوب غــرب أفغانســتان 
يف 15 أاير/ مايــو 2008، وأســفرت عــن مقتــل 15 شــخصاً بينهــم 3 ضبــاط وجــرح 
العاصمــة  األمحــر" يف  "املســجد  أزمــة  تفاقــم  بعــد  احلادثــة  جــاءت  وقــد  آخريــن.   22
خطــط  عــن  اإلعــالن  عقــب  وذلــك   النســائية،  الثــأر"  "خليــة  وتشــكيل  الباكســتانية 
حكوميــة هلــدم مســاجد يف العاصمــة بينهــا املســجد األمحــر بدعــوى بنائــه بطريقــة غــري 
قانونيــة علــى أراض مملوكــة للدولــة. وقــد فشــلت جهــود وســاطة يف الســاعات األخــرية 
الحتــواء األزمــة، حيــث أعلــن اجليــش الباكســتاين شــن عمليــة القتحــام املســجد األمحــر يف 

10 متوز يوليو 2007 تسببت مبقتل 75 شخصًا303.

"انتحارايت اخلالفة"
عندمــا ســيطر تنظيــم الدولــة اإلســالمية علــى املوصــل يف حزيــران/ يونيــو 2014 
وأعلــن عــن أتســيس دولــة اخلالفــة ظهــرت أدوار حمــدودة للنســاء يف عمليــات انتحاريــة يف 
مناطــق ســيطرته يف العــراق وســورية، فبحســب ديــوان الدعــوة واملســاجد التابــع للتنظيــم، 

303  انظــر: املســجد األمحــر .. فصــول املواجهــة الداميــة، اجلزيــرة نــت، 10 يوليــو 2007، علــى 

الرابط:
goo.gl/QrQyjs

)      (
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نفــذت إحــدى بنــات أم خالــد الوهاجــي- وهــي مــن املغــرب - عمليــة استشــهادية علــى 
وحــدات محايــة الشــعب الكــردي يف معركــة عــني العــرب )كوابين(.وقــد تزايــدت أدوار 
النســاء يف جمــاالت الشــرطة واحلســبة والدعايــة والتعليــم والصحــة، وقــد جــاءت مشــاركة 
النســاء يف عمليــات انتحاريــة مــن بعــض فــروع التنظيــم اخلارجيــة الــي أطلــق عليهــا "والايت 

اخلالفة"، وخصوصاً والية غرب إفريقيا يف نيجرياي ووالية طرابلس يف ليبيا.

اإلســالمية   الدولــة  لتنظيــم  انضمامهــا  النيجرييــة  حــرام  بوكــو  مجاعــة  إعــالن  بعــد 
واإلعــالن عــن أتســيس واليــة غــرب إفريقيــا، وبيعــة زعيــم بوكــو حــرام أبــو بكــر الشــكوي 
أليب بكــر البغــدادي )يف  7 آذار/ مــارس 2015(304، زادت العمليــات االنتحاريــة 
النســائية. وكانــت اجلماعــة قــد نفــذت عــّدة عمليــات بعــد إعــالن أتييدهــا لتنظيــم الدولــة 
قبــل إعــالن االنضمــام الرمســي هلــا. فعقــب أايم مــن إعــالن الشــكوي مســاندة البغــدادي، 
نفــذت انتحاريتــان تنتميــان لـ"بوكــو حــرام" عمليــة تفجــريأدت إىل مقتــل وإصابــة 78 يف 
مشــال نيجــرياي يف أحــد أســواق واليــة مايدوجــوري الشــمالية )يف27 تشــرين اثين/ نوفمــرب  
2014(. وقبلهــا أبايم نفــذت امــرأة انتحاريــة عمليــة يف ازار بواليــة بوشــي مشــال شــرق 
البالد )يف 16 تشرين اثين/ نوفمرب  2014( واستهدفت أحد األسواق، وأسفرت عن 

مقتل عشرة أشخاص على األقل.

ويف متوز/يوليــو 2014، أدت موجــة مــن اهلجمــات االنتحاريــة الــي نفذهتــا فتيــات 
أوىل  وكانــت  واخلــوف.  الرعــب  انتشــار  إىل  نيجــرياي،  مشــال  مــدن  يف كانــو، كــربى 
قاعــدة  أمــام  نفســها يف حزيران/يونيــو 2014  فجــرت  قــد  النيجــريايت  االنتحــارايت 

عسكرية يف والية غومي يف الشمال الشرقي305.

304  انظــر: بيعــة مجاعــة أهــل الســنة للدعــوة واجلهــاد خلليفــة املســلمني أبــو بكــر البغــدادي حفظــه هللا، 

.taradsi//:sptth :كلمة صوتية للشــيخ أيب بكر الشــكوي، مؤسســة العروة الوثقى،على الرابط
91102/vt

ديســمرب  الســكينة، 13  موقــع  اجلديــد،  حــرام  بوكــو  ســالح  االنتحــارايت  نيجــرياي:  انظــر:    305

http://www.assakina.com/news/news1/59445.:الرابــط علــى   ،2014
html
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أمــا يف ليبيــا فــإن فــرع "الدولــة اإلســالمية"، الــذي أعلــن انضمامــه للتنظيــم، وبيعــة 
أبــو بكــر البغــدادي يف 14 تشــرين اثين/ نوفمــرب 2014، وأســس ثالثــة والايت يف كل 
مــن: برقــة، شــرقي البــالد، والعاصمــة طرابلــس يف الغــرب، وفــزان يف اجلنــوب وســيطر علــى 
مدينــة ســرت يف 8 شــباط/فرباير 2015، فقــد اســُتخدمت االنتحــارايت بعــد تصاعــد 
احلملــة العســكرية إلخــراج التنظيــم مــن املدينــة )الــي انتهــت بطــرده منهــا يف كانــون أول/ 
ديســمرب 2016(.إذ أكــدت مصــادر ليبيــة أبن التنظيــم قــد اســتخدم النســاء للمــرة األوىل 

يف عمليات انتحارية يف ليبيا.

 يف 29 فرباير/شــباط 2016 أعلــن اجليــش الليــي أنــه اعتقــل 7 نســاء يقاتلــن يف 
صفــوف التنظيــم، وقتــل أكثــر مــن 3 أخــرايت خــالل العمليــات. ومــع قــرب اهنيــار التنظيــم 
يف ســرت الليبيــة أمــام تقــدم قوات"البنيــان املرصــوص" املدعومــة دوليــاً، ظهــرت وألول مــرة 
انتحــارايت التنظيــم يف املدينــة يف حماولــة لصــد تقــدم القــوات احلكوميــة. وأكــد الناطــق 
ابســم غرفــة عمليــات "البنيــان املرصــوص" التابعــة للمجلــس الرائســي الليــي )يف 18 آب/ 
أغســطس 2016( "إنــه ألول مــرة جيــري التعامــل مــع نســاء داعشــيات يرتديــن أحزمــة 

انسفة"306.

مل تقتصــر مشــاركة النســاء علــى تنفيــذ عمليــات انتحاريــة اتبعــة لفــروع التنظيــم، فقــد 
ظهــرت انتحــارايت ضمــن خــالاي وشــبكات وذائب منفــردة تتبــع أو تناصــر تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية. فقــد نفــذت انتحاريــة تدعــى دايان رمضانوفــا هجومــاً علــى نقطــة شــرطة يف 
منطقــة الســلطان أمحــد الســياحية يف العاصمــة الرتكيــة إســطنبول )يف 6 كانــون اثين/ ينايــر 
2015(، ممــا أّدى إىل مقتــل شــرطي. وهــي مــن داغســتان كانــت متزوجــة مــن مواطــن 
نروجيــي شيشــاين األصــل هــو أبــو علوفيتــش إدليبجيــف. وكان الزوجــان قــد توجهــا إىل 
ســوراي )يف متــوز/ يوليــو 2014( عــرب تركيــا، وقــد أطلــق أبــو علوفيتــش علــى نفســه اســم 
إدريــس، بينمــا  أمســت دايان نفســها مســرية. وبعــد مقتــل زوجهــا )يف كانــون أول/ ديســمرب 
عــادت  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  يقاتــل يف صفــوف  بينمــا كان  ســوراي(،  2014 يف 
رمضانوفــا إىل تركيــا بشــكل غــري شــرعي )يف 26 كانــون األول/ ديســمرب( قبــل اهلجــوم 

إفريقيــا، 18 أغســطس  بوابــة  الرمــق األخــري، موقــع  انتحــارايت داعــش يف ســرت..  انظــر:    306

goo.gl/GXcYM4 :2016، على الرابط
)      (
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االنتحاري أبايم307.

لعــل أول "عمليــة انغماســية" تنفذهــا امــرأة هلــا صــالت بتنظيــم الدولــة اإلســالمية،  
كان يف الــوالايت املتحــدة، حــني قامــت اتشــفني مالــك وزوجهــا، يف الثــاين مــن كانــون 
"إنالنــد"  مركــز  احتفــال يف  أثنــاء  علــى حشــد  النــار  إبطــالق  أول/ديســمرب 2015، 

اإلقليمي،كما سنذكر يف القسم التايل من الدراسة. 308

يف فرنســا تضاربــت التصرحيــات عــن أول امــرأة انتحاريــة علــى صلــة بتنظيــم الدولــة 
اإلســالمية عندمــا قيــل يف البدايــة أن حســناء آيــت بوحلســن دخلــت التاريــخ كأول امــرأة 
تنفــذ عمليــة تفجــري انتحاريــة يف أورواب. لكــن الســلطات الفرنســية  نفــت الحقــاً القصــص 
الي نســجت حول حســناء وتفاصيل تفجري نفســها، إذقال مصدر أمين فرنســي )يف20 
نوفمــرب/ تشــرين الثــاين 2015( إن حســناء آيــت حلســن، قريبــة مدبــر اعتــداءات ابريــس، 
الــي قضــت يف هجــوم الشــرطة علــى شــقة مشــال ابريــس، مل تفجــر نفســها كمــا اعتقــد 

للوهلة األوىل، )وسنتحدث عنها أيضاً يف القسم الثاين من الكتاب(.309

307 انظر: منفذة اهلجوم يف اسطنبول هي أرملة نروجيي داعشي، 17 يناير 2015، على الرابط:

goo.gl/CXxFiZ
308 انظــر: منفــذة هجــوم "ســان برانردينــو" اتشــفني مالــك.. مــن هي؟..هــذا كل مــا نعرفــه، موقــع 

http://arabic.cnn.com/:الرابــط علــى   ،2015 ديســمرب   7 عــريب،  ان  ان  ســي 
world/2015/12/07/us-san-bernardino-shooter-tashfeen-ma-

lik
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خالصات
علــى الرغــم مــن بــروز "ظاهــرة االستشــهادايت/ االنتحــارايت"يف أوســاط اجلهاديــة 
العامليــة، منــذ بدايــة األلفيــة وجتــاوز األدوار التقليديــة للمــرأة اجملاهــدة وتطــور اإليديولوجيــة 
اجلهاديــة النســائية ابجتــاه إعطــاء أدوار غــري تقليديــة للمــرأة يف هيــاكل احلــركات اجلهاديــة، 
إال أن أدوار املــرأة األساســية قــد بقيــت يف األغلــب ذات طبيعــة لوجســتية مســاندة؛ كمــا 
هــو احلــال يف الــدول الــي ختتلــف يف مــدى إدمــاج املــرأة يف اجليــوش والســماح هلــا ابلقيــام 
يتمثــل ابألســاس يف  اجلهاديــة-  التنظــريات  النســاء - حبســب  فجهــاد  قتاليــة.  أبدوار 
واجبهــا بتأســيس عائلــة جماهــدة وتربيــة األطفــال علــى التضحيــة والفــداء ومســاندة الــزوج 
اجملاهــد والصــرب علــى صعوبــة العيــش واملشــقة وحتفيــز األجيــال علــى النضــال، واملشــاركة يف 
بنــاء جمتمــع اجلهــاد مــن خــالل املســامهة الفاعلــة يف جمــاالت اإلعــالم والتعليــم والصحــة 

واألمن والشرطة واملهام اإلدارية املكتبية.

لقــد مّت دخــول املــرأة علــى خــط العمليــات االستشــهادية - يف أغلــب األحيــان- 
حتــت ضغوطــات وإحلــاح النســاء بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة لــذات دوافــع الذكــور. وتشــكل 
املــرأة االستشــهادية الشــجاعة، يف احلــركات اجلهاديــة ذات الطبيعــة األبويــة الذكوريــة يف 
جمتمعــات حمافظــة وعشــائرية، دعايــة فّعالــة يف عمليــات االســتقطاب والتجنيــد بوصــم 

الرجل ابملتخاذل اجلبان.

وحتقيــق  الــذات  إلشــباع  صورهتــن كاستشــهادايت،  لرتســيخ  اجلهــادايت  تســعى 
املســاواة مــع الرجــال، واملســامهة يف أتســيس "جمتمــع اجلهــاد"؛ فكتــاابت النســائية اجلهاديــة 
الدعائيــة تتماهــى مــع خطــاب اجلهاديــني التحريضــي. فقــد كتبــت إحــدى اجلهــادايت الــي 
تكتــب ابســم "أخــت اجلهــاد" مــن الســعودية؛ الــي متنــع قيــادة املــرأة للســيارة،  يف صفحــة 
حســاهبا علــى موقــع "تويــرت" قائلــة: "فليفتحــوا الطريــق حلرائــر اجلزيــرة، واتهلل لــن نبيــت 
ليلــة واحــدة إال بعمليــة استشــهادية متــزق أجســادان إرابً إرابً.. أخــوايت املوحــدات 
قائمــة  يف  لتســجلن  بــل  الدنيــا..  شــوارع  لتجــن  ال  الســيارة..  قيــادة  تعلمــن 
االستشــهادايت.. فــال يتبقــى إال كبســة زر". ونعلــم أنــه مل تنفــذ أي إمــرأة ســعودية 
عمليــة انتحاريــة حــى اآلن، فاألمــر ال يعــدو خطــاابً حتريضيــا للذكــور لكنــه قــد يتطــور 

الحقاً مع توافر األساس اإليديولوجي.
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يصعــب احلديــث عــن اســتغالل اجلماعــات اجلهاديــة للمــرأة يف األعمــال القتاليــة 
وإظهارهــا كضحيــة لرجــال قســاة؛ فاملــرأة اجلهاديــة ال ختتلــف عــن الرجــل يف دوافعهــا 
ومعظــم النســاء االنتحــارايت إمــا زوجــات أو بنــات أو أخــوات للجهاديــني أو صديقــات 
جلهــادايت وجهاديــني. ومــن اجملازفــة احلديــث عــن اســتغالل الرجــل لزوجتــه وأبنائــه وبناتــه 
وأخواتــه وصديقاتــه ودفعهــم حليــاة املشــقة والتعــرض للمــوت. ويبــدو أن الرتكيــز اإلعالمــي 
علــى إظهــار املــرأة كضحيــة مســتغلة وتــداول قصــص االنتحــارايت القاصــرات واملختــالت 
ال يعــدو يف معظــم األحيــان عــن أن يكــون دعايــة حربيــة تســتبطن نزعــة ذكوريــة متتهــن 

املرأة.

مــن املســائل امللتبســة يف فهــم دوافــع اجلهاديــة العربيــة واإلســالمية أهنــا تقــاس دومــاً 
ابلدوافع الليربالية وفق ثنائية احلضارة والرببرية، األمر الذي يقود إىل تفسريات استشراقية 
وثقافويــة تنتهــي إىل القــول بعدميــة ظاهــرة االنتحاريــة اجلهاديــة، وذلــك بســبب هيمنــة 
املنظــورات الوضعانيــة، الــي تفصــل العــامل املرئــي عــن الالمرئــي، وتفســر دوافــع األفعــال 
ضمــن الرهــاانت الدنيويــة؛ بينمــا ال تفصــل "اجلهاديــة" خصوصــاً واإلســالمية عمومــاً بــني 
العاملني، ويتداخل فيها الدنيوي واألخروي، واملادي والرمزي، فعندما يقوم االستشهادي 
أو االستشــهادية بفعــل املــوت اختيــاراً فإنــه، ابعتقــاده، يقتــل موتــه ليحيــا ويعيــش مــن 
تركهــم حيــاة كرميــة؛ فالشــهادة أعلــى قيمــة أخالقيــة يف اجملتمعــات املســلمة والشــهيد يف 

منزلة رفيعة من التقدير واالحتفاء.

وحبســب املســلمني، وبصــرف النظــر عــن اختالفاهتــم ومذاهبهــم، فــإن الشــهادة متثــل 
طريــق العبــور إىل حيــاة اخللــود فاآليــة األشــهر يف القــرآن الكــرمي يف جمــال القتــال يف ســبيل 
هللا عــرب اجلهــاد؛ تقــول: (وال حتســن الذيــن قتلــوا يف ســبيل هللا أمــوااتً بــل أحيــاء عنــد رهبــم 
يرزقــون، فرحــني مبــا آاتهــم هللا مــن فضلــه ويستبشــرون ابلذيــن مل يلحقــوا هبــم مــن خلفهــم 

أال خوف عليهم وال هم حيزنون(310.

بعمــل  للقيــام  والرجــل  املــرأة  تدفــع  الــي  واألســباب  الدوافــع  وتتشــابك  تتداخــل 
استشــهادي. لكــن ابلنســبة جلهاديــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فالعمليــات االنتحاريــة هــي 
الصــراع  مناطــق  املكانيــة يف  والســيطرة  املعــارك  لكســب  األفضــل  العســكري  التكتيــك 

310   القرآن الكرمي، سورة آل عمران، اآلية 169.
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الداخلــي، كمــا إهنــا تكتيــك عســكري مهــم لــردع االحتــالل ومهامجتــه يف عقــر داره ودفعــه 
إلعــادة النظــر والتفكــري، عــرب خلــق حالــة مــن اخلــوف والرتهيــب واهلــول وزعزعــة وخلخلــة 

األمن وإضعاف االقتصاد.

ومــع ذلــك فــإن العمليــات االنتحاريــة النســائية قــد تتزايــد، خــارج النطــاق اجلغــرايف 
للصــراع والنــزاع، يف حــال حماصــرة احلــركات اجلهاديــة وممارســة ضغوطــات كبــرية، وتنفيــذ 
عمليــات عســكرية مصحوبــة بقــوة تدمرييــة تنتهــك احلقــوق والكرامــة اإلنســانية وتفضــي 
إىل فقــدان احلــركات اجلهاديــة  للســيطرة املكانيــة، حبيــث تصبــح املســافة بــني الكرامــة 

واحلياة من جهة، واملوت من جهة أخرى، شبه منعدمة.
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مقدمة
علــى الرغــم مــن أّن ظاهــرة "النســائّية اجلهاديــة" ســابقة علــى صعــود تنظيــم الدولــة 
القاعــدة والتنظيمــات  لــدى  اإلســالمية، وعلــى أتسيســه  فقــد كانــت الظاهــرة حاضــرة 
اجلهاديــة األخــرى، مثــل الشيشــانيات واحلــركات الوطنيــة التحرريــة اجلهاديــة، كحمــاس 
وحركــة اجلهــاد اإلســالمي يف فلســطني- إالّ أّن مثـّـة "طفــرة" كبــرية قــد حدثــت مــع صعــود 
صعيــد  علــى  ســواء  العــامل،  يف  إيديولوجيــاً  وانتشــاره  وســوراي  العــراق  يف  الدولــة  تنظيــم 

"الكّم"؛ أي عدد اجلهاداّيت، أو "نوعّية" األدوار الي ابتت تلعبها املرأة يف التنظيم.

يف هــذا القســم حاولنــا االنتقــال مــن اجلانــب النظــري إىل التطبيقــي، مــن خــالل 
دراســة حــاالت معينــة، بصــورة مفّصلــة ومعّمقــة، مــن النســاء اجلهــادايت، الســتنطاق 
مــن األســئلة  املــرأة اجلهاديــة؛ عــرب اإلجابــة علــى جمموعــة  املؤثــرة يف تشــكيل  العوامــل 
الرئيســة: ملــاذا أصبحــن جهــادايت؟ وكيــف وصلــن إىل هــذه املرحلــة؟ مــن أجــل ذلــك فــإّن 
االهتمام األكرب يف هذا القســم من الدراســة ســينصّب على البحث عن "نقاط التحّول" 

يف مسار املرأة وانتقاهلا إىل املسار اجلهادي. 

ومــع رحلــة العبــور إىل "عــامل اجلهــادايت"، وجــدان أنفســنا أمــام صعــوابت حبثّيــة مجّــة 
وكبــرية، يتمثّــل أّوهلــا يف "حمدوديــة املعلومــات"، خباصــة يف العــامل العــريب، ســواء مــن مصــادر 
اإلعــالم العــريب املتعــددة أو حــى مصــادر التنظيــم نفســه؛ فعلــى صعيــد الروايــة اإلعالميــة 
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العربيــة فــإّن مثـّـة تقنينــاً شــديداً يف نشــر املعلومــات وإاتحتهــا، حبكــم الرقابــة الــي تفرضهــا 
اآللــة األمنيــة والرمسية.كمــا إّن تنظيــم الدولــة كثــرياً مــا يتحّفــظ، ألســباب أمنيــة، علــى أمســاء 
النســاء املنخرطــات يف هياكلــه، وغالبــاً مــا مُتنــح النســاء، كالرجــال، كــى )ألقــاابً( فــور 
وصوهلــّن إىل أراضــي التنظيــم، ويتــم حتجيــم مشــاركتهن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

يف كثري من احلاالت، ما جيعل من املعلومات الدقيقة حمدودة.

نُــدرة املعلومــات  فــإّن مثّــة عاملــني آخريــن يســامهان يف  مــا ســبق،  ابإلضافــة إىل 
وحمدوديّتها ومها:

أّواًل، أّن اجملتمعــات العربيــة ال تــزال حمافظــة. ففــي كثــري مــن العائــالت، ينظــر إىل 
"هجــرة املــرأة" أو "ســجنها" بوصفــه أمــراً خمجــاًل وحمرجــاً للعائلــة، فتقــوم ابلتســرت علــى 

األمر، وعدم االعرتاف به.

أّمــا العامــل الثــاين، فيتعّلــق ابجلانــب األمــين، حيــث يتــّم حجــب بعــض املعلومــات 
والتفاصيــل وبعــض األمســاء أحيــاانً، حــى يف اجملتمعــات الغربيــة، خوفــاً مــن تولّــد ردود فعــل 
مــن أســر  معاكســة، يف تلــك اجملتمعــات علــى عائــالت وأســّر النســاء. كمــا إّن كثــرياً 

"املهاجرات"، ال تعرتف وال تبّلغ عن هجرة أحد أفرادها، للسبب نفسه.

ومــن الصعــوابت األخــرى، الــي واجهتنــا، خــالل الدراســة، ضعــف املصــادر احملايــدة 
يف املعلومــات، فاملصــادر الســلفية اجلهاديــة تقــّدم روايــة مناقضــة يف كثــري مــن األحيــان 
للــرواايت الرمسيــة، ويتــم التعامــل مــع املعلومــات بصــورة انتقائيــة مــن األطــراف املختلفــة، 
فتتداخــل املعلومــات ابلدعايــة اإلعالميــة والسياســية املتبادلــة بــني أطــراف الصــراع، خباصــة 

يف العامل العريب.

ترتبــط ابملشــكلة الســابقة مشــكلُة اخللــط بــني اإلعالمــي والسياســي، يف وســائل 
اإلعــالم العربيــة خباّصــة؛ أو عــدم دقّــة وموضوعيــة وســائل اإلعــالم، ابلعمــوم، يف كثــري مــن 
األحيان. فغالباً ما متيل الصحف والفضائيات إىل اإلاثرة، وإلىتشويه و"شيطنة" الظاهرة 
النســائية اجلهاديــة. وقــد ذكــران يف القســم األّول أمثلــة واضحــة علــى ذلــك، حيــث يتــم، 
يف كثري من األحيان، تضخيم بعض القصص ومنحها ألقاابً ســلبّية. ويف أحيان أخرى، 
يتــّم بنــاء بعــض القصــص علــى مصــادر جمهولــة وضعيفــة، وغــري حمايــدة، مثــل احلديــث عــن 
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مثــل  أوصــاف  وإطــالق  البغــدادي،  بكــر  أيب  التنظيــم،  بزعيــم  النســاء  بعــض  عالقــة 
"عشــيقته"، أو املبالغــة يف دور بعــض النســاء يف التنظيــم، وهــي اآلفــة الــي مل تســلم منهــا 
الصحافــة الغربيــة، وإن كانــت   علــى العمــوم- أكثــر دقــة وموضوعيــة وحتــراّيً مــن وســائل 
اإلعــالم العربيــة. وقــد وجــدان الفــرق واضحــاً والفجــوة كبــريًة بــني تغطيــة اإلعــالم األمريكــي 
خصوصــاً، وبعــض الصحــف مــن جهــة، وبــني تغطيــة اإلعــالم العــريب الغــارق يف الدعايــة 

والتوجيه األمين والتعليب املسبق للقصص اإلخبارية من جهٍة اثنية.

لتجــاوز تلــك الصعــوابت والعقبــات؛ اتّبعنــا منهجيــة مرّكبــة، تتمثــل يف تنويــع املصــادر 
اإلخباريــة واملعلوماتيــة قــدر اإلمــكان مثّ املقارنــة بينهــا، مث اســتخالص مــا هــو متفــق عليــه 
يف تلــك املصــادر مــن وقائــع وتطــورات وتواريــخ وقضــااي، وختليصهــا مــن اجلانــب الدعائــي 

والتوظيفي؛ قدر املستطاع. 

ويف ســبيل ذلــك، كانــت مقاربتنــا الرئيســة تتمثــل يف اســتخدام منهجيــة "كــرة الثلــج" 
Snow Ball"، فالوصــول إىل مصــدر أو منــوذج يقــودان إىل مصــدر آخــر، ومنــاذج 
اتليــة. فعلــى ســبيل املثــال، حــني نصــل إىل اســم إحــدى احلــاالت، مُيكــن أن نتتبعــه ليقــودان 
إىل البحــث يف مصــادر أخــرى، مثــل مواقــع التواصــل االجتماعــي - الفيــس بــوك والتويــرت 
- الــي تســاعدان علــى التعــرف علــى الشــخصية وحتليلهــا ومتابعــة تطورهــا؛ وهــي مصــادر 
رئيســة ومباشــرة. مث مُيكننــا، مبزيــد مــن التتّبــع، استكشــاف شــبكة العالقــات االجتماعيــة 
احمليطة ابلشخصية، من العائلة والصداقات واملصاهرات. وهكذا نتدحرج مع املعلومات 
والبيــاانت، يف أســاليب اســتقصائية حتّققيــة، يف حماولــة التعــرف علــى احلالــة واستكشــاف 
اجلوانــب املختلفــة واملتعــددة، ومقارنتهــا، وصــواًل إىل تنقيــة وتنقيــح املعلومــات الرئيســة، مــع 

احلرص على بناء التحليل والدراسة على "قاعدة متينة" من مصادر املعلومات.

الشــّك أبّن عمليّــة مــن هــذا النــوع هــي عمليــة صعبــة ومعّقــدة، وحمفوفــة ابلفجــوات 
والفراغــات الــي تتطلــب مألهــا، مثــل تركيــب قطــع خمتلفــة مــن الصــورة وصــواًل إىل اللوحــة 
الكاملــة Puzzle؛ وقــد ال نصــل يف كثــري مــن األحيــان إىل تلــك املرحلــة، فتبقــى بعــض 
جوانــب اللوحــة غامضــة وغــري معروفــة، إال أّن اكتمــال األجــزاء الرئيســّية مــن اللوحــة 

يساعدان أكثر على رسم صورة تقريبية لألجزاء املتبقية.

يقــودان ذلــك إىل املنهجيــة الــي اســتخدمناها يف اختيــار النمــاذج النســائية اجلهاديــة، 
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وتتمثّــل يف الوصــول عــرب "كــرة الثلــج املتدحرجــة" إىل أكــرب عــدد مــن احلــاالت النســائية، 
مث البحــث والتفتيــش عــن مصــادر املعلومــات املتاحــة، وانتقــاء تلــك النمــاذج الــي ميكــن 
بتقســيم  قمنــا  املتاحــة. مثّ  املعلومــات واملصــادر  مــن  قــدر ممكــن  أكــرب  أن جنــد حوهلــا 

النماذج وتصنيفها، حبسب ما يتوافر من معلومات، على النحو التايل:

أثــرن  اللــوايت  الســودانيات،  الطبيبــات  اخــرتان حالــة  وقــد  العربيــة:  النمــاذج  أواًل، 
اهتمامــاً إعالميــاً كبــرياً، وشــّكلن صدمــة لألوســاط النخبويــة يف الســودان، وحالــة فتيحــة 
اجملاطــي املغربيــة املعروفــة، الــي انتقلــت مــن القاعــدة إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف اآلونــة 
األخــرية، وتتبعنــا هــذه القصــص بشــكل مفصــل، فيمــا تعّرضنــا بصــورة موجــزة حلــاالت 
فلســطني، والكويتيــة حصــة حممــد  مــن  العائــدة، وإميــان كنجــو  مثــل األردنيــة  أخــرى، 

احمليالين. 

اثنيــاً، النمــاذج الســعودية: وتضــم قرابــة 22 حالــة، تتفــاوت يف حجــم التفصيــالت 
املتاحــة )فوزيــة العــويف، وفــاء اليحــىي، هيلــة القصــري، وفــاء الشــهري، نــدى القحطــاين، 
أروى البغــدادي، حنــان الســمكري، جنــالء الرومــي، رميــا اجلريــش، مــّي الطلــق، أمينــة 
لّقبــة بـ"املهاجــرة"، وامللقبــة 

ُ
الراشــد، هيفــاء األمحــدي، جنــوى الصاعــدي، أم أويــس، امل

بنــان  احلــريب،  القرشــي، عبــري  التشــكيلية"، هنــد  بـ"الفنانــة  بــ"مطلقــة ســاجر"، وامللقبــة 
عيسى هالل، خلود الركيي، وأم عاتكة(.

اثلثــاً، إميــان البغــا: وتعتــرب اليــوم مــن أبــرز فقهــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ومــن أبــرز 
األصوات املدافعة عن التنظيم الي تؤطر فكره اإليديولوجي واختياراته الفقهية.

رابعــاً، النمــاذج األوروبيــة: وقّســمناها إىل احلــاالت الربيطانيــة )مثــل: أقصــى حممــود، 
خدجيــة ســلطانة، أمــرية عباســي، شــاميما وشــارمينا بيغــول، الشــقيقتان زهــرة وســلمى 

حيالين، مع أمساء أخرى عرضنا هلا سريعاً(

 واحلــاالت الفرانكفونيــة )مليكــة العــرود، إينــاس مــدين، حيــاة بومديــن، حســناء 
بوحلسن وغريهن(.

خامســاً، النمــوذج األمريكــي: وتناولنــا جمموعــة مــن احلــاالت الرئيســة فيــه، مثــل 
اتشفني مالك، أريل براديل، هدى حممد مثى، شانون كونلي، وجايلني يونغ. 
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الــذي اســتخدمناه يف تصنيــف احلالــة ضمــن "النســائية اجلهاديــة"،  أّمــا املعيــار   
فيعتمد على توافر أحد الشروط الرئيسة التالية أو أكثر:

أواًل: اهلجرة إىل أراضي تنظيم الدولة أو القاعدة أو االنضمام إىل أحد اجلماعات 
اجلهاديّة.

اثنياً: حماولة اهلجرة إىل تلك املناطق.

اثلثــاً: الدعايــة الواضحــة عــرب اإلنرتنــت أو أي وســائل أخــرى ألفــكار ومفاهيــم 
التنظيمات اجلهادية.

رابعــاً: التبــين الواضــح ألفــكار وإيديولوجيــا هــذه اجلماعــات؛ ومل نعتــرب أبّن االعتقــال 
أو احملاكمــة شــرٌط كاٍف إلدراج احلالــة ضمــن نطــاق الدراســة، وذلــك لنتجنــب احتماليّــة 

وجود خلل أو خطأ ما يف احملاكمة أو احلكم.

لذلــك عمــدان - ابإلضافــة إىل مــا ســبق- إىل منهجيــة حتليــل النصــوص واللغــة 
املســتخدمة مــن قبــل احلــاالت احملتملــة، فــإذا كانــت اخلطــاب ينــّم عــن قناعــة إبيديولوجيــة 
الســلفية اجلهاديــة، فهــو أحــد أهــم املؤشــرات املهمــة علــى انتمــاء احلالــة اجلهــادي، كأن 
الشــيعة  ضــد  العقائديــة،  الســلفّية  منظومــة  وفــق  اجلهــاد،  إىل  ابلدعــوة  املــرأة  تصــرّح 
واإلســرائيليني والغــرب، أو أن تتحــدث عــن دعــم تنظيــم الدولــة، وتدافــع عنــه، أو أن 
تصــف قــوات األمــن واجليــش واحلكومــات ابلكفــار والطواغيــت، أو تصــف املعتقلــني 
ابســتخدام مصطلــح "األســرى"، وغريهــا مــن دالالت يف حتليــل املضمــون الــي تؤشــر إىل 

خطاب سلفي جهادي.
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"كان املراهــق إليــاس مريضــاً، ومل تقــَو ذاكرتــه حتمــل األهــوال الــي 
رآها وهو طفل مث وهو مراهق مث وهو شــاب، فعوضاً عن أن يكرب وســط 
أســرة ومدرســة وزمــالء فصــل ولعــب، فتــح عينيــه علــى معســكرات القاعــدة 
وبنــادق طالبــان يف أفغانســتان، مث علــى مسلســالت هــروب "هوليــودي" 
مــن القصــف األمريكــي علــى كابــول إىل بــالد احلرمــني، حيــث قتــل والــده 
كــرمي اجملاطــي ابــن العائلــة الربجوازيــة وابنــه آدم، األخ األصغــر إلليــاس، يف 

مواجهات مسلحة مع األمن يف الرايض"
توفيق بوعشرين عن عائلة فتيحة اجملاطي

مقّدمة
خيتلــط "احلابــل ابلنابــل" يف القصــص والــرواايت عــن النســاء العربيــات واملهاجــرات 
اللــوايت انضممــن إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية مــن دول عربيــة خمتلفــة. فباإلضافــة إىل 
النمــوذج الســعودي، ومثــال إميــان البغــا، فــإّن مثــة منــاذج وأمثلــة أخــرى مثبتــة عــن نســاء 
قــررن االنضمــام إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، أو آمــّن أبفــكاره يف بالدهــن، مثــل حالــة 
فتيحــة اجملاطــي، املغربيــة، والطبييــات الســودانيات. يف املقابــل فــإّن هنالــك العديــد مــن 
إىل  منهــا  اإلعالميــة  الدعايــة  أو  اخليــال واألســاطري  إىل  األقــرب  والقصــص،  الــرواايت 
احلقائــق، إذ ال يوجــد مــا يثبتهــا أو يعززهــا مــن خــالل الشــهادات املوثقــة، أو التحقيقــات 

اإلعالمية االستقصائية.

مــن أكثــر القصــص الــي مّت تداوهلــا يف اإلعــالم، خــالل األعــوام الســابقة، هــو مــا 
يســمى بـ"جهــاد النــكاح" للجهــادايت التونســيات، وقــد شــاع احلديــث عنــه يف وســائل 
اإلعــالم التونســية والعربيــة، ومت تــداول املصطلــح علــى "نطــاق واســع"، لكننــا مل جنــد 
حتقيقــات موضوعيــة تتنــاول الظاهــرة بصــورة حمايــدة  أو تتوافــر علــى احلــّد األدىن مــن 
احلقائق واملؤشــرات، مما جيعل، متييز احلقيقي من اخليايل أو األســطوري، يف هذا التداول 

اإلعالمي املكثف للظاهرة، أمراً صعباً ومتعّسراً.

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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والطريــف يف األمــر أّن أحــد الصحافيــني العــرب البارزيــن )يف جمــال التحقيقــات 
االســتقصائية(، حــازم األمــني، قــد أغرتــه تصرحيــات وزيــر الداخليــة التونســي الســابق، 
لطفــي بــن جــدو، املثــرية، )أمــام اجمللــس التأسيســي التونســي يف 15 ســبتمرب/ أيلــول 
2013( عــن وجــود نســاء تونســيات حوامــل، يعــدن مــن ســورية، بعدمــا مارســن زواج 
النكاح هناك. وحتدث عن قرابة مائة تونســية، وعن "تداول جنســي" على النســاء، كما 
يقــول "يتــداول عليهــن )جنســياً( عشــرون وثالثــون ومئــة )مقاتــل(، ويرجعــن إلينــا حيملــن 
مثــرة االتصــاالت اجلنســية ابســم جهــاد النــكاح، وحنــن ســاكتون ومكتوفــو األيــدي"311. 
إالّ أّن األمــني مل جيــد شــيئاً مــن ذلــك، ال هــو وال العشــرات مــن الصحافيــني األجانــب، 
الذين ذهبوا إىل تونس حبثاً عن قصص مثرية يف اإلعالم. مث التقى األمني بوزيرة تونســية 

ختربه أبّن ما ذكره زميلها وزير الداخلية عن "جهاد النكاح" ليس صحيحاً!312

وابلرغــم مــن اجلــدل اإلعالمــي الكبــري حــول ظاهــرة "جهــاد النــكاح"، فــإّن الوصــول 
إىل معلومــات دقيقــة وموثوقــة، أتكيــداً أو نفيــاً هلــذه الظاهــرة، مــع تضــارب األجنــدات 
السياســية واإلعالميــة، يبــدو عمــاًل شــاقّاً وصعبــاً للغايــة، نظــراً الختــالط اخليــال اخلصــب 

ابألجندات السياسية واإلعالمية313.

الباحثــني يف ظاهــرة "النســاء اجلهــادايت" يف اجملتمعــات  مثّــة عائــق آخــر يواجــه 
العربيــة، ويتمثــل يف التعامــل مــع الظاهــرة بوصفهــا عــاراً أو عيبــاً يلحــق العائلــة. وحتــاول 
الســلطات التماهــي مــع هــذه املشــاعر فتقــوم إبخفــاء األمســاء، ويف أحيــاٍن كثــرية التســرت 
علــى قصــص االلتحــاق نفســها، واحليلولــة دون النشــر اإلعالمــي عنهــا. وهــو مــا نالحظــه 
يف أغلــب اجملتمعــات العربيــة؛ وإذا مــا حصــل تســريب إعالمــي فــإّن احلديــث يــدور عــن 

311  انظــر: تونســيات مارســن "جهــاد النــكاح" يف ســوراي يعــدن إىل بالدهــن حوامــل، فرانــس 24، 

20 سبتمرب 2013، على الرابط التايل:
goo.gl/7sH5kC

312  انظــر: حــازم األمــني، جهــاد النــكاح بــني زايرتــني: ليــس خرافــة مشــرقية، صحيفــة احليــاة اللندنيــة، 

2 نوفبمــر2014. وكذلــك: دايان مقلّــد، ســقوط كذبــة جهــاد النــكاح، صحيفــة الشــرق األوســط، 7 
أكتوبر 2013، 

313  املرجع السابق.

)      (

)      (

)      (
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رموز وأوصاف عامة، وليس عن أمساء دقيقة ألولئك النساء.

النســاء  )عــن  البحــث  مصــادر  مــع  التعامــل  يف  األخــرى  الصعــوابت  مــن 
العربيات(،"االحنيــاز اإلعالمــي"؛ وهــي مشــكلة واجهناهــا خــالل مراحــل الدراســة ومــع 
أغلــب احلــاالت، يف ظــّل غيــاب التحقيقــات االســتقصائية يف كثــري مــن األحيــان.يف حــني 
تعمــد الكثــري مــن املنابــر اإلعالميّــة إىل  عمليــات "نســخ ولصــق"، دون تثبّــت، عنــد 
إبطــالق  اإلعالمــي  اهلــوس  مــن  حالــة  تســود  النســائية، كمــا  احلــاالت  عــن  احلديــث 
املصطلحــات واألوصــاف غــري الدقيقــة علــى بعــض اجلهــادايت، ممــا يـُـؤّدي إىل "أســطرة" 
الظاهــرة، ويُغيّــب احلقائــق وســط "أكــوام" مــن "الضجيــج اإلعالمــي" غــري الدقيــق. ولعــّل 
أحــد األمثلــة البــارزة علــى هــذه احلالــة هــو مثــال حصــة عبــدهللا حممــد احمليــالين، املــرأة 
الكويتية، الي تصدرت عناوين األخبار، بوصفها األّم الســبعينية املتشــددة، الي جّندت 
ابنيهــا يف داعــش ودفعــت أحدمهــا إىل القيــام بعمليــة انتحاريــة314. فبعــد أن ذاع صيــت 
هــذه املــرأة )أم "أبــو تــراب"(، وحظيــت بشــهرة إعالميــة واســعة، يف شــهر يوليــو/ متــوز 
2016، بعــد الكشــف عــن خــالاي اتبعــة للتنظيــم يف الكويــت، عــادت وســائل إعــالم 
كويتيــة بعــد أســابيع قليلــة، لتنشــر خــرب اإلفــراج عنهــا، مــن قبــل حمكمــة اجلنــاايت بكفالــة، 
بعــد صــدور تصرحيــات هلــا يف احملكمــة تؤكــد عــدم انضمامهــا للتنظيــم، وتعلــل ذهاهبــا إىل 
هنــاك أبهّنــا حماولــة الســتعادة ابنهــا )علــي العصيمــي؛ أبــو تــراب(، بعــد مقتــل ابنهــا األول 
مــع التنظيم.كمــا اتّضــح الحقــاً أبّن احمليــالين ليســت ســبعينية، وأهّنــا مــن مواليــد الـــعام 

.1964315

314  انظــر علــى ســبيل املثــال: إمــرأة كويتيــة تشــّجع ابنهــا علــى تفجــري نفســه يف العــراق؟!!، موقــع 

http://www.alalam.ir/ التــايل:  الرابــط   ،2016 يوليــو   11 العــامل،  قنــاة 
news/1837306 ، وكذلــك األمــر: قصــة املــرأة الكويتيــة "حّصــة" الــي جنــدت أوالدهــا مــع 

داعش، موقع البوابة، 5 يوليو 2016، على الرابط التايل:
goo.gl/j4zj2a

وكذلــك األمــر:  الداخليــة الكويتيــة: إحبــاط خمططــات إرهابيــة جملموعــات تنتمــي لـــ "داعــش"، موقــع 
روسيا اليوم، 3 يوليو 2016، على الرابط التايل:

goo.gl/Ugtibu
315  انظــر: "أبــو تــراب" يــروي قصــة انضمامــه لـــ "داعــش": جتنــدت إلكرتونيــاً بفتــاوى ثالثــة دعــاة 

كويتيــني، صحيفــة السياســة الكويتيــة، 20 يوليــو 2016. وكذلــك: االعرتافــات التفصيليــة للخــالاي 

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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صحيــح أّن تلــك املــرأة الكويتيــة ســافرت إىل الرقــة، ودّرســت هنــاك، إال أّن مســات 
احلالــة وتفاصيلهــا ختتلــف كثــرياً بــني مــا ورد يف احملكمــة، ومــا ورد يف اإلعــالم ســابقاً، ممــا 
خلــق منوذجــاً مغايــراً متامــاً للواقــع احلقيقــي؛ ولــو كانــت احمليــالين بتلــك اخلطــورة ملــا قامــت 

احملكمة إبطالق سراحها بكفالة، على ذمة القضية.

جنــد الكثــري مــن احلــاالت واألمثلــة املشــاهبة يف "متاهــات" اإلعــالم العــريب. ويزيــد 
احلــال صعوبــة يف التعامــل مــع ظاهــرة الداعشــيات أو اجلهــادايت العربيــات واســتقصائها، 
أّن تنظيــم "الدولــة اإلســالمّية" يتعامــل مــع النســاء املنضّمــات إليــه، مبجــرد وصوهلــن، مــن 
خــالل "األلقــاب" )الكــى(، وليــس األمســاء احلقيقيــة، ألســباب أمنيــة بطبيعــة احلــال، ممــا 
جيعــل مــن تتبــع مســار الواحــدة منهــن، بعــد وصوهلــا إىل هنــاك مســألة يف غايــة الصعوبــة، 

وكذلك األمر يف معرفة األمساء الدقيقة والقصص احلقيقية.

املثــال البــارز علــى ذلــك هــي "أم مهاجــر التونســية"، الــي تقــول التســريبات األمنيــة، 
يف التقاريــر اإلعالميــة، العربيــة والدوليــة، أبهّنــا تونســية، وأهّنــا زّوجــت بناهتــا مــن عناصــر 
التنظيــم، وأّن هلــا دوراً قيــادايً يف كتيبــة اخلنســاء، وأهّنــا انتقلــت مــع زوجهــا مــن العــراق إىل 
ســوراي. إال أننــا ال جنــد أي معلومــة أخــرى عنهــا، عــن امسهــا أونشــأهتا، أوحياهتــا. يتكــرر 
نفــس "الســطر" )تقريبــاً( يف أغلــب التقاريــر اإلعالميــة الــي تتحــدث عــن "القيــادايت 

الداعشيات"، دون منح الباحث القدرة على املتابعة والتدقيق316.

اإلرهابيــة، صحيفــة األنبــاء الكويتيــة، 5-7-2016، وانظــر كذلــك: أم "أبــو تــراب" ابكيــة أمــام 
"اجلنــاايت": أعــوذ ابهلل مــن "داعــش".. ذهبــت إىل ســورية ألعيــد ابــين فقــط، كويــت نيــوز، 20 يوليــو 

http://www.q8news.com/152916.html :2016، الرابط التايل
316  انظر: ابألمساء ســتة نســاء قيادايت يف داعش و"أم املقداد" أمريهتن، موقع املســلة اإللكرتوين، 

10-3-2016، على الرابط التايل:
http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=37522

وكذلك: أخطر 9 نســاء يف "داعش"، من هن ؟ و ما هي جنســياهتن؟، صحيفة الشــروق التونســية، 
3 سبتمرب 2014، على الرابط التايل: 

goo.gl/ldcrBF
وكذلــك: مهــام أخطــر نســاء داعــش.. "أم املقــداد" و "أم مهاجــر" و"القحطــاين"، ســودان موشــن، 

http://sudanmotion.com/home/1325.html:على الرابط التايل

)      (

http://www.q8news.com/152916.html
http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=37522
http://sudanmotion.com/home/1325.html
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ابلرغــم مــن الصعــوابت الســابقة، فقــد اســتطعنا الوصــول إىل "منــاذج" مهمــة مــن 
النســاء العربيــات )ابإلضافــة إىل مــا منــاذج الســعودايت، ومنــوذج د. إميــان البغــا(. وأبــرز 
هــذه النمــاذج يتمثــل ابلطالبــات الســودانيات، وأغلبهــّن كــن يدرســن الطــب يف جامعــة 
خاصــة يف الســودان. ونســبة كبــرية منهــن حيملــن جــوازات ســفر بريطانيــة، كمــا إّن أغلبهــّن 
بنــات ألطبــاء وطبيبــات مشــهورات، ومــن عائــالت ثريــة وبرجوازيــة، وهــو النمــوذج الــذي 

أفردان له جزءاً كاماًل يف هذا الفصل.

وابلرغــم مــن أّن أغلــب أولئــك الطالبــات حيملــن اجلنســية الســودانية )إحداهــن حتمــل 
اجلنســّية األمريكيــة(، وعشــن يف الغــرب لفــرتة طويلــة، إالّ أنّنــا فّضلنــا التعامــل معهــن )يف 
هــذا الكتــاب( ضمــن منــوذج النســاء العربيــات، ألّن عمليــة التجنيــد املباشــرة، واملغــادرة إىل 
معاقــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية متّــت يف دولــة عربيــة )الســودان(، واثنيــاً ألنّنــا نتحــدث 
عــن ظاهــرة ســودانية تتمثــل بســفر العديــد مــن الطــالب والطالبــات مــن جامعــات ســودانية 
إىل أراضــي التنظيــم، ممــن حيملــون اجلنســيات الســودانية والغربيــة معــاً، فآثــران التعامــل مــع 

الظاهرة كوحدة واحدة، وعدم جتزئتها حبسب جنسية أولئك الفتيات. 

النســائية  الشــخصيات  الفصــل إلحــدى  هــذا  مــن  أفــردان جــزءاً  احلــال،  وكذلــك 
املشــهورة يف عــامل الســلفية اجلهاديــة، خباصــة يف املغــرب، والــي تُعتــرب مــن أبــرز الوجــوه 
النســائّية لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وهــي فتيحــة اجملاطــي، فأفــردان هلــا هــي األخــرى جــزءاً 

آخر من هذا الفصل.

مثـّـة حــاالت أخــرى، عديــدة، مــن النســاء والفتيــات العربيــات اللــوايت التحقــن بتنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، ولكــّن أمساءهــّن غــري معلنــة، نظــراً للحساســيات االجتماعيــة الــي 
حتدثنــا عنهــا ســابقاً، أو أّن حجــم املعلومــات املتاحــة عنهــن ليــس كبــرياً، ممــا دفعنــا إىل 

تناوهلّن ابختصار يف هذه املقدمة، ومن أبرز هذه احلاالت:

1.  األردنيــة العائــدة: مــن مدينــة الكــرك، جنــوب األردن، عمرهــا قرابــة 25 عامــاً، 
أهنت دراســة علم النفس يف جامعة مؤتة املدنية عام 2011، والدها وأشــقاؤها يعملون 
ابألجهــزة األمنيــة، تعّرفــت علــى عناصــر مــن التنظيــم يف اخلــارج، عــرب شــبكة اإلنرتنــت، 
واســتمرت عمليــة اإلقنــاع قرابــة عــام ونصــف، حــى اقتنعــت الفتــاة بضــرورة الســفر إىل 
الرقــة، فقــام التنظيــم بتأمــني مبلــغ مــن املــال هلــا عــرب امــرأة منقبــة، ال تعرفهــا. وعندمــا 

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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غــادرت وتواصلــت مــع أهلهــا مــن إســطنبول، لتبلغهــم بقرارهــا ابهلجــرة إىل أراضــي تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، حتــّرك ذووهــا ســريعاً، واســتعانوا بنائــب أردين ســابق، مــازن الضالعــني، 
الــذي تواصــل مــع الفتــاة عــرب الواتــس آب، وهــي يف منــزل خصصــه هلــا داعــش مــع نســاء 
عربيــات مهاجــرات أخــرايت )إىل حــني نقلهــن إىل ســوراي(. مثّ مت ترتيــب عمليــة هروهبــا 
مبعاونــة النائــب والســفارة األردنيــة يف تركيــا، ومت إعادهتــا إىل ذويهــا. وعــزت هــي )الحقــاً( 
األســباب الــي أدت إىل التحاقهــا ابلتنظيــم، ابلبطالــة والفــراغ وامللــل، والبحــث عــن حيــاة 
أراٍض حتكــم ابلشــريعة  هلــا هنــاك، يف  منــزل ووظيفــة  بتأمــني  التنظيــم  جديــدة، ووعــود 
اإلســالمية. واســتطاعوا جتنيدهــا عــرب تفنيــد الفتــاوى الدينيــة والدعايــة السياســية ضــد 

التنظيم، الي كانت تشّوش عقلها وقرارها ابهلجرة إىل أراضيه317.

كانــت مســات هــذا النمــوذج مقلقــة للســلطات األردنيــة، والــرأي العــام عمومــاً، ألنـّـه 
مُيثّــل أول أردنيــة تلتحــق رمسيــاً وعلنيــاً ابلتنظيــم، وألهّنــا ابنــة عشــرية معروفــة يف مدينــة 
الكــرك، وحماطــة أبســرة تعمــل يف األجهــزة األمنيــة، وحتمــل الشــهادة اجلامعيــة يف ختصــص 
)علــم نفــس(، األمــر الــذي يفــرتض أن حيّصنهــا مــن الوقــوع يف هــذا الفكــر، وفــق الفرضيــة 

السائدة؛ إال أهّنا مع ذلك كادت أن تصل إىل الرقة.

إذ  التنظيــم،  يف  "أردنيــات"  وجــود  إمكانيــة  حــول  األردنيــة  اهلواجــس  تتوقّــف  مل 
بــل  أمساءهــن  تعــرف  مل  أردنيــات،  ثــالث  علــى  تعّرفــت  أبهّنــا  العائــدة  الفتــاة  صّرحــت 
ألقاهبــن، موجــودات يف "الــدار" الــي خصصهــا التنظيــم للقادمــات مــن اخلــارج، متهيــداً 

لالنتقال إىل سوراي318.

بعــد حادثــة "العائــدة األردنيــة"، مت ذكــر حــاالت أخــرى، مــع تعتيــم إعالمــي كبــري، 

317  ملزيــد مــن التفاصيــل: انظــر: حســني الصرايــرة، تفاصيــل إفشــال جتنيــد أول أردنيــة بداعــش، موقــع 

خربين اإللكرتوين، 9 نوفمرب 2015، على الرابط التايل:
goo.gl/nVP17l

وكذلــك األمــر: "األردنيــة التائبــة" تكشــف أســرار تنظيمهــا وجتنيدهــا يف داعــش مــن الكــرك، موقــع 
جراءة نيوز، 22 نوفمرب 2015، على الرابط التايل:

goo.gl/BqIUn6 
318  انظر: : حسني الصرايرة، تفاصيل إفشال جتنيد أول أردنية بداعش، مرجع سابق.

)      (

)      (

http://garaanews.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
http://garaanews.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
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منهــا حالــة مهندســة أردنيــة مــن مدينــة العقبــة، خمطوبــة، أبلغــت أهلهــا أهّنــا وصلــت إىل 
مــع خطبيهــا  اإلســالمية، وحتدثــت  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  الذهــاب إىل  وتنــوي  تركيــا، 
وطالبتــه بتطليقهــا )فســخ اخلطبــة(. مث اختفــت األنبــاء عــن هــذه الفتــاة، ومل يتضــح فيمــا 
إذا كانــت الســلطات متكنــت مــن اســتعادهتا أم أهّنــا وصلــت فعــاًل إىل أراضــي تنظيــم 

الدولة319.

2.  إميــان محــد كنجــو، وهــي طالبــة دكتــوراه يف الشــريعة اإلســالمية، يف جامعــة 
األزهــر، مــن أراضــي فلســطني الـــ48، مــن ســكان مدينــة شــفا عمــر، مواليــد الناصــرة، 
حمافظــة اجلليــل، تبلــغ مــن العمــر 44 عامــاً، هلــا مخســة أبنــاء، ثالثــة منهــم جامعيــون، 
وزوجهــا د. علــي ســاعد، إمــام وخطيــب مســجد، حاصــل علــى دكتــوراه الشــريعة مــن 

اجلامعة نفسها )الي حتّضر فيها إميان للدكتوراه( يف قسم الدراسات اإلسالمية. 

ُعرفــت إميــان يف األوســاط االجتماعيــة أبنشــطتها الدعويــة، وبعائلتهــا الــي تتميــز 
ابجلانــب األكادميــي والعلمــي، لكّنهــا قــررت يف 19 مــن شــهر أغســطس/ آب مــن العــام 
2016، بعدمــا تواصلــت مــع أعضــاء يف تنظيــم الدولــة اإلســالمية عــرب اإلنرتنــت، التوجــه 
إىل ســوراي، واالنضمــام إىل التنظيــم، والتدريــس يف مراكــزه التعليميــة والدعويــة. ودعــت 
والدهــا إىل مرافقتهــا إىل تركيــا، وتوجهــا معــاً ابلفعــل إىل هنــاك، مث اختفــت. وبعــد أن بلّــغ 
زوجها عن اختفائها، قامت الســلطات اإلســرائيلية إببالغ الســلطات الرتكية، وابحتمال 
تفكريهــا ابالنضمــام إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وقــرر والدهــا العــودة مــن دوهنــا، مث مّت 
إلقــاء القبــض عليهــا مــن قبــل الســلطات الرتكيــة، علــى املنطقــة احلدوديــة، وهــي حتــاول 
الشــهر  الدولــة اإلســالمية، يف 28 آب/أغســطس؛ أي يف  تنظيــم  أراضــي  العبــور إىل 

نفسه، وحبوزهتا مبلغ 11 ألف دوالر، متت مصادرته، وأُعيدت إىل "إسرائيل".

خضعــت إميــان للمحاكمــة هنــاك، ومت احلكــم عليهــا بـــ" 22 شــهرا فقــط يف ســجن 
شــيكل،  ألــف  بقيمــة 30  ماليــة كبــرية  غرامــة  دفــع  إىل  للنســاء"، ابإلضافــة  الشــارون 

319  انظــر: تفاصيــل اختفــاء ُمهندســة أردنيــة حتــاول االنضمــام لـِ‘داعــش، صحيفــة الــداير اليوميــة 

تلتحــق بداعــش حمــاوالت  الثــاين 2016، وكذلــك األمــر: مهندســة أردنيــة  األردنيــة، 20 كانــون 
http://wqw.am- :2 ينايــر 2016، علــى الرابــط التــايل  الســتعادهتا، موقــع عمــان. نــت،

man1.net/jonews/jordan-news/107621.html
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http://wqw.amman1.net/jonews/jordan-news/107621.html


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 204

وحمكومية أخرى ابلسجن ملدة عام مع وقف التنفيذ320.

خــالل حماكمتهــا، رددت إميــان كنجــو شــعار "ابقيــة وتتمــدد"، يف قاعــة احملكمــة، 
ممــا يؤكــد علــى عمــق والئهــا وأتييدهــا للدولــة اإلســالمّية. وقــد انشــغل أنصــار تنظيــم 
الدولــة اإلســالمّية مبوضــوع تســليم تركيــا هلــا إلســرائيل، واهتمــوا الرئيــس الرتكــي أردوغــان 
ابخلضــوع إلمــالءات إســرائيل، وابلنفــاق، واحتفلــوا برتديدهــا شــعارات الدولــة يف قاعــة 

احملكمة321.

3. نســاء تنظيــم الدولــة يف ســرت؛ اللــوايت عرضــت وســائل إعــالم ليبيــة تســجيالت 
مصــورة هلــن، بعــد أن مت اعتقاهلــن، إثــر هزميــة تنظيــم الدولــة يف ســرت. ومثــة العديــد مــن 
احلــاالت الــي نشــر اإلعــالم قصصــاً عنهــا، مــن تونــس، وســوراي وليبيــا. ابلرغــم مــن ذلــك 
فــإّن تلــك التقاريــر اإلعالميــة ال تتوافــر علــى تفاصيــل وافيــة توّضــح األســباب والدوافــع وراء 
التحاق أولئك النســاء بتنظيم الدولة اإلســالمية، بصورة واضحة. لكن القواســم املشــرتكة 
الــي جتمــع احلــاالت الــي مّت تقدميهــا إعالميــاً، مــن ســجن النســاء، الــذي وضعــت فيــه 
إىل  االنضمــام  يف  اإليديولوجــي  العمــق  وغيــاب  الصغــري،  ابلعمــر  يتمثــل  املعتقــالت، 
التنظيــم، وجــود عنصــر الــزواج، كأحــد ديناميكيــات االنضمــام، مثّ الصدمــة مــن واقــع 
التنظيــم بعــد االنتقــال إليــه، مبــا خيالــف مــا كنّــا يوعــدن مــن قبــل أنصــاره، حيــث يرويــن 

320  انظــر: إميــان كنجــو يف حمكمــة إســرائيلية تــردد "ابقيــة وتتمــدد"، موقــع عــريب 21، 20 ســبتمرب 

goo.gl/kzyImf:2015، على الرابط التايل
وكذلــك: إميــان كنجــو والــدة خلمســة أطفــال مــن الداخــل الفلســطييّن متهّمــة ابالنضمــام لـ"الدولــة 
اإلســالمية" تُــرّدد ابحملكمــة اإلســرائيلّية "دولــة اإلســالم ابقيــة وتتمــّدد"، موقــع الــرأي اليــوم، 22 ســبتمرب 

http://www.raialyoum.com/?p=319557 :2015، على الرابط التايل
وكذلــك: احلكــم علــى إميــان كنجــو مــن شــفا عمــرو ابلســجن الفعلــي ملــدة 22 شــهراً، موقــع إشــراقة، 

http://ishraqa.co.il/26608:7 يوليو 2016، على الرابط التايل
321  انظــر: وائــل عــواد، إميــان كنجــو بــني اخلليفــة البغــدادي واخلليفــة أردوغــان، موقــع نــون بوســت، 

goo.gl/Jx0sCg:28 سبتمرب 2015، على الرابط التايل
  انظــر كذلــك مقطــع ترديدهــا لشــعار ابقيــة وتتمــدد، واحتفــال أنصــار تنظيــم الدولــة اإلســالمية فيهــا، 
https://www.youtube.com/ الرابــط:  علــى   ،2015 نوفمــرب   11

watch?v=aLPfSpwYCzs

)      (

)      (

http://www.raialyoum.com/?p=319557
http://ishraqa.co.il/26608
https://www.youtube.com/watch?v=aLPfSpwYCzs
https://www.youtube.com/watch?v=aLPfSpwYCzs
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كيــف تتــّم معاقبــة النســاء اللــوايت يفكــر ابهلــروب عــرب وضعهــن مــع أطفاهلــن ببئــر حتــت 
األرض، ويف ظروف قاسية322.

مــن الصعوبــة مبــكان التأّكــد مــن دقــة القصــص املنشــورة ومصداقيتهــا، مــع عــدم 
وجــود مصــادر مســتقلة أو أخــرى حمايــدة، ومــع غيــاب التفاصيــل الــي تســمح ابلبحــث 

عن األمساء املطروحة يف اللقاءات مع النساء املرتبطات ابلتنظيم.

عربيــة يف  منــاذج  عــن  قّدمنــاه ابختصــار  مــا  إىل  الفصــل، ابإلضافــة  هــذا  يف  إذاً 
املقدمة، ســنعرض لنموذجني رئيســيني؛ األول هو منوذج الطبيبات الســودانيات الثرايت، 
والثــاين هــو منــوذج فتيحــة اجملاطــي، مث حنــاول اســتنطاق النتائــج واخلالصــات املمكنــة مــن 

هذه النماذج.

"الطبيبات الثرايت" السودانيات
مــن  أغلبهــم  الســودانيني،  مــن  ثــالث جمموعــات  العــام 2015، اجتهــت  خــالل 
طــالب أو خّرجيــي جامعــة العلــوم الطبيــة، املعروفــة ابســم مأمــون محيــدة -وهــي جامعــة 
السياســية  األوســاط  يف  امســه  يطلــق  لذلــك  الســوداين،  الصحــة  لوزيــر  مملوكــة  خاصــة 
واإلعالميــة علــى اجلامعــة- يف اخلرطــوم، إىل األراضــي الــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 

322 قصــة أم عمــر التونســية كمــا روهتــا، موقــع ليبيــا املســتقبل 2011، 30 نوفمــرب 2016، علــى 

الرابط التايل: 
goo.gl/rFpObZ

وكذلــك: مجــال لعريــين، فاطمــة تــروي أايم داعــش األخــرية يف ســرت، موقــع أخبــار اآلن )قنــاة اآلن(، 
17 ديسمرب 2016، على الرابط التايل: 

goo.gl/w3MxD9

وكذلــك: مجــال لعرييــين، قصــة نســيبة مــن اللجــوء إىل داعــش، موقــع أخبــار اآلن )قنــاة اآلن(، 11 
ديسمرب 2016، على الرابط التايل:

goo.gl/QBuFMn

الفصل األول: مناذج نسائية عربية

)      (
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اإلسالمية يف العراق وسوراي. 

غــادرت اجملموعــة األوىل إىل إســطنبول يف 11 مــارس/آذار، وضّمــت 9 طــالب 
وطالبــات حيملــون اجلنســية الربيطانيــة، ويعيــش أغلــب أابئهــم يف بريطانيــا، ويعملــون يف 

جمال الطب. وقد ضّمت اجملموعةمخس طالبات طب يف اجلامعة نفسها. 

أّمــا اجملموعــة الثانيــة فضّمــت 18 طالبــاً، بينهــم عــدد مــن الطالبــات، وغــادرت يف 
شــهر يونيو/حزيــران، مــن اجلامعــة نفســها، إحداهــن حتمــل اجلنســية الربيطانيــة، وأخــرى 
هــي ابنــة املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة الســودانية. فيمــا اقتصــرت اجملموعــة الثالثــة، الــي 

غادرت يف أواخر شهر أغسطس/ آب، على أربع طالبات. 

مثـّـة قواســم مشــرتكة رئيســة بــني الفتيــات )ومــن معهــم مــن الذكــور(؛ فهــن مجيعــاً مــن 
الطبقــة الثريــة، ومــن عائــالت عريقــة، وأعمارهــن تــرتاوح بــني الـــ18 و23 عامــاً، أغلبهــن 
حيملــن جنســية بريطانيــة، ويدرســن الطــب، يف اجلامعــة نفســها. يتميّــزن مبســتوى عــاٍل مــن 
الــذكاء، نظــراً لطبيعــة الدراســة )الطــب(، وطبقــاً لبعــض شــهادات الــي ســنوردها بعــد 
قليل. أابؤهم غالباً أطباء، أو رجال أعمال أو شخصيات من مستوى اجتماعي عاٍل.

الــي تربــط  حنــن أمــام "منــوذج" يتصــادم مباشــرًة مــع "الصــورة النمطيــة" الدارجــة 
االنضمــام إىل اجلماعــات الســلفية اجلهاديــة، بعوامــل الفقــر والبطالــة ومســتوى التعليــم 

املنخفض.

مــا الــذي حــدث مــع "الطبيبــات الســودانيات"؟ ومــا هــي العوامــل الــي أدت إىل 
قــرار اهلجــرة؟ هــل تكمــن القصــة يف اجلامعــة؟ أم يف إشــكالية اهلويــة، كمــا يظهــر يف كثــري 
مــن "النمــاذج األوربيــة"، ابلنســبة للطالبــات القادمــات مــن بريطانيــا؟ أم أّن ذلــك مرتبــط 
بتأثــري التيــار الداعشــي الناشــط يف الســودان ودعاتــه املعروفــني؟ وهــل وصلــوا إىل االقتنــاع 
إبيديولوجيــة التنظيــم عــرب اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي الداعشــية، كمــا تقــول 

عائالهتم؟

 من هّن الفتيات؟

 يف الدفعة األوىل )مارس/آذار 2015( هنالك مخس فتيات وهن:
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1. نــدى ســامي خضــر، والداهــا طبيبــان، يعيشــان ويعمــالن يف بريطانيــا، عــادت 
لتدرس الطب يف جامعة مأمون محيدة، وتعيش مع شــقيقها وشــقيقتها، وحتمل اجلنســية 
الربيطانية.غــادر شــقيقها معهــا إىل أراضــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وهــو خريــج اجلامعــة 

نفسها، وهي يف العام الدراسي الثاين323.

2. لينــا مأمــون عبــد القــادر، 19 عامــاً، وهــي طالبــة طــب يف جامعــة مأمــون محيــدة 
أيضــاً، بريطانيــة- ســودانية،والداها طبيبــان يف بريطانيــا، والدهــا أخصائــي جراحــة عظــام، 

ووالدهتا أخصائية أطفال324.

3. روان زيــن العابديــن، طالبــة طــب أســنان، بريطانيــة- ســودانية، 22 عامــاً، يف 
الطــب يف  الســودان لدراســة  الثالثــة، وكانــت تعيــش يف بريطانيــا، وانتقلــت إىل  الســنة 

اجلامعة نفسها325.

4. تســنيم ســليمان حســني، ماجســتري صحــة، بريطانيــة- ســودانية، والدهــا طبيــب 
ومدير مستشفى جامعي، ووالدهتا طبيبة، وتعمل يف مستشفى الشرطة326.

5. جلــني أمحــد أبــو ســبح، خترجــت مــن جامعــة مأمــون محيــدة، يف جمــال الطــب، 
وغــادرت مــع شــقيقها إىل أراضــي التنظيــم، حتمــل اجلنســية الربيطانيــة، والداهــا طبيبــان 

يعمالن يف بريطانيا327.

goo.gl/AYXiaV : 323  انظر الرابط

324  Marga Zambrana, Hazar Aydemir and Emma Gra-
ham-Harrison, Nine British medics enter Isis stronghold to 
work in hospitals,The guardian. 21 March 2015.At: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/brit-
ish-medical-students-syria-isis?CMP=share_btn_fb

325  املرجع السابق.

326  املرجع السابق.

327  انظــر معلومــات مفّصلــة عــن والــدي جلــني: حممــد خلــف، خوفــاً مــن انضمامهــم إىل داعــش: 

الفصل األول: مناذج نسائية عربية

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (
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أمــا اجملموعــة الثانيــة، الــي غــادرت يف شــهر يونيــو/ حزيــران 2015، فقــد ضّمــن 
جمموعة من الطالبات ومنهن:

6. زبيــدة عمــاد الديــن احلــاج وّداعــة، وتشــري بعــض املصــادر إىل أنّــه متّــت إعادهتــا 
إىل السودان من احلدود الرتكية، وهي طالبة طب يف جامعة مأمون محيدة328.

اجلنســية  وحتمــل  محيــدة،  مأمــون  جامعــة  يف  طالبــة  عثمــان،  حممــد  ســجى   .7
األمريكية329.

8. صافينــات علــي الصــادق، طالبــة طــب يف جامعــة مأمــون محيــدة، عمرهــا 18 
عامــاً، وهــي ابنــة املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة الســودانية، الســفري علــي الصــادق. 
وال توجــد معلومــات مؤكــدة فيمــا إذا كان والدهــا قــد متكــن مــن اســرتجاعها قبــل 

وصوهلا إىل سوراي، أم أهّنا  قد وصلت إىل أراضي التنظيم330.

شــهر  اخلرطــوم يف  طالبــات،  أربعــة  مــن  املكّونــة  الثالثــة،  اجملموعــة  غــادرت  فيمــا 
أغسطس، وهن:

9 و10. التــوأم منــار وأبــرار عبــد الســالم العيــدروس، 19 عامــاً، تدرســان الطــب 
يف جامعة مأمون محيدة، ووالدمها ميتلك  شركة تعمل يف جمال قطع الغيار331.

تفاصيــل حبــث عائــالت ســودانية  بريطانيــة عــن أبنائهــا يف تركيــا، موقــع وزارة الدفــاع الســودانية، 29 
مارس 2015. على الرابط التايل:

goo.gl/2WXFkR
328  انظــر: املتحــدث ابســم اخلارجيــة الســودانية يؤكــد انضمــام ابنتــه لداعــش، موقــع إرم نيــوز، 29 

يونيو 2015، على الرابط التايل
http://www.eremnews.com/news/arab-word/305240

329  املرجع السابق.

 ،Dabanga 330 ابنــة الناطــق الرمســي لــوزارة اخلارجيــة تغــادر اخلرطــوم وتنضــم لداعــش، موقــع راديــو

30 يونيو 2015، على الرابط التايل:
goo.gl/h2M5Ka

331  هنالــك مصــادر تقــول أبّن التــوأم تدرســان يف جامعــة العلــوم الطبيــة والتطبيقيــة، ومصــادر أخــرى 

)      (

)      (

)      (

)      (
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11. آيــة الليثــي احلــاج يوســف، طالبــة طــب يف الســنة الثانيــة، 18 عامــاً، تــدرس 
يف جامعة مأمون محيدة، ووالداها طبيبان، يعمالن يف السودان332.

12. ثــراي صــالح حامــد، يف الســنة الثالثــة طــب، جامعــة مأمــون محيــدة، أســرهتا 
تقيــم يف اخلليــج، والدهــا يعمــل يف إمــارة الفجــرية، فيمــا تقيــم إميــان مــع شــقيقتها الصغــرى، 

وخالتها يف اخلرطوم333.

الطريق إىل "أرض اخلالفة":

ابلرغــم مــن حمدوديــة املعلومــات املتوفــرة عــن حيــاة الطالبــات الســودانيات، قبــل 
االنتقــال إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، فــإّن هنالــك شــهادات تتشــابه يف حتديــد صفاهتــن 
عريقــة،  وأســر  عــاٍل،  واقتصــادي  اجتماعــي  مســتوى  مــن  ذكــرانه  مــا  إىل  )ابإلضافــة 
وجنســيات بريطانية )لغالبيتهن(، ومســتوى عاٍل من الثقافة والدراسة(.وُتشــري املعلومات 
املتوفرة إىل وجود "نقطة حتول" معينة مشــرتكة حدثت يف حياة كثرٍي منهن، مع دخوهلن 
جامعــة مأمــون محيــدة، إذ بــدأت العائــالت تالحــظ تغــرياً يف أفــكار الفتيــات ويف ثقافتهــم، 
الصــادق،  وصافينــات  الليثــي،  وآيــة  خضــر،  ســامي  نــدى  مــن  ذوو كّل  يــروي  كمــا 

وصديقات تسنيم سليمان حسني.

ابلنســبة لنــدى، فلــم تكــن متشــددة قبــل انضمامهــا إىل اجلامعــة، وكانــت ترتــدي 
املالبــس احلديثــة، كمــا إهّنــا كانــت منفتحــة علــى اجملتمــع، لكــن عالمــات التغــري بــدأت 
حتــدث معهــا خــالل العــام األول مــن اجلامعــة. وعندمــا عــادت إىل منــزل أهلهــا يف لنــدن، 

تقــول إن إحداهــن خترجــت وتعمــل طبيبــة يف مستشــفى، بينمــا الثانيــة مــا تــزال تــدرس. لكــن إحــدى 
التقاريــر تؤكــد أبهنــن مــا زلــن علــى مقاعــد الدراســة حبســب لقــاء مباشــر مــع والدهــن، انظــر: بنــات 
داعــش الســودانيات: قصــة التــوأم أبــرار ومنــار.. حــكاايت غريبــة، صحيفــة التيــار، 2015-11-4، 

http://www.alnilin.com/12729350.htm :على الرابط التايل
332  املرجع السابق.

333  الزيــن عثمــان، مــن صالــة الوصــول إىل صالــة املغــادرة للمجهــول، صحيفــة اليــوم التــايل، 11 

أبريل 2014، الرابط التايل:
goo.gl/KAlcHS

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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يف أثناء إجازهتا، الحظت والدهتا التغري يف أفكارها ومالبسها، فقامت إبلقاء مالبسها 
ابلقمامــة، واشــرتت هلــا مالبــس جديــدة، ولكــّن نــدى ختلصــت مــن املالبــس اجلديــدة، 
فــور عودهتــا إىل الســودان، واشــرتت مــرّة أخــرى مالبــس فضفاضــة تتناســب مــع الفتــاوى 

الفقهية الي أصبحت تلتزم هبا334.

أّمــا آيــة الليثــي، فقــد الحــظ والداهــا أيضــاً ظهــور عالمــات التغــري والتحــول عليهــا، 
بصــورة خاصــة يف الســنة الثانيــة مــن دراســتها. وانتبهــوا إىل أهّنــا أصبحــت متضــي وقتــاً 
التحقــت  بعــد أن  طويــاًل علــى مواقــع اإلنرتنت؛ممــا أاثر قلقهــم. مث زادت هواجســهم 
صديقتهــا ســجى حممــد عثمــان، يف يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه ابلتنظيــم، فأخــذوا 
يراقبــون آيــة ويتابعوهنــا بصــورة مكثّفــة، ويتحــدث والدهــا معهــا، ولكّنهــا قامــت بطمأنتهــم 
بكالمهــا وخّففــت مــن متابعتهــا ملواقــع التواصــل االجتماعــي، وأصبحــت متضــي مــع أهلهــا 

وقتاً أطول335.

لكــن بعــد مــّدٍة مــن الوقــت عــاد والــد آيــة ليالحــظ أبهّنــا عــادت، ابلتدريــج، لقضــاء 
وقــت طويــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأصبحــت تتابــع موقــع اإلنســتغرام أكثــر 
ممــا ســبق؛ إالّ أّن مراقبــة أهلهــا مل تفلــح يف احليلولــة دون ســفرها. إذ أخربهتــم أبهّنــا تنــوي 
الغــذاء مــع صديقاهتــا )التــوأم منــار وأبــرار العيــدروس(، يف أحــد املطاعــم. وأقّلتهــا والدهتــا 
إىل هنــاك، لكــن عندمــا عــادت لتأخذهــا مــن املطعــم مســاًء، تفاجــأت أبهّنــا وصديقاهتــا 
غري موجودات، وقد غادروا فوراً بعد ذهاب والدهتا إىل املطار، والتقني هناك بصديقتهن 
القادمــة مــن اإلمــارات، ثــراي حامــد، الــي وصلــت مــن صالــة القادمــني، والتقــت هبــم يف 

صالة املغادرين، يف الرحلة املتجهة إىل تركيا، مث إىل احلدود السورية336.

334  انظــر: طــالب جــدد مــن جامعــة واحــدة يتوجهــون إىل داعــش، صحيفــة الراكوبــة الســودانية، 7 

يونيو2015، على الرابط التايل:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-200828.htm

335  انظــر: عبدالرمحــن صــاحل، التفاصيــل الكاملــة النضمــام آيــة لداعــش، صحيفــة الراكوبــة، 9 يونيــو 

2015، ميكن قراءة املادة كاملة على الرابط التايل: 
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-207875.htm

336  انظــر: الرحلــة ألرض داعــش.. البدايــة والنهايــة، موقــع النيلــني، 3 ســبتمرب 2015، علــى الرابــط 

التايل:
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تــروي كاتبــة وصديقــة للعائلــة مــا تعرفــه عــن شــخصية صافينــاز، ابنــة الســفري علــي 
الصــادق، وتقــول أبهّنــا كانــت خجولــة ومتعلقــة بوالدهــا بصــورة كبــرية، وأهنــا كانــت حتــرص 
علــى مرافقتــه إىل عملــه عندمــا كانــت صغــرية. لكــن عالمــات التغــري بــدأت معهــا يف 
مرحلــة اجلامعــة، فــازداد تديّنهــا بصــورة كبــرية، مث ارتــدت املالبــس الفضفاضــة، وغطــت 
تغيــري  منهــا  فطلــب  والدهــا،  انتبــاه  أاثر  الــذي  األمــر  صديقاهتــا،  وتغــريت  وجههــا، 
صديقاهتــا، وأصبــح أكثــر مراقبــة واهتمامــاً هبــا، إال أّن ذلــك مل ينجــح يف احليلولــة دون 

سفرها يف شهر يونيو/حزيران، عرب تركيا337.

ال توجــد تفاصيــل كثــرية عــن تســنيم ســليمان حســني، طالبــة ماجســتري الصيدلــة، 
ســوى مــا ينقلــه موقــع الــي يب ســي، عــن صديقــات هلــا، قالــوا إهّنــا تغــريت بصــورة راديكاليــة 

ملحوظة خالل األعوام األخرية338.

مــا يتوافــر مــن معلومــات عــن البقيــة، أيضــاً، ينحصــر يف أّن هنالــك تغــرّياً ملحوظــاً 
قــد طــرأ علــى شــخصياهتن، مــن خــالل الصديقــات، واللبــاس )ارتــداء اخلمــار واللبــاس 
والتدخــني  والرقــص  الغنــاء  بشــأن  املتشــددة  الفقهيــة  ابلفتــاوى  وااللتــزام  الفضفــاض(، 
والتلفــاز، وهــي حتــوالت كانــت ابلنســبة لبعــض العائــالت أمــر إجيابيــاً؛ أي إهّنــا عالمــة 
لعائــالت أخــرى ابعتبارهــا  التديــن وااللتــزام األخالقــي، يف حــني كانــت مقلقــة  علــى 
عالمــات علــى التشــدد الديــين. لكــن العائــالت مل تصــل إىل درجــة القلــق احلقيقــي، إالّ 
بعــد أن ســافرت الدفعــة األوىل مــن الطــالب والطالبــات يف شــهر مــارس/ آذار، ممــا أعطــى 

مؤّشراً أبّن هذا التحول قد يؤّدي إىل الذهاب للمناطق الي يسيطر عليها التنظيم339.

عنــد النظــر يف التقاريــر والشــهادات املتعّلقــة بشــخصية لينــا نــور الديــن، ووالداهــا 

http://www.alnilin.com/12717103.htm
337  لينــا يعقــوب، حينمــا تؤمــن بفكــرة، صحيفــة الســوداين، 11 يوليــو 2015، وميكــن الوصــول إىل 

املقال عرب رابط آخر ملوقع سودارس، كما يلي: 
http://www.sudaress.com/alsudani/29704

goo.gl/r2VtAZ338  انظر

339  عبدالرمحن صاحل، التفاصيل الكاملة النضمام آية لداعش، مرجع سابق.

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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طبيبان يف بريطانيا، سنجد أبهّنا متّيزت ابلذكاء الشديد، وأهنا كانت منخرطة ابألنشطة 
 Wisbech مدرســة  مديــرة  لشــهادة  وفقــاً  اهلوكــي،  رايضــة  وتلعــب  املدرســية، 
Grammar School؛ وهــي مدرســة خاصــة، متميــزة، تصــل رســومها الســنويّة إىل 

12 ألف جنيه اسرتليين340.

كما ُتظهر متابعة حســاب لينا على التويرت )الذي مّت إيقافه الحقاً( أبّن عالمات 
التغــري أصبحــت ظاهــرة علــى مواقفهــا ولغتهــا وثقافتهــا، فهــي تتحــدث عــن العمليــة الــي 
قــام هبــا عــدد مــن املســلحني )املؤيديــن لتنظيــم الدولــة اإلســالمية( ضــد صحيفــة شــاريل 
أيبــدو، مبــا يوحــي أتييدهــا العمليــة. وتنتقــد االعتقــاالت حبــق األفــراد املتشــددين، وتدعــو 
إىل تطبيــق الشــريعة، وتعتــرب أبّن كثــرياً مــن العــادات هــي بــدع ليســت مــن الديــن، وتقــول 
هــو االســتبداد والقمــع والقهــر وغيــاب  القتــال، وأّن اإلرهــاب  هــو  ليــس  العنــف  أبّن 

العدالة، وأّن القتال هو ما ميكن أن خُيرجنا من العنف!341

إذاَ، فــال مُيكــن القــول أبّن التغيــريات الــي حدثــت، لــدى الفتيــات، ســطحية، أو 
عابــرة، أو مرتبطــة بقضيــة عاطفيــة معّينــة ، أو متأثّــرة، فقط،ابلرغبــة مبعاجلــة اجلرحــى 
واملصابــني الســوريني والعراقيــني هنــاك، كمــا حــاول أابؤهــم تربيــر ذلــك يف بيــان صحــايف 
احلــدود  إىل  هبــم  اللحــاق  مــن  ابلرغــم  الطالبــات،  اســتعادة  فشــلوا يف  عندمــا  أصــدروه 
الرتكيــة- الســورية؛ فمــن الواضــح أنّنــا نتحــدث هنــا عــن حتــوالت وتغيــريات ثقافيــة وفكريــة 
مرتبطة ابملفاهيم الدينية، انعكســت على ســلوك الفتيات ومالبســهن، وشــبكة عالقتهن، 
مث عــن وجــود عمليــة جتنيــد هيــأت هلــم الحقــاً عمليــة الســفر واالنتقــال، مــن خــالل خطــة 
معينــة، وهــو مــا اكتشــفه والــدا التــوأم بنــان ومنــار؛ إذ وجــدوا يف غرفــة ابنتيهمــا بعــض 

340  انظر: عن املدرسة، الرابط التايل:

/http://www.wisbechgrammar.com
341 Claire Ellicott ,British medic helping treat Isis killers praised 
Charlie Hebdo attacks on Twitter and also called for Sharia 
law, Daly Mail, 24 March 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3008623/British-
medic-helping-treat-Isis-killers-praised-Charlie-Hebdo-
attacks-Twitter-called-Sharia-law.html

)      (
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التفاصيــل املرتبطــة بطريقــة املغــادرة والتواصــل مــع أشــخاص آخريــن. وميكــن مالحظــة 
ذلــك أيضــاً يف عمليــة "التحايــل" الــي قامــت هبــا آيــة الليثــي إلقنــاع أهلهــا أبهّنــا تغــريت 

وعادت إىل حياهتا القدمية، وأهّنا ال تفّكر ابهلجرة مثل صديقتها السابقة342.

جدلية املسؤولية واألسباب

عنــد التفكــري يف األســباب الــي تقــف وراء قيــام طالبــات )وطــالب( - أثــرايء، 
متميزيــن، مــن عائــالت عريقــة، علــى درجــة عاليــة مــن املعرفــة والعلــم، ابهلجــرة إىل "أرض 
اخلالفــة"، وقبــل ذلــك االقتنــاع بـ"إيديولوجيــة التنظيــم"، جنــد أبّن مثــة عنصريــن رئيســيني 
مشــرتكني يف أغلــب احلــاالت: األول هــو بيئــة "جامعــة مأمــون محيــدة"، فهــم مــن طــالب 
الطــب يف تلــك اجلامعــة، وهــي جامعــة خاصــة يراتدهــا طــالب ســودانيون وعــرب وأفارقــة، 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  سياســية،  أنشــطة  فيهــا  توجــد  وال  جــداً،  مرتفعــة  ورســومها 
هــؤالء  فجميــع  الطــب،  دراســة  هــو  الثــاين  والعنصــر  املتنوعــة.  الثقافيــة  بعضاألنشــطة 
الطــالب هــم مــن دارســي الطــب؛ وهنالــك قــراءات ومقــارابت جديــدة بــدأت تربــط دراســة 
الــي حتتــاج إىل "معــّدل ذكاء" مرتفــع  الطــب واهلندســة والكليــات العلميــة التطبيقيــة، 

ابمليول املتطرفة، ولدينا العديد من األمثلة على ذلك؛ من األطباء واملهندسني343.

342  انظــر: بنــات داعــش الســودانيات، مرجــع ســابق، وانظــر أيضــاً: التفاصيــل الكاملــة النضمــام آيــة 

لداعش، مرجع سابق.
343  Elias Groll, There‘s a Good Reason Why So Many Terro-
rists Are Engineers, 11 July 2013. At:
http://foreignpolicy.com/2013/07/11/theres-a-good-reason-
why-so-many-terrorists-are-engineers/

وانظــر كذلــك: ســليمان الضحيــان، أي التخصصــات اجلامعيــة أكثــر قابليــة للتطــرف، صحيفــة مكــة، 
9 مــارس 2016، وقــارن ذلــك بـــ: شــاهر النهــاري، ختصــص األطبــاء والتشــدد واإلرهــاب، صحيفــة 

مكة، 17 مارس 2016. 
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وامليــول  الطــب  دراســة  بــني  منطقــي  مفهومــي  رابــط  إجيــاد  مبــكان  الصعوبــة  مــن 
املتشــددة، ســواء عــرب فرضيــة ضعــف الثقافــة الدينيــة العلميــة الشــرعية، إذإّن هنالــك أطبــاء 
ومهندســون ميتلكــون قــدراً كبــرياً مــن هــذه الثقافــة، أو عــرب فرضيــة العقليــة احلــادة املنضبطــة 
الــي تبحــث عــن حلــول عمليــة ومباشــرة، أو حــى اعتبــار تلــك املعادلــة )الطــب واهلندســة 
والتطــرف( مبثابــة نظريــة، فمــا تــزال هــذه الفرضيــة هّشــة وحمــدودة، يف أحســن األحــوال، 
وال ميكــن البنــاء عليهــا، بقــدر مــا ميكــن أن أنخــذ منهــا مؤشــرات املســتوى العــايل مــن 
الــذكاء والوعــي والرتبيــة احلديثــة لــدى هــؤالء الطــالب، وهــو األمــر الــذي خيالــف مباشــرًة 
التصــّور االستشــراقي الــذي يربــط التوجــه حنــو التطــرف واإلرهــاب ابملــدارس الدينيــة يف 
العــامل العــريب واإلســالمي، وبعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة معّينــة. فهــذا النمــوذج مفــارق 
ومناقــض متامــاً لألطروحــة االستشــراقّية، إذ إّن أغلــب هــؤالء قــد درســوا يف مــدارس غربيــة، 
ومتقدمــة وحديثــة، ومــن عائــالت عريقــة، ومل تكــن لديهــم   مبــا يتوافــر مــن معلومــات- أي 

مشكالت اجتماعية أو اقتصادية ملحوظة.

إذا نظــران إىل العنصــر األّول، وهــو البيئــة اجلامعيــة، فــإّن أصابــع االهتــام تتجــه مــن 
قبل مسؤولني يف اجلامعة، وبعض أهايل الطالب، إىل زميل سابق هلم درس يف اجلامعة، 
وهــو بريطــاين مــن أصــول فلســطينية، ويدعــى حممــد فخــري اخلبّــاص، كان يــدرس يف 
مدرســةWallington County Grammar School، يف جنــوب لنــدن، 
مث درس الطــب يف الســودان، وأصبــح انشــطاً يف مجعيــة احلضــارة اإلســالمية، يف اجلامعــة؛ 
تلــك الــي حيّملهــا األهــايل مســؤولية نشــر الثقافــة املتطرفــة، عــرب اســتضافة رمــوز ودعــاة مــن 
التيــار الســلفي اجلهــادي الســوداين، والقيــام بعمليــة "غســيل دمــاغ" للطالبــات، ورفاقهــم 

الطالب. 

املفارقــة يف األمــر، أنّــه ابلعــودة إىل )بروفايــل( حممــد اخلبّــاص، ســنجد لديــه ذات 
الســمات الــي وجدانهــا لــدى الطــالب والطالبــات الســودانيات؛ فوالــده طبيــب يعمــل يف 
بريطانيــا، وهــو مــن أســرة تعيــش يف أوضــاع اقتصاديــة جيــدة، وليســت لديهــا مشــكالت 
كبــرية، و قــد أعلــن والــده  الحقــًا- خجلــه ممــا قــام بــه ابنه344.ويُعتقــد أبّن حممــد اخلبــاص 

344  انظــر: مــى الصنهاجــي، مســعف بريطــاين جينــد الطــالب الربيطانيــني لالنضمــام إىل داعــش يف 

سورية، اخلرب برس، 17 يونيو 2015
)      (
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يقيــم اآلن يف الرقــة، وأنـّـه ابت مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وتصفــه واحــده ممــن 
تعرفــه أبنّــه مــؤدب، هــادئ، مبــادر، مــن غــري املمكــن أن يكــون ممــن يشــّجعون الشــباب 

على الذهاب إىل اجلهاد345.

إقنــاع  مثــة دور حيــوي وفاعــل حملمــد اخلبّــاص يف  فعــاًل أن يكــون  مــن املمكــن، 
الطــالب والطالبــات أبفــكار تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ومبشــروع الذهــاب إىل هنــاك. لكــن 
مثــل هــذا "القــرار" لطالبــات مــن هــذه اخللفيــة االجتماعيــة والثقافيــة هــو قــرار يرتتــب علــى 
حتــوالت نفســية وفكريــة أواًل، وعلــى وجــود اســتعداد وقبــول لذلــك التحــّول اثنيــاً، وهــو مــا 

كان واضحاً من خالل التغريات الي حتدثنا عنها سابقاً يف شخصياهتن وسلوكهن.

مثـّـة ميــل لــدى األهــايل واملراقبــني لتحميــل شــبكة اإلنرتنــت املســؤولية عــن ذلــك، مــن 
خــالل املواقــع الــي تــرّوج لتنظيــم الدولــة اإلســالمية وتنشــر صــوره وفيديوهاتــه، والــي أثـّـرت 
علــى بناهتــن وأفكارهــن؛ وهــذا التأثــري ملحــوظ والشــك. لكــن التأثــري األكــرب، الــذي جنــده 
يف هــذا النمــوذج، هــو أتثــري شــبكة العالقــات االجتماعيــة الواقعيــة؛ وليــس االفرتاضيــة؛ 
فثمــة روابــط صداقــة متينــة بــني الطالبــات، ومــن الواضــح أبّن هــذه الشــبكة قــد أدت دوراً 
ــذ القــرار ابلتوافــق بــني الطالبــات. وقــد  مهمــاً وكبــرياً يف التأثــري عليهــن وتغيريهــن، فقــد اختُّ
رأينــا كيــف أّن بعــض اآلابء كانــوا قلقــني مــن تغــرّي صداقــات بعــض بناهتــّن الطالبــات، ومــن 
هجــرة زميــالت وصديقــات هلــن ســابقاً إىل ســوراي. وقــد غــادرت الطالبــات مــن خــالل 

جمموعات من األصدقاء والصديقات. 

كمــا أنّنــا جنــداً دوراَ لألشــقاء يف التأثــري علــى بعضهــم، مثــل التــوأم بنــان ومنــار 
العيــدروس، والشــقيقني نــدى وحممــد ســامي خضــر، وغــري ذلــك مــن احلــاالت. وكذلــك 
زواج روان زيــن العابديــن مــن زميــل هلــا، ممــن ذهبــوا معهــا إىل ســوراي، وقــد أجنبــت منــه 

goo.gl/GYHSGfl
345  Daniel Sandford, Steve Swann and Mohanad Hashim, UK 
medical student ‘recruited for IS‘ at university in Sudan, BBC 
News, 17 July 2015. At:
http://www.bbc.com/news/uk-33502534
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ولداً، قبل أن تلقى حتفها يف قصف جوي يف يوليو/متوز 2016346.

إذاً،مل يكــن حملمــد اخلبّــاص أو شــبكة اإلنرتنــت أن حُيــداث أتثــرياً جوهــرايً يف شــخصية 
أخــرى، وشــبكة عالقــات  هنالــك دوافــع  تكــن  مل  لــو  الثــرايت" وثقافتهــن  "الطبيبــات 
وصداقــات اجتماعيــة تعــزز هــذا التأثــري ومتنحــه دفعــات قويــة، فأيــن تكمــن األســباب 

والعوامل الفعلّية الي نتحدث عنها هنا؟

دعــوان نذّكــر، قليــاًل، ابلنمــوذج الــذي حنللــه: طالبــات طــب، مــن مســتوى اقتصــادي 
واجتماعــي مرمــوق، نســبة كبــرية منهــن درســت يف الغــرب، أو عاشــت فيــه، ومنهــن مــن 
حتمــل اجلنســية الربيطانيــة، حدثــت تغيــريات ملحوظــة علــى ثقافتهــن وســلوكهن، فأصبحــن 

أكثر تشدداً يف التدّين، ويف مواقفهن الدينية والسياسية.

ضمــن هــذه اخللفيــة، فــإّن الســؤال املهــم هنــا، فيمــا إذا كان العامــل الســوداين )أي 
البيئــة الســودانية( أو العامــل األوريب- الغــريب الــذي يرتبــط ابهلوية،هــو الســبب الكامــن 

وراء التحول )كما حدث مع الفتيات األوروبيات الذين سنتحّدث عنهن الحقاً(؟

علــى األغلــب فــإّن هنالــك متازجــاً وتفاعــاًل بــني العاملني.فــال شــّك أبّن التنشــئة يف 
البــالد األوربيــة يســاهم يف والدة ســؤال اهلويــة عــرب االحتــكاك ابهلــوايت الغربيــة، والبحــث 
عــن الــذات والشــخصية يف وســط هــذا اجملتمــع املختلــف. وهــو أمــر ال عالقةلــه مبــدى 
النجــاح والتميــز يف الدراســة والعمــل أو ابالندمــاج الظاهــري لــدى األفــراد، فثّمــة شــروط 
أخــرى داخــل الشــخص تدفعــه إىل البحــث عــن هويتــه وتعريــف نفســه، وحتديــد منظومــة 
القيــم والثقافــة الــي ينتمــي إليهــا. قــد يفّســر ذلــك عــودَة الفتيــات إىل الســودان، لالقــرتاب 
مــن الثقافــة اإلســالمية والســودانية احملليــة، بعــد أعــوام طويلــة يف الغرب.ومــن مثّ تفاعلــت 
تلــك احليثيــات مــع حيثيــات أخــرى، تتمثــل ابلظــروف القاســية يف العــراق وســوراي، ومــا 

346 تعــّرف علــى أطبــاء داعــش الســودانيني، موقــع الســودان اليــوم، 29 أغســطس 2016، علــى 

الرابط التايل: 
goo.gl/TfjEzZ

انظــر كذلــك: مــن هــي طبيبــة داعــش الســودانية الــي قُتلــت يف العــراق، موقــع الــرأي اليــوم، 11 يوليــو 
2016، على الرابط التايل:

http://www.raialyoum.com/?p=474607

)      (
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)      (

يتعــرض لــه النــاس مــن أزمــة إنســانية كبــرية، ال جتــد مواقــف غربيــة وأمريكيــة فاعلــة لوقفهــا. 
يف الوقت نفسه، تتزايد االحتكاكات املرتبطة ابهلوية الدينية والطائفية، بشكل مستمر، 
كمــا حــدث يف شــاريل أيبــدو، وغريهــا، مــع وجــود تيــار ســلفي جهــادي ســوداين يشــّجع 
وحيّفــز ويدفــع هبــذا االجتــاه؛ إذ إّن مثّــة شيوخًاســودانّيني أعلنــوا أتييدهــم لتنظيــم الدولــة 

اإلسالمية، بصورة علنية.

الغربيــة  األســباب  بــني  التــزاوج  خــالل  مــن  الظاهــرة  هــذه  نفهــم  أن  ميكــن  إذاً، 
والســودانية- احملليــة. وإذا أخــذان بعــني االعتبــار أّن مثّــة أعــداداً أخــرى مــن الســودانيني، 
مــن ذات املرحلــة العمريـّـة، الذيــن ذهبــوا إىل العــراق وســوراي وليبيــا للقتــال، فــإّن مــن املهــم 
االلتفــات إىل أّن ســّن هــؤالء الشــبابيخلق لديهــم دافــع احلمــاس للقيــام هبــذه املغامــرة، مــن 

دون حساابت معقدة لدى األجيال األكرب سّناً!

ابإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن مثـّـة مشــروعاً جديــداً يقّدمــه تنظيــم داعــش لــدى الشــباب، 
ليصنــع هلــم هدفــاً وغايــة. يســتبطن هــذا املشــروع "يوتوبيــا" )متخيلــة( تصــّور نفســها علــى 
أهّنــا أرض األحــالم، أرض اخلالفــة؛ وهــي الصــورة الــي حتّفــز وتعــّزز ســؤال اهلويــة لــدى 
الشــباب، يف ظل ظروف سياســية وثقافية وحلظة اترخيية تدفع ابالجتاه نفســه. كل ذلك 
ميكــن أن يســاعدان علــى فهــم وإدراك وتفســري ظاهــرة "الطبيبــات الثــرايت" الســودانيات 

يف تنظيم الدولة اإلسالمية. 

فتيحة اجملاطي.. جتربة استثنائية
 منــوذج فتيحــة حممــد الطاهــر احلســين، املعروفــة أبم آدم اجملاطــي، أو فتيحــة اجملاطــي، 
هو منوذج اســتثنائي، ملرأة ُوصفت أبهّنا عابرة للقارّات، وأبهّنا أســطورة، وبزوجة "عبدهللا 

عزام" املغرب347.

ال تكمــن "أســطوريتها" يف وجــود دور ابرز تقــوم بــه داخــل التنظيــم، وال يف أعماهلــا 

347  انظــر: مشــاري الذايــدي، وحتدثــت فتيحــة، صحيفــة الشــرق األوســط اللندنيــة، 21 يونيــو 

.2015
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النوعيــة، كمــا هــي حــال شــخصيات أخــرى مــن القاعــدايت أو الداعشــيات، بــل يف 
إىل  الغربيــة"  "الثقافــة  مــن  عربهتــا،  الــي  واملراحــل  هبــا،  مــّرت  الــي  االســتثنائية  الرحلــة 
"احلجاب"، مث االنتقال إىل الســلفية اجلهادية، بدايًة من أفغانســتان، مروراً بتجربة احلياة 
يف ظــل حكــم طالبــان، وصــواًل ملرحلــة الســجن القاســية، ونشــاطها املغــريب، وأخــرياً اهلبــوط 

يف "أرض اخلالفة" لتلحق اببنها الذي سبقها إىل هناك.

كيــف انتقلــت فتيحــة اجملاطــي إىل الداعشــية؟ ومــا الــذي جعلهــا "أســطورة" يف 
األوســاط القاعديــة، مث الداعشــية؟ ومــا هــي "نقــاط التحــول" الــي مــّرت هبــا، نفســياً، 
وفكــرايً، واجتماعيــاً؟ ومــن هــم األشــخاص الذيــن لعبــوا الــدور البــارز يف عمليــة التجنيــد 

أو صناعة هذا النموذج؟

نقطة التحّول األوىل: البحث عن "اهلوية"

فتيحــة حممــد طاهــر احلســين، هــي امــرأة مغربيــة، مــن مواليــد العــام 1961 )عمرهــا 
حاليــاً قرابــة 55 عامــاً(، عاشــت وتربّــت يف الــدار البيضــاء، وكانــت متشــبعة ابلثقافــة 
مــن جامعــة  الفرنســية  القانــون اخلــاص ابللغــة  الغربيــة، يف مواقفهــا وســلوكها. درســت 
احلســن الثــاين يف العــام 1986، وكان حبثهــا للتخــرّج أقــرب إىل رؤيــة نقديــة ملوضــوع 

"تعدد الزوجات"، ابعتباره يتناىف مع حقوق املرأة348.

