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محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب

دور المرأة في الجماعات اإلرهابية
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تم إنشاء محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب في قيادة الناتو نابولي بهدف تعزيز وعي الناتو
بالتحديات المشتركة في منطقة أفريقيا والشرق األوسط وتحديد فرص التضافروالتعاون .يتم تطوير
نشرات المحور استنادا ً إلى معلومات مفتوحة مصدر ,وهي مقدمة من قبل خبراء في المواد وجهات
فاعلة إقليمية و منظمات حكومية  ،منظمات غير حكومية و منظمات الدولية و منظمات عسكرية
ومؤسسات أكاديمية ووسائل إعالمية.
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ملخص
زادت مشاركة المرأة في األنشطة اإلرهابية في السنوات األخيرة .وقد فككت قوات األمن
خاليا ارهابية مكونة من نساء سعت الى شن هجمات عنيفة ومميتة ضد أهداف عسكرية
ومدنية.
قد تولت المرأة حتى االن دورا ً داعما ً داخل الجماعات االرهابية  ،ولكنها دعيت مؤخرا ً إلى
االنخراط والمشاركة في أنشطتهم العنيفة وما يعتبرون "الجهاد العالمي" .وقد أدى هذا الدعاء
إلى انخراط عدد كبير من النساء في مختلف أنواع األنشطة اإلرهابية .في حالة داعش
والجماعات المرتبطة به ،ساهمت المرأة في خلق وتوسع وانبعاث ما يسمى ب"الدولة
اإلسالمية".
وقد شاركت المرأة في جمع تبرعات واالدارة اللوجستية ومختلف األنشطة عبر اإلنترنت ،
كما شنت هجمات إرهابية عنيفة.
البحوث المتعلقة بتطرف النساء ودوافعه وعواقبه قاصرة نسبيا ً ولكنها توفر معلومات هامة
يجب النظر فيها وإدماجها في سياسات وعمليات منع االرهاب ومكافحته.
تتناول هذه الدراسة القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة المباشرة أو غير المباشرة في األنشطة
اإلرهابية ،وتسعى الى دعم أنشطة توقع المخاطر ومنعها.
تطرف المرأة في المنطقة ال يقوض بأي شكل من األشكال دورها الجوهري في مكافحة
التطرف واإلرهاب ،وال يمس بالجهود الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ،
خاصة على أيدي الجماعات اإلرهابية .