كانــت فتيحــة غربيّــة التوّجــه يف مالبســها ويف أفكارهــا، وثقافتهــا، مث حدثــت "نقطــة 
التحــول األوىل" أو الصدمــة األوىل يف حياهتــا مــع حــرب اخلليــج الثانيــة يف العــام 1991، 
ُهــزم اجليــش العراقــي؛ مــع صــور قصــف ملجــأ العامريــة، والشــعور ابالنكســار  عندمــا 
واهلزميــة. كل ذلــك ولّــد لديهــا رّد فعــل للبحــث عــن هويتهــا أو "الــذات"، بعيــداً عــن 

348  انظر: طارق بنهدا، فتيحة.. حكاية مغربية عاشــت يف ُمعســكرات و"ابيعت القاعدة"، موقع 

هسربس، 10 يوليو 2015، على الرابط التايل:
http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.

html

)      (
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مسارها السابق349.

بــدأت ابلصــالة وارتــداء احلجــاب وقــت الصــالة إىل أن التقــت إبحــدى صديقاهتــا 
يف املســجد، فهنأهتــا علــى لبــس احلجــاب، لكنهــا أخربهتــا أبهّنــا ترتديــه فقــط يف الصــالة، 
كــي ال ُتطــرد مــن عملهــا يف أحــد املعاهــد اخلاصــة، الــي يديرهــا شــخص فرنســي، لكــن 
صديقتهــا أثـّـرت عليهــا وأقنعتهــا ابرتدائــه يف كل مــكان، وهــو مــا حدث.واجهــت فتيحــة 
معركة شرســة مع إدارة املعهد، الي طلبت منها االســتقالة، ومت هتديدها بطلب الشــرطة، 
علــى خلفيــة رفــض املديــر الفرنســي الرتدائهــا للحجــاب؛ وهــو مــا خلــق جــذور التحــوالت 
الكــربى الالحقــة، إذ بــدأت تشــعر ابلوحــدة، بعــد تــرك العمــل، والظلــم الــذي حلقهاجــراء 

احنياز الدولة للطرف اآلخر350.

كان مــن طــالب املعهــد )الــذي كانــت تعمــل فتيحــة موظّفــة فيــه(، عبــد الكــرمي 
اجملاطــي؛ وهــو طالــب وســيم، ينتمــي إىل أســرة برجوازيــة، ميســورة احلــال، يعمــل والــده يف 
التجــارة، ووالدتــه فرنســية تعمــل يف جمــال التجميــل، وهــو ينحــدر مــن أســرة غربيــة الثقافــة. 
وقــد درس كــرمي نفســه مبدرســة خاصــة، ووصــل إىل املعهــد )بعــد املدرســة(، وهــو ال يــكاد 
يعــرف اللغــة العربية.راقــب عبــد الكــرمي، كغــريه، املعركــة الــي حدثــت بــني إدارة املعهــد 
وفتيحــة، وكانــت معرفتــه هبــا بســيطة، فســأهلا: ملــاذا جتلبــني لنفســك املشــكالت؟ فــكان 
أن أخربته أبّن احلجاب مفروض يف القرآن، وبدأت تذكر له اآلايت. مث ملا تبّينت عدم 
معرفتــه ابللغــة العربيــة، أحضــرت لــه معــاين القــرآن ابللغــة الفرنســية، ليتعلــم عــن أحــكام 
الديــن، وقــد كانــت هــذه اللحظــة مبثابــة "نقطــة التحــول" يف حيــاة عبــد الكــرمي اجملاطــي، 

الذي سيصبح زوجها الحقًا351.

349  انظر توفيق بوعشرين، عائلة اجملاطي قصة تستحق أن تروى، موقع اليوم 24. كوم، 5 مارس 

2014، على الرابط التايل: 
http://www.alyaoum24.com/172646.html

350  انظــر: لقــاء صحــايف مــع زوجــة الشــهيد عبــد الكــرمي املخاطــي، 27 يوليــو 2015، علــى الرابــط 

التايل: 
-/http://documents.tips/documents

351  املرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة عبــد الكــرمي اجملاطــي: دخلنــا الســعودية 

جبــوازات قطريــة مــزورة.. وال عالقــة لــه بتأســيس "اجلماعــة املغربيــة املقاتلــة"، صحيفــة الشــرق األوســط 
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خــالل تلــك الشــهور، كانــت فتيحــة معتكفــة يف املنــزل، تشــعر ابلوحــدة والظلــم. 
وابلرغــم مــن تضامــن بعــض طــالب املعهــد معهــا، إالّ أّن ذلــك كان مؤقتــاً، ابســتثناء حالــة 
عبــد كــرمي اجملاطــي، الــذي تطــّور تعاطُُفــه معهــا إىل أن طلــب منهــا الــزواج )ابلرغــم مــن أهّنــا 
تكــربه بســبعة أعــوام(، فوافقــت بشــرط أال خيــرب أهلــه بزواجهمــا، إالّ بعــد أن يتــم ذلــك 
رمسيــاً، لعلمهــا أبهّنــم ســريفضون زواجــه هبــا لســببني؛ األول هــو فــارق العمــر، والثــاين هــو 

تديّنها، وهي عائلة بعيدة عن التدين352.

ُعقد قراهنما وتزّوجا، لكّنهما عانيا الحقاً يف سبيل أتمني مصدر رزق هلما، وكاان 
يعيشــان علــى مــا متلكــه مــن مّدخــرات مــن عملهــا الســابق يف املعهــد. وقــد كان عبــد 
الكــرمي رافضــاً ألن تعمــل زوجتــه، األمــر الــذي شــّكل هلمــا هاجســاً حقيقيــاً يف تدبــري أمــور 
احليــاة، خباصــة أهّنمــا كاان علــى وشــك أن يرزقــا اببنهمــا البكــر، مــا يعــين ضــرورة وجــود 

دخل اثبت للعائلة.

نقطة التحول الثانية: الدخول إىل األوساط اإلسالمية

ذهبــا معــاً إىل فرنســا يف العــام 1992، إذ كان عبــد الكــرمي، الــذي ميلــك اجلنســية 
الفرنســية، حيــاول أن جيــد عمــاًل لــه هناك.وقــد تزامــن وجودمهــا يف تلــك الفــرتة يف فرنســا 
مــع انعقــاد مؤمتــر إسالمي؛شــاركت فيــه فرقــة الريمــوك للنشــيد اإلســالمي، ابإلضافــة إىل 
دعــاة ووعــاظ دينيــني، فحضــرا جانبــاً مــن جلســات املؤمتــر، مث اندجمــا يف أجوائــه متامــاً، 
وتعرفــوا علــى املشــاركني واملشــاركات، ونشــأت بينهــم عالقــات وثيقــة، وشــعروا بــدفء 
هــذه العالقــات )كمــا نلحــظ يف توصيفهــا حلالتهمــا النفســية حينهــا(، مقارنــُة ابلعزلــة أو 
الــربود يف عالقاهتمــا العائليــة مــع أقرابئهــم يف املغــرب، وشــعورمها ابألزمــة املاليــة امللّحــة 
عليهما.مثّلــت هــذه املشــاعر مقّدمــة لــدوام التجربــة، أي البحــث عــن أوســاط إســالمية 

اللندنية، 18 يونيو 2005، على الرابط التايل: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=306243&issue-

no=9699#.WFpbRn2cHIU
)      (352  انظر: لقاء صحايف مع زوجة الشهيد عبد الكرمي املخاطي، مرجع سابق. 
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أقرب إليهما يف ثقافتهما وأفكارمها، يشعران معها ابألمان والراحة353.

أمــا التأثــري الثــاين للمؤمتــر اإلســالمي فقــد متثّــل يف إطالعهمــا علــى جتربــة "احلــرب يف 
البوســنة" بــني املســلمني والصــرب والكــروات، إذ أتثّــرا كثــرياً ابخلطــاب الديــين الــذي كان 
يُــروي عــن معــاانة املســلمني يف البوســنة، خباصــة خطــاب الشــيوخ الســعوديني، وشــاهدا 
الصــور والتســجيالت املصــورة ملــا حيــدث هنــاك، فــكان لذلــك أتثــري عميــق علــى زوجهــا 
عبــد الكــرمي، مث عليهــا. وفاحتهــا زوجهــا، بعــد ذلــك، برغبتــه يف الذهــاب والقتــال يف 
البوســنة جبــوار املســلمني، األمــر الــذي تســبب هلــا بصدمــة كبــرية،إذ مل تكــن جتربتهمــا 
وعالقاهتمــا مــع األوســاط اإلســالمية قــد وصلــت إىل مرحلــة القــرار املصــريي واحلاســم 
هــذا، إالّ أهّنــا، بعــد أن شــاهدت أشــرطة أخــرى للمعــاانة، واســتمعت لشــريط عاطفــي 
للشيخ السعودي السلفي املعروف، سعد الربيك، وهو يتحدث عن "مذابح املسلمني" 
هنــاك، وحيــث علــى جندهتــم، قالــت لزوجهــا أبّن عليــه أن يذهــب ليســاعد املســلمني 

هناك؛ كان ذلك يف أثناء انتظارمها الطفل األول للعائلة354.

ذهــب زوجهــا إىل البوســنة، وعــاش مــع املقاتلــني العــرب هنــاك. وبســبب ضعــف 
ثقافتــه العســكرية، فقــد كان دوره مرتبطــاً بتأســيس مدرســة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي، وكان 
ذلــك أّول احتــكاك لــه أبوســاط اجلهاديــني العــرب. وقــد وجــد نفســه منســجماً مــع احليــاة 
اجلديدة، فعاد ليأخذ زوجته معه إىل البوسنة، ليعيشا هناك يف املناطق اآلمنة. وألسباب 
لوجســتية مرتبطــة بطــرق الوصــول إىل البوســنة، قــرر العــودة وحيــداً، لكنــه اعُتقــل مــن قبــل 
الكرواتيــني، ملــدة شــهر، اضطــر أن يصلــي خالهلــا بعيونــه فقــط، كــي ال يعرفــوا أبنـّـه مســلم، 
ومت اإلفــراج عنــه بعــد تدخــل الســفارة الفرنســية، حبكــم محلــه جلنســية فرنســية؛ مــع إيقــاع 

عقوبة عليه مبنعه من دخول أراضي كرواتيا ملدة مخسة أعوام355.

خــالل تلــك الفــرتة كانــت فتيحــة، الــي ُرزقــت اببنهــا األول )إليــاس( تنتقــل مــن 

353  املرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة عبــد الكــرمي اجملاطــي: دخلنــا الســعودية 

جبوازات قطرية مزورة.. وال عالقة له بتأسيس "جلماعة املغربية املقاتلة"، مرجع سابق. 
354 لقاء صحايف مع زوجة عبد الكرمي اجملاطي، مرجع سابق. 

355  املرجع نفسه. 

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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عمــل إىل آخــر لتأمــني نفقــات احليــاة، بينمــا أخــذ زوجهــا يتــدرّج يف عالقاتــه ابألوســاط 
اجلهاديــة. ويف املرحلــة اجلديــدة مــن حياتــه، قــرر الســفر إىل أفغانســتان ليتــدرب علــى 
بعــد أن ظهــرت عليــه أعــراض  العمــل املســّلح، يف العــام 1994، ولكنــه عــاد الحقــاً 
اإلصابــة ابملــالراي، فتعــاجل يف املغــرب، وظهــرت بعــد ذلــك أعــراض اإلصابــة ابلســرطان 
علــى زوجتــه، فمكــث إىل جوارهــا إىل أن تعافــت، مث أصيبــت ابلســل الرئــوي، فهشاشــة 
أثــر علــى صحتهــا وحالتهــا  أهّنــا تعّرضــت ألمــراض متعــددة متتاليــة، ممــا  العظــام؛ أي 
املاليــة  الثــاين، وتديــر أوضاعهــا  قــد رزقــت اببنهــا  أهّنــا كانــت  النفســية. ابإلضافــة إىل 
بصعوبــة، يف الوقــت الــذي كان زوجهــا فيــه غــري مســتقٍر علــى موقــف أو علــى رأي هنائــي، 
متنقاًل من التجربة البوسنية إىل األفغانية. مث غادر يف العام 1997 إىل والية نيوجريسي، 
وكان خيطط إلقامة استثمار هناك، مع والده، لكّنه عدل عن قراره وعاد إىل أفغانستان، 

بعدما سيطرت حكومة طالبان على احلكم هناك356.

عــاد، مــرّة أخــرى، إىل املغــرب، ليأخــذ عائلتــه لتســتقر معــه يف أفغانســتان يف العــام 
2001. وكان مــن الواضــح أبن شــبكة عالقاتــه قــد توطّــدت مــع اجلهاديــني ومــع القاعــدة 
خــالل تلــك الفــرتة، ابلرغــم مــن أّن زوجتــه فتيحــة تنفــي أن يكــون قــد انضــم إىل القاعــدة، 

قبل احلرب األفغانية هناية العام 2001357.

مما ســبق، يبدو أّن التحوالت العميقة يف الشــخصية واألفكار قد أصابت زوجها، 
الــذي تنّقــل مــن البوســنة إىل أفغانســتان، وتعلّــم املهــارات العســكرية هنــاك، وأصبــح متآلفــاً 
مــع اجملتمعــات اجلهاديــة، بينمــا بقيــت هــي أغلــب الوقــت يف املغــرب، تعمــل علــى تربيــة 
أبنائهــا وأتمــني مصاريــف احليــاة. ولكــّن هــذه النتيجــة غــري دقيقــة، فمــن الواضــح أبهّنــا 
كانــت متأثــرة كثــرياً بزوجهــا وبتجاربــه تلــك، ومؤيــدة لــه يف أفــكاره، بــل وتشــاركه فيهــا. 
وهــو مــا ظهــر الحقــاً مبوافقتهــا علــى االنتقــال معــه إىل أرض طالبــان؛ ألهّنــا حتكــم ابلشــريعة 
اإلســالمية. هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى تؤشــر اخلالفــات الــي ظهــرت الحقــاً بينهــا 
وبــني أحــد أبــرز شــيوخ الســلفية اجلهاديــة املغربيــة )أبــو حفــص(، حــول املراجعــات الــي 
قامــوا هبــا، ورفضهــا هلــا، أبهّنــا كانــت وزوجهــا عبــد الكــرمي علــى متــاس واحتــكاك مباشــر 

356  املرجع السابق، وكذلك: مشاري الذايدي، وحتدثت فتيحة، مرجع سابق. 

)      (357 لقاء صحايف مع زوجة عبد الكرمي املخاطي، مرجع سابق. 

)      (
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ابلتيار الســلفي اجلهادي، وأبوســاطه يف املغرب؛ فعلى ما يبدو، انعكســت جتربة زوجها 
يف اخلارج على عالقاهتما يف الداخل املغريب أيضاً.

نقطة التحول الثالثة: من "احللم" إىل "اجلحيم"

انتقلــت مــع زوجهــا وطفليهــا )إليــاس وآدم( يف النصــف الثــاين مــن العــام 2001، 
إىل إســبانيا متهيــداً لســفرمها إىل إيــران، للعبــور إىل أفغانســتان، إذ مل تكــن الظــروف يف 
ابكســتان مهيّــأة النتقــال العائلــة عربهــا إىل أفغانســتان، كمــا كان يفعــل زوجهــا وحــده 

سابقاً.

ويف ســردها لفــرتة انتظارمهــا لتأشــرية الســفارة اإليرانيــة يف إســبانيا، تبــدو اخليــوط 
األوىل لوجــود عالقــات قويــة لزوجهــا أبنصــار القاعــدة واضحــًة )حــى لــو مل يكــن رمسيــاً 
بــدأت مبالحقــة  قــد  أّن االعتقــاالت  تــروي كيــف  فيهــا كمــا تّدعــي هــي(، إذ  عضــواً 
اجلهاديــني، وأهّنمــا كاان قلقــني مــن أن تصــل إليهمــا، حــى متكنــا مــن احلصــول علــى 
التأشرية اإليرانية والسفر إىل إيران، للسفر منها إىل هريات عرب احلدود الربية، فقندهار، 

حيث توقف زوجها للسالم على أسامة بن الدن وحتيته358.

  تتحــدث فتيحــة بشــوق شــديد وبـ"رومانســية" ملحوظــة عــن وصوهلــا إىل أرض 
طالبــان )قبــل قرابــة شــهر مــن أحــداث 11 ســبتمرب(، وشــعورها ابالرتيــاح وهــي تــرى 
النســاء مجيعــاً حمّجبــات ومنّقبــات، وعــن اســتقباهلم بطريقــة دافئــة مــن أنصــار القاعــدة 
وطالبــان يف قندهــار، مث عــن إقامــة العائلــة مــدة شــهر يف كابــول، يف فيــال فاخــرة، والتحــاق 
أبنائهــا يف مدرســة إســالمية هنــاك. مث جــاءت أحــداث 11 ســبتمرب، والــي كانــت مــن 
أمجــل أايم حياهتــا   كمــا تــروي هــي- فتــم نقلهــم غــداة األحــداث إىل قندهــار، فعاشــوا يف 
الطائــرات  فيهــا محامــات، وال كهــرابء، حتــت قصــف  يوجــد  بدائيــة، ال  منــازل طينيــة 
األمريكيــة، وعلــى أصــوات االنفجــارات والغــارات، ينتقلــون مــن مــكان إىل آخــر. ومــن 
بيت طيين إىل فيال كان يقيم فيها الســفري الباكســتاين، هكذا مّرت أايم متقّلبة تراجيدية 
عليهــا وعلــى أبنائهــا مــع أســر عربيــة أخــرى، فيمــا كان زوجهــا عبــد الكــرمي منخرطــاً يف 

358  املرجع السابق. 

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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القتــال إىل جــوار القاعــدة )وقــد انضــّم إليهــا رمسيــاً يف احلــرب، حبســب روايتهــا(، يف مطــار 
قندهار359.

بعد مدة من بدء احلرب قررت قيادة القاعدة نقل العائالت العربية إىل ابكستان، 
وهــو القــرار الــذي صدمهــا، وجعلهــا تبكــي بشــدة، أكثــر ممــا بكــت علــى فقــدان زوجهــا 
وابنها الحقاً. فقد شعرت ابالنتماء إىل تلك املرحلة )جتربة احلياة حتت حكم طالبان(، 
وشــعرت بنفســها يف ذلــك النمــط مــن احليــاة، ممــا تــرك أثــراً يف نفســها الحقــاً، فأصبــح هــذا 
النمط من احلياة هو النموذج الذي هتواه وترغب به، وترى أبنّه ميثل هويتها وأهدافها.

انتقلــت مــع ولديهــا )برفقــة عائــالت املقاتلــني العــرب يف القاعــدة(، حتــت ظــروف 
قاســية إىل ابكســتان عــرب احلــدود، يف حالــة رعــب شــديد مــن القصــف أواًل، وخــوف مــن 
انكشــاف أمرهم يف ابكســتان اثنياً، فتم اســتقباهلم بقرى انئية على احلدود الباكســتانية- 
األفغانيــة، مث انتقلــوا إىل مدينــة كويتــا، والحقــاً إىل كراتشــي، حيــث التحــق زوجهــا عبــد 
الكــرمي هبــا هنــاك، بعــد انتهــاء احلــرب وتشــتت مجــع القاعــدة وقادهتــا، وانتهــاء حكــم 
طالبــان يف أفغانســتان. وتــروي فتيحــة أبّن قــرار مغــادرة العــرب قــد أصــدره املــال حممــد 
عمــر، لتعــود طالبــان إىل القتــال يف اجلبــال، بعدمــا أتّكــد هلــا أبن البديــل الوحيــد عــن ذلــك 

هو تدمري املدن وإابدة قرى كاملة، وفق رواية فتيحة لألحداث.

كانــت أعينهــم تتجــه إىل إيــران، حيــث عقــدت قيــادة القاعــدة صفقــة مــع الســلطات 
تلــك  القصــف األمريكــي، وابلرغــم مــن وجــود  العائــالت اهلاربــة مــن  هنــاك الســتقبال 
العائــالت يف حالــة أشــبه ابالحتجــاز، إالّ أهّنــم كانــوا يقيمــون يف منــازل فاخــرة ويف ظــروف 
آمنــة. لكــن، ابلرغــم مــن ذلــك، مل تتيّســر ظــروف الســفر هلمــا إىل طهــران، فأقامــت مــع 
زوجهــا وطفليهمــا مــدة 9 شــهور متخفــني يف بنغــالدش، حــى غــادروا إىل الســعودية 
جبــوازات ســفر قطريــة مــزورة، ألداء احلــج، كمــا تــروي. لكــن التدقيــق يف روايتهــا يدفعنــا 
إىل القناعــة أبّن زوجهــا أصبــح منخرطــاً يف أوســاط تنظيــم القاعــدة وأنشــطته املختلفــة، إذ 
مت اســتقباهلم من قبل أفراد القاعدة ومؤيديها يف الســعودية من املطار، وأتمني شــقة هلم، 

359  املرجــع الســابق، وكذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة الشــهيد عبــد الكــرمي اجملاطــي: دخلنــا الســعودية 

جبوازات قطرية مزورة.. وال عالقة له بتأسيس "اجلماعة املغربية املقاتلة"، مرجع سابق. 
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أقام معهم فيها خالد اجلهين، أحد أبرز املطلوبني للسلطات السعودية360.

بعــد قرابــة 3 أشــهر مــن إقامتهــا مــع ولديهــا وزوجهــا يف شــقة يف الــرايض، مت إلقــاء 
القبــض عليهــا مــن قبــل الســلطات الســعودية، بصحــة ابنهــا األكــرب إليــاس؛ الــذي كان 
يبلــغ 13 عامــاً حينهــا، يف شــهر يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2003، وهــم يف عيــادة. وكان 
مــن املفــرتض أن يصطحبهــم خالــد اجلهــين منهــا ، فــكان املوعــد كمينــاً لــه، لكنــه مل أيت. 
ووقعــت هــي وابنهــا قيــد االعتقــال يف الســعودية، وعانــت مــن االســتجواب والضغــوط 
النفســية يف تلــك الفــرتة، يف ســجن ذهبــان يف جــدة. وكان املطلــوب أن تقــدم مــا لديهــا 

من معلومات عن القاعدة وزوجها واملطلوب اجلهين361.

معهــا،  التحقيــق  مــن  الســعودية  بوجــود زوجهــا يف  الســعودية  الســلطات  عرفــت 
وبــدأت تتشــّكل صــورة أمنيّــة خطــرية عــن دوره يف القاعــدة، فُوضــع علــى الئحــة املطلوبــني 
يف الســعودية، وإســبانيا )علــى خلفيــة تفجــريات مدريــد 2004(، ويف املغــرب )تفجــريات 
الــدار البيضــاء 2003(، وصــار مطلــوابً أيضــاً لــدى الســلطات األمريكيــة بدعــوى عالقتــه 
ابلقاعــدة، وابت يطلــق عليــه وصــف أســامة بــن الدن املغــرب، كمــا ابت يعتــرب مــن أخطــر 
اجلهاديــني، وأصبحــت هــي - بطبيعــة احلــال- معتقلــة مهّمــة ألهّنــا زوجــة رجــل خطــري 

جداً!362

بعــد مــّدة مــن االعتقــال واالســتجواب، وظــروف ســجن مرحيــة نســبياً )مقارنــًة مبــا 
ســرتاه الحقــاً( قــررت الســلطات الســعودية تســليمها إىل األمــن املغــريب، الــذي قــام بــدوره 
بنقلهــا بطائــرة خاصــة إىل ســجن خــاص يف املغــرب، ومكثــت فيــه هنــاك إىل 17 آذار/ 
مارس  2004، يف ظروف تصفها هي يف سردها حلياهتا وجتربتها، بقدر كبري من اللغة 
املأســاوية احلزينــة حلجــم األمل والضغــوط النفســية الــي تعّرضــت لــه خــالل تلــك الشــهور 

360  انظــر: مشــاري الذايــدي، وحتدثــت فتيحــة، مرجــع ســابق، وكذلــك: لقــاء صحــايف مــع زوجــة 

الشهيد عبد الكرمي اجملاطي، مرجع سابق.
361  انظر: لقاء صحايف مع زوجة الشهيد عبد الكرمي اجملاطي، مرجع سابق. 

362  انظــر: نبيــل دريــوش، زوجــة الشــهيد عبــد الكــرمي اجملاطــي: دخلنــا الســعودية جبــوازات قطريــة 

مزورة.. وال عالقة له بتأسيس "اجلماعة املغربية املقاتلة"، مرجع سابق.

الفصل األول: مناذج نسائية عربية
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املريرة يف املعتقل املغريب، واحلبس االنفرادي، مع ولدها وحدمها363.

كانت املعاملة يف املغرب أكثر قســوة، وحّدة، وكانت ظروف الزنزانة غري صحية، 
ممــا تســبب هلــا أبمــراض عديــدة، ومنهــا البثــور اجللديــة، نتيجــة الضغــط النفســي، ومعاملــة 
الضبــاط قاســية، فكانــت تعــاين مــن احلــّر إىل درجــة االختنــاق بســبب نقــص اهلــواء يف 

الصيف والربد الشديد يف الشتاء.

متثّلت احلبكة الدرامية القاسية يف جتربة فتيحة يف التدهور  الصحي الكبري، الذي 
حــدث البنهــا إليــاس، خــالل مرحلــة الســجن، إذ أصبــح يعــاين مــن خلــل هرمــوين، بســبب 
الضغــوط النفســية واحلرمــان مــن أبســط احلقــوق اإلنســانية، وهــو مــا أدى إىل حصــول 
إعاقــة ذهنيــة ومشــكالت صحيــة كبــرية لــه، فصــارت تنتابــه يف الســجن االنفــرادي، مــع 
والدتــه، نــوابت عصبيّــة، وحــاول االنتحــار يف إحــدى املــرات، مــا أصاهبــا هــي األخــرى 
بنــوابت مــن التوتــر الشــديد ووضعهــا يف حالــة اهنيــار نفســي، وهــي حتــاول إقنــاع احملققــني 
بضــرورة إخــراج ابنهــا مــن الســجن وإرســاله إىل منــزل ذوي والــده،إال أهّنــم رفضــوا طلبهــا 

وأصّروا على بقائه معها يف هذه الظروف القاسية!

مــن الصعوبــة أال يشــعر الباحــث أو القــارئ بتعاطــف مــع هــذه التجربــة اإلنســانية 
املريــرة يف الســجن. وأايً كانــت املبالغــة الــي قــد ترمسهــا فتيحــة لتلــك التجربــة، فإهّنــا يف احلــّد 
األدىن كفيلــة بتوليــد نتائــج نفســية كبــرية لديهــا ولــدى ابنهــا، وعالقــة عــداء مــع الدولــة 
واألجهــزة وجتذيــر شــعورها ابالنتمــاء إىل اجلهاديــني وهبويتهــا مــع تلــك األوســاط الــي 
تشــاركها املعــاانة نفســها، وهــي املعــاانة الــي اســتمرت بعــد ذلــك مــدة مثانيــة أعــوام كان 
ابنهــا يف شــبه عزلــة يعــاين حالــة نفســية ســيئة مــن جتربــة الســجن. وتلخــص فتيحــة مــا 
حــدث بقوهلــا:" خرجــُت بطفــل عمــره 21 ســنة خمتــل عقليــاً وهرمونيــاً بعــد أن كان طفــاًل 
انبغــة حيفــظ 45 حــزابً مــن القــرآن الكــرمي وجييــد القــراءة بروايــة ورش عــن انفــع عــن طريــق 
األزرق و برواية حفص عن عاصم، و كان يصلي ابلناس الرتاويح وعمره 9 سنوات"364.

363  انظر: لقاء صحايف مع زوجة الشهيد عبد الكرمي اجملاطي، مرجع سابق. 

364  انظــر: طــارق بنهــدا، فتيحــة.. حكايــة مغربيــة عاشــت يف ُمعســكرات و"ابيعــت القاعــدة"، 

مرجع سابق. 
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نقطة التحول الرابعة: الصعود إىل "خشبة املسرح"

مت اإلفــراج عنهــا، يف آذار مــن العــام 2004، وهــي يف حالــة ســيئة نفســياً، وحتــاول 
معاجلــة ابنهــا مــن األمــراض النفســية الــي أصابتــه، وواجهــت هتــرابً مــن األطبــاء عندمــا كانــوا 
يعرفــون ســبب هــذه احلالــة. ويف الوقــت نفســه، أدت املراقبــة األمنيــة عليهــا، بعــد خروجهــا 
مــن الســجن، إىل عزلتهــا عــن عائلــي زوجهــا وعائلتهــا الحقــاً، فســكنت مــع والدهــا يف 

شقة وحدمها، وبدأت تعمل يف التجارة وأمور بسيطة أخرى لتدبري مصروفهما.

وكان زوجهــا قــد اختفــى )مــع ابنهــا األصغــر آدم( فــور اعتقاهلــا، وأصبــح   كمــا ذكــران 
ســابقًا- علــى الئحــة املطلوبــني ألكثــر مــن دولــة. مث بعــد عــام مــن خروجهــا مــن الســجن 
)يف 5 نيســان/ أبريــل 2005(، قُتــل زوجهــا ) 37 عامــاً( ومعــه ابنهمــا آدم )12 عامــاً( 
مــع خليــة اتبعــة للقاعــدة يف مواجهــات مــع القــوات الســعودية يف مدينــة الــرّس، وكان خــرباً 

قاسياً آخر، أضاف هلا مهوماً أخرى365.

ظهــرت فتيحــة، الحقــاً، علــى خشــبة املســرح، وأصبحــت معروفــة لإلعــالم املغــريب 
والعــريب، وهــي تنشــط يف املطالبــة ابحلصــول علــى جثــة زوجهــا وابنهــا، الذيــن قتلــوا يف 
الســعودية )وهــو مــا مل حيصــل إىل العــام 2007(. وأخــذت تنشــط منــذ العــام 2011، 
بصورة ملحوظة أكثر يف األوســاط الســلفية اجلهادية، ومع املســريات الســلمية، للمطالبة 
مبعاملــة أفضــل للســجناء اجلهاديــني. وتزوجــت خــالل تلــك الفــرتة أبحــد احملكومــني مــن 
أبنــاء هــذه التنظيمــات، وهــو مــوالي عمــر عمــراين، واحملكــوم 14 عامــًا366. وصــارت 
عضــواً يف رائســة جلنــة الدفــاع عــن املعتقلــني اجلهاديــني، ونشــطت إعالميــاً، وأنشــأت هلــا 

365  انظــر: انتهــت مواجهــات الــرس مبقتــل 14 مــن قــادة القاعــدة اخلطرييــن واعتقــال 5، موقــع 

العربية نت، 5 أبريل 2005، على الرابط التايل:
https://www.alarabiya.net/articles/2005/04/05/11892.html

366 أخبــار عــن تعــرض املعتقــل مــوالي عمــر العمــراين هــادي للتعذيــب علــى يــد حــراس ســجن 

توالل2، موقع فاس نيوز، 28 مارس 2013، على الرابط التايل: 
http://fesnews.net
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مدونة خاصة تضع فيها أراءها فيما حيدث يف املنطقة ويف الدفاع عن املعتقلني367.

لكنهــا دخلــت، الحقــاً، يف معركــة قاســية مــع عــدد مــن القيــادات الســلفية اجلهاديــة، 
ويف مقدمتهــم أبــو حفــص ) حممــد عبــد الوهــاب رفيقــي(، الــذي قــاد عمليــة املراجعــات 
الفقهيّــة والفكريّــة، مــا أدى إىل خــالف واســع يف أوســاط جلنــة الدفــاع عــن املعتقلــني. 
ووقفــت هــي ضــد املراجعــات، مث دخلــت يف اهتامــات متبادلــة مــع أعضــاء يف اللجنــة، 
فقــررت االســتقالة منهــا، وحّكمــت بينهــا وبــني بعــض أعضائهــا املصــري هــاين الســباعي، 

أحد قيادات السلفية اجلهادية احملسوبني على القاعدة يف بريطانيا368.

يف بدايــة العــام 2014 انتقــل ابنهــا إليــاس )22 عامــاً( إىل ســوراي للقتــال إىل جــوار 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وودعتــه بقوهلــا " أمتــى أال يعــود وأال أراه إال يف اجلنــة"369.  
لكّنهــا حلقــت بــه بعــد عــدة أشــهر، فوصلــت يف شــهر يوليــو/ متــوز 2014 إىل أراضــي 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ونشــرت صــورة هلــا غــداة وصوهلــا إىل هنــاك، كمــا احتفلــت 
بذلــك املواقــع القريبــة مــن التنظيــم، نظــراً للســمعة التارخييــة واحلضــور اإلعالمــي، الــذي 

أصبحت تتمتع به أم آدم يف أوساط التنظيم واجلهاديني عمومًا370.

بعدمــا وصلــت فتيحــة إىل أراضــي التنظيــم غــّردت قائلــًة " احلمــد والشــكر هلل الــذي 
مّن علي ابهلجرة يف ســبيله. ســالمي ودعائي من أمام احملكمة اإلســالمية جبرابلس العز، 

أبرض الشام املباركة"371.

367  مدونة أم الشهيد آدم اجملاطي، على الرابط التايل:

http://oumadamelmejjati.blogspot.compost_18.html#more
368  انظــر: املرجــع الســابق، بعــض املقــاالت والتقاريــر عــن حكــم الســباعي واملشــكلة بينهــا وبــني 

قيادات يف التيار السلفي اجلهادي على مدونتها، على الرابط: 
http://oumadamelmejjati.blogspot.comhtml

369  توفيق بوعشرين، عائلة اجملاطي قصة تستحق أن تروى، مرجع سابق.

370  ســكينة أصنيــب، أرملــة قتيــل الســعودية تنشــر صــورة هلــا يف مناطــق داعــش، موقــع العربيــة نــت، 

15 يوليو 2014، على الرابط التايل: 
http://ara.tv/j38fg

371  انظر: موقع السكينة الرابط التايل:

http://www.assakina.com/news/news2/71530.html
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الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إىل  وصوهلــا  منــذ  التويــرت  علــى  إعالميــاً  آدم  أم  نشــطت 
اإلســالمية، وبــدأت تعــرّب عــن أرائهــا وهتاجــم الرئيــس األمريكــي، الســابق، ابراك أوابمــا. 
وانتشــرت تقاريــر إعالميــة عديــدة عــن زواجهــا أبيب علــي األنبــاري )قبــل مقتلــه( الرجــل 
الثــاين يف داعــش، وأصبحــت تصرحياهتــا وأدوارهــا جدليــة يف األوســاط اإلعالميــة املغربيــة 
مــن جهــة، ويف دوائــر الســلفية اجلهاديــة مــن جهــٍة أخرى.علــى الرغــم مــن أهّنــامل تقــم بــدور 
اثبــت واضــح هلــا يف تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وال توجــد أخبــار موثقــة عــن تفاصيــل 

حياهتا هناك372.

اخلالصة
مــن الواضــح متامــاً أّن منــوذج أم آدم اجملاطــي، هــو "منــوذج متــدرج" علــى صعيــد 
الفكــر والوقــت، إذ انتقلــت يف بدايــة التســعينيات مــن امــرأة متحــررة، غــري متدينــة، إىل 
امــرأة حمجبــة، فكانــت "معركــة احلجــاب" نقطــة حتــول دفعتهــا أكثــر إىل "اهلويــة الدينيــة"، 
وتزامــن ذلــك مــع أتثّرهــا حبــرب اخلليــج الثانيــة؛ أي أّن الســبب اجلوهــري كان سياســياً. مث 
جــاء زواجهــا مــن عبــد الكــرمي اجملاطــي، الــذي أثــرت عليــه بدايــة، وأتثــرت بــه الحقــاً، 
ليتكــّرس هــذا التحــول يف حيــاة الزوجــني. وســاعدت الظــروف االقتصاديــة الصعبــة يف 
تلــك املرحلــة الــي مــرت هبــا العائلــة، مــع األحــداث يف البوســنة واهلرســك، والتعــرف علــى 

372   انظــر: املغربيــة "أم آدم اجملاطــي" تصــل مناطــق داعــش وهتاجــم "هنــش عرضهــا" بشــائعات 

تزوجيها ملساعد "اخلليفة"، سي إن إن، 30 يوليو 2014، الرابط التايل:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/30/morocco-is-

lamic-state-new
وانظــر كذلــك: طــارق بنهــدا، "دولــة البغــدادي" حتتفــي بفتيحــة اجملاطــي بعــد "هجرهتــا" إىل العــراق، هســربس، 14 يوليــو 

2014، على الرابط التايل:
http://www.hespress.com/orbites/235746.html

وكذلــك: طــارق بنهــدا، هكــذا تــوارت اجملاطــي خلــف البغــدادي بعــد ضجيــج ُمســتمر يف املغــرب، 
موقع هسربس، 10 يوليو 2015، على الرابط التايل:

http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.
html
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األوســاط اإلســالمية واجلهاديــة يف تعميــق صــالت زوجهــا ابلتيــار الســلفي اجلهــادي، 
وكانت تسري خبٍط مواٍز له، لكن بدرجة أبطأ ويف الظل.

ال شّك أبّن األمراض الي عانت منها، والظروف االقتصادية الصعبة، والعالقات 
الفاتــرة مــع العائلــة احمليطــة بــه وهبــا، كل ذلــك قــد دفعهــا وزوجهــا إىل البحــث عــن مــكان 
أكثــر دفئــاً يشــعران ابالندمــاج فيــه أكثــر، ويســتجيب هلويتهمــا الدينيــة. فكانــت الرحلــة 
إىل "أرض طالبــان" ابلنســبة هلــا مرحلــة جديــدة. لكنهــا كانــت، ابلنســبة لزوجهــا، تكريســاً 

وتعزيزاً النتمائه اجلهادي وتشّكاًل لشخصيته اجلديدة بعد مرحلة التحول حنو التدين.

يف مرحلــة الحقــة، كانــت جتربــة الســجن واالعتقــال اســتثنائية وقاســية، وســامهت يف 
تشــّكل وتبلــور توجههــا األخــري حنــو االنتمــاء الكامــل للســلفية اجلهاديــة، والحقــاً داعــش، 
والعــداء مــع الدولــة املغربيــة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة. وهــو مــا جتــّذر متامــاً مــع مقتــل 
مــن  ابنهــا احملبــوب آدم )الــذي كان حيفــظ 25 جــزءاً  العــام 2005، مــع  زوجهــا يف 
القــرآن(، واألمــراض النفســية الــي أصابــت ابنهــا األكــرب إليــاس، وانفضــاض األقــارب 

عنها.

الســلفية اجلهاديــة، لكــن دورهــا انتقــل إىل مرحلــة جديــدة  مل يبــق هلــا خيــار إالّ 
األوســاط  مــع  واشــتباكها  وابنهــا،  زوجهــا  جبثــة  مطالباهتــا  مــع  ســبق،  عمــا  وخمتلفــة، 
اإلعالميــة، وحتوهلــا إىل "قياديــة" يف أوســاط احلركــة الســلفية اجلهاديــة، بــل واعتُــربت مبثابــة 
أوســاط  يف  وعامليــاً  إعالميــاً،  معروفــة  فأصبحــت  املغاربــة،  للجهاديــني  الروحيــة"  "األم 
القاعــدة واجلهاديــني، عــرب دورهــا يف موضــوع املعتقلــني وابعتبارهــا زوجــة عبــد الكــرمي 

اجملاطي، والحقاً عرب موقفها الصلب من املراجعات وأتييدها أليب بكر البغدادي.

إهّنــا إذاً حيــاة غــري طبيعيــة، كمــا وصفتهــا هــي عندمــا قالــت " حيــايت غــري طبيعيــة 
ألنــين قضيــت فــرتة مهمــة مــن عمــري برفقــة ابــين آدم يف معتقــالت ســرية، وهــو أمــر غــري 

عادي"373.

373  انظر: 

http://www.madar24.net/news1554.html
)      (

http://www.madar24.net/news1554.html


231

خالصات الفصل
مــن خــالل تفّحــص النمــاذج الســابقة، ســواء الطبيبــات الثــرايت الســودانيات، أو 
فتيحــة اجملاطــي، أو حــى احلــاالت الــي تناولناهــا ابختصــار يف مقدمــة الفصــل، فــإن مثـّـة 

جمموعة من اخلالصات والنتائج الي ميكن اخلروج هبا:

امللحوظــة األوىل: تتمثــل يف حمدوديــة مصــادر املعلومــات واألخبــار املســتقلة عــن 
هــذه الظاهــرة، وأتثـّـر أغلــب مــا ينشــر يف اإلعــالم العــريب ابلــرواايت األمنيــة، غــري احملايــدة 
غالبــاً، أو ابخليــال اجلامــح يف تضخيــم الظاهــرة، وأســطرهتا، مــا ظهــر بوضــوح يف قصــة 

"جهاد النكاح"، أو حالة حصة عبدهللا احمليالين.

املباشــرة  العالقــات االجتماعيــة  مــن  لــكل  مثــة أدوار متبادلــة  الثانيــة:  امللحوظــة 
والعــامل االفرتاضــي، كعوامــل أتثــري وجتنيــد للنســاء والفتيــات القاعــدايت أو الداعشــيات. 
لكــن يف أغلــب احلــاالت، جنــد أبّن احمليــط االجتماعــي يلعــب الــدور األكــرب يف عمليــة 
التأثري والتجنيد، ففي حالة الفتيات الســودانيات كان الدور األكرب لشــبكة الصداقات، 
ويف حالــة فتيحــة اجملاطــي كان الــزوج، ويف حالــة حصــة عبــدهللا كان الــدور األكــرب هــو 
للعائلــة، خباصــة االبــن املقتــول مــع التنظيــم. أّمــا يف حالــّي الفتــاة األردنيــة العائــدة وإميــان 
التجنيــد كان ابلدرجــة األوىل  أّن  هــو  املتاحــة  التفاصيــل  مــن  يظهــر  مــا  فــإّن  كنجــو، 

افرتاضياً، أي عرب أنصار التنظيم يف الفضاء اإللكرتوين.

مــن خــالل  النفســي،  التأثــر  تبــدأ واضحــة يف  مثّــة عالمــات  الثالثــة:  امللحوظــة 
يف  مســاراً  التنظيــم، أتخــذ  وإيديولوجيــة  أبفــكار  الســابقة،  احلــاالت  أغلــب  اســتعراض 
البيئــة  عــن  والبحــث  الديــين،  التشــّدد  إىل  امليــل  مث  األفــكار،  وتغــرّي  املفاجــئ،  التديــن 
االجتماعيّــة الــي تتوافــق مــع هــذا التفكــري اجلديــد. وهنــا أييت العــرض ابهلجــرة إىل "الدولــة 
اإلســالمية" بوصفهــا البقعــة اجلغرافيــة الوحيــدة الــي "تطبــق الشــريعة اإلســالمية". وقــد 
وجــدان هــذا النمــوذج واضحــاً يف حالــة فتيحــة ويف مثــال الطالبــات الســودانيات، ويف 

األردنية العائدة.

امللحوظــة الرابعــة: يصعــب اختــزال مــا حيــدث فقــط بـــعملية "غســيل دمــاغ"، فنحــن 
نتحــدث عــن منــاذج علــى درجــة عاليــة مــن العلــم والــذكاء والتحصيــل الدراســة.فالطالبات 
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ذكاء  ومســتوى  الغربيــة،  ابحليــاة  معّمقــة  ومعرفــة  ودراســة  خــربة  ميتلكــن  الســودانيات، 
احلــال ابلنســبة إلميــان كنجــو، طالبــة دكتــوراه،  الطــب. وكذلــك  مــع دراســة  يتناســب 
وفتيحــة )قانــون ابللغــة الفرنســية(، واألردنيــة العائــدة )علــم نفــس(، واملهندســة األردنيــة. 
فعمليــة "غســيل الدمــاغ" يف هــذه احلــاالت تتطلــب اســتعداداً وقبــواًل أو شــروطاً صلبــة 
متوافــرة يف احلالــة املطروحــة لتتأثــر ابلروايــة أو املفاهيــم اجلديــدة القادمــة إليهــا مــن عمليــة 

"غسيل الدماغ"، املفرتضة.

ال شــّك أبّن مســألة اهلويــة مــن أهــم املداخــل لفهــم الظاهــرة، وهــو واضــح متامــاً يف 
حالــة فتيحــة. إذ تشــري هــي إىل أهّنــا كانــت غــري متدينــة، متأثــرة ابلثقافــة الغربيــة إىل مــدى 
تعيــد  اخلليــج 1992، أصيبــت بصدمــة، جعلتهــا  أحــداث حــرب  مــع  لكّنهــا  كبــري، 
التفكــري يف توجههــا، مث التزمــت، وحتّجبــت، ودخلــت يف معركــة علــى احلجــاب، واعتربهتــا 

معركة هويتها مع املعهد الذي كانت تعمل به.

ــا الطالبــات الســودانيات، فبالرغــم مــن عــدم وجــود أي مؤشــرات علــى وجــود    أّم
مشــكالت اجتماعيــة ونفســية ســابقاً، يف حــدود مــا يتــم نشــره غالبــاً، خباصــة الربيطانيــات 
منهــن، إالّ أّن ذلــك ال ينفــي بــروز ســؤال اهلويــة املعّلقــة لديهــن، خباصــة مــع التوجــه حنــو 
التديــن والتفكــري فيمــا حيــدث مــن حوهلــن يف أماكــن خمتلفــة، والبحــث عــن هــدف أو 
مشــروع يتجــاوز الطابــع املهــين أو الدراســي، ينســجم مــع الرســالة الســامية لرســالة الطــب، 
ويشــتبك مــع ســؤال الديــن واهلويــة لــدى املســلمني يف الغــرب، واملوقــف النقــدي مــن 
احلداثــة الغربيــة، مــن جهــة القيــم والديــن. كل ذلــك رمبــا ســاهم يف تقصــري املســافة بــني 

الطالبات والتدين أواًل، والتأثر برواية تنظيم الدولة اثنياً.

امللحوظــة اخلامســة: تظهــر الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة مباشــرًة بوضــوح يف 
لألردنيــة  فبالنســبة  اجملاطــي.  فتيحــة  قصــة  مواربــة يف  وبصــورة  العائــدة،  األردنيــة  قصــة 
العائــدة، فقــد أقــّرت هــي أبّن مــا شــجعها علــى الذهــاب إىل الرقــة، علــى الرغــم مــن خطــورة 
الرحلة،هــو الوعــود بتوفــري فــرص عمــل وحيــاة جديــدة، وكانــت تشــعر ابلضيــق وامللــل مــن 
الفــراغ والبطالــة وعــدم توفــر فــرص العمــل هلــا. بينمــا نــرى، يف حالــة فتيحــة اجملاطــي، أبّن 
األزمــة املاليــة الــي تعرضــت هلــا مــع زوجهــا  عبــد الكــرمي يف بدايــة حياهتمــا الزوجيــة، وعــدم 
وجــود مســاعدة حقيقيــة مــن األهــل، بــل وحالــة الغربــة الــي شــعروا هبــا، وعــدم موافقتــه 
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علــى عمــل زوجتــه، كل تلــك الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة دفعــت هبمــا إىل البحــث 
عن جمتمع بديل، حيتضنهم، ال يعزهلم أو يعاقبهم.

خطــورة  إىل  تنّبهــت  عائــالت  هنالــك  أبّن  الواضــح  مــن  السادســة:  امللحوظــة 
التحــوالت الــي مــّرت هبــا الفتيــات، وحاولــت إيقــاف قطــار التأثــر أبفــكار تنظيــم الدولــة 
جُتــد  ومل  ابلفشــل،  احملــاوالت ابءت  لكــن  أمــام هجرهتــن،  الطريــق  وقطــع  اإلســالمية، 
عمليــات املراقبــة، أو الدفــع ابجتــاه مقاطعــة أصدقــاء معينــني نفعــاً. لكــن املالحــظ، أيضــاً، 
هــو قــدرة الفتيــات علــى "التحايــل" وإيهــام األهــل ابالنصيــاع والرجــوع إىل مــا يريدونــه، 
وتغيــري الســلوك مبــا يطمئــن العائــالت، كمــا حــدث مــع العديــد مــن العائــالت الســودانية، 

وذلك لتسهيل مهمة الفتاة ابهلروب واهلجرة، بعد ختفيف املراقبة العائلية عليها.

امللحوظــة الســابعة:  تتمثــل يف تطــّور أدوات التنظيــم يف االتصــال والتجنيــد، ففــي 
أغلــب هــذه احلــاالت، كان هنــاك جهــود ملحوظــة مــن قبــل أفــراد التنظيــم إلقنــاع الفتيــات 
ابلذهــاب، مث ترتيــب املســار وخطــة اخلــروج، وصــواًل إىل وجــود أشــخاص يتولــون تنظيــم 
وتســهيل مهمــة اهلجــرة يف كل مرحلــة مــن املراحــل. ففــي حالــة الطالبــات الســودانيات، 
كان هنالــك عمليــة منظمــة للهــروب والتحايــل علــى األهــل. وكذلــك احلــال ابلنســبة 
للفتــاة األردنيــة الــي صــرب مــن قامــوا بتجنيدهــا )مــن خــالل الشــبكة العنكبوتيــة( قرابــة عــام 
ــا اقتنعــت، ســّهلوا هلــا الطريــق، ودفعــوا هلــا تكاليــف الســفر، وهيــؤوا الظــروف 

ّ
ونصــف، ومل

الستقباهلا يف تركيا.

امللحوظــة الثامنــة: أن مجيــع احلــاالت الــي تناولناهــا يف هــذا الفصــل مرتبطــة بتنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، ابســتثناء فتيحــة الــي بــدأت مــع تنظيــم القاعــدة، لكّنهــا انتمــت الحقــاً 
لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، يف حــني أّن الفتيــات الســودانيات والفتــاة األردنيــة ونســاء 
ســرت، مجيعهــن ينتمــني إىل اجليــل اجلديــد الــذي هاجــر إىل أراضــي تنظيــم الدولــة وليــس 

إىل القاعدة، وذلك يعود بطبيعة احلال إىل عاملني رئيسني:

 العامــل األول   ذكــرانه ســابقًا- وهــو التحــول الكبــري الــذي حــدث يف النظــرة إىل 
املــرأة ودورهــا مــن تنظيــم القاعــدة إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، فقــد كانــت القاعــدة 
متحفظــة يف مســألة هجــرة النســاء، وتتعامــل مــع أدوارهــن بصــورة اثنويــة، وهنالــك دعــوات 
متعــددة لعــدم هجــرة النســاء، وجتنــب إشــراكهن بصــورة مباشــرة يف العمليــات االنتحاريــة 
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أو حــى العســكرية، بينمــا أصبحــت احلــال خمتلفــة متامــاً ابلنســبة لتنظيــم الدولــة الــذي 
أحدث "طفرة" يف موضوع جتنيد املرأة وأدوارها ونشاطها ومكانتها يف التنظيم.

 وإذا الحظنا من خالل منوذج "فتيجة اجملاطي" أّن أدوارها ســابقاً مل تكن رئيســة، 
بــل اثنويــة، حــني كان زوجهــا عبــد الكــرمي مــع القاعــدة. لكــن األمــور بــدأت ختتلــف مــع 
دخوهلــم إىل الســعودية، واعتقاهلــا وخروجهــا مــن الســجن، وانتقاهلــا إىل الــدور املباشــر 
والرئيــس، بــل والقيــادي علــى خشــبة املســرح، فأصبحــت مــن الوجــوه النســائية املعروفــة يف 
وســائل اإلعــالم املغربيــة والعربيــة، قبــل أن تقــرر اهلجــرة واالنتقــال إىل أراضــي تنظيــم الدولــة 

اإلسالمية.

  العامــل الثــاين أّن تنظيــم الدولــة يقــّدم مشــروعاً خمتلفــاً عــن القاعــدة، وهــو "أرض 
اخلالفــة" أو أرض األحــالم، ممــا يداعــب خيــال العديــد مــن النســاء العربيــات اجلهــادايت، 
اللــوايت حيلمــن ابحليــاة يف ظــل دولــة إســالمية تنســجم قوانينهــا وثقافتهــا واحليــاة العامــة 
واخلاصــة فيهــا مــع مــا تؤمــن بــه هــؤالء النســاء، أكثــر ممــا هــو قائــم يف اجملتمعــات العربيــة.

يف حــني أّن تنظيــم القاعــدة مل يكــن يهــدف إىل إقامــة دولــة إســالمية، وال ميتلــك مثــل هــذا 
املشــروع، الــذي أغــرى كثــرياً مــن الفتيــات والنســاء، ومّت الرتويــج لــه يف العــامل االفرتاضــي 
بصــورة مثاليــة، علــى الرغــم مــن أننارأينــا كيــف أّن الفتيــات اللــوايت انضممــن إىل تنظيــم 
الدولــة يف ســرت وجــدن واقعــاً آخــر غــري الــذي وعــدن بــه أو الــذي يتــم الرتويــج لــه عــرب 

الشبكة العنكبوتية. 
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" زوجــي العزيــز أضحــت جــراح املســلمني تدميــين فأصبحــت بــني خياريــن: 
إما فراقك والنفري،أو اخلذالن والنعيق مع القاعدين.."

"  إىل زوجــي العزيــز، دفنــت شــوقي وميمــت حنــو اجلهــاد؛ قــدويت نســيبة، 
حينما ذادت عن الني حى أدميت عندما هرب الرجال"

أروى البغدادي )1 نيسان/ أبريل 3102(

مقدمة
يف صبــاح يــوم األربعــاء 28 مــارس/ آذار 2012، قــام أشــخاص ينتمــون إىل تنظيــم 
القاعــدة يف جزيــرة العــرب )الــذي يتكــون مــن اندمــاج القاعــدة يف الســعودية والقاعــدة يف 
اليمــن، بعــد إعالهنمــا الوحــدة بــني التنظيمــني يف العــام 2009( ابختطــاف القنصــل 
الســعودي، عبــدهللا اخلالــدي، مــن أمــام منزلــه يف مدينــة عــدن )يف اليمــن اجلنــويب(. وبعــد 
ذلــك بقرابــة 20 يومــاً )18 أبريــل/ نيســان 2012(، اتصــل أحــد املطلوبــني الســعوديني 
)املوجــود يف اليمــن وهــو عضــو يف تنظيــم القاعــدة( مــع الســفري الســعودي يف صنعــاء، 
املعتقلــني  مــن  عــدد  عــن  ابإلفــراج  ومطالبــاً  الســعودي  للقنصــل  احتجازهــم  لــه  مؤّكــداً 

لتسليمه للسلطات السعودية.

ذكــر املطلــوب أمســاَء عــدد مــن املعتقلــني الســعوديني. وكانــت املفاجــأة للــرأي العــام 
هــو يف ذكــره ألمســاء معتقــالت ســعودايت يطالــب التنظيــم ابإلفــراج عنهــن؛ األمــر الــذي 
شــّكل مفاجــأة للمراقبــني. إال أّن األمســاء النســائية املذكــورة مل تكــن صادمــة أو مفاجئــة 
لشــرائح واســعة يف الــرأي العــام الســعودي، الــذي كان يتابــع املعركــة اإلعالميــة، يف مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، بــني مؤيــدي النســاء املعتقــالت ومؤيــدي الســلطات، فأمســاء مثــل: 
هيلــة القصــري، وحنــان مسكــري، وجنــوى الصاعــدي وأروى البغــدادي، وهيفــاء الســاعدي، 
ومــّي الطلــق وأمينــة الراشــد، أصبحــت متداولــة إعالميــاً وسياســياً واجتماعيــاً، وشــّكلت 
ظاهــرة يف مشــهد اجتماعــي ســاكن مثــل الســعودية؛ ال تذكــر فيــه، عــادًة، أمســاء النســاء. 
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لتصبح هذه األمساء حاضرة على ألسنة آالف املغردين السعوديني على تويرت374.

بــدأت األمســاء النســائية ابلظهــور يف العــام 2004، عندمــا أعلــن األمــن الســعودي 
عــن اعتقــال فوزيــة العــويف، زوجــة صــاحل العــويف )أحــد قــادة القاعــدة حينهــا(، مــروراً بوفــاء 
اليحــىي، الــي التحقــت ابلزرقــاوي وتزوجتــه يف العــراق، وأم أســامة املصريــة حمــررة جملــة 
"اخلنســاء"، الــي أصدرهــا فــرع تنظيــم القاعــدة يف الســعودية، ووفــاء الشــهري.مثّ بــدأت 
حركــة نســاء املعتقلــني، اللــوايت نشــطن منــذ العــام 2007 ابملطالبــة ابإلفــراج عــن أقرابئهــن، 
وأخــرياً ظهــرت قصــة هجــرة النســاء إىل اجلهــاد، وصــواًل إىل هجــرة فنانــة تشــكيلية، كانــت 
أبهّنــا  لإلعــالم  مؤخــراً  والدهــا  أعلــن  مث  الــرايض،  معــارض  الفنيّــة يف  بلوحاهتــا  تشــارك 
التحقــت بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، كمــا ظهــر مؤّخــراً موضــوع الفتيــات اللــوايت ســّلمهّن 

أهلهن للسلطات خشية من التحاقهن بتنظيم الدولة اإلسالمية.

خــالل األعــوام الـــعشرة املاضيــة، حدثــت "طفــرة كبــرية" يف دور املــرأة الســعودية 
وطبيعــة مشــاركتها يف "اجلماعــات اجلهاديــة". وتشــّكلت ظاهــرة نســائية جهاديــة الفتــة، 
وبرزت يف اإلعالم واجملتمع. وأصبحت بعض هذه النســاء أيقوانت يف عامل اجلهادايت؛ 
مثلمــا هــي احلــال يف هيلــة القصــري، امللقبــة أبم الــرابب )حمكــوم عليهــا الســعودية بـــ15 
عامــاً، وهــي حاليــاً يف الســجون(، الــي قــام تنظيــم الدولــة اإلســالمية بتســمية مدرســة 

ابمسها يف حمافظة الرقة السورية الي يسيطر عليها.

يف هــذا الفصــل ســنقرتب مــن ظاهــرة "النســائية اجلهاديــة" الســعودية عــرب 21 حالــة 
بـ"اجملتمــع اجلهــادي" بطــرق وأدواٍر  لنســاء ســعودايت، أو يعشــن ابلســعودية، ارتبطــن 
خمتلفــة375. واهلــدف مــن ذلــك هــو حماولــة الوصــول إىل فهــم وإدراك لألســباب والشــروط 

374  انظــر حــول اختطــاف القنصــل الســعودي: ماجــد هــزاع، اخلالــدي منــذ اختطافــه حــى عودتــه، 

موقع العربية نت، 2 مارس 2015، على الرابط التايل:
http://ara.tv/72fpm

375  تثــار هنــا إشــكاليات منهجيــة، فضلنــا وضعهــا يف اهلامــش، لتوضيــح معيــار اعتمــاد تصنيــف 

حالــة معينــة علــى أهّنــا تنتمــي إىل "النســائية اجلهاديــة" عمومــاً والســعودية خصوصــاً، فــإذا كانــت بعــض 
هــذه احلــاالت واضحــة يف انتمائهــا، كحــاالت مــن هاجــرن وانضممــن إىل تلــك اجلماعــات، فــإّن 
حــاالت أخــرى قــد تبــدو "إشــكالية" نظــراً الرتباطهــا بتهــم موجهــة مــن قبــل احلكومــة الســعودية هلــؤالء 

)      (

)      (

http://ara.tv/72fpm
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الذاتيــة واملوضوعيــة الــي أحاطــت هبــذه التجــارب ودفعــت هبــا إىل حميــط هــذا التيــار، مث 
بنــاء "األرضيــة" وحتديــد الســمات املشــرتكة بــني هــذه احلــاالت، مــن خــالل اســتنطاق 
القواســم املشــرتكة والعوامــل املتشــاهبة، مثــل اخللفيــة االجتماعيــة، شــبكة العالقــات، مســار 
االنتمــاء، العمــر، الدراســة، مراحــل التطــور، مــكان الســكن، وغريهــا مــن متغــريات تُفيــد 
يف اســتنطاق الظاهــرة، والوصــول إىل دراســة أكثــر عمقــاً وحتليــاًل لنمــوذج الســعودايت 

القاعدايت والداعشيات.

التنويــه هنــا إىل صعوبــة فهــم ظاهــرة اجلهــادايت الســعودايت دون اإلملــام  جيــدر 
ابلتطــورات العامــة الــي حدثــت يف مســار الســلفية اجلهاديــة الســعودية املمتــّد ألكثــر مــن 
ثالثــة عقــود منــذ حقبــة "اجلهــاد األفغــاين"، فالنســاء أحــد مكــوانت هــذا املشــهد؛ وإن 
كانــت هــذه الظاهــرة قــد بــدأت أتخــذ أبعــاداً وصــوراً جديــدة خمتلفــة عمــا كانــت عليــه يف 
األعــوام األخــرية، وحتديــداً منــذ العــام 2007، مــع بدايــة ظاهــرة االعتصامــات النســائية 
الســعودية-  للســلطات  وفقــاً  املرتبطــني    اجلهاديــني،  املعتقلــني  عــن  للمطالبــة ابإلفــراج 

النســاء، ابالنتمــاء إىل تلــك اجلماعــات أو ذلــك الفكــر، مــا جيعــل مــن "مصداقيــة" احلالــة موضــع نقــاش 
لــدى الباحثــني أو املراقبــني. ويف اجلــواب علــى ذلــك، فإنّنــا ال نعتمــد فقــط علــى اهتــام احلكومــة 
الســعودية أو األحــكام الــي صــدرت علــى النســاء، بقــدر مــا نغــوص يف دراســة احلالــة نفســها، والتأكــد 
مــن أّن املــرأة تنتمــي يف "احلــّد األدىن" إىل فضــاء الســلفية اجلهاديــة، عــرب حتليــل "لغــة اخلطــاب" لكثــري 
مــن هــؤالء النســاء كاســتعمال مصطلــح "أســري" عنــد احلديــث عــن "املعتقلــني واملعتقــالت"، أو وصــف 
احلكومــة ابملرتــدة أو تكفــري وزيــر الداخليــة والســلطات، أو تبــين قضــااي مؤيــدة بصــورة واضحــة لتنظيــم 

الدولة وجبهة النصرة.
فــورود حــاالت معينــة علــى لوائــح االهتــام واالعتقــال ال يعــين ابلضــرورة، يف هــذه الدراســة، املصادقــة 
علــى حكــم القضــاء الســعودي، أو تبــين تلــك االهتامــات، يف ظــل غيــاب مصــادر مســتقلة وجمتمــع 
مــدين حمايــد. إمّنــا املهــم هــو معرفــة مــا إذا كانــت احلالــة تنتمــي، فعــاًل، إىل الفكــر الســلفي اجلهــادي 
وفضائــه أم ال. ويف احلالــة الســعودية، وضمــن هــذا الفصــل فــإّن مجيــع احلــاالت املذكــورة هــي احلــاالت 
املشــهورة واألمســاء املعروفــة يف الســعودية، وليســت تلــك الــي ختفيهــا الســلطات، وهــذه مشــكلة أخــرى 
واجهتنــا يف هــذا الكتــاب، فكثــري مــن األخبــار والتقاريــر اإلعالميــة تتحــدث عــن أمســاء جمهولــة، وتركــز 
علــى احلالــة، بدعــوى أّن اجملتمــع حمافــظ وال يفضــل ذكــر اســم املــرأة، واألغــرب أّن أغلــب األمســاء قــد 
ظهــرت أواًل يف العــامل االفرتاضــي للســلفية اجلهاديــة، مث تبعهــا اإلعــالم الســعودي، الــذي مــا يــزال يذكــر 

كثرياً من احلاالت من دون ذكر األمساء، ما يصّعب من البحث العلمي.
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بتنظيــم القاعــدة.إّن فهــم التطــور التارخيــي ملســار القاعــدة يف الســعودية، وســياق بــروز 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية مؤخــراً، ميثّــل مدخــاًل رئيســياً و"أرضيــة معرفيــة" ضروريــة لفهــم 

"النسائية اجلهادية" السعودية. 

ومن الضروري اإلشارة هنا، إىل أنّنا واجهنا خالل هذا الفصل متاعب وصعوابت 
حبثيــة كبــرية وعديــدة، تتمثــل يف النقــص احلــاّد يف املعلومــات املتوافــرة، وحمدوديــة املصــادر 
املســتقلة، إذ إّن أغلبهــا يعــود إمــا إىل الروايــة األمنيــة الســعودية، والتســريبات اإلعالميــة 
املرتبطــة هبــا، أو إىل مصــادر التيــار الســلفي اجلهــادي، مــن دون وجــود حتقيقــات صحافيــة 

أو دراسات علمية مستقلة وموضوعية.

ابلرغــم مــن اجلهــد املبــذول يف هــذا البحــث للوصــول إىل أكــرب قــدر مــن املعلومــات 
والبيــاانت، عــرب عمليــة متابعــة وتفتيــش متتاليــة عــن األمســاء واألحــداث، فــال يــزال مثّــة 
نقص يف املعلومات والبياانت املطلوبة، ومل جُتد حماوالتنا التواصل مع ابحثني وإعالميني 

سعوديني للحصول على املعلومات املطلوبة، فهي أيضاً غري متوفرة لديهم!

املعلومــات  الفصــل، ابلدرجــة األوىل، علــى  هــذا  اعتمــدان يف منهجيــة  لذلــك    
املوثوقــة، مــن مصــادر متنوعــة، ال تعــرّب فقــط عــن رأي جهــة واحــدة مــن اجلهــات املعنيــة، 
بــل ال بــّد مــن أن يكــون هنالــك قــدر مــن التوافــق علــى صّحــة تلــك املعلومــات، أو تقــدمي 

رواية كل طرف للقضية املطروحة يف الدراسة.

1(  فوزية العويف والنموذج التقليدي 
متثّــل "فوزيــة العــويف" االســم النســائي" األول الــذي ٌعــرف إعالميــاً يف الســعودية، 
وهــي زوجــة أحــد أبــرز قــادة تنظيــم القاعــدة يف الســعودية، صــاحل العــويف، الــذي قُتــل يف 

العام 2005، يف مدامهة من القوات السعودية ملخبئه376.

376 صــاحل حممــد عــوض هللا العلــوي العــويف )38 عامــا(، ختــرج مــن مدرســة ســيف الدولــة احلمــداين 

املتوســطة )اإلعداديــة( حبــي الدوميــة الشــعي يف املدينــة املنــورة، غــادر للقتــال يف أفغانســتان يف مرحلــة 
مبكــرة مــن ســّن الشــباب، مث طاجكســتان، قبــل أن يعــود إىل الســعودية، ويصبــح أحــد املطلوبــني 

لألمن. انظر رواية مؤيدة للقاعدة عن حياة العويف، الرابط التايل:

)      (
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ألقــت الســلطات الســعودية القبــض علــى فوزيــة العــويف وأبنائهــا، خــالل مدامهــة شــقة 
يف حــي امللــك فهــد يف الــرايض يف شــهر متــوز مــن العــام 2004، كانــت فيهــا مــع عــدد 
مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة. قُتــل اثنــان منهــم، وأصيــب ثالثــة، وُوجــد يف ثالجــة الشــقة 

رأس الرهينة األمريكي جونسون، الذي قتلته القاعدة يف السعودية. 

وقــد جــرى التحقيــق مــع زوجــة العــويف ومت توجيــه عــدد مــن التهــم هلــا، منهــا وجودهــا 
يف موقــع لتخزيــن األســلحة وموقــع مطلوبــني أمنيــاً وتســرتها علــى أعماهلــم وموافقتهــا علــى 
بقــاء أطفاهلــا الثالثــة يف موقــع خطــر دون مراعــاة حلالتهــم الســيئة، مث صــدر قــرار إطــالق 

سراحها مراعاة لوضعها كامرأة وحاجة أبنائها لرعايتها وإعادة أتهيلهم نفسياً.

ابلرغم من أّن يوســف العيريي، أحد أبرز قادة القاعدة، واملتزوج من شــقيقة زوجة 
ســليمان العلــوان، أحــد منظــري القاعــدة يف الســعودية، قــد كتــب رســالة بعنــوان "دور 
النســاء يف جهــاد األعــداء"، حــااّثً النســاء علــى دور أكــرب يف دعــم "احلركــة اجلهاديــة" يف 
الســعودية، إالّ أّن دور النســاء بقــي اثنــوايً، وغــري معــروف ابجملمــل، ومل تظهــر قيــادايت 
تتغــرّي  احلــال  بــدأت  عندمــا  األخــرية،  األعــوام  حــى  القاعــدة،  صفــوف  يف  معروفــات 

جذراًي377.

يعــود الســبب يف ذلــك إىل طبيعــة الرؤيــة الــي غلبــت علــى القاعــدة األّم، والفتــاوى 
الــي كانــت هتيمــن علــى أوســاطها، فقــد كانــت النظــرة إىل دور املــرأة تتمثــل مبرافقتهــا 
لزوجهــا إىل مناطــق القتــال وحتّمــل أعبــاء احليــاة معــه، يف بعــض األحيــان، مث تطــّورت إىل 
مرحلة"اجلهــاد اإللكــرتوين"، كمــا ذكــران ســابقاً، فظهــرت جملــة "اخلنســاء" اإللكرتونيــة، يف 
الســعودية، الــي تصــدر عــن القســم النســائي يف قاعــدة اجلهــاد يف جزيــرة العــرب، وحتررهــا 
أم أســامة املصــري، الــي مّت اعتقاهلــا الحقــاً، وأدلــت ابعرتافــات أمــام التلفزيــون الســعودي 

https://justpaste.it/iiffx ، وكذلــك تقريــر "صــاحل العــويف مقتلــه يوّجــه ضربــة موجعــة لتنظيــم 
القاعدة يف السعودية"، العربية نت، 18 اغسطس 2005، على الرابط التايل:

https://www.alarabiya.net/articles/2005/08/18/15997.html
377  انظــر: ســرية خمتصــرة للشــيخ اجملاهــد يوســف العيــريي رمحــه هللا، علــى موقــع شــبكة األمــة اليــوم، 

2011/7/15، على الرابط التايل:
http://www.umahtoday.net/arabic/?Action=Details&ID=6785

)      (

https://justpaste.it/iiffx
https://www.alarabiya.net/articles/2005/08/18/15997.html
http://www.umahtoday.net/arabic/?Action=Details&ID=6785
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الرمسي378.

مث انتقلــت النســاء إىل مراحــل متقدمــة خمتلفــة، وبــدأت ظاهــرة "نفــري املــرأة"، أي 
انتقاهلــا إىل مناطــق القتــال؛ خباصــة تلــك الــي ميتلــك تنظيــم القاعــدة فيهــا وجــوداً قــوايً، أو 

تلك الي أصبح يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوراي.

  2(  وفاء اليحىي.. "النفري السّري"!
النمــوذج األول الــذي كســر تلــك القاعــدة، يتمثــل يف وفــاء اليحــىي، مــن مواليــد 
الفقــه  املاجســتري يف  ودرجــة  اإلســالمية،  الدراســات  بكالوريــوس يف  1968م، حتمــل 
اإلســالمي، وكانــت تعمــل حماضــرة يف جامعــة امللــك ســعود. وهــي مطلقــة مــن ســعودي، 
كان أحــد املقاتلــني الســابقني يف أفغانســتان، مث عــاد إىل الســعودية، واخنــرط يف الســلك 

العسكري، وهلا منه ثالثة أبناء؛ بنتان وصي.379

أاثر موضــوع وفــاء اليحــىي جــداًل واســعاً يف الســعودية، خــالل األعــوام املاضيــة، 
فالروايــة الــي متســّكت هبــا عائلتهــا هــي أهّنــا اعتقلــت يف أغســطس/آب 2005، هــي 

وأبناؤها، ومل خترج إىل اآلن من السجن، وتطالب عائلتها مبعرفة مصريها.

أّمــا الروايــة الرمسيــة، الــي ظهــرت مــن خــالل التســريبات اإلعالميــة، وبــدت أكثــر قــوة 
وصالبــة العتمادهــا علــى وقائــع مثبتــة؛ ابلرغــم مــن أتخــر صدورهــا، فتقــول أبّن اهتمــام 
وفــاء اليحــىي بــدأ مبّكــراً مبســألة اجلهــاد يف أفغانســتان، فــكان مجيــع أســرهتا يعلمــون بذلــك 

التوجهــات  عــن  املرتاجعــني  اعرتافــات  يبــث  الســعودي  التلفزيــون  أســامة،  أم  بينهــم  انظــر:    378

التكفريية، موقع عاجل،  28 يونيو 2008، على الرابط التايل:
http://www.ajel.sa/local/1057096

379  انظــر: موقــع الســكينة، نســاء القاعــدة يف الســعودية ومهمتهــم التنظيميــة، 11 مايــو 2013، 

http://www.assakina.com/center/parties/24637. التــايل:  الرابــط  علــى 
html#ixzz4OHqeQxpS

)      (

)      (
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لتصرحيها الدائم وإعالهنا حملبتها "للمجاهدين"380.

ويف العــام )2005م( أخــذت وفــاء تتعامــل مــع شــبكة اإلنرتنــت بشــكل متزايــد. 
بــدأت ابملشــاركة مــن خــالل الــردود والتعليقــات علــى املواضيــع الــي ُتطــرح يف بعــض 
املنتــدايت املتخصصــة مبواضيــع اجلهــاد وأخبــار اجملاهديــن، ومــا لبــث أن تطــور األمــر حــى 
أصبحــت تشــارك يف بعــض املنتــدايت املتطرفــة بكــى جمهولــة منهــا: "املدّويــة"، و"البارقــة"، 
و"ابرقــة الســيوف"، ويف بعــض املواقــع اجلهاديــة واإلســالمية مثــل: "الفوائــد اإلســالمية"، 

و"التجديد"، "القلعة"، و"األنصار"، و"اإلصالح".

بــدأت الســلطات الســعودية مبالحظتهــا، واالنتبــاه إىل مشــاركاهتا الــي تركــزت علــى 
مــا حصــل مــن تغيــري يف مواقــف الــدول جتــاه "اجملاهديــن"، وكانــت تكتــب عــن مناصــرة 
اجملاهديــن يف العــراق وأفغانســتان. ووصــل األمــر إىل مناصــرة أعمــال "القاعــدة" وعملياهتــم 

يف األراضي السعودية واإلشادة هبا.

املهــم، أّن اليحــىي تعرفــت مــن خــالل هــذه املواقــع علــى مــن يكــين نفســه "أبــو طلحــة 
البيحــاين"، وعــرض عليهــا يف رســالة هلــا فكــرة االلتحــاق ابملقاتلــني يف العــراق للعمــل يف 
اللجــان الشــرعية لوجــود احلاجــة هلــا حبجــة ختصصهــا العلمــي )الفقــه(، وقــد طلبــت منــه 

وفاء مهلة للتفكري.

اقتنعــت وفــاء بفكــرة االلتحــاق ابملقاتلــني يف العــراق، وبــدأت التخطيــط هلــذا األمــر، 
حيث حصلت على إجازة من عملها جبامعة امللك سعود، وسعت الستخراج جوازات 
ســفر هلــا وألبنائهــا. ويف هــذه األثنــاء اســتمر التواصــل مــع أبــو طلحــة مــن خــالل الرســائل 
اإللكرتونيــة، فأخربهــا يف رســالة مــن هــذه الرســائل أبنــه رمبــا يتعــرض ملكــروه، ويرجــو أن ال 
يؤثــر ذلــك يف قــرار ذهاهبــا للعــراق، وأنــه ســيتم التواصــل معهــا برســائل مذيلــة بكنيــة 

380  ظهــرت الروايــة الرمسيــة بصــورة واضحــة، ومفصلــة مــن خــالل تســريب لصحيفــة الشــرق األوســط 

أن تصبــح  تريــد  اجلهــادي وكانــت  للتيــار  أكادمييــة وانشــطة ســعودية حتمســت  وفــاء..   " اللندنيــة 
"فقيهة" لـ"القاعدة"،  صحيفة الشرق األوسط، 11 مايو 2013.

)      (
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"األستاذ" تشرح هلا ترتيبات رحلة السفر إىل العراق وموعدها.

مسعــت وفــاء بعــد فــرتة تســجياًل صوتيــاً ألبــو مصعــب الزرقــاوي علــى شــبكة اإلنرتنــت 
مــن األشــخاص الذيــن قتلــوا ابلعــراق، وكان مــن بينهــم )أبــو طلحــة  ينعــى فيــه عــدداً 
البيحــاين(، عندئــذ ربطــت وفــاء بــني هــذا االســم ومــن كان يراســلها، فتأكــدت أن أبــو 

طلحة قريب من املقاتلني يف العراق حقاً.

بعد تواصلها مع البيحاين، تواصل معها شــخص بكنية "األســتاذ"، يعتقد املعنيون 
واخلــرباء أنــه هــو نفســه زعيــم "القاعــدة يف العــراق"، أبــو مصعــب الزرقــاوي، الــذي كانــت 

وفاء معجبة به وبشخصيته "اجلهادية".

منــذ تلــك اللحظــة بــدأت وفــاء تفكــر ابهلجــرة إىل العــراق، عــرب تتبّــع التعليمــات الــي 
أتتيهــا مــن قبــل مــن كان يتواصــل معهــا علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي. فقامــت وفــاء 
ابالســتعداد للســفر إىل العــراق عــن طريــق ســوراي، إال أن املشــكلة لــدى وفــاء كانــت 
تكمــن يف أّن جــوازات ســفر أبنائهــا يف حــوزة طليقهــا )والــد األبنــاء( الــذي مل يرغــب يف 
تزويدهــم هبــا، فحاولــت اســتخراج جــوازات هلــم مــن خــالل تكليــف قريــب هلــا، مبراجعــة 
املطلوبــة  والصــور  ابألوراق  وزودتــه  بذلــك،  للقيــام  الــرايض  منطقــة  جــوازات  مديريــة 

الستصدار جوازات سفر ألطفاهلا ومت ذلك ابلفعل.

كانــت وفــاء يف هــذه األثنــاء ختضــع للمراقبــة األمنيــة بســبب اتصاالهتــا مــع قيــادات 
"القاعــدة يف العــراق"، ونشــطائها. فقــد أُدرجــت وفــاء يف هــذه املرحلــة   احــرتازاًي   علــى 

قائمة املنع من السفر.

حجــزت وفــاء هلــا وألبنائهــا للســفر، إال أهنــا ألغــت حجــوزات أبنائهــا خوفــاً مــن 
انكشــاف أمرهــا وأبقــت علــى حجزهــا فقــط، وبــدأت ابالســتعداد فعليــاً للســفر إىل ســوراي 
بذريعــة البحــث العلمــي، وعنــد ذهاهبــا إىل مطــار امللــك عبــد العزيــز جبــدة مت منعهــا مــن 

السفر كون امسها مدرجاً على قائمة املنع من السفر.

يف 9  مــارس/ آذار 2005 جــرى اســتدعاؤها مــن قبــل الســلطات الســعودية، 
واعتقاهلــا، مث مّت تســليمها لذويهــا، بعــد قرابــة شــهر قضتــه يف املعتقــل، حيــث ُســلِّمت 

لوالدها وشقيقيها، بعد أخذ "التعهدات الالزمة" عليها. 
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يف 1أغســطس/ آب 2005، اختفــت وفــاء اليحــىي وأبناؤهــا )كانــوا حينهــا كمــا 
يلــي: فتــاة تبلــغ مــن العمــر 13 ســنة، وصــي يبلــغ 12 ســنة، وطفلــة تبلــغ 5 ســنوات( مــن 
منزهلــم وبــدأت جهــود البحــث عنهــم، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معلومــات تســاعد يف 

البحث.

اهّتم أهلها الســلطات الســعودية ابعتقاهلا، بينما كانت الســلطات الســعودية تعتقد 
أبهّنــا هاربــة، حــى بــدأت املؤشــرات تظهــر بوضــوح أهّنــا غــادرت الســعودية، عــرب التهريــب 
عــن طريــق اليمــن، مــن خــالل مهربــني ســعوديني ومينيــني. ومــن اليمــن انتقلــت إىل ســوراي 
جــواً جبــوازات ســفر مــزورة. مث يف ســوراي تولــت القاعــدة عمليــة هتريبهــا إىل العــراق، عــرب 

احلدود السورية- العراقية. 

وصلــت وفــاء، وفــق هــذه الروايــة، إىل العــراق يف أواخــر العــام 2005، وتزوجــت مــن 
أيب مصعــب الزرقــاوي، الــذي كان ميثّــل النجــم الالمــع يف القاعــدة، لكنــه قُتــل يف شــهر 
يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2006، وقُتلــت بعــده وفــاء يف األنبــار، وفــق شــهود ســعوديني 

كانوا يقاتلون يف العراق، واستجوبتهم السلطات السعودية.

مل تقــف فصــول هــذه الروايــة الرتاجيديــة عنــد هــذا احلــّد، فقــد زّوجــت وفــاء ابنتهــا 
الكــربى ســارة مــن مقاتــل يف القاعــدة، وأجنبــت مــن الزرقــاوي طفــاًل، قبــل أن تتــزوج مــن 
جهــادي ســعودي )أطلقــت عليــه الســلطات الســعودية اســم :م.ث( وأجنبــت منــه ابنــة 

أيضاً، قبل أن يغادر هو إىل أفغانستان، بعد أن قُتلت اليحىي يف العراق، كما ذكران.

أمــا مصــري أبنــاء اليحــىي، بعــد وفــاة والدهتــم، فقــد تزّوجــت ابنتهــا ســارة مــن مقاتــل، 
وال يعــرف عنهــا حاليــاً شــيء، واألمــر نفســه ينطبــق علــى ابنيهــا حممــد وجنالء.الحقــاً، 
ُأحضــر املطلــوب صــاحل القرعــاوي إىل الســعودية، وهــو أحــد أبــرز قــادة القاعــدة، ومــن 
مؤسســي كتائــب عبــدهللا عــزام، اســتهدفته طائــرة أمريكيــة مــن دون طيــار بقذيفــة، يف 
وزيرســتان علــى احلــدود بــني ابكســتان وأفغانســتان، وحلقتــه إصابــة بليغــة جنــم عنهــا بــرت 
ســاقيه، ويــده، وفقــد عينــه اليســرى، وهتشــم فكــه، واســتعادته الســعودية مــن ابكســتان، 
علــى طائــرة إخــالء طــي، وأدخــل مستشــفى قــوى األمــن للكشــف عنــه وقــدم لــه العــالج 

الالزم، وحضرت معه أسرته.
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اكتشــفت الســلطات الســعودية، حينها، أّن أحد القادمني معه، وهو طفل صغري؛ 
ليــس ابنــه، بــل ابــن الزرقــاوي ووفــاء اليحــىي، وفقــاً لتحليــالت احلمــض النــووي، وكمــا 
اكتشــفت الســلطات أبّن البنــت الصغــرية هــي بنــت وفــاء مــن الرجــل الــذي تزوجتــه بعــد 

مقتل الزرقاوي381.

ابلرغــم مــن أّن أهــل وفــاء مــا يزالــون يتمســكون بروايــة اعتقاهلــا، إالّ أّن وجــود الطفــل 
املشــرتك مــن الزرقــاوي، وأتكيــد مصــادر مــن التيــار الســلفي اجلهــادي األردين صّحــة ذلــك 
ملؤلفــي هــذا الكتــاب، جيعــل مــن روايــة الســلطات الســعودية أقــرب إىل الدقــة حــول التجربــة 
مــن أيب مصعــب  العــراق وزواجهــا  الغريبــة إىل  اليحــىي، ورحلتهــا  مــّرت هبــا وفــاء  الــي 

الزرقاوي.

وفقــاً للمعطيــات املتوافــرة عــن قصــة وفــاء اليحــىي، فمــن الواضــح أّن العامــل الرئيــس 
يف جتنيدهــا وجتربتهــا اجلهاديــة مل أيِت مــن العائلــة، بــل مــن خــالل دراســتها األكادمييــة 
أواًل، وعرب تواصلها على شبكة اإلنرتنت، وتفاعلها مع املنتدايت اجلهادية الي نشطت 
الفــرتة، اثنيــاً. ابإلضافــة إىل أتثرهــا بنمــوذج الزرقــاوي، وقناعاهتــا الدينيــة  خــالل تلــك 
واإليديولوجيــة الــي تشــّكلت خــالل تلــك الفــرتة، إىل أن بــدأت التواصــل مــع الزرقــاوي 

وجمموعته يف العراق، وقررت خوض غمار تلك املغامرة مع أبنائها.

مع ذلك ال ميكن أن نفصل املسافة الكبرية الي قطعتها "املرأة اجلهادية" السعودية 
عــرب منــوذج وفــاء اليحــىي عــن الظــروف الــي كانــت متــّر هبــا الســعودية والتيــار اجلهــادي فيهــا 
أعلنــت  الــي  مــن ســبتمرب،  احلــادي عشــر  أحــداث  بعــد  الفــرتة، خباصــة  تلــك  خــالل 
القاعــدة مســؤوليتها عنهــا وشــارك فيهــا 15 منفــذاً ســعودايً، مــروراً ابحلــرب األفغانيــة، 
واإلعالن عن تنظيم القاعدة يف 2002 يف الســعودية، وحتّرك خالايه لتنفيذ العديد من 
العمليــات، مثّ احتــالل العــراق، وبــروز شــخصية الزرقــاوي، الــذي اســتقطب بــدوره أعــداداً 

كبرية من السعوديني إىل العراق. 

381  التفاصيــل كاملــة موجــودة يف املرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: مــى ســعود، "معلومــات جديــدة 

عــن وفــاء اليحــىي وأبنائهــا .. توفيــت يف العــراق والزال البحــث جــاري عــن أبنائهــا"، األحســاء اآلن، 
http://now.ahsaweb.net/6906 :على الرابط التايل

)      (

http://now.ahsaweb.net/6906
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 3( هيلة القصري )أم الرابب(.. "أيقونة اجلهادايت" 
 تعترب هيلة القصري إحدى أبرز النســاء اجلهادايت الســعودايت املعروفات، وُتكّى 
أبم الــرابب )نســبة البنتهــا رابب(، وكانــت قــد اعُتقلــت يف 24 مــارس/آذار 2010، 
خــالل مدامهــة إحــدى الشــقق والقبــض علــى مطلوبــني، وحكــم عليهــا ابلســجن لـــ15 
عامــاً ، وأصبحــت متثّــل حالــة "رمزيــة" لــدى أنصــار تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وقــام التنظيــم 
مؤخــراً بتســمية مدرســة يف الرّقــة بـــ"دار أم الــرابب هيلــة القصــري للعلــوم الشــرعية"، كنايــة 

عن املكانة الي أصبحت حتتلها يف أوساط النساء اجلهادايت382.

ُولــدت هيلــة حممــد القصــري، يف مدينــة بريــدة يف منطقــة القصيــم، يتيمــة األب، 
وعاشــت يف منــزل أخيهــا غــري الشــقيق، ومتيّــزت خــالل فــرتة الدراســة بصــورة واضحــة، إذ 
تتحــدث هــي عــن نفســها "  كنــت متفوقــة دراســيًا، وال أقبــل أبقــل مــن املركــز األول 
يف ســنوات دراســي، بــل إنــي كنــت أشــفق علــى مــن حتصــل علــى املركــز الثــاين 
وأتعجــب مــن كوهنــا تســتطيع أن تبتســم رغــم إخفاقهــا يف نظــري، فــأان امــرأة ال أقبــل 

إال ابملركز األول منذ بداية تعليمي وحى التحاقي ابجلامعة"383.

حصلــت هيلــة علــى إعجــاب معلماهتــا يف املدرســة، ووصلــت إىل كليــة الرتبيــة، 
وختصصــت يف دراســة اجلغرافيــا، ويف أثنــاء ذلــك أخــذت تنحــو أكثــر حنــو خــّط التديّــن، 
مــع املطالعــة والتنويــع يف القــراءات، إىل أن بــدأت تســمع عــن شــخصية مثــرية للجــدل يف 
األوســاط املتدينــة يف بريــدة، وهــو عبدالكــرمي احلميّــد، الــذي تــرك حيــاة الــرتف وعملــه يف 
شــركة أرامكــو، وختّلــى عــن ذلــك كلــه، وســكن منــزاًل بدائيــاً مــن الطــني، يف حــّي اخلبيبــة 
يف بريــدة، وأصبــح يعطــي دروســاً دينيــة حيضرهــا عــدد كبــري مــن الشــباب، الذيــن أتثــروا 

382  انظر عن مدرسة دار أم الرابب للعلوم الشرعية، الرابط التايل:

goo.gl/T6aZgf 
383  انظر: تقرير بعنوان "السعودية األرملة اليتيمة أم الرابب هيلة القصري"، موقع أحوال املسلمني، 

2 مايو، 2015، على الرابط التايل: 
goo.gl/A74DLt

وكذلــك مقابلتهــا مــع صحيفــة الــرايض بعنــوان "هيلــة القصــري ترتاجــع عــن أتييــد التنظيــم وترفــض الفكــر 
http://www.alriyadh. التــايل:  الرابــط   ،2015 نوفمــرب   8 الداعشــي"؟، 

com/1098304

)      (

)      (

http://www.alriyadh.com/1098304
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به384.

القاعــدة  إىل  أقــرب  فهــو  بعــد،  مــن  أكثــر  بــني  جتمــع  احلميــد  شــخصية  كانــت 
واجلهاديني والسلفيني الراديكاليني، وله عشرات املنشورات يف أتييد طالبان ويف مناصرة 
الفكــر الســلفي اجلهــادي، وهــو   مــن زاويــٍة أخــرى- زاهــد، يقاطــع الكهــرابء والســيارات 

ويرفض التعامل مع النقود وأشكال احلياة احلديثة، ويعتمد على اخليل يف تنقالته385.

أتثــرت هيلــة خــالل دراســتها اجلامعيــة مبــا كان يكتبــه احلميــد، وقــرأت مجيــع كتبــه 
ومنشــوراته، واســتمعت إىل خطبــه ومواعظــه، وتشــكل جــزٌء كبــري مــن شــخصيتها الالحقــة 
بناًءعلى هذا التأثر. وجند يف ســريهتا، الي نشــرهتا مواقع ســلفية جهادية، إشــارات مهمة 
فكــر  مــن  انتقلــت  القــراءة، حيــث  هبــذه  الــي حدثــت عندهــا  التحــول"  "نقطــة  علــى 
اإلخــوان املســلمني إىل الفكــر الســلفي "حــى أهنــت )أي هيلــة( مجيــع مــا كتبــه الشــيخ 
)أي عبدالكــرمي احلميــد( يف فــرتة وجيــزة، ممــا ســاعد علــى حــرف مســار تفكريهــا مــن 
منهــج اإلخــوان املســلمن إىل منهــج أهــل الســنة واجلماعــة والســلف الصــاحل. حــن 
خترجــت مــن اجلامعــة كانــت قــد فصَّلــت شــخصيتها ومســت طريقهــا ومنهجهــا يف 

احلياة على ما استفادته من كتب ورسائل الشيخ عبد الكرمي احلميد"386.

384  انظــر: الســعودية األرملــة اليتيمــة، مرجــع ســابق، ويتضمــن التقريــر صــور عــن شــهادات معلمــات 

درســن هيلــة بتفوقهــا وأبخالقهــا، وانظــر كذلــك الســرية الــي كتبــت عنهــا مــن قبــل املواقــع الســلفية 
اجلهادية بعنوان "الشهد املذاب يف سرية أم الرابب"، على الرابط: 

2e3htp/goo.gl
385  انظــر: تقريــر صحيفــة الوطــن الســعودية "هيلــة ومحيــد الــزواج بــرايل واهلــدف ضــخ املاليــني"، 9 

يونيو 2010، ميكن الوصول إىل التقرير عرب الرابط التايل: 
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleI

وكذلك سريته على موقع ويكيبيداي، الرابط التايل: 
goo.gl/wir11K

وكذلــك: منصــور النقيــدان، عبدالكــرمي احلميــد مــن مرتجــم يف أرامكــو إىل زاهــد يســكن الطــني وال 
يركب السيارة، صحيفة الوطن، 22 ديسمرب 2002. 

386  انظــر ســريهتا يف مقالة:"الشــهد املــذاب يف ســرية الداعيــة أم الــرابب فــرج هللا كربتهــا"، مــن قبــل 

املتعاطفني معها من اجلهاديني، على الرابط التايل: 

)      (

)      (

)      (

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=5977&CategoryID=5
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خترجــت مــن الكليــة ابمتيــاز وتفــوق، وبــدأت تعــّد لدراســة املاجســتري، وتوظّفــت 
مشــرفة علــى املصلــى يف إحــدى مــدارس بريــدة، وكانــت تعطــي دروســاً دينيــة ومواعــظ يف 
املصليــات واجلمعيــات وامللتقيــات النســائية. ازداد تعلّــق هيلــة أبفــكار عبدالكــرمي، وعدلــت 
أمــر  ذلــك  أّن  العتبارهــا  اجلامعيــة،  شــهادهتا  ومّزقــت  املاجســتري،  إكمــال  فكــرة  عــن 

دنيوي387.

مل تقبــل هيلــة كّل مــن تقدمــوا خلطبتهــا، وكانــت تقــول ألهلهــا أهّنــا تريــد الــزواج مــن 
الشــيخ عبدالكــرمي احلميــد، األمــر الــذي مســع بــه أحــد طالبــه، فســاهم يف عمليــة التواصــل 
بينهمــا وإمتــام الــزواج. رفــض أهلهــا زواجهــا مــن احلميــد، لفــرق العمــر بينهمــا )22 عامــاً(، 
هــو مــن مواليــد 1943، وألنّــه متــزوج ولــه أربعــة مــن األبنــاء والبنــات، ابإلضافــة إىل أّن 
عائلتهــا ذات مكانــة مرموقــة، وأشــقاؤها علــى درجــات عاليــة مــن التحصيــل األكادميــي.

إاّل أهّنــا أصــّرت علــى قرارهــا وتزوجتــه ابلفعــل يف العــام 2003 )كان عمرهــا 38 عامــاً(، 
بعــد  أن طّلقهــا  إىل  قرابــة 8 شــهور،  بدائيــة  معــه يف حيــاٍة  الطيــين  بيتــه  وعاشــت يف 

ذلك388.

يعكــس إصــرار هيلــة علــى الــزواج مــن احلميــد، وهــو يف هــذه احلالــة مــن الزهــد 
والتقشــف والراديكاليــة، طبيعــة التحــول الروحــي والنفســي الــذي حــدث هلــا، خاصــة وأهّنــا 
مــن عائلــة ميســورة احلال.كمــا إّن إصرارهــا علــى هــذا الــزواج الصعــب ينــّم عــن قناعــات 
دينيــة وفكريــة راديكاليــة لديهــا، علــى الرغــم مــن أهّنــا ليســت يف ســّن صغــرية، بــل يف هنايــة 
الثالثينــات مــن العمــر، وكانــت داعيــة وهلــا مواعــظ ودروس دينيــة، أي أهّنــا دخلــت يف 
طــور التأثــر ابلراديكاليــة اإلســالمية قبــل زواجهــا الثــاين، مــن أحــد أفــراد القاعــدة، كمــا 

goo.gl/frUs19
387  املرجع السابق.

388 هيلــة القصــري مزقــت وثيقــة خترجهــا وحاولــت اإليقــاع بطالبــات بريــدة تزوجــت ممــن يرفــض احليــاة 

مث من مطلوب أمين، موقع الوطن أون الين،  5 يونيو 2010، على الرابط التايل:
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?Arti-

cleID=5367

)      (

)      (
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سنذكر الحقاً.

 مل تتــذوق هيلــة طعــم احليــاة الزوجيــة يف جتربتهــا القصــرية مــع احلميــد، كمــا تعــرتف 
هــي نفســها، وتــوىّل هــو تزوجيهــا مــن أحــد طالبــه، حممــد الوكيــل، يف هنايــة العــام 2004. 
القاعــدة  وأعضــاء  الســعودية  الســلطات  بــني  الســاخنة  املواجهــات  عــاَم  ذلــك  وكان 
الناشــطني هنــاك. ومل ميكــث زوجهــا اجلديــد معهــا أكثــر مــن 6 شــهور، حــى اضطــر إىل 
االختبــاء والتــواري لشــهرين، هــرابً مــن األمــن، إىل أن متكنــوا مــن قتلــه بعــد ذلــك يف حــّي 
التعــاون يف مدينــة الــرايض، خــالل مواجهــة مســّلحة، ليــرتك رابب اليتيمــة )الــي ُولــدت 

دون أن تعرف أابها(، ولتصبح أّم الرابب يتيمة وأرملة389.

ابلرغــم مــن قصــر املــّدة الــي قضتهــا هيلــة مــع زوجهــا الثــاين، إالّ أهّنــا تعّلقــت بــه 
كثــرياً، وأحبتــه، لذلــك ُصدمــت وأتثــرت كثــرياً مبقتلــه. ويبــدو أّن مــا حــدث معــه قــد دفعهــا 
أكثــر إىل "النــادي االجتماعــي" للجهاديــني، لتصبــح فاعلــة أكثــر يف أوســاط القاعــدة، 
الــي ينتمــي إليهــا زوجهــا. ونقــرأ مــا بــني ســطور التســريبات اإلعالميــة لألجهــزة األمنيــة 

السعودية، قناعتهم أبّن جتنيدها يف القاعدة قد مّت على يّد زوجها، قبل مقتله.

نشــطت هيلــة بعــد ذلــك يف أوســاط الســلفية اجلهاديــة؛ وكانــت فــرتة مواجهــات 
 .2009-2004 العــام  منــذ  الســعودية،  يف  مشــهودة  وقتــل  وتفجــريات  واعتقــاالت 
وكانــت تــزور العائــالت الــي قتــل أبناؤهــا يف الداخــل أو اخلــارج وتواســيهم، وتشــاركهم 
تلــك املناســبات. وتوتــرت عالقتهــا ابلســلطات الســعودية، خباصــة بعــد ســفر صديقتهــا 
إميــان الشــهري، إىل اليمــن، واقتنــاع الســلطات الســعودية بوجــود عالقــة هليلــة القصــرية 

بعملية التهريب.

اختفــت هيلــة مــع ابنتهــا رابب )منــذ العــام 2008( ختفيــاً عــن عيــون األجهــزة 
األمنية، إىل أن مت إلقاء القبض عليها يف 24 آذار/ مارس 2010، حيث قامت قوات 
األمــن مبحاصــرة منــزل حممــد املعتــق، يف حــّي اخلبيبــة يف مدينــة بريــدة، واعتقلــت، يف 

389  انظر: السعودية األرملة اليتيمة أم الرابب هيلة القصري، موقع الصفوة، 2 مايو 2015، على 

الرابط التايل: 
goo.gl/H13Vij

)      (
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منتصــف الليــل، كل مــن فيــه مــن نســاء ورجــال، وقامــت برتحيــل هيلــة القصــري مــع ابنتهــا 
الصغرية رابب )قرابة 5 أعوام(، يف طائرة لياًل إىل الرايض، وجرى التحقيق معها هناك. 
وأُطلــق ســراح طفلتهــا بعــد مــّدة مــن إبقائهــا معهــا يف الســجن، مث أعلنــت الســلطات 

السعودية عن اعتقال القصري ضمن جمموعة إرهابية تضم 101 شخصاً.

بعــد عامــني قامــت احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة، الــي أسســتها الســعودية للنظــر يف 
قضااي اإلرهاب، ابحلكم على هيلة القصري ابلســجن 15 عاماً تعزيراً )أي ضمن عقوبة 
التعزيــر يف التشــريع اإلســالمي، الــذي يســتند إليــه القضــاء الســعودي(. وُوجهــت هلــا 18 
هتمــة، مــن بينهــا االنتمــاء إىل تنظيــم القاعــدة، وتبــين فكــر اخلــوارج، ومســاعدة القاعــدة 
بتقــدمي خدمــات لوجســتية، والقيــام بعمليــة غســيل أمــوال عــرب مجــع التربعــات وإرســاهلا إىل 

القاعدة يف اليمن. 

لقــي اعتقــال هيلــة القصــري صــدًى واســعاً لــدى أنصــار تنظيــم القاعــدة يف حينهــا، 
وكتبــت رفيقتهــا )الــي ســنتحدث عنهــا اتليــاً( وفــاء الشــهري يف جملــة "صــدى املالحــم" 
)الــي يصدرهــا تنظيــم القاعــدة يف اجلزيــرة العربيــة- اليمــن والســعودية، العــدد 13( بعنــوان 
" أحّقــاً ٌأســرت اي أم الــرابب؟"390. وقــد بثــت قنــاة العربيــة تســجياًل صوتيــاً للرجــل الثــاين 
يف تنظيــم القاعــدة يف اجلزيــرة العربيــة، ســعيد الشــهري، بعــد ثالثــة أشــهر مــن اعتقــال 

القصري، يتوعد فيه السعودية بقتل شخصيات مهمة انتقاماً العتقاهلا391.