دور المرأة ف الجماعات اإلرهابية ف ر
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المقدمة
شهد العالم في السنوات األخيرة تزايد في أعداد النساء النشطة ضمن الجماعات اإلرهابية،
وقد تولت مناصب مقاتالت وناشطات في قضية "الجهاد العالمي" .ومن الواضح أن الجماعات
اإلرهابية ،كالقاعدة وداعش  ،قد غيرت موقفها بشأن دور المرأة في الجهود المرتبطة
بالتخطيط  ،التجنيد  ،الهجمات وغيرها من النشاطات.
مفه وم اإلرهاب في هذه الوثيقة يشير إلى االستخدام غير المشروع للقوة أو العنف ،و اللجوء
إلى التخوي ف واإلرهاب لإلطاحة بالحكومات أو المجتمعات ،و/أو السيطرة على إقليم/سكان،
من أجل تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية.
اشتهرت جماعة أهل السنى لدعوة الجهاد  ،المعروفة باسم بوكو حرام  ،بضم النساء الى
صفوفها (ولو عن طريق االختطاف واإلكراه) .بين عامي  ٢٠١١و  ،٢٠١٨كان أكثر من
نصف االنتحاريين في بوكو حرام من النساء والفتيات (بعضهن ال تتجاوز أعمارهن ٧
سنوات) .وبالمثل ،تمكن داعش من تجنيد عدد كبير من النساء (أكثر من  )٧٤٠٠من مختلف
مناطق شرق األوسط وشمال أفريقيا والغرب.
على مدى السنوات الماضية ،تمكنت الجهات األمنية من تفكيك العديد من الخاليا المتطرفة،
بما في ذلك مجموعة مكونة من  ٤نساء سعت الى شن هجمات إرهابية في لندن ،ومجموعة
 ١٠نساء اشتبهن بالتجنيد والتخطيط لهجمات انتحارية في المغرب .في مخيمات النازحين
في سوريا والعراق ،فرضت النساء الموالية لداعش عقيدة الجماعة المتطرفة عن طريق
التخويف والعنف .وفي مخيم الهول (وقد ضمنت  ٦٢٬٠٠٠فردأ ً  ٪٨٠ ،من النساء واألطفال)
تم اإلبالغ عن حاالت تطرف إرهابي ونشاطات تدريب وتحريض و جمع التبرعات .في هذا
الصدد ،حذر الخبراء من خطورة جيل جديد متطرف وعنيف جراء التلقين العقائدي من جانب
أمهاتهم ونساء مجتمعاتهم .روايات داعش الحديثة تكشف عن عزمهما على تجنيد النساء
وادراجهن في النشطات العنفية .وتشكل االستراتيجية الحديثة تحديات أمنية جديدة على
الصعيد اإلقليمي والعالمي.
يتناول هذا البحث القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في اإلرهاب ودورها ضمن الجماعات
اإلرهابية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يسعى إلى استبانة االستراتيجيات المعتمدة
من قبل الجماعات االرهابية في تجنيد النساء ودفعهن نحو التطرف  ،باالضافة الى عواقب
مشاركتهن المباشرة أو غير المباشرة في اإلرهاب .تهدف الدراسة إلى توفير المعلومات
المناسبة لدعم سياسات وجهود مكافحة تطرف المرأة وتورطها في األنشطة اإلرهابية العنيفة.
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يجدر االشارة الى قلة توافر المصادر والدراسات المتعلقة بتطرف المرأة  ،والخطر األمني
في الحصول على المعلومات عن طريق المنظمات اإلرهابية .من الصعب تحديد األدوار التي
تؤديها المرأة في المنظمات اإلرهابية بالنظر إلى تطور استراتجيات المنظمات اإلرهابية
تستند الدراسة التالية إلى معلومات وثيقة ومعرفة أهم الخبراء المحليين
المستمرة.
واإلقليميين.
تطرف المرأة في المنطقة ال يقوض بأي شكل من األشكال دورها الجوهري في مكافحة
التطرف واإلرهاب ،وال يمس بالجهود الرامية إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ،
خاصة على أيدي الجماعات اإلرهابية .

االتجاهات الرئيسية
على الرغم من قلة المعلومات الوثيقة حول مشاركة المرأة في اإلرهاب وعواقبها  ،تحاول
الدراسة تحديد بعض االتجاهات الرئيسية التي قد تؤثرعلى جهود مكافحة اإلرهاب الحالية
والمستقبلية.
مشاركة المرأة في اإلرهاب
بالرغم من استئناف األنشطة اإلرهابية في المغرب العربي والساحل ،انخفض عدد القتلى
على أيدي اإلرهابيين على العموم وال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
تتواصل المخاطر اإلرهابية على القارة األفريقية  ،وهي غالبا ً ناجمة عن مواطن القصور
السياسية والجتماعية واالقتصادية واأليديولوجية.
أدت اإلجراءات التقييدية المتعلقة بوباء الكوفيد وفقدان فرص العمل وغيرها من المصاعب
االقتصادية إلى تفاقم مواطن الضعف المجتمعية ،وال سيما عند الشباب .وبناء على ذلك ،
عززت مختلف الجماعات اإلرهابية في المنطقة جهودها في التجنيد عبر اإلنترنت واعالن
الوباء عقاب إلهي في وجه أفعال "الغير مؤمنين".
واستهدفت المنظمات اإلرهابية مؤخرأ ً النساء في برامجها التجنيدية فزادت أعدادها عن
اعداد الرجال .وكانت نسبة المجندين (الذين ولدوا بعد عام  ) ١٩٩٠من أوروبا الغربية
وأمريكا الشمالية وأستراليا الذين انضموا الى تنظيم القاعدة كما يلي :النساء  % ٣٤بمقابل
الرجال .% ١٥
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بين عامي  ١٩٦٩و  ،٢٠٢١شاركت نساء متطرفات في عمليات إرهابية في إيران والعراق
ولبنان والمغرب وسوريا وتونس واليمن .واقتصر دورها في إيران والمغرب وتونس واليمن
الى اللوجستيات في حين شنت هجمات عنيفة في العراق ولبنان وسوريا.

الحوادث اإلرهابية بإشراك المرأة ٢٠٢١-١٩٦٩
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Source: Jessica Davis, Women in Modern Terrorism.

أبرز صعود منظمة داعش خطورة انخراط المرأة في األنشطة اإلرهابية .منذ إنشاء "الخالفة"
في العراق وسوريا عام  ،٢٠١٤أدرك داعش أهمية المرأة في بناء "الدولة االسالمية" .ومن
أصل  ٤١٬٤٩٠مقاتال إرهابيا أجنبيا انضموا إلى الجماعة في سوريا والعراق ،كان نحو ١٣
 %منهم نساء من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والشرق األوسط وشمال أفريقيا .وكانت
أغلبية النساء األوروبيات من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
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العدد التقديري للنساء اللواتي انضمت إلى داعش
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Source: Cook J. and Vale G., (2018), From Daesh to ‘diaspora’:

في أعقاب انهزام داعش في سوريا والعراق ،انتهت آالف النساء المنتمية الى الجماعة في
مخيمات للنازحين .ووصف مخيم الهول في سوريا على أنه بمثابة "دولة إسالمية" مصغرة
بحيث باشرت بعض النساء النازحات المنتمية الى داعش بفرض حكمه المتطرف في المخيم
وانشاء "شرطة أخالقية" شملت وسائلها الترهيب والعنف .وفي عام  ،٢٠٢١أفادت التقارير
بمقتل  ٤٧شخصا في مخيم الهول.
في مارس/آذار  ،٢٠١٩أك دت عدة دول أعضاء في االتحاد األوروبي أن عدد مواطنيها في
المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا قد ازداد بصورة ملحوظة .في أكتوبر/تشرين
األول  ،٢٠١٩فر نحو  ١٠٠امرأة وطفل من مخيم عين عيسى ،وفي الفترة ما بين مارس/آذار
 ٢٠١٩وسبتمبر/أيلول  ،٢٠٢٠أفادت التقارير  ٧٠٠محاولة هروب من مخيم الهول .تشير
هذه األحداث إلى وجود ظروف معيشية سيئة و/أو وجود شبكات قادرة على دعم وتمويل
عمليات الهروب.
تشير الشهادات إلى أن بعض الهاربين انضموا إلى محافظة إدليب ريثما يتم احياء "الخالفة"
أو اتاحة الفرصة للعودة إلى بلدانهم األصلية .أعداد النساء المنتمية الى داعش اللواتي أعدن
إلى بلدانهن قليلة مقارنة بأعداد الرجال واألطفال.
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عدد نساء داعش اللواتي أعيدن إلى أوطانهن
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’Source: Cook J. and Vale G., (2018), From Daesh to ‘diaspora

هناك مخاوف في أوروبا من المخاطر التي تشكلها النساء العائدات وميول بعضهن الى تنفيذ
هجمات إرهابية .وفقا ألحدث بيانات اليوروبول ،في عام  ٢٠١٨شكلت النساء  ٪ ٢٢من
المشتبهين في اإلرهاب  ،مقابل  ٪ ١٦في عام  ٢٠١٧و  ٪ ٢٦في عام .٢٠١٦