 4( وفاء الشهري: البيان رقم )1( 
مــن  الســعودية،  خــارج  إىل  هتاجــر  ســعودية  امــرأة  أول  الشــهري  وفــاء  كانــت 
الســعودايت اجلهــادايت املعروفــات، ومُيثّــل "نفريهــا" البيــان رقــم )1( لظاهــرة املهاجــرات 

390  انظــر: القاعــدة يف جزيــرة العــرب تتبــى قضيــة املعتقلــة الســعودية أم رابب، موقــع العربيــة نــت، 

20 مايو 2010، على الرابط التايل:
https://www.alarabiya.net/articles/2010/05/20/109086.html

391  انظــر: تقريــر لصحيفــة الــرايض الســعودية بعنــوان "هيلــة القصــري أخطــر إرهابيــة بيــد األمــن"، 4 

يونيو 2010، على الرابط التايل: 
http://www.alriyadh.com/531976

)      (

)      (

https://www.alarabiya.net/articles/2010/05/20/109086.html
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الســعودايت.إذ مل تُعلــن وفــاء اليحــىي عــن ســفرها )"نفريهــا" حبســب األدبيــات اجلهاديــة( 
وزواجهــا مــن الزرقــاوي، خبــالف وفــاء الشــهري الــي أعلــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب 
رمسيــاً عــن انضمامهــا إىل زوجهــا، ســعيد الشــهري، الــذي تــوىل ترتيــب عمليــة انتقاهلــا مــن 
الســعودية إىل اليمــن، عــرب خليــة اتبعــة للقاعــدة. إىل أّن أعلنــت الســلطات الســعودية 

القبض عليها وحماكمتها ابلسجن الحقًا392.

ال توجــد معلومــات موثقــة تفصيليــة عــن حيــاة وفــاء الشــهري، قبــل زواجهــا مــن 
الرجــل الثــاين يف قاعــدة جزيــرة العــرب، ســعيد الشــهري، وانتقاهلــا إىل اليمــن يف العــام 
2009. وال نعــرف حــى عمرهــا علــى وجــه الدقّــة، وإن كان الرتجيــح أبن تكــون اآلن يف 
الثالثينيــات مــن العمــر. وهــي مل تكمــل دراســتها، إذ تركــت املدرســة يف املرحلــة املتوســطة، 
مث  يوســف،  منــه طفلهــا  أجنبــت  بعدمــا  طّلقهــا  الــذي  القحطــاين،  ســعيد  مــن  لتتــزوج 
تزوجــت مــن عبدالرمحــن الغامــدي، الــذي قُتــل يف مطــاردة مــن قبــل قــوات األمــن، يف حــي 
اهلــدى يف الطائــف، وكان مطلــوابً النتمائــه خلــالاي القاعــدة، وكانــت قــد أجنبــت منــه ابنتهــا 

"وصايف".

عــادت بعــد ذلــك إىل منــزل والدهــا يف مدينــة الــرايض يف حــّي النســيم، حيــث 
عاشــت طفولتهــا، إىل أن اســتعادت الســلطات الســعودية شــقيقها يوســف، ضمــن دفعــة 
مــن الســعوديني الذيــن مّت اســتالمهم مــن غونتاانمــو ، وتضــم إىل جانــب يوســف، ســعيد 
الشــهري، الــذي ســيخرج مــن الســجن عــرب برانمــج املناصحــة، ويتــزوج مــن وفــاء اليحــىي، 
مث يغــادر إىل اليمــن ليســاهم يف اإلعــالن عــن أتســيس تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب؛ 
الــذي يضــم الســعودية واليمــن، ويصبــح الرجــل الثــاين يف التنظيــم، بعــد اليمــين انصــر 

الوحيشي.

اليمــن، عمــل علــى ترتيــب األمــور الســتقدام  عندمــا غــادر ســعيد الشــهري إىل 
زوجتــه إليــه، وهــو مــا حــدث يف 12 مــارس/آذار 2009،حيــث حتايلــت وفــاء علــى 
أهلها، واستغلت خروجهم من املنزل، وتسللت هي وأطفاهلا الثالثة )يوسف القحطاين 

392  انظر تقرير" والدة وفاء الشهري: ابني استغلت غيايب ولن أساحمها، موقع عاجل اإللكرتوين، 

8 سبتمرب 2009، على الرابط التايل:
http://www.ajel.sa/local/1083981

)      (

http://www.ajel.sa/local/1083981


253 الفصل الثاين: تراجيداي "النسائية اجلهادية" يف السعودية

كان 9 أعــوام، وصايــف الغامــدي 4 أعــوام، وابــن رضيــع هلــا، مــع ابــن شــقيقها عبــد اإللــه 
الشــهري، وكان عمــره يف حينهــا قرابــة 18 عامــاً، بعــد أن ســبقها شــقيقها يوســف إىل 

اليمن مع زوجها سعيد الشهري.

بعــد أن وصلــت إىل اليمــن، أعلنــت القاعــدة عــن إجــراء مقابلــة معهــا، مث نشــرت 
مقالــة هلــا يف جملــة "صــدى املالحــم"، بعــد اإلعــالن عــن اعتقــال صديقتهــا هيلــة القصــري، 
بعنــوان "أحقــاً أســرت اي أم الــرابب". وهــي املقالــة الــي اعتربهتــا التســريبات اإلعالميــة 
القريبــة مــن الســلطات الســعودية الرمسيــة مبثابــة إعــالن رمســي عــن انتمــاء وفــاء الشــهري 

لتنظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية.

قُتــل شــقيقها يوســف، يف أثنــاء حماولتــه التســلل مــن احلــدود اليمينــة إىل الســعودية، 
يف منطقــة جــازان، بعــد اشــتباك مــع قــوات األمــن، يف أكتوبــر/ تشــرين األّول 2010393. 
فيمــا قُتــل ابــن شــقيقها عبداإللــه يف شــهر مايــو/ أاير 2012، يف منطقــة مــأرب يف 
اليمــن، بغــارة جويــة394. أّمــا ابــن شــقيقها اآلخــر، عبداجمليــد فيصــل الشــهري، الــذي حلــق 
هبــم بعــد عامــني مــن ذهاهبــم إىل اليمــن، فقــد قُتــل هــو اآلخــر يف يناير/كانــون الثــاين 

2014، وكان زوجها سعيد الشهري، قد قُتل يف بداية العام 2013395.

ال توجــد معلومــات دقيقــة عــن وفــاء الشــهري وأبنائهــا، بقــدر مــا توجــد رواايت 
متضاربــة مينيــة وســعودية، بعضهــا يتحــدث عــن اعتقاهلــا وتســليمها إىل الســعودية، فيمــا 
تتحــدث رواايت أخــرى عــن إصابتهــا يف قصــف جــوي، يف حــني يؤّكــد بعــض الشــهود 

التحاق ابنها يوسف مبعسكرات املقاتلني يف القاعدة يف اليمن.

393  انظــر تقريــر "الشــهري مــن عضــو يف فرقــة اغتيــاالت إىل جثــة هادمــة جبــازان"، موقــع العربيــة نــت، 

20 أكتوبر 2010، على الرابط التايل:
https://www.alarabiya.net/articles/2009/10/20/88697.html

394  انظــر: انصــر احلقبــاين، مقتــل أصغــر مطلــوب أمــين يف قائمــة الـــ85، عبــد اإللــه الشــهري، 

صحيفة احلياة اللندنية، السبت، 19 مايو 2012، ميكن قراءة اخلرب على الرابط التايل:
http://www.alhayat.com/Details/403703

395  انظــر: انصــر احلقبــاين، مقتــل املطلــوب عبداجمليــد الشــهري، صحيفــة احليــاة اللندنيــة، 17 كانــون 

.http://www.alhayat:الثاين 2014، ميكن قراءة اخلرب على الرابط التايل

)      (
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بعدمــا غــادرت إىل اليمــن، اســتقبلت وفــاء الشــهري رميــا اجلريــش وأروى البغــدادي، 
اللتني سنتحدث عنهما الحقاً، بعدما قررات السري على خطاها يف "النفري".

إىل  أدت  الــي  التحــول  ونقطــة  الشــهري،  وفــاء  منــوذج  حنلــل  اآلن  دعــوان  لكــن 
انتمائها إىل السلفية اجلهادية، مثّ حتّوهلا إىل مطلوبة وهجرهتا إىل اليمن.

تتحــدث الســلطات الســعودية عــن أتثــري زواجهــا مــن كل مــن عبدالرمحــن الغامــدي، 
وســعيد الشــهري علــى فكرهــا واعتناقهــا إليديولوجيــا القاعــدة، فيمــا تتحــدث مصــادر 
أخــرى عــن دور شــقيقها يوســف، الــذي ســاهم يف تزوجيهــا مــن ســعيد الشــهري. لكــن 
زوجهــا األول، ســعود القحطــاين، الــذي طّلقهــا، ميســك خبيــط أدّق مــن تلــك املصــادر 
عندمــا يتحــدث عــن أتثّرهــا الشــديد بشــقيقها ســعد، الــذي كان متواجــداً يف أفغانســتان، 
يف تلــك الفــرتة )2004(. ويعــّد ســعد شــخصية ابرزة يف القاعــدة؛ فقــد كان حارســاً 
ألســامة بــن الدن، ومرافقــاً حلكمتيــار، وعنصــراً فاعــاًل يف القاعــدة، ويعتقــد أنـّـه قُتــل بغــارة 

جوية على منطقة وزيرستان يف العام 2010396.

يبــدو مــن مراجعــة ملــف العائلــة كامــاًل أّن القصــة تتعــدى فقــط شــقيقها ســعد، 
الذي ســافر وهو فًى صغرياً إىل أفغانســتان، يف أواخر حقبة االحتالل الســوفيي، مث عاد 
إىل الســعودية ليتــزوج، قبــل أن يعــود إىل أفغانســتان مــرّة أخــرى. فلشــقيقها اآلخــر جتربــة 
مماثلــة متامــاً لســعد، ابلســفر إىل أفغانســتان، بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 
2001، وقــد اعُتقــل يف أفغانســتان )وكان عمــره 15 عامــاً(، وأمضــى 6 ســنوات يف 
ســجن غوانتنامــو، وكان أصغــر معتقــل هنــاك، قبــل أن تســتعيده الســلطات الســعودية يف 
العــام 2007397، وتطلــق ســراحه الحقــاً، ليؤســس الحقــاً مــع صديقــه ســعيد الشــهري 

396  انظر حول رواية مقتل شقيقها سعد، وعن حياته الرابط التايل:

goo.gl/04YUer
397  انظر تقرير العربية نت، على الرابط التايل:

 ،  https://www.alarabiya.net/articles/2006/04/24/23130.html
وخضــع  العاشــرة  الدفعــة  ضمــن  عــاد  غوانتنامــو..  يف  املعتقلــني  أصغــر  "الشــهري  تقريــر  وكذلــك: 
للمناصحــة يف برانمــج األمــري حممــد بــن انيــف"، موقــع الســكينة، 20 أكتوبــر 2009، علــى الرابــط 

التايل: 
http://www.assakina.com/news/4518.html

)      (

)      (
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وآخرين تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.

ومتتــّد القضيــة، أيضــاً، إىل أبنــاء أشــقائها عبداإللــه وعبداجمليــد، اللذيــن قُتــال، كمــا 
يزالــون يف  مــا  أشــقاء  ثالثــة  لوفــاء  هنــاك.  بعّمتهمــا  التحقــا  بعدمــا  اليمــن،  يف  ذكــران 
الســجن، )فيصــل، مصطفــى ورايض(، منــذ العــام 2003 تقريبــاً، علــى خلفيــة هتمــة 
االنتمــاء هلــذا التيــار، ومعهــم ابــن مصطفــى )راّين( الــذي اعتقــل يف 2009، بتهمــة 
حماولــة اخلــروج مــن الســعودية وااللتحــاق ابجلماعــات املتطرفــة، وكان عمــره حينهــا 15 

عاماً.

تتمثّــل املفارقــة يف أّن والدهــم حممــد مبــارك الشــهري دكتــور عقيــد متقاعــد مــن 
الســلفي  مرتبطــون ابلفكــر  الذكــور )اخلمســة( مجيعــاً  أبنــاءه  أّن  املســلحة، إال  القــوات 
اجلهــادي حبســب الروايــة الرمسيــة، ومعهــم خاهلــم فرحــان عامــر فرحــان )املعتقــل منــذ العــام 
2000 تقريباً(، ومعه ابنه عامر فرحان عامر، املعتقل يف العام 2003، وزوج شقيقتها 
إميان، عبد الغين ســعد حممد الشــهري، املعتقل منذ العام 2003، وســامي محود غرمان 
الشــهري )ابــن ابنــة خالتهــم عائشــة عامــر فرحــان الشــهري(، وعمــر وحممــد حمســن مريــف 
الشــهري، )ابنــا ابنــة خالتهــم األخــرى  نــورة عامــر فرحــان الشــهري(، وزوج ابنــة خالتهــم 

موسى علي سعيد العمري )زوج أشواق فرحان عامر الشهري(.

إذاً، حنن أمام شبكة من العالقات االجتماعية القرابية من الدرجة األوىل والثانية، 
وأمــام حميــط اجتماعــي كامــل تشــّكل حــول وفــاء الشــهري، منــذ البدايــة. ميكــن أن نفهــم 
مــن خــالل هــذا احمليــط االجتماعــي حتّوهلــا إىل الســلفية اجلهاديــة، يف ســّن مبّكــرة، ابلرغــم 
الغامــدي، عضــو  مــن عبدالرمحــن  فلــم يكــن زواجهــا  املتــدين،  التعليمــي  مــن مســتواها 
القاعــدة، مث ســعيد الشــهري، بدايــَة التجنيــد، إذ كان هنالــك أتثــري واضــح وملمــوس 
لعائلتهــا وأشــقائها قبــل ذلــك، وإن كان ارتباطهــا أبعضــاء قاعديــني قــد جــّذر وعّمــق 

عالقتها هبذا االجتاه.

ممــا يعــزز هــذا التفســري أّن أبنــاء أشــقائها، راين )املعتقــل(، وعبداجمليــد وعبداإللــه 
)قتــال يف اليمــن(، وهــم مــن اجليــل اجلديــد يف العائلــة قــد ســاروا علــى الــدرب نفســها. 
ــا نعــرف مــن خــالل مصــادر متنوعــة )قريبــة مــن الروايــة الرمسيــة  ابلرغــم مــن ذلــك وإذا كّن
واجلهاديــة علــى الســواء( أّن كالًّ مــن ســعد ويوســف )أشــقاؤها(، وعبداإللــه وعبداجمليــد 
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)أبنــاء أشــقائها( هــم منخرطــون فعــاًل يف أنشــطة القاعــدة، فــإّن روايــة العائلــة تقــول أبّن 
األمــن بــرّأ أفــراد العائلــة اآلخريــن يف الســجون، إال أّن الســلطات ترفــض اإلفــراج عنهــم، 
وتعاملهــم بصــورة ســيئة، ممــا دفــع العائلــة إىل املشــاركة يف عمليــة تصديــر قضيتهــم إىل 
اإلعــالم، وحماولــة التعريــف هبــا مــن خــالل النشــاط مــع محــالت نســاء املعتقلــني وأهاليهــم 
الــي بــدأت يف العــام 2007، ووصلــت مــع الربيــع العــريب إىل مرحلــة متقدمــة، حــى أهّنــم 
العائلــة مــن  أفــراد  الــرايض ايفطــة كبــرية تطالــب إبخــراج  العائلــة يف  عّلقــوا علــى منــزل 

االعتقال، قبل أن تتدخل السلطات السعودية ابلقوة إلزالة تلك اليافطة.

ــان الســمكري،  ــم اجلــدار": نــدى القحطــاين، أروى البغــدادي، حن  5( "حتطي
جنالء الرومي وبنت جند.

 بعــد أن كســرت وفــاء اليحــىي  ووفــاء الشــهري "اتبو"اهلجــرة، بــدأت مكــوانت 
"اجلــدار النفســي"، اإليديولوجيــة واالجتماعيــة والفقهيــة، تــذوي وتنهــار. فقــد تشــّجعت 
ســعودايت أخرايت على ســلوك املســار نفســه؛ أي اهلجرة إىل اخلارج، والنفري إىل أراٍض 
تســيطر عليهــا اجلماعــات املرتبطــة ابلقاعــدة، ســواء يف اليمــن أو ســوراي. كمــا شــّكل 
وفّــر  ألنّــه  جــذب كبــري،  عامــل  دولتــه  أتســيس  عــن  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  إعــالن 
أرض  بوصفهــا  هنــاك،  إىل  للســفر  للجهــادايت  عديــدة  أخــرى  وحمّفــزات  مســّوغات 
اإلســالم الــي تطبــق القانــون اإلســالمي، بعدمــا انتقــل تعريــف النظــام الســعودي مــن قبــل 
القاعــدة وتنظيــم الدولــة اإلســالمية الحقــاً، مــن خانــة اإلســالم )كمــا كانــت عليــه احلــال 
يف مراحــل مبّكــرة مــن الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات( إىل تعريفــه ابلكفــر لعــدم التزامــه 
القاعــدة  الــوالء والــرباء، أي مواجهتــه  الصحيــح ابألحــكام اإلســالمية، ولنقضــه مبــدأ 

واإلسالميني الراديكاليني وعالقته الودية ابألمريكيني.

ال توجــد معلومــات وافيــة عــن نــدى معيــض القحطــاين، الــي أطلقــت علــى نفســها 
لقــب "أخــت جليبيــب" )نســبة إىل أخيهــا جليبيــب، عبداهلــادي القحطــاين، الــذي هاجــر 
قبلهــا إىل ســوراي والتحــق بتنظيــم الدولــة اإلســالمية هنــاك(، وحلقتــه هــي يف أواخــر العــام 
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2013398، وأعلنت عن وصوهلا إىل أراضي الدولة اإلســالمية. مث حلقها زوجها امللقب 

أبيب حممــد األزدي )ال توجــد معلومــات متوافــرة عــن امســه احلقيقــي(، ويعتــرب مــن الفقهــاء، 
الذيــن كتبــوا وألفــوا دعمــاً لتنظيــم الدولــة، ولــه كتــاب معــروف بعنــوان "أحــوال املعارضــني 
لدولــة املســلمني"399، )وكان مســجواًن يف الســعودية ســابقاً(.كما حلــق هبــم والدهــا أيضــاً، 
وكان مســجوانً هــو اآلخــر، علــى خلفيــة قضــااي أمنيــة هلــا عالقــة ابلقاعــدة. لذلــك كانــت 
نــدى تضيــف إىل وصــف نفســها أبخــت جليبيــب أبهّنــا "ابنــة رجــٍل عظيــم وزوجــة شــيخ 
فاضــل مــن خرجيــات جامعــة يوســف عليــه الســالم، وشــقيقة جُماهــٍد دوالوي )نســبة إىل 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية(". ال تتوافــر معلومــات تفصيليــة عــن والدهــا، إالّ أّن بعــض مــا 
هــو متــاح يشــري إىل أّن امســه معيــض القحطــاين، وأنّــه كان أحــد قــادة تنظيــم القاعــدة يف 

السعودية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه400.

أاثر "نفــري/ هجــرة" نــدى القحطــاين جــداًل واســعاً يف األوســاط الســعودية، وحــى 
الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إىل  هجرهتــن  يعلــّن  اللــوايت  النســاء  أوائــل  مــن  فهــي  اجلهاديــة، 
اإلســالمية )داعــش(، وقــد ســافرت مــن دون وجــود حمــرم، وتركــت ابنــني اثنــني هلــا يف 
الســعودية، وقــد قالــت )يف تغريــدة هلــا علــى تويــرت( " اجتمــع مشلــي بشــقيقي مث زوجــي مث 
الســماوات  عرضهــا  جنــة  موعــدان  فســيكون  قلــي  مــن  قطعــة  اي  أنتــم  وأمــا  والــدي، 

واألرض"401.

398  انظر: ندى القحطاين جماهدة سعودية تنضم إىل داعش بال حمرم، صحيفة حدث اإللكرتونية، 

http://www.hadth.org/39240.html
399  ورد امســه ضمــن قائمــة مــن األمســاء الفقهيــة املؤيــدة لتنظيــم الدولــة، علــى موقــع مقــرب مــن 

التنظيم، على الرابط التايل: 
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.

html
400  انظــر: تقريــر "قوائــم املطلوبــني.. ســالح ســعودي لضــرب اإلرهــاب"، جريــدة الشــرق األوســط 

اللندنية، 10 يونيو 2015.
401  الداخليــة للعربيــة نــت: القحطــاين شــقيق أخــت جليبيــب، العربيــة نــت، 4 يونيــو 2015، ميكــن 

العودة إىل اخلرب عرب الرابط التايل:
au756/vt.ara//:ptth ، وكذلــك: رميــا شــري، أول انتحاريــة ســعودية تنضــم إىل داعــش يف 

)      (

)      (

)      (

)      (

http://www.hadth.org/39240.html
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.html
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.html
http://ara.tv/657ua
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كل ما يتوفر عنها معلومات هو أّن أابها وشقيقها جليبيب وزوجها من املنضوين 
حتــت لــواء القاعــدة، وقــد اعتقــل والدهــا وزوجهــا علــى هــذا األســاس، مث انتقلــوا إىل تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، مــن دون أن تكــون لدينــا معلومــات حــول طريقــة عبورهــم فكــرايً 
ومكانيّــاً مــن القاعــدة إىل تنظيــم الدولــة، وهــي طريــق ليســت ســهلة يف بعــض املناطــق، 
وغالبــاً مــا تتضّمــن انشــقاقات وخماضــات نفســية وفكريــة.إال أّن مقارنــة موضــوع نــدى 
بباقــي الســعودايت اجلهــادايت يدفعنــا للوصــول إىل اســتنتاج )كمــا ســنفّصل الحقــاً( أبّن 
املســافة الفاصلــة بــني القاعــدة وتنظيــم الدولــة اإلســالمية ليســت كبــرية لــدى الســعودايت، 

فمن السهولة مبكان انتقاهلن إىل تنظيم الدولة من "أحضان القاعدة". 

ال نعرف أيّة تفاصيل وافية عن املســتوى التعليمي أو االجتماعي لندى القحطاين 
أو مدينتهــا، إال أّن بعــض التقاريــر اإلعالميــة تصفهــا أبهّنــا طالبــة جامعيــة )أو فتــاة( مــا 
يعــين أهّنــا تقريبــاً يف بدايــة العشــرينيات، فيمــا تصــف هــي حياهتــا قبــل الرحيــل إىل ســوراي 

أبهّنا كانت "حياة راقية"402.

فيمــا تتحــدث تقاريــر أخــرى أبهّنــا كانــت موقوفــة أمنيــاً، وأّن شــقيقها جليبيــب 
)الــذي يبلــغ حاليــاً مــن العمــر قرابــة 21 عامــاً( كان هــو اآلخــر موضوعــاً علــى قائمــة 

املطلوبني األمنيني، قبل هجرهتما من السعودية403.

ال توجــد معلومــات موثوقــة عــن وضــع نــدى القحطــاين، الــي متنّــت أن تنّفــذ عمليــة 

http:// :ســوراي وتثــري اجلــدل، صحيفــة القــدس العــريب، 4 ديســمرب 2013، علــى الرابــط التــايل
www.alquds.co.uk/?p=110069

402  انظــر: "أخــت جليبيــب فتــاة جامعيــة ســعودية تنجــح ابالنضمــام مــع أخيهــا للقتــال يف ســوراي"،  

موقع إخبارية رفحاء، 7 ديسمرب 2016، على الرابط التايل:
.http://www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731

mth
403  انظــر: هــدى الصــاحل، "أخــت جليبيــب هتــدد قنــاة العربيــة عــرب تغريداهتــا"، موقــع العربيــة نــت، 

5 يونيو 2015، الرابط التايل:
  
goo.gl/Fh3CbV

)      (

)      (
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"استشــهادية"، فــور وصوهلــا الرقــة، وإن كانــت مصــادر إعالميــة وسياســية تعتربهــا مــن 
أشــهر نســاء تنظيــم الدولــة، وتتحــدث بعــض التقاريــر غــري املوثوقــة عــن دورهــا يف قيــادة 
كتيبــة اخلنســاء امليدانيــة، وعــن مكانــة خاصــة هلــا يف تنظيــم الدولــة، وختتلــط احلقائــق يف 

هذه القصص ابلدعاايت والتهويل من دورها، أوشيطنتها404.

الحقــاً، اهتمــت الســلطات الســعودية شــقيقها عبداهلــادي أبّن لــه دوراً يف التدبــري 
لعــدد مــن العمليــات الــي شــهدهتا الســعودية يف العــام 2015، وأبرزهــا تفجــريا بلــدة 
القديــح ومســجد العنــود يف الدمــام اللــذان راح ضحيتهــا عــدد مــن املواطنــني، ووضعتــه 

السعودية ضمن 15 آخرين على قائمة املطلوبني. 

وعلى أثر ذلك هددت ندى )يف تغريدة هلا عرب حساهبا يف تويرت( قناة "العربية"، 
وتوعــدت "أخــُت جليبيــب" يف تغريــدات متتابعــة هلــا القنــاة "ابشــروا مبــا يســوء وجوهكــم.. 
فــإن غــداً لناظــره قريــب"، و"أمتــى أن ال تنبحــوا اآلن وتدلســون وتقولــون أخــت جليبيــب 

تتوعد عوام املسلمني ابلتفجري".

واختتمــت هتديداهتــا ابلتهديــد بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة برفقــة شــقيقها ضــد املواطنــني 
الســعوديني الشــيعة إىل جانــب قنــاة "العربيــة" بقوهلــا "أســأل هللا أن يرزقــين أان وشــقيقي 
جليبيــب بعمليــة استشــهادية نثخــن برافضتكــم مث طواغيتكــم مث أنتــم اي مــن دلســتم علــى 

املسلمني إبعالمكم".405

مــن خــالل مــا ســبق، فــإّن أبــرز مســات هــذا النمــوذج هــو قــوة الشــخصية، الــي 
تتضــح مــن خــالل جرأهتــا علــى إعــالن نفريهــا، وخطاهبــا اإليديولوجــي الواضــح املعــادي 
للشــيعة وخصــوم الدولــة اإلســالمّية، األمــر الــذي يؤّكــد علــى أهّنــا مــن عائلــة تنتمــي إىل 
"الشــجرة الفكريــة نفســها"، وابلتــايل تظهــر أتثــريات القرابــة يف التجنيــد والتنشــئة بوضــوح، 

404  انظــر: املــرأة القويــة يف داعــش للداعشــيات: حرضــن أزواجكــن، تقريــر العربيــة نــت، 28 فربايــر 

 .2016
405  هــدى الصــاحل، أخــت جليبيــب هتــدد قنــاة العربيــة يف آخــر تغريداهتــا، العربيــة نــت، 8 يونيــو 

2015، على الرابط: 
goo.gl/CEAq2Q

)      (

)      (
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وعلــى األغلــب فــإّن هــذه البيئــة االجتماعيّــة قــد لعبــت دوراً رئيســاً يف انضمامهــا إىل 
داعش وتبّنيها هذا اخلط.

النمــوذج الثــاين هــي أروى عصــام طاهــر البغــدادي، وهــي جامعيــة، هاجــرت إىل 
اليمــن يف بدايــة العــام 2013، وأعلنــت عــن وصوهلــا إىل هنــاك )بعــد قرابــة 4 أشــهر، أي 
يف أبريل/نيســان 2013( برفقــة شــقيقها أنــس، وابنيهــا أســامة )عامــان وأربعــة أشــهر 
تقريبــاً(، وخدجيــة )قرابــة 9 أشــهر( وابنــة شــقيقها القتيــل حممــد البغــدادي، وهــدى )عمرهــا 

عامان وقرابة 6أشهر(.

ال نعــرف حتديــداً عمــر أروى وال ختصصهــا اجلامعــي، لكــن املعلومــات األخــرى عــن 
اجلويــة  اخلطــوط  مهنــدس يف  هــو  البغــدادي،  طاهــر  ايســني  فوالدهــا  متوفــرة؛  عائلتهــا 
الســعودية، ووالــده )أي جّدهــا طاهــر عصــام البغــدادي؛ الــذي تــويف شــهر يونيو/حزيــران 
2015( هــو مــن عائلــة أرســتقراطية معروفــة يف مكــة، وهــو شــيخ طائفــة داّليل العقــار يف 
مكــة، وعمــدة يف أحــد أحيائهــا املعروفــة )حــّي أجيــاد(، وأشــقاُء والدهــا )هشــام وأمحــد(

من رجال األعمال أيضاً.

أّمــا والدهتــا فهــي هــدى حممــد األهــدل، وتعمــل مشــرفة تربويــة، وتعتــرب عائلــة األهدل 
نفســها مــن األشــراف. وألروى أربعــة أشــقاء، أبرزهــم حممــد طاهــر البغــدادي، الــذي قتلتــه 
وهــارابً  مطلــوابً  عندمــا كان  األّول 2010،  ديســمرب/كانون  الســعودية يف  الســلطات 

منهم، وزعمت الرواية الرمسية أبنّه كان متخفياً يف زي امرأة.

وشــخصية شــقيقها حممــد )وهــو الشــقيق األكــرب للعائلــة( قــد متثّــل مفتاحــاً مهمــاً يف 
فهــم منــوذج أروى، فهــو مــن مواليــد مدينــة ينبــع يف الســعودية )ولــد منتصــف الثمانينيــات 
مــن القــرن املاضــي(، ودرس يف جــدة، حيــث كانــت تعيــش عائلتــه نظــراً لطبيعــة عمــل 
والدتــه ووالدتــه، وبــدأ الدراســة يف جامعــة أم القــرى، ولكــن اعتقــل يف العــام الثــاين مــن 
دراســته )قرابــة العــام 2004(، بعــد مدامهــة منــزل عائلتــه. ووفقــاً لروايــة زوجتــه وعائلتــه فــإّن 
الســبب كان جمــرد شــبهة لوجــود رقــم هاتــف أحــد املطلوبــني يف هاتفــه، لكــن عمــه هشــام 
البغــدادي يعــرتف يف لقــاء صحــايف الحــق أبّن حممــداً كان متشــدداً منــذ الصغــر، وأّن 
العائلــة كانــت تالحــظ ذلــك، حــى أّن عمــه اضطــر يف إحــدى املــرات إىل طــرده مــن 

منزله، نظراً النتقاده وجود صور مجعت عمه مع انئب الرئيس األمريكي حينها.
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ُســجن حممــد ملــدة أربعــة أعــوام، وكان عمــره قرابــة 20 عامــاً، وخــرج مــن الســجن 
وعمــره 24 عامــاً، مث مكــث ســنة يف اســرتاحة خمصصــة لتأهيــل املعتقلــني اإلرهابيــني 
الســابقني مــن قبــل وزارة الداخليــة، وتــزّوج خــالل تلــك الســنة مــن أفنــان )وهــي فتــاة 
مصريــة(. قامــت الســلطات برتحيــل عائلتهــا خــالل فــرتة اخلطبــة، لوجــود قضيــة أمنيــة 
)متعلقــة بقضــااي اإلرهــاب علــى شــقيقتها(، لكّنهــا   أي الســلطات األمنيــة الســعودية- 
أعــادت العائلــة، ومت زواج حممــد مــن أفنــان، وأمضــوا فقــط 6 أشــهر معــاً، قبــل أن تطلــب 
املباحــث حممــداً، ويهــرب منهــم خشــية االعتقــال، ويوضــع علــى قائمــة املطلوبــني.مثّ مّت 
اعتقــال والــده للضغــط عليــه لتســليم نفســه، قبــل أن يتــم قتلــه يف ديســمرب/ كانــون األول 

2010، بعد يوٍم واحد على والدة ابنته هدى البغدادي.

ــل مقتــل حممد"نقطــة حتــول" كبــرية يف مســار العائلــة أبســرها. لكــن قبــل ذلــك،  مّث
كانــت أروى نفســها قــد مــّرت بـ"طقــوس العبــور" إىل الســلفية اجلهاديــة، فقــد اعتقلــت يف 
املــرّة األوىل يف شــهر رمضــان، أي بعــد أايم مــن اعتقــال شــقيقها حممــد )قرابــة العــام 
2004(، وكانــت يف منــزل جدهــا لوالدهتــا الســيد حممــد األهــدل، وفقــاً لروايــة املتعاطفــني 
مع العائلة. وكانت حينها صغرية يف العمر )غري معروف عمرها(، ومكثت يف االعتقال 
أقــل مــن شــهر، مث مّت اإلفــراج عنهــا. وكان ســبب االعتقــال هــو أتثرهــا ابألفــكار اجلهاديــة 

)أو الفئة الضالة كما تطلق عليها السلطات السعودية(406.

وفقــاً هلــذه الروايــة، فــإّن أروى البغــدادي قــد بــدأت منــذ مرحلــة مبّكــرة ابلتأثــر هبــذا 
الفكــر )وقــد يكــون مثــة دور لشــقيقها حممــد، إذ مــا تــزال تضــع صورتــه علــى حســاهبا 
الشــخصي علــى موقــع التويــرت، بوصفهــا شــقيقة الشــهيد(. وغــداة خــروج شــقيقها حممــد، 
فــرتة الســجن، وهــو ايســني عبيــد  أقنعهــا ابالقــرتان مبعتقــل ســعودي كان معــه خــالل 
العمــري؛ وهــو أحــد املقاتلــني الســعوديني،ذهب صغــرياً إىل أفغانســتان، وقاتــل إىل جــوار 
"اجملاهديــن" هنــاك، ضــد القــوات الســوفيتية، مث انتقــل إىل البوســنة واهلرســك، وبعــد أن 
عــاد إىل الســعودية مت اقتيــاده مــن املطــار إىل الســجن يف قرابــة العــام 2001ـ وبقــي إىل 
اآلن يف الســجن ابلرغــم مــن مضــي 16 عامــاً، وتقــول مصــادر العائلــة أنـّـه أمضــى العقوبــة 

406  انظــر حــول اعتقاهلــا للمــرة األوىل وتفاصيــل اعتقــال العائلــة، الرابــط التــايل لفيلــم قصــري متعاطــف 

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-معهم
)      (

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ
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املقــررة )10 أعــوام(، لكــن الســلطات ترفــض اإلفــراج عنــه407. وكانــت أروى قــد تكفلــت 
بثالثة أيتام، يعيشون معهم يف املنزل، مصطفى، ايسني ووليد.

ملــاذا اعتــربان مقتــل حممــد يف حمافظــة الدواســر )علــى بعــد 300 كيلــو مــرت جنــوب 
الرايض( نقطة حتول يف مسار العائلة أبسرها، وأروى البغدادي حتديداً؟

ألّن العائلــة كلهــا اعتقلــت خــالل مرحلــة هروبــه، وبعــد مقتلــه. فوالــده اعُتقــل بعــد 
هروبــه مباشــرة، وبقــي يف الســجن إىل مــا بعــد مقتلــه بســتة أشــهر، فيمــا اعُتقلــت زوجــة 
القتيــل بعــد أن أجنبــت مباشــرة، مــع والدهــا ووالدهتــا، واقتيــدت إىل الســجن، ومكثــت فيــه 
شــهوراً عديــدة. وكذلــك األمــر مــع عائلــة عصــام البغــدادي الــي مّت اعتقــال مجيــع أفرادهــا؛ 
حــى اخلادمــات املغربيــات اللــوايت يعملــن لــدى العائلــة، اعتقلــوا، وفقــاً هلــذه الروايــة، ومت 

تسفريهن بعد تدخل السفارة املغربية بشهور408.

 أّمــا أروى فتــم اعتقاهلــا يــوم مقتــل شــقيقها، وهــي حامــل يف الشــهر الثامــن، مــن 
زوجهــا املعتقــل ايســني العمــري، وأجنبــت ابنهــا أســامة يف الســجن، ومحلــت خبدحيــة وهــي 
يف الســجن. وبعــد مــّدة مّت أخــذ رضيعهــا منهــا وتســليمه لوالدهتــا. وبقــي شــقيقها أنــس 
معتقــاًل، خــالل تلــك الفــرتة، بتهمــة حماولــة االلتحــاق بتنظيــم القاعــدة يف العــراق، وبقــي 
جثمــان شــقيقها يف ثالجــة يف وزارة الداخليــة، ترفــض الســلطات تســليمه ألهلــه، حــى 
منتصــف العــام 2013! كمــا مّت إعــادة األيتــام الذيــن تكّفلــت هبــم إىل ملجــأ األيتــام 

واهُتمت مبحاولة جتنيدهم، ابلرغم من أهّنم صغار يف العمر.

الروايــة الرتاجيديــة ألروى تزعــم أبهّنــا تعّرضــت إليــذاء نفســي خــالل فــرتة الســجن، 
منــذ ديســمرب/ كانــون األّول 2010 إىل يونيو/حزيــران 2012؛ أي إهّنــا ُســجنت قرابــة 
مــت مــن قبــل الســّجاانت أبهّنــا تطاولــت عليهــن بشــتائم، أي إّن  العامــني والنصــف. واهتُّ
ُأخــذ منهــا، وشــقيقها  الفتــاة، فرضيعهــا  علــى هــذه  الســجن كانــت قاســية جــداً  فــرتة 

407  املرجع السابق.

408  انظر رواية والدهتا على موقع كشكول اخلليج، 8 أبريل 2013، الرابط التايل: 

goo.gl/IG1lRG

)      (

)      (
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مقتول، واآلخر مسجون، وكانت حاماًل اببنتها خدجية409.

الــي  التواصــل االجتماعــي، واالعتصامــات  الكبــرية علــى مواقــع  جنحــت احلملــة 
انطلقــت حتــت شــعار "فكــوا العــاين"؛ أي أطلقــوا املعتقلــني، يف الضغــط علــى الســلطات 
الســعودية لإلفراج عن أروى البغدادي بكفالة والدها وشــقيقها مجيل )الذي كان يدرس 
الرتبيــة يف األردن، وختــرج مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، كليــة األمــرية رمحــة، يف مدينــة 
الســلط(410، لكــن شــريطة أن ختضــع للمحاكمــة يف احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة بقضــااي 
بتلــك  لاللتحــاق  الصغــار  وبتجنيــد  الضالــة  الفئــة  إىل  ابالنتمــاء  واهّتمــت  اإلرهــاب، 
حنــان  أبنــاء صديقتهــا  بســفر  معرفتهــا  علــى  وابلتســرت  احلــكام،  وبتكفــري  اجلماعــات، 

مسكري إىل اخلارج للقتال مع القاعدة411.

اســتمّرت هــذه املرحلــة ســتة أشــهر، نشــطت خالهلــا أروى علــى مواقــع التواصــل 
الــي حلقــت هبــا،  الشــديد ابملعــاانة  بوضــوح أتثرهــا  االجتماعــي )التويــرت(، وكان ابدايً 
ومبــدى الغضــب علــى الدولــة، وبوجــود مشــكلة مســتمرة يف جلســات احملاكمــة الــي كان 

يفرتض أن حتضرها.

تناولت أروى يف تغريداهتا املكثفة خالل شــهر أغســطس/ آب، على موقع تويرت، 
الذهبــان يف جــدة،  الســجن، وكيفيــة اعتقاهلــا، ومعاانهتــا يف ســجن  املريــرة يف  جتربتهــا 
حنــان  مــع  للمحاكمــة  الــرايض  يف  احلائــل  ســجن  إىل  حامــل  وهــي  ابلطائــرة  ونقلهــا 
الســمكري، وكيــف أهّنــا تعّرضــت للضــرب خــالل فــرتة االعتقــال، وامتنعــت عــن الطعــام، 
مث كيــف مت تفريقهــا عــن ابنهــا الرضيــع، إبعطائــه لوالدهتــا الــي مت اإلفــراج عنهــا. وعــدم 

التزام املسؤولني بتعهدهم ابلسماح هلا برؤيته مرتني أسبوعياً.

409  انظر: أروى بغدادي من هي وما قصتها؟ على الرابط التايل:

goo.gl/iE3lL6
410  انظر حول شقيقها مجيل، الرابط التايل: 

/http://www.bau.edu.jo/UserPortal
411  تتحدث أروى البغدادي على صفحتها على التويرت عن هذه التهم

https://twitter.com/arwa_baghdadi?lang=ar

)      (

)      (

)      (

http://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Wall.aspx?userid=30712031548
http://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Wall.aspx?userid=30712031548
https://twitter.com/arwa_baghdadi?lang=ar
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شــرحت أروى، يف عشــرات التغريدات، تفاصيل مرحلة الســجن، الي تركت، كما 
هــو واضــح، نــدوابً نفســية كبــرية عليهــا، وخلقــت عــداًء يف داخلهــا للســلطة، أو عززتــه 
علــى األقــل مقارنــة ابملرحلــة الســابقة. مث جنــد بتحليــل حســاهبا علــى التويــرت أهّنــا انقطعــت 
ثالثــة أشــهر حــى شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين 2013 عــن التغريــد، وعندمــا عــادت أوحــت 
بتغريداهتــا أبّن االنقطــاع كان حتــت الضغــوط عليهــا وعلــى عائلتهــا بعــدم التغريــد واحلديــث 

عن جتربتهم، من قبل السلطات السعودية412.

مث انقطعــت عــن التغريــد، مــرّة أخــرى، منــذ شــهر يناير/كانــون الثــاين إىل 1 أبريــل/
نيســان 2013، عندمــا أعلنــت أبهّنــا وصلــت إىل أرض اليمــن، بتغريــدة رســالة إىل وزيــر 
الداخليــة حينــذاك، حممــد بــن انيــف تســتبطن   أي الرســالة- حجــم الغضــب والشــعور 
ابلعــداء جتــاه الدولــة، إذ تقــول فيهــا "رســالة إىل الطاغيــة اهلالــك ابــن اهلالــك حممــد بــن 
انيــف أبشــرك أين نفــرت إىل أرض اليمــن وقبائلهــا اجملاهــده احلــرة رغــم أنفــك وأنــف 

أسيادك"!413

ويف اليــوم نفســه، غــّردت أروى مبجموعــة مــن التغريــدات الــي تتحــدث فيهــا عــن 
أمستهــم  مــا  وجــود  وإىل  اليمــن،  أرض  إىل  خرجــت  عندمــا  والكرامــة  ابحلريــة  الشــعور 
بـ"األنصــار" والقبائــل الــي ال تســّلم النــاس، مث فّســرت نفريهــا أبهّنــا ال تريــد "اجلهــاد خلــف 
شاشــات الكمبيوتــر"، وحتدثــت عــن دور املــرأة خماطبــة الرجــال ابلقــول "  وأبلــغ شــباب 

أمي الذين تركوا ساحات اجلهاد وأفرغوها أنكم تركتموها لنا نكمل فراغكم" . 

مث تكشــف عــن رغبتهــا املكبوتــة ابلثــأر، بقوهلــا " ســنثأر لدمــك اي أخــي حممــد 
وســنخرج جثتــك مــن بــني أيديهــم وختــرج عزيــزاً حيــاً وشــهيداً إبذن هللا. ونشــرت تغريــدة 
"رســالة إىل املعتقــالت الســعودايت" تقــول فيهــا: "إىل أخــوايت يف ســجون اجلزيــرة ســنثأر 

لكم وسنحرركم أبانس املوت أحب إليهم من احلياة فاستبشروا ابخلري".

 وتوّجــه رســائل إىل والدهــا ووالدهتــا، مث إىل زوجهــا ابلقــول " إىل زوجــي العزيــز 
دفنــت شــوقي وميمــت حنــو اجلهــاد؛ قــدويت نســيبة حينمــا ذادت عــن النــي حــى أدميــت 

412  املرجع السابق.

413  املرجع السابق.

)      (

)      (
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عندمــا هــرب الرجــال". و" زوجــي العزيــز أضحــت جــراح املســلمني تدميــين فأصبحــت بــني 
خيارين إما فراقك والنفري،أواخلذالن والنعيق مع القاعدين"414.

وحتدثــت مــع والدهتــا هاتفيــاً يف أبريــل/ نيســان 2013، كمــا نقلــت ذلــك والدهتــا، 
وأكــّدت هلــا أهّنــا مــع شــقيقها أنــس وأبنائــه وزوجتــه يف اليمــن، ومــع ابنــة شــقيقها القتيــل 
حممــد، ولكــن والدهتــا بقيــت مصــرّة علــى أهّنــا معتقلــة لــدى األمــن الســعودي وأن األمــن 

قد طلب منها إجراء ذلك االتصال.

انقطعــت بعــد ذلــك عــن التغريــد مــن 1 أبريل/نيســان 2013 إىل 16 يناير/كانــون 
الثــاين 2014، أي قرابــة 8 أشــهر لتغــرد، بعــد ذلــك، ثــالث تغريــدات فقــط، وكانــت 
آخــر تغريــدة هلــا تقــول فيهــا " وأســأل هللا أن ينصــر إخواننــا يف الشــام وجيمــع كلمتهــم 

ويقاتلوا اليهود؛ عجمهم وعرهبم آل سعود". 

منــذ تلــك الفــرتة ) قرابــة ثالثــة أعــوام حــى صــدور هــذا الكتــاب(، ال توجــد أي 
أخبــار موثوقــة عــن أروى البغــدادي وشــقيقها أنــس، وال نعــرف علــى وجــه التأكيــد فيمــا 
إذا كانــت قــد هاجــرت إىل ســوراي، كمــا ســتفعل صديقتهــا رميــا اجلريــش، أم أهّنــا بقيــت 
عنــد وفــاء الشــهري، أم أّن األخــرية قــد هاجــرت، هــي األخــرى، إىل ســوراي بعــد مقتــل 

زوجها سعيد الشهري!

دعــوان حنــاول حتديــد أبــرز معــامل منــوذج أروى البغــدادي؛ فهــي ابنــة عائلــة ثريــة، 
أرســتقراطية، جدهــا وأعمامهــا مــن جهــة األب أغنيــاء ومــن جتــار مكــة الكبــار، ويدينــون 
ابلــوالء للعائلــة املالكــة، كمــا كشــفت تصرحيــات أعمامهــا415. وأخواهلــا مــن األشــراف، 
ومــن العائــالت املعروفــة، كمــا أنّنــا نفهــم مــن تفاصيــل القضيــة أّن العائلــة نفســها ذات 
وضــع اقتصــادي جيــد، فلديهــم خادمــات، وعندهــم أيتــام يتولــون رعايتهــم وتربيتهــم، 
 ،Worcester  وأروى نفسها حتمل اجلنسية األمريكية، فهي من مواليد مدينة ورسسرت

414  املرجع السابق.

415  انظــر: تقريــر "املطلــوب البغــدادي التحــق بقســم الشــريعة جبامعــة أم القــرى والعائلــة تــربأت منــه"، 

جريدة املدينة، 29 ديسمرب 2010، على الرابط التايل: 
http://www.al-madina.com/node/280743)      (

http://www.al-madina.com/node/280743
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يف والية ماساتشوستس يف الوالايت املتحدة األمريكية416.

والداهــا علــى درجــة مــن العلــم والثقافــة، وهــم متعلمــون، وهــي جامعيــة، لكــن قضيــة 
شــقيقها حممــد كانــت األكثــر أتثــرياً علــى مســارها ومصــري العائلــة أبســرها، فقــد شــعرت 
العائلــة ابلظلــم نتيجــة التعامــل القاســي مــن قبــل الســلطات مــع أفــراد العائلــة مجيعــاً، ومــن 
الواضــح أّن الثالثــة األكثــر ارتباطــاً هبــذا التيــار هــم حممــد وأروى وأنــس، فيمــا ســنجد 
الحقــاً أتثّــر زوجــة حممــد، أفنــان، الــي تلقــب نفســها أبم هــدى البغداديــة، والــي غــرّيت 
صــورة حســاهبا علــى موقــع الفيــس بــوك، ووضعــت علــم القاعــدة، بعــد مقتــل زوجهــا، وهــي 
خمتفية عن األنظار، منذ بداية 2014، وال يعرف فيما إذا كانت قد سافرت مع أروى 

وشقيقها أم ال؟!

ال نعــرف إذا كانــت هنالــك مؤثــرات أخــرى، غــري شــقيقها حممــد، علــى أروى، لكــن   
كمــا ذكــران ســابقًا- فــإّن مقتــل أخيهــا كانــت "نقطــة حتــول" خطــرية. ولتوضيــح ذلــك، لــو 
فرضنــا أن الســلطات عاملتهــم بصــورة خمتلفــة، يف الســجن واالعتقــال، وأّن احملاكمــات 
كانــت علنيّــة، واختلفــت املعاملــة يف الســجن، ولــو كانــت هنالــك تقاليــد قانونيــة واضحــة 
والتــزام مبعايــري حقــوق اإلنســان، فهــل كان مــن املمكــن أن يتغــري املســار، وأال تذهــب 
أروى وشــقيقها أنــس ابجتــاه اهلجــرة وااللتحــاق ابلقاعــدة؟ نعتقــد أبن اإلجابــة بنعــم حمتملــة 
جــداً، يف ضــوء مــا قــرأانه مــن "تصرحيــات" هلــا ولعائلتهــا مســكونة ابملــرارة مــن تلــك التجربــة 

ومعاانهتم خالهلا وبعدها!

املثــال الثالــث هــي حنــان عبــد الرمحــن حممــد مجيــل مسكــري )أم تركــي(، اعُتقلــت يف 
يــوم اجلمعــة 24 ديســمرب/ كانــون األّول 2010، مــن منزهلــا يف حــّي زاهــر يف مكــة، مــع 
أبنائهــا الثالثــة؛ منــور )عمرهــا حينهــا 13 عامــاً، وجــى 8 أعــوام، وعبدالرمحــن 5 أعــوام(، 

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ 416

وكذلــك تقريــر "أهــم مخــس برقيــات مســربة مــن ويكيليكــس عــن السياســة اخلارجيــة الســعودية، إذ 
يتحــدث التقريــر عــن طلــب مــن وزارة اخلارجيــة األمريكيــة لــزايرة أروى البغــدادي يف الســجون بوصفهــا 

معتقلة أمريكية، ميكن العودة إىل املادة على الرابط التايل: 
goo.gl/MY86pL

)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ
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وزوجها حممد فاروقي اجلزائري ) معتقل منذ العام 2004(.

هــت هلــا هتــم  مكثــت يف ســجن ذهبــان قرابــة عــام ونصــف، مــع أبنائهــا الصغــار، وُوجِّ
متعــددة، منهــا إرســال أبنائهــا تركــي ونــّواف إىل أماكــن الصــراع، وجتهيــز ابنهــا اليــزن )الــذي 
اعتقــل يف نقطــة تفتيــش الدواســر 2010( لعمليــة انتحاريــة، دعــم اجملاهديــن األفغــان، 
ورعايــة أســر القتلــى مــن القاعــدة يف الســعودية، واعتنــاق فكــر اجلهاديــني، ومنــع أوالدهــا 

من التعليم يف املدارس احلكومية417.

ومــن التهــم املوّجهــة إليهــا تزويــج عــدد مــن الفتيــات املغــرر هبــن مبســاجني يف قضــااي 
إرهابيــة ومــن ضمــن الفتيــات إحــدى بناهتــا، وهــي حنــني، مــن الســجني حــامت حممــد 

اللهيي؛ املعتقل يف سجن ذهبان من بداية العام 2011. 

كمــا اهتمــت بنيتهــا للهجــرة إىل أرض القتــال يف أفغانســتان مــع أبنائهــا ورغبتهــا يف 
تزويج ابنتها منور من قائد عسكري عريب هناك، وفتح حمالت جتارية مشبوهة وختصيص 
رحبهــا لتمويــل العمليــات اإلرهابيــة، وفتــح ودخــول مواقــع مشــبوهة علــى شــبكة األنرتنــت 
واحملادثــة فيهــا، وحتريــض نســاء املســاجني علــى االعتصامــات أمــام مقــرات الداخليــة؛ كّل 

يف منطقته418.

حكم عليها يف العام 2014 من قبل احملكمة اجلزائية املتخصصة ابلســجن عشــرة 
أعــوام، ومنــع مــن الســفر عشــرة أعــوام أخــرى، وكان قــد حكــم علــى ابنهــا اليــزن بـــالسجن 

لـــ22 عاماً.

وكان أبناؤها الكبار قد غادروا إىل مناطق النزاع يف اخلارج، فقام ابنها البكر تركي 
بعملية انتحارية يف سوق للشيعة يف بغداد )يف العام 2007(، أدت إىل قتل العشرات، 
فيمــا قُتــل ابنهــا نــّواف، امللقــب بـ"الفــاروق" و"أبــو مصعــب" مبدينــة بكتيــكا يف أفغانســتان 

)يف العام 2010(.

417  انظــر: عبــدهللا البارقــي، حنــان مسكــري .. العضــو احلركــي النشــيط الــي لعبــت دورا مفصليــاً يف 

http:// :دعــم القاعــدة، صحيفــة الشــرق اليوميــة الســعودية، 18 أبريــل 2012، علــى الرابــط التــايل
www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090

418  مرجع سابق.

)      (

)      (

http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090
http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090
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ال توجــد معلومــات مفّصلــة عــن حنــان، عمرهــا ومســتواها الدراســي. لكــن وفقــاً 
لالهتامــات احلكوميــة فإهّنــا أخرجــت أبناءهــا مــن املــدارس احلكوميــة، وأرســلت أبناءهــا 
األكــرب ســّناً )تركــي ونــواف( إىل أفغانســتان والعــراق، فُقتــال هنــاك، وأهّنــا منخرطــة يف 
"اجملتمــع اجلهــادي"، إذ تــزوج النســاء مــن اجلهاديــني، كمــا فعلــت مــع ابنتهــا حنــني الــي 
زوجتهــا مــن حــامت اللهيــي. لذلــك فقــد ُوصفــت يف الروايــة اإلعالميــة الرمسيــة الســعودية 

أبهّنا "العضو النشيط" يف احلركة النسائية اجلهادية السعودية419.

وهي، كذلك، رفيقة ألروى البغدادي )الي هاجرت إىل اليمن يف العام 2014(، 
فقــد مكثتــا معــاً يف زنزانــٍة واحــدة، لفــرتة مــن الوقــت يف الســجن، بطلــب مــن أروى 
البغــدادي. وكانــت إحــدى هتــم األخــرية أهّنــا كانــت تعلــم بســفر أبنــاء األوىل إىل اخلــارج 
للقتــال، وتســرتت علــى املوضــوع، ومل تُعلِــم اجلهــات املختصــة. كمــا أّن ابنحنــان اليــزن قــد 
أصيــب واعُتقــل يف املواجهــة الــي وقعــت يف شــهر أكتوبــر/ تشــرين األّول 2010 عنــد 

نقطة تفتيش وادي الدواسر، الي قُتل فيها شقيق أروى حممد البغدادي420.

املثــال الرابــع هــي جنــالء الرومــي، الــي تلقــب أبم الزبــري، مــن ســكان حــي اخلالديــة 
يف مكــة، اعتقلــت يف العــام 2011، وعمرهــا 24 عامــاً، زوجهــا ليــس معروفــاً ابمســه 
الصريــح، ولكــن، مــا هــو معلــوم، هــو أنّــه مــن الذيــن قاتلــوا يف أفغانســتان، وكانــت هــي 
برفقتــه هنــاك، ولقبــه "أبــو حيــدرة"، وأنّــه معتقــل يف الســعودية. وتذكــر املعتقــالت أبّن 
الرومي قد ُعزلت يف ســجن انفرادي خالل األشــهر الســتة األوىل من الســجن، واهنارت 
عصبيــاً مــن الضغــوط، فيمــا تؤّكــد روايــة املتعاطفــني معهــا أبّن اعتقاهلــا جــاء علــى خلفيــة 

عالقتها بكل من أروى البغدادي وحنان مسكري421.

419  املرجع السابق.

420  انظــر: الســلطات الســعودية حتاكــم قاصــراً بتهمــة اإلرهــاب، نــون بوســت، 1 نوفمــرب 2013، 

على الرابط التايل:
http://www.noonpost.net/content/839

421  انظر: سرية السجينة جنالء الرومي، أم الزبري، على الرابط التايل:

http://archive.omaniaa.co/showthread.php?t=468674  ،
وانظــر كذلــك: قمــع الســعودية يصــل إىل مســتوى غــري مســبوق ابعتقــال النســاء، موقــع نــون بوســت، 

https://www.noonpost.net/con :13 أكتوبر 2014، على الرابط التايل

)      (

)      (

)      (
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أّمــا الروايــة الرمسيــة فتتهمهــا بتبــين الفكــر اجلهــادي، مثــل زوجهــا املعتقــل، وتدّرهبــا 
علــى الســالح، والتســرت علــى لقــاءات زوجهــا أبشــخاص يف منزهلــم يف حــّي اخلالديــة يف 
مكــة، وامتالكهــم لألســلحة. وقــد مت اإلفــراج عنهــا يف العــام 2012، مث جــرت حماكمتهــا 

أمام احملكمة املتخصصة يف العام 2014 وحكم عليها بـ9 أعوام سجن422.

يف هنايــة نوفمــرب/ تشــرين الثــاين 2010، أعلنــت الســلطات الســعودية عــن تفكيــك 
19 "خليــة إرهابيــة" ضمــت قرابــة 13 ســيدة، مت القبــض عليهــن، مــن أصــل 149 
معتقــاًل. وإذا كان وجــود هــذا العــدد مــن النســاء املعتقــالت أمــراً الفتــاً، فــإّن الســلطات 
الســعودية اهتمــت ابمــرأة واحــدة منهــن، علــى وجــه خمصــوص، واعتــربت دورهــا مزعجــاً 
ومؤثــراً، خباصــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة. وكانــت تســتخدم ثالثــة أمســاء إلكرتونيــة )بنــت 
جنــد احلبيبــة، األســد املهاجــر، والنجــم الســاطع(. واعتُــرب القبــض عليهــا إجنــازاً أمنيــاً، ابلرغــم 
مــن أّن الســلطات مل تكشــف عــن امسهــا. وتشــري التســريبات اإلعالميــة إىل أنّــه جــرى 

تسليمها ألهلها، من دون تفاصيل واضحة423.

املهم يف األمر أّن "بنت جند"، كما أصبح يطلق عليها إعالمياً، هي   وفقاً للرواية 
الرمسيــة الوحيــدة املتوافــرة- امــرأة يف منتصــف العقــد الثالــث مــن عمرهــا )حــني القبــض 
عليهــا(، متتلــك مهــارة فائقــة ومتقدمــة يف عــامل اإلنرتنــت، وقــد حتّصلــت علــى مســتوى 
تعليمــي متقــدم، وقــد حاولــت الســلطات حماورهتــا ســابقاً، عندمــا كانــت جمهولــة )قبــل 

القبض عليها( من خالل األمساء الومهية الي تستخدمها، لكّنها رفضت ذلك424.

422  انظــر: مــرمي الصغــري وســعاد الشــمراين، جنــالء الرومــي صلتهــا وثيقــة أبروى البغــدادي، جريــدة 

عكاظ، 18 أبريل 2012، ميكن الوصول إىل املادة عرب الرابط التايل:
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%

/D8%B1%D8%A3%D9%8A
423  انظــر: هــدى الصــاحل، مســؤول ســعودي يكشــف عــن تــورط 13 ســيدة خــالل تفكيــك خــالاي 

إرهابية، الشرق األوسط اللندنية، 29 نوفمرب 2010.
424  انظــر: املرجــع الســابق، وكذلــك: الســعودية تعتقــل 149 عنصــرًا مــن القاعــدة وحتبــط 10 

خمططات إرهابية، جريدة األايم، 27 نوفمرب 2010، على الرابط التايل:
http://www.alayam.com/alayam/first/432809/News.html

)      (

)      (

)      (
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أمــا النســاء الثالثــة عشــر، اللــوايت ألقــي القبــض عليهــن، فأعمارهــن بــني الـــ37-28 
عاماً، كما ذكرت املصادر الرمسية السعودية.

6( "نساء بريدة": رميا اجلريش، مي الطلق وأمينة الراشد
 مثّلــت ظاهــرة االعتصامــات واملظاهــرات الــي قادهتــا نســاء املعتقلــني أحــد أهــم 
العوامــل يف تطــّور "ظاهــرة اجلهــادايت" الســعودايت. انطلقــت هــذه االعتصامــات يف 
العــام  يف  العــريب، وحتديــداً  الربيــع  بدايــة  منــذ  العــام 2007، مث شــهدت كثافــة كبــرية 
2012، وصــواًل إىل بدايــة 2013. وقــد أدت إىل اعتقــال النســاء واألطفــال املشــاركني 
يف االعتصامــات، الذيــن يطالبــون ابإلفــراج عــن أزواجهــّن، ممــا ضاعــف مــن حجــم األزمــة 
الــي تعيشــها هــذه النســاء، وخلــق حالــة إعالميــة وشــعبية واســعة متعاطفــة مــع قضيتهــم 

داخل السعودية.

منــت وانتشــرت ظاهــرة االعتصامــات الحقــاً، بســبب جهــود مــّي اجلريــش وزميالهتــا 
مــي الطلــق وأمينــة الراشــد، وتشــّكلت شــبكة اجتماعيــة واســعة مــن زوجــات املعتقلــني 
وذويهم تطالب ابإلفراج عن املعتقلني، وجترّأت مئات النســاء الســعودايت على التظاهر 
وتوقيــع العرائــض وتشــكيل جتمعــات إلكرتونيــة أيضــاً يف ســبيل حتقيــق مطالبهــّن بوجــود 
حماكمــات قانونيــة واضحــة، وإطــالق ســراح املعتقلــني الذيــن انتهــت مــدة حمكوميتهــم، 

وحتسني ظروف املعتقلني داخل السجون425.

  قابلــت الســلطات الســعودية هــذه االعتصامــات مبحاولــة ختويــف وردع القائمــني 
والقائمــات عليهــا مــن االســتمرار فيهــا، وأخــذ تعهــدات مــن أهلهــم، واعتقاهلــم وتوجيــه هتــم 
هلــم. لكــن الظاهــرة مل تتوقّــف، وأصبحــت مبثابــة "حتــدٍّ" بــني الدولــة وأهــايل املعتقلــني، وعــّزز 

من أتثري هذه االعتصامات يف جمتمع حمافظ مغلق ثالثة عوامل رئيسة:

425  انظــر تقريــر خــاص مطــّول عــن االعتصامــات الــي قامــت هبــا نســاء املعتقلــني وتفاصيلهــا، موقــع 

وعي، أرشيف اعتصامات أهايل املعتقلني يف السعودية، 7 مايو 2013، على الرابط التايل: 
/https://w3iteam.wordpress.com/2013/05/07/setinhistor

)      (

https://w3iteam.wordpress.com/2013/05/07/setinhistor/
https://w3iteam.wordpress.com/2013/05/07/setinhistor/
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العامــل األول: هــو عــدم وجــود مؤسســات إعالميــة حمايــدة مســتقلة، فــكان اجلميــع 
الفضائيــة واملكتوبــة،  الــي متســك ابألدوات اإلعالميــة  الســلطات  بــني روايتــني، روايــة 
ومناصــري  اجلهاديــني  روايــة  وبــني  عربيــاً،  حــى  القليــل،  إالّ  منهــا  يفلــت  وال  عمومــاً، 
مجعيــات حقــوق اإلنســان اجلديــدة الــي أتسســت يف الســعودية، والذيــن يعتمــدون علــى 
التواصــل عــرب شــبكة التواصــل االجتماعــي. وكان "التويــرت"، الوســيلة اإلعالميــة األكثــر 
انتشــاراً وتفاعــاًل بــني الســعوديني، أحــد منّصــات احلــرب اإلعالميــة املشــتعلة، وجنحــت 
نســاء املعتقلــني، واملعتقــالت يف اســتخدامها بكفــاءة عاليــة، وبنشــر رســائل عــرب اليوتيــوب 

تتحدث عن معاانهتن وقضيتهن.

العامــل الثــاين: التفاعــل اخلــاص مــع قضــااي النســاء مــن قبــل اجملتمــع الســعودي، 
فخــروج النســاء يف تظاهــرات واعتصامــات هــو أمــر غــري معهــود يف الســعودية، لّكنــه يف 
الوقــت نفســه مثّــل حتــّدايً للرجــال، وأاثر تعاطفــاً واســع النطــاق، وهــو مــا أدركتــه النســاء 
احلرائــر"، و"فّكــوا  مثــل "إالّ  تثويريــة،  لغــة عاطفيــة وشــعارات  فاســتخدمن  الناشــطات 
العــاين"، مــا دفــع برمــوز مــن القيــادات الدينيــة والناشــطني السياســيني إىل التعاطــف معهــن 

ومع قضيتهن، وشّكل ضغوطاً، يف البداية، على احلكومة السعودية.

العامل الثالث: تشــّكل شــبكة اجتماعية قوية بني نســاء املعتقلني وتطوير قدراهتن 
علــى احلشــد والتعبئــة والتجنيــد هلــذه االعتصامــات، األمــر الــذي ظهــر جليــاً مــن خــالل 
ارتفــاع معــدل املشــاركني مــع مــرور الوقــت، وكســر حاجــز اخلــوف لديهــم، ابلرغــم مــن 
اإلجراءات املشــددة والعقوابت املختلفة الي كانت تتخذها الســلطات الســعودية لوقف 

هذه الظاهرة. 

أبــرز هــذه االعتصامــات كانــت يف مدينــة بريــدة، وضمــن هــذا الســياق مــن الضــروري 
أن نقــرأ منــاذج كّل مــن رميــا اجلريــش ومــي الطلــق وأمينــة الراشــد )ورفيقاهتــن(، خباصــة يف 
مدينــة الربيــدة؛ فاالشــتباك األول مــع األمــن يف العــام 2007 مل يثنيهــن عــن املضــي قدمــاً 
يف التصعيــد اإلعالمــي واالحتجاجــي، والعــودة إىل النشــاط واملشــاركة يف االعتصامــات 

وتنظيمها.

كانــت رميــا اجلريــش )مــن مواليــد 1978( يتيمــة، منــذ الطفولــة املبّكــرة )فلــم تعــرف 
والدهــا(، تزوجــت مــن ممــرض يعمــل يف أحــد املراكــز الصحيــة يف مدينــة الربيــدة، امســه 
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حممــد صــاحل اهلاملــي، ملــدة 9 أعــوام، منــذ كان عمرهــا 16 عامــاً يف العــام 1994، 
العــام  يف  أعــوام  تســعة  وبعــد  والدهتــا.  تذكــر  الدراســة، كمــا  يف  رغبتهــا  عــدم  بســبب 

2004، مت اعتقال زوجها بتهمة إيواء هاربني وتسهيل مهماهتم426.

وابلرغــم مــن حماولــة إخواهنــا وأّمهــا إقناعهــا بطلــب الطــالق، إالّ أهّنــا اســتمرت بــزايرة 
أعــوام كســر حاجــز  ثالثــة  بعــد  وقــررت  بــه427.  متعّلقــة  وبقيــت  الســجن،  زوجهــا يف 
الصمــت، واملطالبــة ابإلفــراج عنــه. فبــدأت اعتصامــاً يف بريــدة أمــام مبــى املباحــث العامــة 
اللــوايت شــاركن يف  النســاء  مــع  القصيــم )يونيو/حزيــران 2007( أدى إىل اعتقاهلــا  يف 
االعتصــام، ومــع احلقوقيــني الذيــن آزروا اعتصامهن.مكثــت يف الســجن أربعــة أايم فقــط، 
مث خرجت منه، لتعتقل مرّة أخرى يف العام 2011، يف صباح يوم العيد، عندما كانت 

تنوي توزيع منشورات توضح قضااي املعتقلني يف السجون السعودية.

بــرز اســم رميــا اجلريــش منــذ العــام 2007، وحتّدثــت عــن قضيتهــا علــى فضائيــة 
احلــرّة، بعــد اعتصــام ســجن الطرفيــة يف شــهر ســبتمرب/ أيلــول 2012، وأّكــدت أبهّنــا 
اتصلــت ابألمــري حممــد بــن انيــف، وزيــر الداخليــة، بعــد اعتقــال زوجهــا يف العــام 2004، 
وأخربهــا أبنّــه ال يوجــد شــيء عليــه، وأنّــه ســيخرج الحقــاً، وهــو األمــر الــذي مل حيــدث، 

وبقي 8 أعوام )حى العام 2012(؛ وما يزال، حى اآلن يف السجن428.

تعّرضــت اجلريــش خــالل هــذه االعتصامــات واالعتقــاالت إىل ضغــوط شــديدة، 
واعُتقلت مع أبنائها، وُسجن ابنها معاذ اهلاملي، يف بداية العام 2013. كان االعتقال 
األكثــر قســوة للجريــش بعــد أحــد االعتصامــات يف شــهر آذار 2013، عندمــا اعتقلــت 
تزعــم  وتعّرضــت   كمــا  األخــرايت،  املعتقــالت  بشــهادة  عليهــا،  وأغمــي  أطفاهلــا،  مــع 

426  انظــر: يف حــوار مــع والدهتــا لصــاحل صحيفــة الــرايض الســعودية، أجرتــه معهــا أمسهــان الغامــدي،  

والــدة رميــا اجلريــش ل "الــرايض": ابنــي حيــة تــرزق.. وأان بريئــة منهــا ومــن فكرهــا الضــال، صحيفــة 
http://www.alriyadh. التــايل:  الرابــط  علــى   ،2016 فربايــر   24 الــرايض، 

com/1131545
427  املرجع السابق.

428  انظر الرابط التايل: 

https://www.youtube.com/watch?v=--83cFrAZ84

)      (

)      (

)      (
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الشــهادات- إىل التعذيــب واإلهانــة علــى يــد الســّجاانت، وخرجــت مــن الســجن بعــد 
قرابة شهر429.

وحتــدث مراقبــون أّن الضغــوط الكبــرية عليهــا وعلــى أســرهتا وأســرة زوجهــا كانــت هــي 
الدافــع وراء حالــة اإلحبــاط الــي أصيبــت فيهــا وقرارهــا ابهلجــرة، بعــد أن ســبقها ابنهــا معــاذ 

إىل سوراي، وانضم إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، يف بداية العام 2013. 

قــّررت رميــا اجلريــش اللحــاق بوفــاء الشــهري والســفر إىل اليمــن، حينمــا وصلــت 
الضغــوط عليهــا إىل مرحلــة كبــرية، وبعدمــا غــادر ابنهــا األكــرب معــاذ )15( عامــاً حينهــا 
إىل ســوراي، وانضــم إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية.مّت ذلــك يف بدايــة العــام 2014، اذا 
اصطحبــت رميــا معهــا أبناءهــا )ماريــة 14 عامــاً، عبدالعزيــز 13 عامــاً، ســارة 8 أعــوام، 
وعمــار 6 أعــوام(، وبقيــت يف اليمــن 9 شــهور، يف ضيافــة وفــاء الشــهري، وبرعايــة مــن 
زعيــم القاعــدة هنــاك، حينهــا، انصــر الوحيشــي. وعندمــا أُعلنــت "اخلالفــة" مــن قبــل تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، قــررت املغــادرة إىل هنــاك، ووصلــت ابلفعــل، كمــا ذكــرت هــي يف 

تغريداهتا واحلساابت املقربة من تنظيم الدولة يف هناية العام 2014430.

تفّســر هــي قرارهــا ابهلجــرة، يف إحــدى تغريداهتــا ابلقــول " حينمــا حاربــي القريــب 
قبــل البعيــد. وحينمــا كثــرت اعتقــااليت بســبب مطالبــي املشــروعة لفــكاك العــاين مــن 
العلمــاء والصاحلــن واملطالبــة بزوجــي يف املعتقــالت. حينمــا رأيــت الكثــري ختــاذل عــن 
نصــرة الصاحلــن والعلمــاء الصادقــن يف الســجون قــررت اهلجــرة وعزمــت عليهــا 
ــه مل يكــن هنــاك طريــق، وكــوين ممنوعــة مــن الســفر وال أمحــل جــواز  إبصــرار، ومبــا أن

سفر أساسًا، قررت الذهاب إىل مكة ألخذ عمرة أان وصغاري".

لــن أنســى مرارهتــا وحالوهتــا يف آن واحــد مــا  تتابــع اجلريــش " عشــت أايمــاً 

429  انظر شهادة إحدى املعتقالت عن تعذيب اجلريش يف االعتقال

وشــهادة   ،https://www.youtube.com/watch?v=dc3YWO7NxG8
أخرى على الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=ThZk5keYxfA
430  انظــر: منــرية اهلديــب، رميــا اجلريــش ختتصــر رحلــة فرارهــا مــن اململكــة يف 27 تغريــدة، صحيفــة 

احلياة اللندنية، 19 نوفمرب 2014.

)      (

)      (
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حييــت. كنــت أنتظــر ســاعة النفــري، وكنــت بشــوق شــديد للهجــرة يف ســبيل هللا، مل 
يكــن هنــاك طريــق يل واســتصعب األمــر علــّي، وجــاء الفــرج بعــد طــول انتظــار، إال أن 

املنسق أخرين أن رحلة االنتظار ستطول وأن طريقي لليمن ومنه إىل الشام".

 "ال أخفيكــم مــدى حــزين إال أنــي أســلمت أمــري هلل؛ واملهــم أن أجنــو. وصلنــا 
وفــاء  القلــب  حببيبــة  و"التقيــت  اجملاهــدون".  إخواننــا  واســتقبلنا  اليمــن  أرض  إىل 
الشــهري وســعدت بلقياهــا، قضيــت معهــا أمجــل أايم حيــايت وســعدت كثــرياً ابجللــوس 
معهــا وتعلمــت منهــا دروس العــزة، ومل أنــَس كــرم الشــيخ بصــري معنــا؛ أســال هللا أن 
يشــرح صــدره للبيعــة لكــي تتوحــد الصفوف.ومــع كــوين ســعيدة خلدمــة اجملاهديــن 
هنــاك يف أرض اليمــن أال أين ظللــت أترقــب اهلجــرة ألرض الشــام وأنتظــر الطريــق 
بفــارغ الصــر. ويف رمضــان وبعــد إعــالن اخلالفــة يف أرض الشــام زاد إصــراري علــى 
االلتحــاق بركــب اخلالفــة مهمــا كلفــي الثمــن. ومــن ذلــك اليــوم بــدأت يف ترتيــب 
أمــوري، مــع أن الطريــق كان شــبه مســتحيل إال أنــي مل أيئــس، فبعــد رحلــة انتظــار 
دامــت تســعة أشــهر أكرمــي هللا ابهلجــرة ألرض اخلالفــة واللحــاق بركــب اجملاهديــن 

يف أرض الشام"431.

 كتبــت لزوجهــا حممــد اهلاملــي رســالة بعــد إعالهنــا مغــادرة الســعودية تقــول فيهــا " 
زوجــي العزيــز دفنــت شــوقي إليــك وأبيــت أن أعيــش حيــاة الــذل ورحلــت حيــث 
الدولــة  نلتقــي قريبــاً يف ربــوع  أننــا ســوف  العــزة .. حيــث الكرامــة.. ويقينــاً ابهلل 
اإلســالمية". وعندما وصلت إىل ســوراي يف شــهر نوفمرب/ تشــرين الثاين 2014، نشــرت 
اجلريــش صــوراً ألبنائهــا وهــم حيملــون األســلحة، ورّحــب فيهــا ابنــه معــاذ، الــذي كان قــد 

سبقهاابهلجرة قبل عام، على حسابه )على موقع التويرت(.

 كالعــادة، ســنالحظ مثلمــا هــي احلــال مــع البقيــة، أنّــه ال توجــد معلومــات وأخبــار 
مؤّكــدة عــن دور رميــا اجلريــش وعــن مصريهــا ومصــري أبنائهــا، بعــد أن التحقــت ابلتنظيــم. 
القيــادة  مســؤولية  توليهــا  وعــن  هلــا،  إعالمــي  دور  عــن  تتحــدث  التحليــالت  فأغلــب 
اإللكرتونيــة لكتيبــة اخلنســاء النســائّية، فيمــا تتحــدث أخبــار أخــرى عــن مقتلهــا يف هنايــة 
العــام 2015 بقصــف أمريكــي، خــالل اجتمــاع للقيــادات علــى مســتوى التنظيــم، وعــن 

)      (431  املرجع السابق نفسه.
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دفنها يف سوراي، بينما نفت والدهتا تلك األخبار432.

مثـّـة، إذاً، عامــالن رئيســان شــّكال نقطــة حتــّول يف مســار رميــا اجلريــش، الــي تزوجــت 
مبّكــراً؛ األول: زواجهــا مــن شــخص حيمــل الفكــر الســلفي اجلهــادي، حــى لــو مل تكــن 
التهــم صحيحــة؛ فاعتقالــه جــاء علــى خلفيــة وجــود "معلومــات" عــن تبنيــه هلــذه األفــكار. 
والثــاين: مرحلــة الصــراع الــذي مــّرت بــه مــع الســلطات الســعودية طيلــة 14 عامــاً، منــذ 
بــدأت مطالباهتــا ابإلفــراج عــن زوجهــا )غــداة اعتقالــه 2004(، مــروراً ببــدء االعتصامــات 
)2007(، وصــواًل إىل االعتصامــات األخــرية يف العــام 2013، الــي تعرضــت فيهــا   كمــا 
تزعــم هــي وشــهادات املعتقــالت األخــرايت- إىل الضــرب واالضطهــاد، مث الضغــوط الــي 

تعّرض هلا أهلها وأهل زوجها، ما دفعها حبسب روايتها إىل قرار اهلجرة.

لكــن خبــالف حــاالت ســابقة، فــإّن والدهتــا وأخوهتــا، وأعمامهــا وأخواهلــا، كمــا 
تذكــر الوالــدة كانــوا علــى خــّط مغايــر متامــاً لــرمي وزوجهــا، وحاولــوا ممارســة الضغــط عليهــا، 
وأعادوهــا إىل منزهلــم العائلــي، هــي وأوالدهــا، بعــد تكــرار اعتقاهلــا، يف حماولــة للســيطرة 
عليهــا، وســامهوا يف تعهدهــا بعــدم املشــاركة يف اعتصامــات. وقامــت ابهلــرب عــن طريــق 

"التحايل" على العائلة، وإيهامهم بتغرّيها، واختفائها قبل أن يعرفوا أبهّنا يف اليمن433.

ومــن الواضــح أّن هنالــك شــبكة عالقــات فاعلــة كانــت مؤثّــرة عليهــا، خباصــة مــع 
صديقتيهــا، مــّي الطلــق وأمينــة الراشــد، اللــوايت كنــا يشــرتكن معهــا يف تنظيــم اعتصامــات 

بريدة، كما تذكر والدهتا أيضًا434.

أّمــا مــّي عبــد الرمحــن الطلــق، فهــي مــن مواليــد مدينــة بريــدة. والدهــا عبدالرمحــن 

432  انظــر: هــدى الصــاحل، العربيــة نــت تكشــف تفاصيــل مقتــل الداعشــية رميــا اجلريــش، 13 نوفمــرب 

2015. علــى الرابــط التــايل: http://ara.tv/4krk8. وانظــر نفــي ذلــك علــى لســان والدهتــا: 
يف حــوار لصــاحل صحيفــة الــرايض الســعودية، أجرتــه معهــا أمسهــان الغامــدي،  والــدة رميــا اجلريــش ل 

"الرايض": ابني حية ترزق.. وأان بريئة منها ومن فكرها الضال، مرجع سابق.
433 ،  والــدة رميــا اجلريــش ل "الــرايض": ابنــي حيــة تــرزق.. وأان بريئــة منهــا ومــن فكرهــا الضــال، 

مرجع سابق.
434  املرجع السابق.

)      (

)      (

)      (

http://ara.tv/4krk8
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الطلــق، وال توجــد معلومــات وفــرية عــن العائلــة، وعــن مســتواها االقتصــادي، وال حــى عــن 
والدهتا.

تــروي مــّي نفســها قصــة زواجهــا مــن عبدامللــك املقبــل، املســجون يف الســعودية منــذ 
قرابــة 15 عامــاً، علــى خلفيــة اهتامــه بعالقتــه ابلقاعــدة، فتذكــر أبّن والدهــا كان صديــق 
والــده، وكان يتحــدث عنــه ابســتمرار، مــا جعلهــا معّلقــة بــه منــذ صغرهــا. ومت االتفــاق بــني 
العائلتني )وهي يف املدرســة( على قرار اخلطبة واالرتباط، وكان املوعد املقرر لذلك رمسياً 
بعــد أن تنهــي الثانويــة العامــة. لكّنهــا تفاجــأت بعدمــا تفوقــت يف الفصــل األول، أبّن 
خطيبهــا املوعــود، الــذي تعّلقــت بــه يف خياهلــا، مت القبــض عليــه بعــد شــهر مــن عودتــه مــن 
الســفر مــن أفغانســتان، بعــد أحــداث 11 ســبتمرب، بتهمــة االنتمــاء إىل القاعــدة، ابلرغــم 
للقــرآن، ومتديّــن،  الدعــوة وهــو حافــظ  لروايتهــا، كان يذهــب بقصــد  أنّــه، وفقــاً  مــن 

ويتطوع يف املشروعات اإلسالمية. 

ُصدمــت الفتــاة هبــذا اخلــرب، و" حتطــم أكــر حلــم بداخلــي، كنــا قــد قــرران الــزواج، 
ولكــن إرادة هللا أن يكــون خلــف القضبــان؟ أصبحــت أمحــل مّهــاً بداخلــي ال يشــعر 
بــه إال مــن اكتــوى بنــاره، مل أعــد أفكــر إبكمــال دراســي، ولكــن إحلــاح أيب أجــرين أن 
أدخــل اجلامعــة ودخلــت اجلامعــة ويف كل يــوم وأان ألبــس اســتعداد للجامعــة أقــول يف 
نفســي لعلــي أعــود آخــر الــدوام وأيب حيمــل البشــرى يل ولكــن هيهــات هيهــات 

فاخلطب أشد وأعظم..

 ويف تلــك املرحلــة تقــدم يل الكثــري والكثــري خلطبــي وأيب حيتــار ويســألي، وأقــول 
مل ولــن أفكــر بغــريه مهمــا طالــت بنــا األايم فأصبــح أيب يــرد علــى مــن خيطبــي أبين ال 
أفكــر ابلــزواج إىل أن انتهــي مــن اجلامعــة. وبعضهــم يقــول ننتظرهــا ولكــن أيب يرفــض 

ويتعلل أبعذار..

"أهنيــت مرحلــي اجلامعيــةيف أربــع ســنوات وأان أدخــل اجلامعــة جســداً بــال قلــب؛ 
ــة  ــان وجســدي يدخــل اجلامعــة وخيــرج.. وقــد ختلــل هــذه املرحل قلــيب خلــف القضب

بعض الذكرايت اجلميلة واألحداث الرائعة معه..

بعــد خترجــي مل أقــدم علــى وظيفــه إمنــا أردت التفــرغ حلــل مشــكلي. فكــرت كثــرياً 
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يتناقشــون كثــرياً يف حــل  االنتظــار، وقــد كان أيب وأبــوه  كثــريًا. وانتظــرت وطــال 
املشــكلة فتوصلــوا أخــريًا، بــدل االنتظــار الــذي دام مخــس ســنوات، أن يتــم الــزواج 
خلــف القضبــان وقــد قبلــت ذلــك بــال تــردد.. فهــو احلــل الوحيــد الــذي أمامــي 
وفضلتــه علــى مجــره االنتظــار. زميــل أيب كان يــزور ابنــه كثــريًا وتناقشــا مــع بعضهمــا 
فقــد كان احلــل مــن ابنــه )الــزواج داخــل الســجن( ولكــن أابه مل يشــجعه ابعتبــار أن 
مــن ســابع املســتحيالت أن توافــق البنــت، وهــي علــى قــدر مــن اجلمــال واألخــالق 
وفتــاة مــن عائلــة حمرتمــة، ولكنــه أصــر علــى أبيــه وبــدوره أخــر أيب الــذي أخــرين. 

استخرت ووافقت بال ترتدد..

خــر  إن مسعــت  مــا  يقــول  الــذي  ابنــه  أخــر  أابه مبوافقــي وهــو  أخــر  أيب   
موافقتك سجدت شكرًا هلل وبكيت بكاء مل أبكيه طوال حيايت".

هلمــا  أاتحــت  وكيــف  الســجن،  يف  وهــو  زواجهمــا،  تفاصيــل  مــّي  لنــا  تــروي  مث 
الســلطات مــدة أســبوعني ومــكاانً خاصــاً، يف داخــل الســجون، مث أعادتــه إىل الســجن، 
بعــد ذلــك، مــع إاتحــة الفرصــة هلمــا لالختــالء يف كل مــّدة، وهــي سياســة الســلطات 

السعودية مع املساجني عمومًا435.

هنايــة  مواليــد  مــن  املدرســة،  مــن  خترجهــا  لتقديــر  وفقــاً  مــّي،  أّن  األغلــب  علــى 
الثمانينيــات أو بدايــة التســعينيات، وهــي جامعيــة، كانــت متفوقــة يف مدرســتها، ومــن 
أســرة متدينــة عمومــاً، لذلــك متـّـت املوافقــة علــى زواجهــا مــن متهــم بعالقتــه مــع القاعــدة؛ 
وكان والدهــا هــو مــن عّرفهــا علــى أهلــه كمــا ذكــران. ومــن الواضــح أيضــاً أبّن الفتــاة تعّلقــت 
منــذ الصغــر )أي أثنــاء ســنوات املدرســة واملراهقــة ابلعريــس املنتظــر، وهــو معــروف بتدينــه 

وحفظه للقرآن وأسفاره يف الدعوة اإلسالمية(.

ابإلضافــة هلــذه املكــّوانت )الدينيــة( يف شــخصية مــّي، واألســرة املتدينــة حوهلــا، 
وخطيبهــا املتديــن، واألقــرب إىل فكــر القاعــدة   وفقــاً الهتــام الســلطات الســعودية-فإّن 
عامــاًل آخــر ســاهم يف اقرتاهبــا مــن اخلــط اجلهــادي، وهــو شــقيقها ســليمان )21( عامــاً، 

435  انظر: حول روايتها لقصة زواجها من املقبل، على مدونة Just past. it، الرابط التايل

https://justpaste.it/f6mb
)      (

https://justpaste.it/f6mb
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الــذي قُتــل يف مواجهــات مــع قــوات األمــن )يف فرباير/شــباط 2006( يف حــّي الريمــوك 
شــرق الــرايض، وكان متــوارايً عــن األنظــار، واهتمتــه الســلطات الســعودية أبنـّـه كان انشــطاً 
علــى اإلنرتنــت بتبــين "الفكــر التكفــريي"، وأنّــه شــارك اجملموعــة الــي قُتــل معهــا )مخســة 

أفراد( ابهلجوم على معمل البقيق يف الرايض436.

تؤّكــد مــّي أن زوجهــا قــد متــت تربئتــه مــن قبــل احملكمــة مرتــني، مــن  تفجــري الــرايض 
)الــذي حــدث وهــو معتقــل(، لكــّن الســلطات ترفــض اإلفــراج عنــه. لذلــك بــدأت مــّي 
ابملشــاركة مــع رميــا اجلريــش ابملطالبــة إبطــالق ســراح املعتقلــني يف االعتصــام األول يف 
القصيــم يف العــام 2007، الــذي حتدثنــا عنــه ســابقاً. وأخــذت عالقتهــا بنســاء املعتقلــني 
من التيار الســلفي اجلهادي ابلتطّور، مث أصبحت من أبرز الشــخصيات النســائية اللوايت 
حتّديــن النظــام يف تنظيــم االعتصامــات يف بريــدة منــذ العــام 2011- 2013، للمطالبــة 
ابإلفــراج عــن املعتقلــني واملوقوفــني. ونشــطت يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، ابلتعريــف 
هبــذه القضيــة )الــي أُطلــق عليهــا فّكــوا العــاين(، وتعّرضــت لالعتقــال أكثــر مــن مــرّة بســبب 

هذه النشاطات الي كانت تستفز السلطات السعودية، وختلق ضغوطاً كبرية عليها.

أجنبــت مــّي مــن زوجهــا )وهــو يف الســجن( طفلــني، األول هــو عبــدهللا الطلــق، 
اإلعالميــة  واحلملــة  االعتصامــات  يف  يشــاركون  الذيــن كانــوا  عبدالرمحــن،  هــو  والثــاين 
اإللكرتونيــة الــي أطلقتهــا نســاء املعتقلــني للمطالبــة ابإلفــراج عنهــم أو حماكمتهــم بصــورة 

قانونية واضحة.

شــاركت يف اعتصــام ســجن الطرفيــة يف 22 ســبتمرب/ أيلــول 2012، مــع جمموعــة 
مــن النســاء وأهــايل املعتقلــني، ومت احتجازهــا معهــم لســاعات وأطلــق ســراحها بعــد كفالــة 
وحتذيــر مــن العــودة إىل املشــاركة يف االعتصامــات. لكنهــا مل تســتجب لذلــك؛ فبعــد 

أسابيع قليلة نظمت اعتصاماً آخر أمام هيئة التحقيق يف بريدة437.

436  انظــر تقريــر " الســعودية: الكشــف عــن هــوايت قتلــى مواجهــة حــي الريمــوك ابلــرايض"، جريــدة 

الشرق األوسط، 1 مارس، 2006، على الرابط التايل: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=350717&issue-

no=9955#.WDLzK8lquVs
437  انظر: أرشيف اعتصامات أهايل املعتقلني يف السعودية، مرجع سابق.

)      (

)      (
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ويف تلــك االعتصامــات كان شــقيقها األصغــر حممــد يعمــل علــى نقــل النســاء جتنبــاً 
العتقاهلــن، مــا أدى إىل اعتقالــه هــو نفســه، وكان طالــب احلقــوق يف ســنة اثنيــة، وســجن 
ملــدة 10 أايم، وُحكــم عليــه ابلســجن لتلــك املــدة مــع 90 جلــدة )حكــم مســتأنف(، 
لكنــه قــرر اهلجــرة والذهــاب إىل ســوراي، فالتحــق جببهــة النصــرة هنــاك، وقُتــل. وكانــت مــّي 
أّول مــن مت إبالغهــا مــن عائلتــه، وتقــول "أبهّنــا ســجدت هلل فرحــاً" أبّن أخاهــا استشــهد 
يف سوراي، وقد ذكر فيلم مصّور عنه )ُأصدر الحقاً( أبنّه كان غري متدين قبل أن يدعم 
النســاء يف االعتصامــات ويُعتقــل، فأطلــق حليتــه وتــرك التدخــني بعــد اعتقالــه، وغــادر إىل 
"القتــال" يف ســوراي438. ويزعــم تقريــر صحفــي أبنـّـه قُتــل بعــد أايم مــن وصولــه إىل األراضــي 

السورية نتيجة عدم خربته القتالية!439

اعُتقلــت مــّي الطلــق، أيضــاً، بعــد اعتصــام ديــوان املظــامل يف 5 ينايــر/ كانــون الثــاين 
2013، يف بريــدة، ونُقلــت إىل ســجن احلائــر، ألايٍم عــدة. وتقــول هــي واألخــرايت 
املعتقــالت أهّنــن تعرضــن لســوء املعاملــة، وأصــدرن بيــاانً يرويــن فيــه تفاصيــل مــا حــدث 

هلن440.

واعُتقلــت الحقــاً، مــرّة أخــرى، خــالل مشــاركتها يف اعتصامــات، يف الوقــت الــذي 
كانــت الضغــوط تــزداد علــى أهــايل املعتقلــني والنســاء لوقــف هــذه الظاهــرة، وحماصرهتــا مــن 

قبل السلطات السعودية.

ويف أواخــر شــهر نيســان/ أبريــل قــّررت مــّي الطلــق مــع صديقتهــا ورفيقتهــا، أمينــة 
الراشــد، املغــادرة إىل اليمــن، وااللتحــاق ابلقاعــدة هنــاك، برتتيــب مــع مهرّبــني مينيــني. 
فأخــذت مــّي معهــا شــقيقها الصغــري 14 عامــاً، وابنيهــا عبــدهللا وعبدالرمحــن )ومهــا 6 و4 

438  انظر فيلم عن شقيقها املقتول حممد الطلق، الرابط التايل

0https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm
439  انظــر: عبــدهللا ســليمان علــي، املقاتلــون الســعوديون يف ســورية مــن اخلــالاي األوىل إىل النفــري، 

جريدة السفري، 3 ديسمرب 2013.
الســعودية، مرجــع ســابق، وكذلــك: فيديــو  املعتقلــني يف  أهــايل  انظــر: أرشــيف اعتصامــات    440

تتحدث فيه مع معتقالت أخرايت عما حدث معهن يف االعتقال، على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5-G1HylU0Q

)      (

)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm0
https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm0
https://www.youtube.com/watch?v=Z5-G1HylU0Q
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أعــوام(، فيمــا أخــذت أمينــة الراشــد معهــا ابنهــا الصغــري مــن طليقهــا وابــن شــقيقها 14 
عامــاً، وانتقلتــا إىل منطقــة حدوديــة وعــرة فالتقــوا ابملهرّبــني، لكــن الســلطات الســعودية 
ألقــت القبــض عليهــم مجيعــاً، ومعهــم مــي وأمينــة، ومت اعتقاهلمــا وتســفريمها بطائــرة خاصــة 
إىل الــرايض مــع أبنائهــن، وتصويرهــن ونشــر الصــور يف اإلعــالم، مث حماكمتهــن واحلكــم 
عليهن ابلســجن ملدة 13 عاماً لكل منهما ومبدد إمجالية تصل إىل 24 عاماً حملاولتهما 
اهلــرب ابألطفــال إىل اليمــن، وبتهمــة حماولــة هتريــب أمــوال وذهــب إىل تنظيــم القاعــدة 

هناك441.

ويف شهر مايو/ أاير 2015 مت اإلعالن عن القبض على شقيقها اآلخر، عبدهللا 
الطلــق، ضمــن خليــة مرتبطــة بتنظيــم داعــش، وهــو ابــن الـــ15 عامــاً، فــكان يعــّد مــن أصغــر 

املعتقلني الداعشيني يف السعودية442.

ال خيتلــف منــوذج أمينــة الراشــد كثــرياً عــن مــّي الطلــق، فزوجهــا هــو عــدانن العطــوي 
)امللقــب أبيب ســليم التبوكــي(، وهــو مــن أوائــل املقاتلــني الســعوديني مــع تنظيــم "القاعــدة" 
يف أفغانســتان، وقد أوقف يف اإلمارات، يف طريقه إىل العراق من أفغانســتان، وســّلم إىل 
الســعودية وقضــى يف الســجن ســبعة أعــوام، قبــل أن يطلــق ســراحه مطلــع العــام 2012. 
إال أنــه مل ميكــث طويــالً حــى متكــن مــن الســفر إىل ســوراي جبــواز ســفر مــزور، ليلتحــق 

441  هاين الصفيان، ابلصور: مي الطلق وأمينة الراشــد يف ضيافة الداخلية، العربية نت، 23 أبريل 

2014، على الرابط التايل:
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصــة-

html.-سعوديتان-حاولتا-اهلروب-لإلنضمام-إىل-القاعدة

وانظــر كذلــك: عيســى الشــاماين، مــي الطلــق وأمينــة الراشــد مــن نزهــة القصيــم إىل احلــدود اليمنيــة، 
احلياة اللندنية، 7 مايو 2014.

442  انظــر: شــقيق مــّي الطلــق .. أصغــر متهــم ابإلرهــاب، موقــع الســكينة، 25 مايــو 2015، علــى 

الرابط التايل: 
http://www.assakina.com/news/news2/70605.html#ixz-

z4OHsW10cM

)      (

)      (
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بتنظيم داعش443.

وأحــد أشــقائها كان مــن أبــرز وجــوه القاعــدة يف اليمــن، وهــو حممــد عبــد الرمحــن 
ســليمان الراشــد )38 عامــاً(، الــذي يكــى بـ"أبــو ســلمان أو أبــو عبــد هللا"، مــن مواليــد 
مدينــة بريــدة عــام 1983، كان قــد غــادر إىل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )يف 25 
ديســمرب /كانــون األول  2004( جبــواز ســفر حصــل عليــه مبوجــب بطاقــة أحــوال مــزورة 
حتمــل صورتــه واســم شــقيقه، وتوجــه للقتــال مــع تنظيــم القاعــدة يف العــراق، مث انتقــل إىل 
اليمــن يف مرحلــة الحقــة، وقــد قُتــل يف انفجــار وقــع يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، مــع عــدد 

من املطلوبني السعوديني يف شهر سبتمرب/ أيلول 2009.

وكان الراشــد ُمالحقــاً أمنيــاً مــن قبــل الســلطات األمنيــة الســعودية، بســبب ارتباطــه 
بعناصــر تنظيــم القاعــدة يف الداخــل واخلــارج، وختطيطــه مــع جمموعــه مــن عناصــر التنظيــم 
للقيــام بعمليــات إرهابيــة داخــل الســعودية، تســتهدف آابر ومنشــآت النفــط، إضافــة إىل 
تزويــر واثئــق للحصــول علــى جــوازات ســفر، وكذلــك مغادرتــه إىل العــراق للقتــال، وتقدميــه 
الدعم املايل، وارتباطه مبنسقني ملغادرة عناصر التنظيم للخارج، حبسب الرواية اإلعالمية 

املقربة من السلطات السعودية444.

وألمينــة الراشــد ثالثــة أشــقاء معتقلــون منــذ مثانيــة أعــوام تقريبــاً، وهــم خالــد وايســر 
وصــاحل. فيمــا قُتــل شــقيقاها ســليمان وعبــدهللا يف العــراق، خــالل قتاهلمــا إىل جانــب 

تنظيم القاعدة هناك.

نشــطت أمينــة ابالعتصامــات مــع كل مــن رميــا اجلريــش ومــي الطلــق وأخــرايت يف 

443  عيســى الشــاماين، قنــاص حكومــي يقتــل الســعودي العطــوي زوج أمينــة الراشــد، احليــاة اللندنيــة، 

4 نوفمرب 2015.
444  انظــر تقريــر "الســعودية تعلــن عــن مقتــل 3 مــن قائمــة الـــ85 والقائمــة تتقلــص إىل 75 مطلــواب"، 

الشرق األوسط اللندنية، 19 يناير 2010. وكذلك تقرير "الراشد واجلطيلي والدلبحي واهلداين.... 
القاعــدة تعــرتف مبقتــل 4 ســعوديني بينهــم "مهنــدس" قنابلهــا، الــذي أشــار إىل أن شــقيقها حممــد كان 

يعترب من أبرز األمساء يف قاعدة اليمن، ميكن قراءة املادة على موقع عاجل على الرابط التايل:
http://www.ajel.sa/local/1101326

)      (

)      (
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بريــدة للمطالبــة إبطــالق ســراح األســرى واملعتقلــني، وكان مــن بينهــم يف البدايــة زوجهــا 
)الــذي أفــرج عنــه وغــادر إىل ســوراي(، وأشــقاؤها الذيــن تــرى العائلــة أبهّنــم اعُتقلــوا دون 

وجود هتم اثبتة عليهم. 

وقــد تعّرضــت أمينــة خــالل االعتقــاالت إىل ضغــوط شــديدة هــي وأهلهــا، وحاولــت 
الســلطات الســعودية منعها من القيام بذلك مراراً وتكراراً، إالّ أهّنا أصرت على موقفها، 
حــى كان آخــر اعتقــال يف منتصــف العــام 2013، ونُقلــت بطائــرة إىل الســجن مــع 

املعتقالت األخرايت445.

ال توجــد معلومــات أخــرى متوافــرة عــن عمرهــا أو دراســتها، ومــا هــو معــروف أهّنــا 
مطلقــة مــن شــخص آخــر، قبــل زواجهــا ابلعطــوي، وهلــا منــه ابــن، حاولــت الذهــاب بــه 
معهــا إىل اليمــن، حيــث مّت إلقــاء القبــض عليهــا وعلــى رفيقتهــا مــّي الطلــق عنــد املناطــق 

اجلبلية املتامخة للحدود اليمنية.

مــا يــزال أهــايل كل مــن مــّي وأمينــة متمســكني بروايــة تقــول أبّن مــا حــدث هــو 
مســرحية، وأهّنمــا اعُتقلتــا، ومتـّـت فربكــة هــذه احلادثــة لشــيطنتهما وتشــويه صورهتمــا أمــام 

الرأي العام446.

يف اخلالصــة، ويف حالــة كّل مــن مــّي الطلــق وأمينــة الراشــد جنــد عوامــل مشــرتكة 
اجلهــادي  التيــار  إىل  ينتمــون  وأزواجهمــا  وأشــقاؤمها  بريــدة،  مدينــة  مــن  فهمــا  صلبــة؛ 
الســعودي، وينقســمون بــني مــواٍل للقاعــدة أو تنظيــم داعــش، ومهــا انشــطتان عنيــداتن يف 
موضــوع املطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــني. وقــد حتولــت املظاهــرات واالعتصامــات لديهنّــإىل 
حتــدٍّ ومواجهــة بينهــّن وبــني الدولــة. وتعّرضتــا لالعتقــال والتعنيــف والضغــوط الشــديدة، 
خباصــة بعــد اإلفــراج األخــري يف منتصــف 2013، إذ يقــول أهلهمــا أهّنمــا كانتــا حتــت 

الرقابة، وُتستدعيان بصورة دائمة إىل املباحث.