هجمات انتحارية على ايدي النساء
بين عامي  ٢٠٠٢و  ، ٢٠٠٤شاركت نساء في عمليات انتحارية في روسيا  ،وفي فلسطين
خالل االنتفاضة الثانية ،وفي نيجيريا والكاميرون بين عامي  ٢٠١٤و  .٢٠١٨وفي الفترة ما
بين عام  ١٩٨٥و عام  ،٢٠١٨شملت أكثر من  ٣٠٠انفجار امرأة على األقل  .افدت هذه
الهجمات بأكثر من  ٣٠٠٠حياة.
وفي الفترة ما بين عام  ٢٠١٣وعام  ، ٢٠١٨زادت الهجمات االنتحارية على ايدي النساء
بنسبة  %٤٥٠في جميع أنحاء العالم ،في حين انخفضت الهجمات على ايدي الرجال بنسبة
 %٤٧خالل الفترة ذاتها .وكانت جماعة بوكو حرام مسؤولة عن حوالي  ٪ ٨٠من الهجمات.
بين عامي  ٢٠١٤و  ،٢٠١٦استخدمت بوكو حرام فتيات قاصرات في  ٪ ٧٥من هجماتها
االنتحارية الشاملة لألطفال .في عام  ،٢٠١٧أجبرت  ٥٥فتاة قاصرات على تنفيذ هجمات
انتحارية.
بصرف النظر عن بوكو حرام ،االتجاه آخذ في االرتفاع منذ عام  ،٢٠١٣مع زيادة بنسبة
 ٪ ٢٠٠للعمليات االنتحارية على ايدي النساء المنتمية الى الجماعات اإلرهابية العاملة في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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الحد من فتك الناشطات في االرهاب
فتك العمليات االنتحارية التي تشنها النساء أقصى من فتك العمليات االنتحارية التي يشنها
الرجال .بين عامي  ١٩٨١و  ، ٢٠٠٨تسببت المرأة االرهابية بمقتل  ٨٫٤ضحية/عملية مقابل
 ٥٫٣ضحية/عملية على ايدي الرجل االرهابي.
المرأة في االجمال أقل عرضة للمراقبة والتدابير األمنية وبالتالي تتمتع بحرية أكبر في إخفاء
المتفجرات واالقتراب من األهداف .واستهدفت النساء المنتمية الى بوكو حرام أهداف مدنية
بينما استهدف رجاله أهدافا حكومية وشرطية وعسكرية .في عام  ،٢٠٠٨بعد انهزام القاعدة
في بغداد ،قتلت  ٣٩انتحاريات تابعة للمنظمة حوالي  ٣٦٣شخصا وجرحت  ٩٧٤آخرين
معظمهم عسكر.
الشابات المتعلمات والعاطالت عن العمل أكثر عرضة للتطرف

غالبا ً ما ترتبط مشاركة المرأة في العنف اإلرهابي بأوضاعها االجتماعية  /الديمغرافية .وقد
أظهرت الدراسات أن ال صلة مباشرة بين تطرف األمرأة و مستوى تعليمها .الحد من مشاركة
المرأة في اإلرهاب يتطلب مختلف الجهود مثل تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة األسباب
الكامنة التي تؤدي إلى التطرف والعنف اإلرهابي باالضافة الى برامج الخدمة االجتماعية
لحماية العاطالت عن العمل .كشفت استطالعات أن معظم النساء الغربيات التابعة لمنظمة
داعش مهاجرات من الجيل الثاني والثالث ،وهذا يؤكد أهمية وضع السياسات لتعزيز اإلدماج
المجتمعي واالقتصادي في المجتمعات الغربية المضيفة.

مشاركة المرأة في اإلرهاب
يصف القسم أدناه دوافع التطرف ومختلف وسائل التجنيد .ويبرز الجانب االستراتيجي
للجماعات اإلرهابية في تجنيد النساء في صفوفها ،بما في ذلك القاعدة و داعش الذي شهد
مشاركة كبيرة للنساء في ما يعتبر "الكفاح المسلح العالمي للدفاع عن اإلسالم".