445  لقاء مع والدها بتاريخ 7 مارس 2013، على الرابط التايل: 

https://www.youtube.com/watch?v=sf74WAyhWGE
446  انظر حساب شقيقة أمينة على تويرت، مواهب بنت عبدالرمحن، الرابط التايل:

https://twitter.com/mawahebabdurhmn
)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=sf74WAyhWGE
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7( الشبكة األسرية املرّكبة: هيفاء األمحدى وجنوى الصاعدي
هيفاء ذايب األمحدي، أم صهيب، حصلت على البكالوريوس يف قســم العقيدة، 
ومل تكمــل دراســة املاجســتري يف الشــريعة.يف مرحلــة مبّكــرة مــن حياهتــا، عندمــا كان عمرهــا 
14 عامــاً، أتثــرت ابجملــالت الــي تتحــدث عــن اجلهــاد األفغــاين، وبــدأت تلقــي احملاضــرات 
وعمرهــا 16 عامــاً يف املدرســة. مث تزوجــت مــن ســاعد ســعد احلازمــي  وســافرت إىل 
ابكســتان وعمرهــا 17 عامــاً، إذ كان زوجهــا مــن املقاتلــني يف أفغانســتان، وأســكنها يف 
دار اليتيمــات. وكان يزورهــا مــن اجلبهــة يــوم أو يومــني بــني فــرتة وأخــرى، فأمضــت حياهتــا 

هناك بني ابكستانيات وجنسيات خمتلفة، وهي صغرية يف العمر.

عندمــا عــادت مــن ابكســتان مــع زوجهــا، بعــد انتهــاء احلــرب األفغانيــة األوىل، 
أكملــت دراســتها اجلامعيــة، وهــي حافظــة للقــرآن، وبــدأت ابلتحضــري لدرجــة املاجســتري، 

لكنها مل تناقش الرسالة، لشعورها أبهّنا مل تكن "خالصة هلل"، كما تقول ابنتها447.

اعُتقــل زوجهــا يف العــام 2001، ملــدة ثالثــة أشــهر، وأفــرج عنــه ليعتقــل يف العــام 
التــايل 2002،  حيــث مت نقلــه بــني العديــد مــن الســجون الســعودية قبــل أن ينتهــي بــه 
املطــاف يف ســجن الذهبــان جبــدة448. واعتقــل زوج ابنتهــا ايســر محيــد الصاعــدي يف العــام 
2004. وكانــت هيفــاء تقــوم بنشــاطات دعويــة يف دور القــرآن يف مكــة، إىل أن بــدأت 
تنشــط يف املطالبــة ابإلفــراج عــن املعتقلــني، زوجهــا وزوج ابنتهــا خولــة الســاعدي، فتــم 
اخلــالاي  ودعــم  البــالد  أبمــن  اإلخــالل  بتهمــة   ،2011 حزيــران  يونيــو/  يف  اعتقاهلــا 

اإلرهابية449.

447  املرجع السابق.

448  انظــر: خولــة احلازمــي أطالــب حممــد بــن انيــف إبطــالق ســراح والــدي ووالــديت، موقــع آفــاق، 2 

سبتمرب 2011، على الرابط التايل:
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=8777

449  انظــر عنهــا: هــدى الصــاحل، نســاء اإلرهــاب عشــر ســنوات بــني دهاليــز اإلنرتنــت وســراديب 

اليمن، صحيفة الشرق األوسط، 16 مايو 2013.

)      (

)      (

)      (
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لـــ8 أعــوام، ومنعهــا مــن الســفر مــدة مماثلــة بعــد إدانتهــا  حكــم عليهــا ابلســجن 
ابنتهــاج املنهــج التكفــريي املخالــف للكتــاب والســنة مــن خــالل تكفــري بعــض احلكومــات 
العربيــة، واعتقادهــا بوجــوب القتــال يف أماكــن الصــراع وأنــه فــرض عــني، وقيامهــا بربــط 
شــخص بشــخص أفغــاين يقــوم بتنســيق ســفر الشــباب إىل أماكــن الصــراع، وتســليم أحــد 
األشــخاص مبالــغ ماليــة تقــارب مثانــني ألــف راي ل  علــى دفعــات لتجهيــز نفســه وجتهيــز 
آخريــن للخــروج للمشــاركة يف القتــال أبماكــن الصــراع. كمــا مّت اهتامهــا ابحلصــول علــى 
بعــض األمــوال مــن بعــض املتهمــات، وحتميــل بعــض املــواد الصوتيــة واملرئيــة واملقــروءة الــي 
الفــن  ومنتــدى  املســلم  أان  منتــدى  منهــا  اإلنرتنــت  مواقــع  بعــض  مــن  ابلقتــال  تتعلــق 

واملالحم.450

أّما جنوى محيد الصاعدي؛ أم سليمان، فهي حتمل املاجستري يف الفقه اإلسالمي، 
وحماضــرة يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز، مــن ســكان حــي العتيبيــة يف مكــة، وُعرفــت يف 

األوساط االجتماعية يف مّكة، أبهّنا كاتبة ومثقفة وداعية451.

بــدأت القصــة يف العــام 2001، إذ اعُتقــل زوجهــا خالــد وايف احلــريب، مث اعتقــل 
بعــده شــقيقه مســري عبــد املعــني الــوايف احلــريب بعــد قرابــة أســبوعني، وحلقــة حممــد الصاعــدي، 
شــقيقها، فيما اعُتقل شــقيقها اآلخر محد الصاعدي بعد وقت قريب يف العام 2003. 

وعلى التوايل اعُتقل أشقاؤها عماد وايسر، وزوج شقيقتها )مرام( حسن ابوزير452.

وكانــت قــد اعتقلــت يف العــام 2003ملــّدة يومــني، للضغــط علــى شــقيقها، املتهــم 
أبعمــال إرهابيــة، لتســليم نفســه. مث تكــرر اعتقاهلــا علــى خلفيــة مطالباهتــا ابإلفــراج عــن 
املعتقلــني يف يونيــو/ حزيــران 2011 مــع شــقيقتها مــرام مــن منزهلــم يف حــّي العتيبيــة يف 

450  انظــر: مــرمي الصغــري وســعاد الشــمراين، جنــالء الرومــي عالقتهــا وثيقــة أبروى البغــدادي، مرجــع 

سابق، وكذلك: قمع السعودية يصل إىل مستوى غري مسبوق ابعتقال النساء، مرجع سابق. 
الســكينة احلكومــي، 11 مايــو  التنظيميــة"، موقــع  القاعــدة ومهماهتــن  انظــر: تقريــر "نســاء    451

2013، على الرابط التايل:
http://www.assakina.com/center/parties/24637.html

452  انظر الرابط التايل عن معتقلي العائلة:

https://www.youtube.com/watch?v=txtvWCEOCPA

)      (

)      (

)      (
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مكة.453

معلنــة  أســباب  أو  اإلعالميــة،  التســريبات  يف  وحمــددة،  واضحــة  هتــم  توجــد  ال 
العتقاهلــا، ســوى احلديــث عــن ارتباطهــا ابلفكــر التكفــريي، لكنهــا حوكمــت، مــن قبــل 
احملكمــة اجلنائيــة املتخصصــة، يف العــام 2014 بســتة أعــوام يف الســجن. وصــدر حكــم 
علــى زوجهــا خالــد الــوايف ابملــدة الــي قضاهــا يف الســجن، لكــن مل يفــرج عنــه ابلرغــم قــرار 
احملكمــة. أمــا شــقيقها حامــد فحكــم عليــه ابلســجن 23 ســنة ، وحكــم علــى شــقيقها 

ايسر بستة أعوام، ابلرغم من أّن قد قضى 10 أعوام يف السجون.

تشــرتك جنــوى مــع هيفــاء يف مســات عــدة؛ فهمــا مهتمتــان ابلثقافــة والعلــم، فبينمــا 
أهنــت جنــوى املاجســتري وتعمــل حماضــرة، مل تكمــل هيفــاء الرســالة، وتقــوم إبلقــاء مواعــظ 
زوجامهــا  رفيقتــان،  نفســه،  احلــّي  تســكنان  وكلتامهــا  مكــة.  يف  القــرآن  دور  يف  دعويــة 
معتقــالن منــذ قرابــة 15 عامــاً، وأشــقاء جنــوى معتقلــون، وابنــة هيفــاء متزوجــة مــن شــقيق 

جنوى املعتقل يف السجن.

من الواضح أّن هنالك عالقة وثيقة بينهما، وتشابكاً بني العائلتني، لكّن النموذج 
الــذي تقّدمانــه مل يصــل إىل حــدود النفــري واهلجــرة، كمــا هــي حــال نســاء بريــدة، وهلمــا 
دور دعــوي داخلــي. لكــن مــن الواضــح أّن الظــروف العائليــة والتجربــة الشــخصية لعبتــا 
الــدور األكــرب يف وضعهمــا يف ســياق قريــب مــن التيــار الســلفي اجلهــادي، واحلكــم عليهمــا 

الحقاً.

8( "اجلهادايت اجلديدات": من القاعدة إىل تنظيم الدولة
حــى العــام 2014، كانــت أغلــب التهــم الــي تُوّجــه إىل النســاء اجلهــادايت هــي 
االنتمــاء للقاعــدة، وهنالــك أســباب واضحــة ترتبــط ابنتمــاء أزواجهــن أو أشــقائهن أو 

453  انظــر: الســلطات الســعودية تعتقــل إمــرأة للضغــط علــى أخيهــا املطلــوب، صحيفــة القــدس 

العــريب، 26 مايــو 2003، وكذلــك: تقريــر "ســيدات قادهــن فكرهــن الضــال إىل اإلرهــاب"، صحيفــة 
األربعاء اإللكرتونية، 19 أبريل2012، على الرابط التايل:

http://www.assakina.com/center/parties/24637.html

)      (

http://www.assakina.com/center/parties/24637.html
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حــى أقرابئهــن إىل القاعــدة، وذلــك قبــل بــروز داعــش بصيغتهــا اجلديــدة كـ"دولــة خالفــة" 
وانفصاهلــا عــن القاعــدة، يف العــام 2013.منــذ ذلــك الوقــت، بــدأ اســم تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية، أو داعــش، يــربز بصــورة واضحــة يف التهــم اجلديــدة املوّجهــة إىل الســعوديني 
الــي  العمليــات  مــن  ابلعديــد  التنظيــم  قيــام  مــع  أيضــاً،  ذلــك،  وتزامــن  والســعودايت. 
اســتهدفت الســعودية مثل تفجري املســاجد الشــيعية واهلجوم على مســجد للجيش ومركز 

للطوارئ يف املدينة املنورة.

تنوعــت القضــااي والصيــغ الــي شــاركت مــن خالهلــا هــذه املوجــة، مــن نســاء احلــركات 
اجلهاديــة والفكــر اجلهــادي، مــا بــني العمــل اإلعالمــي والتعبــوي إىل الســفر أو حماولــة 
يف  املشــاركة  حــى  أو  داعــش،  أو  ابلقاعــدة  وااللتحــاق  القتــال  ســاحات  إىل  الســفر 

العمليات بصورة مباشرة ابلقتال، أو غري مباشرة من خالل الدعم اللوجسي.

النموذج األول: اإلعالمي والتعبوي

أم أويــس هــي أول امــرأة حوكمــت يف الســعودية بتهمــة مبايعتهــا للبغــدادي. امسهــا 
غــري معــروف، وهــي وفقــاً للروايــة اإلعالميــة الرمسيــة، طالبــة دراســات عليــا، مــن حمافظــة 
عنيــزة، عمرهــا 27 عامــاً، أتثــرت خباهلــا الــذي تــزوره يف الســجن، واملتهــم بعالقتــه يف 

القاعدة، إذ كانت تقوم بنقل قصاصات منه إىل اخلارج.

بعدمــا بــدأ التأثــر خباهلــا، ازداد تواصلهــا مــع حســاابت اجلهاديــني واملناصريــن هلــم، 
واملدافعــني عــن املعتقلــني علــى شــبكة اإلنرتنــت، وبــدأت تعلّــق منشــورات يف حمافظــة 
عنيــزة، تدعــو إىل مــؤازرة املعتقلــني )يف محلــة فكــوا العــاين(، وتواصلــت مــع حســاابت هبــذا 
اخلصــوص؛ مــن أبرزهــا حســاب مناصــرون، الــذي تتهمــه الســلطات الســعودية ابلتحريــض 

على التظاهر واالعتصامات.

التحــول النوعــي، الــذي تتحــدث عنــه الروايــة نفســها، هــو انتقــال أم أويــس مــن 
أتييــد القاعــدة إىل مبايعــة البغــدادي، ومباركــة عمليــات التنظيــم يف الســعودية، بعدمــا 
تواصلــت مــع أفــراد منــه، وســألتهم عــن مبايعــة البغــدادي وكيفيــة ذلــك، مــا أدى إىل انتقــال 

والئها من القاعدة إىل تنظيم الدولة اإلسالمية.
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ووفقــاً هلــذه الروايــة، كانــت أم أويــس انشــطة وخبــرية يف جمــال الكمبيوتــر، وأنتجــت 
أفالمــاً بطلــب مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية ملناظــرات بــني التنظيــم وتنظيــم أحــرار الشــام، 
مث قــام التنظيــم بعــد ذلــك بنشــرها علــى اإلنرتنت،كمــا تكّفلــت إبنتــاج أفــالم عــن املعتقلــني 

اجلهاديني يف السعودية454.

بنمــوذج "أم  أمــا "املهاجــرة" فهــي شــابّة )25 عاماً(.تبــدو قصتهــا شــبيهة جــداً 
أويــس"، وإن كان الفــرق هــو يف مســتوى التعليــم )وفقــاً للروايــة الســعودية(، فاملهاجــرة 
أمتــت فقــط الشــهادة الثانويــة، وأتثــرت كذلــك خباهلــا، الــذي يقضــي عقوبــة 9 أعــوام 
ســجن، ورّحبــت ابنتقــال شــقيقها إىل اليمــن، لينضــم إىل القاعــدة. وكانــت قــد تواصلــت 
مع عبداجمليد الشــهري )ابن شــقيق وفاء الشــهري يف قاعدة اليمن(، والذي أبلغها بدوره 

بوجود أروى البغدادي هناك وانضمامها إىل القاعدة.

لُقبــت ابملهاجــرة ألهّنــا كانــت خمتفيــة عــن أعــني العائلــة، منــذ قرابــة عــام، خلالفهــا مــع 
أبيهــا، الــذي كان يرفــض أفكارهــا، ومّت إلقــاء القبــض عليهــا، وحكمــت عليهــا احملكمــة 
اجلزائيــة املتخصصــة يف بدايــة العــام 2016 حبكــم ابتدائــي بـــ6 أعــوام،  لعملهــا كــذراع 

إعالمية للقاعدة455.

النموذج الثاين: اهلجرة والنفري

النمــوذج اآلخــر هــو الــذي أُطلــق عليــه إعالميــاً "مطّلقــة ســاجر"، وهــي امــرأة مطلقــة 
تبلــغ مــن العمــر 40 عامــاً، تعمــل معلمــة يف منطقــة قريبــة مــن الــرايض، وصلــت إىل الرقــة 
مــع أبنائهــا الثالثــة، الذيــن تــرتواح أعمارهــم مــا بــني 6-12 عامــاً ) بنــت 15 عامــاً، 

454  انظــر: مــن هــي الداعشــية الســعودية أم أويــس وريثــة أم الــرابب؟، 10 أكتوبــر، 2015، دار 

األخبار، على الرابط التايل:
goo.gl/Eiyp5u

455  انظــر: الســعودية تســجن مواطنــة استبشــرت خبــروج شــقيقها لصــراع اليمــن، موقــع إرم،  26 

يناير 2016، على الرابط التايل: 
http://www.eremnews.com/news/422456

)      (

)      (
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وولدان 12و13( يف شهر يونيو/ حزيران456.

ووفقــاً هلــذه الروايــة، فــإّن املــرأة - الــي تســكن حمافظــة ســاجر )مشــال غــريب الــرايض 
تبعد 270 كيلو مرت(- وعدت نفسها أبن تشهد رمضان )ذلك العام( يف الرقة )أرض 

اخلالفة(، مث أعلنت غداة وصوهلا إىل هناك أبهّنا ستقوم بعملية انتحارية.

ووفقاً للمصادر األمنية الســعودية، فإّن املرأة معروفة ابلتشــدد، وكانت قد اعتقلت 
لتأييدهــا العلــين ملــن تســميهم بـ"اجملاهديــن"،  عامــني يف ســجن احلائــر يف جــدة، نظــراً 

وتعززت عالقتها بنساء القصيم اجلهادايت هناك.

يف العــام 2015، ذهبــت مــع أوالدهــا وعائلتهــا )والدهتــا وأشــقائها( إىل مكــة ألداء 
العمــرة، لكنهــا غــادرت مــع أبنائهــا. وملـــا أتخــرت حاولــت والدهتــا االتصــال هبــا، ولكّنهــا 
مل جتــب، إال بعــد ســاعات، فأخربهتــا أبهّنــا يف مطــار امللــك عبدالعزيــز يف جــدة، وأبهّنــا يف 

طريقها إىل الرقة السورية457.

أمــا هنــد علــي عبــدهللا القرشــي، مــن ســكان الطائــف، حــّي املثنــاة، فهــي طالبــة يف 
جامعة الطائف تركت دراستها اجلامعية، ومل يتعد عمرها 24 عاماً، وغادرت إىل اليمن 
يف بدايــة العــام 2014. وهــي زوجــة املوقــوف أمحــد عــوض القرشــي )31( عامــاً، الــذي 

مت توقيفه منذ عامني ومل حياكم بعد، وهو من سكان الطائف458.

وفقــاً للمعلومــات الشــحيحة املتوفــرة عنهــا، فقــد كان زوجهــا يف اخلــارج، مطلــوابً 
للســلطات، وكان جيــري التحقيــق حينهــا مــع هنــد، إىل أن عــاد ومت إلقــاء القبــض عليــه، 
يف حــدود العــام 2012، وكانــت هنــد ُتســتدعى للتحقيــق ابســتمرار، إىل أن مت إعــالن 

http://www.assakina.com/news/news1/78951.ht- 456 رابــط املوضــوع

ml#ixzz4PbwKxVdz
457  انظــر: عيســى الشــاماين، تقريــر "معلمــة ســعودية مطلقــة هتــرب أبطفاهلــا مــن مكــة إىل داعــش"، 

جريدة احلياة اللندنية، 2 يوليو 2015.
458  انظــر بعــض التفاصيــل عــن قضيتهــا يف تقريــر "الســويد.. حكايــة انتحــاري ســعودي اختارتــه 

القرعة لتفجري نفسه"، صحيفة احلياة، 2 أغسطس 2014.

)      (

)      (

)      (
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القبض عليها يف أغسطس/ آب 2014459.

املثال الثالث هو لطالبة فنون تشــكيلية، ترفض الســلطات الســعودية الكشــف عن 
امسها )كما هي حال أخرايت(، تبلغ من العمر )28( عاماً، حتمل شهادة البكالوريوس 
يف الرتبيــة الفنيــة، وســبق وأن شــاركت يف املعــارض املرافقــة ملعــرض الكتــاب يف الــرايض، 
ومعــرض "ألــوان"، وكانــت، حبســب والدهــا، منفتحــة وحتــب الرســم والفــن، مث تزوجــت 
قبــل عامــني، وحدثــت مشــكالت بينهــا وبــني زوجهــا وأصــرت علــى الطــالق، فعــادت إىل 

منزل ذويها.

والدهــا )58 عامــاً( يعمــل موظفــاً حكوميــاً يف البلديــة. ولكنــه اســتقال منــذ مــدة، 
وهــو حاصــل علــى مؤهــل الثانويــة العامــة، ومتــزوج منــذ 30 عامــاً، ولديــه 4 أوالد: بنتــان 

وولدان.

بــدأ والدهــا يالحــظ منــذ عودهتــا إىل منزلــه )يف الــرايض( عالمــات التشــدد الديــين 
الــي تظهــر عليهــا، وأخــذت حتــاول فــرض هــذا النمــط مــن التديــن علــى األســرة واملنــزل.

فوفقــاً لوصــف والدهــا )أبــو فهــد( أهنــا "ظلــت مالزمــة للوحــدة وتتجنــب جمالســة اآلخريــن، 
وتقضــي وقتــاً طويــاًل يف تصفــح مواقــع اإلنرتنــت، قبــل أن تبــدأ التحــرك شــيئاً فشــيئاً، إىل 
أن أصبحت متلك زمام املبادرة يف املنزل، وتفرض تشددها، وحذفت القنوات اإلخبارية 

والفنية كافة، واكتفت بقنوات دينية، ما جعله يف حرية من أمره". 

يضيــف والدهــا أنــه فوجــئ ذات يــوم، بعــد أن متكــن مــن التجســس علــى هاتفهــا 
الــي ختوضهــا  املعــارك  لبعــض  مبلفــات صوتيــة ومصــورة  احملمــول، أبهنــا كانــت حتتفــظ 
مجاعــات إرهابيــة، وعنــد مواجهتهــا أقــرت أبهنــا كانــت تشــاهدها صدفــة، وأهنــا ال تؤمــن 

مبا حتويه من مشاهد فظيعة. 

كان األب يعتقد أن ابنته ختفي شــيئاً يف نفســها، خوفاً من أن يقوم ابلتبليغ عنها 
أو هتديدهــا ابحلبــس، كمــا حصــل يف عــّدة حــاالت. مثّ اســتأذنته للذهــاب إىل "العمــرة"  
إحــدى  برفقتهــن يف  الــاليت كانــت جتتمــع  النســوة،  بعــض  مــع  منتصــف 2015،  يف 

459  انظر الرابط التايل:

https://justpaste.it/jkkah
)      (

https://justpaste.it/jkkah
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حلقــات حتفيــظ القــرآن، مث أصبحــّن رفيقاهتــا يف رحلتهــا مــن مــكان إقامتهــا يف الــرايض 
إىل حمافظــة جــدة الســاحلية غــرب الســعودية إىل تركيــا، إذ أرســلت "رســالة نصيــة" مــن 

هناك تفيد أبهنا وصلت إىل مواقع تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف سوراي460.

النموذج الثالث: املشاركة يف العمليات

َوَرد اســم عبــري حممــد عبــدهللا احلــريب يف ســياق كشــف الســلطات الســعودية عــن 
نتائــج التحقيقــات يف حادثــة االعتــداء علــى مســجد الطــوارئ يف حمافظــة عســري، جنــوب 
اململكة، يف 6 أغسطس/آب 2014، والذي أدى إىل مقتل 15 عسكرايً سعودايً مع 

آخرين وإصابة 33، وتبى تنظيم الدولة اإلسالمية العملّية.

فوفقــاً للروايــة األمنيــة، فــإّن عبــري هــي زوجــة فهــد فــالح احلــريب، الــذي كان خمططــاً 
ومشــرفاً علــى العمليــة االنتحاريــة مــع خليــة اتبعــة لداعــش. وقــد قــام ابســتغالل زوجتــه مــن 
خالل وضع احلزام الناســف حتت قدميها، لنقله من الرايض إىل عســري يف ســيارته، وهو 

ما اعتربته السلطات دعماً لوجتسياً منها لزوجها املعتقل461.

ال يوجــد توضيــح وتفاصيــل أكثــر عــن عبــري احلــريب، فيمــا إذا كانــت تشــارك زوجهــا 
الفكــر اجلهــادي، أو فيمــا إذا كان هلــا ســجل أمــين ســابق، وفيمــا إذا كانــت تعلــم عــن 

احلزام الناسف بصورة دقيقة أم ال. 

أّمــا بنــان عيســى هــالل، فهــي ســعودية لقيــت مصرعهــا عندمــا دامهــت قــوات األمــن 
الســعودية شــقة كان خيتبئفيهــا عــدد مــن املطلوبــون، منهــم ســويلم الرويلــي، يف منطقــة 
اجلــوف )13 مــارس/ آذار 2016(، فبــادرت هــي إىل إطــالق النــار عليهــم مــن رشــاش 

460  انظــر: عيســى الشــاماين، ســعودية تــرتك الفــن التجميلــي لتنضــم إىل التنظيــم، صحيفــة احليــاة 

اللندنية، 13 ديسمرب 2015.
461  الداخليــة": تفجــري مســجد "طــوارئ أهبــا" مبســاعدة جنــدي خائــن ابع وطنــه، جريــدة املدينــة،  

1 فريايــر 2016. وكذلــك: عمــر الضبيبــان، "زوجــان" وخيانــة جنــدي... خلــف إرهــاب مســجد 
"طوارئ عسري"، صحيفة احلياة اللندنية، 1 فرباير 2016.

)      (

)      (
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كان بيدها، ما أدى إىل إصابتها، مث مقتلها، وفقاً للرواية الرمسية.

مل تكن الســلطات األمنية تعلم بوجودها يف تلك الشــقة، إذ إهّنا كانت متغيبة عن 
منــزل ذويهــا ملــدة عــام ونصــف )وال نعــرف ســبب التغيــب، فيمــا إذا كان بســبب أهّنــا 
مطلوبــة للجهــات األمنيــة أم لشــيء آخــر!(، وهــي متزوجــة مــن رجــل يقيــم يف مناطــق 
الصــراع )علــى األغلب؛ســوراي(، لكنهــا ُوجــدت يف الشــقة مــع ســامل الرويلــي وصاحــب 

الشقة اآلخر، الذين مت القبض عليهما. 

ويزعــم الرويلــي أبنّــه كان متزوجــاً هبــا، بشــهادة ذلــك الشــخص الــذي كاان خيتبئــان 
عنــده، لبضعــة أشــهر، وتبــني أبهّنــا ابنــة ألحــد اجلهاديــني الســعوديني، عيســى هــالل مزلــوه 
الفرجــي الرويلــي )امللقــب أبيب محــزة التبوكــي(، وهــو حمكــوم غيابيــاً يف األردن بقضيــة 
مرتبطــة خبليــة اتبعــة القاعــدة )يف العــام 2014(، ملــدة 15 عامــاً، لكنــه متواجــد حاليــاً يف 

سوراي ويقاتل مع تنظيم الدولة اإلسالمية هناك462.

اجلديــد يف هــذا النمــوذج - ابلرغــم مــن أّن القصــة غــري واضحــة التفاصيــل، ومــا تــزال 
مبهمــة يف كثــري مــن حيثياهتــا- أّن بنــان هــالل قامــت ابملشــاركة ابلعمليــة بصــورة مباشــرة، 
يف حماولــة إلطــالق النــار علــى األمــن، ابإلضافــة إلىــأّن قصــة زواجهــا غــري املوثــق رمسيــاً مــن 
املطلوب اآلخر غامضة؛ وهي حالة غري اعتيادية يف الســعودية، وال توجد فتاوى ســابقة 
تؤيدهــا، يف حــال كان زوجهــا حيّــاً يف اخلــارج، علــى فــرض أنـّـه قــام بتطليقهــا كــي يعطيهــا 

حرية احلركة   مثاًل- مع مطلوب آخر!

املثــال الثالــث هــي خلــود حممــد منصــور الركيــي، ولقبهــا أم حممــد، يف األربعينيــات 
مــن عمرهــا، هلــا أربعــة أبنــاء وابنتــان، وزوجهــا ضعيــف الشــخصية مهمــل يف أســرته، وفــق 

التــايل:  الرابــط  انظــر: تقريــر "بنــان عيســى هــالل"، موقــع الســكينة، 30 نيســان 2016،    462

وكذلــك: الســعودية: القبــض علــى الرويلــي املتــورط إبحــداث الدالــوة، موقــع العربيــة نــت، 13 مــارس 
http://ara.tv/y57vu:2016، على الرابط التايل

وانظــر كذلــك: تقريــر "معلومــات جديــدة عــن بنــان هــالل.. ســعودية وابنــة مطلــوب لألمــن األردين"، 
goo.gl/mIkwcF :صحيفة الوائم االلكرتونية، 16 مارس 2016، الرابط التايل

  وانظــر أيضــاً: اللــواء الرتكــي للعربيــة نــت: بنــان هــالل ســعودية اجلنســية، موقــع العربيــة نــت، 13 
http://ara.tv/p5t5f:مارس 2016، على الرابط التايل

)      (
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تسريبات الرواية الرمسية السعودية. 

ألقــي القبــض علــى الركيــي يف شــهر ســبتمرب/ أيلــول 2016، واهتمــت ابلتحضــري 
واإلعــداد للقيــام بعمليــات إرهابيــة يف الســعودية، تســتهدف علمــاء ورجــال أمــن ومواقــع 
أخــرى يف الســعودية. واألغــرب أّن "اخلليــة الداعشــية" املكونــة مــن 17 فــرداً تضــم اثنــني 
مــن أبنائهــا، مهــا محــد عبــدهللا حممــد املوســى، ونصــار عبــدهللا حممــد املوســى، وشــقيقها 

انصر حممد منصور الركيي463.

تتحــدث الروايــة الرمسيــة عــن وجــود دور مركــزي وحمــوري خللــود الركيــي يتمثــل يف دفــع 
أبنائهــا وتشــجيعهم علــى القيــام بعمليــات إرهابيــة واملشــاركة ابلرتتيبــات، وجتهيــز أحــد 
أبنائهــا للقيــام بعمليــة انتحاريــة، بتوجيــه مــن ابنهــا يف اخلــارج، الــذي يقاتــل مــع تنظيــم 

الدولة اإلسالمية464.

االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  علــى  تُلّقــب  عاتكــة، كمــا  هــو ألم  اآلخــر  املثــال 
اهتمتهــا الســلطات الســعودية أبهّنــا عضــو يف خليــة، تتكــون مــن 9 ســعوديني نشــطوا عــرب 
مواقــع التواصــل االجتماعــي يف أتييــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ومّت إلقــاء القبــض عليهــا 
مــت مــن  يف شــهر أبريــل/ نيســان 2015. إالّ أّن اجلديــد يف موضــوع هــذه املــرأة أبهّنــا اهتُّ
قبــل الســلطات مبحاولــة االشــرتاك بعمليــة، ذات طبيعــة قتاليــة، مــن خــالل اســتدراج أحــد 
العسكريني وقتله، لكن العملية فشلت، واعتقلت املرأة، دون أن تكون هنالك تفاصيل 

463  انظــر: "الداخليــة القبــض علــى شــبكة إرهابيــة تضــم 17 فــرداً بينهــم امــرأة، املســار أون اليــن، 

19 سبتمرب 2016، على الرابط التايل:
goo.gl/z6jWnO

464  انظر: من هي الداعشية خلود الركيي، موقع السكينة، 22 سبتمرب 2016، الرابط التايل: 

http://www.assakina.com/news/news1/92772.html#ixzz4P-
bru5DE9

وكذلــك األمــر:  الداخليــة: 12 عمليــة فاشــلة وســوري خطــط لتفجــري مدينــة األمــن العــام، موقــع 
http://www.assakina.com/ ::التــايل الرابــط  الســكينة، 21 ســبتمرب 2016، علــى 

news/news2/92724.html#ixzz4QjB1iZ00

)      (

)      (
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ومعلومات إضافية أكثر مما تقدمه الرواية الرمسية465.

اخلالصات

صعود "النسائية اجلهادية" السعودية: الشروط واألسباب
تكمن البنية األساسّية لفهم صعود النسائية اجلهادية السعودية يف مفهوم "النادي 
االجتماعــي"، الــذي اســتخدمه الباحــث األمريكــي، ســكوت أتــران، أي شــبكة العالقــات 
االجتماعيــة الرئيســة، مــن أشــقاء وأزواج وأابء وأبنــاء وأخــوال، هــذا أواًل، مث العالقــات 
واجلــوار  والصداقــة  املصاهــرة  مثــل  األوليــة،  العالقــات  تلــك  علــى  ترتكــب  الــي  البينيــة 
اجلهاديــة  النســائية  إّن  أي  اجملموعــات466.  هــذه  بــني  املشــرتكة  االجتماعيــة  واألنشــطة 
الســعودية أصبحــت جــزءاً أساســياً مــن جمتمــع جهــادي تشــّكل يف الســعودية، مــن الرجــال 

)اجلهاديني(، وأمهاهتم وزوجاهتم وشقيقاهتم، وأطفاهلم أيضاً.

ميكــن مالحظــة هــذه الشــبكة مــن العالقــات مــن خــالل عــّدة مســتوايت؛ أواًل 
األشــقاء، فأغلــب احلــاالت الــي تعّرفنــا عليهــا يف هــذا الفصــل، كان األشــّقاء فيهــا عامــاًل 
مهمــاً يف التأثــري علــى اجلهــادايت، مثــل حالــة كل مــن وفــاء الشــهري، وأروى البغــدادي، 
الســاعدي، وجنــوى الصاعــدي، حنــان مسكــري، أو  الراشــد، هيفــاء  أمينــة  واملهاجــرة، 
األزواج؛ فأغلــب أزواج احلــاالت الــي عرضناهــا هــم مــن املوقوفــني أو املقاتلــني يف اخلــارج، 
مثل أروى البغدادي، مي الطلق، ندى القحطاين، هيفاء الساعدي وجنوى الصاعدي، 
ورميــا اجلريــش، وفــاء الشــهري. ويف حــال كان الــزوج غــري متوافــق مــع زوجتــه علــى أفكارهــا 
فقــد يكــون ذلــك ســبباً ابلطــالق منــه والــزواج مــن رجــل اثين ينتمــي إىل الفكــر نفســه، 

مثلما هي حال مطلقة ساجر، وفاء اليحىي، وأمينة الراشد.

465  انظــر: القبــض علــى 93 شــخصاً بينهــم امــرأة ضمــن خــالاي اتبعــة لداعــش، جريــدة الــرايض، 

28 أبريل 2015.
الديــن واألخــوة وصناعــة  العــدو:  أتــران، احلديــث إىل  انظــر: ســكوت  التفصيــل،  مــن  466  ملزيــد 

اإلرهابيــني وتفكيكهــم، ترمجــة طاهــر لباســي، جــداول للنشــر، بــريوت، ومؤمنــون بــال حــدود، الــرابط، 
الطبعة األوىل، 2015.

)      (

)      (
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كمــا لعبــت األمهــات دوراً مهّمــاً يتمثّــل يف حتريــض األبنــاء أو تربيتهــم علــى هــذا 
الفكــر، مثــل: حنــان مسكــري، خلــود الركيــي. وهنــاك مــن توجــه أبناؤهــن أو أشــقاؤهن إىل 
خلفيــة  علــى  الداخــل  يف  واالعتقــال  الســجن  إىل  تعرضــوا  بعدمــا  اخلــارج،  يف  القتــال 
عالقاهتــم األســرية، ومنهــم حممــد الطلــق )شــقيق مــي( ومعــاذ اهلاملــي )ابــن رميــا اجلريــش( 

اللذين اعتقال على خلفية مساعدة عائالهتم يف االعتصامات من أجل املعتقلني.

وتتهــم الروايــة الرمسيــة الســعودية النســاء اجلهــادايت الســعودايت أبهّنــن يقفــن أيضــاً 
وراء بعــض التفجــريات الــي حدثــت يف الســعودية، فمــّي الطلــق هــي شــقيقة عبــدهللا )15 
عامــاً(، الــذي ورد امســه يف تفجــري مســجد القديــح يف القطيف،كمــا ورد اســم شــقيق 
نــدى القحطــاين )جليبيــب( يف تفجــري آخــر، بينمــا قــام فهــد ســليمان القبّــاع بتفجــري 
مســجد اإلمــام الصــادق يف الكويــت، ووالدتــه هــي أم عبــدهللا القبــاع، الــي كانــت تنشــط 
يف االعتصامــات النســائية، لإلفــراج عــن زوجهــا )أي والــد االنتحــاري(. فيمــا ألقــت قــوات 

األمن القبض على ولديها عبدهللا وعبدالرمحن قبل فرتة وجيزة من ذلك التفجري467.

تصــل التشــابكات والعالقــات البينيــة يف "اجملتمــع اجلهــادي" الســعودي، إىل حــّد 
املصاهــرة، مثلمــا هــي حالــة كّل مــن أمينــة الراشــد وجنــوى الصاعــدي )شــقيق جنــوى زوج 
احلــاالت  خــالل  مــن  جنــد  إذ  والصداقــة،  اجلــرية  إىل عالقــات  أمينــة(، ابإلضافــة  ابنــة 
الســابقة أنّنــا أمــام جمموعتــني رئيســيتني؛ األوىل هــي جمموعــة بريــدة- القصيــم، وتضــم كل 
مــن هيلــة القصــري ومــي الطلــق وأمينــة الراشــد، رميــا اجلريــش، وجمموعــة مكــة، وتضــم كل 
مــن أروى البغــدادي وجنــوى الصاعــدي وهيفــاء األمحــدي وحنــان مسكــري وجنــالء الرومــي، 
وهنالــك حــاالت ابلطبــع يف الــرايض، مثــل وفــاء اليحــىي، ابإلضافــة إىل حــاالت تنتمــي 

إىل مناطق وحمافظات الشمال وجدة وغريها من مناطق خمتلفة.

أمــا املســتوى التعليمــي للحــاالت، فهــو متبايــن، لكــن مــن املالحــظ أبّن األغلبيــة 
متعلمــات، وعلــى مســتوى عــاٍل مــن التحصيــل األكادميــي. فعلــى صعيــد الدراســات 
اجلامعــات،  يف  تدّرســان  الصاعدي؛وكانتــا  وجنــوى  اليحــىي  وفــاء  منــاذج  جنــد  العليــا، 

467  هــدى الصــاحل، شــبح أمهــات داعــش خلــف تفجــريات الكويــت والســعودية، موقــع العربيــة نــت، 

29 يونيو 2015، الرابط التايل:
http://ara.tv/4agwz

)      (
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وحاصــالت علــى املاجســتري، بينمــا ســجلت كّل مــن هيلــة القصــري وهيفــاء الســاعدي 
للماجســتري لكنهمــا مل تكمــال، لعــدم قناعتهمــا يف الشــهادة. و"أم أويــس" هــي طالبــة 
دراســات عليــا، و"ابنــة جنــد" وصــف تعليمهــا أبنّــه علــى "مســتوى متقــدم"، كمــا إّن كاّلً 
مــن مــي الطلــق ونــدى القحطــاين ومطلقــة ســاجر، وهنــد القرشــي و"الفنانــة التشــكيلية"، 
الركيــي  الثانــوي، وخلــود  التعليــم  مرحلــة  عنــد  اجلريــش  وقفرتميــا  فيمــا  هــن جامعيــات. 

عندمرحلة التعليم االبتدائي، ووفاء الشهري عندمرحلة التعليم املتوسط.

علــى صعيــد العمــر، جنــد أنّنــا أمــام أعمــار متفاوتــة نســبياً، وإن كان أغلــب هــؤالء 
النســاء يف العشــرينيات والثالثينيــات، وهنــاك مــن هــّن يف األربعينيــات. أّمــا علــى املســتوى 
االقتصــادي، فثّمــة تفــاوت أيضــاً. فمــن خــالل مــا ســبق، تبــدو حالــة كل مــن أروى 
البغــدادي ونــدى القحطــاين مرحيــة جــداً اقتصــاداّيً، وكذلــك احلالعنــد أهــل رميــا اجلريــش، 
كمــا إّن بعــض املعطيــات عــن عائلــة جنــوى الصاعــدي تؤشــر إىل التقديــر نفســه. وال جنــد، 
ابجململ،أيّــة حالــة تنطبــق عليهــا شــروط الفقــر أو احلرمــان ابملعــى الظاهــر، يف كل مــا 
درسناه. فنحن على األغلب نتحدث عن أبناء الطبقة الوسطى العليا والدنيا، اقتصادايً 

)أي من حيث معدل الدخل(.

لــو أردان تلخيــص مــا ســبق، فإنّنــا نتحــدث عــن غالبيــة كــربى مــن املتعلمــات، وبنــات 
الطبقة الوســطى، أتثرن ابلفكر الســلفي اجلهادي، ســواء كان قاعدايً أو أقرب إىل تنظيم 
الدولــة اإلســالمية، مــن خــالل األقــارب، ابلدرجــة األوىل؛ اآلابء واألشــقاء واألمهــات، 
أفــراد هــذا  بــني  العالقــة  بتشــبيك  الثانيــة، واثلثــاً  الصداقــة واجلــوار ابلدرجــة  وعالقــات 
"اجملتمــع اجلهــادي"، ليصبحــوا أشــبه بـ"النــادي االجتماعــي"، يعرفــون بعضهــم البعــض 
املوقوفــني،  عــن  تطالــب ابإلفــراج  الــي  واملظاهــرات  االحتجاجــات  لتنظيــم  ويتواصلــون 
وهنالــك مــن يشــرتكون معــاً يف عمليــات )مثــل قضيــة نقطــة تفتيــش وادي الدواســر، الــي 
قتــل فيهــا حممــد البغــدادي- شــقيق أروى البغــدادي وأصيــب اليــزن اجلزائــري- ابــن حنــان 
مسكــري(، أو يقــررون املغــادرة و"اهلجــرة"، مثلمــا حــدث مــع معــاذ اهلاملــي- ابــن رميــا 
اجلريــش، حممــد الطلــق- شــقيق مــّي الطلــق، أو كمــا حاولــت كل مــن مــي الطلــق وأمينــة 
الراشــد املغــادرة معــاً، فألقــي القبــض عليهمــا عنــد احلــدود. أو أن تكــون وفــاء الشــهري يف 

استقبال القادمني من اخلارج، كما فعلت مع كل من رميا اجلريش وأروى البغدادي.
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صحيــح أّن احلالــة النســائية اجلهاديــة الســعودية متثّــل جــزءاً مــن اجملتمــع اجلهــادي 
اجلديــد، وهــي اجلملــة املفتاحيــة لفهــم الظاهــرة هنــاك، إالّ أنّــه مــن املهــم أيضــاً إدراك أّن 
هــذا اجملتمــع مل يتشــّكل صدفــة، أو بــني ليلــة وضحاهــا، فهــو   كمــا ذكــران- يف احلديــث 
عــن تطــّور احلالــة الســلفية اجلهاديــة الســعودية، مــّر مبراحــل متعــددة، وتطــّورت أيديولوجيتــه 

وصواًل إىل املرحلة الراهنة.

بــدأت جــذور هــذا اجملتمــع يف مرحلــة اجلهــاد األفغــاين، الــذي شــارك فيــه آالف 
الســعوديون، مثّ عــادت نســبة منهــم واندجمــت مــع اجملتمــع، فيمــا فّضلــت نســبة أخراىلبقــاء 
يف اخلــارج، والقتــال يف جبهــات أخــرى، يف البوســنة والشيشــان وكوســوفا، مث العــودة إىل 
أفغانســتان مرّة أخرى، بعد ســيطرة حركة طالبان، وعودة أســامة بن الدن إىل أفغانســتان 

وأتسيسه تنظيم القاعدة.

العراقيــة ازداد عــدد الســعوديني هنــاك بصــورة ملحوظــة،  انفتــاح الســاحة  مث مــع 
وأصبحــوا يشــكلون األغلبيــة مــن املهاجريــن إىل هنــاك. والحقــاً مــع انفجــار األوضــاع يف 
أصبــح  النصــرة،  وجبهــة  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  وظهــور  وســوراي،  العــراق  مــن  كل 

السعوديون عنصراً رئيساً وفاعاًل يف تلك اجلماعات.

ال توجد أرقام مؤكدة وموثقة متاماً عن أعداد السعوديني الذين ذهبوا إىل ساحات 
القتــال، أو أعــداد مــن عــادوا، ومــن ال يزالــون هنــاك، ومــن قُتلــوا. كمــا ال يوجــد رقــم رمســي 
موثــق عــن أعــداد املعتقلــني الســعوديني علــى خلفيــة قضــااي االنتمــاء للقاعــدة وداعــش 
فيمــا  ألــف،  يصــل إىل 50  رقــم كبــري  عــن  تتحــدث  احلقوقيــة  فاألوســاط  واإلرهــاب. 
تتحــّدث بعــض التســريبات الرمسيــة عــن مخســة أالف معتقــل! يف احملصلــة، فإننــا نتحــدث 

عن عشرات اآلالف من اجلهاديني وعائالهتم وأبنائهم واحمليطني هبم.

ســامهت السياســات الســعودية بدرجــة كبــرية يف تشــّكل هــذا اجملتمــع اجلهــادي ومنــوه 
وصعــوده، مــن أكثــر مــن زاويــة؛ فهــي أواًل شــجعت علــى اجلهــاد والنفــري للرجــال إىل 
أفغانســتان، فغــادر آالف الســعوديني، ضمــن مــا يســمى بـ"اجلهــاد التضامــين"، لكــن 
هــؤالء، ويف مقدمتهــم ابــن الدن، مل يكونــوا يقولــون بكفــر الدولــة الســعودية، أو املواجهــة 
معهــا، حــى تطــّورت األمــور، منــذ عــودة ابــن الدن إىل الســعودية يف بدايــة التســعينيات، 
واالســتعانة ابلقــوات األمريكيــة، مــروراً ابعتقــال شــيوخ الصحــوة ســفر احلــوايل وســلمان 



297 الفصل الثاين: تراجيداي "النسائية اجلهادية" يف السعودية

العــودة ومــن معهــم، وازدايد وتــرية االحتــكاك بــني األجيــال اإلســالمية اجلديــدة واحلكومــة 
الســعودية، مــع انتشــار كتــاب جديــد ســاهم يف إعــادة قولبــة رؤيــة الشــباب للحكومــة، 
وهــو كتــاب اجلهــادي األردين، أبــو حممــد املقدســي بعنــوان "الكواشــف اجلليــة يف كفــر 
الدولــة الســعودية"، الــذي كان يف تلــك املرحلــة   أي بدايــة التســعينيات- مبثابــة مفاجــأة 
كبــرية، نظــراً لتضاربــه مــع تصــور أبنــاء التجربــة الســعودية- األفغانيــة، الذيــن يــرون يف 
الســعودية دولــة إســالمية، تطبــق الشــريعة. لكــن مــع مــرور الوقــت، وبــروز الصيغــة اجلديــدة 
للقاعــدة يف العــام 1998، مــن خــالل اجلبهــة العامليــة لقتــال اليهــود والصليبيــني، أصبــح 
موقــف املقدســي هــو املوقــف املعتمــد للحركــة اجلهاديــة الســعودية. والحقــاً أتسســت 

القاعدة على أساس الصدام مع احلكومة السعودية غري الصادقة يف تبنيها لإلسالم.

أخــذت التحــوالت اإليديولوجيــة مداهــا مــع األلفيــة اجلديــدة، وبعــد تشــّكل قاعــدة 
الســلطات  وبــني  بينهــا  الشــديد  الصــدام  خــالل  مــن  مث  العــام 2002،  الســعودية يف 
األمنيــة، ومــا أدت إليــه مــن قتلــى واعتقــاالت، وصلــت إىل آالف األشــخاص. وهنــا 
بــدأت تظهــر وتتســع وتتمــدد قضيــة املعتقلــني هنــاك، يف ظــل غيــاب أصــول واضحــة 
للقضــاء املــدين الســعودي، وعــدم وجــود مؤسســات رقابيــة وطنيــة وقوانــني تضبــط مــدة 
االعتقــال وتكــون مرجعــاً لألحــكام وتضمــن متثيــل املتهمــني مــن خــالل حمامــني. وابلعــودة 
إىل كثــري مــن األحــكام، جنــد أبهّنــا صــدرت بداعــي "التعزيــر"، وهــو حكــم إســالمي مــرن 
فضفــاض يتيــح للقاضــي تقديــر املــدة الــي يريدهــا وإصــدار احلكــم الــذي يريــده مــن غــري 

أي ضوابط حقيقية.

 أصبــح التيــار الســلفي اجلهــادي، الــذي ينتمــي إىل القاعــدة، مبثابــة "قنبلــة موقوتــة" 
عــدد  وتراكــم  أكثــر صعوبــة،  معــه  التعامــل  وأصبــح  الســعودية،  احلكومــة  أحضــان  يف 
املعتقلــني؛ وكثــري منهــم مــن غــري هتــم حمــددة مضبوطــة قانونيــاً، وملــدد طويلــة جــداً تصــل إىل 
عشــرات األعــوام أحيــاانً، دون وجــود مرجعيــات مؤسســية وقانونيــة ميكــن االحتــكام إليهــا. 
كل ذلــك ولّــد وعــزز ديناميكيــة احلركــة النســائية اجلهاديــة، الــي يصعــب فهــم تطورهــا 

ومنوها من دون ربطها بقضية املعتقلني اجلهاديني هناك.

 - املعتقلــني  نســاء  مــع  الســعودية  الســلطات  تعامــل  فــإّن  أخــرى،  زاويــة  مــن   
واالحتجاجــات واملظاهــرات والنشــاطفي الفضــاء االفرتاضــي الــي تولّــد عنهــا- كان لــه 
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دور كبــري يف أتجيــج االحتقــان بــني الطرفــني؛ العائــالت والدولــة، ممــا أدى إىل اعتقــال 
النســاء واحتجــاز األطفــال يف الســجون، واهتامــات متبادلــة، ســواء ابلتعذيــب واإلهانــة، 
مــن طــرف النســاء للســلطات، أو ابالشــرتاك ابلعمليــات اإلرهابيــة مــن طــرف الســلطات 
للنســاء، األمر الذي وصل إىل حرب إعالمية افرتاضية أخذت مســاحة واســعة يف أعوام 
ســابقة مــن اهتمــام الســعوديني. فقــد ارتفعــت وتــرية مشــاركات النســاء اجلهــادايت عــرب 
العــامل االفرتاضــي، وذاعــت أمســاء ووســوم )هاشــتاقات( عديــدة تعــرّب عــن هــذه احلالــة، 
وأخــذت املعركــة بينهــن وبــني الســلطات مــدى واســعاً يف هــذا الفضــاء، نظــراً حلجــم التأثــري 
الكبــري بــه، ونظــراً للنســبة املرتفعــة مــن مســتخدميه الســعوديني، خباصــة التويــرت. وجنحــت 
نســاء املعتقلــني، مث املعتقــالت، يف الرتويــج لقضيتهــم ونشــر فيديوهــات ومعلومــات عــن 

املعتقلني واملعتقالت، ما زاد من حجم الضغوط على احلكومة السعودية.

كان هلــذه املعركــة اإلعالميــة واملواجهــات السياســية بــني الطرفــني )الدولــة ونســاء 
املعتقلــني( دور فاعــل يف توليــد ظاهــرة اجلهــادايت الســعودايت، اللــوايت دخلــن يف حتــدٍّ 
حقيقــي مــع الســلطات. فقــد بــدأت احلكومــة وأدواهتــا اإلعالميــة ابهتــام النســاء أبهّنــن 
داعشــيات وإرهابيــات ومــن الفئــة الضالــة، وبــدأت النســاء ابســتخدام خطابرمــزي عنيــف 
ضــد الســلطة، مماثــل خلطــاب القاعــدة متامــاً، مــع الرتكيــز علــى شــخصية وزيــر الداخليــة، 
أحــد  خــالل  مــن   ،2009 العــام  يف  اغتيالــه  حماولــة  متّــت  الــذي  انيــف،  بــن  حممــد 
نســاء  بينهــم  جهاديــني  ســراح  إلطــالق   2012 العــام  يف  مفاوضتــه  مثّ  االنتحاريــني، 

معتقالت.

بــرزت للمــرّة األوىل يف جمتمــع حمافــظ ســعودي - ال يســمح فيــه للمــرأة بقيــادة 
الســيارة، ويفــرض عليهــا حمــددات رئيســة يف عملهــا وســلوكها ومالبســها- أمســاء نســائية 
جهاديــة المعــة، أصبحــن معروفــات لإلعــالم يف العــامل االفرتاضــي، وهــي األمســاء الــي 
تناولناهــا يف هــذا الفصــل حتديــداً. وهــذا رمبــا يفّســر لنــا خصوصيــة احلالــة الســعودية، 
مقارنــة ابحلــاالت األخــرى، مثــل احلالــة التونســية، الــي ال جنــد فيهــا أمســاء جهــادايت 
المعــة، بينمــا يف الســعودية   اجملتمــع احملافــظ- أصبحــت اجلهــادايت جنومــاً يف مســاء عــامل 

السلفية اجلهادية، ومعروفات إعالمياً، بني مشيطن هلّن ومتعاطف معهن!

الســابقة عــدم وجــود مؤسســات جمتمــع مــدين مســتقلة يف  مــن اإلشــكالية  عــّزز 
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اجملتمــع الســعودي. بــل اعتــربت الســلطات أّن أي نشــاط مؤيــد للمعتقــالت، ولــو كان 
الفتنــة وعصيــان ويل األمــر، واخلــروج علــى  نشــاطاً حقوقيــاً، هــو مبثابــة حتريــض علــى 
الســعوديّة  يف  والسياســّية  املدنيّــة  احلقــوق  مجعيــة  مؤسســي  اعتقــال  مّت  لذلــك  الدولــة، 
)حــزم(468، مــن قبــل الســلطات الســعودية، وإصــدار قــرار مــن قبــل احملكمــة املتخصصــة يف 
العــام 2013 حبــل اجلمعيــة -الــي أعلــن عــن أتسيســها يف العــام 2009، ومل حتظــى 

مبوافقة رمسّية من السلطات- واعتبارها غري شرعية، ومصادرة ممتلكاهتا!469

ومل يكن موقف الســلطات الســعودية خمتلفاً من "احلمالت اإللكرتونية" الي تبنت 
إذ  "اعتقــال" و"مناصــرون".  مثــل موقــع  اجلهــادايت،  املعتقــالت  املعتقلــني، مث  قضــااي 
أصبــح جمــّرد التواصــل مــع "معــّريف" هــذه احلســاابت مبثابــة هتمــة حبــّد ذاهتــا، كمــا أصبــح 
االتصــال مــع القنــوات الســعودية املعارضــة، الــي يديرهــا املعــارض الســعودي املعــروف، يف 
لنــدن، ســعد الفقيــه، مبثابــة دليــل إدانــة ضــد النســاء املناصــرات للجهاديــني، كمــا حــدث 

مع أروى البغدادي.

ال ميكــن اجلــزم أبّن ســلوك الســلطات الســعودية أواًل مــع املعتقلــني اجلهاديــني، واثنيــاً 
مــع نســائهم، وحــده، هــو مــا قــاد نســبة مــن النســاء )اللــوايت تناولنــا قصصهــن وغريهــن( 
إىل االنتقــال مــن مربــع املطالبــة السياســية ابإلفــراج عــن أقرابئهــم املعتقلــني أو املطالبــة 
مبحاكمتهــم بصــورة شــفافة إىل املرحلــة الــي أصبحــن فيهــا جهــادايت، بصــورة واضحــة، 
إمــا عــرب اهلجــرة )النفــري إىل اخلــارج(، أو االنتمــاء إىل مجاعــات جهاديــة أو املشــاركة يف 

468  مجعيــة احلقــوق املدنيــة والسياســية الســعودية، وقــد أسســها 11 انشــطاً حقوقيــاً أغلبهــم مــن 

األكادمييــني يف العــام 2009، هبــدف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف الســعوديّة. مّت حّلهــا ومصــادرة 
ممتلكاهتا بقرار احملكمة، وُحكم على بعض أعضائها ابلسجن على خلفّية أتسيس اجلمعّية.

469  انظــر عــن اجلمعيــة، تقريــر "اململكــة العربيــة الســعودية: اســتمرار االســتهداف املمنهــج ألعضــاء 

مجعيــة احلقــوق املدنيــة والسياســية يف الســعودية"، موقــع املنظمــة الســعودية للحقــوق واحلــرايت، 30 
يناير 2016، على الرابط التايل: 

http://www.saorf.org/?p=453 ، وانظــر كذلــك موقــف مغايــر مــن اجلمعيــة، علــى 
والسياســية  املدنيــة  احلقــوق  "مجعيــة  بعنــوان  تقريــر  الســعودية،  للســلطات  التابــع  الســكينة،  موقــع 

)حسم("، 10 مارس 2013، على الرابط التايل: 
http://www.assakina.com/center/parties/22693.html

)      (

)      (

http://www.saorf.org/?p=453
http://www.assakina.com/center/parties/22693.html


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 300

عمليــات الحقــاً. لكــن مــا ميكــن اســتنتاجه بســهولة عــرب هــذه القصــص هــو أّن ســلوك 
الســلطات الســعودية - وأســلوهبا وسياســاهتا جتــاه املعتقلــني-  قــد ســاهم يف منــو ظاهــرات 
اجلهادايت السعودايت وصعودها، وبقرار عدد من النساء اهلجرة إىل اخلارج وااللتحاق 

ابجلماعات اجلهادية يف العراق أو سوراي أو حى اليمن.

وتبــدو املفارقــة األخــرى، هنــا، أّن الســلطات الســعودية ابلرغــم مــن عــدم وجــود 
أصــول قانونيــة واضحــة للمحاكمــات اجلزائيــة لديهــا يف موضــوع اإلرهــاب، وعــدم وجــود 
شــفافية ومعايــري قانونيــة وحقوقيــة وإنســانية واضحــة يف التعامــل مــع ملــف املعتقلــني، إالّ 
أهّنــا تســمح مبــا ال تســمح بــه دول وحكومــات أخــرى مــن خلــوة الرجــل بزوجتــه، ومتكينهــم 
مــن اللقــاء اخلــاص، ممــا خّفــف بعــض أبعــاد املشــكلة إنســانياً، لكنّــه ضاعفهــا   مــن زاويــة 
أخــرى- إذ أنّــه أاتح اجملــال لكثــري مــن املعتقلــني ابلــزواج واالرتبــاط مــع نســاء، وتكويــن 
عائــالت، تشــعر منــذ البدايــة أبهّنــا حمرومــة مــن األب، وتتعاطــف مــع بعضهــا وصــواًل إىل 

تكوين وتوسيع قاعدة اجملتمع اجلهادي السعودي.

عــن  اجلهاديــة"  النســائية   " وبــروز  اجلهــادي"  اجملتمــع  "تشــّكل  فصــل  مُيكــن  ال 
السياســات الرمسيــة داخليــاً وخارجيــاً؛ خارجيــاً مــن خــالل تبــيّن الســعودية لقضــااي اجلهــاد 
يف أفغانستان، وفتحها اجملال للشباب السعودي للذهاب إىل هناك ابآلالف، وسياسياً 
وديبلوماســياً عرب الدعم الكبري للمســلمني يف البوســنة والشيشــان، وفتح الباب للتربعات 
اخلرييــة الــي أصبحــت بوابــة لولــوج الشــباب الســعودي إىل ســاحات القتــال، وتبــين قضــااي 
املســلمني الســّنة يف مواجهــة املشــروع اإليــراين الحقــاً، عــرب خطــاب ديــين رمســي تثويــري، 
مــا شــّجع عــدداً كبــرياً مــن الشــباب للهجــرة إىل تلــك املناطــق، وبتحريــض مــن شــيوخ 
الديــن ســابقاً، قبــل أن تعــود الســلطات الســعودية وجتــّرم االنضمــام إىل تلــك اجلماعــات 

الحقاً.

أمــا داخليــاً، فــإّن خصوصيــة احلالــة الســعودية تتبــّدى مــن خــالل نفــوذ "املدرســة 
الســلفية" الواســع هنــاك، وعالقــة التــزاوج بينهــا وبــني احلكــم الســعودي، وتبــين الدولــة هلــا 
يف السياســات التعليميــة والدينيــة والثقافيــة والتشــريعية، مــا جعــل مــن عمليــة االنتقــال مــن 
"الســلفية التقليديــة" - الــي ترعاهــا الدولــة وتتبّناهــا، نظــراً اللتزامهــا بعــدم التدخــل يف 
السياسة وبطاعة احلكومات وحترمي العمل السياسي واملعارض- إىل "السلفية اجلهادية"، 
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ليس ابالنتقال العسري، بل السلس!

فالســلفيتان التقليديــة واجلهاديــة تتفقــان يف األرضيــة العقائديــة والفقهيــة والدينيــة 
نفســها، كمــا تشــرتكان يف املوقــف مــن الدميقراطيــة والتعدديــة السياســية، وتطبيــق الشــريعة 
اإلســالمية )ابلصيغــة الوهابيــة(، وابملوقــف مــن الشــيعة )مــن حيــث التضليــل والتفســيق، 
وإن كانــت هنالــك خالفــات يف تكفريهــم( ومــن إيــران. ولــو فّكــران يف مســاحة األرض 
املشــرتكة ســنجد أهّنــا كبــرية وعريضــة، بينمــا تكمــن الفروقــات يف تفاصيــل واقعيــة، مثــل 
املوقــف مــن احلكومــة الســعودية والــوالايت املتحــدة األمريكيــة. لذلــك جتــد الســلطات 
بنــاء الروايــة الدينيــة والسياســية املضــادة لتنظيــم  السياســية الســعوديّة صعوبــة كبــرية يف 
الدولــة اإلســالمية والقاعــدة والســلفية اجلهاديــة عمومــاً، ألّن شــرعية احلكــم تقــوم أصــاًل 
على أصول املدرســة الســلفية الوهابية نفســها،الي أتســس عليها تنظيم الدولة اإلســالمية 

وتتبّنتها القاعدة.

يــرى بعــض الباحثــني أبّن مــوارد القاعــدة وداعــش الفكريــة والفقهيــة ال تقــف عنــد 
حدود "املدرســة الســلفية"، إذ متتد إىل املصادر الرتاثية والفقهية اإلســالمية عموماً، وهذا 
صحيــح ابجلملــة. لكــن ابلتدقيــق، ســنجد أّن الســلفية حتديــداً هــي املصــدر األكثــر أتثــرياً 
يف إيديولوجيــة التنظيمــني ومصادرمهــا الفقهيــة والفكريــة والعقائديــة واملعرفيــة، ورمبــا نتنــاول 
ذلــك بتوضيــح أكثــر عندمــا حنلــل منــوذج د. "إميــان البغــا" الــي كتبــت رســالة بعنــوان "أان 

داعشية قبل أن توجد داعش".

لــو جتــاوزان املولّــدات واألســباب الــي أدت إىل صعــود النســائية اجلهاديــة الســعودية، 
االســتثنائية  الســيولة  مقدمتهــا  متعــددة، يف  مســات  أمــام  أنّنــا  ســنجد  وتناولنــا مساهتــا، 
الســلفية اجلهاديــة  مــع احلالــة  ينســجمذلك  القاعــدة إىل داعــش، ورمبــا  مــن  ابالنتقــال 
عمومــاً )أي تشــمل الرجــال أيضــاً(، الذيــن أصبحــوا أكثــر اقــرتاابً  والتزامــاً بنهــج داعــش 
بعد صعوده يف العراق وســوراي منذ العام 2013. فأصبحت قضااي النســاء الداعشــيات 
ظاهــرة، بعــد أن كانــت القضــااي ســابقاً مرتبطــة ابلقاعــدايت. وجنــد أّن هنالــك نســاء 
ينتقلــن مــن القاعــدة إىل داعــش، كمــا حــدث مــع رميــا اجلريــش وغريهــا، مــن دون وجــود 

حدود فاصلة صلبة تفصل بني املرحلتني.

كمــا إّن أغلــب الســعوديني املعتقلــني ســابقاً هــم مــن املرتبطــني، وفــق التهــم، بتنظيــم 
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القاعــدة، لكّننــا جنــد مــن زوجاهتــم وأبنائهــم مــن ذهبــوا إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ابلرغــم 
ممــا بــني التنظيمــني مــن صــراع واقتتــال يف كل مــن العــراق وســوراي، كمــا هــي حــال رميــا 
اجلريــش، الــي تقاتــل مــع ابنهــا معــاذ اهلاملــي يف ســوراي لصــاحل تنظيــم الدولــة، بينمــا والــده 
معتقــل علــى خلفيــة عالقتــه مــع القاعــدة، يف حــني أّن صديقتهــا وفــاء الشــهري تنتمــي 
لتنظيــم القاعــدة يف اليمــن، وزوجــة زعيــم الرجــل الثــاين ســعيد الشــهري، الــذي قُتــل يف 

اليمن.

ومــن الســمات املـُــالحظة أيضــاً، حتــّول دور املــرأة اجلهاديــة، مــن جمــّرد زوجــة، يف 
البدايــة، قــد تغــادر مــع زوجهــا إىل أرض القتــال، مــن دون أن تقــوم بنشــاط خــاص، إىل 
تشــري  إذ  ودعمهــا؛  اجلهاديــة  لألنشــطة  الرتويــج  ويف  اإلنرتنــت،  علــى  ونشــيطة  فاعلــة 
إحصائيــة رمسيــة ســعودية إىل أّن 40% مــن املنتــدايت اجلهاديّــة الســعوديّة كانــت تديرهــا 
نساء، وصواًل إىل الدعم اللوجسي، والدخول يف مواجهات مباشرة وقتال مع السلطات 

السعودية، وإىل النفري أو اهلجرة لساحات القتال.

وتبــدو املفارقــة، مــرّة أخــرى، يف هجــرة بعــض النســاء الســعودايت مــن دون "حمــرم" 
)أي رجــل عاقــل ابلــغ قريــب مــن الدرجــة األوىل(، يف دولــة حتــّرم قيــادة املــرأة للســيارة. 
ومثــل هــذه املفارقــة دفعــت ابلعديــد ممــن ســافرن إىل أخــذ أشــقائهن القاصريــن، ليكــون 

"حمارم" هلن، ألهّنم بلغوا سّن املراهقة، الذي يعترب لدى اجلهاديني سّن الرجولة.
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الفصل الثالث

إميان مصطفى الُبغا؛ التنظري اإليديولوجي والفقهي
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الفصل الثالث

إميان مصطفى الُبغا.. التنظري اإليديولوجي والفقهي

"األمــة اإلســالمية حباجــة إىل علمــاء استشــهاديني، يرتكــون احليــاة الرغيــدة 
ليقيمــوا احلجــة علــى املســلمني، ومــن فعــل هــذا هــو مليكــي الشــيخ أســامة 
بــن الدن، تــرك باليينــه مــن أجــل أن حيرضنــا علــى اجلهــاد يف ســبيل هللا 

وأقام يف الكهوف"

إميان الُبغا

مقدمة
مل يكــن اســم إميــان البغــا معروفــاً علــى نطــاٍق واســع قبــل إعــالن هجرهتــا إىل املوصــل 
ــة. لكــن مــا كان معروفــاً، هــو أّن والدهــا  يف أكتوبــر/ تشــرين األّول 2014، مــروراً ابلرّق
أحــد أبــرز علمــاء الديــن يف دمشــق، ممــن أعلنــوا أتييدهــم مبّكــراً لبشــار األســد، يف خطبــة 
شــهادات  علــى  حاصلــون  أبهّنــم  معروفــون  وشــقيقات  أشــقاء  هلــا  وأّن  شــهرية،  مجعــة 
الدكتــوراه يف الشــريعة اإلســالمية، ويف مقدمتهــم شــقيقها حممــد حســن البغــا، الــذي كان 

عميداً لكلية الشريعة، وهو اآلخر من املؤيدين للرئيس األسد.

كيــف ميكــن أن نقــرأ هــذا "النمــوذج"؛ أســتاذة شــريعة مــن بيــت "أســاتذة الشــريعة"، 
وابنــة عــامل ديــن مشــهور ومعــروف يف أوســاط العلمــاء ختتــار االنضمــام إىل تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية، واهلجــرة إىل املوصــل، بينمــا تعلــن العائلــة بصــورة غــري رمسيــة التــربؤ منهــا، وعــدم 

قبوهلا مبا فعلت.

وكانــت مــن يطلــق عليهــا "شــاعرة اجلهــاد"، يف أوســاط التنظيــم ومؤيديــه، أحــالم 
النصــر )15 عامــاً( قــد أعلنــت أبهّنــا وصلــت إىل "أرض اخلالفــة"، ومت عقــد قراهنــا علــى 
أحــد اجلهاديــني املعروفــني هنــاك، وهــو أبــو أســامة الغريــب، منســاوي مــن أصــل مصــري، 
ليتــداول اإلعــالم الحقــاً أخبــاراً وتقاريــر تقــول أبّن هــذه الفتــاة الشــاعرة هــي ابنــة الدكتــورة 
إميــان البغــا، مثّ تــواردت األنبــاء عــن زواج شــقيقتها األصغــر منهــا مــن أحــد املقاتلــني يف 

الفصل الثالث: إميان مصطفى الُبغا.. التنظري اإليديولوجي والفقهي
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تنظيــم الدولــة، لكننــا مل نســتطع يف هــذه الدراســة التأكــد بصــورة قطعيــة ومثبتــة مــن أّن 
"أحالم النصر" هي ابنة إميان البغا470.

ويف شــهر يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2016، مت اإلعــالن عــن مقتــل ابــن إميــان البغــا، 
الذي كان يلّقب نفسه بـ"أبو احلسن الدمشقي" )قرابة 15 عاماً، وكان عمره 13 عاماً 

عندما هاجر إىل املوصل( يف إحدى املواجهات الي خاضها تنظيم الدولة.

مثـّـة مســاحة مهمــة ال بــّد مــن استكشــافها هنــا يف حيــاة إميــان البغــا وقرارهــا ابهلجــرة 
إىل املوصــل، مــع أبنائهــا، وأن نتفّحــص مــا إذا كان قرارهــا نتيجــة لتحــوالت مفاجئــة يف 
آرائهــا اإليديولوجيــة أو نتيجــة عوامــل نفســية أو اجتماعيــة أم أنّــه قــرار نضــج هبــدوء 

وتراكم.

خبلفيتهــا  وال  فقــط،  التعليمــي  مســتواها  يف  يكمــن  ال  البغــا  منــوذج  أمهيــة  ولعــّل 
االجتماعيــة الالفتــة، وال حــى مبوقعهــا املتقــدم يف اجلهــاز الشــرعي والفقهــي لتنظيــم الدولــة 
اإلســالمية، وفــق تقديــرات إعالميــة، بــل يف أهّنــا ميكــن أن تُعــّد الوجــه النســائي األبــرز يف 
مقارنــًة  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  واســتثنائي  هائــل،  نشــاط  فلهــا  التنظيــم؛ 
ابآلخريــن املمنوعــني مــن اســتخدام تلــك الشــبكات اإللكرتونيــة وفــق قــرارات التنظيــم. وقــد 
ابتــت إميــان البغــا مشــهورة بوصفهــا احملامــي اإليديولوجــي والفقهــي البــارز عــن تنظيــم 
الدولة ومواقفه السياسية. ويف الوقت نفسه، تقّدم صورة احلياة "املثالية" )وفق منظورها( 
مــن داخــل األراضــي الــي يســيطر عليهــا التنظيــم، وتتصــدى للــرد علــى االنتقــادات املوجهــة 
لــه مــن اآلخريــن، فهــي مــن أكثــر األصــوات وضوحــاً ونشــاطاً مــن أبنــاء التنظيــم، يف اجملــال 

اإلعالمي والثقايف العام.

مــن خــالل هــذا الفصــل ســنحاول االقــرتاب أكثــر مــن هــذا النمــوذج، لتحليلــه، 
والبحــث فيمــا وراء أســباب انضمامهــا إىل تنظيــم الدولــة، ومواقفهــا الفكريــة والثقافيــة 
الكــربى )والدهــا وأشــقائها( والصغــرى )زوجهــا وأبنائهــا(  والسياســية، وأتثــري عائلتهــا 

470  حاولــت إميــان البغــا يف إحــدى املــرات تقــدمي نفــي غــري مباشــر أبن تكــون "أحــالم النصــر" هــي 

ابنتها، لكنها مل تنِف ذلك بصورة قطعية ومباشــرة، وقد يكون نفيها   يف حال كانت أحالم ابنتها- 
ألسباب أمنية.

)      (
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عليها.

العائلة والتنشئة االجتماعية
الغريــب يف األمــر، أنـّـه ابلرغــم مــن أّن عائلتهــا ووالدهــا مصطفــى الُبغــا، معروفــون يف 
دمشــق والشــام، ومناطــق أخــرى مــن العــامل العــريب، إالّ أّن املعلومــات املتاحــة عــن حياهتــم 
اخلاصــة تــكاد تكــون شــحيحة، وتــزداد صعوبــة البحــث عندمــا نقــرتب مــن إميــان الُبغــا، 
وعائلتهــا الصغــرية، فيصبــح الوصــول إىل املعلومــات األساســية، أمــراً صعــب املنــال، حــى 

لو تعّلق األمر مبعرفة اسم زوجها، مثاًل!471

ال مينــع ذلــك مــن حماولــة رســم صــورة قريبــة، مبــا توافــر مــن معلومــات ومصــادر عــن 
احمليــط االجتماعــي وعــن تنشــئها، مث عــن جتربتهــا الروحيــة والفكريــة، قبــل انتقاهلــا إىل 
أراضــي تنظيــم الدولــة، إذ إهّنــا ســتتكّفل، بعــد تلــك اهلجــرة، ابلتعريــف أبفكارهــا ومواقفهــا 

بصورة أكثر وضوحاً؛ من خالل منشوراهتا على الفيس بوك والتويرت.

إميــان، كمــا تشــري مصــادر مقرّبــة مــن العائلــة، يف النصــف الثــاين مــن األربعينــات مــن 
العمــر، تقريبــًا472. ُولــدت وعاشــت يف كنــف والدهــا، د. مصطفــى الُبغــا، الــذي تــزوج 
أربــع نســاء، وأجنــب العديــد مــن األبنــاء. ُعــرف منهــم مــن أهنــى الدكتــوراه يف الشــريعة 
اإلســالمية، مثــل د. حممــد حســن البغــا ) الــذي أصبــح عميــداً لكليــة الشــريعة يف جامعــة 
دمشــق الحقــاً، وهــو أكــرب أبنائــه، وقــد أهنــى دراســة الدكتــوراه يف كليــة الشــريعة ابجلامعــة 
األردنيــة(، ود. أنــس الُبغــا، الــذي ينشــط يف اخلطابــة والدعــوة برفقــة والــده، داخــل ســورية 
وخارجهــا، ود. حنــان الُبغــا )تقيــم مــع زوجهــا د. حممــد خلــدون املالكــي يف الســعودية، 
ومها مدّرســان للشــريعة اإلســالمية(، ود. مسية الُبغا )وزوجها الدكتور بّســام الشــيخ، ومها 
مدّرســان للشــريعة أيضــاً يف جامعــة دمشــق( ود. أمســاء الُبغــا  )وتقيــم مــع زوجهــا حممــود 

علــى  احلصــول  ســبيل  االجتماعــي، يف  التواصــل  مواقــع  عــرب  عائلتهــا  مــع  التواصــل  حاولنــا    471

معلومــات أوليــة، وكان هنالــك هتــرب مــن قبــل العائلــة واألقــارب مــن اإلجابــة علــى األســئلة، حــى عــن 
أســئلة بســيطة مثــل اســم زوجهــا، وعــن عالقتهــا بــه، وهنالــك إصــرار مــن قبــل أفــراد العائلــة علــى إخفــاء 

أي معلومة ولو كانت صغرية عن حياهتا.
472  تشــري صفحتهــا علــى الفيــس بــوك إىل أهنــا مــن مواليــد العــام 1967، وإن كانــت هــي تتهــرب 

من حتديد عمر هلا، وتعترب ذلك من "خوارم املروءة".

)      (

)      (
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فالحــة - الــذي أهنــى دراســة الشــريعة ومل يكمــل الدراســات العليــا- يف تركيــا حاليــاً(. 
ابإلضافــة إىل األبنــاء، فإأّنصهــار العائلــة وأنســباءها معروفــون يف األوســاط الدمشــقة أبهّنــم 
"أســاتذة" شــريعة إســالمية، كمــا أّن معظــم األنســباء الســابقني مــن طــالب والدهــم، د. 

مصطفى البغا، ومن مريديه473.

والدهــا مــن مواليــد )1938(، يف حــّي امليــدان يف دمشــق، وهــو احلــّي الــذي ترعــرع 
فيــه وعــاش فيهــا عمــراً طويــاًل. ختــرّج )يف العــام 1953( مــن معهــد التوجيــه اإلســالمي، 
الــذي أسســه أحــد أشــهر علمــاء الديــن يف دمشــق، د. حســن حبّنكــة امليــداين، مث درس 
البكالوريــوس الشــريعة يف كليــة الشــريعة يف جامعــة دمشــق، وأكمــل دراســته للماجســتري 
والدكتــوراه يف أصــول الفقــه مــن جامعــة األزهــر، ليعــود إىل التدريــس يف كليــة الشــريعة 

جبامعة دمشق منذ العام 1978 وإىل العام 2000. 

الفقهيــة  املخطوطــات  وبتحقيــق  القــدمي،  املذهــي  ابلفقــه  ابهتمامــه  البغــا  ُعــرف 
والدينيــة، وهــو أقــرب إىل منــوذج العلمــاء واملشــايخ التقليديــني، الذيــن ال مييلــون إىل فكــرة 
التجديــد أو إىل املواءمــة بــني مســتجدات العصــر والــرتاث اإلســالمي، فهــو، كمــا يصفــه 
بعــض طالبــه، مغــرٌق متامــاً يف العلــوم الفقهيــة القدميــة، وال يهتــم ابجلوانــب الفكريــة وال 

بقضااي التجديد الديين.

يعــّد الُبغــا مــن أبــرز تالميــذ مشــايخ الشــام املعروفــني، مثــل حســن حبنكــة امليــداين، 
ومصطفــى اخلــن، وكان مــن أســاتذته يف جامعــة دمشــق بعــض العلمــاء املعروفــني، مثــل 
يــد الشــيخ كــرمّي راجــح  أبــو غــدة، كمــا درس علــى  مصطفــى الســباعي، وعبدالفتــاح 

)املعروف بشيخ قراء الشام للقرآن الكرمي( وخريو ايسني.

اشــتهر كأحــد الوعــاظ والعلمــاء البارزيــن يف دمشــق، وكان خطيبــاً ملســجد الغــواص 
وميلــك"دار  نفســه،  احلــّي  العابديــن يف  زيــن  جلامــع  طويلــة، مث  لفــرتة  امليــدان  حــي  يف 
املصطفــى" الــي تطبــع كتبــه ومنشــوراته الــي يؤلفهــا وحيققهــا، ويقــوم بتدريســها لطالبــه يف 

كلية الشريعة جبامعة دمشق.

473  رفضــت مصــادر ســورية، تعــرف العائلــة وقريبــة مــن أوســاط كليــة الشــريعة جبامعــة دمشــق، ذكــر 

أمسائهم بدقة.
)      (
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غــادر يف العــام 2000 للتدريــس يف قطــر، مث إىل للتدريــس يف األردن يف جامعــة 
الريمــوك وجامعــة العلــوم اإلســالمية، قبــل أن ينتقــل مؤخــراً إىل داغســتان، بنــاء علــى طلــب 
رئيــس اجلمهوريــة هنــاك، للمســامهة يف الدعــوة والتعليــم يف اجلمهوريــة، الــي تواجــه، هــي 

األخرى، منواً للحركات اجلهادية الناشطة يف آسيا الوسطى474.

ومــن املعــروف عــن د. مصطفــى البغــا أبنّــه أقــرب يف أرائــه ومعتقداتــه الدينيــة إىل 
املذهــب الشــافعي، والعقيــدة األشــعرية، وأنــه قريــب مــن الطــرق الصوفيــة املعتدلــة، خباصــة 
الطريقــة النقشــبندية، وقــد دّرس ســابقاً يف معهــد الشــيخ اخلزنــوي، يف قريــة معــروف، يف 
حمافظــة احلســكة، مــادة الثقافــة اإلســالمية للثانويــة العامــة، ودّرس كذلــك يف حمافظــة 

السويداء475.

تــزوج أربــع نســاء، لكــن مل تكــن عالقاتــه األســرية مســتقرة متامــاً، وقــد تعــّرض، يف 
بعــض األحيــان،إىل اإلحــراج مــن قبــل إحــدى نســائه يف املســجد أمــام املصلــني أو يف 
الكليــة أمــام الطــالب، وقــد طلــق إحداهــن بســبب ذلــك، وكان قــد تــزوج بعــض طالباتــه. 
إال أّن عالقتــه غــري املســتّقرة بزوجاتــه مل تنعكــس علــى عالقتــه أببنائــه املعروفــني، فنجــد أّن 
بناتــه وأزواجهــن )مــن أهنــوا الشــريعة( يفتخــرون بــه، ويقّدرونــه بصــورة كبــرية علــى صفحاهتــم 

على مواقع التواصل االجتماعي476.

مل حيصــل الدكتــور مصطفــى البغــا علــى مكاســب سياســية أو اجتماعيــة مــن النظــام 
الســوري، كمــا حصــل مــع كّل مــن أمحــد كفتــارو وأمحــد حســون )املفتيــني العامــني الســابق 
واحلــايل للجمهوريــة الســورية( وغريهــم، وبقــي بعيــداً عــن املواقــع الدينيــة الرمسيــة. لكنّــه يف 

474  انظــر عــن تفاصيــل زايرتــه لداغســتان وعملــه هنــاك، صفحــة ولــده الدكتــور أنــس البغــا علــى موقــع 

الفيس بوك، على الرابط التايل:
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100003327396129&fref=ts
475  انظــر التعريــف بــه علــى صفحتــه الرمسيــة علــى الفيــس بــوك، وميكــن الوصــول إىل ذلــك عــرب الرابــط 

التايل: 
/https://www.facebook.com/sh.prof.moustafaalbougha/about

476  شــهادات لطالب درســوا يف كلية الشــريعة وعاصروا الدكتور البغا وأبناءه، رفضوا الكشــف عن 

أمسائهم.
)      (

)      (

)      (
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املقابــل مل أيخــذ مواقــف معارضــة للنظــام، ال قبــل الثــورة وال بعدهــا. ويذكــر بعــض مــن 
يعرفونــه ويعرفــون عائلتــه أبنـّـه تــربأ مــن تالميــذه الذيــن كانــوا يدرســون علــى يديــه يف جامــع 
الغــّواص، خــالل املواجهــات بــني مجاعــة اإلخــوان املســلمني والنظــام الســوري، واختــار 
حينهــا االبتعــاد عــن أي موقــف علــين، ممــا جعلــه مقبــواًل مــن النظــام، لكــن دون أن حيظــى 
امتيــازات كبــرية، كمــا مل يــؤّد موقفــه ذاك إىل معاداتــه مــن قبــل املعارضــة واإلســالميني، ألنــه 
مل يدخــل يف مواجهــة معهــم، إىل أنــه َخطَــَب يف بدايــة الثــورة خطبــة يدعــم فيهــا نظــام 

األسد ضد الثّوار، فتغري موقف املعارضة واإلسالميني املعارضني منه بصورة كبرية477.

أّمــا علــى صعيــد التنشــئة الدينيــة، فهــو معــروف بتشــدده الديــين، إذ يذكــر تالميــذه 
أبنّــه كان حريصــاً علــى الفصــل بــني الطــالب والطالبــات، حــى يف احملاضــرات، وهــي 
الثقافــة الــي ورثتهــا إميــان عــن أبيهــا؛ إذ نشــأت يف أســرٍة حمافظــة دينيــاً، وأخــذت مســاراً 
مــوازايً لدراســتها املدرســية يف تلقــي العلــوم الدينيــة علــى يــد والدهــا وعــدد مــن املشــايخ 

اآلخرين يف دمشق.

ال يتوافــر بــني أيدينــا عــن طفولــة إميــان إالّ مــا كتبتــه هــي عــن طفولتهــا ونشــأهتا، إذ 
تقــول "يف بيئــة كمثــل بيئاتكــم نشــأت، قــد تتميــز بشــيء غــري موجــود لــدى اآلخريــن 
وقــد تفتقــد ملــا هــو موجــود لديهــم، إال أنــي مل أكــن كثــرية اللعــب؛ وأمــا التســلية 
فكانــت متعــذرة بســبب رفــض والــدي أن يشــرتي لنــا تلفــازاً ألال يكــون صنمــاً نعكــف 
عليــه )وذلــك عندمــا كنــت صغــرية ( ووضــع بــن أيدينــا كل مفيــد مــن القصــص 

والكتب ..

اجلــو املمــل دفعــي إىل القــراءة. قــرأت ســرية الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
ــرة العــرب وكأين أســري  وصحابتــه حــى تشــربت قصصهــم يف كيــاين وعشــت يف جزي
علــى حصبائهــا وألعــب برماهلــا. مث قــرأت لنجيــب الكيــالين وأول مــا قــرأت لــه )ليــايل 

477  انظر: مقطع من اخلطبة بتاريخ 17 أبريل 2011، على الرابط التايل: 

https://www.youtube.com/watch?v=XhARfOgQusU ، وكذلــك: 
إبراهيــم اجلبــني، إميــان البغــا أم داعــش الفقهيــة يف املوصــل ووالدهــا يدعــو لبشــار األســد، صحيفــة 

العرب اللندنية، 29 نوفمرب 2015، على الرابط التايل: 
http://www.alarab.co.uk/?id=67407

)      (
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تركســتان( وســيطر علــي شــعور أنــي أعيــش يف أمــة مقهــورة، وآملــي العــّز الــذي يعيشــه 
الكفرة على أشالئنا.

عــدت إىل اللعــب مــع القــراءة وأان ايفعــة صغــرية، فكنــت مغرمــة ابلســباحة 
للرافعــي  وخاصــة  القــراءة  علــى  مواظبــي  مــع  األشــجار  وتســلق  التنــس  ولعــب 

واملودودي والندوي..

كنت وأان ألعب أتناســى الذل وأذكر العز.. أتناســى اهلزائم وأتغى ابلفتوحات 
....

أحببــت مجيــع النــاس الذيــن أعرفهــم )ضحكــي تصــل إىل آذاين إذا رأيــت أحــداً 
مــا(.. ولكــن قصــص الصحابــة جعلتــي أهيــم بــكل مــن ســار علــى درب احلــق وعمــل 

له.. فأرى فيه أكر حمّب لإلنسانية وإن وجده الكثريون بغيضاً مبغضًا

أين  إال  والفلســفة  والشــعر  والتاريــخ  اللغــة   : النظريــة  العلــوم  أكثــر  أحببــت 
عرفت أن العلم احلقيقي هو الفقه فأقبلت عليه بنهم شديد"478.

بقــراءة "النــص" الســابق، جنــد أنفســنا أمــام "صناعــة إيديولوجيــة ونفســية" مبّكــرة، 
فقــد نشــأت إميــان بصــورة إســالمية حبتــة، بعيــداً عــن التلفزيــون وعــن منتجــات احلداثــة 
الغربيــة. أحبّــت القــراءة، خباصــة كتــب الصحابــة والســرية النبويــة والتابعــني، والــرواايت 
بتلــك الثقافــة، كمــا تقــول "حــى تشــرّبُت  اإلســالمية، حــى أصبــح "خياهلــا" معجــوانً 

قصصهم يف كياين". 

مث تتحــدث يف موقــع آخــر يف صفحتهــا علــى الفيــس بــوك عــن جتاهلهــا ملــا كان 
تلــك  خــالل  تنــام  أهّنــا كانــت  وتقــول  الثقافــة،  تلــك  خيالــف  املدارس،ممــا  يف  يُــدرس 
احلصــص479. وإذا كانــت هــذه النشــأة الدينيــة تفســر حبــّد ذاهتــا- كمــا تقــول هــي: "هــذه 
نشــأيت ولعلهــا توّضــح أنّــه ليــس مــن الغريــب أن أتوجــه إىل أرض اخلالفــة فتلــك 

478  صفحتها على الفيس بوك الرابط التايل:

https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=ts
479  يف صفحتها على الفيس بوك، بتاريخ 24 يناير 2016.

)      (

)      (

https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=ts


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 312

أمنيــي" - توجههــا اإلســالمي الصلــب، فــإّن مواقــف والدهــا السياســية املهادنــة للنظــام 
ال تفّســر لنــا التوجــه الراديــكايل هلــا املعاكــس لــه متامــاً! وهــي الفجــوة الــي حتــاول هــي دومــاً 
ردمهــا وعــدم إظهارهــا، يف مقابــل إبــراز دور والدهــا يف تنشــئتها التنشــئة الدينيــة وتعليمهــا 

العلوم الشرعية.

التنشــئة الدينيــة، وابهتمامهــا  بشــخصيتها وبتلــك  أهّنــا تعتــز كثــرياً  ومــن الواضــح 
بكتــب الفكــر اإلســالمي، لشــخصيات مشــهورة، مثــل النــدوي واملــودودي ومصطفــى 
الرافعــي، مــا انعكــس الحقــاً علــى لغتهــا، كمــا نالحــظ يف كتاابهتــا. وتشــري هــي إىل أهّنــا 
قــرأت القــرآن علــى يــد شــيخ القــرّاء كــرمي راجــح، وتتلمــذت علــى يديــه، وتنقــل عنــه أنّــه 
قــال فيهــا "لقــد اجتمــع علــى تكويــن عقــل هــذه الفتــاة عــدد كبــري مــن العلمــاء، ورأيــُت 

عندها من عقوهلم مجيعهم".

أهنت دراســة الدكتوراه يف الشــريعة اإلســالمية من جامعة دمشــق يف الفقه وأصوله، 
بعــد أن حصلــت علــى الدبلــوم العــايل يف الرتبيــة. وانتقلــت إىل العمــل يف الســعودية، يف 
العــام 2001، )تقــول بتغريــدة هلــا أبهّنــا غــادرت ســورية قبــل 15 عامــاً(480. وعملــت 

هناك يف جامعة الدمام مدّرسة ملادة الثقافة اإلسالمية. 

ويقــول بعــض تالميــذ والدهــا أهّنــم كانــوا معهــا يف الدراســات العليــا، يف كليــة الشــريعة 
جبامعــة دمشــق، لكّنهــا كانــت بعيــدة - نوعــاً مــا- عــن أجــواء الطــالب، لذلــك مل تكــن 
شــخصيتها واضحــة أمامهــم أو معروفــة لديهــم. وخبــالف شــقيقاهتا اللــوايت أهنــني الدكتــوراه 
يف الشــريعة )حنــان ومسيــة وأمســاء( فإهّنــا مل تتــزوج أحــد طــالب والدهــا يف كليــات الشــريعة، 
ممــن أهنــوا الدراســات العليــا أو البكالوريــوس، بــل تزّوجــت صيدالنيــاً، وإن كان معروفــاً 
بتديّنــه وحبفظــه للقــرآن الكــرمي، وأبنـّـه مــن تالميــذ الشــيخ كــرمي راجــح، شــيخ القــرّاء، الــذي 
درســت هــي األخــرى عنده.وفيمــا عــدا ذلــك ال تتوافــر أي معلومــات )علــى األقــل إىل 

حني طباعة الكتاب( عن زوجها، سوى أنّه من عائلة حّداد.

)      (480  املرجع السابق 13 ديسمرب 2016.
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أين نقطة التحول؟
عاشــت إميــان يف الســعودية 15 عامــاً، للتدريــس يف جامعــة الدمــام. ومــن املعــروف 
أبّن املدرســة الســلفية الوّهابيــة هــي املهيمنــة علــى الوســط الســعودي، يف حــني أّن والدهــا، 
الشــيخ حســن  "مدرســة  اســم  عليهــا  هــي  ُتطلــق  مدرســة  إىل  ينتمــون  الشــام  وعلمــاء 
حبنكــة"، يف دمشــق، )وتقــول إميــان أبهّنــا تنتمــي إليهــا( وهــي مدرســة أشــعرية، شــافعية. 
يف املقابــل فــإّن تنظيــم الدولــة اإلســالمية ينتمــي إىل الســلفية الوهابيــة الصرحيــة، وكانــت 
إميان قد درســت الشــريعة على يد والدها ويف جامعة دمشــق، فهي يف األصل "أشــعرية" 
يف عقيدهتــا. لكــن مــن الواضــح أهّنــا حتّولــت إىل العقيــدة الســلفية خــالل تواجدهــا يف 
الســعودية واحتكاكهــا ابألوســاط الدينيــة والعلميــة والوعظيــة هنــاك. فهــي وإن مل تتحــدث 
عــن انتقاهلــا أو حتوهلــا مــن العقيــدة األشــعرية إىل الســلفية، لكنهــا يف نقاشــها لألشــعرية، 
الحقــاً، بعدمــا انتقلــت إىل املوصــل، ُتظهــر فكرهــا الســلفي، خباصــة يف مســائل العقيــدة 
واألمســاء والصفــات والتأويــل، الــي متثــل مفرتقــاً بــني الصوفيــة والســلفية. أييت ذلــك مــن 
خــالل رّدهــا علــى أحــد الســائلني " قــال يل أحدهــم مــرة: أريــد اجلهــاد، ولكــن الدولــة 
ترفــض الصوفيــة واألشــعرية؟ فقلــت لــه: ومــا هــي املشــكلة؟! اتــرك صوفّيتــك وعــّد 
عــن تلــك املســألة تصــري دوالوايً )أي مــع تنظيــم الدولــة(. املســألة بســيطة ابلنســبة 
إليــك.. قاهلــا األشــعري وعــاد عنهــا.. ليرتكوهــا.. فلــم يكــن الصحابــة متصوفــة وال 

أشاعرة، ومل يكن األئمة كذلك.. فلم وجع الدماغ واالختالف!؟"481.

ابلنســبة هلــا، ال توجــد أي نقطــة حتــول ابنتقاهلــا مــن األشــعرية إىل الســلفية، فهــي 
أّمــا األحــكام  فقــط أعــادت النظــر يف موقفهــا مــن "أتويــل الصفــات" )يف العقيــدة(، 
والقضــااي األخــرى، واملســائل الفقهيــة عمومــاً، فلــم جتــد فرقــاً بــني انتمائهــا ملدرســة حســن 
حبنكــة، كمــا تصــر دومــاً، يف ســورية واملدرســة الســلفية يف الســعودية، إذ حافظــت علــى 
رؤيتهــا الدينيــة احملافظــة، ورمبــا وجــدت مســاحة مشــرتكة يف ذلــك بــني الســلفية والتزامهــا 
الســابق، مــن خــالل رفــض احلداثــة الغربيــة وحمــاوالت التجديــد الديــين )الــي تســمّيها 
تلميــع الديــن(، والتمســك ابلــرتاث الفقهــي اإلســالمي، وابلتشــدد يف أحــكام الديــن، كمــا 
تقــّر هــي، إذ تــرى أبّن التشــدد يف الديــن أفضــل مــن الرتاخــي فيــه، " مــا أمجــل التشــدد 

)      (481  املرجع السابق، 13 ديسمرب 2016.
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على الشرع الذي فيه إجاابت رائعة عن كل معضلة"482.

ولكــّي تــردم الفجــوة متامــاً بــني املدرســتني، اللتــني حتــاول التجســري بينهمــا؛ الصوفيــة 
الدمشــقية املعتدلــة والســلفية، تضــع نفســها يف مواجهــة املتشــددين مــن كال املدرســتني، 
وممثّلــة للفكــرة اجلامعــة، إذ تقــول " ابتــالين هللا بعــداوة املتصوفــة واجلهلــة مــن متشــددي 
الســلفية، مل أجدمهــا خيتلفــان عــن بعضهمــا يف الغــرية علــى جهلهمــا.. تنظــر إيل 
املتصوفــة بغيــظ وأان أشــرح مســألة فقهيــة وأذكــر عللهــا وحكمتهــا وكيفيــة القيــاس 
عليهــا، وأشــباهها ونظائرهــا يف الفقــه، ألهنــا تريــدين أن أكتفــي ابلتســبيح والتهليــل 
فهــي ال تعــرف غريمهــا، وفاهتــا أن العلمــاء أمجعــوا علــى أن مــا يتعــدى نفعــه إىل الغــري 
أكثــر ثــواابً وأجــرًا ممــا منفعتــه قاصــرة علــى الشــخص، ونفــع العلــم متعــد إىل اآلخريــن، 

أما ثواب الذكر فهو يل فقط .

وأمــا الســلفية املتشــددة فتتعامــل معــي حبنــق وتتهمــي ابلفســاد ألنــي ال أكتفــي 
بذكــر اآلايت واألحاديــث، فهــي ال حُتســن قــراءة غريمهــا؛ هــذا إن كانــت تعــرف كيــف 
تقــرأ. وال تقتنــع بقولــه تعــاىل: " فلــوال نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا يف 
الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم حيــذرون". وعبثــاً شــرحت هلــا وألمثاهلــا 
أن ما أقوله هو من كتب العلم، وأن العلماء يكتبون احلديث يف سطر مث يستنبطون 
منــه الصفحــات تفّقهــًا منهــم لدالالتــه ولبيــان كيفيــة تطبيقــه ومســائله.. ولكــن شــرحي 

هذا ال يزيدها إال قناعة أبين أتفلسف.

آخ مث آخ ..وعــذرًا منكــم أن شــرحت معــاانيت منــذ أن بــدأت التدريــس مــن 
جهلــة ال يريــدون للملتــزم أن يتجــاوز قدراهتــم، ومشــكلة الطرفــن هــو تقاعســهم عــن 
طلــب العلــم بســبب ضعــف مهتهــم، وبنفــس الوقــت يريــدون التصــدر، فيكبتهــم 

طالب العلم، فيعادونه..

وعــذرًا مــرة أخــرى أن أشــغلتكم إخــويت وأخــوايت وقلــت لكــم مــا ال يعنيكــم يف 
شــيء مــن معــاانة مضنيــة، ولكــن تبــاً للجهــل، فــإن صاحبــه تصــوف كان مقــززاً بشــكل 
مضاعف، وإن صاحبه تشدد كان مرعباً بشكل مضاعف؛"إكسرتا" مضاعف"483.

482  املرجع السابق، 7 نوفمرب 2016. 

483  املرجع السابق، بتاريخ 13 ديسمرب 2016.
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الدمــام  الســعودية، ابإلضافــة إىل عملهــا اجلامعــي يف جامعــة  إميــان يف  نشــطت 
مشــرفة علــى قســم الثقافــة يف اهليئــة العامليــة إلعجــاز القــرآن، إبلقــاء احملاضــرات وابلدعــوة 
اإلســالمية، وكانــت )قبــل انتقاهلــا إىل املوصــل( ختتــار كتــاابً ملناقشــته مــع قرّائهــا، وتشــري 

تقارير إعالمية أبهّنا كانت متشددة دينياً، خالل تلك الفرتة.

مــن يتابــع مواقفهــا الفقهيــة والسياســية ونظرهتــا االجتماعيــة، علــى صفحتهــا علــى 
الفيــس بــوك، لــن يشــعر أبنـّـه توجــد، علــى األغلــب، نقطــة "حتــّول فكريــة" واضحــة لديهــا، 
أو انعطافــة معينــة أدت إىل انتقاهلــا مــن اجتــاه إىل آخــر، ويبــدو أنّعبورهــا إىل الســلفية قــد 
مّت بسالســة مــن دون ضّجــة، وأهّنــا انســجمت مــع األوســاط الســلفية الســعودية بســهولة. 
لكــن، ليــس مثـّـة شــّك أبّن وجودهــا يف الســعودية، منــذ العــام 2001، وانتقاهلــا الناعــم إىل 
الســلفية، قــد ســّهل عليهــا قــرار اهلجــرة إىل املوصــل واالنتمــاء إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
هنــاك، الــذي يســتند يف مواقفــه علــى العقيــدة الســلفية أيضاً؛ومــن مثّ فــإّن القــرار كان 

يتطلب دافعاً نفسياً، أكثر مما يعكس حتواًل فكرايً أو ثقافياً حدث لديها.

شــكلت الثــورة الســورية وبــروز الصــراع يف ســورية بــني التيــار اإلســالمي واحلكومــة 
الســورية ، املدعومــة مــن إيــران، عامــاًل حمّفــزاً آخــر، ذا أبعــاد فكريــة ونفســية يف وقــت 
واحــد. فــإذا اســتحضران هنــا أصوهلــا الشــامية مــن جهــة، وفكرهــا الســلفي مــن جهــة اثنيــة، 
فســنرى أبنــه مــن الطبيعــي أن تنحــاز إىل الثــورة الســورية، لكــن املشــكلة كانــت يف موقــف 
والدهــا وأشــقائها املؤيــد لبشــار األســد، أو املهــادن له؛األمــر الــذي أحــدث فجــوة كبــرية 
بينهــا وبينهــم. علــى أّن موقفهــا كان هــو األقــرب إىل قناعاهتــا وأفكارهــا الدينيــة والفكريــة، 
أمــا موقــف والدهــا وأشــقاؤها فهــو الــذي يصعــب تربيــره يف جمتمــع ســين ســوري عمومــاً، 
ألّن املنــاخ اجملتمعــي والسياســي العــريب مشــحون ابحلــرب األهليــة والطائفيــة، ومبــا يســّمى 

"األزمة السنية".

ووفقــاً لبعــض املقربــني مــن األســرة، فإهّنــا، قبــل مغادرهتــا إىل ســوراي بفــرتة قصــرية، 
جــاءت إىل األردن لــزايرة والدهــا، ويبــدو أهّنــا تلــك الــزايرة كانــت مــن احملــاوالت األخــرية 
للتواصــل بينهمــا لــردم الفجــوة. لكــن مــن الواضــح أّن والدهــا، وفــق هــؤالء املقربــني، كان 
مصــراً علــى موقفــه، فقــد كان دائمــاً يســعى إىل االبتعــاد عــن املواجهــة والصــدام مــع نظــام 
بشــار، خباصــة أن أبنــاءه مــا يزالــون يف ســوراي، ويعملــون يف اجلامعــة، كمــا أّن والدهــا بعيــد 
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لــه مواقــف واضحــة أخــرى  السياســي بصــورة مباشــرة، وال توجــد  املشــهد  عــن  أصــالً 
ابســتثناء تلــك اخلطبــة الــي اعتربهتــا أوســاط املعارضــة مؤيــدة لألســد؛ فهــو يفّضــل االبتعــاد 

عن اختاذ مواقف سياسية صرحية سواء مع النظام أم ضده484.

ومــع هــذا الفــارق الكبــري يف املواقــف السياســية بينهــا وبــني والدهــا، وابلرغــم مــن أّن 
عائلتهــا تــربأت مــن انضمامهــا إىل داعــش، وانقطــع التواصــل بينهــم، إالّ أهّنــا حتــاول دومــاً 
أن تلّمحإىل أهّنا ما تزال على خّط والدها، وأبهّنا امتداد ملدرســته، وكأهّنا تريد أن تقول 
أبهّنــا ُتكمــل مــا مل يقــم بــه هــو؛ ففــي جواهبــا علــى نقــاش مــع أحــد مــن تســمّيهم "أبنــاء 
العلمــاء"،  املتحفظــني علــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية، تصــل يف خالصــة ذلــك النقــاش، 
إىل القــول " مــاذا يســتفيد النــاس منكــم اي أوالد املشــايخ إن مل جيدوكــم وقــت اجلهــاد 
يف الصفــوف األوىل؟ إن قامــت دولــة اخلالفــة ومل تكونــوا أول مــن يناصرهــا؟ لقــد 
لقيــُت أان وأنــت وهــم مــن احــرتام النــاس الكثــري، وعشــناً عــّزاً بســبب مشــيخة أابئنــا، 
كل ذلــك ألّن النــاس يــرون يف خطواتنــا طريقــاً حنــو آخرهتــم فيســريون خلفنــا.. فهــل 
نرتكهــم يقولــون اليــوم: علــى شــو احرتمناهــم ووقرانهــم؟ أليفرحــوا أبنفســهم؟ بينمــا هــم 
يف احلقيقــة يعيشــون مثلنــا هــم حياهتــم ودنياهــم"؟مث تضيف:"األمــة اليــوم ال حتتــاج 
مواعــظ والــدك ووالــدي، األمــة حباجــة للجهــاد، حيــث اســتبيحت حقوقهــا وحرماهتــا. 
األمــة حباجــة إىل بيــان أهــم حكــم، وهــو أن اجلهــاد صــار فرضــاً عينيــاً عليهــم مجيعــاً. 

وإالّ فإّن الذل ينتظرهم يف الدنيا وعذاب هللا يف اآلخرة"485.

لكــن، ملــاذا اختــارت إميــان تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وليــس فصيــاًل جهــادايً آخــر، 
أو حى جبهة النصرة، مثاًل؟

مثّة ســببان ميكن أن يســهما يف اإلجابة عن هذا الســؤال، األول موضوعي، والثاين 
ذايت.

أواًل: الســبب املوضوعــي؛ يبــدو هــذا الســبب واضحــاً مــن خــالل إشــاراهتا املتعــددة 
إىل توافقهــا الفكــري مــع مــا يطرحــه تنظيــم الدولــة، إذ تقــول " لقــد أتيــت إىل الدولــة 

484  لقاء مع مصدر موثوق، يف 10 ديسمرب 2016، يف اجلامعة األردنية.

485  املرجع نفسه 1 فرباير 2016.
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اإلســالمية ألهّنــا وافقــت كل مــا آمنــت بــه وتعلمتــه، ومل تغــري يل الدولــة شــيئاً مــن 
أفــكاري، ومــا تعّلمــت جديــدًا عنــد الدولــة ال أعرفــه، أكــرر لقــد أتيــت إليهــا ألهّنــا 
طبقــت مــا أعرفــه ومــا تعلمتــه مــن الشــرع. لقــد اكتشــفُت أين داعشــية قبــل أن توجــد 

داعش"486.

ويف موقــع آخــر تقــول إلحــدى الســائالت " مل أضطــر لتغيــري فكــرة كنــُت أؤمــن 
هبــا عندمــا دخلــت الدولــة وعرفــت منهجهــا. فــكل مــا فيهــا يتوافــق مــع مــا درســته 
مجلــًة وتفصيــاًل"487. وتؤّكــد أّن اختيارهــا كان هلــذا التنظيــم وليــس للتنظيمــات األخــرى، 
مبــا فيهــا جبهــة النصــرة، ألهّنــا تعتقــد أبّن هــذا التنظيــم هــو األكثــر صــواابً، إذ تقــول " 
أتيــُت إىل الدولــة واخرتهتــا، كنــُت أعــرف العرعــور واحمليســي والظواهــري  عندمــا 
واجلــوالين، وأعــرف أهّنــم ضــد الدولــة، ومل أكــن أعــرف البغــدادي وال العــدانين وال أيب 
محــزة وال عمــر الشيشــاين وال غريهــم. ولكــي اخرتهتــم مــن منهجهــم الصحيــح، مــع 

أين ال أعرف أشخاصهم، وابتعدُت عن الذين أعرفهم؛ ألهّنم على خطأ"488.

وميكــن بوضــوح إدراك تطابقهــا الفكــري والفقهــي مــع إيديولوجيــة تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية، يف آرائهــا االجتماعيــة والفكريــة والدينيــة، فهــي تؤّكــد علــى أهّنــا ختتلــف معزمــرة 
من العلماء واملفكرين اإلســالميني، أمثال يوســف القرضاوي 489 وعبد الكرمي بكار490، 
وأهّنــا ال تعتربهــم فقهــاء حقيقيــني، ألهّنــم يســعون فقــط إىل "جتميــل اإلســالم". وهــي تؤيـّـد 
تطبيــق تنظيــم الدولــة اإللزامــي لألحــكام اإلســالمية يف فــرض النقــاب )غطــاء الوجــه( علــى 
النســاء )وهــو مســألة فقهيــة خمتلــف عليهــا بــني الفقهــاء، حــى يف األوســاط الســلفية 
نفســها(، وتشــجع علــى فــرض إقامــة الصــالة والعقــوابت اإلســالمية وتطبيــق الشــريعة وتــرد 
علــى خصــوم هــذه املواقــف والسياســات الــي تبناهــا تنظيــم الدولــة اإلســالمية بصــورة 
حــادة، فتقــول " مــن أمجــل مــا يف الدولــة اإلســالمية إلــزام النســاء ابلنقــاب؛ غطــاء 

486  املرجع السابق، 13 ديسمرب 2016.

487  املرجع السابق 23 يناير 2016.

488  يف ردها على سؤال إحدى املعلقات، املرجع السابق، يف 6 نوفمرب 2016.

489  املرجع السابق، 31 ديسمرب 2016.

490  املرجع السابق، 7 فرباير 2016. 

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 318

الشــعر فقــط ال يكفــي بــل قــد يزيــد فتنــة. وغــدت النســاء ابلنقــاب حمرتمــات مبجالت 
ال فــرق بــن واحــدة وأخــرى. يذهــن ألغراضهــن دون أن يتعــرض هلــن فاســق بكلمــة. 
ســابقًا، ألــزم الطواغيــت النــاس ابلفســق ومنعوهــم مــن دينهــم وقــّل مــن اعــرتض. فــألن 
أييت اليــوم مــن جيــر النــاس علــى كل مــا أتــى يف الشــرع فهــو نعمــة مــن هللا. قالــت يل 
واجــدة وقــد انزعجــت مــن أمــر احملتســب هلــا ابلتغطيــة: "وهللا ديننــا ُيْســر". فــرددت 
عليهــا: هــل كنــت تقولــن ملــن مينــع مــن احلجــاب: ديننــا حيــرم ذلــك. لقــد عــاش مــن 
عــاش ســابقاً يف معــاٍص ومعــاٍص ورأوا شــرع هللا حُيــارب وســكتوا، واآلن أاتهــم عبــاد 

أولو أبس شديد ال خيافون يف هللا لومة الئم يسوقوهنم إىل اجلنة"491.

ال ختتلــف مواقفهــا مــن التلفزيــون واملسلســالت واألغــاين والثقافــة الغربيــة واحلداثــة 
عمومــاً عّمــا ســبق.فهي حتــّرم االحتفــال أبعيــاد املســيحيني الدينيــة وتــرى أبّن األعيــاد 

األخرى، مثل عيد األم وغريها، غري مشروعة يف الدين492.

مل يكــن مســتغرابً، مــن انحيــة موضوعيــة، إذاً، أن تتقبــل إميــان البغــا فكــر داعــش 
وتعلــن انتماءهــا لــه، وأن تكتــب مقاهلــا الشــهري "أان داعشــية قبــل أن توجــد داعــش" 
)الــذي نشــره التنظيــم ككتيــب صغــري، رغــم أنّــه ال يتجــاوز يف حجمــه أن يكــون مقــااًل 
قصــرياً(، تعلــن فيــه والءهــا وانتماءهــا للتنظيــم وتــربر ذلــك ابلقــول " منــذ أن قــرأُت مآســي 
املســلمن.. وكنــت قــد قــرأت ســرية الرســول )صلــى هللا عليــه وســلم( وحيــاة الصحابــة 
والفتوحــات: قرأهتــا عشــرات املــرات، وقــرأت التاريــخ بــكل ثوراتــه، ودرســُت فقــه 
اجلهــاد علــى يــد كبــار العلمــاء، منــذ أن فعلــُت ذلــك كنــُت داعشــية التفكــري واملنهــج، 
ــه ال حــل للمســلمن إالّ  أان داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، وأعــرف مــن وقتهــا أّن
ــة اإلســالمية ومنهجهــا مــن متابعــي  ابجلهــاد". وتضيــف الحقــاً " أعــرف فكــر الدول

هلا، وهللا إهنا على حق يف كل ما تفعله"493.

يف اخلالصــة، فإنّنــا أمــام امــرأة حتمــل قناعــة كاملــة، فكــرايً وفقهيــاً، بفكــر تنظيــم 

491  املرجع نفسه 13 ديسمرب 2016.

492  املرجع نفسه 25 ديسمرب 2015.

493  إميان البغا، أان داعشية قبل أن توجد داعش، دار الغرابء، تنظيم الدولة اإلسالمية، 2014. 

)      (

)      (

)      (
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الدولة، تنحدر من تنشئة دينية واجتاه ثقايف يُغّذي هذه القناعات.

رمبــا يبقــى الســؤال هنــا، فيمــا إذا كان حرصهــا علــى ردم الفجــوة بــني مدرســي 
"حســن حبنكــة" والســلفية هــو جمــرد حماولــة نفســية للتحايــل علــى اختالفهــا مــع والدهــا، 
وحتوهلــا حنــو الســلفية، ولتجنــب إظهــار الصــدام بــني موروثهــا الروحــي والفقهــي ومدرســتها 
اجلديــدة، ولتقــول أبهّنــا مل تتحــول ومل تتغــري أو تتأثــر ابألوســاط الســلفية الســعودية، أم أّن 

مثّة "أرضاً مشرتكة"،ابلفعل، جتمع الوهابية مبدرستها السابقة؟

يقــول أحــد تالميــذ والدهــا "مــن درس يف كليــة الشــريعة يف جامعــة دمشــق، علــى 
يــد علمــاء الشــام املعروفــن، لــن يســتغرب فعــاًل أن تصبــح إميــان البغــا داعشــية، 
وذلــك ينطبــق علــى نســبة كبــرية مــن الطــالب، الذيــن يتوافــر لديهــم االســتعداد 
الفكــري. ففــي الكليــة تُــدّرس العلــوم الفقهيــة القدميــة، ووالدهــا حتديــداً معــروف 
الفقهيــة القدميــة، وابلتشــدد يف األحــكام  ابهتمامــه الكبــري بتحقيــق املخطوطــات 
الفقهيــة، عمومــًا. والفقــه الــذي يُدّرســه هــو الفقــه النصوصــي ومنهجــه يقــوم علــى 
التفســري الظاهــري للنــص؛ مــا يتوافــق مــع املنهجيــة الســلفية، حــى وإن اختلفــت 
االثنتــان )أي األشــعرية والســلفية( يف بعــض مســائل العقيــدة، فالتشــابه كبــري يف 
مســائل الفقــه واألحــكام الشــرعية. وتزيــد علــى ذلــك املدرســة األشــعرية بدمشــق 
بتقديــس الــرتاث الفقهــي اإلســالمي، وهــو مرجعيــة تنظيــم داعــش، الــذي مل أيِت 
ــه التــزم ابألحــكام الفقهيــة التقليديــة يف الــرتاث، وقــام  أبحــكام فقهيــة جديــدة، لكّن

إبسقاطها على األحوال الراهنة"494.

يؤيــد هــذه الفرضيــة بقــوة، الدكتــور حممــد حبــش، وهــو مــن علمــاء الشــريعة الســوريني 
املشــهورين، وكان عضــواً يف جملــس الشــعب الســوري، مث انتقــل إىل صفــوف املعارضــة 
الســورية يف اخلــارج، ويتفــق مــع مــا ذكــرانه ســابقاً مــن أّن إميــان أكثــر انســجاماً مــع ثقافتهــا 
الدينيــة ومــع مــا تعلمتــه مــن أبيهــا وعائلتهــا، إذ يقــول " ال متــارس إميــان البغــا التملــق 
والتزلــف للبغــدادي، ولكنهــا تقّدمــه، بلغــة فقيهــة حُمَْكَمــة، رائــداً يف تطبيــق شــرع هللا، 
وتقــدم لــكل ســلوك مــن الســلوكيات الــي مارســها تنظيــم الدولــة اإلســالمية سلســلة 
مــن األدلــة الفقهيــة احملكمــة، وهــي تقــوم إبيــراد األدلــة بلغــة احملّدثــن املتينــة. وتؤكــد 

494  فّضــل عــدم ذكــر امســه، لقــاء يف اجلامعــة األردنيــة، 10 ديســمرب. وقــارن ذلــك بـــ: حممــد أبــو 

رمان، هكذا تشّكلت أيديولوجيا التوحش، صحيفة العريب اجلديد، 6 أكتوبر 2014.
)      (
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)      (

أبن تطبيــق الدولــة اإلســالمية هلــذه األحــكام ال يعــدو شــرع هللا وأمــره قيــد أمنلــة. 
شــخصيًا ال أعــرف إميــان مصطفــى البغــا وإن كنــت علــى معرفــة اتمــة بعائلتهــا وأســرهتا 
العلميــة، ولكننــي علــى يقــن أبهنــا أكثــر أهلهــا انســجاماً مــع مــا تعلمتــه وعّلمتــه، 
وهــي فيمــا أعتقــد ال تعــاين أي عقــدة نفســية أو اجتماعيــة فهــي متــارس ابلضبــط مــا 

تعلمته على مقاعد الدرس وما علمته لطالهبا يف اجلامعة واملدرسة"495.

ويضيــف حبــش " ليســت إميــان البغــا ظاهــرة اســتثنائية، وهــي ليســت ســيدة 
اتئهــة، إهنــا تطبــق أبمانــة مــا تعلمتــه وعّلمتــه. ورمبــا حنــن التائهــون الذيــن نســتمر يف 
تعليــم هــذه الفظائــع، ونصــر علــى تدريــس "ُأمــرت أن أقاتــل النــاس حــى يشــهدوا أن  
ــه إال هللا ويقيمــوا الصــالة ويؤتــوا الــزكاة"، و"مــن بــدل دينــه فاقتلــوه"، ونقــول  ال إل
إهنــا شــرع هللا وســنة نبيــه مث نغضــب حــن ميارســها جيــل اجلنــون متامــاً كمــا رويناهــا 
وعلمناهــا. إهنــا ليســت اســتثناء بــل هــي واحــدة مــن مئــات املتخصصــن يف الفقــه 

الذين انضموا لداعش"496.

ابختصــار، وفقــاً هلــذه الفرضيــة، فــإّن مــا حصــل مــع إميــان البغــا، هــو أهّنــا انتقلــت 
من النظرية إىل التطبيق، ونقلت قناعاهتا الفكرية والفقهية والثقافية إىل املرحلة األخرى؛ 
أي إىل التنفيــذ العملــي، وأخــذت قرارهــا ابهلجــرة إىل تنظيــم داعــش. وهــو قــرار وإن كان 
منطقّياً من الناحية النظرية، يف ضوء ما سبق، إالّ أّن هنالك شروطاً نفسية وسوسيولوجية 
أخــرى إمــا أن تســاعد علــى اختــاذه أو تقــف عائقــاً ضــده، وهــذا ينقلنــا مــن األســباب 

املوضوعية إىل العوامل الذاتية، أي املرتبطة بشخصية إميان البغا نفسها.

اثنيــاً: الســبب الــذايت،  املفارقــة أنـّـه ويف مقابــل هــذا احلجــم الكبــري مــن نشــر أرائهــا 
ومواقفهــا، فــإّن املعلومــات املتوافــرة عــن حياهتــا األســرية اخلاصــة، وحــى عــن عالقتهــا 

بعائلتها الكبرية، وبزوجها تكاد تكون شحيحة إن مل تكن معدومة متاماً! 

495   د. حممــد حبــش، مصارحــات يف وجــوب إصــالح املناهــج الدينيــة، إميــان البغــا منوذجــاً، موقــع 

شاهدون 24 نوفمرب 2015، ميكن الوصول إليه عرب الرابط التايل: 
goo.gl/wgPYKG

)      (496  املرجع السابق. 
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ومــن مراقبــة صفحــات التواصــل االجتماعــي ألشــقائها وعائالهتــم وعالقاهتــم البينيــة، 
فــإّن النتيجــة الرئيســة الــي قــد خيــرج هبــا الباحــث هــو أّن العالقــة غــري واضحــة، أو أهّنــم 
متباعــدون، ليــس فقــط جغرافيــًا- هنــاك مــن يعيــش يف الســعودية، وداغســتان وتركيــا - بــل 
حــى نفســياً، وال تــكاد جتــد مشــاركات متبادلــة فيمــا بينهــم، ابلرغــم مــن نشــاطهم امللحــوظ 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ســواء شــقيقاهتا وشــقيقها أنــس، أو حــى أزاوج 

شقيقاهتا497.

هنالــك مؤشــرات أخــرى علــى هــذا التباعــد، فلــم يتــم احلديــث علنــاً عــن هجــرة 
املقيمــة يف  البغــا،  عــرب شــقيقتها د. حنــان  إميــان وأطفاهلــا إىل املوصــل، إالّ  شــقيقتهم 
الســعودية، وبتصريــح مقتضــب )علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي( أشــارت فيــه إىل عــدم 
رضــا العائلــة والوالــد )د. مصطفــى البغــا( عــن مــا فعلتــه إميــان498. مث ال جنــد أي أخبــار 
عنهــا، وال حــى تعليقــاً أو تعقيبــاً مــن قبــل العائلــة علــى مقتــل ابنهــا، مصطفــى، يف ســوراي، 
يف يوليــو/ متــوز 2016، وال أي إشــارة مــن قريــب أو بعيــد هلــا، وال حــى جنــد هلــا امســاً يف 
أغلــب صفحاهتــم علــى موقــع الفيــس بــوك، ضمــن قائمــة األصدقــاء. وال نعــرف إن كان 
ــذ ابلتــزام  ــا أمــام مــا يبــدو قــراراً عائليــاً اختٌّ ذلــك ســابقاً هلجرهتــا، أم بعــده. لكــن املهــم أنّن
الصمــت، وبقطــع العالقــة مــع "الدكتــورة املتمــردة"، بــل ورمبــا نكــون أمــام شــعور خبطــورة 
ما قامت به على العائلة ومصاحلها، سواء للمتواجدين يف سوراي أو حى يف السعودية!

املؤشــر الثــاين هــو ارتبــاك موقفهــم )أي عائلــة مصطفــى الُبغــا وحميطهــا( مجيعــاً مــن 
الثــورة الســورية، وهــو مــا يظهــر بــني ســطور مواقفهــم علــى صفحاهتــم علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــن جهــة، ومواقفهــم األخــرى املعلنــة مــن جهــٍة أخــرى. فمــن يتابــع صفحــات 
كل مــن حنــان وزوجهــا وأمســاء ســيالحظ أهّنــم أميــل إىل أتييــد الثــورة، أو علــى األقــل عــدم 
القبــول مبــا يقــوم بــه النظــام، أّمــا أنــس فيتجنــب عمومــاً اخلــوض يف هــذه الشــؤون ويركــز 

497  توّصــل الباحثــان إىل هــذه املالحظــة مــن خــالل متابعــة صفحــات التواصــل االجتماعــي للعائلــة، 

خباصــة شــقيقتها حنــان وزوجهــا الدكتــور خلــدون املالكــي، وشــقيقتها مسيــة وزوجهــا بســام الشــيخ، 
وصفحــة شــقيقتها أمســاء، وصفحــة شــقيقها د. أنــس البغــا، وحــى صفحــة والدهــا الــي تنقــل أنشــطته 

ودروسه ومنشوراته. 
498  انظــر: رمحــة ذايب، "أكادمييــة جامعــة الدمــام تؤكــد داعشــيتها وأســرهتا تتــربأ مــن موقفهــا"، 

صحيفة احلياة اللندنية، 22 أكتوبر 2014.

)      (

)      (
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علــى أدواره الدعويــة يف الداخــل واخلــارج، يف حــني أّن احلســن، االبــن األكــرب، قــد أعلــن 
موقفــه بوضــوح ابالحنيــاز إىل جانــب النظــام، و يفّضــل والدهــم الصمــت؛ ولــوال تلــك 
اخلطبة اليتيمة )الي أيّد فيها األســد( ملا كان موقفه معروفاً ألحد، وإن كانت األوســاط 

الدينية يف سوراي تعرفه أتييده للنظام499.

الســعودية،  الدمــام يف  عــن عائلتهــا وإقامتهــا يف  ابتعادهــا، جغرافيــاً،  يكــون  قــد 
وأتقلمهــا مــع تلــك البيئــة اجلديــدة، واندماجهــا يف األوســاط الســلفية الســعودية، ووجــود 
جمموعــة مــن الطالبــات والصديقــات املتأثــرات هبــا هنــاك، عامــاًل ســاعد إميــان علــى اختــاذ 
القــرار النفســي، حبيــث وضعهــا يف أجــواء بعيــدة عــن ســطوة األســرة ووالدهــا، وفيهــا 

مساحة أكرب من العالقات مع احمليط السلفي.

مــا تــزال إحــدى احللقــات املهمــة املفقــودة يف هــذا التحليــل هــو زوجهــا، فبالرغــم مــن 
كل اجلهــود الــي بذلناهــا، عــرب عائلتهــا وأصدقــاء العائلــة ملعرفــة شــخصيته عــن قــرب، مل 
جنــد مــا حيــّدد شــخصيته ومواقفــه، أو عالقتــه هبــا قبــل اهلجــرة وبعدهــا، وكل مــا مّت التوّصــل 
ســابقاً  ذكــران  العشــر، كمــا  ابلقــراءات  ملــّم  للقــرآن،  حافــظ  صيــدالين،  أنّــه  هــو  إليــه 
)والقــراءات العشــر هــي مرحلــة متقدمــة يف حفــظ القــرآن ومعرفــة أحكامــه(. لكــن ال 
توجــد أي إشــارة إليــه يف كل كالم إميــان البغــا، وال يف كالم أحــالم النصــر؛ الــي يُرّجــح أن 
تكــون ابنتهــا، وال حــى يف أوســاط املقربــني مــن العائلــة، بينمــا تشــري معلومــات غــري مؤّكــدة 
)مــن أوســاط قريبــة مــن العائلــة، وبعــض املنتــدايت اإللكرتونيــة( إىل أنّــه مّت الطــالق بينهــا 
وبينــه، بعــد أن اعتربتــه مرتــداً، مــا يبــدو أنـّـه مرتبــط بتأثرهــا بفكــر تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
بشــكل أكــرب الحقــاً. وال يُذكــر الرجــل )زوجهــا ووالــد األبنــاء( يف كل مــا حــدث إالّ يف 
وصيــة ابنهــا )مصطفــى( الــي ُنشــرت بعــد مقتلــه، أبنّــه قــد راّبه تربيــة حســنة وأنّــه مُســّي 

مبصطفى تيّمناً جبده لعله يصبح عاملاً مثله!500.

كل مــا هــو معــروف عنهــا يف الســعودية، قبــل هجرهتــا، هــو اخنراطهــا يف األجــواء 
الســلفية الســعودية، منــذ فــرتة طويلــة، وتشــددها الديــين )وفقــاً لروايــة طالباهتــا(، وأبّن 

499  مصادر سورية تعرف د. مصطفى البغا والعائلة، تفضل عدم ذكر أمسائها.

500  مصــدر مقــرب مــن العائلــة، فّضــل عــدم ذكــر االســم. أمــا وصيــة ابنهــا فمنشــورة علــى صفحتهــا 

على الفيس بوك.

)      (

)      (
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ابنتهــا أحــالم كانــت تــدرس يف مدرســة خاصــة يف مدينــة اخلُــرب، وأبهّنــا كانــت ترفــض 
اخلــوض يف موضــوع الثــورة الســورية، لقناعتهــا أبهّنــم خرجــوا يطلبــون احلريــة والدميقراطيــة، 

بينما هي تريد إقامة دولة إسالمية501.

لكن  هل ما سبق  حبّد ذاته دافع كاٍفالختاذ قرار اهلجرة؟

الصــورة فنحــن نتحــدث عــن داعيــة وأســتاذة ســورية متدينــة،  أعــدان تركيــب  إذا 
تســّلفت، واندجمــت منــذ أعــوام طويلــة يف أوســاط دينيــة ســلفية ســعودية متعاطفــة مــع 
ومعهــم  هنــاك،  للقتــال  هاجــروا  الذيــن  الســعوديني  آالف  وجــود  مــع  الســورية،  الثــورة 
ســعودايت هاجــرن إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية وإىل القاعــدة يف اليمــن، فمــن احملتمــل يف 
منــاخ مثــل هــذا أن جنــد دافعــاً كافيــاً إىل االنتقــال إىل هنــاك واالندمــاج يف تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية، األقــرب إىل الســلفية وإىل "األفــكار املتشــددة" )أو الــي تتوافــق مــع أفكارهــا؛ 

كما قالت هي "داعشية قبل أن توجد داعش"(.

يضاف إىل ما سبق عامالن مهّمان؛ 

العامــل األول: أســرهتا الصغــرية وأتثــري أبنائهــا احملتمــل عليهــا. فمــا لبثــت إميــان أن 
غــادرت إىل ســوراي حــى حلــق هبــا أبناؤهــا الثالثــة: ابنتهــا أحــالم النصــر، الشــاعرة الصغــرية 
)كان عمرهــا 15 عامــاً(502، وابنتهــا الثانيــة )14( عامــاً، وابنهــا مصطفــى )13 عامــاً( 
يف حينهــا )أي يف العــام 2014(. وقــد اخنــرط الثالثــة فــوراً يف التنظيــم، فابنهــا أصبــح 
مــن هجرهتــم، وابنتهــا أحــالم  مقاتــاًل علــى اجلبهــات، إىل أن قُتــل بعــد عامــني تقريبــاً 
تزوجــت مــن أيب أســامة الغريــب503، وهــو شــاب بلجيكــي مــن أصــل مصــري، امســه حممــد 

501  انظــر: رمحــة ذايب، طالبــات جامعــة الدمــام يطلقــن مبــادرة التبليــغ عــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

املتطرفني، صحيفة احلياة اللندنية، 23 أكتوبر األول 2014.
502  )يف حــال ثبــت أهنـّـا ابنتهــا، لكــن مــن كالم البغــا نفســها مــن الواضــح أن أبناءهــا علــى املســار 

نفسه(.
503  كمــا ذكــران، ابلرغــم مــن أنّــه مل يثبــت قطعيــاً أّن أحــالم ابنتهــا، فــإّن الشــاعرة أحــالم ابلتأكيــد 

تزوجت من أيب أسامة الغريب.

)      (

)      (

)      (
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حممود،504 كان انشطاً يف بلجيكا، يف مسجد مّلة إبراهيم، وحكم عليه ابلسجن هناك 
ملــدة أربعــة أعــوام، لتصرحيــه مبيولــه الداعشــية، لكنــه متكــن مــن مغــادرة بلجيــكا وااللتحــاق 

ابلتنظيم، أما ابنتها الثانية فتزوجت فرداً آخر من التنظيم505.

إمياهنــم  نالحــظ  ومصطفــى(  )أحــالم  أبنائهــا  نشــاطات  متابعــة  خــالل  ومــن 
إبيديولوجيــا التنظيــم، بصــورة عميقــة، وليســت آنيــة، أو ســطحية؛ مبعــى أنّنــا أمــام أطفــال 
أيضــاً "ُعجنــوا" هبــذه الثقافــة والفكــر. ومــن يقــرأ أشــعار أحــالم ويتابــع مــا تنشــره مــن 
مقــاالت وتعليقــات عمــا حيــدث يف ســوراي، ســيلحظ إملامــاً عميقــاً وإميــاانً صلبــاً ابلتنظيــم 
ومشــروعه وإيديولوجيتــه، فهــي تكتــب قصيــدة شــعرية دفاعــاً عــن هيلــة القصــري )أم الــرابب 
املعتقلــة يف الســجون الســعودية(، وهلــا قصائــد كثــرية يف االنتصــار للتنظيــم، وكالم يف الــرد 
علــى الظواهــري وقيــادات القاعــدة دفاعــاً عــن التنظيــم، وهجــوم شــديد علــى اجليــش احلــّر 
واجلبهــة اإلســالمية والفصائــل األخــرى، وهــي "نصــوص" ُتظهــر لنــا بوضــوح فتــاة منخرطــة 

504  حممــد حممــود تعلــم يف املــدارس اإلســالمية يف العاصمــة فيينــا وأطلقــت عليــه الصحــف النمســاوية 

ســابقا "الصي اإلرهايب" وحكم عليه ابلســجن أربع ســنوات. بعد أن قضاها ذهب إىل أملانيا وانضم 
إىل السلفيني األملان مث هرب إىل الشرق األوسط بعد أن كانت هناك أوامر ابلقبض عليه يف أملانيا.
يف الشــرق األوســط قــام حبــرق جــواز ســفره النمســاوي واختفــى حممــد حممــود بعــض الوقــت مث نشــرت 
الصحــف الرتكيــة انــه مت القبــض عليــه وســجنه وبعــد ذلــك مت نشــر صورتــه ووردت األنبــاء أبنــه قــد مت 
اســتبداله بدبلوماســيني أتــراك مت أخذهــم كرهائــن عنــد داعــش وانتهــى بــه املطــاف يف ســوراي ليصبــح مــن 

قادة داعش.
ونشــر حممــد حممــود مقطــع فيديــو ابمســه اجلديــد وهــو أبــو أســامة الغريــب وهــو يف ســوراي يف بلــدة 
"الرقــة"؛ مقطــع فيديــو ممنتــج بــه جثــث قتلــى مفصولــة الــرأس. انظــر: حممــد حممــود ينشــر فيديــو مــع 
جثــث مّت قطــع رؤوســها، موقــع أنبــاء يــورو عــرب بــرس، 7 نوفمــرب 2014، علــى الرابــط التــايل: 

http://www.eapress.eu/eap/?p=852
505  انظر: شــاعرة داعش الســعودية أحالم تتزوج من أبو أســامة الغريب يف الرقة الســورية، صحيفة 

القــدس العــريب، 14 أكتوبــر 2014. وقــارن ذلــك بـ"شــاعرة داعــش الســعودية تصــل ســورية وتتــزوج 
ابلغريب، عريب 21، 14 أكتوبر 2014، الرابط التايل: 

goo.gl/Ixvhvo
انظــر كذلــك: حممــود حممــد أصبــح زعيــم داعشــي وتــزوج مــن شــاعرة داعــش، موقــع أنبــاء يــورو عــرب 

http://www.eapress.eu/eap/?p=307 :برس، 15 أكتوبر 2014، على الرابط

)      (

)      (
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إىل أبعــد مــدى يف اإلميــان هبــذا الفكــر عــن وعــي إيديولوجــي، وليــس فقــط عــن انفعــال 
عاطفــي، ابلرغــم مــن صغــر ســّنها  وهــو مــا يفّســر لنــا، ابإلضافــة إىل مهاراهتــا األدبيــة، 
ســبب شــهرهتا الكبــري يف األوســاط املؤيــدة للتنظيــم؛ حــى اعتُــربت شــاعرة التنظيــم، وتُنشــر 
قصائدهــا ونصوصهــا مــن قبــل املؤسســات التابعــة لــه، وهلــا عشــرات اآلالف مــن املعجبــني 

مبا تكتب، ابلرغم من احلصار االلكرتوين حلساابهتا من قبل الشركات الكربى!506

مــا يعــزز هــذه الفرضيــة يف التحليــل مــا روتــه إميــان البغــا مؤخــراً عــن حلــم رأتــه قبــل 
ســفرها إىل ســوراي  " رأيــت مطــرًا ينهمــر بغــزارة وهبــدوء ولطــف، قطراتــه رذاذ إال أهنــا 
كثــرية ومتتابعــة جــدًا، صــرت أأتملهــا وإذا بتابــوت بــن الــرذاذ الكثــري الــذي يــكاد 
حيجبــه، كان الرجــال حيملونــه فارتفــع مــن بــن أيديهــم وبــدأ يعلــو، واملطــر مــن حولــه 
فقــط أو كأن املطــر هــو الــذي صــار حيملــه، وقبــل أن يعلــو أكثــر اســتيقظت، ألجــد 
ابنــي فــوق رأســي تقــول يل: لقــد قتــل قريــن الــكالش ..تقبلــه هللا !مل أســتطع وقتهــا 
أن أكتــب ذلــك ألن ذلــك كان قبــل هجــريت .. ولكــن احللــم بقــي يف خميلــي ال 

أنساه"507.

ميكــن حتديــد زمــن احللــم أبنـّـه يف يــوم الثــالاثء 24 حزيــران/ يونيــو 2014، أي اليــوم 
الــذي قُتــل فيــه قريــن الــكالش، الشــاب الســعودي عبــد اجمليــد العتيــي، الــذي كان يقاتــل 
يف ســورية، واملعــروف يف األوســاط املرتبطــة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية508. لكــن املهــم أّن 
احللــم واهتمــام ابنتهــا بقريــن الــكالش، يظهــران لنــا أّن العائلــة كانــت متابعــة بشــدة ومرتبطــة 

بوضوح فكرايً ونفسياً ابلتنظيم.

506  انظــر عــن أحــالم النصــر وهجرهتــا إىل ســورية، يف الرقــة، وحديثهــا عــن األايم األوىل هنــاك، وعــن 

زايرهتــا ملناطــق يف الرقــة، وإطالقهــا للمــرة األوىل الرصــاص مــن الســالح، يف تقريــر: شــاعرة داعــش 
السعودية تصل سورية وتتزوج الغريب، موقع عريب 21، مرجع سابق.

507  صفحتهــا اخلاصــة علــى الفيــس بــوك، مرجــع ســابق، بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016، علــى الرابــط 

التايل:
https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=ts

508  انظــر: "استشــهاد عبــد اجمليــد العتيــي "قريــن الــكالش" مــن أوائــل املهاجريــن اجملاهديــن يف الشــام، 

وأصابع االهتام تتوجه جلبهة "علوش"، وكالة أنباء حق، 24 يونيو 2014، 
https://dawaalhaq.com/post/14276

)      (

)      (

)      (
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مــن املهــم االنتبــاه أيضــاً إىل أّن أبناءهــا ُولــدوا يف مرحلــة "الســعودية"، وكانــوا متأثريــن 
بتلــك األجــواء، وأهّنــا ربتهــم علــى املنهــج الــذي تؤمــن بــه. ومــن الواضــح مــن خــالل 
الســلفي  العقائديــة، ابإلضافــة إىل أتثرهــم ابملنــاخ  الدينيــة  اهتمامهــا ابلرتبيــة  صفحتهــا 
املوجــود، مث جــاءت الثــورة الســورية يف ابكــورة وعيهــم، كمراهقــني صغــار، لتشــحن تلــك 
)أحــالم(  ابنتهــا  شــعر  خــالل  مــن  انفجــرت  شــديدة،  عاطفيــة  بديناميكيــات  الثقافــة 
واهتماماهتــا؛ والالفــت يف األمــر، أّن أغلــب املراقبــني كانــوا يعتقــدون أبّن الشــاعرة الصغــرية 
هــي ســعودية مــن شــّدة اندماجهــا يف البيئــة هنــاك. فاملرحلــة الســعودية كانــت عامــاًل 
حامســاً ومؤثــراً بدرجــة كبــرية يف قــرار كل مــن إميــان البغــا وأحــالم النصــر واالبنــان اآلخــران 

ابهلجرة إىل سوراي.

أّمــا العامــل الثــاين، فهــو شــخصيتها؛ فمــن يرصــد خطاهبــا ولغتهــا، علــى صفحتهــا 
علــى موقــع الفيــس بوك509،ســيالحظ مســتوى الثقــة الكبــري ابلنفــس لديهــا، مــا قــد يُفّســره 
البعــض أبنـّـه غــرور وتعــاٍل، فمــن الواضــح أهّنــا ابلرغــم مــن خمالفتهــا لوالدهــا يف املوقــف مــن 
الشــيخ مصطفــى،  بنــت  أهّنــا  علــى  مصــرّة  بقيــت  فإهّنــا  الثــورة،  ومــن  الســوري  النظــام 
وتلميــذة مدرســته ومدرســة حســن حبنكــة، وأهّنــا حصلــت علــى درجــة عاليــة مــن الفقــه 
والعلــم يف هــذه املدرســة، ودرســت علــى يــد كبــار الشــيوخ يف دمشــق. وقــد مــدح علمهــا 
وعقليتهــا أحــد أهــم قرائهــا حممــد كــرمي راجــح، وحتــاول أن جُتّســر بــذكاء- كــي ال تنقطــع 
عــن ذلــك اإلرث الروحــي والعلمــي املهــم- بــني تلــك املدرســة العلميــة، ومشــيخة والدهــا 
مــن جهــة وثقافتهــا الســلفية الســعودية وتوجههــا إىل تنظيــم الدولــة مــن جهــة أخــرى، 
ابعتبارمهــا مدرســتني متكاملتــني ممتدتــني، وتوحــي أبهّنــا اســتمرارية لتلــك املدرســة وليســت 

انقطاعاً عنها.

وقــد ســبق وذكــران العوامــل املشــرتكة بــني املدرســتني، الوهابيــة واملشــيخية الســورية 

509  من الضروري اإلشارة هنا إىل أّن هنالك صفحتني إلميان البغا على موقع الفيس بوك، األوىل 

الــي اعتربانهــا مصــدران يف هــذا الكتــاب، وهــي الصفحــة، الشــخصية والــي كانــت تســتخدمها قبــل 
هجرهتا إىل املوصل، ورابطها هو :

https:/ /www.facebook.com/dremanelbogha?fref=n-
f&pnref=story

أما الثانية فهي الصفحة الرمسية، الي حتتوي على الفتاوى واألحكام الشرعية.

)      (
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الدمشــقية )تســمى مبدرســة حســن حبنكــة(، مثــل املوقــف املتشــدد يف تطبيــق األحــكام 
الشــرعية، والفهــم الظاهــري احلــريف للنصــوص، وعــدم الرتحيــب ابالجتــاه الفقهــي الــذي 
حيــاول تطويــر األحــكام لتتــالءم مــع العصر؛وهــذه القواســم املشــرتكة خلقــت منهــا إميــان 

البغا أساساً صلباً لثقافتها الفقهية.

ميكن مالحظة "األان"، والثقة ابلنفس، من خالل ردودها الساخرة على املخالفني 
واملعارضــني، واحلــّدة يف أحيــاٍن أخــرى معهــم، ويف إشــادهتا الدائمــة بعلمهــا ونفســها، 
وبتســخيف شــخصيات فقهيــة وفكريــة معروفــة وشــهرية يف العــامل العــريب واإلســالمي، مثــل 
د. يوســف القرضــاوي وعبــد الكــرمي بــّكار، كمــا أشــران ســابقاً، بــل ومبهامجــة االجتاهــات 
الصوفيــة والســلفية الــي ال تتفــق مــع أفكارهــا، إذ تقــول " ابتــالين هللا بعــداوة املتصوفــة 
واجلهلــة مــن متشــددي الســلفية , مل أجدمهــا خيتلفــان عــن بعضهمــا يف الغــرية علــى 
جهلهما"510.كمــا وهتاجــم الشــيخ أســامة الرفاعــي، وهــو أحــد أبــرز الشــيوخ املعروفــني يف 
الدولــة  تنظيــم  وضــد  األســد،  بشــار  نظــام  ضــد  ومواقفــه  للثــورة،  واملؤيديــن  ســورية، 
اإلســالمية، فتقــول " مــن املؤكــد أن الشــيخ أســامة الرفاعــي قــرر إرســال أوالده لقتــال 
األســد فيمــا مســاه ســوراي، ولذلــك يــرى أن اجلهــاد يف ســوراي ال حيتــاج ملهاجريــن"، مث 
تــرد عليــه وتؤكــد أمهيــة دور "املهاجريــن" )املقاتلــني مــن اخلــارج، وأغلبهــم مــع تنظيــم الدولــة 

اإلسالمية وجبهة فتح الشام( يف القتال هناك511.

اهلجــرة  قــرار  بتعزيــز  ابلضــرورة،  فاعــل،  دور  هلــا  الشــخصية كان  الســمات  هــذه 
واالنتقــال للحيــاة يف املوصــل، فكتبــت غــداة وصوهلــا إىل املوصــل "تركــت راتــيب الضخــم 
والتحقــت خبدمــة األمــة اإلســالمية حملاربــة الطغــاة، فكثــرياً مــا كنــت أعــظ طالبــايت أبال 
يضّيعــن أوقاهتــن يف رؤيــة املسلســالت"512. مث ختاطــب طالباهتــا ابلقــول " غبــت عنكــم 
أليّن كنــت أحبــث عــن كهــف آوي إليــه، للنطــق بكلمــة احلــق، لــذا تركــت جامعــي 

احلبيبة"513.

510  صفحتها اخلاصة على الفيس بوك، 13 ديسمرب 2016.

511  املرجع السابق، 6 نوفمرب 2016.

512  انظر: إبراهيم اجلبني، إميان البغا أم داعش الفقهية، مرجع سابق.

513  املرجع السابق.

)      (

)      (

)      (

)      (
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  وابلرغــم مــن أنـّـه ال يوجــد أي إثبــات صــارم أبّن أحــالم هــي ابنــة إميــان الُبغــا، فــإّن 
الــرواايت اإلعالميــة، املســرّبة مــن الســلطات الســعودية تؤّكــد علــى هــذه العالقــة، كمــا هــي 
احلــال ابلنســبة ملصــادر الســلفية اجلهاديــة، لكــن ابلعــودة إىل تغريــدات أحــالم النصــر، 
خباصــة الــي حتدثــت فيهــا عــن مغادرهتــا إىل ســوراي )الرقــة( فإهّنــا تتحــدث عــن وجــود 
والدهتــا خــالل تلــك الفــرتة يف املنــزل وبكائهــا، فيمــا كانــت أحــالم ُتذّكرهــا برتبيتهــا هلــا 
علــى هــذه الثقافــة. وتذكــر الروايــة اإلعالميــة أبّن أحــالم غــادرت مــع شــقيقها إىل تركيــا، 
وُعقد قراهنا على "أبو أســامة الغريب"، يف 11 أكتوبر/ تشــرين األول، فيما مّت اإلعالن 
عــن اســتقالة د. إميــان الُبغــا مــن جامعتهــا والتحاقهــا ابلتنظيــم يف 21 أكتوبــر 2016، 
ووصوهلــا إىل املوصــل، أي أّن هجــرة األبنــاء قــد ســبقت والدهتــم، وليــس العكــس، كمــا 

نقرأ يف العديد من التقارير اإلعالمية514.

يف "أرض األحالم"
ابلرغــم مــن وجــود أمســاء نســائية ابرزة يف التنظيــم، إالّ أّن الوجــه اإلعالمــي األكثــر 
التواصــل  صفحــات  علــى  الكبــري  لنشــاطها  نظــراً  البغــا،  إميــان  هــي  ووضوحــاً  بــروزاً 
االجتماعــي، وهــي حالــة اســتثنائية   كمــا ذكــران ســابقًا- ألّن التنظيــم مينــع أفــراده مــن 
التواصــل عــرب تلــك املواقــع عمومــًا515، إاّل بتصريــح خــاص. وفيمــا يبــدو فــإّن أحــد األدوار 
املهمــة إلميــان البغــا هــو الســجال والنقــاش والدفــاع عــن التنظيــم وأفــكاره وأتصيــل فتاويــه 

الفقهية على مواقع التواصل االجتماعي.

األمهيــة األخــرى ملكانــة إميــان البغــا يف التنظيــم، تتمثــل يف اجلانــب الفقهــي، إذ تُعــّد 

514  قــارن ذلــك بتقريــر: شــاعرة داعــش تصــل ســورية وتتــزوج الغريــب، موقــع عــريب 21، بتاريــخ 14 

أكتوبــر 2014، مرجــع ســابق. إذ يذكــر التقريــر أبّن احلفــل أقيــم يــوم الســبت 11 أكتوبــر، وينقــل 
تغريــدات احلاضريــن يف احلفــل. وقــارن ذلــك بتقريــر "أكادمييــة تركــت جامعــة الدمــام وراتبهــا الضخــم 

لتنضم لداعش"، احلياة اللندنية، 21 أكتوبر 2014.
515  أصــدر التنظيــم تعميمــاً بتاريــخ 26 يونيــو 2014، يؤكــد فيــه علــى قــراره مبنــع التواصــل مــع 

وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتماعــي، إالّ حبــدود إذن التنظيــم ولألشــخاص الذيــن يســمح هلــم 
بذلك؛ لدى الباحثني صورة عن هذا التعميم.

)      (

)      (
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اليــوم مــن أبــرز فقهائــه، فقــد تصــّدر امسهــا قائمــة جملموعــة مــن املتخصصــني يف الشــريعة 
اإلســالمية املؤيديــن للتنظيــم، والذيــن أصــدروا بيــاانً بعنــوان "املشــاعل العلميــة يف نصــرة 
الدولــة اإلســالمية" يدافعــون فيــه عــن تنصيــب أيب بكــر البغــدادي "خليفــة" للمســلمني، 
ويطالبــون املســلمني ببيعتــه " إننــا نســتحث أبنــاء األمــة اإلســالمية واجلماعــات الــي 
والطاعــة يف  الســمع  علــى  اإلمــام  مبايعــة  إىل  املبــادرة  إىل  الشــريعة  تطبيــق  تنشــد 
املعــروف، ومعاضــدة هــذه الدولــة ونصرهتــا، وجهــاد أعــداء الديــن، مــن خلــف إمامهــا 
ابللســان والنفــس واملــال، ونــرى حرمــة كل فعــل أو قــول مــن شــأنه أن يؤخــر اجتمــاع 
كلمــة املســلمن حتــت إمــام واحــد. وال نســرتيب يف عصيــان مــن ختلــف عــن البيعــة 
ممــن هــم حتــت ســلطان اإلمــام، وحنــث كل مســتطيع علــى اهلجــرة إىل ربــوع دولــة 
اإلســالم أن يســارع إىل اهلجــرة، ليســهم يف تشــييد صــرح األمــة، وجهــاد أعــداء امللــة، 
ونوجــه كلمــة إىل كل مــن مل يقــف يف صــف دولــة اإلســالم، بــل خالفهــا وانتقدهــا، ومل 
يــَر انعقــاد البيعــة العامــة إلمامهــا مــن األفــراد واجلماعــات اإلســالمية، ويف مقدمتهــم 
مشــايخ وعلمــاء اجلهــاد؛ فنقــول: مــاذا تنقمــون مــن إمــام الدولــة اإلســالمية وبطانتــه 

وجنوده"516.

مــن املالحــظ  أّن هــذا البيــان جــاء بعــد فــرتة قصــرية مــن وصوهلــا إىل املوصــل، وقــد 
تصــدرت البغــا، علــى الرغــم مــن أهّنــا امــرأة، أمســاء املتخصصــني الشــرعيني، فتــّم وضعهــا يف 
التواصــل  مواقــع  صعيــد  علــى  بــدور كبــري  الحقــاً  هلــا  والســماح  مهــم،  فقهــي  موقــع 
االجتماعــي، مــا يكشــف لنــا أّن هلــا مكانــة رفيعــة يف التنظيــم، علــى الصعيــد الفقهــي 

والدعائي اإلعالمي.

انتقلــت البغــا إىل اجلانــب العملــي، وغــادرت فعــاًل إىل أراضــي تنظيــم الدولــة، فهــل 
تفاجــأت أبّن األحــالم الــي رمستهــا ليســت صحيحــة، وأّن الواقــع مغايــر متامــاً للحلــم 

والتنظري، أم العكس؟

ســنجد مــن خــالل الصــورة الــي تنقلهــا لنــا حماولــة لتقــدمي األراضــي الــي تقــع حتــت 
حكــم التنظيــم، بوصفهمــا "املدينــة اإلســالمية املوعــودة"، أو "اليوتوبيــا" الــي حيلــم هبــا كلــم 

516  انظــر: داعــش يهــيء إميــان البغــا ملنصــب مهــم يف "الدولــة اإلســالمية"، صحيفــة احليــاة اللندنيــة، 

15 نوفمرب 2014.
)      (
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مســلم، حيــث يســود حكــم القانــون اإلســالمي، ويلتــزم اجلميــع أبخــالق اإلســالم، وحُتــل 
املشــكالت االقتصاديــة واملاليــة، ويكــون اجلهــاد والقتــال والقــّوة هيالعنــوان، وتقــّل حــى 

املشكالت االجتماعية، بسبب الروح اإلسالمية وتطبيق العقوابت اإلسالمية.

منــذ األايم األوىل الــي وصلــت فيهــا إىل املوصــل، كتبــت تقــول " شــوارع املوصــل 
أنظــف مــن شــوارع الدمــام، بســبب القوانــن الــي تطبقهــا الدولــة". مث أشــارت إىل أهّنــا 
طلبــت مــن املســؤولني يف الدولــة إصــدار قانــون ينظّــم عمــل املــرأة يف الدولــة اإلســالمية، 

وأهّنم استجابوا هلا وقالت أبّن ذلك القانون املوعود سيصدر قريبًا517.

تدافــع إميــان البغــا أواًل عــن فكــرة إقامــة اخلالفــة والدولــة اإلســالمية، وتــرى أبّن 
املســلمني طاملــا انتظــروا هــذا احللــم، وملــا جــاء اســكتثروه علــى أنفســهم. وتــرى أبّن الدولــة 
جــاءت لتطبيــق الشــريعة اإلســالمية، وإقامــة احلــدود، وتطبيــق احليــاة اإلســالمية بصــورة 
عامــة، وإعــالن اجلهــاد ملواجهــة األعــداء، ومــن املعــروف أّن هــذه املفاهيــم تداعــب "اخليــال 
الفكــري" والديــين لكثــري مــن اإلســالميني، ولــدى شــرحية اجتماعيــة واســعة مــن املســلمني، 

الذين يرون يف هذا التوصيف جزءاً رئيساً من اإلسالم518.

تقــّدم البغــا صــورة مثاليــة عــن احليــاة يف أراضــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية، فتقــول " 
مهمــا حــاول املســلم أن جيعــل حياتــه كمــا يرضــي هللا فــإن جهــده يبقــى قاصــراً علــى 
بيتــه، وســيبقى يعــاين فســاد اجملتمــع خارجــه، وعــدم وجــود القــوة الــي حتمــي احلقــوق 
ــن  ــد لإلســالم مــن حاكــم يــذود عــن الدي ــد الظلمة.لذلــك، كان ال ب وأتخــذ علــى ي
ويســوس الدنيــا به.أمحــد هللا أن أكرمــي ابحليــاة يف ظــل حاكــم حيكــم بشــرع هللا.احليــاة 
يف اخلالفة أروع حياة يف ظل شــرع هللا رغم اعتداء الكفرة.النظام أحســن من أورواب 
..ال رشــاوي.. ال واســطات.. القضــاء انفــذ علــى اجلميــع ..الضرائــب شــبه معدومــة 
..هنــاك مكاتــب للتوظيــف ولكنهــا ليــس خرييــة، أتخــذ مــا حتتاجــه مــن األيــدي 
العاملــة. جمــاالت العمــل مفتوحــة علــى مصراعيهــا بشــرط واحــد وهــو أن يكــون 

517  انظــر: د.إميــان البغــا: شــوارع )داعــش( أنظــف مــن شــوارع الدمــام بســبب توليــة الكفــاءات 

http:// :التــايل الرابــط  ينايــر 2015، علــى  القوانــني، صحيفــة شــؤون خليجيــة، 31  وتطبيــق 
alkhaleejaffairs.me/c-13211

518  انظر: صفحتها على موقع الفيس بوك، مرجع سابق، بتاريخ 2 نوفمرب 2016.
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ضمــن حــدود الشــرع؛ فمــن يفتــح حمــاًل يف بيتــه أو انفذتــه أو هنــا أو هنــاك فهــو حــر 
مــع احملافظــة علــى مرافــق الشــارع العامــة وعــدم التضييــق علــى املــارة..وال ضرائــب 
علــى أي عمــل ســوى الــزكاة الــي تكــون حســب مســتوى العمــل وعائداتــه، مث تــوزع 
هــذه الــزكاة علــى الفقــراء. ومــن يدخــل أيــة مدينــة يف اخلالفــة جيــد هــؤالء الفقــراء 
أيخــذون رواتبهــم مــن أماكــن خمصصــة هلم.أمــا نظــرة الدولــة إىل الفقــر فتدفعــي إىل 
ــه، وطعــام يومــه، وحلافــه،  ــه مــكان يؤوي ــا. فمــن كان لدي ــة أبهــل الدني االبتســام مشات
وفراشــه فإهنــم يقولــون لــه: امحــد هللا أنــت يف دنيــا فانيــة، ومــا عنــد هللا خــري لــك، وقــد 
يكــون مــن حيدثونــه ال يتذكــر اآلخــرة أصــاًل رغــم فقــره وفشــله الدنيــوي. بينمــا هــم 
يتكلمــون مــن منطلــق منهجهــم وحياهتــم، فبيــوت األمــراء واملســؤولن ال حتتــوي إال 
فحــى  األدب،  علــى  احملافظــة  يعجبــي  مــا  أكثــر  فقــط.  اليوميــة  علــى حاجياهتــم 
الشــكوى املكتوبــة جيــب أن تكــون خاليــة مــن أيــة شــتيمة؛ اكتــب شــكواك دون شــتم 
أو دعــاء علــى خصمــك أو توصيــف وحنــن نقضــي لــك. تداركــي الوقــت ..ولكــن 

ابملختصر املفيد: فإن الفاسد والبذيء والباغي خمنوق على اآلخر"519.

مــن املالحــظ مــن النــص الســابق أهّنــا حريصــة علــى رســم صــورة ورديــة دعائيــة )عــن 
احللــول االقتصاديــة، فــرص العمــل، عــدم وجــود الرشــاوي، عــدم وجــود الضرائــب- ســوى 
الــزكاة، رواتــب خمصصــة للفقــراء، األدب واألخــالق، بيــوت األمــراء متواضعــة وبســيطة 
شــبيهة ببيوت الناس(، وهي صورة مقصودة ملداعبة خيال املســلمني وتذكريهم ابلنموذج 
التارخيــي االنتقائــي للدولــة اإلســالمية يف خمياهلــم، ســواء مــن كتــب التاريــخ أو اخلطــاب 
اإلســالمي الســائد مــن جهــة، وكنمــوذج مناقــض متامــاً للواقــع الــذي يشــتكي منــه كثــري 
منهــم يف العــامل العــريب اليــوم، حيــث الرشــوة والفســاد واحملســوبية والفقــر والبطالــة والظلــم، 

اخل.

جتــادل البغــا يف كثــري مــن منشــوراهتا يف الدفــاع عــن تطبيــق الشــريعة وإقامــة احلــدود، 
وتــرد علــى االهتامــات واالنتقــادات املوجهــة للتنظيــم، وتعمــل علــى نقــد الثقافــة االجتماعية 
يف العــامل العــريب ومقارنتهــا ابلصــورة املثاليــة للثقافــة اجلديــدة يف أراضــي تنظيــم الدولــة 
أحــد  فتقــول يف  التنظيــم،  فهــم  وفــق  الشــريعة،  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  اإلســالمية، خباصــة 

)      (519  صفحتها على موقع الفيس بوك، 22 ديسمرب 2015.
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منشــوراهتا " مشــكلة جمتمعاتنــا أن اإلعــالم أفســد تفكــري بعضهــا قبــل أخالقهــم، 
فصــارت العقــول مقلوبة،تعــرف الشــرع مث تطبقــه بشــكل مقلــوب، فــإن أتــى مــن 
يطبقــه بشــكل صحيــح وظهــرت نتيجتــه الصحيحــة ولولــوا عليــه واهتمــوه...وكأين 
أبصحــاب القلــوب الطيبــة منهــم يريــدون شــرف الوســيلة وســوء الغايــة. كيــف زبطــت 
ابملقاييــس  يريدونــه  الــزواج:  ذلــك  علــى  مثــال  بيجنــن وهللا.  شــي  بعــرف،  مــا  ؟ 
اإلعالمية؛فتــاة يف العشــرين انضجــة برأيهــم، وشــاب أكــر منهــا بعــدة ســنوات، صــار 
عندهــم منــزل وأاثث لــه، ومــورد مــايل يكفــي حــى لشــراء اهلمرغــر وأكلــه علــى 
الكورنيــش، وســاحموان ابلســيارة علــى األغلــب، واحلــب بينهمــا حصــل ومبباركــة األهــل 
مجيعــًا، أو بشــيء مــن احلــب واملباركــة. ماشــي احلــال مــع شــوية قصــص زعــل ورضــا 
مــن هــذا وذاك.هكــذا يكــون الــزواج عندهــم، وإال راحــت علــى مجيــع الغالبــة الذيــن 
ال يتمتعــون هبــذه املواصفــات.مث يولولــون مــن العنوســة ومــن الفســاد، ويبكــون علــى 
املطلقــة، وعلــى األرملــة ..وتتوتــر النســاء مــن التعــدد وكأن كل واحــدة منهــن ضرهتــا 
علــى البــاب، اي أخــي: قــويل، اللهــم حوالينــا وال علينــا. ويســعد الرجــال بفكــرة 
التعــدد وكأن كل واحــد منهــم هــارون الرشــيد وســيتزوج مــن ابنــة عمــر بــن عبــد 
، ال شــيء مــن ذلــك يعافينــا مــن مصائــب الــزواج ..أبى بدكــم تقولــوا  العزيز.علــى كلٍّ
يل: أن يرضــوا ابلدولــة اإلســالمية؟ مــن ويــن؟ إذا كان عنــد بعضهــم مصيبــة أن الدولــة 
جتــر النــاس علــى الصــالة !!يــوه، هــأل هيــك الدولــة اإلســالمية؟؟ طيــب مــن أيــن جنــد 
دولــة جتعــل كل النــاس يصلــون مــن قلوهبــم عــن حــب واقتنــاع؟ احبثــوا رجــاء، وإىل أن 
جنــد هــذه الدولــة ال مانــع مــن أن نقبــل حبكومــات تقتــل وتبغــي وحتــارب شــرع هللا 
وتعتقــل وتفتــح أراضيهــا للكفــرة.إي كلــه قبلنــاه، عفــوًا مل نقبلــه، ولكــن تعايشــنا معــه، 
أمــا أن نتعايــش مــع دولــة جتــر النــاس علــى الصــالة وعلــى تقصــري الثــوب، ومتنــع 
الدخــان، وتلزمهــم أبداء الــزكاة، وتقطــع يــد الســارق، وترمــي ابللوطــي مــن أعلــى 
الســطح فهــذا مل جنربــه بعــد .أصــل احلكايــة تعــودان علــى هــدول النــاس، وحنــن نريــد 
القضاء على السرقة والفساد و.. و.. ولكن بدون عقوبة هؤالء.. ابحلب والقناعة 
بــس بشــرط مــو أان كــون املســروق، نريــد أن حنيــا حيــاة صاحلــة كمــا يريــد هللا تعــاىل، 
حننــا مســلمن برضــو إيــش بيكــم ؟وال ميكــن تكملــة النمــاذج األخــرى، ألين ســأحتاج 
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إىل جمالت وجرائد"520.

وختصــص فقيهــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية مســاحة مهمــة ورئيســة مــن مشــاركاهتا 
ومســامهاهتا ملخاطبة املرأة املســلمة، وللحديث عن أوضاع املرأة يف األراضي الي يســيطر 
عليهــا التنظيــم، وتدافــع بشراســة عــن تقييــد املــرأة بلبــس اخلمــار، وإلزامهــا بــه. وتتحــدث 
مطــواًل عــن أمهيــة الــزواج املبكــر، وتعتــربه حــالًّ واضحــاً ملشــكلة العنوســة، وعــن تعــدد 
الزوجــات، وتقــدم ذلــك بصــورة ورديــة، وكأنّــه منــوذج مفــارق متامــاً للحالــة االجتماعيــة 
العربيــة، الــي تعــاين فيهــا املــرأة مــن العنوســة وارتفــاع نســب الطــالق، والشــروط املعقــدة 

واملتعبة للزواج اليوم؛ بينما الصورة خمتلفة متاماً يف األراضي الي يسيطر عليها التنظيم.

وحتــاول يف هــذا النقــاش أن تؤطــر لثقافــة إســالمية )كمــا تفهمهــا هــي( يف مواجهــة 
الثقافة احلديثة، عرب القول أبّن األوىل تتجاوز مشــكالت الثانية الواقعية من انحية، وأّن 
الثقافــة احلاليــة يف اجملتمعــات العربيــة هــي نتــاج اإلعــالم والثقافــة الغربيــة، وليســت منبثقــة 
من اإلســالم، إذ  تقول " املسلســالت عّلمتكم أن الزواج جيب أن يكون على طبعة 
معينــة أو ال يكــون، فانتشــر الــزان والفســاد، وكذلــك انتشــرت العنوســة بــن الرجــال 
والنســاء إىل درجــة غــري مســبوقة، انهيــك عــن عــدم زواج املطلقــة واألرملــة. يف دولــة 
اخلالفــة، انتفــى الفســاد، وانتفــت العنوســة. أمــا أن تنتفــي املشــكالت األســرية، 

وتكون الزجيات كأهنا زجيات أمريات وأمراء فلم ننتقل إىل جنة اخللد بعد"521.

وبعــد أن تتحــدث عــن قصــص مشــكلة العنوســة وأتخــر ســن الــزواج يف اجملتمعــات 
العربيــة واملســلمة، تقــول " مسعتهــم منــذ أايم يف أرض اخلالفــة يتحدثــون عــن تلــك املــرأة 
وعمرهــا 38 ســنة، رفضــت الــزواج مــن أحدهــم وأصــرت علــى أهّنــا لــن تقبــل مبــن يزيــد 
عمــره عــن الـــ25 عامــاً"522. وتقــول يف حديثهــا عــن كليــة الشــريعة يف جامعــة دمشــق " 
األمــة ُتذبــح، واجلهــاد معلــن علــى بعــد كيلومــرتات، ومــا زالــوا يف كليــة الشــريعة جامعــة 
دمشــق ميضــون أوقاهتــم فيمــن تــزوج، ومــن عــّدد، ومــن طلّــق، وهــذا ابــن مــن، وهــذه 

520  املرجع السابق، بتاريخ 18 أكتوبر 2016.

521  املرجع السابق، بتاريخ 18 أكتوبر 2016.

522  املرجع السابق، بتاريخ 6 مارس 2016.

)      (

)      (

)      (



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 334

ابنــة مــن؟ يف أرض اخلالفــة ال يتحــدث أحــد يف هــذه القصــص املســتهلكة، وال 
يتــم  الــزواج  ُيســمح ألحــد أن يتدخــل يف حيــاة أحــد، والبــذل عنــوان األغلبيــة. 
بســاعات، انتهــت مشــكالت الــزواج، وقّلــت العنوســة. إحداهــن تزوجــت وهــي يف 
الـــ46 مــن عمرهــا. وأخــرى عــاد ولدهــا وقــال هلــا: أمــي عقــدت اليــوم قرانــك علــى 
أحدهــم فــإن مل يعجبــك فقــويل يل ألفســخه. وافقــت وحضــرُت مباركــة عرســها، 
ولكــن كانــت املباركــة مباركتــن، هلــا والبنهــا الــذي تــزوج قبلهــا بثالثــة أايم. كانتــا 
رائعتــن؛ العروســتان، احلمــاة وكنتهــا.. مــع مالحظــة أن العــروس احلمــاة ليــس هلــا مــن 

يعقد إالّ ولدها"523.

الدولــة  تنظيــم  عــن  للدفــاع  اإلعالمــي  نشــاطها  مــن  واســعة  مســاحة  الُبغــا  تُفــرد 
وتركيــا  األخــرى،  املســلحة  الســنية  الفصائــل  مــن  ومواقفــه  واســرتاتيجياته  اإلســالمية 

والسعودية وإيران والغرب، وهدم اآلاثر يف تدمر.

املالحظــة األوىل أهّنــا تــربر - فقهيــاً، وفكــرايً، وسياســيًا- موقــف التنظيــم يف قتــال 
الفصائــل األخــرى، مثــل اجليــش احلــّر، ويف قتــل مــن يعتربهــم صحــوات، فهــم وفقــاً هلــا 
مرتــدون وخونــة، وال جــزاء هلــم إالّ القتــل. كمــا بــررت حــرق الطيــار احلــريب األردين، معــاذ 
الكساســبة ابلنــار، وتتهــم الفصائــل األخــرى أبهنــا ختضــع ألوامــر تركيــا وتتلقــى األمــوال مــن 
اخلــارج لقتــال تنظيــم الدولــة اإلســالمية524، كمــا حصــل يف عمليــة درع الفــرات. تقــول " 
زعلــت تركيــا مــن أمريــكا، ألّن األخــرية طنشــتها علــى اآلخــر، وســاعدت املالحــدة 
نســبية  فيــه خســارة  تركيــا   اآلن-  زعــل  علــى حدودهــا. وألّن  ابلتمــدد  األكــراد 
ألمريــكا فأرضتــا أبن عــززت مســاعدهتا للصحــوات علــى احلــدود الرتكيةالــي تســيطر 
عليهــا الدولــة. وهــا هــو املســمى ابجليــش احلــر الــذي يعمــل لصــاحل االئتــالف يدخــل 
منطقــة الراعــي حتــت غطــاء الطائــرات األمريكيــة، ويســجد هــؤالء اجلبنــاء اخلونــة 
شــكرًا هلل علــى أن أخــذوا هــذه املنطقــة مبســاعدة الصليبيــن مــن الدولــة اإلســالمية 
يف الوقــت الــذي ختــوض فيــه الدولــة اإلســالمية حــرابً رائعــة ضــد الكفــرة النصرييــن يف 
دمشــق ومــا حوهلــا. أنــزل هــؤالء اخلونــة رايــة ال إلــه إالّ هللا ووضعــوا رايــة ســايكس 

523  انظر: املرجع السابق، 17 يناير 2016.

524  املرجع السابق، حتت عنوان تعليق على مشاركة، بتاريخ 13 أكتوبر 2016.

)      (

)      (
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بــن املالحــدة  لــدى الدولــة ســيان. ال فــرق عنــدان  بيكــو املخزيــة. ولكــن األمــر 
والصليبين والنصريية واملرتدين واخلونة من هؤالء الصحوات اجلبناء"525.

كمــا تدافــع البغــا عــن خطــاب زعيــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف بدايــة نوفمــرب/ 
تشــرين الثــاين 2016، الــذي هاجــم فيــه تركيــا، وحتــدد موقــف التنظيــم مــن تركيــا، مــن 
املواجهــة  تتجنــب  الدولــة  الســابق، كانــت  مــن "عــدو عاقــل" يف  تعريفهــا  التحــول يف 
املسلحة معه، إىل "عدو جمنون"، بدأ ابلعمل ضد التنظيم ومهامجته ومساعدة الفصائل 
األخــرى ضــده. فهــي تســاعد الثــوار ألخــذ أراضــي تنظيــم الدولــة وال تفعــل شــيئاً ضــد 

إيران وروسيا526.

مــن جهــٍة أخــرى تفســر ملــاذا مل يهاجــم البغــدادي إيــران وحيــّرض عليهــا؟ ابلقــول أبّن 
إيــران هــي العــدو الرئيــس، الــذي تواجهــه الدولــة يف ســوراي والعــراق، وليســت حباجــة إىل 
الذهــاب هنــاك إىل إيــران لقتاهلــم، وتفســر عــدم القيــام بعمليــات يف روســيا، يف الوقــت 
الذي تنشــط فيه خالاي التنظيم يف أوراب والغرب ابلقول " روســيا مثل املســخ بشــار، 30 
عمليــة ال هتمهــا ألهنــا تقاتــل عــن عقيــدة حربيــة صليبيــة بطريقــة لينينيــة أو ســتالينية، ال 
تبــايل بقتــل مليــون مــن شــعبها. أمــا العــامل الغــريب فهــو رأمســايل قــام علــى شــركات صليبيــة 

ولكن بعقلية رأمسالية ويهمه الربح واخلسارة"527.

وتعطــي الشــرعية الدينيــة والفقهيــة لقيــام داعــش إبصــدار شــريط مصــور لعمليــة 
إحراق جنديني تركيني أسريين528.

التواصــل  مواقــع  علــى  ملشــاركاهتا  املكثّفــة  النصــوص  مــن  ســبق  مــا  خــالل  مــن 
االجتماعــي، ســنجد أنّنــا أمــام مرافعــات دائمــة يف الدفــاع عــن فكــر التنظيــم ومواقفــه 
السياســية واإليديولوجيــة والفقهيــة مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى إبرازصــورة ورديــة مثاليــة 

525  انظر: املرجع السابق، بتاريخ 8 أبريل 2016.

526  املرجع السابق بتاريخ 4 و5 نوفمرب 2016.

527  انظر: املرجع السابق، بتاريخ 4 نوفمرب 2016.

528  املرجع السابق، بتاريخ 23 ديسمرب 2016.

)      (

)      (

)      (

)      (
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للحيــاة يف أراضــي التنظيــم، وهــو أشــبه ابلدعايــة السياســية واإلعالميــة الــي ختــدم أجنــدة 
التنظيــم وروايتــه يف مقابــل الــرواايت األخــرى، الــي تتحــدث عــن تشــدده وعــن أعمالــه 
الوحشــية ضــد اخلصــوم، ويف مواجهــة مواقــف التيــارات اإلســالمية عمومــاً الــي تــرى يف 
مواقــف التنظيــم وأفــكاره احنرافــاً عــن اإلســالم، فهــي تقــف علــى خــّط املواجهــة الفكريــة 
واإلعالميــة والفقهيــة ضــد أغلــب االجتاهــات اإلســالمية يف العــامل العــريب، وضــد أغلــب 
أطيــاف املعارضــة الســورية، وضــد الصــورة النمطيــة عــن التنظيــم، لتحــاول أن ترســم صــورة 

خمتلفة مفارقة ملا هو سائد يف اإلعالم عنه.

اخلالصة؛ التماهي اإليديولوجي والذايت
قّدمنــا - يف الفقــرات الســابقة- نصوصــاً مطّولــة مــن منشــورات البغــا، ألكثــر مــن 
ســبب؛ األول ألهّنا تشــري إىل إمياهنا العميق مبشــروع "تنظيم الدولة اإلســالمية"، ومتاهيها 
معــه إيديولوجيــا وفقهيــاً، واثنيــاً لتوضيــح الــدور الدعائــي الــذي تقــوم بــه للدفــاع عــن 
التنظيــم يف وســائل التواصــل االجتماعــي، وقدرهتــا امللحوظــة علــى التســلل إىل املخيــال 
الديــين مــن جهــة، وزعزعــة الصــورة النمطيــة الــي يزرعهــا اإلعــالم عــن تنظيــم الدولــة ونقدهــا 

من جهٍة أخرى. 

الــي  والقطيعــة  واإليديولوجــي،  السياســي  ومشــروعه  التنظيــم  مــع  التماهــي  هــذا 
أحدثتهــا عــن أســرهتا الكبــرية، ومقتــل ابنهــا مــع التنظيــم، وزواج ابنتيهــا مــن أعضــاء يف 
التنظيــم، ال يــرتك جمــااًل ســوى االســتنتاج أبهّنــا ربطــت مصريهــا ابلتنظيــم بصــورة هنائيــة 
وحامســة، ورأت فيــه شــخصيتها وتوجههــا الديــين وهويتهــا الفكريــة والذاتيــة بصــورة مطلقــة 
وواضحــة. وســنجد ذلــك يف أجوبتهــا علــى املتخوفــني عليهــا وعلــى مصريهــا يف حــال 
ســقطت دولــة التنظيــم، إذ جتيــب " تصــدق مــا خطــر ببــايل ســؤالك، ألين هنــا يف الدولــة 
اإلســالمية، أخــذت هويتهــا وصــرت مــن رعاايهــا وهلل احلمــد، وانتهــى األمــر، بــل 
أكثــر مــن ذلــك، وانتهــى األمــر. وهــي ابقيــة إن شــاء هللا، وإن مل تبــق   ال قــدر هللا- 
فلن أذهب إليكم وال إىل أمثالكم ألين ال أحب املذلة والشرشحة، أحب األكابرية 
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بشكل مضاعف"529.

دعــوان نســتعيد املكــوانت املهمــة والبنيويــة يف منــوذج البغــا؛ أواًل التنشــئة الدينيــة 
واالجتماعيــة الصارمــة. اثنيــاً املدرســة الفقهيــة الشــامية )مدرســة حســن حبنكــة(، الــي 
املرحلــة الســعودية  تتســم ابلتشــدد الفقهــي والديــين واحلرفيــة يف قــراءة النصــوص، اثلثــاً 
واالخنــراط يف األجــواء الســلفية، رابعــاً أتثــري األســرة الصغــرية وأبناؤهــا الذيــن متاهــوا، هــم 
الواضــح  واعتدادهــا  )األان(  شــخصيتها  وخامســاً  الدولــة،  تنظيــم  مشــروع  مــع  أيضــاً، 

بنفسها، وشعورها بتفوقها ومتيزها، مقارنًة ابآلخرين.

يتوارى وراء العوامل الســابقة عامل رئيس ال يظهر بوضوح، لكن ميكن أن نلمســه 
يف كالمهــا، عندمــا تتحــدث عــن أجــواء املشــايخ يف جامعــة دمشــق، ويف نقاشــها مــع 
أحــد أبنــاء أولئــك املشــايخ، وعــن اعتزازهــا بوالدهــا، مث مطالبتهــا أبنــاء املشــايخ يف دمشــق 

بقيادة اجلهاد، ونقدها لسارية الرفاعي، ووصفها نفسها ابألكابرية.

)      (529  املرجع السابق، 5 نوفمرب 2016.
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األوربيات املهاجرات إىل أرض اجلهاد

"إهنا راديكالية جداً، وخبيثة جداً وخطرية جداً"
القاضي جان لوي بروغريري  عن مليكة العرود

" أعــرتف أبنــين أحسســت خبــوف كبــري. ويف هــذه اللحظــة أدركــت 
أن علي أن أثبت هلل مقدار إذعاين له. وكنت أدعوه أن خيلصين و خيفي 
الــي قضيتهــا معتقلــة، كانــت جــد  هويــي عــن األعــداء. فــرتة 19 يومــاً 
قاســية، لكــن يف الوقــت نفســه رســخت معتقــدايت، وأظهــرت يل مــن هــم 
أعدائــي، ومــن هــم إخــواين وأخــوايت احلقيقيــون. لكنهــا ابخلصــوص قربتــين 

من هللا سبحانه وتعاىل".
مليكة العرود

مقدمة
إذا كان تنظيــم الدولــة اإلســالمية قــد أحــدث طفــرات كبــرية يف مســار احلــركات 
"اجلهاديــة اإلســالمية"، فــإّن إحــدى أبــرز هــذه الطفــرات تتعلــق بقدرتــه، غــري املســبوقة، 
مقارنــة ابلتنظيمــات اإلســالمية اجلهاديــة الســابقة، علــى االســتقطاب والدعايــة للنســاء، 
إذ أصبــح عــدد األوروبيــات خصوصــاً، والغربيــات عمومــاً، املنخرطــات يف التنظيــم مــن 
أكرب النسب سواء على صعيد املقارنة حبركات أخرى، أو ابلنساء األخرايت )العربيات( 

يف التنظيم.

أاثرت هذه "الظاهرة"؛ أي "النســائية اجلهادية األوربية اجلديدة"، اهتمام الباحثني 
والدارســني الغربيــني، ومراكــز الدراســات، إذ طرحــت ســؤااًل رئيســاً حمــرّياً: مــا الــذي يدفــع 
ابلفتيــات األوروبيــات اجلامعيــات أو املراهقــات إىل تــرك منازهلــن وحياهتــن الــي يرغــب هبــا 

الفصل الرابع: األوربيات املهاجرات إىل أرض اجلهاد



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 342

أانس كثــريون يف العــامل - بــل ونســبة منهــن جــاءت عائالهتــن إىل أورواب بوصفهــا املــالذ 
اآلمــن، واحليــاة اجليــدة الــي يســعون إليهــا، هــرابً مــن الفقــر واحلــروب األهليــة وغيــاب 
الدميقراطيــة- واهلجــرة إىل أراضــي تنظيــم الدولــة، ليعشــن حيــاة بدائيــة، ال تقــارن مــادايً 
ابلغــرب وأورواب، وجيلســن يف املنــازل، ويتخلــنّي عــن حقــوق عديــدة، وفــق املنظــور الــدويل 

حلقوق اإلنسان؟

هــذه هــي عالمــة االســتفهام الــي خلقــت جــدااًل واختالفــاً واســعاً بــني نظــرايت 
عديدة، يف اإلعالم ولدى الباحثني والسياســيني، فهنالك من ذهب إىل إلقاء املســؤولية 
كاملًة على اإلنرتنت ودوره يف جتنيد الفتيات املدمنات على مواقع التواصل االجتماعي، 
يف حــني حتّدثــت فرضيــات أخــرى عــن دور الصديــق/ العشــيقBoy Friend، وفكــرة 
الــزواج املغريــة للمراهقــات، واثلثــة عــن حــب املغامــرة لــدى اجليــل اجلديــد، وأخــرى عــن 

غسيل الدماغ، أو سؤال اهلوية الدينية يف اجملتمعات الغربية، وغري ذلك530.

وســوراي  العــراق  إىل  غــادرن  اللــوايت  األوروبيــات  ألعــداد  عامــة  تقديــرات  توجــد 
لالنضمــام إل التنظيــم، وأغلــب التقديــرات متيــل إىل أهّنــن يشــكلن نســبة 10% مــن العــدد 
الكلــي للمهاجريــن األوروبيــني، ذكــوراً وإاناثً. وترّجــح تقاريــر متعــددة أن يكــون العــدد قــد 
الــدول  انتقلــن إىل هنــاك، مــن العديــد مــن  وصــل إىل قرابــة 550 إمــرأة وفتــاة أوربيــة 

530 See for example: Par Simon, Western women in jihad, tri-
umph of conservatism or export of sexual revolution?, - 
Géopolitique  de  l‘Europe,  2015,  at: https://goo.gl/qllIuU
Florian Flade, Carolin George and Per HinrichsوWhy 2 ‘Nor-
mal‘ Teens Joined ISIS, 22/2/2016, at: 
http://www.ozy.com/true-story/why-2-normal-teens-jo-
ined-isis/61629

وانظــر: ســعيد الكحــل، دراســة حتليليــة   مرتمجــة- عــن دوافــع مشــاركة النســاء مــع داعــش، موقــع 
السكينة، 14 نوفمرب 2014، على الرابط التايل: 

http://www.assakina.com/center/parties/57276.html#ixzz4P-
byiSG3U
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https://goo.gl/qllIuU
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األوروبية والغربية؛ أبرزها فرنسا وبلجيكا، وبريطانيا وأملانيا531.

مــن أملانيــا، مثــة تقديــرات تقــول أبّن قرابــة 40 امــرأة، ميثلــن نســبة 11% مــن 378 
شــخص ذهبــوا إىل ســوراي. وقرابــة 40% مــن العــدد الكليــال تتجــاوز أعمارمهالــــ 25 عامــاً. 
فيمــا يقــدر العــدد مــن فرنســا مبــا يتجــاوز الـــ200 "مهاجــرة"، ويف بلجيــكا مبــا يتجــاوز 

الـ100، ويف بريطانيا ما يقارب الـ100، كما سنذكر يف الصفحات القادمة. 

وابلرغــم مــن أنّنــا ســنتناول منوذجــاً ينتمــي إىل اجليــل القاعــدي النســائي يف أورواب 
)مليكــة العــرود(، فــإّن أغلــب احلــاالت األخــرى خمصصــة للجيــل اجلديــد مــن اجلهــادايت، 
الداعشيات على األغلب. وسنأخذ جمموعة األمثلة الي متنحنا أكرب قدر من املعلومات 
املوثوقــة، خباصــة عــن حياهتــن ومســارهن وخلفيتهــن االجتماعيــة والثقافيــة، قبــل اهلجــرة إىل 
أراضــي تنظيــم الدولــة أو القيــام بعمليــات أو أي فعاليــة أخــرى تظهــر أتثرهــّن هبــذا التيــار. 
وســنبحث بصــورة خاصــة، كمــا هــي حــال الفصــول األخــرى، عمــا نســميه نقطــة أو نقــاط 
التحــول الــي مثّلــت منعطفــاً نفســياً أو فكــرايً للحالــة املطروحــة، ونقلتهــا ابجتــاه مســار 
النســائية اجلهاديــة. وهنــا وابلرغــم مــن أنّنــا ال ننســى ســؤال "كيــف" حــدث التحــول، مثــل 
طــرق التجنيــد وأدواتــه وخطواتــه، إال أّن اهتمامنــا ينصــّب علــى ســؤال: ملــاذا حــدث ذلــك 

التحول؟

ابلضــرورة، فــإّن ذلــك ال ينفــي أمهيّــة حــاالٍت أخــرى عديــدة اشــتهرت إعالميــاً، مثــل 
اترا نيتلــون وابنتهــا زينــب شــروف، الناشــطتان يف تنظيــم الدولــة، وقــد غــادرات إىل أراضــي 
مــن هــذا  " الدولــة اإلســالمّية" مــع زوج اترا خالــد شــروف، وابنتهــا األخــرى. وقريبــاً 
النمــوذج، تقــع حالــة زهــراء دومــان، وهــي أســرتالية مــن أصــول تركيــة وقريبــة مــن عائلــة 

الشروف532.

531 مئــات األوروبيــات يلتحقــن بتنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، BBC العربيــة، 28 ينايــر 2015، 

ســيدة   550 تقريــر:  الليثــي،  cibara/moc.cbb.www//:ptth/ممــدوح  الرابــط:  علــى 
أجنبية بداعش أغلبهن إجنليزايت مراهقات، موقع انسايدر برو، 1 يوليو 2015.

532  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for Stra-
tegic Dialogue, 2015, p27-37. At: http://www.strategicdialo
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قســمنا النمــاذج املدروســة إىل قســمني؛ حبســب أبــرز الــدول يف منــو ظاهــرة النســائية 
اجلهاديــة؛ النمــوذج األول هــو "اجلهــادايت الربيطانيــات"، ونتنــاول العديــد مــن احلــاالت: 
أقصى حممود، خدجية ســلطانة، أمرية عباســي وشــاميما بيغوم وشــارمينا بيغوم، والتوأمتان 
الفرانكفونيــات"،  الثــاين عــن "اجلهــادايت  املراهقتــان زهــرة وســلمى هالــني، والنمــوذج 
ويضم فرنســا وبلجيكا، وأخذان يف احلالة الفرنســية أبرز النماذج املعروفة: حياة بومدين، 
العــرود،  مليكــة  أخــذان  البلجيكيــة  احلالــة  بينمــا يف  مــدين،  وإينــاس  حســناء بوحلســن، 
ويطلــق عليهــا "األرملــة الســوداء"، بينمــا كان يطلــق علــى  اجلهاديــة الربيطانيــة مسانــث 
اليثيويت  Samantha Lewthwaite،"األرملة البيضاء" يف اإلعالم الغريب533.

الريطانيات املهاجرات إىل "مدينة األحالم"
يف مســاء يوم 16 فرباير/شــباط 2015، كانت خدجية ســلطانة )ابنة الـ16 عاماً( 
ترقــص مــع ابنــة أخيهــا األصغــر منهــا، وتداعبهــا، وبقيتــا تتحــداثن وتتمازحــان، مثّ تركــت 
هلــا غرفتهــا تلــك الليلــة، وانمــت يف جــوار والدهتــا علــى ســريرها، وكأهّنــا تريــد أن تــرتك هــذه 
الصــورة املرحــة يف خمّيلــة عائلتهــا534، عندمــا تغــادر صبــاح اليــوم التــايل مــع رفيقتيهــا أمــرية 
عباســي وشــاميما بيغــوم )15 عامــاً حينهــا(، إىل أراضــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية، عبــوراً 
تُقتــل، بعــد مــا يزيــد علــى عــام يف 22 يونيو/حزيــران  برتكيا.لتتــزوج الحقــاً هنــاك، مثّ 

2016، بقصف جوّي روسي على البناية الي كانت تعيش فيها535.

533  Julian Robinson, British white widow terror fugitive Sa-
mantha Lewthwaite ‘mentored all-female team of jihadists‘ 
who attacked Kenyan police station, Daily Mail, 15 september 
2016. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3791189/Brit
534  Katrin Bennhold, ‘They were the girls you wanted to be 
like‘: How teenage rebellion sends girls into the arms of ISIL, 
The New York Times, Tuesday,18  August, 2015.
535   Jamie Grierson and Vikram Dodd, British girl believed 
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كانــت خدجيــة، الــي تســكن مــع عائلتهــا يف حــّي بيثنــال غريــن، شــرق العاصمــة 
لنــدن، مــن املتميــزات يف املدرســة، واملتفوقــات الواعــدات، كمــا تشــهد بذلــك خطــاابت 
املدرســة نفســها. ومل تكــن إىل فــرتة قريبــة مــن ســفرها متدينــة، علــى أهّنــا تنتمــي إىل عائلــة 
حمافظة. لكّنها وقبل أشهر من سفرها مع صديقتها، بدأت تتغري يف أفكارها ومالبسها 
واهتماماهتــا، وأخــذت متضــي وقتــاً طويــاًل قبــل ســفرها علــى اآليبــاد اخلــاص هبــا، وأخــذت 

ترتدد مع صديقاهتا على مسجد يف شرق لندن.

 Bethnal Greenمدرســة مــن  املتميــزات  الثــالث  املراهقــات  ســفر  كان 
Academy  صاعقــاً ال لعائالهتــن، وملدرســتهن فقــط، بــل حــى علــى صعيــد عاملــي. 
فقــد أصبحــت املراهقــات مشــهورات، ألكثــر مــن ســبب، لعمرهــن وجنســهن وخلفيتهــن 

املرحية، وأصبحن مادة لإلعالم الغريب والربيطاين خاصة الحقاً.

علــى أّن البنــات الثالثــة مل يكــّن احلالــة األوىل وال األخــرية مــن بــني النســاء والفتيــات 
الربيطانيات؛ فقبل ثالثة أشهر فقط من مغادرهتن كانت صديقتهن وزميلتهّن ابملدرسة، 
شــارمينا بيغــوم، تغــادر هــي األخــرى املنــزل الــذي تقيــم فيــه مــع جدهتــا لوالدهتــا وخاهلــا إىل 

أراضي التنظيم، ابنتظار وصول بقّية صديقاهتا وزميالهتا.

جــاء التحذيــر مــن منــو ظاهــرة الربيطانيــات امللتحقــات ابلتنظيــم عــرب تقريــر مســؤويل 
مكافحــة اإلرهــاب الربيطانيــني يف بدايــة العــام 2016 إذ قــّدروا أعــداد املغــادرات يف العــام 
2015 )اللــوايت بّلغــت أســرهن عــن فقداهنــن ورجحــت انضمامهــن إىل التنظيــم( بقرابــة 

killed in Syria ‘was too scared to flee Isis‘, The Guardian, 12 
August 2016. At:https://www.theguardian.com/world/2016/
aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-
to-flee-isis
and, William Watkinson, Bethnal Green schoolgirl who joi-
ned Isis believed to have been killed in an air strike, Internati-
onal Business Times, 11 August 2016.At:
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadi-
za-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstri-
ke-1575604

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
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56 واحــدة، فيمــا كان تقديــر املهاجــرات يف العــام 2014 قرابــة 43. ومثـّـة قصــص عــن 
إانث التحقن أو حاولن االلتحاق ابلتنظيم يف العام 2016، أي أنّنا يف مجيع األحوال 
نتحــدث عــن عشــرات النســاء الربيطانيــات ممــن التحقــن بتنظيــم الدولــة اإلســالمية خــالل 
األعــوام الثالثــة الســابقة، مــن بــني قرابــة 700 بريطــاين قُــّدر أهّنــم اجتهــوا لالنضمــام إىل 

التنظيم536.

هنالــك العديــد مــن احلــاالت الشــهرية والقصــص املماثلــة يف بريطانيــا، ولعــل أكثرهــا 
تشــاهباً حبالــة الفتيــات الثالثــة، مــن زاويــة اخللفيــة االجتماعيــة والعمــر والدوافــع، هــي حالــة 
أقصــى حممــود، الــي كانــت مــن أوائــل املغــادرات إىل أراضــي التنظيــم، وكان عمرهــا حينهــا 
التوأمتــني، ســلمى وزهــرة حــالين، والطبيبــة  الشــقيقتني  21عامــاً، ابإلضافــة إىل حالــة 
املاليزيــة مشــس )28 عامــاً( الــي يُعتقــد أبهّنــا عاشــت   مــن خــالل حتليــل مــا تنشــره- يف 
بريطانيــا ملــدة مــن الوقــت. وســايل جونــز، الــي تبلــغ مــن العمــر 47 عامــاً، وكانــت عازفــة 
غيتــار، قبــل أن تعتنــق اإلســالم وهتاجــر إىل أراضــي التنظيــم، وكذلــك احلــال لــدى جــراس 
دراي، كانــت 27 عامــاً، عندمــا هربــت يف العــام 2012 إىل ســوراي، وتزوجــت هنــاك، 

وهي فتاة كاثوليكية بريطانية اعتنقت اإلسالم، خالل سنوات املراهقة537.

ومــن األمســاء املعروفــة مــن أُطلــق عليهــن إعالميــاً "شــقيقات داوود"، خدجيــة )30 
عامــاً(، ُزهــرة )33 عامــاً(، وصغــرى )34 عامــاً( وهــن ثالثــة شــقيقات هربــن يف يونيــو/

حزيــران  2015، وأخــذن أبناءهــن معهــن، وتركــن أزواجهــن يف بريطانيــا، بعــد أن حتايلــوا 
عليهــم بنيتهــم أداء العمــرة، يف الســعودية، لكّنهــن بعــد ذلــك ذهــن إىل تركيــا، ومنهــا إىل 
بــني 3 و15 عامــاً، عنــد  ســوراي. وتــرتاوح أعمــار فتياهتــن اخلمــس وأوالدهــن األربعــة 

536 Charlie Peat, Number of women leaving UK for ISIS on 
the rise, chilling figures show, 12 january 2016.
http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-join-
ing-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
537 Lizzie Dearden, Isis‘ British brides: What we know about 
the girls and women still in Syria after the death of Kadiza 
Sultana, Independent, 12 August 2016.

http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-joining-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-joining-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
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مغادرهتن البالد إىل األراضي الي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية538.

ابلطبــع توجــد أمســاء أخــرى تداولتهــا وســائل اإلعــالم، ليــس فقــط ملهاجــرات، بــل 
أيضــاً لعائــدات539، وملتهمــات مبحاولــة القيــام بتفجــريات يف لنــدن540. لكــن ابلرغــم مــن 
هــذه التغطيــة اإلعالميــة الواســعة، فــإّن مــا هــو متــاح مــن معلومــات أكثــر دقــة عــن األمثلــة 
الســابقة ليــس كثــرياً، وال يعطينــا اجملــال إلدراك "بــؤر" التحــوالت النفســية، والتفاصيــل 
الدقيقــة عــن احمليــط االجتماعــي، لنتمكــن مــن رســم صــورة قريبــة وعميقــة للظاهــرة النســائية 

اجلهادية الربيطانية.

األكادمييــة،  واألوراق  املتخصصــة  الدراســات  بعــض  إجنــاز  مّت  فقــد  ذلــك،  مــع 
ابإلضافة إىل جهود حبثية بذلت من قبل بعض مراكز الدراســات تســاعدان يف اســتنطاق 
معــامل الظاهــرة ومساهتــا األساســية. ومــن أبــرز هــذه الدراســات الدراســة الصــادرة عــن معهــد 
 Erin Marie ســالتمان  مــاري  إريــن  مــن  لــكل  لنــدن،  يف  االســرتاتيجي  احلــوار 
بيــاانت  قاعــدة  إىل  وتســتند   ،Melanie Smith مسيــث وميــالين   ،Saltman
أعدهــا املعهــد نفســه، ومعــه املركــز الــدويل للدراســات الراديكاليــة،  ملائــة حالــة نســائية مــن 
15 دولــة غربيــة، وجــاءت الدراســة بعنــوان "حــى تفرقنــا الشــهادة: اجلنــدر وداعــش" 
 Till Martyrdom Do Us Part‘: Gender and the ISIS‘(
Phenomenon(، وكذلــك الدراســة الســابقة للمعهــد بعنــوان "أن تصبــح مــوالن: 
 Becoming Mulan: Female( "الغربيــات املهاجــرات إىل داعــش النســاء 

Ibid  538

539 إدانــة أول بريطانيــة بتهمــة االنضمــام لتنظيــم "الدولــة اإلســالمية، BBCالعربيــة، 30 ينايــر 

2016، على الرابط:
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_

yolanda_uk_isis
540 بريطانيــا: إدانــة زوجــني ابلتخطيــط لـ"هجــوم انتحــاري" يف ذكــرى تفجــريات قطــارات أنفــاق 

لندن، سي ان ان العربية، 30 ديسمرب 2015، على الرابط:
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convict-

ed-terror-charges

)      (

)      (

)      (

http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_yolanda_uk_isis
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_yolanda_uk_isis
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convicted-terror-charges
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convicted-terror-charges


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 348

.541)Western Migrants to ISIS

تكمــن أمهيــة هاتــني الدراســتني يف أهّنمــا تتجــاوزان الصــورة النمطيــة واألفــكار املقولبــة 
املســبقة، وتنخرطــان يف دراســة الظاهــرة عــرب متغرياهتــا الرئيســة، وتبــدأن ابلعمــل علــى 
تفســري األســباب والدوافــع الــي تدفــع ابلنســاء الغربيــات إىل اهلجــرة للتنظيــم، إذ تقســمها 
الدراســة إىل أســباب طــرد )مــن الــدول الغربيــة( وأســباب جــذب )لــدى تنظيــم الدولــة 

اإلسالمية(.

انتشــرت يف  الــي  املســبقة،  الفرضيــات  البدايــة،  منــذ  الدراســتان،  ترفــض  وبينمــا 
اإلعــالم العــريب والغــريب علــى الســواء، عــن عرائــس اجلهــاد، والباحثــات عــن املتعــة، وتركــزان 
يف  العزلــة  وأحيــاانً  ابلغربــة،  الفتيــات  شــعور  مقدمتهــا  ويف  املوضوعيــة،  العوامــل  علــى 
اجملتمعــات الغربيــة، وبــروز ســؤال اهلويــة اإلســالمية لــدى الفــرد. ويف املقابــل تتمثّــل عوامــل 
اجلــذب مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف وجــود مشــروع جهــادي جديــد، أكثــر 
انسجاماً مع "اهلوية املتخّيلة"، والدولة املوعودة يف خميال الفتيات الربيطانيات، والشعور 
بوجود واجب ميكن القيام به من أجل الدولة اإلســالمية املفرتضة، أو حى دور إنســاين 
ميكــن أن يؤديــه اإلنســان يف هــذا اجملــال، ابإلضافــة إىل حتقــق جمتمــع أكثــر انســجاماً مــع 

ميل بعض األفراد إىل هوايت دينية نقية أو حياة مرتبطة بتعاليم الدين وقوانينه.

وحتــّذر دراســة "حــى تفرقنــا الشــهادة" مــن ربــط الظاهــرة مبتغــريات اثبتــة، كعمــر معــني 
أو مبستوى اجتماعي حمدد، أو تعليمي. فدراسة احلساابت اإللكرتونية وقاعدة البياانت 
تدفــع إىل القــول خبــالف ذلــك، فنحــن أمــام متغــريات خمتلفــة، متنوعــة، يف الســن، واخللفيــة 
االجتماعيــة، واألصــول، واملســتوى التعليمــي، واألســباب الــي يُفــرتض أبهّنــا تدفــع هــؤالء 

541  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit.
and: Carolyn Hoyle, Alexandra Bradford, Ross Frenett, Be-
coming Mulan: Female Western Migrants to ISIS, 2015. At:
h t t p : / / w w w . s t r a t e g i c d i a l o g u e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.
pdf

)      (

http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
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النساء والفتيات إىل االنضمام إىل تنظيم الدولة.

إذا نظــران مــن خــالل العدســة الســابقة إىل جتربــة البنــات املراهقــات األربعــة؛ خدجيــة 
وأمــرية وشــارميان وشــاميما، وأخــذان معهــن أقصــى حممــود، بوصفهــن متقــارابت يف العمــر 
متباينــة،  تكــون  قــد  الــي  النفســية،  التحــارب  إغفــال  عــدم  مــع  واخللفيــة االجتماعيــة، 
وتعاملنــا معهــن كأحــد االجتاهــات اجلديــدة يف النســائية اجلهاديــة، خباصــة الداعشــية، 
فســنجد أنفســنا أمــام حــاالت تــرتاوح أعمارهــا بــني الـــ15-21 عامــاً، عندمــا التحقــن 
بتنظيــم الدولــة، مــن عائــالت مســلمة حمافظــة عمومــاً، ابســتثناء أقصــى حممــود نســبياً، الــي 

تعترب عائلتها نفسها علمانية.

يف هــذه التجــارب، وابلرغــم مــن أغلــب العائــالت حمافظــة، إالّ أّن أغلــب الفتيــات 
كــنَّ يعشــن حيــاة طبيعيــة، مــن غــري تشــدد، قبــل أن تبــدأ التحــوالت والتغيــريات ابخــرتاق 
أفكارهن وحياهتن. مث بعد شهور هاجرن إىل الرّقة، على الرغم من أّنظروفهن االقتصادية 

ليست سيئة، فهن من الطبقة الوسطى عموماً، بدرجات متفاوتة.

أقصــى حممــود، علــى ســبيل املثــال، مــن عائلــة ذات وضــع اقتصــادي جيــد. ففــي 
غالســكو  مدينــة  إىل  ابكســتان،  مــن  والدهــا  انتقــل  املاضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات 
"اســكتلندا". امتلكت العائلة منزاًل يف حي راٍق يف اســكتلندا، ونشــأت أقصى يف عائلة 
مكونــة مــن ثالثــة إخــوة ووالديهــا، حيــث متيــز والدهــا حبصولــه علــى مركــز أول العــب 

كريكيت يف الفريق االسكتلندي.

 ،Craigholme ،"املعروفــة ابســم "كريغهــومل املدرســة اخلاصــة  تــراتد  كانــت 
وهــي مــن املــدارس  اخلاصــة البــارزة يف اســكتلندا؛ وهــو أمــر ال يتمكــن ســوى امليســورين 
مــن أتمينــه ألطفاهلــم، مث التحقــت بثانويــةShawlands Academy، وهــي مدرســة 
الثقافــات. ويتذكــر أصدقاؤهــا أهنــا كانــت تتصــرف كرفيقاهتــا الغربيــات  دوليــة متنوعــة 
فكانــت حتــب التســوق والثقافــة الغربيــة وشــراء املالبــس، وُتكثــر مــن قــراءة رواايت جــي. 
 The Hunger ( اجلــوع"  "لعبــة  رواايت  وسلســلة  بوتــر"  "هــاري  رولينــج  كــي. 
 ،)Coldplay( "وكانــت متيــل إىل مســاع املوســيقى "فرقــة كولــد بــالي ،)Games
وكانــت مولعــة بعــامل املغامــرات، الــذي يبــدو أهّنــا اســتبدلته بعــامل البغــدادي ومجاعتــه فيمــا 
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)      (

)      (

)      (

بعد542.

 Glasgow Caledonian( مث ســجلت يف جامعــة غالســكو كالدونيــان  
University(، لدراســة األشــعة. واملفارقــة أّن اجلامعــة عينــت حممــد يونــس، احلائــز 
علــى جائــزة نوبــل، رئيســاً هلــا، وهــو أول شــخص غــري اســكتلندي يصبــح رئيســاً جلامعــة 
اســكتلندية يف العــام 2012، ووجــه املفارقــة أنّــه مــن بنغــالدش )أي مــن ذات األصــول 
الفقــراء وإدارة املشــاريع  ملســاعدة  بنــكاً  إليهــا حممــود(، ومعــروف إبنشــائه  تنتمــي  الــي 

الصغرية543.