برامج اثارة التطرف و وسائل التجنيد
تنقسم عوامل التطرف الى نوعين :عوامل الجذب و عوامل الدفع .تضمن عوامل الدفع
االستياء السياسي واالجتماعي واالقتصادي إساءة استعمال السلطة ونزعات االنتقامية .تضمن
عوامل الجذب رفض نمط الحياة الغربية والحوافز المالية واالجتماعية التي تقدمها الجماعات
اإلرهابية .
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ينظر إلى العنف القائم على نوع الجنس وعدم المساواة بين الجنسين على أنها عوامل تطرف
المرأة .وقد عانت بعض النساء قبل التحاقها بداعش من الفقروالصراع االسري والتمييز في
حين قررت بعضها االخر االلتحاق بالمنظمة للزواج ودعم القضية و"الجهاد" .ويبدو أن المرأة
أكثر عرضة لتأثير األقارب واألصدقاء .في بعض األحيان يتم إجبار المرأة لالنضمام إلى
الجماعة اإلرهابية.
في منطقة المغرب العربي  ،يصعب التمييز بين الدوافع الشخصية ومواطن الضعف
االجتماعية والثقافية التي تمليها القضايا الجنسانية .وقد لعبت المعايير االجتماعية التي تنطوي
على إخضاع المرأة والزواج القسري والعالقات الهرمية بين األم واالبن والتمييز ضد المرأة،
وما إ لى ذلك ،دورا هاما في تجنيد النساء الليبيات والمغربيات .واستهدفت عمليات التجنيد
بوجه خاص النساء األرامل والمطلقات والعازبات .حوالي نصف المجندات الغربيات سافرت
إلى سوريا والعراق مع أزواجهن.
ويختلف مفهوم التمكين باختالف السياق الديني والثقافي .انضمت العديد من النساء إلى داعش
لنيل استقاللهن ،سواء من عائالتهن أو من المفاهيم الغربية حول النسوية والمساواة.
استهدفت برامج التجنيد النساء والفتيات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والمنتديات
والمنشورات عبر االنترنت وغيرها من الوسائل الرقمية .وقد استغلت الجماعات اإلرهابية
المظالم المتصورة التي تعاني منها األقليات الدينية لحرض المرأة وتشجيعها على المشاركة
في مشروع عالمي يهدف الى تغيير ثقافي ديني جذري على الصعيد العالمي .تستغل الجماعات
اإلرهابية هشة البنية األسرية والضغط المجتمعي والمعتقدات الدينية في نشاطاتها التجنيدية
وغالبا ما تلجأ إلى الخداع والترهيب واإلكراه .