 وكمــا صــرح والدهــا فقــد كانــت أقصــى حممــود فتــاة حمبــة ملدرســتها، لطيفــة، ومل يكــن 
هلــا أيــة أفــكار متطرفــة. لكــن عندمــا اندلعــت احلــرب يف ســوراي، أصبحــت قلقــة مــن العنــف 
وبــدأت ابلصــالة وقــراءة القــرآن. وتذكــر والدهتــا أهّنــا كانــت متأثــرة جــداً مبــا حيــدث يف 
ســوراي، وأهّنــا "أصبحــت عاطفيــة، وكانــت غارقــة يف الدمــوع بعــد اهلجــوم الكيمــاوي علــى 

الغوطة يف دمشق"544.

مث عندمــا التحقــت ابجلامعــة بكليــة "دراســات األشــعة"، توقفــت عــن االســتماع إىل 

542  انظــر: هلــذه األســباب الفتيــات األوروبيــات يقعــن يف شــباك مقاتلــي "داعــش"، موقــع صــوت 

https://arabic.sputniknews.com/:روســيا، 15 أكتوبر 2014، على الرابط التايل
/arabic.ruvr.ru

https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_ 543

University
544 Gavin Madley, Heartbroken and hopeless: Parents of Scot-
tish jihadi bride Aqsa Mahmood tell of their devastation at los-
ing her to ISIS brainwashing, Mail online, 22 february 2016. 
At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbro-
ken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mah-
mood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html

https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_University
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
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املوســيقى وقــراءة رواايت املراهقــني، ومل يكــن يف تصرفاهتــا مــا يثــري القلــق، فقــد كانــت 
ترافــق العائلــة يف اخلــروج وتنــاول الطعــام ومشــاهدة أفــالم الســينما. مل تكــن أقصــى تعيــش 
ضمــن عائلــة متشــددة، بــل كانــت عائلتهــا علمانيــة تنصــب اهتماماهتــا علــى التعليــم 
واحليــاة اجليــدة، تقــول والدهتــا خالــدة " إن ابنتهــا كانــت ختــاف مــن الســفر لذلــك فقــد 
أقلقتهــا فكــرة ســفر ابنتهــا" وأهّنــا "ال تعــرف كيفيــة اســتخدام وســائل النقــل العــام للتنقــل 

يف وسط مدينة غالسكو الربيطانية".

يف الشــهور األخــرية بــدأت شــكوك العائلــة حــول ابنتهــا، عندمــا وجــدت والدهتــا 
رســالة مريبــة )يف شــهر مايــو/أاير 2013( علــى هاتفهــا مــن شــخص امســه عديــل احلــق، 
فاتصــل والدهــا بــه وطلــب منــه عــدم احلديــث مــع ابنتــه. لكنــه تفاجــأ خــالل الصيــف، 
وعندمــا كان حيضــر مــع زوجتــه حفــل زفــاف يف مدينــة مانشســرت، أبّن جدهتــا ختربهــم أبّن 
العائلتــني يف  بــني  اللقــاء  احلــق، ومت  بعائلــة عديــل  املنــزل، واتصلــوا  تعــد إىل  أقصــى مل 
العائلــة،  تلــك  بصحبــة  أقصــى  وكانــت  األخــرى.  العائلــة  طلــب  علــى  بنــاء  املســجد، 
وأخــربت والديهــا أبهّنــا تريــد الــزواج مــن عديــل، لكــن والدهــا رفــض ذلــك، وقــال هلــا أبهّنمــا 
ما يزاالن صغريين، وال ميلكان دخاًل مالياً، وانتهى األمر بعودهتا مع والديها، واعتذارها 
مــن أهلهــا، وقرارهــم مبراقبــة هاتفهــا بصــورة جديّــة. لكــّن ذلــك كلــه مل يعــدل فيمــا يبــدو 

من قرارها اباللتحاق ابلتنظيم!

مث حدثــت املفاجــأة يف نوفمــرب/ تشــرين الثــاين 2013، إذ ودعــت أقصــى والدهــا 
واحتضنتــه، قائلــة لــه: "خــودا حافــظ: هللا حيميك".وبعــد مضــي أربعــة أايم مــن اختفائهــا 
اتصلــت أقصــى مــع والديهــا يف مــا بعــد لتخربمهــا أهنــا علــى احلــدود الرتكيــة، متجهــة إىل 
ســوراي موجهــة هلــم رســالة قائلــة:" أهنــا ســتلقامها يف اجلنــة وأتخــذ بيديهمــا". أصبــح هــدف 
الشابة اخلجولة املتواضعة - كما يصفها والدها- هو الوصول إىل مدينة الرقة لاللتحاق 
ابلتنظيــم، مث أصبحــت تطلــق علــى نفســها يف الرقّــة "أم الليــث"، وأخــذت شــهرهتا تــزداد 
ملا تكتبه على وسائل التواصل االجتماعي، وملا يروج وينشر عنها من أخبار وتسريبات 
مــن داخــل الرقّــة؛ ال يوجــد مــا يؤّكدهــا أو ينفيهــا مــن مصــادر موثوقــة، مثــل احلديــث عــن 
دورهــا يف اســتقطاب الربيطانيــات، والغربيــات، وعــن نفوذهــا الكبــري يف داخــل التنظيــم، 
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)      (

)      (

)      (

ودورها يف كتيبة اخلنساء، ومسؤوليتها عن تزويج الغربيات القادمات إىل التنظيم545.

ابلعــودة إىل "نقطــة التحــول" يف حياهتــا، ســنجد أّن والديهــا حيّملــون املســؤولية إىل 
عديــل احلــق، الشــاب، الــذي اهّتــم يف احملكمــة، الحقــاً، مبســاعدة آخريــن علــى االنضمــام 
إىل ســوراي، وبتقــدمي مســاعدة ماليــة لإلرهــاب، والتخطيــط للهجــرة إىل ســوراي546، لكّنــه 
أجــاب احملكمــة أبنّــه كان خيطــط للذهــاب إىل هنــاك إلعــادة "حبيبتــه الســابقة"، أقصــى 

حممود؛ واملفارقة أهّنا تزوجت بعد وصوهلا إىل هناك بفرتة قصرية من غريه547.

يــرى املســؤولون الربيطانيــون أبّن وســائل التواصــل االجتماعــي  لعبــت الــدور األكــرب 
يف عمليــات التجنيــد وإقنــاع الشــباب بدعايــة التنظيــم، فيمــا يــرى أهلهــا أهّنــا تعرضــت 
لعمليــة "غســيل دمــاغ"، وأّن األحــداث يف ســوراي هــي مــا قادهــا إىل االهتمــام ابلسياســة، 
ارتــداء احلجاب.بــل أصبحــت  الغــريب إىل  النمــط  والتديّــن، والتحــول يف ســلوكها مــن 
أقصــى راغبــة ابرتــداء النقــاب، لكــن والدهتــا نصحتهــا بعــدم القيــام بذلــك، وأخــذت 
يشري،ابلنســبة  الــذي كان  األمــر  وهــو  القــرآن،  بقــراءة  وتلتــزم  الصلــوات  علــى  حتافــظ 
لعائلتهــا،إىل اجتاههــا حنــو التديـّـن، دون الشــعور أبّن ذلــك ســيؤدي هبــا إىل أحضــان تنظيــم 

545  Robert Mendick, and Robert Verkaik, British female ji-
hadis sign up to the Islamic State‘s all-women police force, 
The Telegraph, 7 september 2014. At: 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-
uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-
States-all-women-police-force.html
546  about him: Old Bailey hearing for man accused of helping 
Cardiff teen Aseel Muthana join terrorists in Syria, Wales On-
line, 2 february 2015
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bai-
ley-hearing-man-accused-8561118
547  Gavin Madley, Heartbroken and hopeless: Parents of Scot-
tish jihadi bride Aqsa Mahmood tell of their devastation at los-
ing her to ISIS brainwashing, op.cit.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bailey-hearing-man-accused-8561118
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bailey-hearing-man-accused-8561118
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الدولة اإلسالمية548.

لــو قــاراّن حالــة أقصــى بشــارمينا بيغــوم، ابنــة الـــ15 عامــاً عندمــا غــادرت منزهلــا يف 
شــرق لنــدن، يف ضاحيــة بيثنــال غريــن، الــي تســكن فيهــا نســبة كبــرية مــن املســلمني، إىل 
سوراي، يف 6 ديسمرب/ كانون األول 2016، فسنجد أبّن السمات الشخصية متقاربة. 
لعائلتهــا.  الوحيــدة  االبنــة  بنغالدشــية، وهــي  مــن أصــول  لنــدن،  ُولــدت يف  فشــارمينا، 
أصيبــت بصدمــة عاطفيــة، يف بدايــة العــام 2014، عندمــا توفيــت والدهتــا ابلســرطان، 
وكانــت قــد أخفــت عنهــا مرضهــا، وعاشــت مــع جدهتــا ألمهــا وخاهلــا، بعــد أن قــرر والدهــا 

الزواج، يف بيت يبعد مسافة قصرية عن مدرستها. 

مل تكــن شــارمينا متدينــة، قبــل وفــاة والدهتــا، فقــد كانــت حتــب موســيقى الــروك، 
واملالبــس  التســوق،  هــواة  مــن  وكانــت   ،Rihanaرايان الشــهرية  للمطربــة  وتســتمتع 
احلديثــة، كأي مراهقــة أخرى.ولكنها،بعــد وفــاة والدهتــا، أخــذت تصلــي وتقــرأ القــرآن، 
وتعتكــف يف غرفتهــا وهــي تصلــي، وبــدأت ابرتيــاد مســجد يف شــرق لنــدن، وارتــدت 
احلجــاب، ويقــول والدهــا أبنـّـه مل يكــن يشــعر ابلقلــق مــن تدينهــا، ويربــط ذلــك بصدمتهــا 
بوفــاة والدهتــا. لكّنــه تفاجــأ بعــد هــروب ابنتــه، أبنّــه قــد مت جتنيدهــا عــرب اإلنرتنت.وتقــول 

الشرطة الربيطانية أّن ذلك مت عرب امرأتني، مؤيدتني لتنظيم الدولة اإلسالمية549.

كانــت شــارمينا متتلــك صداقــة وثيقــة بثــالث فتيــات أخــرايت مــن املدرســة نفســها 
شــارميان  والــد  ، وألّن   Bethnal GreenAcademy غريــن بيتنــال  أكادمييــة 

548  Ibid.
549  Emine Sinmaz and Sue Reid, She loved Rihanna, clothes 
and make-up... then fell under the spell of Islamists: Meet the 
FIRST British schoolgirl who fled to join ISIS, Mail online, 
13 March 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-
loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-
schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html

)      (

)      (

)      (

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
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يــدرك متامــاً عمــق الصداقــة بينهــن، فقــد حــّذر الشــرطة واملدرســة فــور مغــادرة ابنتــه إىل 
ســوراي يف شــهر ديســمرب/ كانــون األول 2014، مــن أّن هنالــك قلقــاً حقيقيــاً أبن تلحــق 
هبــا صديقاهتــا الثــالث. وابلفعــل حضــر حمققــون إىل املدرســة، وحتدثــوا مــع تلــك الفتيــات 
وصديقــات أخــرايت لشــارمينا، وأعطوهــن رســائل عــن خطــورة تنظيــم الدولــة اإلســالمية. 
لكــن الفتيــات أخفــني الرســائل عــن أهلهــن، وأخفــني يف الوقــت نفســه ترتيباهتــن للســفر 

واللحاق بصديقتهن، شارمينا، وهو ما حدث فعاًل بعد قرابة شهرين!

الثــالاثء ) 17 فربايــر/ شــباط 2015 (، خــالل العطلــة  يــوم  وفعــاًل يف صبــاح 
الصيفيــة، كانــت الفتيــات املراهقــات الثالثــة، خدجيــة ســلطانة، أمــرية عباســي وشــاميما 
بيغــوم، يشــرتين تذاكــر الســفر إىل تركيــا، ويعــربن منهــا إىل الرقــة، ليلتحقــن بتنظيــم الدولــة 

اإلسالمية هناك.

كانــت الفتيــات الثــالث متميــزات دراســياً، ومل يكــّن متدينــات إىل وقــت قريــب؛ 
فخدجيــة )تعيــش مــع والدهتــا وأســرهتا، وقــد تــويف والدهــا ســابقاً(. بريطانيــة لعائلــة مــن 
أصــول صوماليــة، كانــت طالبــة واعــدة )كمــا يثبــت خطــاب املدرســة(، ترتــدي الســراويل، 
مث حدثــت هلــا تغــريات فكريــة ونفســية، فأصبحــت أكثــر تدينــاً وحمافظــة يف لباســها، 

وجتلس على اآليباد لفرتات طويلة. 

أمــا أمــرية، الفتــاة املراهقــة الثانيــة، فقــد ولــدت يف إثيوبيــا، وقضــت طفولتهــا املبكــرة 
يف أملانيــا قبــل أن تنتقــل إىل لنــدن عندمــا كانــت يف احلاديــة عشــرة مــن عمرهــا. بطلــة 
رايضيــة ومتحدثــة رائعــة، شــغوفة بفكــرة الوقــوع يف احلــب، انقشــت حقــوق املــرأة املســلمة 
يف ارتــداء احلجــاب. متواجــدة دوًمــا يف املكتبــة احملليــة للقــراءة؛ ومــن الــروايت الــي قرأهتــا 
بعــد  الشــرطة  عنهــا  الــي كشــفت  "املتمــردون"  بعنــوان  روايــة  ديســتوبيا؛  ثالثيــة  أمــرية 
اختفائهــا. والروايــة تقــوم علــى فكــرة وجــود جمتمــع ُمتخّيــل غــري مرغــوب فيــه، تنهــار فيــه 
احلضــارات واألنظمــة، ويعــود العــامل فيــه إىل نقطــة الصفــر ليبــدأ حضارتــه اإلنســانية مــن 
جديد. وكان لقراءة هذا النوع من الرواايت أثر واضح على نفســية الفتاة املراهقة أمرية، 
فكانــت تلــك الروايــة ومــا كتــب هبــا داعمــاً ألفــكار التنظيــم الــي كانــت تبــث عــرب مواقــع 
التواصــل االجتماعــي إلقنــاع عقــول الفتيــات املراهقــات، وهــذا مــا يؤكــده مــا جــاء علــى 
التويــرت مــن تغريــدات أمــرية قبــل تســعة أايم مــن هرهبــا، حيــث كتبــت أمــرية  " أشــعر كأنــين 
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ال أنتمي إىل هذا العصر". وقد أطلقت على نفسها اسم " أم عثمان" بعد "هجرهتا".

وبعــد اختفــاء أمــرية تبــني أن والــد أمــرية، حســني عبــاس، مت تصويــره أثنــاء حضــور 
جتمع لإلسالميني يف عام 2012، وهو ينظر إىل اإلسالميني الذين يهتفون" هللا أكرب" 
أثنــاء حرقهــم للعلــم األمريكــي، وكانــت أمــرية ترافقهأحيــاانً للمســريات.وكما قــال حــرس 
رفيــق العضــو املنتــدب ملؤسســة كويليــام، وهــي مركــز خمتــّص ابألحبــاث املعنيّــة مبكافحــة 
التطــرف فــإّن "بعــض اآلابء يســاعدون علــى هتيئــة اجلــو ألطفاهلــم". لكــن األب ينفــي متامــاً 
مثــل هــذه التهمــة، ويؤكــد أنّــه تفاجــأ متامــاً مبــا قامــت بــه ابنتــه وأّن أحــدًاال يعــرف ملــاذا 

قامت مع صديقاهتا بذلك550.

أّمــا شــاميما، صديقتهــن الثالثــة، فــال ختتلــف روايــة أهلهــا عــن شــخصيتها، قبــل 
ســفرها، إذ تقــول شــقيقتها أهّنــا كانــت فتــاة عاديــة جــداً، متميــزة يف مدرســتها، مغرمــة 

مبتابعة التلفزيون، ,حتب القراءة. 

أّمــا الشــقيقتان التوأمتــان الربيطانيتــان، مــن أصــوٍل صوماليــة، زهــرة وســلمى هالــني 
الســورية يف يوليــو/ متــوز  )16 عامــاً(، فقــد غــادرات مــن مدينــة مانشســرت إىل احلــدود 

2014، وكان شقيقهما األكرب أمحد )21 عاماً( قد غادر قبلهماإىل هناك.

انتقلــت عائلتهمــا مــن الصومــال، إىل الدمنــارك، ومــن الدمنــارك إىل بريطانيــا حــني 
أنشــأها  الــي  املدرســة  مــن خــالل  اجلــوار  والدمهــا يف  وُعــرف  أعــوام.  كان عمرمهــا 4 

لتحفيظ القرآن، ووصفت العائلة من قبل من يعرفوهنا أبهّنا عائلة متدينة جداً.

يُعتقــد أبّن الشــقيقتني قــد تعّرفتــا علــى دعايــة داعــش، وجــرى جتنيدمهــا مــن خــالل 
شقيقهما، خالل الشهور األخرية. فقطعتا املسافة الفاصلة بني التشدد الديين والتطرف 

550   Ben Ferguson, Left in the Dark: The Story Behind the 
Families of Three Girls Groomed by the Islamic State,  Vice 
News, 3 August 2015. At:
https://news.vice.com/article/left-in-the-dark-the-story-be-
hind-the-families-of-three-girls-groomed-by-the-islamic-
state

)      (

https://news.vice.com/article/left-in-the-dark-the-story-behind-the-families-of-three-girls-groomed-by-the-islamic-state
https://news.vice.com/article/left-in-the-dark-the-story-behind-the-families-of-three-girls-groomed-by-the-islamic-state
https://news.vice.com/article/left-in-the-dark-the-story-behind-the-families-of-three-girls-groomed-by-the-islamic-state
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مــن مدرســتهما  عديــدة  شــهادات  وفــق  أهّنمــا كانتــا،  مــن  ابلرغــم  والسياســي،  الديــين 
Whalley Range High School )يف مانشسرت، وهي مدرسة لإلانث551( 
حــاّدات الــذكاء، متميــزات، حاصــالت علــى 28 شــهادة GCSE‘s، ويطمحــن إىل 

دراسة العلوم الطبية552.

بعدمــا أن انتقلــت الشــقيقتان إىل ســوراي، بفــرتة قصــرية، تزوجتــا، وانفصلتــا؛ زهــرة يف 
الرقــة وســلمى يف املوصــل. وكانــت زهــرة ) الــي لقبــت نفســها أبم جعفــر( أكثــر نشــاطاً 
علــى التويــرت، يف الرتحيــب ابلعمليــات القتاليــة يف شــاريل أيبــدو، ويف نشــر بروابجنــدا 
داعــش، وأعلنــت يف شــهر ديســمرب/كانون األول مــن العــام 2014 أبّن زوجهــا ) بعــد 
أشــهر قليلــة مــن الــزواج( قُتــل، وأصبحــت هــي وشــقيقتها أرملتــني، ويُعتقــد أبّن هلمــا دوراً 

حمورايً يف القسم النسائي يف تنظيم الدولة اإلسالمية553.

ابلرغــم مــن وجــود "فروقــات عديــدة" بــني احلــاالت الــي قرأانهــا يف النمــاذج الســابق، 
إالّ أنّــه ميكننــا أن نســتنتج، أبّن مجيــع احلــاالت تنتمــي للطبقــة الوســطى، ومــن عائــالت 
متدينــة بصــورة تقليديــة، تــرتاوح يف ذلــك بــني عائلــة تعتــرب نفســها علمانيــة مثــل عائلــة 

أقصى حممود، إىل عائلة توصف ابملتشددة، مثل عائلة زهرة وسلمى.

الفتيــات صغــريات يف العمــر، كمــا ذكــران، غالبــاً متفوقــات يف املدرســة، ولديهــن 
لقــراءة  وأمــرية حمبتــان  متنوعــة، فخدجيــة  لــه، وهلــن مواهــب  أكادميــي مشــهود  حتصيــل 
الــرواايت، خباصــة اخلياليــة، وأمــرية متفوقــة يف النشــاط الرايضــي، وزهــرة وســلمى حاصلتــان 

على شهادات تفوق علمي عديدة.

غالبيــة هــذه الفتيــات )ابســتثناء زهــرة وســلمى( كــّن   قبــل مرحلــة التشــدد القصــرية- 
مراهقــات طبيعيــات، حيبــن مســاع األغــاين، واملوضــات، ومتعلقــات بوســائل االتصــال 

551  See, about the School:
https://en.wikipedia.org/wiki/Whalley_Range_High_School
552  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit.
553 Ibid.

)      (

)      (

)      (

https://en.wikipedia.org/wiki/GCSE_%28disambiguation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Whalley_Range_High_School
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احلديثة، والتسوق. 

أمــا نقــاط التحــّول وديناميكيــات التجنيــد فغــري واضحــة متامــاً؛ خيتصرهــا األهــايل   
كمــا يرغبــون يف الغــرب دومــًا- مبصطلــح "غســيل الدمــاغ"، وابلتجنيــد عــرب اإلنرتنــت. 
لكــن هنالــك تفاصيــل قــد تبــدو مهمــة يف ثنــااي هــذه القصــص. فبالنســبة ألقصــى حممــود، 
كانــت األحــداث يف ســوراي نقطــة حتــول كــربى، ورمبــا ســاهم كوهنــا عاطفيــة وميالــة إىل 
املتابعة السياســية، يف دفعها إىل حماولة القيام أبمر ما، مث إىل التأثر بدعاية تنظيم الدولة 
اإلســالمية، فدخلــت إىل التديــن عــرب السياســة، إن جــاز التعبــري. وتبــدو قصــة شــارمينا 
معاكســة متاماً، إذ أّن أتثرها بوفاة والدهتا دفعها حنو التدين، مث ســاهم ســكنها مع خاهلا 
وجدهتــا بعــد زواج والدهــا، يف تعزيــز عالقتهــا أكثــر مــع صديقاهتــا، وإىل الســري معــاً حنــو 
التعــرف علــى روايــة تنظيــم الدولــة اإلســالمية والقناعــة هبــا؛ أي أهّنــا دخلــت إىل السياســة 

عرب بوابة العاطفة الدينية.

مــن الواضــح يف حالــة الطالبــات األربعــة يف مدرســة بيثنــال غريــن أّن عالقــة الصداقــة 
الوثيقــة بينهــن ســامهت بدرجــة كبــرية كديناميكيــة فاعلــة يف تبــادل التأثــري، والقناعــة ابهلجــرة 
وااللتحــاق بتنظيــم الدولــة اإلســالمية. يف حــني لعبــت العالقــة الوثيقــة بــني التوأمتــني زهــرة 
ذلــك  علــى  وســاعد  الراديــكايل،  التوجــه  يف  فاعــاًل  دوراً  األكــرب  وشــقيقهما  وســلمى 

وجودهن يف عائلة متشددة دينياً.

وكمــا حيــدث عــادًة فــإّن البنــات األربعــة تّرملــن خــالل فــرتة قصــرية، بعــد مقتــل 
أزواجهــن. لكــن الوحيــدة الــي مت رصــد حمــاداثت هلــا مــع أهلهــا تعلــن فيهــا عــن حالــة 
اإلحبــاط واليــأس وخيبــة األمــل مــن األوضــاع هنــاك، هــي خدجيــة، الــي قُتلــت الحقــاً، 

كما ذكران سابقاً.

تنحــدر الفتيــات مــن أصــول آســيوية )بنغالدشــية، ابكســتانية- هنديــة(، وأفريقيــة 
)صوماليــة وإثيوبيــة(، وإذ أضفنــا إىل هــذه احلالــة منــوذج الطبيبــات الســودانيات الثــرايت 
)مــن حيملــن اجلنســية الربيطانيــة( اللــوايت حتدثنــا عنهــن يف فصــل ســابق، فــإّن حضــور هــذه 
اخللفيــات اإلثنيــة يف النمــوذج الربيطــاين النســائي اجلهــادي واضــح، ابإلضافــة، ابلطبــع، 
مثــل ســايل جونــز وجــراس دراي وغريمهــا،  اإلســالم،  اعتنقــن  اللــوايت  الربيطانيــات  إىل 
والطبيبــة مشــس   كمــا ذكــران يف البدايــة- الــي يعتقــد أهّنــا ماليزيــة، لكّنهــا كانــت تعيــش يف 
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بريطانيا554.

اجلهادايت الفرانكفونيات: بلجيكا وفرنسا
اكتشــفت الشــرطة الفرنســية صبــاح يــوم أحــد )4 ســبتمرب/أيلول 2016( ســيارة 
حمملــة أبســطواانت غــاز، مــع وجــود ســيجارة ابلقــرب منهــا، فشــلت يف إشــعاهلا، جبــوار 
كارتدرائيــة نوتــردام يف العاصمــة ابريــس. تبــني الحقــاً أّن اهلــدف كان القيــام بتفجــري كبــري، 
تتلــوه عمليــات كبــرية، يف حمطــة القطــار الفرنســية ومرافــق أخــرى. لكــن املفاجــأة متثّلــت أبّن 

من يقف وراء هذه املخطط هي خلية نسائية )تتكون من أربع نساء(.

اعُتربت إيناس مدين )19 عاماً(، املعروفة آبرائها املؤيدة لتنظيم الدولة اإلسالمية، 
وابنــة صاحــب الســيارة )املفخخــة( "العقــل املدبّــر" هلــذه اجملموعــة، وقــد حاولــت مقاومــة 
االعتقــال وجرحــت شــرطياً فرنســياً بســكني، خــالل عمليــة املدامهــة، الــي أدت إىل إلقــاء 
القبــض عليهــا مــع شــريكتني هلــا الحقــاً، يف منطقــة بوســي ســانت-أنطوان علــى بعــد 25 
كلــم جنــوب شــرق ابريس.وتبــني أّن مــدين كانــت حتمــل رســالة والء ومبايعــة لزعيــم تنظيــم 
فرنســوا  ابريــس  عــام  مدعــي  أوضــح  البغــدادي، كمــا  بكــر  أيب  اإلســالمية،  الدولــة 

موالنس555.

554  انظــر: تعــّرف علــى فتيــات داعــش الربيطانيــات يف ســوراي، موقــع قنــاة العــامل، 15 أغســطس 

http://www.alalam.ir/news/1850496 : 2016، على الرابط
555 "تفاصيــل خمطــط اعتــداء جهــادي خططــت لــه نســاء يف فرنســا"، موقــع اليــوم 24.كــوم 9 

سبتمرب 2016، على الرابط التايل:
 http://www.alyaoum24.com/706961.html

كذلك األمر:
Ben McPartland, What we know of failed Paris plot by wom-
en ‘jihadists,The Local, 20 september 2016. At: 
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-ter-
ror-suspects-and-their-plot

)      (

)      (

http://www.alalam.ir/news/1850496
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-terror-suspects-and-their-plot
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-terror-suspects-and-their-plot
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ليســت هــذه هــي املــرة األوىل الــي تظهــر فيهــا امــرأة يف عمليــة إرهابيــة، مرتبطــة 
أبجنــدة تنظيــم الدولــة، لكّنهــا يف هــذه املــرّة مل تكــن فــرداً، بــل "خليــة نســائية"، وقــد أصبــح 
وجــود اســم امــرأة أمــراً مألوفــاً يف الشــهور املاضيــة يف العمليــات الــي وقعــت يف فرنســا، ويف 
وســط التيــار املؤيــد لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، يف كل مــن فرنســا وبلجيــكا؛ حيــث توجــد 
جاليــة مســلمة كبــرية، تواجــه ظروفــاً متشــاهبة، اقتصــادايً واجتماعيــاً وثقافيــاً، مــا خلــق نــوع 

من التواصل بني مناصري التنظيم يف الدولتني.

قبــل إينــاس مــدين كان هنالــك صدمــة يف األوســاط اإلعالميــة والشــعبية الفرنســية 
عندمــا مّت احلديــث عــن أول انتحاريــة، حســناء آيــة بوحلســن، عنــد حماصــرة الشــّقة، الــي 
حتّصــن فيهــا عبــد احلميــد أاب عــود )18 نوفمــرب/ تشــرين الثــاين 2015( يف حــّي ســان 
دوين يف ابريــس، وهــو   كمــا يُعتقــد- العقــُل املخطــط هلجمــات ابريــس ) 13 نوفمــرب/ 
تشــرين الثــاين 2015(. وقــد تبــنّي الحقــاً أبّن حســناء مل تكــن االنتحاريــة، وأهّنــا قُتلــت 
خــالل املواجهــة املســّلحة، لكــّن األغــرب كان أّن ســريهتا الذاتيــة كانــت أبعــد مــا تكــون 

عن التدّين، إىل شهور قليلة فقط قبل مقتلها مع أاب عود وأعضاء يف تنظيم الدولة! 

خــالل األعــوام املاضيــة تكاثــرت األخبــار والتقاريــر الــي تتحــدث عــن حضــور املــرأة، 
يف كل مــن فرنســا وبلجيــكا، يف أنشــطة مرتبطــة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، مــع تنــوع 
أدوارهــا، بــني التجنيــد والدعايــة عــرب شــبكة اإلنرتنــت، والقيــام بعمليــات التجنيــد، مث 
املشــاركة يف عمليــات إرهابيــة داخليــة، أو االنتقــال إىل العــراق وســوراي لالنضمــام إىل 

تنظيم الدولة هناك.

وفقــاً لتقديــرات رمسيــة، فرنســية وبلجيكيــة، فــإّن أعــداد النســاء املنخرطــات يف تنظيــم 
الدولــة مــن هاتــني الدولتــني، مــن أعلــى النســب غربيــاً، ورمبــا عامليــاً، إذ حتــّدث تقريــر أمــين 
فرنســي عــن قفــزة كبــرية يف أعــداد الفرنســيات املهاجــرات إىل أراضــي التنظيــم، مــن %10 
مــن أعــداد الفرنســيني هنــاك )2013( إىل 35% يف ديســمرب/ كانــون األّول مــن العــام 
2015، فبلــغ العــدد الكلــي بذلــك 220 امــرأة، فيمــا تبــنّي أّن ثُلــث  هــؤالء النســاء هــن 
مــن الفرنســيات اللــوايت اعتنقــن اإلســالم. كمــا أّن هنالــك 59 امــرأة ُوّجهــت هلــن التهمــة 
بقضــااي تتعلــق ابإلرهــاب مــن أصــل 280 فــرداً يف فرنســا، حبســب مّدعــي عــام ابريــس 
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)      (

)      (

)      (

فرنســوا موالنــس556. أّمــا يف بلجيكيــا فــإّن األرقــام تشــري إىل وجــود 104 امــرأة مــن أصــل 
614 بلجيكي )حتىأغسطس/آب 2016( توّجهوا إىل أراضي التنظيم557.

ســنتناول يف هــذا الفصــل بعــض النمــاذج القدميــة واجلديــدة يف كل مــن بلجيــكا 
وفرنســا، لّكنهــا مجيعــاً تعــود إىل نســاء مــن أصــول مغاربيــة عربيــة، وإن كان هنالــك منــاذج 
أخــرى، فرنســية، مثلمــا هــي احلــال مــع الفتــاة الفرنســية امللقبــة بـــ"أم الزهــراء" )مايفــا 21 
عامــاً(، الــي اعتقلتهــا الشــرطة الفرنســية فــور عودهتــا مــن العــراق، واهّتمــت بقيامهــا بــدور 
أورنيــال  مــع  احلــال  هنــاك558. وكذلــك  وإقناعهــن ابلذهــاب إىل  الفرنســيات  يف جتنيــد 
جيلمــان )Ornella Gilligman(، 29 عامــاً، وأم لثالثــة أبنــاء، وقــد اعُتقلــت 

556  انظر: تفاصيل خمطط اعتداء جهادي خططت له نساء يف فرنسا، مرجع سابق.

557  انظــر: تقريــر: ارتفــاع إنضمــام الفرنســيات لـــ "داعــش" إىل 35 %، موقــع الســكينة، 18 يونيــو 

2016، على الرابط التايل:
http://www.assakina.com/news/news2/90162.html

انظر، كذلك:
Sam BALL, The number of French women joining the ranks 
of the Islamic State group in Iraq and Syria is on the rise, say 
figures reported in the French media on Thursday, a sign of 
the increasing importance placed on female recruits by the or-
ganization, France 24, 10 january 2016. At:
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-is-
lamic-state-group-female-recruits
and: Alissa J. rubin and Aurelien Breeden, Women‘s Emer-
gence as
 Terrorists in France Points to Shift in ISIS Gender Roles, 
New York Times, 1 october 2016 .

وانظــر كذلــك: 104 نســاء بلجيكيــات انضممــن إىل مجاعــات متطرفــة، موقــع روســيا اليــوم، 31 
أغسطس 2016، على الرابط التايل:

goo.gl/FsQsbP
558  "إلقــاء القبــض علــى "أم الزهــراء".. الفرنســية الــي تــزّوج مقاتلــي "داعــش" مــن أوروبيــات"، موقــع 

/moc.http://arabic.cnn :العريب، 29 سبتمرب 2015، على الرابط التايل CNN

http://www.assakina.com/news/news2/90162.html
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-islamic-state-group-female-recruits
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-islamic-state-group-female-recruits
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/29/oum-azzahra-isis
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/29/oum-azzahra-isis
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ضمــن خليــة "إينــاس مــدين"، وكانــت حتــاول ســابقاً اهلجــرة إىل ســوراي. وهنالــك أيضــاً 
سارة هورفويت Sarah Hervouët، 23 عاماً، من اخللية نفسها559.

  اخــرتان ثالثــة منــاذج، ممــن وجــدان تفاصيــل أكثــر عــن حياهتــن الشــخصية واســتطعنا 
التقــاط حلظــات التحــول الــي حدثــت هلــن، األوىل هــي مليكــة العــرود، وتعتــرب نســبياً مــن 
اجليــل القــدمي، املرتبــط بتنظيــم القاعــدة، وإن كانــت قــد أصبحــت مؤيــدة لتنظيــم الدولــة 
الحقــاً، واالثنتــني األخرتــني مهــا حيــاة بومديــن وحســناء آيــة بوحلســن، اللتــان تتشــاهبان 

كثرياً يف معامل جتربتهما مع تنظيم الدولة، وإن كان مصريمهاقد اختلف الحقاً!

1( مليكة العرود.. أمرية القاعدة يف أورواب!

 تعتــرب مليكــة العــرود، أحــد أبــرز الوجــوه املعروفــة يف النســائية اجلهاديــة العامليــة، 
تقضــي حاليــاً مــّدة ســجنها، منــذ ديســمرب/كانون األول 2008، يف بلجيــكا، بعــد أن 
أيلــول  ســبتمرب/  شــهر  يف  البلجيكــي،  القضــاء  قــرر  أعوام.وقــد  بثمانيــة  عليهــا  ُحكــم 
2015، إســقاط اجلنســية البلجيكيــة عنهــا، لقيامهــا أبعمــال ختــل بواجبــات املواطنــة، 

وصادقت احملكمة الدستورية على هذا احلكم560.

 حــازت علــى ألقــاب عديــدة يف اإلعــالم الغــريب؛ مثــل "امللكــة"، "أخطــر امــرأة يف 

559  Alissa J. Rubin and Aurelien Breeden , Women‘s Emer-
gence as Terrorists in France Points to Shift in ISIS Gender 
Roles, New York Times, 1 October 2016
And Emma Webb, This is why Isis prefers to use home-grown 
terrorists over foreign jihadis, Independent, 20 september 
2016.

560  انظــر: خالــد ماهــر، بلجيــكا جتــّرد أرملــة قاتــل األفغــاين شــاه مســعود مــن جنســيتها، موقــع منــارة، 

19 سبتمرب 2015، على الرابط التايل:
goo.gl/S5eK0D

انظــر: قصــة أم عبيــدة املغربيــة أو " األرملــة الســوداء " الــي ســحبت بلجيــكا منهــا اجلنســية، فربايــر. 
.https://www.febrayer :كوم، 20 سبتمرب 2015، على الرابط التايل

)      (

)      (

https://www.febrayer.com/250979.html
https://www.febrayer.com/250979.html
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أورواب"، "وجه القاعدة النسائي األورويب"، "ماما القاعدة يف أورواب"، "التطرف الناعم"، 
"األســطورة احلّيــة"، لتارخيهــا الطويــل مــع القاعــدة منــذ العــام 2001، مث لدورهــا الكبــري 
علــى شــبكة اإلنرتنــت يف الدفــاع عــن القاعــدة، والدعــوة إىل "القتــال" والتجنيــد، بصــورة 

علنية وصرحية، عرب املواقع اإللكرتونية الي تديرها وجتتذب مئات من املتابعني561.

أجــرى القاضــي جــان لــوي بروغريــري، املتخصــص يف قضــااي مكافحــة اإلرهــاب يف 
فرنســا، يف ذلــك احلــني مقابلــة مــع العــرود ألن احملققــني اشــتبهوا يف أهنــا شــحنت إىل 
زوجهــا معــدات إلكرتونيــة اســتخدمت يف القتــل. ووصفهــا قائــاًل: "إهنــا راديكاليــة جــداً، 
وخبيثة جداً وخطرية جداً". فيما قال عنها غلني أودينارت، مدير قوة الشــرطة االحتادية 
البلجيكيــة،إن: "جهادهــا ليــس قيــادة عمليــة ولكنهإهلــام لآلخريــن لشــّن اجلهــاد. وتتمتــع 
ابحلمايــة الــي توفرهــا بلجيــكا. ويف الوقــت نفســه فهــي خطــر حمتمــل". أّمــا كلــود مونيكيــه، 
رئيــس مركــز االســتخبارات واألمــن االســرتاتيجي األورويب )ومقــره بروكســل( فوصفهــا أبهّنــا 
" منــوذج ورمــز، بلغــت مــن الشــجاعة إىل حــد اســتخدام امسهــا احلقيقــي، وهــي تلعــب دوراً 

اسرتاتيجياً ابلغ األمهية كمصدر لإلهلام. إهنا ذكية جداً، وخطرة للغاية".

ُولــدت مليكــة العــرود يف طنجــة يف العــام 1960، وعاشــت يف كنــف جدهتــا، قبــل 
العــام 1965. والدهــا عامــل، ولديهــا أربعــة مــن  أن تلتحــق أبســرهتا يف بروكســل يف 
األخــوة واألخــوات. وألهّنــا مــن أســرة حمافظــة، فقــد كان والداهــا يقيــدان خروجهــا، وهــي 
صغــرية. مل تكــن متفوقــة يف املدرســة )علــى خــالف معظــم النمــاذج الــي اســتعرضناها(، 
فلــم تكمــل تعليمهــا، وبعدمــا وصلــت إىل ســّن أكــرب، بــدأت تتمــّرد علــى العائلــة، وختــرج 

561 For Example:"The Mama of Al Qaeda", Gates of Vienna, 
December 15, 2008
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/12/mama-of-al-qae-
da.html .

وانظــر كذلــك: هــادي حيمــدـ، مليكــة البلجيكيــة .."األمــرية" األوربيــة للقاعــدة!، مدونــة اليــوم التــايل، 
2 أكتوبر 2012، على الرابط التايل:

http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
فربايــر  األوســط، 20  الشــرق  الناعــم، صحيفــة  التطــرف  وجــه  مليكــة  الشــافعي،  حممــد  وكذلــك: 

.2009

)      (

http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/12/mama-of-al-qaeda.html
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http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/blog-post.html


363 الفصل الرابع: األوربيات املهاجرات إىل أرض اجلهاد

مــع شــقيقها، فعرفــت الحقــاً حيــاة الليــايل والســهر، واملخــدرات واملشــروابت الكحولّيــة، 
تتــزوج  أن  دون  والشــباب، ومحلــت  الليــل  أوســاط  البلجيكــي، يف  واندجمــت ابجملتمــع 
وعمرها 18 عاماً، وأجنبت طفلة، ومل يفلح زواجها ملدة عامني بعد ذلك، فتطّلقت562.

حدثــت نقطــة التحــول حنــو التديّــن يف حياهتــا عندمــا كانــت يف غرفتهــا، تشــعر 
ابلضجــر مــن حياهتــا، وتقلــب اإلذاعــة، فاســتمعت للقــرآن الكــرمي، وشــعرت ابالرتيــاح، 
مــع أّن لغتهــا العربيــة كانــت   ومــا تــزال- ضعيفــة جــداً. مث بــدأت منــذ تلــك اللحظــة 
ابلتعــرف علــى الديــن، وأصبحــت تــراتد املركــز اإلســالمي، وبــدأت مســار التديــن واحلفــاظ 
علــى الصــالة، والتعــّرف علــى األوســاط اإلســالمية يف بلجيــكا، فيمــا كانــت قبــل ذلــك 

مرتبطة بصداقاهتا ابلبلجيكيني عمومًا563.

لكــن جــذور التحــّول حنــو الســلفية اجلهاديــة جــاءت مــع العــام 1991 )أي عندمــا 
كان عمرهــا قرابــة 31 عامــاً(، وتــروي هــي قصــة مــا حــدث معهــا " هــداين هللا بعــد 
ذلــك. كنــت يف هــذه الفــرتة راشــدة ولــدي بنــت. انطالقــاً مــن هــذه املــدة كنــت 
أحــاول البحــث والتعــرف أكثــر، وهــو األمــر الــذي قربــي مــن طائفــي. كان ذلــك 
خــالل ســنة 1991، مــا جعلــي أاتبــع بشــكل أكــر األحــداث الدوليــة. كنــت أرى 
أن ال شــيء تغري يف القضية الفلســطينية، وبعد ذلك اكتشــفت احلرب يف الشيشــان 
وكان نفــاق اجملتمــع الــدويل يتضــح ويرتســم أكثــر يف داخلــي. األمــر الــذي جعلــي 
أكتشــف أنــي أنتمــي إىل أمــة تتــم حماربتهــا منــذ جمــيء اإلســالم. كنــت أجهــل كل 
شــيء عــن اتريــخ املســلمن، وهــو األمــر الــذي جعلــي أحــس ابلذنــب. وهلــذا قمــت 
ابلبحــث إىل أن مل يتبــق لــدّي أي شــك يف داخلــي: احلــرب ضــد اإلســالم واملســلمن 
لن تتوقف أبدًا. ومع مرور السنوات كنت أالحظ أبهنا تتطور. اليهود يف فلسطن، 
الــروس يف الشيشــان وأفغانســتان، ابإلضافــة إىل احلصــار يف العــراق الــذي تــوىف فيــه 

562  انظــر: مجــال اخلنوســي، مــن تكــون فعــاًل مليكــة العــرود، مدونــة مجــال اخلنوســي، 26 ديســمرب 

2008، على الرابط التايل:
http://jamalelkhanoussi.blogspot.com/2008/12/blog-post_26.

html
563  انظر: حممد الشافعي، مليكة وجه التطرف الناعم، مرجع سابق.
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حواىل مليون طفل، ومل حيرك هذا األمر ساكنا يف الرأي العام الدويل"564.

تعّرفــت مليكــة خــالل تلــك الفــرتة علــى عبــد الســتار دمحــان، وهــو شــاب تونســي، 
ولــد يف العــام 1962، وأهنــى دراســة اإلعــالم، ختصــص تلفزيــون يف معهــد اإلعــالم يف 
تونــس، مث هاجــر إىل بلجيــكا ليــدرس يف إحــدى اجلامعــات، قبــل أن يبــدأ ابلتأثــر أبفــكار 
جمموعــة مــن اجلهاديــني هنــاك. والتقــى بعــد ذلــك مبليكــة، فتزوجــا يف العــام 1999، 
لينتقل بعدها إىل أفغانســتان، وخيوض دورة تدريب، يف العام 2000. بعد ســبعة أشــهر 
مــن انتقالــه إىل أفغانســتان، دعــا زوجتــه مليكــة للحــاق هبــا، ووصلــت إىل أفغانســتان قبــل 
شــهور قليلــة مــن أحــداث 11 ســبتمرب 2001، وســكنت مدينــة الطيبــني يف منــازل علــى 

هنر كابول مع نساء مقاتلي القاعدة هناك565.

كان زواجهــا مــن دمحــان، وانتقاهلــا إىل أفغانســتان، مبثابــة نقطــة حتــول أخــرى يف 
حياهتــا، إذ وجــدت نفســها يف تلــك البيئــة، وشــعرت ابلراحــة واالنســجام معهــا، كمــا 
حصــل ســابقاً مــع املغربيــة فتيحــة اجملاطــي، الــي تتشــابه قصتهــا يف فصــول كثــري منهــا مــع 
قصــة العــرود. لكــّن تلــك "املرحلــة الذهبيــة" مــن حياهتــا مل تســتمر طويــاًل، إذ ُكلّــف زوجهــا 
مبهمــة خطــرية وســرية، وهــي اغتيــال أمحــد شــاه مســعود، القائــد الطاجيكــي األفغــاين 
املعــروف، فــكان أن تقمــص دور مراســل صحــايف يريــد أن يقــوم مبقابلتــه، ومــا أن بــدأ مــع 
رفيقــه ابملقابلــة، حــى فّجــرا الكامــريا املفخخــة مبســعود، وقضــى زوجهــا علــى يــد حــرس 

األخري.

564  "أصوليــة مغربيــة ترعــب أوراب عــرب بلجيــكا ابإلنرتنــت"، إنرتانشــوانل هريالــد تريبيــون، 29 مايــو 

2008. ميكن العودة إىل املادة عرب الرابط التايل "مدونة كتاب وســيف: أخبار هتم املســلمني" على 
الرابط التايل: 

http://ayubalyamni.blogspot.com/2010/01/blog-post_2111.
html

The Mama of Al Qaeda", op, cit, and: ELAINE SCIOLI-" 565

 NO and SOUAD MEKHENNET, Al Qaeda Warrior Uses
 Internet to Rally Women, The New York Times. 28 May

2008
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)      (

http://ayubalyamni.blogspot.com/2010/01/blog-post_2111.html
http://ayubalyamni.blogspot.com/2010/01/blog-post_2111.html


365 الفصل الرابع: األوربيات املهاجرات إىل أرض اجلهاد

أخربهــا زوجهــا قبــل أايم مــن عمليتــه، الــي وقعــت قبــل يومــني مــن أحــداث 11 
ســبتمرب، أبنـّـه قــد ال يعــود، وال يراهــا جمــدداً، ومل تعلــم مبقتلــه إالّ يف اليــوم التــايل ألحــداث 
ســبتمرب، من خالل إحدى صديقاهتا، وُقّدمت هلا رســالته الصوتية املوّجهة هلا، ووصيته 
املــرات، فهــي تعــرتف أبهّنــا كانــت حتبــه كثــرياً وتصفــه  بعــد مقتلــه، وأعادهتــا عشــرات 

ابملهذب واخللوق.

بعدمــا وقــع اهلجــوم األمريكــي علــى أفغانســتان، هربــت مليكــة مــع عــدد مــن نســاء 
القاعــدة أبوامــر قيادهتــا، إالّ أهّنــا وقعــت يف يــد قــوات شــاه مســعود، واعُتقلــت هنــاك مــدة 
19 يومــاً، شــعرت خالهلــا، كمــا تتذكــر ابلقلــق الشــديد، واســتعانت جبنســيتها البلجيكيــة 
وابحلكومــة البلجيكيــة لإلفــراج عنهــا. لكــّن املســؤولني البلجيكيــني يتهمنوهنــا ابخلــداع، 

ألهّنا وعدهتم ابلتعاون ومل تف بوعودها، وهو ما تنكره متامًا566.

ــا عــادت أجريــت هلــا حماكمــة مــع آخريــن بتهمــة مشــاركتها ابغتيــال مســعود، لكّنهــا 
ّ
مل

استطاعت أن تقنع احملكمة بعدم مشاركتها أو تورطها بتلك العملية567.

ومنــذ تلــك اللحظــة، أي عودهتــا مــن أفغانســتان، بــدأت "نقطــة حتــول" أخــرى يف 
حيــاة مليكــة، فقــد اكتســبت لقــب "أرملــة الشــهيد"، وهــو اللقــب الــذي تعتــز بــه، ونقلــت 
جهودهــا إىل اجلانــب اإللكــرتوين، إذ أصبحــت تديــر مواقــع إلكرتونيــة تدعــو إىل اجلهــاد 
والقتــال ومواجهــة األمريكيــني والغربيــني يف احلــرب العراقيــة، وقبــل ذلــك األفغانيــة. وبــدأت 
أتخــذ، بســبب صراحتهــا وجرأهتــا يف طــرح مــا تــراه مــن أفــكار، شــهرة واســعة يف أوســاط 

اجلهاديني واإلعالميني.

انتقلــت يف العــام 2003 مــن أفغانســتان إىل قريــة سويســرية، مــع زوجهــا اجلديــد 
التونســي، معــز غرســالوي )مواليــد العــام 1967(، هــو شــاب تونســي، كان يعمــل ابئعــاً 

566  انظــر ملزيــد مــن التفاصيــل عــن حتوالهتــا وحياهتــا: حممــد الشــافعي، مليكــة وجــه التطــرف الناعــم، 

مرجع سابق، وكذلك: "أصولية مغربية ترعب أوراب عرب بلجيكا ابإلنرتنت"، وانظر:
 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al  :

.Qaeda Warrior Uses Internet to Rally Women,op.cit
 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al 567

.Qaeda Warrior Uses Internet to Rally Women,op.cit
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للُبُســط يف سويســرا، ينتظــر اللجــوء السياســي، لكنّــه تعــرف عــرب مواقــع الدردشــة علــى 
مليكــة العــرود، واتفقــا علــى الــزواج، فانتقلــت إىل سويســرا هنــاك، وبــدأت مــع زوجهــا 

اجلديد إبدارة مواقع إلكرتونية تؤيد القاعدة بوضوح568.

اعُتقــل الزوجــان يف العــام 2005، بســبب نشــاطهما اإللكــرتوين املؤيــد للقاعــدة، 
واعرتفــا أبهّنمــا يديــران تلــك املواقــع، لكّنهمــا ليســا مســؤولني عــن كل مــا ينشــر فيهمــا. ومت 
احلكــم عليهــا أبربعــة شــهور، دون تنفيــذ احلكــم، فيمــا أفــرج عــن زوجهــا غرســالوي بعــد 
21 يوماً.قــررت مليكــة العــودة، بعــد ذلــك، إىل بلجيــكا، فيمــا اختفــى زوجهــا اجلديــد، 
الوقــت، زادت شــهرة مليكــة يف أوســاط اإلعــالم  أعــوام عــدة. يف ذلــك  بعــد  ليظهــر 
وكان  الســوداء".  و"األرملــة  أورواب  القاعــدة يف  أبمــرية  تلقــب  وأصبحــت  واجلهاديــني، 
اإلعــالم الغــريب يتســابق إىل اللقــاء هبــا، مــن صحــف عامليــة مشــهورة إىل حمطــات تلفــزة 
مثل السي إن إن، وكان  اللقاء هبا يتم مقابل مبالغ مالية، فيما كانت تتقاضى 1100 

يورو شهرايً من احلكومة البلجيكية، كبدل عدم عمل569.

أصبــح نشــاطها اإللكــرتوين مزعجــاً أكثــر للحكومــة البلجيكيــة والــدول الغربيــة، 
وابتــت متثــل يف نظــر األجهــزة األمنيــة خطــراً علــى األمــن األورويب لدورهــا يف الدعايــة 
والتجنيــد اإللكــرتوين لصــاحل تنظيــم القاعــدة، وإعالهنــا بصراحــة أتييدهــا للتنظيــم وللجهــاد 
وعدائهــا لألوروبيــني. واعتقلــت مــرات عديــدة، لكــن القضــاء كان يربؤهــا؛ ومــن ذلــك 
اهتامهــا ابملشــاركة يف مؤامــرة حماولــة هتريــب العــب كــرة القــدم التونســي، فــواز الطرابلســي، 
املطلــوب قضائيــاً، لدعمــه اإلرهاب.وأخــرياً، مت اعتقاهلــا مــع خليــة يف ديســمرب/ كانــون 
األول يف العــام 2008، وحكــم عليهــا يف العــام التــايل ابلســجن لثمانيــة أعــوام، مث، يف 

سبتمرب/ أيلول 2015 مت إسقاط اجلنسية البلجيكية عنها570.

568 Ibid. and "The Mama of Al Qaeda", op, cit,
 وكذلك: مليكة، وجه التطرف الناعم، مرجع سابق.

569  انظــر: إنعــام كجــه جــي، "زوجــة أحــد قاتلــي مســعود تــروي جتربتهــا يف معســكرات "القاعــدة"، 

الشرق األوسط اللندنية، 26 مايو 2002.
570 Nadya Ali, Terrorizing Women: Re- Thinking the Fema-
le Jihad, on: Christina Hellmich and Andereas  Behnke, 
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ســتان  وزيــر  منطقــة  العــام 2012 يف  معــز غرســالوي، يف  الثــاين،  قُتــل زوجهــا 
بقصــف جــوي أمريكــي، بعــد أن ثبــت دوره يف جتنيــد أعضــاء وتدريبهــم للقيــام بعمليــات 
يف فرنســا وأورواب. وكانــت مليكــة قــد نشــرت كتابــني، األول مــع حمــررة بلجيكيــة "زوجهــا 

قتل شاه مسعود" والثاين "حماربو الضياء"571.

إّن الســؤال الــذي يفــرض نفســه يف قصــة العــرود، هــو إىل مــاذا كانــت تســتند قانونيّــاً 
وهــي ختــوض معركــة الدعايــة والــوالء لتنظيــم القاعــدة، املنظمــة اإلرهابيــة، وهــي تعيــش يف 

دولة أوروبّية وتنال راتباً شهرايً منها؟ 

اجلــواب علــى ذلــك تقدمــه مليكــة نفســها، إذ تصــّر علــى أهّنــا ال ختالــف القوانــني 
احلكومــة  ترتكهــا  فقــد  ولذلــك  املشــروعة،  املقاومــة  عــن  تتحــدث  وأهّنــا  البلجيكيــة، 
البلجيكيــة، أمــا حــني اعتقلتهــا )وهــذا مــا حــدث الحقــاً، ومت جتريدهــا مــن جنســيتها 
البلجيكيــة( فــإّن مليكــة كانــت تعتــرب ذلــك دليــاًل علــى عــدم مصداقيــة احلكومــات الغربيــة 

وتناقضها مع نفسها.

مــن زاويــة أخــرى، نالحــظ بــروز اللغــة اجلهاديــة النســوية يف خطــاب العــرود، فهــي 
تتحــدث عــن دورهــا ابفتخــار، وتضــع النســاء اجلهــادايت يف موقــع مــواٍز، بصــورة غــري 
مباشــرة، يف املهمــات املطلوبــة للرجــال، فهــي تصــف نفســها أبهّنــا "امــرأة جماهــدة تعمــل 
لصــاحل تنظيــم القاعــدة"، وتقــول "الرجــال يف اإلســالم عــادة أقــوى مــن النســاء، لكنــي 
أثبــت أن خــوف هللا هــو املهــم وال أحــد ســواه. واملهــم أيضــاً أنــي امــرأة وهنــاك رجــال 
ال يريــدون التحــدث حــى ال يتورطــوا يف املتاعــب. وحــى عندماأتــورط شــخصياً يف 

املتاعب، فأان أحتدث"572.

Knowing Al-Qaeda: the Epistemology of Terrorism, Rout 
ledge, London and New York. 2016, p156-161.

571  انظــر: مدونــة اليــوم التــايل: هــادي حيمــد، معــز الغرســالوي.. التونســي الــذي أصبــح أحــد رمــوز 

القاعدة، 9 نوفمرب 2013، على الرابط التايل: 
http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html

572 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al Qaeda 
Warrior Uses Internet to Rally Women, op.cit. AndBelgian police arrest 

)      (

)      (

http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 368

2( حياة وحسناء.. النسائية اجلهادية اجلديدة

متثّــل مليكــة العــرود اجليــل القــدمي يف تنظيــم القاعــدة، فاملــرأة الــي تقبــع يف ســجن يف 
بلجيكا، وسحبت منها اجلنسية البلجيكية على مشارف الـــسابعة ومخسني من عمرها. 
بينمــا يبــدو اجليــل اجلديــد، مــن اجلهــادايت األوروبيــات، منســجماً يف بعــض مساتــه وخمتلفــاً 

يف أخرى عن اجليل السابق.

لدينا منوذجان واضحان على النســائية اجلهادية اجلديدة، ذات الصيغة الداعشــية، 
أميــدي  الفرنســي مــن أصــل ســنيغايل،  األول هــو منــوذج حيــاة بومديــن، وهــي زوجــة 
كوليبــايل، الــذي قــام بقتــل شــرطية فرنســية يف يناير/كانــون الثــاين 2015، مث احتجــز 
رهائــن يف متجــر يهــودي، وقتــل منهــم أربعــة، قبــل أن يتــم قتلــه مــن قبــل الشــرطة الفرنســية، 
ابلتزامــن مــع مطــارة الشــقيقني ســعيد وشــريف كواشــي، اللذيــن قامــا بتنفيــذ عمليــة قتــل 
صحافيــني يف صحيفــة شــاريل أيبــدو، قبــل أن تتــم حماصرهتمــا وقتلهمــا مــن قبــل الشــرطة 

الفرنسية الحقًا573.

اهتمت السلطات الفرنسية حياة بومدين ابملشاركة مع زوجها كوليبايل يف اإلعداد 
لعمليــة خطــف الرهائــن، وأصبحــت، بعــد مقتلــه، "املطلوبــة رقــم 1" يف فرنســا.مثّ ظهــرت 
األنباءأبهّنــا ســافرت، بطلــب مــن زوجهــا، قبــل أايم مــن وقــوع العمليــة، إىل الرقــة الســورية، 
عــرب احلــدود الرتكيــة، برفقــة جهاديــني فرنســيني. مث ظهرتوهــي مســّلحة،يف صــورة إىل جــوار 
جنــود مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية، قبــل أن تتحــدث مــع أهلهــا الحقــاً يف شــهر أبريــل/

نيســان مــن العــام نفســه، لتخربهــم أبهّنــا يف ســوراي، وأهّنــا مل تشــارك يف عمليــة احتجــاز 
الرهائن الي قام هبا زوجها.

‘al Qaeda legend‘, CNN, 11 December 2008. At:
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/bel-
gium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories

وكذلك: "أصولية مغربية ترعب أوراب عرب بلجيكا ابإلنرتنت"، مرجع سابق.
)      (573  انظر: رحلة الشقيقن كواشي إىل التطرف، احلياة اللندنية، 28 يناير 2015.

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/belgium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/belgium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories
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ليــس واضحــاً بعــد، ملــاذا طلــب منهــا زوجهــا املغــادرة إىل الرقــة، إذا مل تكــن مشــاركة 
ابلعملية. مع ذلك فإّن املؤشرات تؤشر على أهّنا بدأت تتأثر ابلفكر السلفي اجلهادي، 
عــن طريــق زوجهــا، الــذي أتثــر بــدوره هبــذا الفكــر، خــالل مــدة احملكوميــة الــي قضاهــا يف 
ابألخويــن  فيــه  والتقــى  واملخــدرات،  الســرقة  قضــااي  خلفيــة  علــى  فرنســا،  يف  ســجن 

كواشي574.

ُولــدت حيــاة بومديــن يف العــام 1988، وعاشــت طفولــة صعبــة وتراجيديــة، فقــد 
توفيــت والدهتــا وعمرهــا 6 أعــوام، وألّن والدهــا مل يكــن مقتــدراً ماليــاً علــى أتمــني عائلتــه، 
فقــد كان يعمــل يف نقــل املفروشــات، فقــد انتقلــت هــي وأشــقاؤها الســتة إىل دار للرعايــة 
االجتماعيــة، وأمضــت فيــه طفولتهــا إىل مرحلــة الشــباب، حــى أصبحــت تعمــل بعمــل 

قليل األجر، كمحاسبة يف أحد املتاجر يف ابريس575.

كانــت علــى عالقــة أبمحــد كوليبــايل قبــل دخولــه الســجن يف العــام 2005، وكان 
غــري متديــن، لكنّــه عندمــا خــرج مــن الســجن يف العــام 2009، بــدا رجــاًل خمتلفــاً ابلكليــة، 
عمــا ســبق، وأثّــر بصــورة عميقــة علــى حيــاة الــي تركــت املتجــر الــذي كانــت تعمــل بــه، 
ولبســت النقــاب، وبــدأت مــع رفيقهــا رحلــة التحــول اجلــذري يف حياهتــا، إذ كانــت غــري 
متدينــة، ال تتحــرج أن تلبــس املالبــس الغربيــة، مبــا فيهــا مالبــس الســباحة )البكيــين(، مث 
أصبحــت تتديــن وحتــاول التعــرف علــى أحــوال املســلمني وبــدأت تنخــرط يف تلــك األجــواء 

مع زوجها576.

574 حيــاة بومديــن تــروي تفاصيــل يومياهتــا يف ضيافــة #داعــش، موقــع راديــو ســوا االلكــرتوين، 28 

أبريل 2015.
http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-par-

is-isis-/269903.html
575 قصــة حيــاة بومديــن الكاملــة.. مــن امليتــم إىل براثــن احلــب والتشــدد، موقــع احلــرّة نيــوز، 10 ينايــر 

http://www.alhurra.com/a/who-is-ha- التــايل:  الرابــط  علــى   ،2015
yat-boumeddiene/264731.html

576  كمــال قبيســي، اجلزائريــة اهلاربــة حيــاة بومديــن.. بكيــين وتطــرف وإرهــاب، موقــع العربيــة نــت، 

http://ara.tv/g2grz:10 يناير 2015، على الرابط التايل
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http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-paris-isis-/269903.html
http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-paris-isis-/269903.html
http://ara.tv/g2grz
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تزوجــت حيــاة مــن كوليبــايل عرفيــاً يف عــام خروجــه مــن الســجن 2009،  وبــدأت 
بعدهــا بلبــس احلجــاب وااللتــزام ابملالبــس اإلســالمية، وزارت معــه اجلهــادي املعــروف 
مجــال بيغــال، املوضــوع حتــت اإلقامــة اجلربيــة يف جنــوب فرنســا. وعندمــا مت التحقيــق 
معهمــا، أشــارت إىل أهّنــا كانــت زايرة عاديــة للرتفيــه، وكان الثالثــة )هــي وزوجهــا وبيغــال( 

قد التقطوا صورة تذكارية577.

لكــن كوليبــايل مــا لبــث أن دخــل الســجن علــى خلفيــة حماولتــه هتريــب جهاديــني 
متهمــني بقضــااي إرهــاب يف فرنســا، مث خــرج يف العــام 2014، وعاشــا معــاً حيــاة هادئــة، 
كمــا يقــول اجلــريان، قبــل أن يظهــر زوجهــا يف أحــداث ابريــس، وختتفــي هــي مــن فرنســا، 

لتظهر بعد ذلك يف أراضي تنظيم الدولة578.

هــذه هــي معــامل التحــّول يف حيــاة بومديــن، فهنالــك أتثــري كبــري وواضــح لزوجهــا 
كوليبــايل علــى شــخصيتها وأفكارهــا. وقــد أجــرت جملــة "دار اإلســالم"، الــي يصدرهــا 
تنظيــم الدولــة، ابللغــة الفرنســية لقــاًء مــع حيــاة بومديــن عنــد وصوهلــا إىل ســوراي، وكان 
العــدد خمصصــاً للحديــث عــن أحــداث ابريــس، وقالــت إّن زوجهــا كان يتــوق "للذهــاب 
إىل أرض اخلالفــة". وأعربــت عــن فرحتهــا بوجودهــا يف أراضــي التنظيــم، قائلــة "مجيــل أن 
تعيــش يف أرض يطبــق فيهــا شــرع هللا".وخاطبــت املســلمني قائلــة " أطلــب منهــم مجيعــاً 
االعتــزاز أبنفســهم، فهــم قــادرون علــى فهــم القــرآن والســنة، وليســوا حباجــة إىل رأي اإلمــام 
أو عــامل الديــن، فاألمــر يف غايــة الوضــوح والبســاطة، وال يســتدعي جهــداً خاصــاً لفهــم 

الدين، ومقتضياته".

ونصحــت النســاء ابلقــول " كــّن قــوايت ومعطــاءات، ال تعّقــدن األمــور عليهــم، 
واعلمــن أن املؤمنــني مل يكونــوا لينشــروا اإلســالم كمــا فعلــوا منــذ ظهــوره لــوال دعــم النســاء 
مــن زوجــات وأخــوات وبنــات هلــم"، وأضافــت: "تعلمــن الديــن، طالعــن القــرآن وطبقــن مــا 

577  انظر: قصة حياة بومدين الكاملة.. من امليتم إىل براثن احلب والتشدد، مرجع سابق.

578 مــن البكيــين اىل النقــاب… حيــاة بومديــن املطلوبــة رقــم 1 يف فرنســا: طفولــة يتــم وبــؤس، األمنــاء 

نت، 13 يناير 2015،
http://www.alomanaa.net/news20071.html

)      (

)      (
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جاء به"579.

أّمــا النمــوذج النســائي اجلهــادي اجلديــد الثــاين فهــي حســناء آيــة بوحلســن، وهــي 
فرنســية مــن أصــول مغربيــة، ُعــرف امسهــا يف األخبــار صبــاح يــوم األربعــاء )18 نوفمــرب/

تشــرين الثــاين 2015(، وانلــت شــهرة واســعة عامليــاً خــالل عمليــة مدامهــة شــّقة، يف حــّي 
ســان دومــي يف ابريــس، الــي حتّصــن فيهــا عبــد احلميــد أاب عــود، اجلهــادي البليجيكــي مــن 
أصــول مغربيــة، وهــو أحــد أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية، الــذي اعتُــرب مــن املخططــني 
واملســؤولني عــن العمليــات الــي وقعــت يف ابريــس هلجمــات ابريــس )يف 13 نوفمــرب/

تشــرين الثــاين 2015(، وكان يُعتقــد أبهّنــا االنتحاريــة الــي رمــت بنفســها علــى قــوات 
األمــن احملاصــرة، ليتبــني بعــد ذلــك أهّنــا كانــت موجــودة ومقتولــة يف الشــقة، وأهّنــا ليســت 

هي االنتحارية املفرتضة580.

مل يســمع العــامل قبــل ذلــك ابمسهــا، ذلــك أهّنــا ال متتلــك أي ســجل يف االنتمــاء إىل 
هــذه اجلماعــات اجلهاديــة، ومل تّســجل هلــا أنشــطة يف هــذا اخلصــوص، بــل كانــت تعيــش 
حيــاة مناقضــة متامــاً لتلــك النهاية.فقــد حــازت يف األوســاط الــي تعرفهــا عــن قــرب علــى 
لقــب "فتــاة الكابــوي"، الرتدائهــا قبعــة شــبيهة برعــاة البقــر، ومل تتعــّد فــرتة تديّنهــا وحتوهلــا 
إىل االجتاه الراديكايل سوى بضعة أشهر، وفق أغلب التقارير، وعامني وفق بعضها581.

ُولــدت حســناء حممــد آيــة احلســن، يف إحــدى ضواحــي ابريــس، يف العــام 1989. 

579 حيــاة بومديــن يف لقــاء نشــره "داعــش": زوجــي كان يتــوق للذهــاب إىل أرض اخلالفــة"، جريــدة 

الوسط البحرينية، 14 فرباير 2015. 
580 هجمــات ابريــس.. كيــف تطرفــت حســنة بوحلســن بعدمــا ُعرفــت حبــب احليــاة واالحتفــال؟.. 

ومســؤول: مل تفجــر نفســها مبدامهــة ســانت دينيــس، موقــع CNN العــريب، 21 نوفمــرب، 2015، 
على الرابط التايل:

http://arabic.cnn.com/world/2015/11/21/female-not-sui-
cide-bomber-shubert

581  انظــر: تقريــر حمــزن عــن حيــاة حســناء أيــة بوحلســن ، منــوذج للشــباب التائــه يف أورواب، تطــوان 

نيوز، 21 نوفمرب 2015، على الرابط: 
goo.gl/qPimgr

)      (

)      (

)      (

http://arabic.cnn.com/world/2015/11/21/female-not-suicide-bomber-shubert
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والدهــا مهاجــر مغــريب، مــن مدينــة آيــت أوريــر، القريبــة مــن مراكــش. انتقــل إىل فرنســا يف 
العــام 1973، بعــد أن طلــق زوجتــه األوىل، ولــه منهــا عــدد مــن األبنــاء، مث تــزوج أخــرى، 

وأجنب منها حسناء وشقيقني هلا، قبل أن ينفصال الحقًا582.

عاشــت حســناء بوحلســن حياة قاســية، مل جتد احلب وعانت من األزمات العائلية، 
الــي انتهــت بطــالق والدهتــا ووالدهــا، كمــا يقــول مقربــون مــن العائلــة. فتولــت تربيتهــا أســرة 
أخــرى ابلتبــين، واســتمرت علــى عالقــة مــع والدهتــا، فيمــا فّضــل والدهــا قبــل أعــوام، العــودة 

إىل املغرب،مسقط رأسه، واالستقرار هناك، بعد سّن التقاعد583.

تتفــق مجيــع التقاريــر ومجيــع مــن يعرفوهنــا علــى أهّنــا قضــت أايمهــا، يف مرحلــة املراهقــة 
والشــباب،يف شــرب الكحــول واملخــدرات والدخــان، والرقــص والســهر. وكانــت، كمــا 
يــروي مــن يعرفهــا، متحــررة متامــاً مــن أيــة قيــود دينيــة أو ثقافيــة، إىل أن بــدأت التغــريات 
األخرية تظهر عليها. يفّســرها البعض بتعثر شــركة املقاوالت الي كانت تديرها، ويربطها 
آخــرون بتأثــري عبــد احلميــد أاب عــود عليهــا، وإن كان مثـّـة اختــالف يف حتديــد صلــة القرابــة 

بينهما584.

علــى  التغــريات  والحظــوا  األحــداث،  مــن  أشــهر  قبــل  ابريــس،  عائلتهــا  زارت 
شــخصيتها ومالبســها، إذ أصبحــت حمّجبــة وتصلّــي، لكّنهــم مل يدركــوا أبهّنــا أخــذت 

582 حســناء أيــت حلســن : قضــت عيــد األضحــى أبيــت أوريــر وتــرددت علــى أكاديــر حيــث تتواجــد 

أسرة والدهتا، موقع أسراك نيوز، 20 نوفمرب 2015، على الرابط التايل: 
goo.gl/O9zowD

583 Paris attacks: Suicide bomber Hasna Ait Boulahcen who 
died during police siege - ‘had final meal at KFC‘, Mirror. 20 
November 2015>
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-at

584  انظــر، تقريــر حمــزن عــن حيــاة حســناء آيــة بوحلســن، مرجــع ســابق، وكذلــك: حســناء املغربيــة 

كانــت مضطربــة ومل تفتــح القــرآن يومــا كانــت تكثــر مــن شــرب الكحــول وترافــق جتــار املخــدرات كمــا 
التــايل:  الرابــط  علــى  نوفمــرب 2015،  نــت، 20  العربيــة  موقــع   ،cowgirl ابلـــ  تلقــب  كانــت 

http://ara.tv/we9us

)      (

)      (

)      (
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مسارهاصوب هنج تنظيم الدولة اإلسالمية.

مــن الصعــب احلســم واجلــزم يف حتديــد "نقطــة التحــول" الــي أدت إىل هــذا التغــري 
الكامــل يف اجتــاه حســناء بلحســن، ورمبــا تكــون هنــاك "قطبــة خمفيــة" مل تلتقطهــا وســائل 
أّن حياهتــا كانــت معقــدة،  معــروف  هــو  مــا  لكــن  منهــا،  املقربــني  اإلعــالم، وال حــى 
ومتناقضــة، ممــا انعكــس علــى شــخصيتها وحياهتــا. وينقــل عنهــا بعــض أصدقائهــا أهّنــا 
انقطعــت عــن وســائل التواصــل االجتماعــي بعــد تديّنهــا، مث عــادت إليهــا، مبديــة إعجاهبــا 

بشخصية حياة بومدين، الفرنسية اجلزائرية زوجة أميد كوليبايل585.

 إذا اعتمــدان علــى مــا هــو متــاح، فــإّن نقطــة التحــول لديهــا شــبيهة ابلقصــص 
الفرنســية النســائية الداعشــية الســابقة، وهــي وجــود رجــل )حبيــب أو زوج(، قادهــا مــن 
املســار األول يف احليــاة، الــذي غالبــاً مــا يكــون بعيــداً عــن تقاليــد الديــن اإلســالمي، ابجتــاه 

املسار اجلديد؛ أي مسار تنظيم الدولة اإلسالمية586.

اخلالصات
عــن  أخــرى  ومنــاذج  بدراســات  الســابقة، ومقارنتهــا  النمــاذج  مــن خــالل دراســة 
النســائية اجلهاديــة األوروبيــة، فإنّنــا أمــام نتائــج واســتخالصات ترتبــط بطــرح ثــالث أســئلة 
رئيســة؛ األول عــن حتــول الوجهــة مــن القاعــدة إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، والثــاين عــن 
مقارنــة الســمات االجتماعيــة يف احلــاالت املدروســة، وأخــرياً مناقشــة مــا يســمى ابلعامــل 

الفرانكفوين.

585  Lizzie Dearden, Hasna Ait Boulahcen: Family of woman 
wrongly accused of suicide bombing say she was ‘murdered‘ 
during police raid, independent, 21 January 2016.

وحتــب  الكحــول  تشــرب  أبورواب:  انتحاريــة  عمليــة  تنفــذ  امــرأة  أول  املغربيــة"  "حســناء  586 قصــة 

احلفالت ومل تقرأ القرآن، الوسط البحرينية، 22 نوفمرب 2015، على الرابط:
http://www.alwasatnews.com/news/1048406.html

)      (

)      (
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أواًل- ملاذا تنظيم الدولة وليس القاعدة؟

خــالل  اجلهاديــة"،  "النســائية  منــو  يف  الرئيســة  األربعــة  األوروبيــة  للــدول  ابلنســبة 
األعــوام املاضيــة؛ وهــي بريطانيــا، فرنســا، بلجيــكا وأملانيــا. فــإّن مــن املالحــظ أبّن التوجــه 
لــدى األجيــال اجلديــدة مييــل إىل االلتحــاق بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وليــس للقاعــدة، 
وذلك يعود ألسباب متعددة يف مقدمتها االهتمام األكرب لدى تنظيم الدولة اإلسالمية 
ابســتقطاب النســاء، مقارنــة ابلقاعــدة، الــي حرصــت علــى إعطائهــم دوراً اثنــوايً، ومالــت 
الفتــاوى الدينيــة لديهــا، كمــا ذكــران ســابقاً، إىل عــدم جــواز هجــرة املــرأة مــن غــري "حمــرم"، 
واكتفاءهــا بــدور اثنــوي للمــرأة، مرتبــط بوصفهــا زوجــة مقاتل،علــى الرغــم مــن وجــود 

استثناءات، مثل مليكة العرود.

 أّمــا الســبب الثــاين يف توجــه اجليــل اجلديــد النســائي لتنظيــم الدولــة، وليــس للقاعــدة 
فيكمــن يف أّن تنظيــم الدولــة طــّور منظــوره لــدور املــرأة وخصــص جــزءاً كبــرياً مــن الدعايــة 
اإلعالميــة هلــا، واســتطاب ترويــج فكــرة اهلجــرة إىل أراضيــه بوصفهــا "الدولــة اإلســالمية 
املوعــودة"، وعــزف علــى الرمزيــة واملخيــال اإلســالمي مبهــارة، وعلــى موضــوع الشــهادة، 
وعلــى ثيمــة اهلويــة اإلســالمية، واملظلوميــة الــي يتعــرض هلــا املســلمون، والعــداء مــع الغــرب، 
للمواطنــني  اللغــات األصليــة  ذلــك ابســتخدام  اإلســالمية؛ كّل  الشــريعة  تطبيــق  وحلــم 

املسلمني يف الدول املعنية، اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واألوردية والرتكية وغريها.

  وابلرغــم مــن أّن غالبيــة الفتيــات الصغــريات اللــوايت ذهــن إىل هنــاك، تزوجــن، 
وترملــن، ومنهــن مــن تزوجــت مــرّة أخــرى، إالّ أّن وصفهــن بـ"عرائــس اجلهــاد" هــو تســطيح 
للظاهــرة، كمــا تؤكــد ذلــك مؤلفتــا دراســة "حــى تفرقنــا الشــهادة"؛ فالدوافــع احلقيقيــة 
للذهــاب تنقســم إىل دوافــع طــاردة )مــن أورواب( وجاذبــة )لــدى تنظيــم الدولــة(، وأغلبهــا 
ترتبــط بســؤال اهلويــة الدينيــة يف اجملتمعــات الغربيــة واحلداثيــة. تتمثّــل العوامــل الطــاردة، 
بعجــز بعــض اجملتمعــات الغربيــة عــن دمــج املســلمات يف جمتمعاهتــم، وشــعور املســلمني 
اجلاذبــة  تتمّثاللعوامــل  واإلســالمي، كمــا  العــريب  العــامل  جتــاه  الغربيــة  بعدائّيةالسياســات 
إبعــالن التنظيــم أنـّـه ميثــل اهلويــة اإلســالمية، وأبنـّـه يقيــم أحــكام الشــريعة اإلســالمية. لكــن 
مــن الضــروري أال نتجاهــل أيضــاً -عنــد احلديــث عــن دوافــع اهلجــرة- الســبب اإلنســاين، 
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الــذي يتمثــل مبــا حــدث، وحيــدث، يف ســوراي، إذ وجــدان كيــف أّن هــذا املدخــل العاطفــي/ 
األخالقــي، أخــذ حيّــزاً كبــرياً لــدى الفتيــات، بــل وكان مدخــاًل لوصــول دعايــة التنظيــم 

إليهن587.

  هنا، أييت دور العوامل األخرى الي يتحدث عنها اإلعالم، مثل عالقات احلب 
والــزواج والصداقــة كديناميكيــات الســتثمار الشــروط الرئيســية يف دفــع الفتيــات إىل هــذا 
اجملــال. لكــن مــن الصعوبــة تصــّور أن تقــدم واحــدة علــى تغيــري مســار حياهتــا والتــوّرط يف 
مغامــرة كبــرية، مــن دون عقيــدة وأســباب وشــروط ذاتيــة أخــرى، وهــي الــي ميكــن أن ترتبــط 
أبزمة اهلوية أو املشــاعر اإلنســانية، والشــعور بغياب العدالة على أكثر من صعيد، ســواء 

على صعيد السياسات العاملية أو حى يف التعامل مع املسلمني يف اجملتمعات الغربية.

اثنيًا- ما هي السمات االجتماعية؟

 الحظنــا مــن خــالل احلــاالت الســابقة وغريهــا، أن أغلــب اجليــل اجلهــادي اجلديــد 
مــن النســاء األوروبيــات، هــن مــن البنــات والفتيــات، وأّن مــا قــد تصــل نســبته إىل %90 
منهّن ال تتجاوز أعمارهّن 30 عاماً، وأغلبيتهّن ما دون الـ25 عاماً. فيما يبدو حضور 
الفتيــات املراهقــات، أو مــن هــن أقــل مــن 20 عامــاً، واضحــاً يف صلــب هــذه الظاهــرة، 

مثل سلمى وزهرة وخدجية شارمينا وشاميما، وزينب وغريهن.

توجــد يف أغلــب الــدول املدروســة نســبة مــن الفتيــات مــن "املتحــوالت"، اللــوايت 
اعتنقــن اإلســالم، يف فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا والســويد، وبلجيــكا وغريهــا مــن الــدول. ويف 
املقابــل فــإّن هنــاك نســبة كبــرية ممــن حيملــن اجلنســيات الغربيــة، لكــّن أصوهلــن مــن دول 
أخــرى، وأغلبهــن ولــدن أو أمضــني فــرتة طويلــة مــن طفولتهــّن إىل ســن املراهقــة والشــباب 

يف الدول األوربية، وليس يف دوهلن.

يف احلالــة الربيطانيــة جنــد أبّن النســبة الكبــرية )لــذوات األصــول غــري الربيطانيــة(، هــي 

587 Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit, p4-18. 

)      (
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الصومــال  )أثيوبيــا،  أفريقيــا  ومــن  وماليــزاي(،  بنغــالدش  ابكســتان،  )اهلنــد،  آســيا  مــن 
والســودان- إذا أخذان بعني االعتبار الطبيبات الربيطانيات- الســودانيات اللوايت حتدثن 
عنهــن يف فصــل العربيــات ســابقاً(. أّمــا يف فرنســا وبلجيــكا فــإّن أغلــب الفتيــات مــن 
املغــرب العــريب )اجلزائــر، املغــرب وتونــس(، فيمــا يغلــب علــى احلالــة األملانيــة   مــن األصــول 

األخرى- العرق الرتكي والقوقازي.

ال توجــد قاعــدة صلبــة للخلفيّــة االجتماعيــة تشــرتك فيهــا مجيــع احلــاالت، علــى 
صعيــد الغــى والفقــر واحلالــة االجتماعّيــة األســرية؛ لكــن ميكــن الوصــول إىل انطبــاع أويل 
أبّن هنالــك فرقــاً ملحوظــاً بــني احلالتــني الربيطانيــة مــن جهــة والفرنســية والبلجيكيــة مــن 
جهــٍة أخــرى، فأغلــب احلــاالت الــي قرأانهــا للفتيــات الربيطانيــات، هــن مــن عائــالت 
أســّر  ومــن  ملحوظــة،  بصــورة  اجلامعــة  أو  املدرســة  يف  ومتميــزات  الدخــل،  متوســطة 
متماســكة، معتدلــة، بدرجــة أو أبخــرى، وهنالــك عالمــات ملحوظــة علــى درجــة التميــز 
والذكاء.فنالحــظ أّن ســلمى وزهــرة كانتــا   بشــهادة املدرســة- علــى درجــة عاليــة مــن 
الطبيــة،  العلــوم  الشــهادات، وكانتــا تتجهــان حنــو  العديــد مــن  الــذكاء، وحصلتــا علــى 
واحلــال ال ختتلــف لــكل مــن خدجيــة وشــاميما وأمــرية؛ فهــن متميــزات يف املدرســة، وهلــن 
الــرواايت. يف حــني كانــت احلــال خمتلفــة يف  هــواايت ومواهــب، مثــل الرايضــة وقــراءة 
احلــاالت الــي اســتعرضناها يف كّل مــن بلجيــكا وفرنســا؛ فالنمــوذج يف الغالــب أســّر ممزقــة، 
وخالفــات عائليــة، وبيــوت رعايــة، انتقــال مــن النقيــض إىل النقيــض، كمــا هــي حــال حيــاة 

بومدين وحسناء بوحلسن، وبدرجة قريبة منهن من اجليل السابق، مليكة العرود.

كمــا إنّنــا جنــد اختالفــاً يف الديناميكيــات الفاعلــة يف عمليــة االنتقــال والتحــول إىل 
مســار النســائية اجلهاديــة، ففــي احلالــة الربيطانيــة لعبــت الصداقــات االجتماعيــة واألشــقاء 
واإلنرتنــت أدواراً فاعلــة يف التأثــري علــى الفتــاة، بينمــا نالحــظ درجــة أكــرب لعامــل احلبيــب 
أو الزوج يف احلالة الفرانكفونية، كما هي حياة بومدين، إيناس مدين، حسناء بوحلسن، 

وحى مليكة العرود.
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اثلثًا- هل هنالك أتثري للعامل الفرانكفوين؟ 

املقارنــة الســابقة بــني احلالتــني الربيطانيــة والفرانكفونيــة )فرنســا وبلجيــكا( تقــودان 
مباشــرًة إىل مــا مســي ابلعامــل الفرانكفــوين أو الرابــط الفرنســي الــذي طرحــه، بوضــوح كبــري، 
ميســريول  وكريســتوفر   William McCants ماكنتــس  ويليــام  مــن  كل 
Christopher Meserole، الباحثــان املتخصصــان يف احلــركات اإلســالمية، يف 
مؤسســة بروكينغــز لألحبــاث األمريكيــة، ويقصــدان فيــه أتثــري "الثقافــة السياســية الفرنســية" 
علــى انتشــار وصعــود احلــركات الراديكاليــة اجلهاديــة يف أوراب. فحــى وإن بــدا أبّن الرقــم 
البلجيكــي- علــى ســبيل املثــال- متواضــع، مقارنــُة حبــاالت أخــرى، إالّ أّن نســبة املتأثريــن 
تعــّد مرتفعــة، واحلــال أكثــر وضوحــاً يف  البلــد،  لعــدد املســلمني يف ذلــك  الفكــر  هبــذا 

فرنسا588.

يفســر الباحثــان املقصــود ابلثقافــة السياســية الفرنســية "النهــَج الفرنســي للعلمانيــة 
األكثــر عدائيــة جتــاه الديــن مــن النهــج الربيطــاين. ففرنســا وبلجيــكا، علــى ســبيل املثــال، 
مهــا الدولتــان الوحيــداتن يف أورواب اللتــان حتظــران النقــاب يف املــدارس العامــة. كمــا إهنمــا 
تصنيــف  أعلــى  علــى  اللــذان ال حيصــالن  الغربيــة  أورواب  دول  بــني  الوحيــدان  البلــدان 
الخنفــاض  تفســريات  تُقــّدم  ال  والــذي  "Polity"؛  مؤسســة  بيــاانت  يف  للدميقراطيــة 

املعدالت"589.

وممــا يتضافــر مــع مــا ذكــرانه ســابقاً عــن اخللفيــة االجتماعيــة، فــإّن التأثــري الفرانكفــوين   
ابلنســبة للباحثَــني- ال يقــف عنــد حــدود "العلمانيــة" الفرنســية، بــل يرتبــط أيضــاً بدرجــة 
االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي، إذ إّن كالّ مــن بلجيــكا وفرنســا تشــهدان معــدالت 

588  William McCants and Christopher Meserole, The French 
Connection
Explaining Sunni Militancy around the World, Foreign Affairs, 
24/3/2016.
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-24/french-
-connection

.Ibid 589

)      (

)      (
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مرتفعة من البطالة )10-30%( لدى الشباب املسلم، األمر الذي يزيد من احتماالت 
وفــرص التطــرف الفكــري. ويوضــح الباحثــان " وجــدان أبنَّ التفاعــالت بــني الفرانكفونيــة 
وبطالــة الشــباب وبــني الفرانكفونيــة والتحضــر علــى حــد ســواء، ُصنفــت مــن بــني أكثــر 
15 تفاعــاًل تنبؤيــة. هنــاك دعــم قــوي واســع هلــذه الفكــرة: انظــر التطــرف املنتشــر يف 
ضاحيــة مولينبيــك يف بلجيــكا، ومدينــة بونليــو يف فرنســا، ومنطقــة بنقــردان يف تونــس. لقــد 
أنتجت كل من هذه السياقات حصة غري متناسبة بشكل كبري من املقاتلني األجانب، 

وكل منها هي أيضاً منطقة حضرية مع معدل مرتفع للبطالة بني الشباب.

"وكمــا هــو احلــال مــع النتائــج يف الــدول الفرانكفونيــة عمومــاً، قمنــا بتخمــني ســبب 
العالقــة بــني السياســة الفرنســية والتحضــر والبطالــة بــني الشــباب والتشــدد الُســين. ونعتقــد 
أنــه عندمــا تكــون هنــاك أعــداد كبــرية مــن الشــباب العاطلــني عــن العمــل، ال بـُـّد أن مييــل 
بعضهــم إىل التطــرف. عندمــا يعيشــون يف مــدن كبــرية، يكــون لديهــم املزيــد مــن الفــرص 
للتواصــل مــع النــاس وتبــين القضــااي الراديكاليــة. وعندمــا تكــون هــذه املــدن يف البلــدان 
الناطقــة ابلفرنســية الــي تتبــى النهــج الفرنســي احلــاد للعلمانيــة، فــإنَّ الراديكاليــة الُســنية 

تكون أكثر جاذبية"590.

أاثرت مثــل هــذه الفرضيــة، الــي يقــّر الباحثــان أهّنــا حباجــة إىل مزيــد مــن الفحــص 
مــن زاواي  آخــرون  الباحثــني واملتخصصــني، ورّد عليهمــا  بــني  واالختبــار، جــداًل كبــرياً 
الفرانكفونيــة  الثقافــة  القــول أبّن  النســب واألرقام،ومنهــا  التشــكيك يف  متعــددة، منهــا 

تشّكل فقط 45% من الثقافة البلجيكية، مما يعترب خطأ يف التعميم591.

بعيــداً عــن مناقشــة االعرتاضــات واخلــوض يف اجلــداالت عــن العامــل الفرانكفــوين، 

.Ibid 590

وكذلــك: هــل مــن عالقــة بــني الثقافــة الفرنكفونيــة والتطــرف؟، صحيفــة الشــرق األوســط، 26 مــارس 
.2016

591  Olivier Decottignies, The French Disconnection Fran-
cophone Countries and Radicalization, Foreign Affairs, 12 
April 2016. At:
https://www.foreignaffairs.com/
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فــإّن مــا نالحظــه يف دراســتنا ونربطــه يف احلــاالت الــي حتّدثنــا عنهــا ســابقاً هــو مــا ميكــن 
الفرنســية  احلالتــني  يف  بــروزاً  األكثــر  اهلــواّييت"؛  بـ"العنــف  دراســتنا  يف  عليــه  نطلــق  أن 
والبلجيكيــة  الفرنســية  اجملتمعــات  طبيعــة  منهــا  عــدة،  أبمــور  مرتبــط  وهــو  والبلجيكيــة. 
وعالقتهــا ابلديــن، أو منــط العلمانيــة احلــاّد يف هــذه الــدول، مــا ينعكــس علــى اجملتمعــات 

وحالة الشباب فيها،  فماذا إذاً عن والعلمانية الربيطانية، األكثر تصاحلاً مع الدين؟

يف احلالــة الربيطانيــة وجــدان أّن التغــريات الــي حدثــت لــدى الفتيــات مل تكــن علــى 
صــورة انقــالابت عنيفــة يف اهلويــة، بــل كانــت أكثــر نعومــة وهــدوءاً، وإن كانــت النتيجــة 
هــي االجتــاه حنــو "الداعشــية"، إالّ أّن منــط حيــاة األســر والفتيــات كان متدينــاً وحمافظــاً، 
ومل يكن هنالك موقف عدائي من الدين، حى يف احلاالت املتحررة منه، كعائلة أقصى 
حممــود )العلمانيــة( مثــاًل. أّمــا يف احلالــة الفرنســية فســنجد أّن حيــاة بومديــن وبدرجــة أكثــر 
وضوحــاً حســناء بوحلســن ومليكــة العــرود انتقلــن مــن تطــرف هــواييت )متــاٍه كامــل مــع احليــاة 
الغربيــة واألوربيــة، بــل والبعــد عــن الديــن بصــورة كبــرية، مثــل شــرب الكحــول والتدخــني، 
وعالقــات الصداقــة واألغــاين، إخل.( إىل التشــدد الديــين املفاجــئ عمومــاً. ففــي البدايــة 
هويــة متطرفــة، مث هويــة مضــادة متامــاً، ورّد فعــل عنيــف جتــاه اهلويــة األوىل، الــي مثّلــت 
ابلنســبة للنســاء اجلهــادايت الفرنســيات رمزيــة احلداثــة والغــرب. وحــني انتقلــن إىل "اهلويــة 
الديــن،  عــن  والبعــد  الضيــاع  حالــَة  الســابقة  اهلــوايت  تلــك  مثلــت  املناقضــة،  الدينيــة" 

واملاضي الذي ترغب هؤالء النساء بنسيانه592.

592  قــارن ذلــك بـــ:  حممــد تركــي الربيعــو، أنثروبولوجيــون يف شــارع فولتــري: البحــث عــن ديناميــات 

احمللي يف "اجلهاد الفرنكفوين"، القدس العريب، 28 نوفمرب 2015.
)      (
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"إذا كنت غيورة؛ فمن ابتسامة الشهداء"
"عندما تكون جماهداً.. سيكون موتك عرساً"

"لو أننا عرفنا احلقيقة فعاًل، لركضنا إىل االنضمام إىل إخواننا يف اخلطوط 
األمامية من القتال"

Keonna Thomas من تغريدات األمريكية  كيوان ثوماس 

مقدمة
تبــدو أعــداد األمريكيــني واألمريكيــات املنخرطــني يف أتييــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
متواضعة وحمدودة، سواء من ذهبوا إىل سوراي والعراق، أو حاولوا، أو من اعتقلوا بتهمة 
أتييــده يف الــوالايت املتحــدة. إذ تشــري الســلطات إىل أّن حنــو 250 شــخصاً التحقــوا أو 
حاولــوا االلتحــاق ابلتنظيــم، جنــح منهــم ابلســفر مــا يزيــد علــى املائــة، وقتــل حنــو 20 

منهم593.

مبقارنــة هــذه األرقــام ابألرقــام األوربيــة جنــد أبّن الظاهــرة اجلهاديــة- الداعشــية يف 
أورواب أكــرب حجمــاً، مــن حيــث النســبة والتناســب، واالنتشــار والتأثــري، فوفقــاً لتقديــرات 
األمــم املتحــدة، فــإّن هنالــك حنــو 5000 أورويب، أو مقيــم يف أورواب، ذهبــوا إىل أماكــن 

القتال يف سوراي والعراق.

لكــن، ابلرغــم مــن احلجــم املتواضــع، رقميــاً، للظاهــرة يف الــوالايت املتحــدة، مقارنــة 
بــدول أخــرى، فــإّن هنالــك مؤشــرات مقلقــة ترتبــط ابرتفــاع حجــم النشــاط والتأثــري ألنصــار 

593 Ilana Freedman. Jihad: Understanding the Threat of the Is-
lamic State to America, The Center for Security Policy, Penn-
sylvania, 2016, p93-95.
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التنظيم، وازدايد دور النساء األمريكيات، أو املقيمات يف أمريكا، يف هذا التيار اجلهادي. 
وتتعدد أدوارهّن من التجنيد اإللكرتوين إىل الدعاية والدعم اللوجسي، واهلجرة واملغادرة 

إىل املناطق الي ُيسيطر عليها تنظيم "الدولة اإلسالمّية".

أخــذ تزايــُد دور النســاء أبعــاداً مهمــة لــدى مراكــز األحبــاث واإلعــالم األمريكيــة، 
وبّينت دراســة صادرة عن برانمج التطرف يف جامعة جورج واشــنطن )يف هناية ديســمرب/
كانــون األول 2015( أّن مــن بــني 71 شــخصاً مّت اعتقاهلــم يف الــوالايت املتحــدة بــني 
نســاء؛  هنالــك 10  فــإّن  ابلتنظيــم،  ارتباطهــم  علــى خلفيّــة  العامــني 2015-2014 
تعــود  التواصــل االجتماعــي،  علــى مواقــع  نشــط  ابإلضافــة إىل وجــود 900 حســاب 
ألمريكيــني أو مقيمــني يف أمــريكا.  وكشــفت الدراســة أبّن معــدل أعمــار املتأثريــن ابلتنظيــم 
هــو 26 عامــاً، وأّن املتأثّريــن ابلتنظيــم ينحــدرون مــن خلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة 

وخمتلفة، و يتوّزعون يف العديد من الوالايت األمريكية594.

ومــع أّن ظاهــرة التطــرف واإلرهــاب ليســت جديــدة متامــاً يف الــوالايت املتحــدة، إالّ 
أّن الدراســة املذكــورة ترصــد مؤشــرات جديــدة مقلقــة مرتبطــة خبصائــص ومســات املتأثريــن 
بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وتتمثــل يف أهّنــم غالبــاً أتثــروا ابلــدور احليــوي لإلنرتنــت، نتيجــة 
 Self-للنشــاط الدعائي للتنظيم، ومن مث فإهّنم قد اجتهوا إىل التطّرف بشــكل شــخصي
األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  يف  غالبــًا-  وعاشــوا    نشــؤوا  وأهّنــم   ،Radicalized
املتحولــني  ظاهــرة  الدراســة  تلــك  إىل  نضيــف  أن  وميكــن   .Home Grown

واملتحوالت من األمريكيني املسيحيني إىل اإلسالم بنسخته الداعشية595.

األمريكيــات،  الداعشــيات  اجلهــادايت-  ظاهــرة  مــن  ســنقرتب  الفصــل  هــذا  يف 
حتديــداً، ألّن أغلــب اجليــل اجلديــد هــو مــن املؤيديــن واملناصريــن لتنظيــم الدولــة اإلســالمية؛ 
وليــس للقاعــدة. وســنحاول اإلجابــة علــى ســؤال أساســي، وهــو مــا إذا كان اإلنرتنــت هــو 

594 Lorenzo Vidino and Seamus Hughes, Isis in America: From 
Retweet to Raqqa, Program on Extremism, the George 
Washington University, December 2015, p ix )the executive 
summary(. And p7.
595 Ibid, p 2-5.
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العامــل الرئيســي والوحيــد، ابلفعــل،يف جتنيــد األمريكيــات، أم أّن مثـّـة شــروطاً وظروفــاً هــي 
الي متنحه هذه السلطة الرمزيّة يف التجنيد والدعاية واإلقناع؟

اخــرتان مخســة منــاذج، يف هــذا الفصــل، لألمريكيــات الداعشــيات، أبدوار متعــددة 
ومتنوعــة، منهــّن مــن جنحــت يف الوصــول إىل أراضــي التنظيــم، ومنهــّن مــن حاولــت لكّنهــا 
فشــلت، ومنهــن مــن اعتقلــت لنيتهــا الذهــاب، ومنهــّن مــن تنحــدر مــن أصــول عربيــة 

وإسالمية، ومنهّن  متحّوالت أمريكيات من املسيحية إىل اإلسالم.

اإلعــالم  ووســائل  التطــرف  مكافحــة  مراكــز  إليهــا  تشــري  أخــرى  منــاذج  هنالــك 
األمريكيــة، مثــل كيــوان ثومــاس  Keonna Thomas، الــي اعتقلــت لدورهــا يف 
التجنيــد، ونيتهــا الذهــاب إىل أراضــي داعش596.ابإلضافــة إىل رضــوى عبــد الســالم، أم 
وقّــاص، الــي كانــت تــدرس اإلعــالم يف ســياتل، يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وشــّكلت 
األمريكيــني  وإقنــاع  للتنظيــم  الدعايــة  يف  التويــرت  علــى  حســاهبا  عــرب  فاعــاًل"  "عضــواً 
واألمريكيــات ابهلجــرة إليــه597. وكذلــك األمــر يف حالــة أليكــس الــي كانــت حتــت عمليــة 
التجنيــد مــن قبــل أنصــار التنظيــم، وحالــة الصوماليــات املراهقــات اللــوايت مت اعتقاهلــن يف 

596 http://www.counterextremism.com/extremists/keon-
na-thomas
597 Rawdah Abdisalaam identified as Seattle college student 
recruiting  for ISIS, the global dispatch, 15 May 2015. At:
http://www.theglobaldispatch.com/rawdah-abdisalaam-iden-
tified-as-seattle-college-student-recruiting-for-isis-11447/
and: Erica Wenig, Fun-Loving, American Girl Is Probably A 
Prolific Undercover Agent For ISIS, Daly Caller, 29 April 
2015. At:
http://dailycaller.com/2015/04/29/fun-loving-ameri-
c a n - g i r l - i s - p r o b a b l y - a - p r o l i f i c - u n d e r c o -
ver-agent-for-isis-investigation/
and: Senior female ISIS agent unmasked and traced to Seattle, 
counter jihad report, 30 April 2015. At:
https://counterjihadreport.com/tag/rawdah-abdisalaam/
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أملانيــا، بعــد أن غــادروا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف حماولــة للوصــول إىل األراضــي الــي 
ُيسيطر عليها تنظيم الدولة يف الرقة واملوصل. 

اتشفن مالك.. املرأة الغامضة
ُصدم ســكان مدينة ســان برانردينو San Bernardino، يف والية كاليفورنيا، 
أبخبار املذحبة الي وقعت يف مدينتهم، يوم األربعاء، 2 ديسمرب/كانون األول 2015، 
والي أدت إىل مقتل 14 شخصاً وجرح 21 آخرين، خالل احتفال إلحدى املؤسسات 
احلكوميــة املعنيّــة ابلبيئــة. لكــن الصدمــة الكــربى كانــت بعــد إعــالن الشــرطة قتــل منّفــذي 
اهلجــوم؛ ومهــا رجــل وزوجتــه، خــالل تبــادل إطــالق انر، بعــد ســاعات قليلــة مــن "اجملــزرة" 
الــي نّفذاها.وتبــني أّن لديهمــا طفلــة صغــرية ال يتجــاوز عمرهــا الـــ6 أشــهر؛ تركاهــا يف 

املنزل، مع والدة منفذ اهلجوم، قبل تنفيذ العملية598.

حظــي اهلجــوم، الــذي وصــف أبنـّـه األعنــف يف العقــود األخــرية، بعــد أحــداث 11 
ســبتمرب )قبــل وقــوع جمــزرة أخــرى خــالل األشــهر الســتة التاليــة هلــذا احلــادث يف ملهــى 
ومكتــب  األمريكيــة  اإلدارة  قبــل  مــن  ابهتمــام كبــري  أورالنــدو(599،  يف  للمثليــني  ليلــي 
التحقيقــات الفيدراليةـFBI،واإلعــالم واملراقبــني، نظــراً حلجــم اخلســائر البشــرية. وابلرغــم 
مــن قــدرة األجهــزة األمنيــة علــى حتليــل خيــوط العمليــة الرئيســة، ومعرفــة الزوجــني، ســيد 
فــاروق )أمريكــي اجلنســية(، وزوجتــه اتشــفني مالــك )ابكســتانية اجلنســية- حتمــل اإلقامــة 
األمريكيــة املشــروطة(، إالّ أّن هنالــك أســئلة بقيــت حمــرّية للجميــع، حــى اتريــخ إجنــاز هــذا 
الكتــاب، حــول الدوافــع الــي أدت إىل قيامهمــا هبــذه العمليــة، والطريقــة الــي مّت جتنيدمهــا 

هبا، ومن جّند اآلخر؛ الزوج أم الزوجة؟ ومى مّت ذلك؟ وكيف؟

ما يُثري االســتغراب هو الطريقة الي مّت هبا تنفيذ العملّية. إذ قام الزوجان املنّفذان، 
إبطــالق النــار علــى مجــع مــن احملتفلــني بنهايــة العــام، مث الذا ابلفــرار قبــل أن يتبــادال إطــالق 

598  انظــر: عــام علــى هجــوم ســان برانردينــو.. واشــنطن تكافــح ملنــع هجمــات "الــذائب املنفــردة"، 

الشرق األوسط اللندنية، 2 ديسمرب 2016.
)      (599 مقتل 50 شخصا يف جمزرة فلوريدا واملنفذ أفغاين، رويرتز، 12يونيو2016.

)      (



387 الفصل اخلامس: "الداعشيات األمريكيات".. إرهاب )السوشيال ميداي(

النــار مــع الشــرطة؛ وكاان يرتــداين الســرتات الواقيــة مــن الرصــاص. وتشــري التحقيقــات إىل 
أهّنما كاان خُيططان للقيام بعمليات أكرب حجماً من تلك العملية. 

وجــه الغرابــة   الــي يشــرحها خبــري يف ملفــات اجلرائــم واإلرهــاب يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة- يتمثــل يف وجــود زوجــني يف العمليــة معــاً، يتفقــان ويعــّدان معــاً الرتــكاب 
املذحبــة، أواًل، ووجــود امــرأة يف مثــل هــذا النــوع مــن العمليــات اثنيــاً، وهــي حالــة اندرة يف 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، مث حماولــة إظهــار حياهتمــا بصــورة طبيعيــة، إبجنــاب طفلــة 
صغــرية، تبعــد الشــبهات عنهمــا، ابلرغــم مــن وجــود مؤشــرات لــدى األمــن أبّن نواايمهــا 

بتنفيذ العملية كانت مبّكرة، منذ زواجهما، ورمبا منذ ارتباطهما ابخلطبة600.

وابلرغــم مــن أّن اتشــفني مالــك ليســت أمريكيــة، ومل تعــش طويــاًل هنــاك )وصلــت 
ــا نصّنــف هــذه العمليــة ضمــن  الــوالايت املتحــدة قبــل قرابــة عــام وبضعــة أشــهر(، إالّ أنّن
احلالــة األمريكيــة، ألّن مســرح العمليــة هــو الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، أواًل، وألهّنــا كانــت 
تقيــم هنــاك، اثنيــاً، وألنـّـه ال توجــد دالئــل مغايــرة علــى "جتنيدهــا" يف أماكــن أخــرى، اثلثــاً، 
مــا جيعــل اختيــار الــوالايت املتحــدة العتبــارات املــكان، وكذلــك ألّن زوجهــا وشــريكها يف 

العملية هو أمريكي الوالدة، والتنشئة واحلياة.

لغز اتشفن

ابلعــودة إىل اتشــفني مالــك، فــال توجــد تفاصيــل دقيقــة عــن شــخصيتها، وال عــن 
حياهتا االجتماعية، وال عن أســرهتا الصغرية، الي رفضت التحدث عموماً إىل اإلعالم. 
وكل مــا هــو متــاح مــن معلومــات هــو أهّنــا ابكســتانية، وابنــة ألســرة ثريــة، مــن مالّكــي 
األراضــي، ُولــدت يف مدينــة كارور الل ايســان، والــي تقــع علــى بعــد 480 كــم، يف 

اجلنوب الغريب للعاصمة إسالم آابد601.

600   Tashfeen Malik: who was the ‘shy housewife‘ turned San 
Bernardino killer?, The Gurdian, 6 December 2015. At:
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/06/tash-
feen-malik-who-was-the-shy-housewife-turned-san-ber-
nardino-killer
601  Pat St. Claire, Greg Botelho and Ralph Ellis,San Bernar-
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ُولــدت اتشــفني يف ابكســتان يف 14يوليــو/ متــوز 1986، لكــن والدهــا غــادر مــع 
أســرته للعمــل يف الســعودية، يف األعــوام األخــرية مــن مدرســتها. مث انقطعــت عالقتهــم 
بعائلــة والدتــه الكبــرية )نتيجــة خــالف يف املــرياث(، وعــادت اتشــفني إىل مدينــة مولتــان 
Multan، يف وســط ابكســتان يف العــام 2007، لتــدرس الصيدلــة يف جامعــة هبــاء 

الدين زكراي هناك، وبقيت إىل أن ختّرجت يف العام 2012602.

مل تُعــرف اتشــفني، خــالل تلــك الفــرتة آبراء متطرفــة، بــل تذكــر إحــدى زميالهتــا، 
أبهّنــا كانــت متضــي وقتــاً طويــاًل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، والدردشــة، وال تصلــي 
الصلــوات اخلمــس. فيمــا يذكــر أحــد أســاتذهتا أبهّنــا كانــت ترتــدي احلجــاب، وال تبــدو 
عليهــا آاثر التطــرف، وهــي خجولــة، ومشــغولة يف الدراســة يف أغلــب األوقــات. بينمــا 

يصفها آخرون أبهّنا كانت انطوائية خالل تلك الفرتة.

يف العــام 2013 ســّجلت اتشــفني يف معهــد اهلــدى الــدويل، وهــو معهــد معــروف 
يف مولتــان، يــدرس العلــوم الدينيــة للطالبــات، ويّتســم ابلفكــر احملافــظ، وإن كان مســؤولوه 
يؤكــدون أبنّــه ال حيــث علــى العنــف وال يشــّجع عليــه. واســتمرت اتشــفني ابرتيــاد املعهــد 
يف الفرتة ما بني أبريل/نيسان 2013 إىل مايو/ أاير 2014، لكنها مل تتابع حضورها، 

ألهّنا سافرت إىل السعودية للزواج ابلسيد فاروق خالل تلك الفرتة603.

بــدأ بعــض أصدقائهــا يالحظــون عالمــات التشــدد الديــين عليهــا يف الســنة األخــرية 
هلــا يف ابكســتان، إذ ارتــدت اخلمــار، غطــاء الوجــه، بعــد أن كانــت تكتفــي ابحلجــاب، 

dino shooter Tashfeen Malik: Who was she?, CNN, 8 De-
cember 2016. At: 
http://edition.cnn.com/2015/12/06/us/san-bernardino-shoo-
ter-tashfeen-malik/
602 Turkewitz, Julie; Mueller, Benjamin"Couple Kept Tight 
Lid on Plans for San Bernardino Shooting".The New York 
Times.Retrieved December 3, 2015.
603  Pat St. Claire, Greg Botelho and Ralph Ellis,San Bernar-
dino shooter Tashfeen Malik: Who was she?, op. cit
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مواقــع  علــى  طويلــة  أوقــااتً  متضــي  وكانــت  الدينيــة،  آرائهــا  حــّدة يف  أكثــر  وأصبحــت 
التواصــل االجتماعــي. ووفــق هــذا التقديــر الزمــين فــإّن هــذه العالمــات ظهــرت بعــد تعّرفهــا 
علــى ســيد فــاروق علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا يعــزز فرضيــة أّن االثنــني 

تباداًل تعزّيزهذه األفكار اجلهادية بشكل مشرتك، بنوع من التأثري املتبادل604.

فــاروق  الســيد  علــى رضــوان  تعّرفــت  فــإّن اتشــفني  األمريكيــة  للتحقيقــات  فوفقــاً 
)مواليــد 1987/7/13( يف أوائــل العــام 2013، مــن خــالل موقــع تواصــل اجتماعــي 
للراغبــني يف الــزواج )iMilap.com(، وأهّنمــا التقيــا شــخصياً يف الســعودية، خــالل 
رحلــة احلــّج، الــي قــام فــاروق هبــا أواخــر ذلــك العــام. مث إنّــه عــاد إىل الســعودية يف بدايــة 
العــام 2014، وقــام ابلــزواج مــن اتشــفني، يف حفــل إســالمي يف الســعودية. مث عندمــا أمت 
إجــراءات أتشــرية الــزايرة )الفيــزا( هلــا، انتقلــت معــه إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وأقامــا 
حفــاًل  صغــرياً )يف شــهر آب/ أغســطس 2014( إلشــهار الــزواج، يف املركــز اإلســالمي 
River Side Islamic Center، اجملــاور لألحيــاء الــي عــاش فيهــا فــاروق، منــذ 

طفولته إىل عمله؛ وحى حلظة تنفيذ العملية، الي مّتت أيضاً يف اجلوار605.

 مل ختتلــط اتشــفني ابجملتمــع احمللــي كثــرياً. والحــظ مديــر املركــز اإلســالمي، الــذي 
 River شــهد زواجهمــا، أّن زوجهــا فــاروق، كان يــداوم علــى الصــالة يوميــاً يف مســجد
Side، يف حــني ُوصفــت اتشــفني أبهّنــا كانــت ربـّـة منــزل خجولــة، حمافظــة، وعاشــت يف 
منــزل مــع والــدة فــاروق، الــي كانــت تســكن يف جــزء مســتقل مــن املنــزل. وأجنــب الزوجــان 

604 Shashank Bengali and Aoun Sahi, Where San Bernardino 
shooter Tashfeen Malik went to school to learn about Islam, 
Los Angeles Times, 7 December 2015. And From ‘housewife‘ 
to mass shooter: Friends say Tashfeen Malik‘s life took a de-
vout turn, The Associated Press, 6 December 2015. 
605  Masood, Salman; Walsh, Declan, "Tashfeen Malik Atten-
ded Conservative Religious School in Pakistan". The New 
York Times, 7 December 2015.
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طفلتهما يف منتصف العام 2015، أي قبل قرابة 5 أشهر من تنفيذ العملية606.

من جّند من؟!

ما يزال الســؤال املتداول يف حماولة استكشــاف الفجوات املفقودة يف قصة اتشــفني 
وفاروق وعمليتهما اإلرهابية هو: من جّند اآلخر منهما؟

هنالــك مــن يتحــدث عنهــا بوصفهــا هــي مــن قــام بتجنيــد زوجهــا، والتأثــري عليــه، 
واملشــاركة يف التخطيــط للعمليــة، نظــراً الشــرتاكها يف العمليــة، والتزامهــا الديــين، واملــدة 

القصرية الي أمضتها يف أمريكا مع زوجها.

ويف املقابــل، فــإّن مــن يعيــد قــراءة الظــروف احمليطــة حبيــاة فــاروق، ســيجد أبنّــه مــن 
مواليــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ولــد يف شــيكاغو، وأهنــى البكالوريــوس يف البيئــة مــن 
جامعــة كاليفورنيــا، يف العــام 2007، مث عمــل مباشــرة بقســم الصحــة العامــة، مفتشــاً 
الــوالايت  للغــذاء، ومّت تثبيتــه بوظيفتــه يف مرحلــة الحقــة، فحياتــه أبكملهــا كانــت يف 

املتحدة.

حــاول فــاروق إكمــال دراســة اهلندســة البيئــة بعــد ذلــك، لكنــه ســجل ملــدة حمــدودة 
عــاش طفولــة  لكنــه  الرمايــة.  هواايتــه  ومــن  الصــالة،  علــى  يكملهــا، وكان حمافظــاً  ومل 
مضطربــة، بســبب العنــف املنــزيل الــذي كان والــده ميارســه جتــاه والدتــه، وتشــري بعــض 
التقاريــر الصحافيــة )اســتناداً إىل أوراق قضائيــة( إىل أّن والــده كان مدمنــاً علــى الكحــول، 
ممــا أدى إىل مشــكالت عائليــة عديــدة، وإىل عالقــة غــري مســتقرة بــني فــاروق ووالــده. وقــد 

606  Thomas, Dexter, "San Bernardino shooting suspect sto-
pped attending mosque two years ago". Los Angeles Times.13 
December 2015. And:
From ‘housewife‘ to mass shooter: Friends say Tashfeen Ma-
lik‘s life .took a devout turn, op.ci. at:
http://mashable.com/2015/12/06/tashfeen-malik-san-bernar-
dino-shooter-religious/#HN.JfIOGH8qw
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هربــت أّمــه مــع أبنائهاالثالثــة مــن املنــزل، مــا يفّســر لنــا ملــاذا والدتــه كانــت تعيــش معــه ومــع 
زوجتــه يف منــزل مســتأجر مــن طابقــني، فهــي مل حتصــل علــى الطــالق، لكّنهــا كانــت 

منفصلة قانونياً عن أبيه، منذ العام 2009607.

وكان فــاروق، ابلرغــم مــن التزامــه يف املســجد، بعيــداً عــن أي عالقــة وثيقــة ابجلاليــة 
املســلمة هنــاك، وفــق بعــض الشــهود، وكان والــده قــد تنّصــل مــن تصرحيــات لصحيفــة 
إيطالية )بعد احلادثة( ذكر فيها أّن ابنه يشارك تنظيم الدولة اإلسالمية أيديولوجيته608.

ومــع أّن تنظيــم الدولــة اإلســالمية أعلــن مســؤوليته عــن العمليــة، وذكــر يف بيــان لــه 
أبّن منفذيهــا فــاروق واتشــفني مهــا مــن أنصــار الدولــة اإلســالمية609، إال أّن وصفــه هلمــا 
بـ"األنصــار" يتضّمــن أبهّنلــم يعتربمهــا أعضــاء رمسيــني، وفيــه إشــارة إىل "اســتلهامهما" أفــكار 
التنظيــم، خاّصــة وأّن احملققــني مل جيــدوا روابــط أو أدلــة قويــة تؤكــد أبهّنمــا تلقيــا تعليمــات 

خارجية، أو نّسقا العملية مع تنظيم الدولة أو طرف آخر.

املالحــظ أنـّـه بعــد مــرور أكثــر مــن عــام )حــى اتريــخ كتابــة هــذا الفصــل( علــى تلــك 
العمليــة، فــإّن التنظيــم مل ينتــج أفالمــاً خاصــة عــن منّفذيهــا، كمــا حــدث يف عمليــات 
أخــرى، وقعــت يف أورواب مثــاًل. وال يوجــد مــا يثبــت عالقتهمــا الرمسيــة بتنظيــم الدولــة، 
ســوى إعــالن اتشــفني قبــل مقتلهــا، عــرب حســاب آخــر علــى موقــع الفيــس بــوك، مبايعتهــا 
لزعيــم التنظيــم أيب بكــر البغــدادي، مــا يؤّكــد فرضيــة أهّنمــا قامــا ابلعمليّــة بصــورة اختياريــة، 

607  Glum, Julia "San Bernardino Suspect Syed Farook‘s Trou-
bled Childhood: Father Was Alcoholic, Mother Alleged Do-
mestic Abuse In Court Papers". International Business Times, 
3 December  2015.
608  Hamilton, Mattm, "San Bernardino shooting suspect 
endured turbulent home life, according to court documents". 
Los Angeles Times.Retrieved, 2 December 2015.
609  مث عــادت إذاعــة البيــان الناطقــة ابســم التنظيــم لوصفهمــا أبهنّمــا مــن جنــود الدولــة، ممــا تســبب 

بغموض لدى احملقيني األمريكيني حول العالقة الدقيقة بينهما وبني التنظيم. 
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أو على طريقة "الذائب املنفردة"610.

إالّ أّن مديــر مكتــب التحقيقــات الفدراليــة األمريكيــة الـــFBI، جيمــس كومــي، ذكــر 
مــن التحليــل املنطقــي حلالــة اتشــفني  الحقــاً يف تصرحيــات مهمــة، وهــي األكثــر قــرابً 
أّن اتشــفني مالــك والســيد  إليهــا احملققــون، متيــل إىل  الــي توصــل  النتائــج  أّن  مالــك، 
فاروق،قــد تبّنيــا، كّل علــى حــدة، األفــكار الراديكاليــة عــرب شــبكة اإلنرتنــت، بصــورة ذاتيــة 
Self-Radicalized، وأهّنمــا تعارفــا علــى بعضهمــا يف بــداايت العــام 2013، مــن 
خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي للراغبــني يف الــزواج، واكتشــفا أهّنمــا حيمــالن األفــكار 
اجلهادية نفسها، وذلك قبل ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية، وإعالنه اخلالفة الحقًا611.

تبــدو هــذه الفرضيــة متّســقة مــع مــا هــو متــاح مــن املعلومــات عــن شــخصيتهما، 
فكالمهــا متديّــن، حمافــظ، ومــن الواضــح أّن التفاهــم علــى األفــكار اجلهاديــة بينهمــا، بــدأ 

منذ تواصلهما عرب اإلنرتنت يف العام 2013.

مــع ذلــك، فــإّن هــذه الفرضيــة ال جتيــب علــى أســئلة رئيســة عــن اتشــفني مالــك 
وحالتهــا، مــا الــذي نقلهــا إىل الفكــر املتشــدد، هــل هــي املواقــع اجلهاديــة؟ أم هــي ظــروف 
اجلهاديــني  ابنتشــار  معروفتــان  دولتــان  الســعودية، وكالمهــا  أو  الباكســتان  موجــودة يف 

ونشاطهم امللحوظ؟!

610  Doug Stanglin and Kevin Johnson, FBI: No evidence San 
Bernardino killers were part of a cell, USA TODAY,5 De-
cember 2015. 
611  Baker, Al; Santora, Marc, "San Bernardino Attackers Dis-
cussed Jihad in Private Messages, F.B.I. Says". The New York 
Times,15 December 2015.
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االقرتاب من النموذج

ابلعــودة مــرّة أخــرى إىل اتشــفني ونشــأهتا وحياهتــا وتعليمهــا؛ فــال يــزال الغمــوض 
حُييــط مبفاصــل كثــرية مــن حياهتــا حيــول بيننــا وبــني رســم صــورة قريبــة عــن هــذا النمــوذج 
وفهمــه، فنحــن نتحــدث عــن فتــاة ابكســتانية، مــن عائلــة ثريــة، درســت الصيدلــة، انتقلــت 
أســرهتا مــن ابكســتان إىل الســعودية، مث عــادت وهــي يف الـــ21 مــن عمرهــا إىل ابكســتان 
للدراســة يف اجلامعــة. وهنــاك، مل تظهــر أي أنشــطة متطرفــة، لكّنهــا كانــت انطوائيــة، وفــق 

بعض األوصاف.

أو  الســعودية،  يف  اإلرهــاب  أو  ابلتشــدد  تدينهــا  واثئــق  أو  ســجالت  توجــد  ال 
ابكســتان. وحــى عندمــا قدمــت لتأشــرية الدخــول للــوالايت املتحــدة، وللحصــول علــى 
اإلقامــة الدائمــة الحقــاً )وكانــت قــد حصلــت عليهــا قبــل شــهور مــن تنفيــذ العمليــة( مل 
يظهــر يف ســجالهتا األمنيــة أي إشــارات أو عالمــات تطــّرف جتعالملوظفــني يــرتددون يف 
منحهــا اإلقامــة؛ فــكل شــيء كان يبــدو طبيعيــاً أو كمــا خلــص والدهــا حمــاواًل تفســري مــا 

حدث هلا بـ"العلم عند هللا"!612

مــن الواضــح، إذاً، أّن التغــرّي بــدأ عمليــاً يف العــام 2013، وتعــّزز مــع تعّرفهــا علــى 
فــاروق علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي، وكان االثنــان قــد بــدءا الطريــق حنــو الراديكاليــة؛ 
ولــو كان هنالــك اختــالف بينهمــا، ملــا جــرى التوافــق الســريع، حــى وصــال   كمــا توصلــت 
حتقيقات املباحث الفدرالية- إىل احلديث عن اجلهاد، قبل أن خيطبا رمسياً، ويتزوجا!613

612  Richard A. Serrano, Brian Bennett and Corina Knoll, 
Father of San Bernardino shooter Tashfeen Malik condemns 
daughter‘s actions, Los Angeles Times, 10 December 2015. 
At:
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-father-san-ber-
nardino-shooter-tashfeen-malik-condemns-daughters-
actions-20151210-story.html
613  Adam Goldman, Mark Berman and Missy Ryan, San Ber-
nardino shooter‘s former neighbor who  bought rifles is coop-
erating with authorities, The Washington Post, 10 December
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تــزال مثّــة "حلقــة مفقــودة" مرتبطــة بشــخصية اتشــفني؛ فيمــا إذا كانــت هــي  ال 
الطــرف األقــوى، الــذي أثّــر علــى فــاروق، وأقنعــه ابلقيــام ابلعمليــة، وفرضــت شــخصيتها 
عليــه، أم أنـّـه كان الطــرف األقــوى يف املعادلــة، وأقنعهــا بتنفيــذ العمليــة، ورتّــب هلــا، وأقحــم 

زوجته فيها؟!

أريل براديل.. البحث عن اهلوية
أريــل بــراديل Ariel Bradley مــن مدينــة تشــااتنوغا، يف واليــة تينيســي، مــن 
مواليــد 1 ســبتمرب/ أيلــول 1985، الثالثــة بــني مخســة أشــقاء وشــقيقات. والدهــا يعمــل 
يف مصنــع كــوكا كــوال، ووالدهتــا ربـّـة منــزل، متدينــة جــداً، ملتزمــة بتعاليــم أصوليــة مســيحية، 
وربّــت أبناءهــا علــى ذلــك، وحرمتهــم مــن التعليــم املدرســي، وكانــت تعّلمهــم يف املنــزل 
homeschooled Christian، خشــية مــن أتثرهــم ابألفــكار األخــرى، كمــا 

حّللت أريل نفسها الحقاً!614

عانــت أريــل مــع أشــقائها مــن الفقــر، وعاشــت مــع عائلتهــا يف بيــت متواضــع يف 
بلــدٍة تبعــد قرابــة 20 دقيقــة عــن تشــااتنوغا، و كانــت تصــف حالــة الفقــر ابلقــول أهّنــا مل 
تكــن تتذكــر كيــف هــو طعــم احلليــب، وهــي صغــرية. ابإلضافــة إىل التوتــر الدائــم بينهــا 
وبــني والدهتــا، فــإّن طفولتهــا مل تكــن   ابلضــرورة- ســعيدة، بســببالفقر، واحلرمــان، والتشــدد 

الديين، وعدم السماح هلا ابلذهاب إىل املدرسة.

مُيكــن القــول أبّن والدهتــا، هــي "العقــدة الرئيســة" يف قصــة أريــل، الــي عانــت كثــرياً 
مــع الرتبيــة الصارمــة هلــا، مــا أّدى إىل أتخرهــا يف الكتابــة والتعلّــم، حــى أصبحــت يف 

614  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, BuzzFeed News Report-
er,21 July, 2015. At:
https://www.buzzfeed.com/ellievhall/woman-journey-from-
cha t t anooga- to- i s i s ?u tm_te rm=.e rD7gMMwM#.
gqrdAZZ0Z
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العاشــرة مــن عمرهــا. فكانــت لديهــا مشــكالت يف هتجئــة الكلمــات، ويف التعلّــم، بســبب 
والدهتــا، فيمــا كان والدهــا غائبــاً عــن املنــزل أغلــب الوقــت، لكنــه كان أكثــر هــدوءاً يف 

تدينه وتعامله مع أطفاله.

متــّردت أريــل علــى والدهتــا منــذ ســّن مبّكــرة، فهربــت مــن املنــزل يف الـــ15 أو الـــ16 
من عمرها، وانتقلت عرب عالقات متعددة من "األصدقاء- العّشــاق ، وشــركاء الســكن 
املختلفــني، وعملــت يف أعمــال خمتلفــة قليلــة األجــر، فعملــت يف مشــاتل، ومقــاٍه، وكان 

نقص تعليمها سبباً رئيساً يف اخنفاض أجرهتا، وعدم استقرارها يف عمل معني615.

املالحظــة الرئيســة لــدى أغلــب أصدقائهــا عــن شــخصيتها، هــي أهّنــا علــى الرغــم مــن 
أهّنــا غــادرت املنــزل مبّكــراً، وابلرغــم كذلــك مــن اعتمادهــا علــى نفســها يف أتمــني تكاليــف 
حياهتــا، فأهّنــا كانــت دومــاً تتأثــر بصديقهــا- العشــيق، وتربــط نفســها بــه بصــورة وثيقــة، 
وكأهّنــا تتكــّون بــه، وتدخــل حتــت جلــده، وتتماهــى معــه، حــى تصبــح جــزءاً منــه، وقــد 
وصفتهــا إحــدى صديقاهتــا أبهّنــا "كاإلســفنجة"، يف عالقتهــا أبصدقائهــا املقربــني، تعيــش 
عــادة مــع شــركاء يف املنــزل، ســواء كان صديقــًا- عشــيقاً أو صديقــات؛ إذا كانــت يف 

مرحلة ال يوجد فيها عالقات ارتباط وعشق616.

تقّلبــت أريــل يف حياهتــا وأفكارهــا خــالل عشــرة أعــوام )منــذ أن تركــت منزهلــا(. فتــارًة 
تصبــح أريــل انشــطة تدافــع عــن العدالــة االجتماعيــة، وحقــوق املعلمــني، واترًة أخــرى 
تدافــع عــن املــرأة، مث أصبحــت اشــرتاكية تدعوهلــذه الثقافــة مــع أصدقائهــا، وتصــف نفســها 
يف وقــٍت آخــر ابمللحــدة، وتتحــّول إىل نباتيــة، فقــد كانــت دائمــاً يف حركــة ونشــاط حبثــاً 
عن ذاهتا وهويتها. مل تعرف شخصيتها وال حياهتا وال عواطفها طعم االستقرار والراحة، 

615 ibid, and LAUREN Mcmah.The transformation of former 
devout Christian Ariel Bradley,30 July, 2015. At: 
http://www.news.com.au/technology/online/social/
the-transformation-of-former-devout-christian-ari

616  LAUREN Mcmah,The transformation of former devout 
Christian Ariel Bradley, op.cit.

)      (

)      (

http://www.news.com.au/technology/online/social/the-transformation-of-former-devout-christian-ariel-bradley/news-story/b3ea65ba6b1bbfa48525d1879d9b7472
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بصورة دائمة أو طويلة األمد، خالل تلك السنوات. 

عاشــت حيــاة متحــّررة مــن أي قيــود، فكانــت تشــرب الكحــول بكثــرة، وتعاطــت 
املخــدرات، واملاريغــواان، وهلــا رســم اتتــو علــى كتفيهــا، مل تكــن حياهتــا، كمــا وصفتهــا 
الحقاً، ابلرغم من هذا النشاط وتلك احليوية، حياة سعيدة، وبقيت احلال كذلك617.

 ومل تثبــت علــى عالقــة دائمــة مــع شــباب خــالل تلــك املرحلــة، حــى أهّنــا محلــت يف 
العام 2009، وأجهضت من دون أن خترب صديقها )والد اجلنني( بقيامها ابإلجهاض، 
مث انتقلــت   بعــد ذلــك- إىل احليــاة مــع شــقيقها وصديقــه يف شــقتهما، وعملــت معهمــا 
يف مطعــم للبيتــزا يف اجلامعــة، ميلكــه ويديــره شــاب مســلم، ســرعان مــا وقعــت أريــل يف حبــه 
والتعلّــق بــه، لكنّــه أخربهــا الحقــاً أبنـّـه ال يســتطيع أن يطــّور تلــك الصداقــة أكثــر مــن ذلــك 
احلــّد، ألنــه مســلم، مــا جعلهــا تعتقــد أّن قصــده أبّن الديــن هــو العائــق بينهمــا، وهــو األمــر 

الذي نفاه مالك املطعم )الحقاً(، أو شعر أبهّنا أسأت فهم كالمه.

رفْــُض صاحــب املطعــم االقــرتان هبــا، ابلرغــم مــن حبهــا لــه، كان مبثابــة "نقطــة حتــول" 
أو صدمــة هلــا دفعهــا إىل أن تقــرأ عــن اإلســالم، مــن خــالل اإلنرتنــت، فبــدأت تغــري يف 
مالبسها وسلوكها، خالل فرتة قصرية، إىل أن وصلت يف حبثها إىل بداية قناعات دينية 
جديدة. فقد وجدت إحدى الصحافياتEllie Hall، الي أجرت حتقيقاً استقصائياً 
متميــزاً مطــواًل عــن أريــل )ملوقــع BuzzFeed News( أبهّنــا طــرح ســؤااًلعلى أحــد 
املواقــع اإللكرتونيــة اإلســالمية: فيمــا إذا كان جيــوز للفتــاة أن تتحجــب قبــل أن تدخــل 

اإلسالم، إذا كانت حباجة إىل مزيد حبث لتتأكد من قناعاهتا به؟ 618

مل يطــل األمــر، إذ بــدأت ابالقــرتاب مــن املســجد واملســلمات هنــاك، والتعــرف علــى 
حياهتــن، وعلــى الديــن اإلســالمي، مث مّت إشــهار إســالمها يف املســجد يف ربيــع العــام 
2011، بعدمــا دعــت شــقيقها ومالــك املطعــم الــذي تعمــل بــه ليكونــوا شــهوداً علــى 
اعتناقهــا اإلســالم، وعانقتهــا املســلمات احلاضــرات، فــكان دخوهلــا يف اإلســالم مرحلــة 

617  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, op,cit.
618  ibid

)      (
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جديدة يف حياهتا املتقّلبة!

املفاجــأة كانــت، حــى للنســاء املســلمات، أّن أريــل اختــارت النســخة املتشــددة مــن 
اإلســالم، وأرادت أن تعيــش كمــا عاشــت نســاء الرســول يف أزمنــة قدميــة. فغــرّيت حياهتــا 
وعالقاهتــا وفقــاً لإلميــان اجلديــد، وبــدأت تطبــق تلــك اآلراء علــى حياهتــا اخلاصــة، كمــا أهّنــا 
بــدأت تقضــي وقتــاً أطــول علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، خباصــة مواقــع الــزواج، لتقــرتن 
برجل مســلم، وقد حدث أن جاء أحدهم إىل منزهلا، حبضور شــقيقها، وكان أكرب منها 

عمراً، وعرض عليها الزواج، لكنها رفضت619.

بشــقيقها  علــى عالقتهــا  أثّــر  مــا  وأفكارهــا،  عاداهتــا  وغــرّيت  احلجــاب،  ارتــدت 
وصديقــه يف الشــقة. مثّدفعهــا هــذا التحــّول إىل االنتقــال إىل منــزل شــقيقتها املتزوجــة، وقــد 
الحظــت األخــرية أّن وقــت أريــل كّلــه ينحصــر بــني املطعــم والفيــس بــوك، حــى وجــدت 
شــخصاً )يف هنايــة أغســطس/أب 2011(، بــدأت تتعــرف عليــه يف موقــع "نصــف ديننــا" 
Half our Deen )للراغبــني مــن املســلمني واملســلمات امللتزمــني ابلــزواج(، وهــو 
ايســني حممــد، أصغــر منهــا أبربعــة أعــوام )22 عامــاً(، عراقــي، والــده مــن أصــول فلســطينية 
وأمــه لبنانيــة، يعيــش كالجــيء يف الســويد، وال حيمــل اجلنســية الســويدية. واســتمرت يف 
احلــوار معــه والتعــرف عليــه، حــى قــّرر االثنــان اخلطبــة. لكــن مل تكــن توجــد لــه أي صفحــة 
علــى الفيــس بــوك أو مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومل جيــد أصدقاؤهــا أي صــورة لــه، مــا 
جعلهــم يراتبــون يف شــخصيته وأهدافــه مــن االرتبــاط أبريــل، فطلبــت منــه إرســال صــورة 

وحيدة، ألّن أصدقاءها يودون رؤيتها!

بعــد ثالثــة شــهور مــن احلــوار عــرب الواتــس آب، قــّرر ايســني حممــد االرتبــاط هبــا، 
فوافقــت، ومت إعــالن اخلــرب علــى موقــع نصــف ديننــا، بوصفــه قصــة جنــاح. فــور قرارهــا 
اخلطبــة منــه، قطعــت أريــل عالقتهــا أبصدقائهــا الذيــن عارضوهــا يف ذلــك، وقــررت العــودة 
إىل منــزل والديهــا يف حماولــة إصــالح العالقــة بينهــا وبينهــم، بعــد أن قاطعوهــا ابلكليــة 

مبجرد أن أعلنت إسالمها.

وفــور موافقتهــا علــى قــرار االرتبــاط بــه، طلــب منهــا ايســني حممــد االلتــزام أبمــور 

619 Ibid)      (
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متعــددة، كزوجــة مســلمة، مثــل تغيــري نوعيــة مالبســها لتصبــح أكثــر مالءمــة ملــا يعتقــد أبهّنــا 
التعاليــم الدينيــة، وعــدم احلديــث مــع أصدقــاء- ذكــور إالّ مــن أفــراد العائلــة القريبــني منهــا 
متامــاً، عــدم االســتماع إىل املوســيقى؛ وهــو مــا كان حمــزانً ألصدقائهــا ألهّنــا كانــت عازفــة 
جيتــاز، وموهوبــة يف الغنــاء. كل تلــك املطالــب كانــت قبــل الــزواج، مــا كان ابلنســبة 

ألصدقائها مؤشراً سيئاً على املرحلة اجلديدة هلا620.

غادرت أريل إىل السويد، يف 21 ديسمرب/كانون األول 2011، للزواج بياسني، 
وهنــاك اقــرتان، مث عــادت بعــد أســابيع إىل مدينتهــا ومنــزل عائلتهــا، لكنهــا كانــت ترتــدي 
العبــاءة، مــا فاجــأ احمليطــني هبــا، وقالــت هلــم إّن هــذا اللبــاس الــذي يفضلــه زوجــي، وعــادت 
إىل العمــل يف املطعــم، لكــّن زوجهــا طلــب منهــا حــذف كل أصدقائهــا الذكــور، حــى 
املســلمني مــن صفحتهــا علــى الفيــس بــوك، وإزالــة كل صورهــا، ألّن ذلــك غــري جائــز 

ابلشرع، وفعلت ما طلبه منها.

عــادت مــرة أخــرى للســويد، ملــدة ثالثــة أشــهر تقريبــاً، مث عــادت يف منتصــف العــام 
2012 ملدينتهــا، وكانــت حامــاًل اببنتهــا أمينــة، لتنجبهــا يف الــوالايت املتحــدة، وتســتفيد 
مــن اخلدمــات الطبيــة هنــاك. وكان غريبــاً للعائلــة واألصدقــاء عــدم حضــور ايســني لــوالدة 
ابنتــه، األمــر الــذي فّســرته أريــل ألصدقائهــا بعــدم منحــه أتشــرية دخــول مــن قبــل احلكومــة 

األمريكية.

أمضــت أمينــة أغلــب تلــك الفــرتة يف منــزل عائلتهــا، وكانــت بعيــدة عــن أصدقائهــا، 
األول  ديســمرب/كانون    8 يف  أمينــة،  أجنبــت  أن  إىل  اجلمعــة،  خطبــة  غالبــاً  وحتضــر 
2012، ومكثت أشهر قليلة يف مدينتها، مث غادرت اثنيًة إىل السويد. وبعدما وصلت 
هنــاك تفاجــأ اجلميــع مــن أصدقائهــا األمريكيــني أبهّنــا ألغــت حســاابهتا علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعي،وغابت أخبارها عنهم، وكأهّنا مل تعد موجودة!621

يعتقــد أصدقاؤهــا أبّن زوجهــا بــدأ التخطيــط لرحلــة ســوراي منــذ ديســمرب/كانون 

620  Ibid
621 Ibid, and LAUREN Mcmah.The transformation of former 
devout Christian Ariel Bradley, op.cit.

)      (

)      (
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األول 2013، وابلفعــل انتقــل الزوجــان مــع ابنتهمــا )18 شــهراً(، وهــي حامــل اببنهــا 
الثــاين، قرابــة منتصــف العــام 2014، إىل ســوراي. وهنــاك عــادت أريــل إىل الظهــور عــرب 
موقــع التواصــل االجتماعــي تويــرت، لكــن أبمســاء أخــرى، مثــل أّم أمينــة، تتحــدث عــن 
حياهتــا يف مدينــة البــاب الســورية، وتضــع صــور أطفاهلــا، مث تفاجــأ املواطنــون األمريكيــون 
أبهّنا هي نفســها من أّيدت العملية الي قام هبا حممد عبد العزيز يف مدينتها تشــااتنوغا، 
يف يوليــو/ متــوز 2015، وقتــل وأصــاب عــدداً مــن رجــال املارينــز قبــل أن يُقتــل، فأيــدت 

العملية واعتربته شهيداً!622

ابلطبــع، ال توجــد معلومــات دقيقــة وكثــرية عــن كيفيــة انتقاهلــا مــع زوجهــا إىل ســوراي، 
وال عــن حياهتــا هنــاك، وعمــا وصلــت إليــه يف أفكارهــا، أو عــن شــخصية زوجهــا وموقعــه 
يف تنظيم الدولة اإلسالمية، ابستثناء بعض الصور والتعليقات الي تنشرها على حساهبا 
اجلديــد علــى التويــرت "أم أمينــة"، وصــور أطفاهلــا الصغــار. ويبــدو مــن ذلــك أهّنــا اخنرطــت 
متامــاً يف اجملتمــع اجلديــد، خباصــة مــع وجــود عائــالت ملقاتلــني يف التنظيــم هنــاك، وأهّنــا 
قطعــت شــوطاً كبــرياً يف القناعــة بفكــر التنظيــم؛ وداللــة ذلــك أتييدهــا للعمليــة الــي قــام هبــا 

حممد عبد العزيز يف مدينتها623.

حتليل النموذج: كائن إسفنجي!

يف تفســري أصدقائهــا لشــخصيتها وحتوالهتــا، فإهّنــم حُييلوانألمــر، بدرجــة كبــرية، إىل 
تنشــئتها يف عائلــة فقــرية، وعالقتهــا املضطربــة مــع والدهتــا، وعــدم وجــود دور حقيقــي 
لــألب، فقــد عانــت مــن الفقــر والشــعور ابحلرمــان، ومواجهــة والــدة متشــددة دينيــاً تريــد 
فــرض آرائهــا علــى أبنائهــا، مــا أّدى إىل متّردهــم الحقــاً عليهــا، وخروجهــا يف ســّن مبكــرة 
مــن املنــزل، مــن دون أن تكــون معــّدة نفســياً وفكــرايً بصــورة جيــدة. إذ بــدأت ابالســتقالل 
املــايل واملعيشــي عــن عائلتهــا، لكــن مــع وجــود "فجــوات" يف شــخصيتها، يف لغتهــا، 

622  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, op,cit.
623  Ibid.

)      (
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ونقــص يف تعليمهــا )الــذي أصبــح عقــدة هلــا الحقــاً، فحاولــت التعويــض عــرب االمتحــاانت 
غــري الرمسيــة لكنهــا مل تكمــل(. وأخــذت الصيغــة املتمــردة علــى الســلطة بصــورة عامــة، 
فأصبحــت انشــطة نســوية، ومدافعــة عــن املعلمــني، تتبــى قضــااي العدالــة االجتماعيــة، 
نباتيــة، مثّ بــدأت بتعاطــي املخــدرات وكســر القواعــد االجتماعيــة الــي حاولــت والدهتــا 
جتذيرهــا فيهــا، مثّ حتّولــت إىل ملحــدة.إذاً فقــد كانــت، يف جــزء كبــري مــن ســلوكها، أقــرب 
إىل حالــة االحتجــاج علــى تلــك التنشــئة األوىل؛ ضــد الســلطات الدينيــة واالجتماعيــة 

واألخالقية املهيمنة624.

لكــن اجلانــب اآلخــر لشــخصية أريــل مناقــض متامــاً للجانــب االحتجاجــي األول، 
فنتيجــة القصــور العاطفــي لديهــا، بســبب العالقــة املضطربــة مــع والدهتــا، والتشــدد الديــين 
يف املنــزل، ومغادرهتــا يف ســّن مبكــرة حلياهتــا العائليــة، بقيــت تبحــث دائمــاً عــن احلنــان 
العاطفــي والعالقــة العميقــة الــي متنحهــا األمــان واالســتقرار، أي اجلــدار الروحــي الصلــب 
الــذي تركــن إليــه، فــإذا مــا تطــورت عالقتهــا أبحــد األشــخاص، واعتقــدت أنّــه الشــريك، 
فــإذا كان صديقهــا  مــن عاملــه،  كّيفــت وقولبــت نفســها لتتماهــى معــه وتصبــح جــزءاً 
ملحــداً أصبحــت ملحــدة، أو يســارايً حتولــت لذلــك. وهكــذا كانــت يف حتــول فكــري 

ونفسي مستمرين تبعاً لشريكها، كما يقول أصدقاؤها.

توافــق األخصائيــة النفســية زيــو كروبــكا Zoe Krupkaعلــى أّن تفســري حالــة 
أريــل يعــود إىل تنشــئتها الدينيــة، إذ تقــول "هــذا الســلوك مألــوف بــني النــاس الذيــن كانــت 
لديهــم تربيــة أصوليــة صارمــة، مــا حيــدث هــو أنـّـك تنتهــي إىل أن تكــون خــارج اإلحســاس 
بنفســك، ألّنك منقاد ومتحّكم بك، ألّنك تعلمت كيف جيب أن تكون يف عالقات، 
وتعّلمــت كيــف تتبــع األوامــر، بــداًل مــن أن متتلــك إحساســك مبــا تؤمــن بــه، أو مــا حتــب 
أو تكــره، عندمــا نصبــح يف هــذا الوضــع، فإنّــه يدّمــر الطفــل، بواســطة نظــام صــارم.. . 

فاحلب ابلنسبة لك هو أن تفعل ما يُطلب منك". 

مث تســقط كروبــكا التحليــل الســابق علــى شــخصية أريــل فتقــول " مــا رأينــاه يف حالــة 
بــراديل أهّنــا دخلــت يف عــدد مــن العالقــات مــع األشــخاص، كثــري منهــم حيملــون مواقــف 
متطرفــة يف اجتــاه أو آخــر، لذلــك كان موقفهــا مرتبطــاً مــع شــخص يشــعر، بصــورة غــري 

.Ibid  624)      (
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ابلصالبــة  اإلحســاس  متلــك  ال  داخلهــا  يف  ألهّنــا  معينــة،  أمــور  جتــاه  ابلثقــة  معقولــة، 
مــا  متتــص  فقــط  الــي  ابإلســفنجة،  شــخصيتها  النفســية  احملللــة  وتصــف  النفســية". 

حوهلا"625.

ضمــن هــذا النســق مــن التفســري، فــإّن بدايــة حتــّول أريــل كانــت بتعّرفهــا علــى الشــاب 
املســلم، مالــك املطعــم، وإعجاهبــا بشــخصيته وســلوكه، مــع ذلــك فــإّن صدمتهــا بعــدم 
رغبتــه بتطويــر العالقــة معهــا، مل يكــن دافعــاً هلــا لالبتعــاد عنــه، بــل حملاولــة معرفــة "مصــادر" 
شــخصيته؛ فهــي تبحــث دائمــاً عــن ذاهتــا وشــخصيتها، بــني أكــوام مــن األيديولوجيــات 
والثقافــات واألفــكار واألشــخاص. وهــو مــا أوصلهــا إىل قراءةاإلســالم، مثّ االجتــاه إىل 
املركــز اإلســالمي القريــب منهــا، مث إىل اعتنــاق اإلســالم، لكــن بنســخة متشــددة، رمبــا 

تعكس ظل النسخة املتشددة من املسيحية الي كانت والدهتا قد أنشأهتا عليها!

انتقلــت أريــل بــراديل، إذاً، مــن األصوليــة املســيحية إىل األصوليــة اإلســالمية، وبــني 
الروحــي  االســتقرار  فيــه  تعــرف  مل  ومتعّرجــاً،  مضطــرابً  مســاراً  عــربت  املرحلتــني  هاتــني 
والفكــري الطويــل، وانتقلــت مــن النقيــض إىل النقيــض، مــن اإلميــان إىل اإلحلــاد إىل اإلميــان 

مرّة أخرى626.

وجــدت ذاهتــا أخــرياً يف عالقتهــا مبحمــد ايســني، وقرارهــا العيــش يف كنــف تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، واســتقرارها مــع أســرهتا، زوجهــا وولديهــا هنــاك، ولبّــت رغبتهــا بوجــود 
شــخص مــا مهيمــن يف حياهتــا، ال متانــع أن يفــرض عليهــا مواقفــه وآراءه، فاحلــب ابلنســبة 

هلا هو أن تتماهى مع من حتب، وهو عالقة تبعية وليس ندية، وفقاً لتنشئتها األوىل.

مــع ذلــك، يبقــى الســؤال مفتوحــاً فيمــا إذا كانــت أريــل بــراديل قــد وصلــت أخــرياً إىل 
التصــاحل مــع ذاهتــا، وبلــورة وتشــكيل شــخصيتها، وإىل املرفــأ األخــري يف قناعاهتــا الدينيــة 

625 LAUREN Mcmah. The transformation of former devout 
Christian Ariel Bradley, op.cit
626  Amanda Marcotte, What the "ISIS Bride" and Rachel Do-
lezal Have in Common, 22 July 2015,at: https://www.fol-
lownews.com/what-the-isis-bride-and-rachel-

)      (
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والفكريــة والثقافيــة؟ ال منلــك جــواابً مؤكــداً، فرحلتهــا الســابقة تشــي أبّن إمياهنــا ابألفــكار 
والقناعاهتّش وســطحيدائماً، فهي تبحث عن "عالقة مســتقرة" تربط نفســها هبا، حتصل 
مــن خالهلــا علــى اســتقرار اجتماعــي عميــق، مل تكــن حتــظ بــه، وهــو مــا وجدتــه يف املرحلــة 

الراهنة.

هدى حممد مثى.. "نصف الطريق" املعّبد
هــدى هــي فتــاة أمريكيــة، يف بدايــة عقــد العشــرينيات مــن عمرهــا، مــن أصــول مينيــة، 
لديهــا أربعــة أشــقاء ذكــوراً وإاناثً. هاجــر والدهــا ووالدهتــا مــن اليمــن إىل أمــريكا، قبــل أن 
ينجبــوا أبناءهــم، يف العــام 1992، حبثــاً عــن فرصــة أفضــل للحيــاة وعــن جمتمــع منفتــح 
وآفــاق جديــدة. وهاجــرت ابنتهــم بعــد قرابــة 25 عامــاً، يف نوفمــرب/ تشــرين الثــاين 2014 

إىل أرض أحالمها، يف الرقة السورية، مع أمنيتها أبن تلقامها يف "اجلنة"!

تعيــش أســرة هــدى يف مدينــة هوفــر بواليــة أالابمــا، ابلقــرب مــن مدينــة بريمنجهــام، 
العاصمــة واشــنطن، بســبب طبيعــة عملــه. ومــن  ويذهــب والدهــا بصــورة متكــررة إىل 
املعــروف يف األوســاط القريبــة مــن العائلــة، حــى يف حديــث هــدى نفســها، أّن والداهــا 

متشددان من الناحية الدينية، وقد ربيا أبنائهم على هذا املسار627.

عندمــا جنحــت هــدى يف املدرســة الثانويــة، أهداهــا والدهــا هاتفــاً ذكيــاً جديــداً، 
تقديــراً علــى جهودهــا، يف منتصــف العــام 2013. لكــن الوالديــن كاان حريصــني علــى 
مراقبتهــا، كمــا هــي حــال اإلانث يف املنــزل، لضمــان ســالمة اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي. وكان والدهــا حيذرهــا مــن عــدم اســتخدام صورهــا اخلاصــة علــى هاتفهــا، 
وحيــرص علــى التأكــد منــه ابســتمرار، ممــا كان خيلــق نزاعــاً بينــه وبينهــا، فكانــت تعتــرب ذلــك 

627 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS, BuzzFeed, 18 April 2015. At:
https://www.buzzfeed.com/ell ievhall/gone-girl-an-
in te rv iew-wi th-an-amer ican- in- i s i s ?u tm_term=.
kaAPO66a6#.
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من خصوصيتها، وكان يقول هلا إّن عليه محايتها بوصفه والدها628.

لكــن قلــق العائلــة علــى هويتهــا وتديّنهــا كان معاكســاً متامــاً لقلقهــا هــي مــن أن 
يكتشــف والدهــا أبهّنــا تتواصــل مــع أشــخاص آخريــن، ليســوا شــباابً أو عشــاقاً، وإمّنــا 
أنصــاراً لتنظيــم الدولــة اإلســالمية. وأخــذت تقتنــع مــع مــرور الوقــت بتفســريهم لإلســالم 
ورؤيتهــم اإليديولوجيــة والدينيــة. وأصبــح لديهــا أتبــاع كثــريون علــى صفحتهــا علــى التويــرت، 

ما دفعها حنو التشدد يف التدين أكثر.

كان والدهــا يراقــب ســلوكها الديــين، ويطمئــن إليــه، ممــا ألغــي هواجســه األخــرى. 
وراقبــت العائلــة حفظهــا للقــرآن واهتمامهــا ابلديــن، دون قلــق مــن تلــك اجلرعــة اجلديــدة 
يف التديــن، لكنهــم مل يكونــوا يدركــون أّن عمليــة جتنيدهــا مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية قــد 

بدأت ابلفعل، منذ تلك الفرتة629.

حييــل مراقبــون وابحثــون عمليــة جتنيدهــا إىل اإلنرتنــت، واملنتــدايت اجلهاديــة، ويــرون 
أبّن اهلاتف الذي أهداه والدها إليها كان هو بداية الطريق إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، 
فيمــا يــرى والدهــا أهّنــا تعّرضــت لعمليــة غســيل دمــاغ. لــو عــدان إىل التحقيــق االســتقصائي 
املهــم، الــذي أجرتــه الصحافيــة إيل هــول  Ellie Hall ملوقــع BuzzFeed، فــإّن 
هــول جنحــت يف إجــراء حــوار معهــا عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي، وأشــارت هــدى 
إىل أّن حتوالهتــا النفســية والفكريــة بــدأت يف العــام 2012، عندمــا أخــذت تشــعر أبهّنــا 

أكثر اهتماماً بدينها، وحريصة على تعلمه وفهمه630.

كان اهلاتــف أداة فّعالــة لتتعــرف هــدى علــى تفســريات دينيــة وخطــاابت إســالمية 
مغايــرة متامــاً لتلــك الســائدة يف بريمنجهــام، إذ حيــرص املركــز اإلســالمي هنــاك علــى إعــالن 

628 Alabama woman joins ISIS   CAIR responds, 21 April 2015. 
At:
https://counterjihadreport.com/tag/hoda-muthana/
629 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS. Op.cit
630  Ibid 
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إدانتــه ورفضــه ملــا يقــوم بــه تنظيــم الدولــة اإلســالمية. بينمــا تعّرفــت هــي علــى التفســريات 
األخرى، وعلى أتباع التنظيم، وبدأت تتأثر بصورة مكثفة بوجهات نظرهم الدينية631.

مــن بــني أولئــك الذيــن تعّرفــت عليهــم أقصــى حممــود، الفتــاة الربيطانيــة املســلمة، الــي 
غــادرت هــي األخــرى إىل أراضــي تنظيــم الدولــة، وتركــت عائلتهــا. مــع هــذه األفــكار 
اجلديــدة أخــذت هــدى تعــزل نفســها بصــورة نســبية عــن اجلاليــة املســلمة احمليطــة هبــا، إذ مل 
تكــن ترضــى بتفســرياهتم لإلســالم، كمــا تقــول هــي. وبــدأت منــذ هنايــة العــام 2013 
الذيــن يتواصلــون  التنظيــم  الرقــة، مبســاعدة مــن أنصــار  ابلتخطيــط لرحلتهــا إىل مدينــة 

معها632.

يف جامعــة أالابمــا درســت هــدى اإلدارة واألعمــال، وكانــت قــد ســجلت للفصــل 
والدهــا  أقنعــت  مث  تركيــا،  إىل  الرحلــة  أمــوال  لتتدبّــر  النقــود،  ســحبت  لكنهــا  اجلديــد، 
مبشــاركتها يف رحلــة جامعيــة إىل مدينــة قريبــة، وكان ذلــك يــوم مغادرتــه إىل واشــنطن. مث 
اتصلــت مســاًء وأبلغــت شــقيقتها أبهّنــا أخــذت البــاص اخلطــأ وســتضطر إىل النــوم هنــاك، 
مــا جعــل والدهــا يقلــق. ومــرّة أخــرى، مل يكــن خيطــر يف ابهلــم أهّنــا يف الطريــق إىل داعــش، 
بــل كان اهلاجــس الديــين هــو الــذي ســيطر عليهــم، وطلــب والدهــا مــن أشــقائها البحــث 
عنهــا يف تلــك املدينــة وإعادهتــا. وألهنــا مل تــرتك أي تفاصيــل عــن مــكان وجودهــا، فلــم 
يتمكنــوا مــن ذلــك، ويف صبــاح اليــوم التــايل تلقــت شــقيقتها اتصــااًل منهــا ختربهــا أبهّنــا يف 

تركيا، ويف طريقها إىل سوراي.

عندمــا مت إبــالغ والدهــا، قــام علــى الفــور إبخبــار املباحــث الفدراليــة، لكنهــم مل 
يتمكنــوا مــن اللحــاق هبــا قبــل الوصــول إىل الرقــة. ومــن هنــاك، بعــد أايم قليلــة، قامــت 

631  Ibid
632 Ibid, and Kieran Corcoran, The Alabama student who 
tricked her parents and fled to Syria to become an ISIS bride, 
Dailymail.com, 21 April 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3048217/Why-
abandoned-America-ISIS-College-student-20-tells-spent-
tuition-money-flights-abandoned-fami
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بنشــر صــورة هلــا مــع مســلمات مهاجــرات أخــرايت وهــّن بصــدد إحــراق جــوازات ســفرهن 
الغربية.

حــاول والدهــا، مــن خــالل التواصــل معهــا، إقناعهــا، وأوحــت إليــه يف إحــدى املــرات 
الــزواج مــن أحــد مقاتليــه، وأبلغتــه  التنظيــم يريــد إجبارهــا علــى  برغبتهــا ابلعــودة، ألّن 
حباجتهــا إىل مبلــغ مــن املــال، لكنــه أخربهــا أبّن املبلــغ ســيمر عــرب قنــوات رمسيــة، لكنّــه 
تفاجــأ الحقــاً أبهّنــا مل تكــن تريــد املــال للعــودة، وأهّنــا كانــت ختدعــه. واعرتفــت هــي حبوارهــا 
مــع الصحافيــة األمريكيــة بتلــك الواقعــة، وأخربهتــا أهّنــا كانــت تريــد اختبــار مــدى جديــة 
أهلهــا يف مســاعدهتا يف حــال احتاجتهــم يف أوقــات عصيبــة، لكنهــا مل تفكــر إطالقــاً منــذ 

وصوهلا إىل أراضي تنظيم الدولة ابلعودة إىل الوالايت املتحدة األمريكية633.

تزوجــت هــدى بعــد شــهر مــن وصوهلــا إىل الرقــة مبهاجــر قــادم مــن أســرتاليا امســه 
األّول/  20 كانــون  يف   ،Suhan Abdul Rahman  الرمحــن عبــد  ســوهان 
ديســمرب 2014. وأخــربت والدهــا، لكّنهــا مل أتخــذ موافقتــه، وهــي ال حتتــاج لذلــك، وفــق 
مــا صرحــت بــه للصحافيــة األمريكيــة ألّن والدهــا ال يؤمــن أبفــكار تنظيــم الدولــة. إالّ أّن 
زوجهــا قُتــل يف غــارة لســالح اجلــو األردين علــى الرقــة، بعــد قرابــة 3 أشــهر مــن زواجهمــا 
يف شــهر مــارس/آذار 2015، بعــد 87 يومــاً مــن زواجهمــا، فغــّردت بذلــك، ومتنــت أن 

يكون زوجها شهيدًا634.

  عــرض والدهــا عليهــا العــودة مــرّة أخــرى، لكّنهــا رفضــت ذلــك. وتغــرد هــدى بــني 
احلــني واآلخــر عــن مواقفهــا وآرائهــا، وكان مــن أبــرز تغريداهتــا دعوهتــا املســلمني األمريكيــني 
إىل االســتيقاظ واهلجــرة إىل أراضــي تنظيــم الدولــة أو القيــام بعمليــات ضــد األمريكيــني، 

633 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS, op.cit
634  Ibid, and Hoda Muthana: 5 Fast Facts You Need to Know, 
Heavy.com, 21 April 2015. At:
http://heavy.com/news/2015/04/hoda-muthana-isis-hoover-
alabama-buzzfeed-umm-jihad-zumarul-jannah-father-
mother-parents/
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بدهسهم يف الشوارع أو قتلهم ابلسالح األبيض!635

"نقطة حتّول" أبي اجتاه؟

يبــدو منــوذج هــدى واضحــاً؛ فبعكــس أريــل بــراديل، مل يكــن متّردهــا علــى والدهــا 
وعائلتهــا وتربيتهــا الدينيــة الصارمــة يف االجتــاه املعاكــس؛ أي اإلحلــاد واملخــدرات واهلــروب 
مــن املنــزل يف ســّن مبّكــرة وتبديــل العالقــات واألفــكار، بــل كان متــرد هــدى يف االجتــاه 
نفســه، أّي اإلســالمي، لكــن مــن خــالل فهــم آخــر للديــن أكثــر تشــدداً مــن فهــم عائلتهــا 

واجلالية املسلمة املتدينة يف بريمنجهام.

فيهــا  تتبــع  االفرتاضــي؛  العــامل  يف  األوىل  شــخصيتني،  هلــدى  أّن  تــرى صديقاهتــا 
األفــكار املتشــددة، وحتــوز علــى معجبــني كثرييــن علــى التويــرت بســبب هــذه األفــكار، 
والثانيــة هــي الشــخصية الواقعيــة اخلجولــة املؤدبــة، الــي ال تظهــر عليهــا عالمــات التشــدد، 

بل كانت تكتفي بلبس احلجاب وممارسة العبادات الدينية.

ال شــّك أبّن ســؤال اهلويــة حاضــر هنــا أيضاً.فمــن خــالل كالم والدهــا نفســه، جنــد 
أهّنــا كانــت ككل املراهقــني فرحــة ابهلاتــف، عندمــا أهــداه والدهــا هلــا بعــد الثانويــة. لكــّن 
والدهــا حــّدد تعاملهــا معــه، وفــق تفســريه الديــين، فطلــب منهــا إزالــة صورهــا مــن صفحتهــا 

على موقع الفيس بوك، وكان يراقب استخدامها له636.

يف الواقــع كان أمامهــا خيــاران؛ األول أن تتمــّرد علــى هويتهــا العائليــة وعلــى والدهــا، 
يف االجتــاه املعاكــس، كمــا فعلــت أريــل، أو أهّنــا تقبــل ابهلويــة يف مواجهــة احليــاة اجلامعيــة 
األمريكية واحلضارة الغربية. وعند هذه النقطة، مل تكن الرتبية الدينية التقليدية املتشددة، 
لرتضــي الفتــاة الصاعــدة إىل احليــاة اجلامعيــة، فبــدأت ابلتعــّرف أكثــر علــى التفســريات 
األخــرى للديــن، مــا أوصلهــا إىل التعــرف علــى أفــكار تنظيــم الدولــة اإلســالمية وعلــى 

635  Hoda Muthana: 5 Fast Facts You Need to Know, Op.cit
636  Ibid, and Ellie Hall,Gone Girl: An Interview with an 
American in ISIS, op.cit.
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أتباعــه، ومل تكــن صيــداً صعبــاً. فتكوينهــا الديــين التقليــدي عبّــد نصــف الطريــق إىل تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية، إذ مل يكــن هنالــك حصانــة أو مناعــة ثقافيــة وفكريــة حقيقيــة ضــد 
التنظيــم. كل مــا كان حيــرص والداهــا عليــه هــو تلــك الرتبيــة الدينيــة التقليديــة، واخلــوف 
علــى هويتهــا وثقافتهــا، وكّل مــا فعلتــه هــو أهّنــا أخــذت هــذا املســار - الحقــًا- حــى آخــر 

الطريق.

ليــس املقصــود، هنــا، أّن التديّــن تعبيــد للطريــق إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، بــل 
التشــّدد يف الديــن والرتكيــز علــى اهلويــة، مــن دون بنــاء الوعــي الثقــايف املطلــوب، ومــن دون 
احلــرص علــى إدمــاج األبنــاء ابلثقافــة الغربيــة، أو منحهــم مفاتيــح يســتطيعون مــن خالهلــا 
املواءمــة بــني ثقافتهــم اإلســالمية مــن جهــة، وحياهتــم يف ظــل احلضــارة الغربيــة وقيمهــا 

وجمتمعها من جهٍة أخرى.

تــربز ثيمــة التمــّرد يف شــخصية هــدى، أيضــاً، مــن خــالل قرارهــا ابعتــزال اجلاليــة 
املســلمة يف بريمنجهــام، واملركــز اإلســالمي املعــادي لتنظيــم الدولــة اإلســالمية. فلــم تفّكــر 
مثــاًل يف اختبــار تلــك األفــكار مــع الوســط احمليــط هبــا، أو حــى مــع أســرهتا، وإمّنــا انــزوت 
إىل العــامل االفرتاضــي وأصدقائهــا هنــاك، وأخــذت موقفــاً ســلبياً مــن احمليــط اإلســالمي هبــا، 
األمــر الــذي يُفّســر ملــاذا كانــت تبــدو لصديقاهتــا بشــخصيتني؛ األوىل واقعيــة خجولــة 
مســاملة ضعيفــة، والثانيــة صلبــة هجوميــة متشــددة يف العــامل االفرتاضــي، مــا يفّســر أيضــاً 

حديث والدها أبهّنا مل تكن لديها صداقات واعرتاُفها هي الحقاً بذلك. 

حليمة )شانون( كونلي: اإلنرتنت بوصفه جمنِّدًا
 Shannon شــانون كونلــي أو  نفســها،  علــى  أطلقــت  حليمــة كونلــي، كمــا 
Maureen Conley، فتــاة عمرهــا 21 عامــاً، مــن مواليــد 1995، يف دنفــر يف 
والية كولورادو، يف حّي  أرفادا Arvada. ُولدت يف دنفر، وعاشــت هناك، ودرســت 
يف إحــدى املــدارس الثانويــة هنــاك، قبــل أن تنتقــل لتــدرس يف كليــة التمريــض، وحتصــل 

على شهادة مزاولة مهنة، مث تعود إىل مدينتها وتعيش مع أهلها637.

637 How Typical Arvada Teen Turned Into Terror Suspect,3 )      (
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والداهــا يعمــالن، ووالدهــا بروفســور يف كنســية كاثوليكيــة، وهــي االبنــة الصغــرى، 
ولديهــا ثــالث شــقيقات أكــرب منهــا. يقــول اجلــريان يف احلــّي أبهّنــا كانــت تقليديــة يف منــط 
حياهتــا مثــل ســائر الفتيــات األمريكيــات، قبــل أن يالحظــوا انقــالابً كامــاًل عليهــا يف العــام 
2013، عندمــا بــدأت ترتــدي احلجــاب، بعــد أن كانــت تلبــس املالبــس القصــرية كغريهــا 

من الفتيات638.

أســلمت شــانون يف العــام 2013، مــن خــالل حبثهــا علــى شــبكة اإلنرتنــت عــن 
اإلنرتنــت، كمــا يــرى اخلــرباء واحملققــون، وتعّرفــت خــالل تلــك الفــرتة علــى أحــد التونســيني 
املقاتلــني )عمــره 32 عامــاً( إىل جانــب تنظيــم الدولــة يف تونــس، وأخــذ يقنعهــا مبواقــف 
تنظيــم الدولــة، الــذي مل يكــن حينهــا قــد أعلــن إقامــة اخلالفــة، وكان يُعتقــد أبنـّـه جــزء مــن 

القاعدة عموماً، وأصبحت تقرتب أكثر وأكثر مع مرور الوقت من أفكار التنظيم639.

يف منتصــف العــام 2013 دخلــت يف شــجار مــع حــراس يف كنســية حمليــة يف تلــك 
املنطقــة، عندمــا شــّكوا فيهــا، إذ كانــت منّقبــة، ومعهــا دفــرت مالحظــات، فــأرادوا أن يــروا 
املالحظــات ورفضــت، مــا أدى إىل قــرار مبنعهــا مــن االقــرتاب مــن الكنســية. مث بــدأت 
الفيدراليّــة ســجاًل يف شــهر  التحقيقــات  هلــا حمققــو مكتــب  التحقيقــات معهــا، وفتــح 
نوفمــرب/ تشــرين الثــاين مــن العــام نفســه، بعدمــا الحظــوا أهّنــا تصــرّح بنّيتهــا للذهــاب إىل 
ســوراي والــزواج ابلشــخص التونســي، ومســاعدة مقاتلــي التنظيــم يف أعمــال التمريــض أو 

July 2014. At: http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-
-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
638 Ibid , and Snejana Farberov and Daniel Bates, American 
nurse who was arrested for trying to join ISIS set her Facebook 
profile to ‘slave of Allah‘, Daily Mail, 3 July 2014. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-
woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-
jihad-U-S.html
639  انظــر: اجمللــة" تنشــر اعرتفــات شــانون كونلــي لـــ "إف يب آي"، موقــع جملــة اجمللــة، 10 نوفمــرب 

2014، على الرابط التايل:
goo.gl/ymuVoL

)      (

)      (

http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
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حى املكوث يف املنزل مع الشخص الذي كانت سرتتبط به640.

تقــّدم لنــا شــهادات احملققــني، خــالل قرابــة ســبعة لقــاءات أجروهــا مــع شــانون، 
ومقابالهتــم مــع والديهــا صــورة قريبــة عــن مــدى أتثرهــا العميــق أبفــكار تنظيــم الدولــة، 
خــالل فــرتة قصــرية، عــرب اإلجــاابت الــي كانــت تقدمهــا هلــم بوضــوح، إذ كانــوا حياولــون 
ثنيهــا عــن نيــة الذهــاب إىل ســوراي. لكنهــا كانــت تصارحهــم برفضهــا وإصرارهــا علــى 
الذهــاب إىل هنــاك، وتقــول هلــم "إين أفّضــل الســجن علــى أال أفعــل شــيئاً"، وحاولــوا 
اختبارهــا فيمــا لــو كان انضمامهــا إىل الصليــب األمحــر ســيلي رغبتهــا مبســاعدة الســوريني، 
فأجابــت ابلنفــي، ألنـّـه ال حيــل مشــكالت املســلمني، فهــي تــرى أّن اجلهــاد الدفاعــي هــو 

الوحيد القادر على حتقيق ذلك.

وتكشــف التحقيقــات أبهّنــا قطعــت شــوطاً كبــرياً مــع صديقهــا التونســي عــرب عمليــة 
التجنيــد، أو مــا يطلــق عليــه والداهــا "غســيل الدمــاغ"، خــالل فــرتة قصــرية ال تتعــدى 
شــهوراً، فقــد بــدأت تتأثــر أبنــور العولقــي، أحــد أبــرز القيــادات الدينيــة الســابقة يف قاعــدة 
جزيــرة العــرب )اغتالتــه طائــرة درونــز أمريكيــة يف العــام 2011(، والــذي ُولــد وعــاش ودرس 
يف أمــريكا، مث انتقــل إىل اليمــن وأصبــح أحــد أبــرز املؤثريــن علــى املســلمني يف الغــرب، عــرب 

إتقانه اللغة اإلجنليزية ومعايشته للحضارة الغربية والثقافة األمريكية.

 كمــا كانــت مطلعــة علــى كتــب لقيــادات يف القاعــدة، مثــل عبدالعزيــز املقــرن، 
الســعودي، ورأيــه يف تكتيــك حــرب العصــاابت ملواجهــة األعــداء، وأبــدت للمحققــني 
إعجاهبــا بفكــرة حــرب العصــاابت. ومل خُتــف اعتبارهــا أّن القواعــد العســكرية األمريكيــة 
أهــداٌف مشــروعة، نظــراً حلــرب اإلدارة األمريكيــة علــى احلــركات اإلســالمية، بــل ومل تــَر 
مشــكلة يف قتــل أبــرايء، مــن أطفــال ونســاء، يف حــال تواجــدوا يف موقــع مســتهدف، 

خالل العملية، ما يشي أبهّنا وصلت يف قناعاهتا إىل مرحلة متطورة641.

كان واضحــاً مــن خــالل ســلوكها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، الفيــس بــوك، 
وقنــاة اليوتيــوب، معــامل التغــري الســريع الــذي أصــاب شــخصيتها، إذ بّدلــت امسهــا مــن 

/http://www.counterextremism.com/extremists 640

/https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads 641

)      (

)      (
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شــانون إىل حليمــة، وغــريت صــور حســاهبا الشــخصي علــى الفيــس بــوك لتأخــذ طابعــاً 
إســالمياً، ووضعــت عنــد خانــة املهنــة مصطلــح "عبــدة هلل"، وبــدأت تنســج عالقاهتــا مــع 
اجملتمــع املســلم املتديـّـن، وتشــارك يف بعــض األنشــطة اخلرييــة، كمــا يظهــر علــى صفحتهــا، 
مث تبنــت قضيــة الســوريني وهامجــت اإلعــالم الغــريب مــراراً. ووضعــت علــى غــالف قناهتــا 
علــى اليوتيــوب عبــارة مســتوحاة مــن أســامة بــن الدن حــول "مهرجــان الشــهادة"، وكتبــت 
عبــارة تقــول " أبنـّـه عندمــا يكــون هنالــك قليــل مــن اجملاهديــن فمــن الواجــب القتــال، بغــض 

النظر عن دولتنا، أو مكان والدتنا أو حى إقامتنا"642.

مــا دفــع ابحملققــني إىل مزيــد مــن القلــق، هــو أهّنــا شــاركت يف معســكرات تطوعيــة 
تدريبيــة يقيمهــا اجليــش األمريكــي ليعلّــم الشــباب علــى مهــارات الرمايــة والقتــال، متهيــداً 
ســبب  عــن  احملققــون  ســأهلا  وعندمــا  األمريكــي.  اجليــش  إىل  يرغــب الحقــاً  مــن  لضــّم 
اخنراطهــا يف هــذه املعســكرات أجابــت بصراحــة أهّنــا تريــد أن تفيــد تنظيــم الدولــة هبــذه 

املهارات العسكرية األمريكية!

تغيــري  الذيــن حــاوال بدورمهــا  لوالديهــا،  التحــوالت  حــاول احملققــون شــرح حجــم 
أفكارهــا، لكــّن والدهــا أخــرب احملققــني أبهّنــا مصــرّة علــى أفكارهــا، وأبنّــه أمســك هبــا 
تتحــدث مــع صديقهــا التونســي )املقاتــل مــع التنظيــم(، وأنّــه   أي والدهــا- شــارك يف 
النقــاش معهمــا، وحــاول التونســي إقناعــه بضــرورة الســماح البنتــه ابلذهــاب إىل ســوراي 
وااللتحــاق بــه هنــاك، لكــن والدهــا رفــض ذلــك، مــا دفــع ابلفتــاة إىل التفكــري ابلســفر مــن 
دون إذن والديهــا والــزواج بصديقهــا هنــاك.وكان التفكــري األوليلهمــا أبّن يكــون ذلــك عــرب 
املغــرب، مث قــررت الحقــاً الســفر إىل تركيــا واشــرتت بطاقــة ابجتــاه واحــد، والــي عثــر والدهــا 
عليهــا، فأخــرب احملققــني الفدراليــني، ومت القبــض عليهــا وهــي يف مطــار دنفــر يف طريقهــا إىل 

تركيا643.

https://www.facebook.com/halima.conley?fref=tsand Sne- 642

jana Farberov and Daniel Bates, American nurse who was ar-
 rested for trying to join ISIS set her Facebook profile to ‘slave

 .of Allah‘, op.cit
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/ 643

Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
)      (

)      (

https://www.facebook.com/halima.conley?fref=ts
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
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اعُتقلــت حليمــة، يف 8 أبريــل/ نيســان 2014، ومّت احلكــم عليهــا يف بدايــة العــام 
2015 ابلســجن ملــدة أربعــة أعــوام، لنّيتهــا تقــدمي دعــم مــادي ملنظمــة إرهابيــة. واهنــارت 
خــالل احملكمــة ابلبــكاء، وأعلنــت تراجعهــا عــن أفكارهــا، واّدعــت أبهّنــا تعّرضــت لغســيل 
دمــاغ، واعتــرب والدهــا أبّن احلكــم مبثابــة انتصــار جزئــي لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، الــذي 
يهــدف إىل ختويــف اجملتمــع األمريكــي. لكــن احملققــني واملراقبــني يشــككون بصــدق ادعائهــا 

برتاجعها عن أفكار تنظيم الدولة اإلسالمية644.

 هــذه هــي أغلــب التفصيــالت املهمــة عــن قضيــة حليمــة كونلــي، الــي تقضــي حاليــاً 
عقوبــة السجن.انتشــرت يف وســائل اإلعــالم األمريكيــة قّصــة حليمــة، والقّصــة وإن كانــت 
تتبــى بصــورة كبــرية فرضيــة التجنيــد عــرب اإلنرتنــت، إالّ أهنــا ال متنحنــا إجــاابت مهمــة 
الواقعــي، عــن  العــامل  أخــرى، عــن اجلانبــني الســيكولوجي والسوســيولوجي هلــا، أي يف 
تربيتهــا وشــخصيتها، وعــن األســباب النفســية الــي قــد تكــون دفعــت بفتــاة تبلــغ مــن العمــر 
حينها 18 عاماً )يف العام 2013( إىل أن تعتنق اإلسالم، ابلرغم من أّن والدها يدرس 
بزمالئهــا  عالقاهتــا  تفاصيــل  اإلعالميّــة  القّصــة  لنــا  تُقــّدم  وال  جامعــة كاثوليكيــة،  يف 

وأصدقائها قبل مرحلة التحّول واعتناق اإلسالم!

علــى العمــوم، مــا يتوافــر مــن معلومــات وشــهادات احملققــني ووالديهــا واملعطيــات هــو 
أّن هنالــك ابلفعــل دوراًكبــرياً قــام بــه صديقهــا التونســي، يف مرحلــة معينــة، يف إقناعهــا 
أبفــكار تنظيــم الدولــة اإلســالمية، واســتثمر حالــة معــاانة الســوريني والشــعور ابالضطهــاد 
من قبل نسبة كبرية من املسلمني يف العامل ليقوم بتعبئة عواطفها، مث إقناعها إبيديولوجية 
التنظيــم وأفــكاره، وابلــزواج منــه والذهــاب معــه إىل ســوراي للقيــام بــدور داعــم للمقاتلــني 

هناك.

644 الســجن 4 ســنوات ألمريكيــة "حاولــت االلتحــاق بداعــش"، موقــع الــي يب ســي العــريب، 24 

http://www.bbc.com/arabic/world- التــايل:  الرابــط  علــى   ،2015  ينايــر
news/2015/01/150124_us_woman_jailed_is

)      (

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/01/150124_us_woman_jailed_is
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/01/150124_us_woman_jailed_is
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جايلن يونغ.. "كل الفتيات األمريكيات"
مُتثّــل جايلــني يونــغ منوذجــاً خمتلفــاً عــن النمــاذج األخــرى، عمومــاً، فهــي فتــاة يف 
الكيميــاء يف جامعــة  مــن دراســة  الثــاين  العــام  مــن عمرهــا )حاليــاً(. كانــت يف  الـــ21 
مسيســيي )20( عامــاً، عندمــا اعتنقــت اإلســالم يف شــهر مــارس/آذار 2015، وكانــت 

تفكر ابعتناق اإلسالم منذنوفمرب/ تشرين الثاين 2014645.

تزوجــت جايلــني مــن شــاب أمريكــي، مــن أصــول فلســطينية، امســه أمحــد عــودة دخــل 
هللا )عمــره 23 عامــاً حاليــاً(، وقــد ختــرّج مــن اجلامعــة بتخصــص علــم نفــس، يف شــهر 
يوليو/متــوز 2015، قبــل أســابيع قليلــة مــن اإلمســاك بــه وجبايلــني يف املطــار، يف شــهر 
أغســطس/ آب 2015، ومهــا يف طريقهمــا إىل تركيــا، ليلتقيــا ابجملنّــد املزعــوم هلمــا مــن 
التحقيقــات  مكتــب  حتقيقــات  وفــق  ســوراي،  إىل  ليقودمهــا  اإلســالمية،  الدولــة  تنظيــم 
الفيدراليّــة، فكانــت تريــد أن يكــون شــهر العســل مبثابــة "غطــاء" هلــا للســفر إىل تنظيــم 

الدولة. 

تبــنّي الحقــاً أّن مكتــب التحقيقــات الفدراليــة قــد الحــظ مبّكــراً إعــراب جايلــني عــن 
دعمهــا لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، عــرب صفحتهــا علــى الفيــس بــوك، فقامــوا بوضــع عميــل 
العميــل هــو  نعــرف فيمــا إذا كان  التنظيــم، وال  يتواصــل معهــا، بوصفــه أحــد أعضــاء 
الشــخص الوحيــد، الــذي تواصــل معهــا بوصفــه عضــواً مــن التنظيــم، وأومههــا خبطــة اهلــروب 
يف  أعضــاء  وبــني  بينهــا  تواصــاًل  ابلفعــل  هنالــك  أّن  أم  الحقــاً،  عليهــا  القبــض  ليتــم 

التنظيم!646

ُحكــم عليهــا يف شــهر مــارس/آذار 2016 بعقوبــة 12 عامــاً مــن الســجن، بتهمــة 
التآمر لتقدمي دعم مادي لتنظيم الدولة اإلسالمية647.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaelyn_Young 645

646 http://www.counterextremism.com/extremists/ja-
elyn-young
647  JEFF AMY ,Mississippi woman gets 12-year sentence on 
terrorism charge,11 August 2016. At:

)      (

)      (

)      (

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaelyn_Young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
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ابلعــودة إىل تفاصيــل القصــة املنشــورة، فــإّن املباحــث الفدراليــة حتيــل األســباب إىل 
مــا ينشــر علــى اإلنرتنــت، مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فقــد أتثــرت جايلــني هبــا، 
وحبثــت عــن شــخص ميكــن أن يســاعدها يف فهــم اإلســالم، فــكان أمحــد دخــل هللا، هــو 
ذلــك الشــخص، الــذي تعتــربه احملكمــة متأثــراً جبايلــني يونــغ أيضــاً، فقــد أقــرت جايلــني يف 
احملكمــة أبهّنــا هــي مــن خطــط وتواصلــت مــع العضــو املزعــوم يف التنظيــم، وحثّــت زوجهــا 
علــى قبــول الفكــرة، وصححــت لــه األكاذيــب الــي يبثهــا اإلعــالم الغــريب عــن تنظيــم 
الدولــة، وكان هــو مــرتدداً وقلقــاً مــن أن يتــم إلقــاء القبــض عليهمــا قبــل أن يصــال إىل 

أراضي التنظيم648.

إذا حاولنــا البحــث أكثــر يف احمليــط االجتماعــي واحلالــة النفســية ليونــغ، فــال يوجــد، 
علــى األقــل فيمــا هــو منشــور، مــا يشــري إىل ظــروف اجتماعيــة مناســبة أو حمّفــزة هلــا، 
فوالدهــا هــو ضابــط شــرطة يف الواليــة، منــذ 17 عامــاً، وأمضــى 21 عامــاً يف البحريــة 
العســكرية األمريكيــة، ووالدهتــا مســؤولة املدرســة يف املدينــة الــي تعيــش فيهــا. أّمــا يونــغ 
 Warren Central High مدرســتها  يف  متامــاً  متفوقــة  فقــد كانــت  نفســها 
School، خترجــت كطالبــة شــرف، متفوقــة، مــن األوائــل علــى املدرســة، متميــزة يف 
رايضة اجلمباز، تشارك يف املسابقات واملشروعات العلمية، مندجمة يف الثقافة األمريكية، 
الفتيــات  "كل  متثــل  أبهّنــا  يعرفوهنــا  مــن  بعــض  عــرب  ُوصفــت  بــل  أخــرى،  فتــاة  كأي 

األمريكيات"649.

ميكــن التعــّرف علــى شــخصيتها أكثــر، خــالل مرحلــة املدرســة، مــن خــالل صفحتهــا 
علــى التويــرت، إذ تتحــدث عــن األغــاين احملببــة لديهــا، ومتتلــك عالقــات جيــدة بصديقاهتــا، 

http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9e
b0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges  
648 http://www.counterextremism.com/extremists/jae-
lyn-young
649 Catherine E. Shoichet, Mississippi: Daughter of cop, son of 
imam accused of plan to join ISIS, CNN 13 August 2015. At:
http://edition.cnn.com/2015/08/12/us/mississippi-couple-isis/

)      (

)      (

http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9eb0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges
http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9eb0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://edition.cnn.com/2015/08/12/us/mississippi-couple-isis/
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وتتعاطــف مــع املثليــني جنســياً. لكــن، يف الوقــت نفســه، مــن الواضــح أّن لديهــا نزوعــاً 
نقــدايً مــن "التديــن الســائد" املســيحي، ابلرغــم مــن أهّنــا مــن عائلــة توصــف ابملتدينــة، كمــا 
نالحظ يف نشــرها لرســم فيه جتســيد لشــخصية املســيح وحوار بينه وبني أشــخاص يّدعون 

التزامهم بتعاليمه وهم غري صادقني!650

ال جنــد أّن ظــروف خطيبهــا حممــد دخــل هللا ختتلــف جوهــرايً عــن ذلــك، فوالــده هــو 
إمــام مســجد معــروف ابملدينــة، حاصــل علــى شــهادة اهلندســة املدنيــة، لكنّــه يعمــل يف 
وفــق  يدعــو    عقــود.  منــذ  املتحــدة،  الــوالايت  إىل  هاجــر  وقــد  الديــين،  الوعــظ  جمــال 
الشــهادات- إىل أفــكار معتدلــة، معــاٍد ألفــكار تنظيــم الدولــة اإلســالمية، أصولــه مــن 
الضفــة الغربيــة يف فلســطني، ووالــدة خطيبهــا هــي أمريكيــة اعتنقــت اإلســالم، ومــن ســكان 
بســيدة  وتســّمى   ،Catering الطعــام"  "خدمــات  تقــدمي  جمــال  يف  الوالية،تعمــل 

احلمص، ألهّنا تقدم الطعام الشرق أوسطي للمتاجر يف املدينة. 

يوصــف خطيبهــا، أيضــاً، أبنـّـه كان حــاد الــذكاء، متميــز يف املدرســة، ال توجــد عليــه 
عالمــات التطــرف. تــدرب علــى اجلــودو والتايكوانــدو، ودرس علــم النفــس، وهــو هــادئ، 

ال يتذكر معلمون له أهّنم رأوه غاضباً أو عصبيًا651.

قــد يكــون العامــل الرئيــس أو احملّفــز لتحــول جايلــني إىل اإلســالم، مث اعتناقهــا أفــكار 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية هــو نشــاطها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. لكــن والديهــا، 
اخلــّط  إىل  هبــا  ودفعــت  عليهــا  أثّــرت  الــي  هــي  أخــرى  حتــول"  "نقطــة  عــن  يتحدثــون 
الراديــكايل، وهــي "أزمــة عاطفيــة" مــّرت هبــا بعــد دخوهلــا إىل اجلامعــة، وحتديــداً يف العــام 

650 https://twitter.com/jaelynxyoung?lang=ar
Also: RICHARD FAUSSET, Young Mississippi Couple 
Linked to ISIS, Perplexing All, New York Times, AUG. 14, 
2015. At:
http://www.nytimes.com/2015/08/15/us/disbelief-in-
mississippi-at-how-far-isis-message-can-travel.html?_r=0
651  Catherine E. Shoichet, Mississippi: Daughter of cop, son 
of imam accused of plan to join ISIS
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2014، أّدت إىل عزلتهــا، وهــو مــا يفســر حتوالهتــا الالحقــة، وهــو مــا قــد يــراه البعــض 
أبنـّـه حماولــة الســتعطاف القضــاة، لكــن والدهتــا تؤكــد علــى أّن تلــك األزمــة كانــت قاســية 
عليهــا. ويلــوم والداهــا نفســيهما أبهّنمــا مل يفعــال الكثــري إلخراجهــا مــن تلــك احلالــة، 
فوالدهــا يقضــي أغلــب وقتــه خــارج املنــزل يف العمــل واالنتقــال لــدول أخــرى يف العــامل، مــع 
البحريــة األمريكيــة، ووالدهتــا تقــول أبهّنــا كان يفــرتض أن تبــذل جمهــوداً كبــرياً ملســاعدة 

ابنتها.

حــى جايلــني نفســها، تــرى أبّن تلــك األزمــة أخرجتهــا عــن طبيعتهــا، وكأهّنــا أفقدهتــا 
عقلهــا " مل أكــن أان، قلــت أشــياء وعملــت أشــياء مناقضــة متامــاً يل، كثــري منهــا يبقــى 
ســرايلياً ابلنســبة يل، عندمــا بــدأت األمــور تعــود إىل نصاهبــا، بــدأت أشــعر ابخلجــل"652.
لكــن، ال ميكــن اجلــزم متامــاً فيمــا إذا كانــت تلــك "األزمــة العاطفيــة" وحدهــا هــي مــا قادهــا 
الداينــة  تكــن تشــعر ابلقناعــة يف  أهّنــا مل  أم  هلــا ابلكليــة،  إىل اإلســالم، عــرب أصدقــاء 
املســيحية، ابلرغــم مــن أّن عائلتهــا   كمــا ذكــران ســابقًا- متدينــة، وأهّنــا كانــت هــي بنفســها 

متارس العبادة يف الكنيسة، سابقًا653.

ابلرغــم مــن "محاســها" لالنتقــال إىل الرقــة، عــرب مــا رصــده عميــل املباحــث الفدراليــة، 
وأتكيدهــا علــى أهّنــا ميكــن أن توظــف مهاراهتــا ابلرايضيــات والكيميــاء خلدمــة التنظيــم، 
ومهــارة خطيبهــا يف الكمبيوتــر، ومــن أتكيدهــا علــى رغبتهــا يف االنضمــام إىل إخواهنــا 
وأخواهتــا يف الدولــة اإلســالمية، فــإّن مراجعــة صورهــا علــى صفحاهتــا اخلاصــة ال تظهــر أي 
نقطــة حتــول عميقــة يف ثقافتهــا وحياهتــا، وال ارتدائهــا احلجــاب، كمــا حــدث مــع  شــانون 
كونلــي، علــى ســبيل املثــال. وحــى الصــور املنشــورة عــن خطبتهــا يف شــهر يوليو/متــوز، أي 

652  JEFF AMY ,Mississippi woman gets 12-year sentence on 
terrorism charge, op.cit.
653  Sarah Fowler and Therese Apel, ISIS in Mississippi: Who 
are Muhammad Dakhlalla and Jaelyn Delshaun Young?,, 
Claion Ledger, 12 August 2015. At:
http://www.clarionledger.com/story/news/2015/08/11/isis-
mississippi-muhammed-dakhlalla/31460109/
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قبل أسابيع قليلة من القبض عليها، ال تظهر عليها أي عالمات تغرّي، يف مالبسها!654

يف ضــوء ذلــك، تبــدو فرضيــة "األزمــة العاطفيــة" األقــرب إىل تفســري قرارهــا ابهلجــرة 
إىل تنظيــم الدولــة اإلســالمية، كمحاولــة "هــروب إىل أمــام" أو رّد فعــل علــى الصدمــة الــي 

تعرضت هلا يف اجلامعة، وقادهتا إىل العزلة، كما تذكر والدهتا.

خالصات
انقشنا يف هذا الفصل أربع حاالت عن أمريكيات أتثرن بتنظيم الدولة اإلسالمية، 
وحالــة أخــرى للباكســتانّية )اتشــفني مالــك(، الــي حتــوز علــى إقامــة يف أمــريكا. ومثّــة، 
ابلطبــع، حــاالت أخــرى، ممــن أتثــرن أبيديولوجيــة التنظيــم، ســواء التحقــن بــه أو حاولــن 

االلتحاق أو قمن بعمليات لصاحله يف الوالايت املتحدة األمريكية. 

الــي حتّدثــت عنهــا  الســابقة، وغريهــا مــن حــاالت أخــرى  مــن خــالل احلــاالت 
وسائل اإلعالم بصورة خمتصرة، ميكن اخلروج بعدة مالحظات:

مــن املالحــظ، أواًل، أّن اإلنرتنــت يف احلالــة األمريكيــة لعــب دوراً حيــوايً وفاعــاًل، 
ومؤثـّـراً بصــورة كبــرية، أكثــر مــن عالقــات القرابــة األوليــة والصداقــة، فجميــع احلــاالت الــي 
قــرأان عنهــا، مبــا فيهــا حالــة اتشــفني، كان "التجنيــد اإللكــرتوين" فيهــا عامــاًل رئيســياً، وهــو 
مــا حصــل مــع اجلميــع )أريــل بــراديل، هــدى حممــد، شــانون كونلــي وجايلــني يونــغ(، وقــرأان 
غالبــاً مصطلــح "التطــّرف الــذايتSelf- Radicalized"، يف أغلــب تلــك احلــاالت، 
عــرب اإلنرتنــت، فيمــا كان األهــل يفضلــون مصطلــح Brain Washing "غســيل 
الدمــاغ"، عــرب شــبكة اإلنرتنــت، وهــو مــا يشــي أبمهيــة وخطــورة هــذا العامــل يف النمــاذج 

النسائية اجلهادية األمريكية.

املالحــظ، اثنيــاً، وجــود دور رئيــس ألحــد الرجــال يف أغلــب عمليــات التجنيــد الــي 
متـّـت، وعلــى األغلــب عــرب شــبكة اإلنرتنــت، أوعــرب أحــد املواقــع اإللكرتونيــة املتخصصــة 

http://www.counterextremism.com/extremists/jae- 654

lyn-young
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ابلتعــارف بــني الرجــال والنســاء، مــن أجــل الــزواج. فتاشــفني مالــك تعرفــت علــى ســيد 
فــاروق، هبــذه الطريقــة، وكذلــك احلــال لــدى شــانون كونلــي، الــي تعّرفــت علــى شــاب 
تونســي. وأقنعــت جايلــني يونــغ خطيبهــا أمحــد دخــل هللا، ابلذهــاب إىل الرقــة، فيمــا 
تعّرفــت أريــل بــراديل علــى حممــد ايســني عــن طريــق مواقــع التعــارف اإللكرتونيــة، أّمــا هــدى 
حممــد فهــي الوحيــدة الــي مل ُيســجل مثــل هــذا التعــارف اإللكــرتوين يف حالتهــا، وإن كانــت 
تزوجــت بعــد شــهر واحــد مــن وصوهلــا إىل الرقــة بشــاب أســرتايل. لكّنهــا يف املقابــل تعّرفــت 
علــى أقصــى حممــود، الفتــاة الربيطانيــة، الــي انتقلــت إىل "الدولــة اإلســالمّية" وســاعدت 

هدى على رسم خطواهتا يف الطريق نفسها.

مــع ذلــك، وابلرغــم مــن االعــرتاف بــدور اإلنرتنــت يف عمليــة التجنيــد، إالّ أّن هنالــك 
ســياقاً نفســياً واجتماعيــاً يســاهم بدرجــة كبــرية بتأهيــل الشــخص لتقبّــل فكــرة التجنيــد، 
واســتلهام فكــرة الرســالة السياســية واإلعالميــة للتنظيــم. وإذا حّللنــا احلــاالت املختلفــة، 
فســنجد أنّنــا أمــام عوامــل متنوعــة، متشــابكة؛ ففــي حالــة أريــل بــراديل وشــانون كونلــي جنــد 
أنفســنا أمــام أســرة مســيحية متدينــة، يرتبــط ســؤال الفتيــات فيهــا مبســألة اهلويــة وابلعالقــة 
مــع الديــن، واحلالــة نفســها   علــى الطــرف اآلخــر- ابلنســبة هلــدى حممــد، مــن أســرة 
مســلمة متدينــة، لكــن مــع ردود فعــل خمتلفــة علــى البيئــة االجتماعيــة األســرية احمليطــة 
انتهت إىل تنظيم الدولة.أما شــانون كونلي،فقد ذهبت ابجتاه القراءة يف األداين وحماولة 
التونســي، عــرب اإلنرتنــت،  الشــاب  فيهــا، وتعرفــت خــالل ذلــك علــى  الغــوص بعمــق 
فانتقلــت إىل الطــرف اآلخــر مــن التديـّـن، ودخلــت يف ســجال طويــل مــع والدهــا و حمققــي 
مكتــب التحقيقــات الفيدراليّــة FBI، دون أن ترتاجــع عــن أفكارهــا، وكان مــن الواضــح 
أهّنــا قطعــت شــوطاً كبــرياً يف التعــرف علــى إيديولوجيــة التنظيــم. واحلــال كذلــك ابلنســبة 
ألريــل بــراديل، الــي متــّردت علــى والدهتــا وعلــى تربيتهــا الدينيــة الصارمــة، عــرب مراحــل 
متعــددة مــن البحــث عــن اهلويــة، وانتهــى هبــا املطــاف إىل اجلانــب اآلخــر مــن األصوليــة، 
أي األصوليــة الدينيــة اإلســالمية. أّمــا هــدى حممــد، فيبــدو أن متّردهــا أخــذ شــكاًل آخــر، 
وفاجــأت  الديــين،  التطــرف  إىل  املتشــدد  التديــن  مــن  أكــرب  مســافة  قطــع  خــالل  مــن 

والدها،القلق على هويتها،بتطرف هواّييت ديين أكرب!

يف حالــة جايلــني يونــغ وأريــل بــراديل جنــد عنصــراً آخــر، وهــو "الصدمــة العاطفيــة"، 
فجايلــني   وفــق شــهادة والدهتــا- تعّرضــت خــالل فــرتة اجلامعــة إىل صدمــة عاطفيــة، غــري 
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معروفة لدينا، لكّنها شــّكلت نقطة حتول يف حياهتا، ودفعت هبا إىل القراءة على شــبكة 
اإلنرتنــت، والتعــرف علــى الديــن اإلســالمي، مث اقرتنــت بزوجهــا اجلديــد أمحــد، الــذي 
أقنعتــه ابلســفر معهــا إىل ســوراي. أّمــا أريــل بــراديل فقــد عاشــت أكثــر مــن صدمــة عاطفيــة، 
لكــن الصدمــة الــي نقلتهــا إىل التفكــري يف الديــن، مث التشــدد والتطــرف، متثلــت برفــض 
صاحــب املطعــم املســلم، الــذي عملــت فيــه، املضــي خطــوات أكثــر يف العالقــة بينهمــا، 
نظــراً ألنــه مســلم، ويبــدو أهّنــا كانــت قــد وقعــت يف حبــه واإلعجــاب بشــخصيته.فبدأت 
تقــرأ عــن اإلســالم، ملعرفــة خلفيتــه أكثــر، ورمبــا لتقصــري املســافة بينهمــا، لكــن مــا حــدث 
هــو العكــس متامــاً، إذ قادهتــا خطواهتــا يف البحــث عــن اهلويــة والديــن إىل التعــرف علــى 

النسخة املتشددة من اإلسالم، وإىل مناصري التنظيم، ومن مث اجتهت إىل الرقة!

مــن الضــروري أال ننســى أّن طبيعــة اجملتمــع األمريكــي نفســها ســامهت يف توفــري 
شــروط التحــّول يف جــزء مــن القصــص الــي حتدثنــا عنهــا، فاجليــل الشــاب علــى عالقــة 
متواصلــة دائمــة مــع شــبكة اإلنرتنــت، وهــو جيــل اآلي فــون، مــا جيعلــه يقضــي أغلــب 
الوقــت علــى الفضــاء اإللكــرتوين )On Line(، وجيعلــه متحــرراً مــن القيــود االجتماعيــة 
واألفــكار  العالقــات  مــن  واســعة  مســاحة  االفرتاضــي  العــامل  يف  جيــد  احمليطــة؛  األســرية 
املتنوعــة، مــن دون وجــود اهتمــام كبــري يف األوســاط االجتماعيــة والثقافيــة هنــاك ببنــاء 
حواجــز ضــد التطــرف الديــين، لعــدم أولويــة القضيــة لشــرحية اجتماعيــة واســعة. ومــن مثّ 
فــإّن التقــاط بعــض األشــخاص مــن قبــل التنظيــم أمــر يســهل توّقعــه، خاصــة وأّن التنظيــم 
متّكن عرب دعايته اإلعالمية من كسر حاجز اللغة )فكثري من أشرطته وأفالمه وخطاابته 
تُقــّدم ابللغــة اإلجنليزيــة، مبــا يف ذلــك جملــة دابــق(، األمــر الــذي منــح التنظيــم نقاطااتصــال 
وأتثــري واســعة يف مهمــة البحــث عــن جمّنديــن جــدد، ابإلضافــة الســتثماره ملعــاانة الشــعب 
الســوري، وملــا يقــع يف حقــه مــن جتاهــل دويل وعاملــي، ومــا يتعــرض لــه مــن مــآٍس إنســانية؛ 
التنظيــم اإللكرتونيــة  قبــول روايــة  كل ذلــك كان مبثابــة عوامــل مســاعدة وحمّفــزة علــى 

اإلعالمية.

املالحــظ، اثلثــاً، وجــود خــربة متميــزة ألنصــار التنظيــم يف التجنيــد عــرب اإلنرتنــت، 
والقــدرة علــى إقنــاع اجملنّــدات )املرشــّحات( أبفكارهــم. ويتميــز هــؤالء أيضــاً، ســواء أكانــوا 
رجــااًل أو نســاًء، بسياســة النـََفــس الطويــل، ومــن املمكــن أن يبقــوا شــهوراً علــى تواصــل مــع 
الشــخص املقصــود، والــرد علــى أســئلته ونقاشــاته، وهــو مــا حصــل بصــورة ملحوظــة، مــع 
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أليكــس )مل نتحــدث عنهــا، ألنـّـه مل يثبــت مــن خــالل تفاصــل القصــة أّن اجملنّــد هــو عضــو 
يف تنظيــم الدولــة رمسيــاً، لكــن احلالــة تبقــى منوذجــاً علــى عمليــة التجنيــد(، إذ بقــي اجملنِّــد 
علــى تواصــل معهــا ألكثــر مــن عــام ، إلقناعهــا أبفــكاره، وكان يرســل هلــا اهلــدااي، ويدخلهــا 
يف عامل من األصدقاء االفرتاضيني، الذين جيعلوهنا تشعر بتكّون جمتمع جديد حوهلا655.

رابعــاً، مــن املالحــظ أّن هنالــك مســة مشــرتكة، نســبياً، بــني أغلــب احلــاالت، وهــي 
"العزلــة"، إذ يقــوم اجملنٍّــد بدعــوة الفتــاة - أو هــي تقــوم بذلــك إبرادهتــا- بعــزل نفســها عــن 
احمليــط االجتماعــي، وتبــدأ عالمــات التغــرّي حتــدث لديهــا يف االجتــاه حنــو التشــدد الديــين، 
يف اللبــاس، واملواقــف مــن األصدقــاء، وحــى مــن اجملتمــع اإلســالمي احمليــط؛ فكثــري مــن 

النساء يرفضن األفكار املعتدلة يف املراكز اإلسالمية القريبة.

املالحــظ، خامســاً، أنّنــا أمــام مســتوايت متنوعــة مــن العمــر والدراســة واالهتمامــات 
الشــخصية، فتاشــفني وآريــل يف هنايــة العشــرينيات وعلــى بدايــة الثالثينيــات مــن أعمارمهــا، 
بينمــا هــدى وجايلــني وشــانون يف بــداايت العشــرينات مــن أعمارمهــا، وهنالــك حــاالت 
حملــاوالت هــروب مــن قبــل مراهقــات، فســّن الشــباب هــو الســّن الغالــب، ومعظــم احلــاالت 

تقع أعمارهّن ما بني الـ18 والـ30 عامًا656.