أدوار المرأة في الجماعات اإلرهابية
ينبغي عدم التقليل من أهمية دور المرأة في نشاطات الجماعات االرهابية وعملياتهم العنيفة.
فغالبا ً ما تشمل مسؤولياتها توفير األجهزة المتفجرة والدعم اللوجستي وجمع األموال والتجنيد.
في أعقاب سقوط الموصل ،عملت النساء كوسطاء ومهربات أسلحة ،فوفرتها إلى مقاتلي
داعش عبر خاليا سرية كما ضمنت التواصل بين خاليا داعش في القرى والمخيمات.
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تسعى الجماعات اإلرهابية إلى تغيير معايير المجتمع ،وغالبا ً ما تعتمد على المرأة لتلبية
مطالبها المجتمعية ونشر معاييرها الدينية وفرضها  ،وال سيما المعايير المتعلقة بسلوك المرأة.
ضمن منظمة داعش ،تولت نساء دعيت بالحسبة أو لواء الخنساء منصبة "شرطة األخالق".
تقتصر دور المرأة اجماالً على دعم أنشطة الجماعة االرهابية ولكنها بدأت المرأة المطالبة
بفرصة للقتال في الخطوط األمامية رغم المجتمع األبوي الراسخ.
غالبا ما يشدد تنظيم «الدولة اإلسالمية» على الدور الثانوي للمرأة في خطاباته المتحيزة " :
ينبغي على نساء الخالفة المقدسات أن يضطلعن بدورهن كأم جيل جديد من المقاتلين ،
وزوجات مخلصات! "" -ومن هي أم أشبال األسد؟ إنها معلمة األجيال ومنتجة الرجال" !
ومع ذلك ،وردت استثناءات لهذه االتجاهات ،وفي الخطابات " قدرة المرأة على نشر
األيديولوجية عبر اإلنترنت والهام النساء على المشاركة في القضية " .مليكة العرود ،وهي
محاربة في تنظيم القاعدة ،شجعت الرجال على القتال والنساء على االنضمام إلى القضية" :
لدي سالح .وهي الكلمة  ،الكلمة جهادي .الكلمة محرك لألفعال .كما هي قنبلة" .أحالم الناصر،
الملقبة ب "شاعرة داعش" و"األم الدمشقية ألسامة" ،مجدت "الخالفة" في كتاباتها" :دخلت
أول متجر في الرقة وكان مخزن أسلحة .يا هللا ،لقد وضعت بين يدي قنبلة وخنجر و سالح
وعلم المنظمة"" .عشت الخالفة  ،فشعرت بالفرح والمجد والتحرر".

النساء الناشطات
األدوار األمامية للمرأة في الجماعات اإلرهابية تقتصر على حمالت اإلرهابية وسياسية .ويبدو
أن الجماعات اإلرهابية تلجأ الى إشراك المرأة في عملياتها االستشهادية حين:
 تتعرض الجماعة لضغوط تكتيكية أو مواقف تراجع
 تحتاج إلى مزيد من الدعاية اإلعالمية
 يفضلون التضحية بالنساء بدال من مقاتليها الذكور.
كان تنظيم القاعدة في العراق من أوائل الجماعات اإلرهابية التي ادرجت النساء في عملياتهم
اإلرهابية .وفي عام  ،٢٠٠٥أعلن زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي ضرورة
اشراك النساء في محاربة االحتالل في العراق ومكافحة الضغوط التي يواجهها المسلمون
السنة" .المرأة المجاهدة ال تربي أطفالها في سبيل العيش ،بل للقتال والموت في سبيل مهمتهم
"" ،األخوات المجاهدات تطالبن باالستشهاد والجهاد" .بين عامي  ٢٠٠٣و  ،٢٠٠٩ارتكبت
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النساء حوالي  ٪ ٤٨من التفجيرات االنتحارية في العراق ،ولعبن دورا أساسيا في التمرد .في
عام  ،٢٠٠٧أعلن تنظيم القاعدة في العراق عن إنشاء "كتيبة استشهادية" مكونة من نساء.
في بيان لواء الخنساء ،بعنوان نساء الدولة اإلسالمية ،شدد داعش على أهمية المرأة كزوجة
وأم وأخت .ولكنه سمح لها بالمشاركة في الكفاح المسلح تحت ظروف محددة ومنها :الدفاع
عن أراضيها بجانب الرجال وقد أصدرت فتوى لتورطها في الحرب " .يجب على المرأة
المسلمة االلتزام بالجهاد والحرب – للدفاع عن نفسها وأرضها – وهذا ال يؤثر على دورها
االساسي في بناء األمة ،بل هو دعم لمقاتلين الدولة".
تلقت النساء الداعشية تداريب في الدفاع عن النفس وما يسمى بالجهود االستشهادية .وتفيد
التقارير بأن بعض النساء قد تلقت تدريبا متقدما في مجال المتفجرات والقتال والتسلح .وفي
تقرير سبيكهارد ،أكدت  ٪ ٢٫٦من النساء من التحاقها بتداريب لتصبح "انتحاريات
محتمالت".
قد شهدت ليبيا إنشاء لواء نسائي بقيادة أم ريان التونسية  ،القائدة السابقة للواء الخنساء التي
فرت من سوريا .ووفقا للتقديرات ،انضمت  ١٠٠٠امرأة إلى فرع داعش في ليبيا عام .٢٠١٦
في عام ٢٠١٧وفي أعقاب نهاية معركة الموصل  ،أعلن داعش في العراق عن اطالق ٢٠
انتحاريات ضد الجنود العراقيين.
قد تعتبر مثل هذه التطورات بداية اتجاه جديد للجماعات التابعة لداعش ،غير أن الهجمات
السابقة على ايدي النساء قد تسببت في انشقاق واحتكاك وارتباك األيديولوجي داخل التنظيم
اإلرهابي.

تطور روايات وتكتيكات القاعدة وداعش
تستعين الجماعات اإلرهابية بالنساء لتلبية احتياجاتهن االستراتيجية ولكنها غالبا ً ما ترفض
إشراكها في أنشطتها تنفيذية (ال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) .ولكن تميل
الجماعات اإلرهابية إلى القيام بما هو مناسب لها تحت ضغوطات شديدة وقد أعيد النظر في
العقيدة نفسها ونقحها لتلبية الحاجة .في الثمانينيات،مهد مهد عبد هللا عزام ،كبير منظري تنظيم
القاعدة ،السبيل أمام المقاتالت باإلعالن أن العمليات القتالية تهدف إلى حماية األراضي من
الغزو ومن موجب جميع أفراد المجتمع ،ولو النساء ،محاربة الغزاة .وأوضح أن مشاركة
المرأة في المعركة ضروري فقط في حال الدفاع عن األراضي.
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كانت المنظمات المرتبطة بالقاعدة أكثر انفتاحا ً أمام توظيف النساء في عملياتهم القتالية .في
تنظيم القاعدة في العراق ،أعلنت النساء " سنقف! محجبات فخورات ومسلحات  ،أطفالنا في
حضوننا ! " .وقد ح ددت األدوار المختلفة للمرأة في تنظيم القاعدة في العراق داخل األسرة
(األم والزوجة واألخت واالبنة) وفي المجتمع (المربية و الواعظة و المحاربة) " :الجهاد
واجب شخصي ،تدعى المرأة كما تدعى الرجل! والمرأة ال تحتاج إلى إذن من زوجها أو ولي
أمرها .يجب أن تتسلح وت شن الجهاد للدفاع عن عائلتها  .يجب أن تظهر شجاعة وصبر مع
زوجها الجهادي ويجب أن تدعو إلى الجهاد من خالل أقوالها وأفعالها وإيمانها".
خالل فترة اضعاف القاعدة في العراق  ،أشار زعيمها الزرقاوي الى األخوات المجاهدات
اللواتي ترمي الى االستشهاد ،وشجع انخراطها في التفجيرات االنتحارية.
على النقيض من ذلك  ،سعى داعش الى المحافظة على موقف متطرف تقليدي حيث تقتصر
دور المرأة على مسؤولياتها كزوجة وأم ومربية .ولكن في عام  ،٢٠١٥وضعت معاهدة
الزوراء شروط يتيح للنساء المشاركة في الكفاح المسلح .ووردت في مجالت داعش دابق
والرومية والنبع التصاريح التالية " :ان تعرضت المرأة للهجوم في منزلها ،يمكنها الدفاع عن
نفسها .إذا كانت محاطة » بكفار « في مستشفى أو مكان عام  ...ولديها حزام [انتحار] ،يمكنها
تفجيره؛ إذا وجدت نفسها في موقع استراتيجي ،يمكنها استخدام بندقية القنص ،بأمر من األمير.
كما يسمح للمرأة القيام بعمليات استشهادية ولكن فقط بأمر من األمير "
عندما بدأ تنظيم «الدولة اإلسالمية» بفقدان أراضيه ،غير روايته من "شن عمليات هجومية"
إلى "شن عمليات دفاعية" ،وفي عام  ،٢٠١