655  RUKMINI CALLIMACHIJUNE, ISIS and the Lonely 
Young American,The New York Times, June 27, 2015. At: 

 - /dlrow/82/60/5102/moc.semityn.www//:ptth
lmth.nacirema-gnitiurcer-enilno-sisi/sacirema

656   Matthew Blake, Three Denver girls were lured by ISIS 
who used ‘Disney-like‘ versions of extremism on social media, 
mail on line, 24 October 2014.at: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2804934/Girls-
j o u r n e y - r e n e w s - f e a r s - t e r r o r - r e c r u i t i n g .
html#ixzz4Ub9dMyig

)      (

)      (

http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html
http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html
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مرحيــة،  اقتصاديــة  أوضــاع  ومــن  جامعيــات،  احلــاالت كــّن  أغلــب  أّن  سادســاً، 
ابســتثناء حالــة أريــل بــراديل، الــي كانــت تعــاين الفقــر الشــديد يف صغرهــا، ومل تكمــل 
تعليمهــا، ألّن والدهتــا كانــت تريــد االكتفــاء ابلتعليــم املنــزيل، وإن كانــت هــي قــد حاولــت 
"تعويــض" ذلــك، مــن خــالل املشــاركة يف األنشــطة املختلفــة، ويف حماولــة إكمــال التعليــم. 
أّمــا البقيــة فنحــن نتحــدث عــن عائــالت مــن الطبقــة الوســطى عمومــاً، ومــن اجلامعيــات، 
فهــدى كانــت تــدرس االقتصــاد يف اجلامعــة ، وشــانون كونلــي أهنــت دراســة التمريــض، 

وجايلني يونغ كانت تدرس الكيمياء، واتشفني مالك أهنت الصيدلة.
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خامتة الكتاب: نتائج ومؤشرات عامة

مــرران خــالل القســم الثــاين علــى قرابــة 47 حالــة دراســية، بدرجــة مــن التفصيــل 
املتبايــن، بــني منــاذج وأخــرى، وابلرغــم مــن أّن العينــة ليســت ممثلــة، متــام التمثيــل، للنســائية 
اجلهاديــة؛ الداعشــيات أو القاعــدايت، إذ إّن اختيــار احلــاالت قــد ارتبــط مبــا يتوافــر مــن 
معلومــات إعالميــة وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــا ال ينطبــق ابلضــرورة علــى 
املعايــري العلميــة املطلوبــة يف حتديــد وتصنيــف العينــات، إالّ أّن مثـّـة مؤشــرات ونتائــج مهّمــة 
ميكــن اســتخالصها مــن احلــاالت املدروســة، مــن دون أن نعّممهــا علــى جممــل احلالــة 

النسائية اجلهادية العاملية أو حى احمللية يف أي دولة، أو اإلقليمية.

أواًل- بن القاعدة وتنظيم الدولة: 

من الواضح أّن اجليل اجلديد هو أقرب إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، من القاعدة، 
فقــد امتــاز تنظيــم الدولــة بكفاءتــه يف عمليــات التجنيــد، مقارنــًة بتنظيــم القاعــدة، وذلــك 
عائــد المتالكــه قــدرات أفضــل يف التجنيــد والدعايــة السياســية، واســتخدام اللغــات احملليــة 
واإلنرتنــت والتكنولوجيــا، و تغلغلــه يف وســائل التواصــل االجتماعــي، مبــا يفــوق القاعــدة، 
الــي امتلكــت هــي األخــرى قــدرات يف هــذا اجملــال، لكــن التنظيــم تفــّوق عليهــا يف حمتــوى 
وكم املواد الدعائية واإلعالمية واحلســاابت املرتبطة به، على مواقع التواصل االجتماعي، 

ما شّكل ابلفعل طفرة حقيقية.

مما ســاعد تنظيم الدولة على اســتقطاب النســاء هو امتالكه ملشــروع "دولة"، بينما 
كانــت القاعــدة ترفــض هــذا املبــدأ، ابلرغــم مــن وجــود حالــة "هجــرة" لــدى نســاء القاعــدة 
ســابقاً، إىل األراضــي الــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم طالبــان، لكــن ذلــك غالبــاً جــاء يف 
ســياق كوهنــن "نســاء املقاتلــني"، وليــس يف ســياق حــاالت نســائّية مســتقلة؛ أمــا تنظيــم 
الدولــة فقــد خلــق دعايــة افرتاضيــة كبــرية وفّعالــة للدعــوة إىل اهلجــرة إىل األراضــي "الــي 
حتكــم ابلشــريعة اإلســالمية"، مــا اســتهوى النســاء املتدينــات. ووظّــف التنظيــم الرمــوز 
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الدينيــة مثــل اخلالفــة اإلســالمية واحلجــاب واملواجهــة مــع الغــرب واحلكــم اإلســالمي يف 
خدمة الدعاية، وهو األمر الذي جنح به بصورة ملحوظة.

  اثنيًا- التحوالت يف النسائية اجلهادية: 

ترتــب علــى النقطــة األوىل نقطــة أخــرى علــى درجــة أكــرب مــن األمهيــة، تتمثــل يف 
حتــّول  مســار النســاء اجلهــادايت مــن القاعــدة إىل الدولــة اإلســالمية، وهــو حتــول مّت علــى 
أكثر من صعيد، األول الكّم، فهنالك نســبة مرتفعة من النســاء اجلهادايت الداعشــيات 
مقارنــة ابلقاعــدة، والثــاين علــى صعيــد الــدور، فــدور املــرأة يف تنظيــم الدولــة هــو دور رئيــس 
وأساســي مقارنــة ابلــدور الثانــوي واحملــدود للمــرأة يف تنظيــم القاعــدة. إذ يتوافــر تنظيــم 
الدولــة علــى شــخصيات نســائية قياديــة مثــل إميــان البغــا ورمي اجلريــش ونــدى القحطــاين، 
ووفــاء الشــهري، وأقصــى حممــود، وهنالــك مهمــات متعــددة للنســاء؛ مثــل الطبابــة والتعليــم 
والفتــوى، واحلســبة وصــواًل إىل القيــام ابلعمليــات القتاليــة، ومنهــا االنتحاريــة، وهــو مــا مل 

يكن متوافراً يف احلالة القاعدية.

لــو اســتعرضنا منــاذج متعــددة يف هــذا اجملــال، ســنجد أّن بنــان هــال، املؤيــدة لداعــش، 
حســناء  مــع  احلــال  وكذلــك  األمــن،  مــع  مســلحة  مواجهــة  يف  دخلــت  الســعودية  يف 
بوحلســن، وقتلتــا. واهُتمــت حيــاة بومديــن ابملشــاركة ابإلعــداد للعمليــات، واهتمــت كّل مــن 
إينــاس مــدين وشــريكاهتا بتشــكيل خليــة نســائية داعشــية للقيــام بعمليــات يف فرنســا، 
وقبلهــّن اهتمــت ســاجدة الريشــاوي ابملشــاركة يف عمليــة انتحاريــة )فاشــلة( يف فنــادق 
عمــان. وكذلــك احلــال لــدى اتشــفني مالــك، الــي شــاركت زوجهــا يف عمليــة اهلجــوم علــى 

االحتفال، مث االشتباك مع الشرطة، حى قتال معاً.

يف حــني أّن النســاء البــارزات املرتبطــات إعالميــاً ابلقاعــدة، مل يــربزن إالّ عندمــا 
عملــن بصــورة مســتقلة، بعيــداً عــن التنظيــم، مثــل فتيحــة اجملاطــي، الــي كانــت تكتفــي 
بدورهــا كزوجــة مقاتــل عندمــا كانــت يف أفغانســتان والســعودية؛ لكّنهــا عندمــا أصبحــت 
وحيــدة يف املغــرب، عملــت بصــورة مســتقلة، وبــرزت إعالميــاً، مث انتقلــت إىل تنظيــم 

داعش، واحلال ال ختتلف كثرياً عند مليكة العرود.
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ومــن الفــروق املهمــة يف احلالتــني الداعشــية والقاعديــة، ابإلضافــة إىل الــدور والعــدد 
واألمهيــة، الفتــاوى. فقــد كانــت القاعــدة أكثــر حتفظــاً وتقليديــًة يف رؤيتهــا للمــرأة، بينمــا 
الدعائيــة  أجندتــه  خيــدم  مبــا  ملحوظــة،  مبرونــة  الدينيــة  الفتــاوى  الدولــة  تنظيــم  وظّــف 
والسياســية، واملثــال الصــارخ علــى ذلــك هــو الفتــوى املعروفــة، يف الفقــه اإلســالمي، بعــدم 
جــواز ســفر املــرأة مــن دون حمــرم، ذلــك مــا التزمــت بــه القاعــدة، قــدر املســتطاع، بينمــا 
اختلــف األمــر يف احلالــة الداعشــية، إذ أصبحــت هنــاك تســهيالت كبــرية لقــرار الســفر مــن 

دون حمرم، ولعملية الزواج من دون موافقة ويل األمر.

ممــا يضــاف مــن فــروق، هــو تطويــر مهــارات التحايــل لــدى اجملّنديــن واجملنِّديــن، 
مقارنة بني تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية، فقد الحظنا كيف أّن الفتيات السودانيات 
حمرتفــة  بصــورة  عائالهتــن  علــى  حتايلــن  واألوربيــات  األمريكيــات  وحــى  والســعودايت، 
لإلفــالت مــن الرقابــة وحالــة القلــق، ومتّكــّن مــن اهلــرب. ويف أغلــب احلــاالت، وجــدان أّن 
هنالــك نـََفســاً طويــاًل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــن قبــل اجملنِّــد، عــرب عمليــة 
معقــدة وطويلــة أتخــذ وقتــاً، قــد ميتــّد شــهوراً طويلــة، يف التجنيــد والتثقيــف علــى أفــكار 
التنظيــم، وهــي العمليــات الــي مل أتخــذ نفــس القــدر مــن االهتمــام واألمهيــة لتنظيــم القاعــدة 

سابقاً.

اثلثًا- التمييز بن األسباب والديناميكيات:

لــدى  والعــريب، وحــى  الغــريب  اإلعــالم  ســادت يف  الــي  اخلاطئــة  الفرضيــات  مــن 
املســؤولني والعديــد مــن الباحثــني، إلصــاُق هتمــة التجنيــد والتأثــري علــى الفتيــات بعــامل 
 Brain اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ومبــا يســمى بعمليــة غســيل الدمــاغ
Washing. وكل ذلــك صحيــح بوصفــه ديناميكيــات مســتخدمة يف عمليــة التجنيــد 
والتثقيف لدى تنظيم الدولة اإلسالمية، لكن هنالك فرقاً بينها وبني الشروط واألسباب 
الــي تدفــع املــرأة إىل االخنــراط يف احلــركات اجلهاديــة، فالديناميكيــة جــزء مــن العمليــة، أمــا 
األســباب املوضوعيــة فأمــر خمتلــف متامــاً، ألهّنــا   أي الشــروط واألســباب- تفّســر لنــا ملــاذا 
تتأثــر )س( وليــس )ص( يف حمتــوى دعايــة داعــش، يف حــال تعرضــت كلتامهــا للمــادة 

نفسها.
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جنــد - مــن خــالل النمــاذج الســابقة- عوامــل وشــروط متعــددة تســاهم يف فهــم 
جاذبيــة التنظيــم للنســاء، تتمثّــل أّواًل بوجــود "مشــروع سياســي" بديــل، عــن احليــاة الغربيــة 
احلداثيــة الــي تعيــش فيهــا الفتيــات الغربيــات، وعــن األنظمــة العربيــة العلمانيــة. وهــذا 
مشــروع   أي دولــة داعش-هــو املفتــاح الرئيســي، مــن وجهــة نظــران، يف تفســري صعــود 
النســائية اجلهاديــة، ألنّــه يرتبــط بقضيــة اهلويــة. فالفتيــات األوروبيــات والغربيــات، مــن 
أصــول إســالمية وغربيــة، يبحثــن عــن مشــروع ينســجم مــع أفكارهــن وعقائدهــن ورؤيتهــن 
هلويتهــن الدينيــة، بــداًل مــن احلداثــة الغربيــة، وهــو مــا وّفرتــه الدعايــة اإللكرتونيــة يف التنظيــم 
عــن يوتوبيــا اخلالفــة والدولــة اإلســالمية واملدينــة اإلســالمية املوعــودة، الــي ال حتتــوي علــى 
"أمــراض احلداثــة"، يف فكــر هــؤالء الفتيــات. فأزمــة اهلويــة اإلســالمية ســّهلت الطريــق أمــام 
التواصــل  مواقــع  علــى  وكفاءتــه  قدراتــه  ذلــك كلــه  وعــزز  اإلعالميــة،  التنظيــم  دعايــة 

االجتماعي.

نزعم أّن أغلب الفتيات مل يذهن إىل هناك من "أجل الشــهادة" فقط؛ ومن أجل 
أن يقتلــن، بــل مــن أجــل احليــاة قبــل ذلــك. ذلــك ال ينفــي اجلانــب اآلخــر، أي رغبــة نســاء 
وفتيــات يف القتــال والقتــل، طمعــاً يف الوصــول إىل "مرتبــة الشــهادة"، وهــي مرتبــة دينيــة 
رمزيــة يف الثقافــة اإلســالمية. لكــن مــن الواضــح أّن غالبيتهــّن كــّن يبحثــن عــن جمتمــع بديــل 

أكثر انسجاماً مع رؤيتهن للدين واجملتمع والدولة.

يعــّزز هــذا اجلانــب األزمــة السياســية العربيــة الراهنــة، والشــعور ابلضعــف واإلحبــاط 
وخيبــة األمــل لــدى نســاء كثــريات ممــا حيــدث يف ســوراي والعــراق، ومــن الــذل الــذي تعيــش 
إسالمية"ســنّية")أصبح  عربيــة  قــوة  غيــاب  ومــن  العربيــة،  والشــعوب  اجملتمعــات  فيــه 
مصطلح"السّنية"أساســياً اليــوم مــع التمــدد اإليــراين الــذي يوظّــف املذهــب الشــيعي( تقــوم 
ابلدفاع عن اجملتمعات والشــعوب، فقّدم تنظيم الدولة نفســه بدياًل مللء الفراغ السياســي 

العريب.

والحظنــا كيــف تبادلــت العوامــل العاطفيــة والدينيــة والسياســية التأثــري يف تشــكيل 
نقطــة التحــّول لــدى النمــاذج الســابقة، فهنالــك مــن النســاء مــن كان مدخلهــّن للســلفية 
اجلهاديــة هــو اجلانــب السياســي، أي الشــعور ابلقهــر مــن الــذل مــن اهلزائــم، والــذي بــدأ 
لــدى بعضهــن مــع حــرب اخلليــج الثانيــة 1991 )مثــل فتيحــة اجملاطــي(؛ وكثــريات أتثّــرن 
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ابألزمــة الســورية احلاليــة. وهنالــك يف املقابــل مــن النســاء مــن كان مدخلهــن دينيــاً أو 
روحيــاً، مثــل حســناء بوحلســن ومليكــة العــرود، أي الشــعور ابحلاجــة إىل االنتقــال مــن 
حياة الدينية إىل حياة دينية، وهنالك حاالت كان املدخل فيها إنسانياً، مثل الطبييات 
الســودانيات، وأخــرايت كان مدخلهــّن هــو البحــث عــن املشــروع البديــل للحداثــة الغربيــة، 

وهنالك أسباب مرتبطة أبزمات عاطفية.

يف كل احلــاالت ميكــن أن نتلمــس موضــوع اهلويــة، فاألزمــات السياســية والــذل 
واهلــوان واملداخــل اإلنســانية والعاطفيــة والروحيــة كلهــا وجــوه متعــددة لســؤال اهلويــة واملعــى 
بــرع  التنظيــم يف اســتثمار وتوظيــف النقــاط واخلطــوط  أببعــاد متنوعــة ومتعــددة، وقــد 
احلّساســة هلــذا الســؤال عــرب اســتنطاقه "اهلويــة املتخيلــة" عــن اجملتمــع املســلم الــذي حيكــم 
ابلشــريعة، واحليــاة الروحيــة املرحيــة، ورضــوان هللا، والشــهادة، وإقامــة اخلالفــة، والدفــاع عــن 
املســلمني، ومواجهــة الصليبيــني والشــيعة وإيــران واألنظمــة العربيــة الفاســدة، فــكل هــذه 

العناوين ميكن أن جندها يف كتاب اهلوية وفصوله وأبوابه املختلفة واملتعددة.

أنّنــا  وحيــوايً، خباصــة  مهمــاً  دوراً  اإلنرتنــت  لعــب  فقــد  الديناميكيــات،  عــن  أّمــا 
نتحــدث عــن جيــل اآليفــون واآليبــاد، وهــو جيــل ميضــي وقتــاً طويــاًل علــى هــذه األدوات، 
مــا يســّهل التواصــل معــه والوصــول إليــه عــرب املنّظمــني واجملّنديــن، الذيــن أخــذوا ينّوعــون 
بصــورة كبــرية،  واملخيلــة  العواطــف  ويداعبــون  والرمــوز  الصــور  ويســتخدمون  ابخلطــاب 

فأصبح اإلنرتنت ديناميكية رئيسة للتجنيد.

لكــن، يف املقابــل، فــإّن هنالــك أدوار أكثــر أمهيــة مــن اإلنرتنــت بــرزت يف كثــري مــن 
احلــاالت، وتتمثّــل يف عالقــات الصداقــة واملصاهــرة والقرابــة األوليــة. ففــي احلالــة الســعودية 
األّول يف  الرئيــس  العامــل  هــي  والــزواج  والقرابــة  والصداقــة  املصاهــرة  كانــت عالقــات 
أّن جمتمعــاً  ورأينــا كيــف  املباشــرة،  وغــري  املباشــرة  الداعشــّية،  واملؤثــرات  الديناميكيــات 
قــد تشــّكل بصــورة فاعلــة ونشــطة يف وســط اجملتمــع الســعودي نفســه، دون  جهــادايً 
احلاجــة إىل "اهلجــرة" إىل أراضــي تنظيــم الدولــة أو القاعــدة. لكــن الصــدام بــني هــذا التيــار 
والسلطة السياسّية أدى إىل احتجاز آالف املعتقلني، والبدء ابعتقال النساء، كل ذلك 

كان دافعاً لربوز وتزايد ظاهرة السعودايت اجلهادايت املهاجرات.

يف كثــري مــن احلــاالت ال بــد أن جنــد شــخصاً مفتاحيــاً يكــون عامــاًل مهمــاً يف 
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التجنيد، سواء كان شقيقاً، أو زوجاً أو أابً، أو حى حبيباً أو خااًل، أو أماً، اخل.

رابعًا- اخللفية االجتماعية وكسر الصورة النمطية: 

انهضت هذه الدراسة  الصورة النمطية عن اجلهاديني عموماً، والنساء اجلهادايت 
خصوصاً. وابلرغم من أّن العّينة املدروســة ال تســتجيب للشــروط العلمّية الصارمة، فهي 
تعتمــد علــى منهجيــة "كــرة الثلــج" Snow Ball، إالّ أّن العينــة تشــري إىل وجــود نســبة 
مهمــة مــن احلــاالت الــي كانــت فيهــا النســاء والفتيــات مثقفــات ومتعلمــات ومــن الطبقــة 
الوســطى؛ مــا ينفــي بدرجــة رئيســة أمهيــة ومركزيــة عوامــل  أخــرى مثــل الفقــر والبطالــة، 

ونقص التعليم، والبحث عن الزواج، اخل.

أمــا فيمــا يتعلّــق ابملســتوى العمــري، فقــد وجــدان، مــن خــالل 47 حالــة تقريبــاً، وممــا 
توافــر مــن معلومــات وبيــاانت،أبّن هنالــك 13 حالــة أقــل مــن عشــرين عامــاً، و12 بــني 
الـــ21-25، و9 بــني الـــ26-30، و5 بــني الـــ31-40، و4 يف األربعينيــات و3 يف 
الثالثينيــات. )ابلطبــع حبســب العمــر وقــت تســجيل القضيــة أو القيــام ابهلجــرة أو التحــول 

حنو السلفية اجلهادية، لغاية 2016(.

أي إّن غالبية النساء اجلهادايت يف العشرينيات من العمر، مث ما قبل العشرينيات، 
واجلامعــات  املــدارس  فتيــات  جيعــل  ممــا  األكــرب،  األعمــار  عــن  وضوحــاً  أكثــر  بفــارق 

املرّشحات بدرجة رئيسة هلذا التأثر.

علــى  الدكتــوراه، و4  علــى  حالتــان حاصلتــان  فهنــاك  التعليــم،  خيــص  فيمــا  أّمــا 
متعلمــات،  غــري  و7  مــدارس،  طالبــات  و7  جامعيــات،   22 و  العليــا،  الدراســات 
فاجلامعيــات والطالبــات اجلامعيــات هــن األكثــر أتثــراً ابألفــكار، فيمــا وجــدان أّن هنالــك 
درســت  واحــدة  وحالــة  البكالوريــوس،  يف  والصيدلــة،  الطــب  درســن  حالــة  قرابــة 11 
الصيدلة يف املاجســتري، أم ابقي احلاالت الي وصلت إىل مســتوى الدراســات العليا فقد 

درست، يف األغلب، علوم الشريعة اإلسالمية.

عــن املســتوى االقتصــادي، فــإّن األغلبيــة هــي مــن الطبقــة الوســطى، مبســتوايهتا 



427 خامتة الكتاب: نتائج ومؤشرات عامة

املختلفــة، فهنالــك الطبيبــات الســودانيات مــن عائــالت ثريــة، واملراهقــات الربيطانيــات 
عمومــاً مــن عائــالت الطبقــة الوســطى العليــا، ويف الســعودية جنــد أبّن الغالبيــة مــن الطبقــة 
الوســطى العليــا، وهنالــك عــدد حمــدود مــن الطبقــة الوســطى الدنيــا. بينمــا يبــدو عامــل 
الفقــر واحلرمــان أكثــر وضوحــاً يف احلالــة الفرانكفونيــة، أمــا احلــاالت الــي تنتمــي للنمــوذج 

األمريكي يف تنتمي، ابجململ، إىل الطبقة الوسطى.

خامسًا- املسؤولية بن العاملن اإليديولوجي واجملتمعي

يف أغلــب احلــاالت مل يكــن "التعليــم"   حبــّد ذاتــه- هــو املســؤول عــن صعــود النســائية 
اجلهاديــة يف العــامل العــريب أو الغــرب، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك الحظنــا كيــف أّن 
هنالك شرحية واسعة من النماذج النسائية درسن يف مدارس وجامعات غربية وعلمانية، 
يف بريطانيا ويف دول عربية أخرى، مثلما هي حال فتيحة اجملاطي، والفتيات السودانيات 
والربيطانيــات، وحــى الفرنســيات اللــوايت درســن يف املراحــل األوىل مناهــج تعليــم تســتبطن 

العلمانية الصارمة.

قــد ينظــر البعــض إىل النســاء الســعودايت بوصفهــن "االســتثناء" عّمــا ســبق، أو 
احلالــة األخــرى الــي تثبــت دور املناهــج التعليميــة يف تدريــس الســلفية والوهابيــة يف الدفــع 
حنــو الطريــق اجلهاديــة، وقــد يكــون هــذا صحيحــاً للوهلــة األوىل، و قــد يســتنتج املــرء أبّن 
مثّــة عالقــًة بــني املناهــج التعليميــة الســعوديّة والظاهــرة اجلهاديــة، لكننــا إذا مــا وجلنــا إىل 
العمق سنجد أبّن هذا التفسري ركيك وحمدود، فكثري من النساء اجلهادايت السعودايت 
أتثــرن بعوامــل أخــرى، يف مقدمتهــا أقارهبــن، أزواجــاً أو أابء أو حــى أبنــاًء؛ ويف حــاالت 
اجلهــادايت  املؤثــر يف صعــود  الثــاين  العامــل  أمــا  أخــوال كذلــك.  أشــقاء، ورمبــا  كثــرية 
"فكــوا  علــى خلفيــة محــالت  الســلطة  وبــني  بينهــن  ارتبــط ابلصــدام  فقــد  الســعودايت 
العــاين"، الــي أطلقتهــا نســاء املعتقلــني وطالــن فيهــا ابإلفــراج عــن أقارهبــن يف الســجون 
واملعتقــالت أو حماكمتهــم، مــا أدىل إىل حماكمتهــن واعتقاهلــن، وتنامــي شــعورهّن ابلظلــم 
واالضطهــاد والصــراع مــع الســلطة؛ أي أّن هــذا العامــل كان أكثــر وضوحــاً مــن ســيناريو 

أتثّر تلك حاالت ابملناهج الدراسية الي تلقوها يف املدارس.
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ال ينفــي ذلــك ابلطبــع، أمهيــة التعليــم النقــدي يف عمليــة الرتبيــة والتنشــئة ومواجهــة 
التطــرف واإلرهــاب، لكّنــه ليــس كلمــة الســّر أو حجــر األســاس يف اســرتاتيجية مكافحــة 
وممانعــة التطــرف، فثّمــة حــاالت كثــرية مــن النســاء اللــوايت درســن هــذا النــوع مــن التعليــم 
النقدي الغريب املتحضر، لكنهن اجنرفن يف هناية املطاف إىل مسار "النسائية اجلهادية"، 
والعكس صحيح؛ أي أّن مثّة عدداً كبرياً من النســاء اللوايت درســن تعليماً ســلفياً، وتربني 
هنالــك عوامــل  إّن  أي  املســار.  ذلــك  إىل  ينجرفــن  مل  لكنهــن  متشــددة،  عائــالت  يف 
ســيكولوجية وسوســيولوجية خمتلفة ومرّكبة تتجاوز فقط مســألة التعليم واملناهج يف تفســري 

صعود النسائية اجلهادية؛ ومن مثّ فال بّد أن يتّم الرتكيز عليها يف سبيل مواجهتها.

سادسًا- العامل اجليو سياسي يف عمليات التجنيد والتعبئة

صحيــح أنّنــا مل نتنــاول احلــاالت العراقيــة والســورية يف النســائية اجلهاديــة، ابلرغــم مــن 
وجود مؤشرات عديدة على انتشارها، والسبب يف ذلك هو قّلة املعلومات وحمدوديتها، 
إالّ أنّــه مــن الضــروري هنــا اإلشــارة إىل عامــل آخــر مهــم يف تفســري الظاهــرة؛ ويتمثــل يف 
والــدول  مــن جهــة،  داخليــة  نزاعــات وصراعــات  فيهــا  تقــع  الــي  املناطــق  بــني  التمييــز 
املســتقرة مــن جهــٍة أخــرى. ففــي احلالــة األوىل تكــون قــدرة التنظيمــات اجلهاديــة علــى 
التجنيــد واحلشــد وتســويق دعايتاهــا الطائفيــة أكــرب بكثــري مــن قدرهتــا علــى ذلــك يف 

املناطق األخرى، مبا يف ذلك جتنيد النساء يف هذه التنظيمات.

قــوة وأتثــرياً، ويقســم  أكثــر  يكــون  والديــين  الطائفــي  اهلــواييت  العامــل  ملــاذا؟ ألّن 
اجملتمــع نفســه علــى هــذا األســاس، ويصبــح التجنيــد ابجلملــة، وليــس ابحلــاالت الفرديــة، 
كمــا هــي احلــال يف أوراب والغــرب والــدول العربيــة املســتقلة. ففــي العــراق وســورية هنالــك 
نســبة كبــرية مــن النســاء املنخرطــات يف تنظيــم الدولــة اإلســالمية ألســباب عديــدة، أوهلــا 
ألّن أزواجهــن أو أقارهبــن أصبحــوا أعضــاء يف هــذه التنظيمــات، أو ألهّنــن أصبحــن يف 
املناطق الي يســيطر عليها التنظيم، وأصبحن أكثر أتثراً خبطابه الديين ودعايته السياســية 
واإلعالميــة، وألنّــه أصبــح ســلطة "األمــر الواقــع". وإذا كّنــا قــد رأينــا   يف اإلعــالم- نســاًء 
عديــدات مســرورات ابلتخلــص مــن التنظيــم، يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، إالّ 
ــا ســنجد   يف املقابــل- نســاء أخــرايت مّت جتنيدهــن، وكثــري منهــن فقــدن أزواجهــن أو  أنّن
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التنظيــم، مــع منــو اخلطــاب  والتفافــاً حــول  أقارهبــن يف احلــرب، وأصبحــن أكثــر متاهيــاً 
اهلواييت االحرتايب املتبادل بني فرقاء الصراع. 

فــال شــّك أبّن دوافــع االنتقــام والشــعور ابملظلوميــة والضغــوط اإلنســانية الشــديدة 
تقــع علــى النســاء يف مناطــق الصــراع والنــزاع بدرجــة أكــرب بكثــري منهــا لــدى النســاء يف 
املناطــق األخــرى، مــا يدفعهــن ليــس فقــط إىل االخنــراط يف هــذه التنظيمــات، بــل وإىل أن 
يصبحــن مســتعدات، يف كثــري مــن األحيــان، لتنفيــذ عمليــات انتحاريــة أكثــر مــن غريهــن، 
ورمبــا متثّــل منــاذج ســاجدة الريشــاوي واألرامــل الشيشــانيات، وحــاالت مــن االنتحــارايت 

الفلسطينيات، مناذج جلّية على هذه القاعدة. 

سابعًا- الظاهرة اجلهادية بن "التأنيث" و"التذكري"

مــن املقــوالت اهلّشــة الــي هتــاوت يف أتــون النمــاذج الســابقة، القــول أبّن  األفــكار 
الداعشــية ال تالئــم املــرأة، أو أّن النســاء أقــّل محاســًة هلــا، ألســباب متعــددة، مثــل أّن 
اخلطــاب معــاٍد حلقــوق املــرأة )يف املنظــور احلقوقــي املعاصــر(، أو أّن النســاء أقــل ميــاًل 

ملشاهدة القتل والدماء، فضاًل عن املشاركة يف العمليات القتالية ويف التطرف الديين.

لكّننــا وجــدان مــا ينقــض ذلــك بدرجــة كبــرية، ورمبــا لــو فّكــران قليــاًل يف تلــك الفرضيــة 
لوصلنــا إىل عكســها، أي القــول أبّن النســاء قــد )وهنــا "قــد" لالحتمــال واالفــرتاض وليــس 
التأكيــد( يكــّن أكثــر اســتعداداً يف حــاالت كثــرية مــن الرجــال، ألّن العاطفــة ســالح ذو 
حّدين، فالتنظيم الذي متّكن من توظيف العواطف اإلنســانية والدينية والرمزية والطائفية 
جنــح يف إحــداث "طفــرة" علــى صعيــد جتنيــد املــرأة وتوظيفهــا لتكــون عامــاًل فاعــاًل يف 

النسائية اجلهادية، بينما كانت تكتفي بدوٍر اثنوي مع تنظيم القاعدة سابقاً.

ورمبــا ســنجد مفارقــة مدهشــة   يف النمــاذج املدروســة- تتمثّــل يف أّن املــرأة كلمــا 
كانــت تنحــدر مــن خلفيــة اجتماعيــة أقــرب إىل الثقافــة الغربيــة ســابقاً، ومــن الطبقــة 
الوســطى، ومتعلمــة، فإهّنــا تكــون أكثــر جــرأة وشراســة وقــدرة علــى كســر القواعــد الفقهيــة 
التقليديــة وجتاوزهــا والدخــول إىل مســار اجلهاديــة النســائية كفاعــل رئيســي، وليــس اثنــوايً، 
مقارنــًة ابلنســاء اللــوايت تربــني تربيــة دينيــة تقليديــة، وينتمــني إىل الثقافــات احملليــة احملافظــة. 



عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 430

فالفتيــات املســلمات اللــوايت عشــن وتربــني يف الغــرب   كمــا ذكــران ســابقًا- مل يواجهــن 
مشكلة يف الظهور اإلعالمي والسفر من دون رفقة ذكر، بل والقيام بعمليات انتحارية، 
مقارنــة ابحلــاالت الســعودية مثــاًل والعراقيــة والســورية. ففــي الســعودية واجهــت النســاء 
مشــكلة كبــرية يف اهلجــرة مــن دون ذكــور مرافقــني، وكــّن يصطحــن يف كثــري مــن األوقــات 
أقــارب هلــن يف ســّن املراهقــة، ليكونــوا مبثابــة "حمــرم" هلــّن، ليتجنّــن خمالفــة القواعــد الفقهيــة 

التقليدية.

اثمنًا- ماذا بعد "الطفرة الداعشية"؟

إذا كنّــا نتحــدث عــن "طفــرة" يف احلالــة النســائية اجلهاديــة، فــإّن فرضيــة "العــودة إىل 
املغذيــة  السياســية واجملتمعيــة  الشــروط  توافــر  مــع  هــي فرضيّــة ضعيفــة، خاّصــة  الــوراء" 
للراديكاليــة، مــا يعــين أّن املرحلــة القادمــة، حــى لــو تراجــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وفقــد 
ســيطرته علــى كثــري مــن املناطــق الــي حتــت ســيطرته، ستشــهد حضــوراً متزايــداً للنســائية 

اجلهادية،الي قطعت مسافة كبرية يف الصعود، واالنتشار.

ممــا يعــزز فرضيــة االنتشــار والصعــود أنّنــا أصبحنــا أمــام ظاهــرة جديــدة تتمثــل يف 
"العائــالت اجلهاديــة"، أو "اجملتمعــي اجلنيــين" اجلهــادي الــذي أخــذ يتشــكل يف بعــض 
اجملتمعــات العربيــة واملســلمة، وبصــورة خاصــة يف كل مــن العــراق وســوراي؛ فكثــري مــن 
النســاء قمــن ابلــزواج هنــاك، وأجنــن أبنــاء وبنــات، وأصبحنــا ملتحمــات هبــذه احلالــة إىل 

درجة كبرية.

وإذا أخــذان مثــال فتيحــة اجملاطــي، مثــاًل، فقــد كانــت عالقتهــا ابلظاهــرة اجلهاديــة 
أكثــر يف  زوجهــا  توغــل  مــع  فيهــا،  تتــدرج  أخــذت  مث  البــداايت،  واثنويــة يف  حمــدودة 
القاعــدة، والســفر إىل أفغانســتان، مثّ انتقلــت مــن الــدور الثانــوي إىل دور رئيســي مــع 
اعتقاهلــا وابنهــا يف الســعودية، مث املغــرب، ومــا عاشــته خــالل مرحلــة الســجن مــن معــاانة 

كبرية. 

واحلــال نفســها ابلنســبة للســعودايت اجلهــادايت، إذ الحظنــا كيــف أّن عالقــات 
الصداقــة بــني اجلهاديــني هنــاك قــد آلــت إىل عالقــات نســب ومصاهــرة بينهم.ومجيــع 
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احلــاالت الــي هاجــرت إىل أراضــي تنظيــم الدولــة، ممــن درســناهّن، قــد تــزوج، مثّ ترّمــل 
أغلبهــن، وبعضهــن تزوجــت مــرة أخــرى، وقمــن ابإلجنــاب. ومــن مثّ فــإّن هنالــك شــبكة 
مــن الروابــط الــي تشــكلت مــع هــذا اجملتمــع، وضمــن هــذا املســار، يصعــب الفــكاك عنهــا، 

أو تفكيكها، الحقاً.
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التعزيــر: تنقســم العقــوابت الشــرعّية  لــدى الفقهــاء املســلمني، إىل ثالثــة أقســام، 
القصــاص: وهــو الــرّد ابملثــل يف حالــة القتــل أو التعــّدي علــى األطــراف واجلنــاايت، أو 
االســتعاضة ابلديــة؛ احلــدود: وهــي العقــوابت املقــّدرة شــرعاً ) كعقوبــة الســرقة أو الــزان(؛ 
والتعزيــر، وهــو العقوبــة املشــروعة بغــرض التأديــب علــى معصيــة أو جنايــة ال كفــارة فيهــا 
وال حــّد؛ ومــن مث فالتعزيــر عقوبــة تشــمل كّل أنــواع املخالفــات الشــرعّية والسياســّية الــي مل 
ختصــص هلــا النصــوص الشــرعّية عقوبــة حمــددة. وهــي عقوبــة مفتوحــة يُقّدرهــا القاضــي أو 
ويل األمــر حبســب مــا يــراه مناســباً لــردع اجلــاين أو العاصــي. وقــد اختلــف الفقهــاء يف حــّد 
التعزيــر إن كان جيــوز للقاضــي احلكــم ابلقتــل تعزيــراً أو ال جيــوز لــه. يف الســياق احلديــث 
وحيــّق  ابإلرهــاب،  املرتبــط  التهــم  يف  احلكــم  هــذا  الســعوديّة  العربيّــة  اململكــة  تســتعمل 
للقاضــي، أو احملكمــة املتخصصــة حتديــداً، اختيــار العقوبــة الــي تراهــا مناســبة ابلســجن أو 

غري ذلك.

احلاكميــة : بــرز مصطلــح احلاكميّــة مــع أبــو األعلــى املــودودي، وترّســخ مــع كتــاابت 
ســّيد قطــب. وهــو مصطلــح ينتمــي إىل فضــاء الالهــوت السياســي، ويعــين بــه ســّيد قطــب 
املرجعيّــة الــي تقــوم عليهــا شــرعّية الدولــة واحلكــم. يقــوم املصطلــح علــى رفــض املرجعيّــة 
الوضعيّــة/ البشــريّة للنظــام السياســي، ابعتبارهــا نوعــاً مــن الشــرك واالعتــداء علــى حــّق هللا؛ 
الــذي هــو املشــرّع احلــّق حبســب قطــب واملــودودي. ويــرى قطــب أبّن اجملتمعــات والــدول 
الــي ال تقبــل بـ"احلاكميّــة" اإلهليّــة هــي جمتمعــات جاهليّــة. وقــد أصبــح املصطلــح مركــزاّيً يف 
مفاهيــم الســلفّية اجلهاديـّـة، كمعيــار للتمييــز بــني اجلاهليّــة؛ الــي ابتــت تقابــل الكفــر، وبــني 

اإلسالم.

اجلنــدر ) النــوع االجتماعــي( : اكتســب مفهــوم اجلنــدر ) والــذي ُيرتجــم أحيــاانً 
إىل اجلنوســة( يف ســتينات القــرن املاضــي داللتــه السيســيولوجّية، فأصبــح مرتبطــاً ابألدوار 
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االجتماعيّــة املنوطــة ابلرجــل واملــرأة. ويقــوم هــذا املفهــوم علــى التمييــز بــني اجلنــس ) ذكــر/
أنثــى( وبــني اجلنــدر ) رجــل/ امــرأة(. وقــد مثّــل هــذا املفهــوم أساســاً للجــداالت النســويّة 
الــي رأت أبّن املــرأة ُتصنــع كامــرأة؛ أي إّن الصفــات واألدوار الــي تقــوم هبــا املــرأة ليســت 
انبعــة مــن حتميّــة بيولوجيّــة حبكــم جنســها، وإمّنــا هــي انبعــة مــن إكراهــات اجتماعيّــة 
وطــرق تنشــئة تقولــب املــرأة ضمــن جمموعــة مــن الصفــات واألدوار وتفرضهــا عليهــا؛ وتقــوم 

هي ) أي املرأة( بتذّوهتا وتقّمصها أحياانً.

األفغــاين  اجلهــاد  حقبــة  أثنــاء  يف  التضامــين"  "اجلهــاد  ظهــر  التضامــي:  اجلهــاد 
1979، ابعتبــار أّن الدفــاع عــن أراضــي املســلمني، إذا اعتــدى عليهــا معتــٍد، هــو فــرض 
عــني علــى كّل مســلم. وقــد تكــررت أمثلتــه يف البوســنة واهلرســك وكوســوفا والشيشــان 
وغريهــا مــن البلــدان املســلمة الــي تعّرضــت العتــداءات خارجيّــة. ويقــوم اجلهــاد التضامــين 
إنّــه نــوع مــن "جهــاد الدفــع" حبســب التعبــريات الفقهيّــة  علــى مبــدأ رّد الصائــل؛ أي 
التقليديّــة، ويهــدف إىل رّد العــدوان عــن بــالد املســلمني، دون أن يهــدف إىل أتســيس 
دولــة إســالمّية أو يتضّمــن نظريّــة يف إقامــة احلكــم، فــكّل مــا يهــدف إليــه هــو معاونــة 

اجملاهدين يف تلك املناطق لرّد العدوان.

اجلهــاد النكائــي:  بــرز مــع أتســيس تنظيــم القاعــدة وإقدامــه علــى تفجــري الســفارة 
األمريكيّــة يف نــريويب ودار الســالم يف 1998، مثّ اهلجــوم علــى املدّمــرة األمريكيّــة "كــول" 
يف عــدن )2000(، وتفجــريات احلــادي عشــر مــن ســبتمرب، ومــا تالهــا مــن تفجــريات يف 
عــدد مــن العواصــم األوروبيّــة. ويقــوم مفهــوم اجلهــاد النكائــي علــى أولويّــة قتــال "العــدو 
البعيــد" املتمثّــل ابلــوالايت املتحــدة األمريكيّــة وحلفائهــا، ابعتبــار أهّنــا هــي مــن تقــوم بدعــم 
األنظمــة احمللّيــة املســتبدة، والــي ال حتكــم ابلشــريعة، وهــي مــن تدعــم إســرائيل. ومل يكــن 
اجلهــاد النكائــي يهــدف إىل إقامــة دولــة إســالمّية، بقــدر مــا كان يهــدف إىل إجبــار 

الوالايت املتحدة على كّف يدها عن التدّخل يف شؤون املنطقة اإلسالمّية.

 اجلهــاد التمكيــي: منــط جهــادي يتجــاوز اجلهــاد التضامــين والنكائــي؛ أســس لــه 
املكانيّــة علــى األراضــي وإقامــة دولــة  الســيطرة  يهــدف إىل   الدولــة اإلســالمّية  تنظيــم 
نــواة خالفــة إســالمية عامليــة تطبــق فيهــا األحــكام اإلســالمية  إســالمّية عليهــا لتكــون 

وتكون مركزاً للتمدد واالنتشار. 
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اخلــوارج: أحــد الفــرق اإلســالمية التارخييــة، ومتثــل حركــة ثوريــة عنيفــة شــغلت الدولــة 
اإلســالمية التارخييّــة لفــرتة طويلــة مــن الزمــن. وقــد بســط اخلــوارج نفوذهــم السياســي علــى 
بقــاع واســعة مــن الدولــة اإلســالمية يف املشــرق ويف املغــرب العــريب يف ُعمــان وحضرمــوت 
وزجنبــار ومــا جاورهــا مــن املناطــق اإلفريقيــة. وال تــزال بقــااي ثقافتهــم املتمثلــة يف املذهــب 
اإلابضــي منتشــرة يف تلــك املناطــق. وقــد انقســم اخلــوارج إىل فــرق عديــد مــن أشــهرها 
النجــدات واألزارقة.وقــد عرّفهــم الشهرســتاين يف كتابــه امللــل والنحــل بقولــه: "كل مــن 
خــرج علــى اإلمــام احلــق الــذي اتفقــت اجلماعــة عليــه يســمى خارجيــاً، ســواء كان اخلــروج 
يف أايم الصحابــة علــى األئمــة الراشــدين أو كان بعدهــم علــى التابعــني هلــم إبحســان 
واألئمــة يف كل زمــان". ومــن مؤّرخــي املذاهــب مــن حصرهــم ابلطائفــة الــي خرجــت علــى 
اإلمام علي رضي هللا عنه كأبو احلســن األشــعري يف كتابه "مقاالت اإلســالميني" حيث 
طالب".وقــد  أيب  بــن  علــي  علــى  خــوارج؛ خروجهــم  لــه  مُسّــوا  الــذي  "والســبب  قــال: 
اســتعملت العديــد االجتاهــات الشــرعّية وصــف اخلــوارج إبطالقــه علــى احلــركات الســلفّية 
اجلهاديّــة، يف ســياق نــزع شــرعّية انتمائهــم الديــين إىل أهــل الســّنة واجلماعــة؛ وإظهارهــم 

كأحد الفرق الضاّلة.

االنتحاريــة ظاهــرة حديثــة،  العمليــات   : االنتحاريّــة/ االستشــهادية  العمليــات 
بــرزت  فقــد  احلــرب.  اســتحدثتها مجاعــات علمانيــة ودينيــة كاســرتاتيجية عســكرية يف 
كتكتيــك ملواجهــة خصــم ميتلــك أســلحة عســكرية جبــارة ويتوافــر علــى طرائــق فعالــة 
لفــرض الســيطرة والتحكــم ابلســكان، حبيــث تصبــح املواجهــة املباشــرة معــه مســتحيلة يف 
ظــل حالــة التفــوق واختــالل موازيــن القــوى. وقــد منــت ظاهــرة العمليــات االنتحاريّــة منــواً 
اســتدخلتها  مثّ  ســرييالنكا،  يف  االنفصاليّــة  القوميّــة  احلركــة  التاميــل،  منــور  مــع  كبــرياً 
التنظيمــات االشــرتاكّية والقوميّــة يف لبنــان يف أثنــاء املواجهــات مــع إســرائيل، واســتدخلتها 
احلــركات الشــيعّية؛ إيــران يف احلــرب العراقيّــة وحــزب هللا يف املواجهــة مــع إســرائيل الحقــاً. 
وقــد اســتدخلتها احلــركات الفلســطينّية اإلســالمّية كحمــاس واجلهــاد اإلســالمي يف أثنــاء 
العمليــات االنتحاريّــة  مبــدأ  احلــركات اجلهاديّــة  اســتدخلت  االنتفاضــة األوىل والثانيــة. 
كتكتيــك معتمــد يف مواجهــة العــدّو املتفّوق.وتصــّر احلــركات اإلســالمّية، ابلطبــع، علــى 
وصفهــا بـ"العمليــات االستشــهاديّة" ابعتبارهــا نوعــاً مــن التضحيّــة الــي يقّدمهــا اجملاهــد يف 
ســبيل قضّيتــه وأّمتــه، ومــن مثّ يغــدو منّفــذ العمليــة شــهيداً؛ وهــي واحــدة مــن أعلــى املراتــب 
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الدينّية الي مُيكن أن حيظى هبا املسلم حبسب التصّور الديين. 

لوصــف  االنغماســّية"  "العمليــات  مصطلــح  ُيســتعمل  االنغماســّية:  العمليــات 
العمليّــة الــي يقــوم فيهــا املقاتــل ابالخنــراط داخــل صفــوف العــدّو، حمــاواًل إحلــاق أكــرب قــدر 
ــة االنغماســّية مبــوت املقاتــل.  ممكــن مــن األذى والنكايــة فيــه، ويف الغالــب تنتهــي العملّي
وقــد ظهــرت أشــكال أّوليّــة للعمليــات االنغماســّية يف التاريــخ اإلســالمي، واســتعملها 
اخلــوارج بكثــرة. وحيتــاج هــذا النــوع مــن العمليــات إىل درجــة عاليــة مــن اخلــربة والقــدرة 
القتاليــة وضبــط النفــس والشــجاعة ليتمّكــن املنغمــس مــن إحلــاق أكــرب درجــة ممكنــة مــن 

األذى يف صفوف العدو.

غســيل الدمــاغ : يُقصــد بعمليّــة "غســيل الدمــاغ" تغيــري قناعــات املــرء وأفــكاره 
وســلوكاته وشــخصّيته مــن خــالل أدوات إقنــاع نفســّية ملتويــة. وقــد اســتعمل املصطلــح 
ألّول مــرّة لوصــف تغــرّي أفــكار بعــض اجلنــود األمريكيــني الذيــن مّت اعتقاهلــم لــدى الصينيــني 
يف احلــرب الكوريّــة، وأتثّرهــم ابألفــكار الشــيوعّية. وقــد ابت املصطلــح ُيســتعمل علــى 
نطــاق واســع إلدانــة أنــواع خمصوصــة مــن التغــرّي الفكــري والنفســي، غــري املــربر أو املفهــوم، 

لدى األفراد.

النادي االجتماعي: النادي االجتماعي، مفهوم اســتعمله الباحث األنثروبولوجي 
ســكوت أتــران، لوصــف شــبكة العالقــات االجتماعيّــة الرئيســّية مــن أشــقاء وأزواج وأبنــاء 
وأبنــاء عمومــة ومــا شــابه، مثّ العالقــات البينيّــة الــي ترتّكــب علــى تلــك العالقــات األّوليــة، 
مثــل املصاهــرة والصداقــة واجلــوار واألنشــطة االجتماعيّــة املشــرتكة. ويــرى أتــران أّن اجلهــاد 
املعــومل يقــوم اليــوم علــى شــبكة العالقــات االجتماعيّــة هــذه، وأّن أحــد احملــرّكات الرئيســّية 

للجهاديني تنبع من صالت القرابة واملصاهرة واجلوار هذه.

النســويّة : ظهــرت النســويّة، أّول مــا ظهــرت يف هنــاايت القــرن التاســع عشــر، مــع 
احلــركات الداعيــة إىل مســاواة الرجــل ابملــرأة يف جمــاالت التعليــم والعمــل والقانــون، وهــي 
امتــداداً  اعتــربت هــذه احلــركات  املــرأة"، وقــد  املعروفــة ابلدفــاع عــن "حقــوق  احلــركات 
لــإلرث التنويــري الــذي يقــوم علــى مبــدأ املســاواة واجلــدارة الفرديّــة لإلنســان بغــّض النظــر 
عــن جنســه أو دينــه أو لونــه. إال أّن النســويّة قــد مــّرت أبطــوار خمتلفــة، خباصــة مــع مــا 
املاضــي، حيــث  القــرن  الثانيــة يف هنــاايت ســتينات  املوجــة األوىل" مثّ  بـ"نســويّة  ُعــرف 
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أخــذت النســويّة طابــع هويـّـة احتجاجيّــة ضــّد الســلطة الذكوريـّـة الــي تتمظهــر يف جمــاالت 
التعليم والعمل واالقتصاد والسياسة واحلياة املنزلّية وأدوار األفراد يف األسرة ويف العالقات 
اجلنســّية أيضــاً. وقــد ابتــت النســويّة تكتســب صالبــة نظريّــة أكــرب، مــع تطــّور مفهــوم 
اجلنــدر وتطــّور األدوات النقديـّـة للنســويّة، الــي ابت رموزهــا يركــزن علــى عمــق االحنيــازات 
الذكوريّة يف العلوم االنسانّية والنصوص وتراكم هذه االحنيازات يف بنية اللغة االجتماعّية 
والعلميّــة أيضــاً. وقــد حققــت النســويّة خــالل القــرن املاضــي مكتســبات كثــرية يف جمــال 
ُوّجهــت  وقــد  الواســعة؛  واالجتماعيّــة  الثقافيّــة  أتثرياهتــا  إىل  ابإلضافــة  املدنيّــة  احلقــوق 
انتقــادات عديــدة للنســويّة، أبرزهــا انتقــادات االجتاهــات العــامل اثلثيّــة ومــا بعــد الكولينياليّــة 
ــة كأداة للهيمنــة وإلخضــاع  ــة اســتدخال النســويّة يف بنيــة اإلمربايلّي الــي رّكــزت علــى كيفّي
الثقافــات غــري الغربيّــة غــري إعــادة هندســة جمتمعــات العــامل الثالــث وفــرض ثقافــة دخيلــة 
عليهــا، وهــو مــا ولّــد ردود فعــل احتجاجيّــة ذات طابــع هــواّييت، يف العــامل اإلســالمي، 
تتمثّــل بتمّســك املــرأة هبويّتهــا الدينيّــة يف الــزّي والســلوك احملافــظ، ابعتبــار ذلــك وســيلة 

ملقاومة الغزو الثقايف.

النســوية اإلســالمّية : يُطلــق مصطلــح "النســويّة اإلســالمّية" علــى كافّــة التأويــالت 
اإلســالمّية الــي اســتدخلت مبــادئ النســويّة وحقــوق املــرأة يف تفســريها لإلســالم، ومــن مثّ 
فــإّن النســويّة اإلســالمّية ليســت طيفــاً واحــداً، بــل هــي تشــمل جمموعــة خمتلفــة مــن املواقــف 
واآلراء الــي تــرتاوح بــني نســويّة جذريّــة ترفــض كل أشــكال التمايــز بــني الرجــل واملــرأة، 
وحتتــّج علــى األحــكام الشــرعّية التقليديـّـة كتعــدد الرجــل يف الــزواج، ومنــع املــرأة مــن التعــدد، 
ورفــض الفقهــاء ملبــدأ املثليّــة اجلنســّية والتحــّول اجلنســي، وبــني نســويّة إســالمّية أكثــر 
اعتــدااًل حتــاول أتويــل هــذه األحــكام الشــرعّية وربطهــا بســياقاهتا التارخييّــة وحتريــر املــرأة، 
شــيئاً فشــيئاً، مــن االحنيــازات الذكوريّــة يف فهــم الديــن وتطبيــق أحكامــه. وقــد ظهــرت 
النسوية اإلسالمّية يف تسعينات القرن املاضي، يف الفضاء الغريب أّواًل، والعريب اإلسالمي 
اثنياً. وقد تصاعد اجلدال حول النســويّة اإلســالمّية حني قامت أمينة ودود يف 2005، 
إبقامة صالة مجعة للرجال والنساء وقامت هي إبلقاء خطبة اجلمعة والصالة ابملسلمني.

النفــري: هــو اخلــروج بقصــد اجلهــاد اســتناداً إىل اآليــة القرآنيّــة " انفــروا خفافــاً وثقــااًل 
وجاهــدوا أبموالكــم وأنفســكم يف ســبيل هللا". وقــد ابت املصطلــح ُيســتعمل يف األدبيــات 
اجلهاديّــة  احلــركات  عليهــا  تســيطر  الــي  املناطــق  إىل  الســفر  ظاهــرة  لوصــف  اجلهاديّــة 
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واالنضمام إليها.

نقطــة التحــّول Tipping point: ُيســتعمل هــذا املفهــوم السوســيولوجي 
لوصــف اللحظــة الــي يتحــّول فيهــا الرتاكــم الكّمــي إىل تغــرّي نوعــي. وقــد ظهــر املفهــوم يف 
بدايتــه يف الفيــزايء لوصــف ظاهــرة ســقوط جســم متــزن بعــد إضافــة أوزان طفيفــة، واحــدة 
بعــد األخــرى، إليــه؛ إىل أن تصــل األوزان إىل نقطــة التحــّول فيســقط اجلســم وخيــرج مــن 
وضــع االتــزان. وُيســتعمل املفهــوم يف علــم االجتمــاع علــى نطــاق واســع، ملالحظــة النقطــة 
الــي تســاهم فيهــا العوامــل املختلفــة يف إحــداث حتــّول نوعــي يف الظاهــرة، كمــا ُيســتعمل 
يف علــم النفــس لوصــف حتــّول الشــخصّية، الــي متــّر بظــروف وأتثــريات خمتلفــة؛ تصــل يف 

حلظة معّينة إىل نقطة التحّول، فتظهر شخصّية جديدة وقناعات جديدة لدى الفرد.

اهلجــرة: اهلجــرة حبســب الفقهــاء املســلمني هــي االنتقــال مــن دار الكفــر إىل دار 
اإلســالم، وتقــوم أدلتهــا علــى منــوذج اهلجــرة النبويّــة مــن مّكــة إىل املدينــة.. وقــد ابت 
املصطلــح راســخاً يف األدبيــات اجلهاديّــة، وهــو مصطلــح يتضّمــن القــول بكفــر األنظمــة 
احلاكمــة، حــى الــي تّدعــي اإلســالم منهــا، ووجــوب هجــرة املســلم إىل دار اإلســالم، الــي 

تتمّثل يف املناطق الي حُيّكم فيها شرع هللا. 

اهلويّــة والنزعــة اهلوايتيّــة: حتمــل لفظــة اهلويـّـة identity يف داللتهــا األصليّــة معــى 
التطابــق مــع الــذات عنــد الشــخص ) اهلويّــة الفرديّــة(، أو التطابــق مــع اجلماعــة )اهلويّــة 
اجلماعّيــة(. وقــد مــّر املفهــوم بعــّدة تطــّورات وتداخلــت حقــول معرفّيــة شــى يف تكوينــه، 
فظهر تصّور الذات التنويريّة احلديث الي يرى يف اهلويّة مبدأً لوحدة وانتظام الشخصّية، 
املختلفــة  أو اجلماعيّــة  الفرديــة  الــذات  بــني مركبــات  توّحــد  اهلويّــة هــي ســرديّة  إّن  أي 
واملتشــتتة واملتنافــرة أحيــاانً وتــرّد هــذه املركبــات إىل مبــدأ واحــد فكــري أو ديــين أو إثــين أو 
قومــي. يف حقبــة العوملــة، بــدأت مســألة اهلويّــة االجتماعيّــة حتظــى ابهتمــام متزايــد؛ فبعــد 
أن بــدا للوهلــة األوىل أبّن العوملــة قــد جتــاوزت اهلــوايت الصغــرى وحّولــت العــامل إىل قريــة 
متّســك اجملموعــات االجتماعيّــة  عــرب  اهلويّــة"،  بـ"عــودة  يُعــرف  مــا ابت  صغــرية، ظهــر 
والدينيّــة والعرقيّــة والثقافيّــة هبواّيهتــا اخلصوصيّــة والتقوقــع حوهلــا يف حماولــة حلمايتهــا مــن 
االنــداثر والــذوابن يف وجــه الضغــوط الكونيّــة والكوزموبوليتانيّــة. ومُيكــن أن نعــّرف النزعــة 
اهلواّيتيّــة أبنـّـه متحــور اهلويـّـة اجلماعيّــة حــول مكــّون واحــد ) ديــين أو ثقــايف أو إثــين أو غــري 
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ذلــك(، وشــعور اجلماعــة أبّن هويتهــا مهــددة، ومــن مثّ فــإّن عليهــا الدفــاع عنهــا والتمّســك 
احلــريف هبــا. ومتيــل هــذه النزعــات اهلواّيتيّــة إىل النظــرة اجلوهرانيّــة إىل اهلويّــة، أي اعتبــار 
اهلويّــة مبــدأ ســاكناً ال يتأثّــر ابلتغــرّي. وقــد ظهــرت العديــد مــن الدراســات الــي تقــرن بــني 
النزعــات اهلواّيتّيــة وبــني العنــف كالدراســة الشــهرية ألمارتيــا صــن " اهلويّــة والعنــف: وهــم 
ــة تقــوم علــى مبــدأ تقســيم البشــر إىل حنــن و  املصــري احلتمــي"، ابعتبــار أّن النزعــة اهلواّيتّي
هــم،  ومــن مثّ فإهّنــا متيــل إىل النظــر إىل اآلخــر كمهــدد للــذات، وإذا وصلــت النزعــة 
اهلواّيتيّــة إىل أقصاهــا فإهّنــا قــد متيــل إىل إابدة هــذا اآلخــر؛ كمــا حصــل يف اإليديولوجيــات 
النازيّــة والفاشــّية وبعــض أشــكال اإليديولوجيــات الدينّيــة. وقــد ظهــرت اجتاهــات عديــدة 
التصــّورات  هــذه  تُقــاوم  االجتمــاع(  علــم  حقــل  يف  الرمزيّــة  التفاعليّــة  )أبرزها:املدرســة 
اهلواّيتيّــة، وتــرى أبّن اهلويـّـة مشــروع مفتــوح علــى املســتقبل، وأهّنــا متحرّكــة ومتشــّكلة علــى 
الــدوام، وال متتلــك جوهــراً عابــراً للتاريــخ والثقافــة، كمــا ظهــرت اجتاهــات نظريّــة عديــدة 
تقرن تفّجر اهلوايت العنيف بعنف العوملة ونزعتها حنو تعميم هويّة واحدة على البشر.

الــوالء والــراء: يُعتــرب مفهــوم الــوالء والــرباء مفهومــاً مركــزاّيً مــن مفاهيــم الســلفّية، 
وقــد اعتــربه ابــن تيمّيــة أحــد شــروط اإلميــان، كمــا ضّمنــه حممــد بــن عبــد الوهــاب كأحــد 
عالمــات اإلميــان الــي ال يقــوم الديــن إال هبــا. يتمثّــل الــوالء يف احملبّــة واملعاونــة للمســلمني 
الــوالء والــرباء يف مياديــن السياســة  البغــض والنفــور مــن الكفــار، ويتمظهــر  والــرباء يف 

والثقافة والزّي واللغة املستعملة وغري ذلك. 
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أواًل:املراجع العربية واملرتمجة

أبــو األعلــى املــودودي، تدويــن الدســتور اإلســالمي، مؤسســة الرســالة، بــريوت، - 
الطبعة اخلامسة،1981.

أبو أمين اهلاليل، العمليات االستشــهادية؛ طريقنا إىل حترير القدس. موقع منرب - 
.https://justpaste.it/3cvq :اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو الوليــد املقدســي، حكــم مــن ســقط مــن األبــرايء يف العمليــات االستشــهادية، - 
.https://justpaste.it/3cvq :موقع منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو أميــن اهلــاليل، العمليــات االستشــهادية وهنايــة الدجــل السياســي. موقــع منــرب - 
.https://justpaste.it/3cvq :اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو بصــري الطرطوســي، حماذيــر العمليــات االستشــهادية أو االنتحاريــة. موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبو بكر انجي، إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر هبا األمة، مركز الدراسات - 
.http://www.tawhed.ws/c?i=62 :والبحوث اإلسالمية،على الرابط

أبــو جنــدل األزدي، أســامة بــن الدن: جمــدد الزمــان وقاهــر األمريــكان، منتــدى - 
http://www.ilmway. الرابــط:  علــى  واجلهــاد،  التوحيــد  ومنــرب  األنصــار، 

.com/site/maqdis/MS_1632.html

أبــو جويريــة الشــامي، العمليــات االستشــهادية وأحكامها،موقــع منــرب اجلهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط
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االستشــهادية. -  العمليــات  ملنفــذي  املهديــة  البشــرى  الفلســطيين،  احلســن  أبــو 
.https://justpaste.it/3cvq :موقع منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو ســعد العاملــي، العمليــات االستشــهادية؛ ذروة ســنام االستشــهاد. موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

 -http:// الرابــط:  علــى  اجلهــاد،   فقــه  مــن  مســائل  املهاجــر،  عبــدهللا  أبــو 
ia601203.us.archive.org/19/items/kotobjehad/masael.

.pdf

بقتــل -  ليســت  وأهنــا  اإلستشــهادية  العمليــات  جــواز  الفلســطيين،  قتــادة  أبــو   
https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  اجلهــاد  منــرب  موقــع  للنفــس. 

.it/3cvq

أبو قتادة الفلسطيين، الرتبية اجلهادية والفداء، مؤسسة الشاخمة اإلعالمية.- 

أبو ماراي األسيف، اهلجرة واملقام يف دار اإلسالم، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أبو حممد املقدسي، حول فتوى مفي السعودية بشأن العمليات االستشهادية. - 
.qvc3/ti.etsaptsuj//:sptth :موقع منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو حممــد املقدســي، مشــروع الشــرق األوســط الكبــري، منــرب التوحيــد واجلهــاد، - 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/ الرابــط:  علــى 

MS_700.html

أبــو مصعــب الســوري )عمــر عبــد احلكيــم(، دعــوة املقاومــة اإلســالمية العامليــة، - 
http://www. الرابــط:  علــى  ديســمرب 2004م.  القعــدة 1425هـــ/  طبعــة ذي 

tawhed.ws/a?a=hqkfgsb2

أبــو مهــام بكــر بــن عبــد العزيــز األثــري، مــا حكــم العمليــات االستشــهادية؟. - 
https://justpaste.it/3cvq :موقع منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أحالم النصر، أوار احلق، فرسان البالغ لإلعالم، 2014.- 
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البتــار -  مؤسســة  االســرتاتيجّي،  اإلســالمية  اخلالفــة  ســالح  النصــر،  أحــالم 
اإلعالمية.

أمحد أبو زيد، الشهادة يف سبيل هللا، من إصدارات حركة محاس.- 

أمحــد اجلــدع، فدائيــون مــن عصــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم،موقع منــرب - 
.https://justpaste.it/3cvq :اجلهاد والتوحيد، على الرابط

أمحــد مصطفــى املراغــي،  كتــاب احلســبة ىف اإلســالم، اجلزيــرة للنشــر والتوزيــع، - 
.2005

أخــت ملــن ابيــع دولــة اإلســالم، احلشــود اخلاضعــة بقــوة هللا القاهــرة، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 أخــت ملــن ابيــع دولــة اإلســالم، النظــام الرتكــي اخلائــب بــني براثــن األجــدل - 
الغاضب، مؤسسة الوفاء، 2016.

إرهاب القحطانية، أحيوا سنة الرابط، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أريج اجلهاد، سلســلة حفيدات صفية: أروع ســتة قصص للمجاهدات يف هذا - 
https://forums.graaam.com/241143. الرابــط:  علــى  الزمــان، 

.html

الثانيــة، -  الطبعــة  الوفــاء،  مؤسســة  وأحكامهــا،  اهلجــرة  األثــري،  املعــارك  أســد 
.2015

األمني احلاج حممد أمحد، العمليات اجلهادية االستشــهادية؛ حكمها شــروطها - 
https://justpaste. :فضلهــا ثواهبــا، موقــع منــرب اجلهــاد والتوحيــد، علــى الرابــط

it/3cvq

بــني اجمليزيــن -  العمليــات اجلهاديــة االستشــهادية؛  احلــاج حممــد أمحــد،  األمــني 
https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  اجلهــاد  منــرب  موقــع  واملانعــني، 

.it/3cvq
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أم السمح القرشية، يريدون الرقة ونريد روما، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أم أسيد الغريبة، أيفك األسري أسرياً، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم أســيد الغريبة، رســالة إىل أهلي بتونس: ثبااتً اي أســود القريوان ثبااتً، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

 أم أسيد الغريبة، رسائل إىل أسود بيت املقدس، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

الوفــاء، -  مؤسســة  والشــهادة،  النفــري  طريــق  علــى  خواطــر  الوزيــرة،  عمــارة  أم 
.2016

أم عمارة الوزيرة، ال سبيل للتمسح ابلعقيدة، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أم عمارة الوزيرة، هل أاتك نبأ آل سعود؟، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

مؤسســة -  املؤمنــني  صــدور  واشــف  واملرتديــن  الكفــار  اقتــل  العراقيــة،  ماريــة  أم 
الوفاء، 2016.

 أم ماريــة العراقيــة، احلــق املاحــق جلنــود الصليبيــني يف دابــق، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

 أم ماريــة العراقيــة، انــذار املتجسســني علــى دولــة احلــق والديــن، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

أم ماريــة العراقيــة، تفجــريات الرقــة واملوصــل تكــرر يف بروكســل، املؤمنــني مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

أم ماريــة العراقيــة، تنبيــه الغافلــني ملــا حيــاك بنشرالفســاد يف بــالد احلرمــني، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 أم مارية العراقية، حال سيناء بعد بيعة موحديها، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

الكنانــة: صرخــات مصــرايت يف ســجون -  أســريات  اخلالفــة،  نــدى  نســيبة  أم 
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الطواغيت، مؤسسة الوفاء، 2015.

واجلزيرتــني، -  اجلســر  بيــع  أســباب  املبــني يف  القــول   ، اخلالفــة  نــدى  نســيبة  أم 
مؤسسة الوفاء، 2016.

أم نســيبة نــدى اخلالفــة، املــرأة اإلســالمية بــني جحيــم العلمانيــة ونعيــم الدولــة - 
اإلسالمية، مؤسسة الوفاء، 2015.

 أم نســيبة نــدى اخلالفــة، الوعــد والوعيــد لقتلــة أهــل التوحيــد،، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نســيبة نــدى اخلالفــة، أجنــاد مصــر خــري أجنــاد األرض، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نسيبة ندى اخلالفة، ابليقني أييت التمكني، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم نســيبة نــدى اخلالفــة، عشــرة أســباب بّينــة لغــزوة بروكســل العاصمــة، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

أم نســيبة نــدى اخلالفــة، كشــفت عــورة اإلخــوان فمــا القــادم، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نسيبة ندى اخلالفة، اي أحفاد عقبة امتطوا اجلواد، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم نســيبة نــدى اخلالفــة، اي أهــل حلــب إمنــا مهــا فســطاطان فاختــاروا، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

أميلــي لــوروانر، النســاء والفضــاءات العامــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ترمجــة - 
عبد احلق الزموري، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، ط1 ، 2012.

الســعودية: -  العربيــة  اململكــة  يف  القاعــدة  عبيــد،  ونــواف  أنتــوين كوردمســان 
التهديــدات املختلفــة واملتطرفــني اإلســالميني، مركــز الدراســات اإلســرتاتيجية والدوليــة، 

واشنطن، www.csis.org، مايو 2004.
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د. إميــان مصطفــى البغــا، أان داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، مكتبــة اهلمــة، - 
الطبعة األوىل، 2014.

الظواهــري، شــفاء صــدور املؤمــين، موقــع منــرب اجلهــاد والتوحيــد، علــى -  أميــن 
.https://justpaste.it/3cvq :الرابط

مؤسســة -  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  النــي  رايــة  حتــت  فرســان  الظواهــري،  أميــن 
السحاب، الطبعة األوىل.

اثوســند أوكــس، إســهام اإلخــوان يف توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية، ترمجــة د. - 
عبدهللا بن مصلح النفيعي، 1996.

ابســل حممــد، صفحــات مــن ســجل األنصــار العــرب يف أفغانســتان، شــركة دار - 
العلم للطباعة والنشر، الرايض، 1991.

اجلهــاد -  منــرب  موقــع  اإلستشــهادية،  العمليــات  حكــم  البشــر،  فهــد  بــن  بشــر 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

بــرااين فيشــمان، اختــالل الوظيفــة واالحنــدار: الــدروس املســتفادة مــن داخــل - 
شــبكة القاعــدة يف العــرق، مركــز درســات اإلرهــاب يف أكادمييــة ويســت بوينــت، مــارس 

.2009

تركــي بــن مبــارك البنعلــي، األقــوال املهديــة إىل العمليــات اإلستشــهادية، موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منرب اجلهاد والتوحيد، على الرابط

توماس هيغهامر وستيفان الكروا، حى ال يعود جهيمان: حفرايت أيديولوجية - 
ومالحق واثئقية اندرة، ترمجة د. محد عيسى، منتدى املعارف، بريوت، ط1، 2013.

تومــاس هيغهامــر، اجلهــاد يف الســعودية: قصــة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، - 
الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، ط1، 2013.

جــان شــارل بريــزار، أبــو مصعــب الزرقــاوي: الوجــه اآلخــر لتنظيــم القاعــدة، الــدار - 
العربية للعلوم، بريوت، ط1، 2006.
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جوزيــف مســعد، اشــتهاء العــرب، ترمجــة إيهــاب عبــد احلميــد، دار الشــروق، - 
ط1، 2013.

جيل كيبل، الني والفرعون، نرمجة أمحد خضر، مكتبة مدبويل، 1988.- 

جيــل كيبيــل راين ريشــار، املثقــف واملناضــل يف اإلســالم املعاصــر، دار الســاقي، - 
بريوت، ط1، 1994.

جني ساســون، إنه بن الدن: كل شــيء عنه بلســان زوجته وابنه، ترمجة أنطوان - 
ابسيل، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، ط2، 2011. 

رودلف بيرتز، اجلهاد يف اإلســالم: قدمياً وحديثاً، مركز األهرام للرتمجة والنشــر، - 
القاهرة، ط1، 1996.

حامــد بــن عبــد هللا العلــي، حكــم العمليــات اإلستشــهادية، موقــع منــرب اجلهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

الوفــاء، -  مطابــع  البنــا،  حســن  الشــهيد  اإلمــام  رســائل  جمموعــة  البنــا  حســن 
املنصورة، مصر، بدون اتريخ.

حســن البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة،  الزهــراء لإلعــالم العــريب، القاهــرة، - 
مصر، 1990.

حسن البنا، املرأة املسلمة، دار اجليل، بريوت، ط2 ، 1988.- 

حســن بــن مجــال بــن أمحــد الريكــي، ملــع الشــهاب يف ســرية حممــد بــن عبــد - 
الوهاب، دار امللك عبد العزيز، 2005.

محــادي الرديســي وأمســاء نويــرة، الــرد علــى الوهابيــة يف القــرن التاســع عشــر، - 
نصوص الغرب اإلسالمي منوذجاً، دار الطليعة، بريوت، ط1، 2008.

محــد اجلاســر، املــرأة يف حيــاة إمــام الدعــوة حممــد بــن عبــد الوهــاب، وزارة املعــارف - 
السعوديّة، 1971.
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محــد بــن صــادق اجلمــال، أبــو األعلــى املــودودي، حياتــه وفكــره العقــدي، دار - 
املدين للطباعة والنشر والتوزيع، جدة ، 1986.

محــود بــن عقــالء الشــعيي، حكــم العمليــات اإلستشــهادية، موقــع منــرب اجلهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

ديفيــد كمنــز، الدعــوة الوهابيــة واململكــة العربيــة الســعودية، ترمجــة عبــدهللا إبراهيــم - 
العسكر، جداول للنشر والتوزيع، بريوت، ط1، 2012.

الراديــكايل -  السياســي  اإلســالم  نشــوء  غفوســديف،  ونيكــوالس  اتكيــه  راي 
واهنياره، ترمجة حسان بستاين،دارالساقي، بريوت، ط1، 2005.

مكتبــة -  الســبعينات،  يف  اإلســالمي  الغضــب  تنظيمــات  أمحــد،  ســيد  رفعــت 
مدبويل، القاهرة، ط1، 1989.

رفعــت ســيد أمحــد، النــي املســلح: الثائــرون، رايض الريــس للكتــب والنشــر، - 
لندن، ط1، 1991.

ريتشــارد ميتشــل، اإلخــوان املســلمون، ترمجــة حممــود أبــو الســعود، تعليــق صــاحل - 
أبو رقيق، القاهرة، 1979.

زينــب الغــزايل، أايم مــن حيــايت، دار التوزيــع والنشــر اإلســالميَّة، القاهــرة، ط1، - 
1999م.

ســامي بــن خالــد احلمــود، األعمــال الفدائيــة صورهــا وأحكامهــا الفقهيــة، حبــث - 
ماجســتري يف الفقــه وأصولــه مــن قســم الثقافــة اإلســالمية،كلية الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود 

ابلرايض.

ســتيف كــول، آل بــن الدن: وعــامل النفــط واملــال واإلرهــاب، ترمجــة إميــان عبــد - 
الغين جنم، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، ط1، 2014.

اإلرهابيــني -  وصناعــة  واألخــوة  الديــن  العــدو:  إىل  احلديــث  أتــران،  ســكوت 
وتفكيكهــم، ترمجــة طاهــر لباســي، جــداول للنشــر، بــريوت، ومؤمنــون بــال حــدود، الــرابط، 
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الطبعة األوىل، 2015.

سالف النجدية، صنم الوطنية، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

ســالف النجديــة، فقيــدان الشــيخ العــدانين وكلمتــه األخــرية، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

ســالف النجديــة، هجــرة روح: رحلــة إىل النــور مــن جزيــرة العــرب، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

سالف النجدية، أراجيز حتريضية، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

ســالف النجديــة، رحيــل املنجنيــق: يف راثء  الشــيخ اجملاهــد أيب حممــد العــدانين، - 
مؤسسة الوفاء، 2016.

ســالف النجدية، ثلم القلوب: يف راثء الشــيخ القائد عمر الشيشــاين، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 ســليمان بــن انصــر العلــوان، حكــم قتــل أطفــال ونســاء الكفــار يف العمليــات - 

https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  اجلهــاد  منــرب  اإلستشــهادية،موقع 
.it/3cvq

ســليمان بــن انصــر العلــوان، حكــم العمليــات اإلستشــهادية "1"،موقــع منــرب - 
.https://justpaste.it/3cvq :اجلهاد والتوحيد، على الرابط

ســليمان بــن انصــر العلــوان، حكــم العمليــات اإلستشــهادية "2"،موقــع منــرب - 
.https://justpaste.it/3cvq :اجلهاد والتوحيد، على الرابط

دار -  ودعوتــه،  فكــره  املــودودي  األعلــى  أبــو  إبراهيــم،  احلميــد  عبــد  مســري  د. 
األنصار،  القاهرة، 1979.

ســهيل احلجــازي، جلــوء املســلمني إىل أراضــي الصليبيــني واإلقامــة فيهــا، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.
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سيد قطب، معامل يف الطريق، دار الشروق، القاهرة- بريوت، ط8، 1982.- 

صــاحل ســرية، رســالة اإلميــان، احتــاد طــالب كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، - 
.1977

صــاحل اللحيــدان، اجلهــاد يف اإلســالم بــني الطلــب والدفــاع، دار الصميعــي، - 
الرايض، ط5، 1997.

صــويف فيوليــه، اإلســالموية املتطرفــة والغــرب: أســباب االلتحــاق ابلتشــكيالت - 
اإلســالموية املســماة متطرفــة يف اجملتمعــات الغربيــة، ترمجــة حممــد أمحــد صبــح، دار نينــوى، 

ط1، 2014.

طــالل أســد، عــن التفجــريات االنتحاريــة،  ترمجــة فاضــل جكــرت، املركــز الثقــايف - 
العريب، بريوت، الطبعة ط1، 2008.

د. عادل مسارة، جهاد النكاح، دار أبعاد، بريوت، ط1، 2013.- 

اإلســالمية -  الشــريعة  املــراة يف  أحــكام جهــاد  أمحــد صــاحل ضيــف هللا،  عاليــة 
وصوره املعاصرة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، اجلامغة األردنية، 2004.

اجلهــاد -  منــرب  موقــع  اإلستشــهادية،  العمليــات  حكــم  حســان،  عبداحلكيــم 
qvc3/ti.etsaptsuj//:sptth :والتوحيد، على الرابط
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أم هاجر األزدية، أحقا أسرت اي أم الرابب، صدى املالحم، جملة دورية - 
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املرأة املسلمة تنشط يف الغرب ... ال يغرقها منوذجه وتدين القراءة األبوية، جريدة 

احلياة اللندنّية،22 يناير 2007، على الرابط:

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/
Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%8

6%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

سيمور هريش، املنطقة الرمادية: كيف انتقل برانمج سري للبنتاغون إىل أبو - 
غريب، املستقبل العريب، بريوت، العدد 27، يوليو 2004، نقال" عن أسبوعية 

نيويوركر األمريكية يف 24 مايو 2004.

الدولــة -  بروابغنــدا  إســرتاتيجية  فهــم  االفرتاضيــة:  اخلالفــة  وينــرت،  شــاريل 
أاير  الــرأي، 30  الوطــين لألحبــاث واســتطالع  املركــز  البشــري،  اإلســالمية،ترمجة ايســر 

http://ncro.sy/?p=3804 :2016، على الرابط

عبــد هللا املالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع هللا وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ - 
http://altagreer.com :نفسه؟، التقرير، 14 أغسطس 2014، على الرابط
/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8

%A8%D9%8A%D8%A9

فادي شامية، اإلخوان املسلمون والطليعة املقاتلة والعالقة مع السلطة، ضمن - 
اإلخوان املسلمون يف سوراي، مؤلف مجاعي، مركز املسبار للدراسات والبحوث، 

الكتاب الثاين والثالثون، أغسطس 2009.

فاضل الربيعي، نساء أبو غريب: بزوغ جمتمع اغتصاب منوذجي يف العراق - 
اجلديد )إعادة بناء الرواية الناقصة عن فضيحة سجن أبو غريب(، املستقبل العريب، 

السنة 28، العدد 316، يونيو 2005.

كـارول أنـدره ديّسـورن، االستشهاد يف الشرق األوسط... ظاهرة يف صيغة - 
املؤّنث أيًضا، ترمجة جينيفر بري، موقع انو، على الرابط:

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-
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 -https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%A3%D8%B
1%D8%B4%D9%8A%D9%81/532597-

كريستوفر بوتشيك، اليمن: كيف ميكن جتنب االهنيار املطرد، أوراق - 
كارنيغي، مؤسسة كانيغي للسالم الدويل، برانمج الشرق األوسط، العدد 102، 
http://carnegieendowment.org/ :سبتمرب 2009، على الرابط

files/yemen3.pdf

ليلى أبو لغد، هل حتتاج املرأة املسلمة إىل إنقاذ: أتمالت إانسية يف النسبية - 
http:// :الثقافية وحواشيها، ترمجة جهاد احلاج سامل، مارس 2015، على الرابط

www.academia.
edu/12796280/%D8%AA%D8%B1%D8

حممد العيسى، ثورة شبيب بن يزيد اخلارجي، جملة جامعة النجاح لألحباث - 
https://jour- :28 )11(، 2014،  على الرابط  )العلوم اإلنسانية( اجمللد
nals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_VJ6UN-

Hp.pdf

حممد سعيد أبو عامود، البناء التنظيمي جلماعات اإلسالم السياسي يف - 
الوطن العريب)مصر كحالة دراسة(، الوحدة، اجمللس القومي للثقافة العربية، الرابط، 

عدد 82و 83، يوليو، أغسطس، 1991.

ميا بلوم، النساء كضحااي أو موقعات ضحااي، يف التصدي للعقلية اإلرهابية، - 
أجنــدة السياســة اخلارجيــة، مكتــب برامــج اإلعــالم اخلارجــي وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، 

آي جورانل يو اس أيه، مايو 2007.

املــوت واإلخــالص -  بــني رابعيــة  العــراق:  ميــادة داود،أجيــال االنتحــارايت يف 
علــى  )نرييــج(،  العراقيــة  االســتقصائية  الصحافــة  شــبكة  حتقيــق،   غــرابء،  ألمــراء 

http://www.nirij.org/?p=625:الرابط

ميــالد اجلبــوري، أجيــال املــوت: انتحــارايت حتــت ظــالل قتلــة غــرابء، شــبكة - 
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أريج، 6 يوليو 2011، على الرابط:

http://arij.net/report/%D8%A3%D8%AC%D9%8
A%D8%A7%D9%84-%

والعوامــل -  اخللفيــة  ســوراي:  األجانــب يف  الســنة  املقاتلــون  زيلــني،  هــارون ي. 
املسّهلة واالستجاابت املختارة، 21 مايو 2014، على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/poli-
cy-analysis/view/sunni-foreign-fighters-in-syr-

ia-background-facilitating-factors-and-select

ويل نصر، املودودي وصناعة التجديد اإلسالمية، ترمجة: غادة بن عمرية،  - 
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%8:موقع حكمة، على الرابط

4%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9
-%8A

يعقــوب أوليــدورت، داخــل صــف اخلالفــة: الكتــب الدراســية واألدب التوجيهــي - 
وطــرق التلقــني اخلاصــة بتنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، معهــد واشــنطن، أغســطس 2016، 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/:الرابــط علــى 

Docu

خامساً: املقاالت الصحفية

أمحد إبراهيم، هاجر، وكتيبة اخلنساء، موقع اجلمهورية، 7 يوليو 2015، - 
http://aljumhuriya.net/33606 :على الرابط

د. أمحد حممد الساعايت، حركة املقاومة اإلسالمية "محاس" 1987   - 
.neetselef//:ptth:1994، فلسطني أون الين، 8 يناير 2013، على الرابط
%38%9D%1B%8D%DA%8D%/99348/swen/sliated/sp
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أمحد ممدوح الليثي550 سيدة أجنبية بداعش أغلبهن إجنليزايت مراهقات، - 
موقع انسايدر برو، 1 يوليو 2015.

إبراهيم اجلبني، إميان البغا أم داعش الفقهية يف املوصل ووالدها يدعو لبشار - 
http:// :األسد، صحيفة العرب اللندنية، 29 نوفمرب 2015، على الرابط التايل

www.alarab.co.uk/?id=67407

أميمة اخلميس، غزالة وأم الرابب، جريدة الرايض،  11 نوفمرب 2015، - 
http://www.alriyadh.com/1099379 :على الرابط

إنعام كجه جي، "زوجة أحد قاتلي مسعود تروي جتربتها يف معسكرات - 
"القاعدة"، الشرق األوسط اللندنية، 26/5/2002.

إيفون ريديل، من هي الدكتورة عافية صديقي؟ وملاذا طالب اخلاطفون يف - 
 اجلزائر إبطالق سراحها؟، موقع العصر، 23 يناير 2013، على الرابط:

http://alasr.ws/articles/view/13994

توفيق بوعشرين، عائلة اجملاطي قصة تستحق أن تروى، موقع اليوم 24. - 
http://www.alyaoum24. :كوم، 5 مارس 2014، على الرابط التايل

com/172646.html

مجال اخلنوسي، من تكون فعاًل مليكة العرود، مدونة مجال اخلنوسي، 26 - 
http://jamalelkhanoussi.blog-:2008، على الرابط التايل  ديسمرب

spot.com/2008/12/blog-post_26.html

مجــال لعريــين، فاطمــة تــروي أايم داعــش األخــرية يف ســرت، موقــع أخبــار اآلن - 
http://www.akh- :17 ديســمرب 2016، علــى الرابــط التــايل  )قنــاة اآلن(،
baralaan.net/news/exclusive/2016/12/17/%D9%81%D

8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-

مجال لعرييين، قصة نسيبة من اللجوء إىل داعش، موقع أخبار اآلن )قناة - 
 اآلن(، 11 ديسمرب 2016، على الرابط التايل:
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http://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/1
2/11/%D9%82%D8%B5%D8%A9-

حازم األمني، ابكورة "اجلهاد العاملي"، كلمن فصلية ثقافية، ربيع 2010، - 
21-sliated-selcitra/gro.nomalak.www//:ptth :على الرابط

حازم األمني، جهاد النكاح بني زايرتني: ليس خرافة مشرقية، صحيفة احلياة - 
اللندنية، 2 نوفبمر 2014.

حسني الصرايرة، تفاصيل إفشال جتنيد أول أردنية بداعش، موقع خربين - 
http://www.khaberni.:االلكرتوين، 9 نوفمرب 2015، على الرابط التايل
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موقع منارة، 19 سبتمرب 2015، على الرابط التايل:
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د. خالد حممد صايف، ود. أمين طالل يوسف، موقف حركة املقاومة - 
اإلسالمية "محاس" من دور املرأة العسكري والسياسي )دراسة مفاهيمية(،جملة جامعى 

https://  :األقصى، اجمللد احلادي عشر، العدداألول، يناير 2007، على الرابط
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خولة احلازمي اطالب حممد بن انيف إبطالق سراح والدي ووالديت، موقع - 
آفاق، 2 سبتمرب 2011، على الرابط التايل:

 -http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=8777

دايان مقّلد، سقوط كذبة جهاد النكاح، صحيفة الشرق األوسط، 7 أكتوبر - 
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موقفها"، صحيفة احلياة اللندنية، 22 أكتوبر 2014.
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/moc

نتــاج ختلــف وفقــر أم مقاومــة -  العــراق  نــوح، ظاهــرة االنتحــارايت يف  ســامان 
http://ror21.d1g.com/qna/ الرابــط:  علــى  أمــان،  مركــز  احتــالل، 

show/2406378

الدكتــور ســعادة خليــل، منطــق جديــد للتفجــريات االنتحاريــة مغايــر للســائد يف - 
الرابــط: علــى   ،2005 أكتوبــر   15 املتمــدن،  احلــوار   الغــرب، 
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?Do-

cId=3958&CategoryId=2

سعيد الكحل، دراسة حتليلية   مرتمجة- عن دوافع مشاركة النساء مع داعش، - 

http://www.annahar.com/article/469401-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-
http://www.annahar.com/article/469401-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-
http://www.annahar.com/article/469401-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-
http://www.alquds.co.uk/?p=220608
http://www.alquds.co.uk/?p=220608
http://www.alquds.co.uk/?p=110069
http://www.alquds.co.uk/?p=110069
http://www.alyoumaltali.com/news/15142-%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85..-%26amp%3Bquot%3B%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%8E%D9%91%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86%26amp%3Bquot%3B.html
http://www.alyoumaltali.com/news/15142-%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85..-%26amp%3Bquot%3B%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%8E%D9%91%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86%26amp%3Bquot%3B.html
http://ror21.d1g.com/qna/show/2406378
http://ror21.d1g.com/qna/show/2406378
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=3958&CategoryId=2
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=3958&CategoryId=2
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موقع السكينة، 14 نوفمرب 2014، على الرابط التايل: 

 -http://www.assakina.com/center/parties/57276.
html#ixzz4PbyiSG3U

سكينة أصنيب، أرملة قتيل السعودية تنشر صورة هلا يف مناطق داعش، موقع - 
العربية نت، 15 يوليو 2014، على الرابط التايل: 

 -http://ara.tv/j38fg

سليمان الضحيان، أي التخصصات اجلامعية أكثر قابلية للتطرف، صحيفة - 
مكة، 9 مارس 2016.

 شاهر النهاري، ختصص األطباء والتشدد واإلرهاب، صحيفة مكة، 17 - 
مارس 2016. 

صبغــة هللا صابــر، عافيــة صديقــي: طبيبــة "جهاديــة" أم ضحيــة؟، العــريب اجلديــد، - 
https://www.alaraby.co.uk/ الرابــط:  علــى   ،2014 ســبتمرب   27

politics

طارق بنهدا، "دولة البغدادي" حتتفي بفتيحة اجملاطي بعد "هجرهتا" إىل - 
العراق، هسربس، 14 يوليو 2014، على الرابط التايل:

 -http://www.hespress.com/orbites/235746.html

طارق بنهدا، هكذا توارت اجملاطي خلف البغدادي بعد ضجيج ُمستمر يف - 
املغرب، موقع هسربس، 10 يوليو 2015، على الرابط التايل:

 -h t t p : / / w w w . h e s p r e s s . c o m / m a r o -
cains-du-monde/269823.html

طارق بنهدا، فتيحة.. حكاية مغربية عاشت يف ُمعسكرات و"ابيعت - 
القاعدة"، موقع هسربس، 10 يوليو 2015، على الرابط التايل:

http://ara.tv/j38fg
https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/9/27/%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/9/27/%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-
http://www.hespress.com/orbites/235746.html
http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.html
http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.html
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 -h t t p : / / w w w . h e s p r e s s . c o m / m a r o -
cains-du-monde/269823.html

عبد اإلله حيدر شائع، تنظيم القاعدة يف اليمن من احمللي إىل اإلقليمي - 
http://studies.aljazeera. :والدويل، مركز اجلزيرة للدراسات، على الرابط

net/reports/2010/201172119158421200.htm

عبــدهللا البارقــي، حنــان مسكــري .. العضــو احلركــي النشــيط الــي لعبــت دورا - 
مفصليــاً يف دعــم القاعــدة، صحيفــة الشــرق اليوميــة الســعودية، 18 أبريــل 2012، علــى 
http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090 :الرابط التايل

عبدهللا سليمان علي، املقاتلون السعوديون يف سورية من اخلالاي األوىل إىل - 
النفري، جريدة السفري، 3 ديسمرب 2013.

عبدالرمحن صاحل، التفاصيل الكاملة النضمام آية لداعش، صحيفة الراكوبة، - 
http://www.alrakoba.net/ :9 يونيو 2015،  على الرابط التايل

news-actio-id-207875.htm

عبيدة الدليمي، تنظيم الدولة يوظف النساء يف املؤسسات العامة ابلعراق، - 
https://arabi21.:موقع عريب 21، 27 أغسطس 2015، على الرابط

com/story/854737/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9
%8A%D9%85-

علي حممد الغريب، سيد قطب: املمنوع من الزواج أبمر املوت!، 28 نوفمرب - 
/http://www.lahaonline.com/articles:2002، على الرابط

عمر الضبيبان، "زوجان" وخيانة جندي... خلف إرهاب مسجد "طوارئ - 
عسري"، صحيفة احلياة اللندنية، 1 فرباير 2016.

عيسى الشاماين، تقرير "معلمة سعودية مطلقة هترب أبطفاهلا من مكة إىل - 
داعش"، جريدة احلياة اللندنية، 2 يوليو 2015.

http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.html
http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.html
http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-207875.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-207875.htm
https://arabi21.com/story/854737/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
https://arabi21.com/story/854737/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
https://arabi21.com/story/854737/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8..-
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8..-


483 املصادر واملراجع

عيسى الشاماين، سعودية ترتك الفن التجميلي لتنضم إىل التنظيم، صحيفة - 
احلياة اللندنية، 13 ديسمرب 2015.

عيسى الشاماين، مي الطلق وأمينة الراشد من نزهة القصيم إىل احلدود - 
اليمنية، احلياة اللندنية، 7 مايو 2014.

عيسى الشاماين، قناص حكومي يقتل السعودي العطوي زوج أمينة الراشد، - 
احلياة اللندنية، 4 نوفمرب/ تشرين الثاين 2015.

كاي إدلــر، نســاء يف حركــة محاس"اإلســالم مينحنــا احلمايــة"، ترمجــة عــارف - 
https://ar.qantara.de/:حجــاج، قنظــرة، 21 ســبتمرب 2006، علــى الرابــط

content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy

كمال قبيسي، اجلزائرية اهلاربة حياة بومدين.. بكيين وتطرف وإرهاب، موقع - 
http://ara.tv/g2grz :العربية نت، 10 يناير 2015، على الرابط التايل

ليال جاسينتو، هل عادت "األرامل السود" ... لالنتقام؟، موقع فرانس 24، - 
30 مارس 2010، على الرابط:

http://www.france24.com/ar/20100330-russia-
suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus

لينا يعقوب، حينما تؤمن بفكرة، صحيفة السوداين، 11 يوليو 2015، - 
http://www.sudaress.com/alsu- موقع سودارس، على الرابط:

dani/29704

ماجد هزاع، اخلالدي منذ اختطافه حى عودته، موقع العربية نت، 2 مارس - 
http://ara.tv/72fpm:2015، على الرابط التايل

حممد أبو رمان، هكذا تشّكلت أيديولوجيا التوحش، صحيفة العريب اجلديد، - 
6 أكتوبر 2014.

حممــد إزدوتــن، تعــرف علــى حســناء املغربيــة.. أول امــرأة لداعــش تنفــذ عمليــة - 

https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy
https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy
http://ara.tv/g2grz
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus
http://www.sudaress.com/alsudani/29704
http://www.sudaress.com/alsudani/29704
http://ara.tv/72fpm


عاشقات الشهادة: تشّكالت اجلهادية النسويّة من القاعدة إىل الدولة اإلسالمية 484

http://www.huff- :تفجــري يف أورواب، هافينغتــون بوســت عــريب ، علــى الرابــط
.postarabi

حممد تركي الربيعو، أنثروبولوجيون يف شارع فولتري: البحث عن ديناميات - 
احمللي يف "اجلهاد الفرنكفوين"، القدس العريب، 28 نوفمرب 2015.

محمــد تــركي الربيعــو، الجهــاد والحــرب والنســوية واألصوليــة اإلســامية: األمريكيــة مريــام - 
2016، عــى  21 مايــو   ، ي العــر�ب القــدس   ، الغــزالي قــراءة جديــدة لمذكــرات المرصيــة زينــب  ي 

كــوك �ف

http://www.alquds.co.uk/?p=537307:الربط

 -http:// :د. محمــد حافــظ ديــاب، الحجــاب واالختــاف، موقــع الكلمــة، عــى الرابــط

alkalema.net/articl/alhegab.htm
أرقــت اإلســتخبارات األوروبيــة، -  ي  الــ�ت نــت  اإلن�ت العــروض: مجاهــدة  محمــد حامــد، مليكــة 

http://elaph.com/Web/Poli- الرابــط:  عــى   ،2008 مايــو   3 إيــاف،  موقــع 

tics/2008/5/335025.htm

د. حممد حبش، مصارحات يف وجوب إصالح املناهج الدينية، إميان البغا - 
http://www. :منوذجاً، موقع شاهدون 24 نوفمرب 2015، على الرابط التايل

shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%

حممد خلف، خوفاً من انضمامهم إىل داعش: تفاصيل حبث عائالت - 
سودانية  بريطانية عن أبنائها يف تركيا، موقع وزارة الدفاع السودانية، 29 مارس 

2015. على الرابط التايل:

-https://mod.gov.sd/index.php/section-blog/83م- 

محد الشافعي، مليكة وجه التطرف الناعم، صحيفة الشرق األوسط، 20 - 
فرباير 2009.

محمــد الطاهــر، تاريــخ الهجمــات االنتحاريــة مــن األلــف إل اليــاء، موقــع روســيا اليــوم، 22 - 

https://arabic.rt.com/news/824238-:مايو 2016، عى الرابط

حممد عبدهللا، "بنات العراق" يف مواجهة نساء القاعدة، موقع نقاش، 24 - 

http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.alquds.co.uk/?p=537307
http://alkalema.net/articl/alhegab.htm
http://alkalema.net/articl/alhegab.htm
http://elaph.com/Web/Politics/2008/5/335025.htm
http://elaph.com/Web/Politics/2008/5/335025.htm
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
https://mod.gov.sd/index.php/section-blog/83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%25
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http://www.niqash.org/ar/articles/،يوليو 2007، على الرابط
/politics/2494

حممــود خليــل قائــدة جماهــدات "القاعــدة": نبــين تنظيمــا نســائيا ســيقوم بعمليــات - 
علــى  12مــارس2003،  األوســط،  الشــرق  حــوار،  امسهــا،  أمــريكا  تنســي  تفجرييــة 

http://archive.aawsat.com/details.asp?arti:الرابط

خمتــار نــوح، الشــهادة العكســية لطــالل األنصــاري، املصريــون، علــى الرابــط: - 
http://www.masress.com/almesryoon/20137

مرمي الصغري وسعاد الشمراين، جنالء الرومي صلتها وثيقة أبروى البغدادي، - 
جريدة عكاظ، 18 أبريل 2012، على الرابط التايل:

 -http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%
/A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A

مرمي السيد هنداوي، مسرية عواطلة: أم اجملاهدات يف بيشاور، حوار، جملة - 
http://www.fin3go.com/newFin/main/ :اجملتمع، على الرابط

topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3

مشاري الذايدي، وحتدثت فتيحة، صحيفة الشرق األوسط اللندنية، 21 - 
يونيو 2015.

منصور النقيدان، عبدالكرمي احلميد من مرتجم يف أرامكو إىل زاهد يسكن - 
الطني وال يركب السيارة، صحيفة الوطن، 22 ديسمرب 2002. 

مى الصنهاجي، مسعف بريطاين جيند الطالب الربيطانيني لالنضمام إىل - 
http://www. :داعش يف سورية، اخلرب برس، 17 يونيو 2015، على الرابط

khabar

مى سعود، "معلومات جديدة عن وفاء اليحي وأبنائها …. توفيت يف - 
العراق والزال البحث جاري عن أبنائها"، األحساء اآلن، 3 فرباير 2017، على 

http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.masress.com/almesryoon/20137
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3
http://www.khabarpress.com/135198-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.khabarpress.com/135198-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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http://now.ahsaweb.net/6906 :الرابط التايل

منرية اهلديب، رميا اجلريش ختتصر رحلة فرارها من اململكة يف 27 تغريدة، - 
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إّن أحد األهداف الرئيسية هلذا الكتاب هو مناهضة املنظور االختزايل التسطيحي 
للظاهرة اجلهادية عموماً والنسائية اجلهادية خصوصاً؛ فعلى مدى عقود شكلت 

دراسة اجلماعات اجلهادية واجلهاديني حقاًل من البلبلة واالضطراب والتشوش 
حجبت أي حماولة جدية لفهم دوافع "اجلهاديني"، كما أعاقت السعي لالقرتاب 
من األسباب والشروط والظروف املوضوعية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
لظاهرة التطرف العنيف، مستكينة إىل مقارابت إيديولوجية استشراقية وثقافوية 
خمتزلة. وإذا كانت دراسة اجلهاديني تعاين من سوء القصد وصعوبة الفهم، ومن 

الشواش وااللتباس، وتتلبس ابألثر االستشراقي والثقافوي، فإن دراسة اجلهادايت 
تعاين من إساءة مضاعفة، فقد شّكلت املرأة املسلمة موضوعاً وموضعاً خصباً 

ألخيلة املستشرقني؛ إذ طاملا كانت املسألة اجلنسية إحدى اخلصائص املهمة 
واملوضوعات املميزة خلياالت وحبوث املستشرقني.

يف سياق فهم أفضل للجهادية النسوية يقوم الكتاب مبحاولة اإلجابة على سؤالني 
رئيسيني:

األول:كيف ميكن يف إطار الرؤية احملافظة للجهاديني، أن نفهم التحوالت 
والتطورات األخرية الي طرأت على دور "املرأة اجلهادية"، وانتقاهلا من صفوف 

اثنوية وأدوار تقليدية لدى اجلماعات اجلهادية؛ مبا فيها القاعدة-بوصفها ربة منزل 
ومربية لألبناء- إىل املرأة املهاجرة، وإىل ظاهرة "نفري النساء"، وصوال إىل "املرأة 
االنتحارية"؟ وكيف ختّطى اجلهاديون "معضالت" دينية فقهية عديدة  وصوال 

إىل اهلجرة أراضي "تنظيم الدولة اإلسالمية" يف العراق وسوراي، فضاًل عن هجرة  
مئات النساء من العامل العريب واإلسالمي إىل "أرض اخلالفة".

والثاين: يرتبط ابلنساء اجلهادايت واملهاجرات واالنتحارايت أنفسهن، أي 
البحث هبدف معرفة وتفّهم األسباب الي تدفع فئات من النساء من كافة بلدان 

العامل إىل االنتماء لتنظيم "الدولة اإلسالمية"، والقبول ابلتضحية بكّل شيء 
يف سبيل االلتحاق ابألراضي الي تقع حتت سيطرة التنظيم، على الرغم من 

انتهاج التنظيم سياسة دينية تؤسس جملتمع بطريكي أبوّي ال مكان فيه للمساواة 
واحلرايت واملواطنة الكاملة، وغريها من القيم الي أرستها احلداثة، وكّرستها املواثيق 

واملعاهدات الدولية، وتضمنتها شعارات الثورات العربية.


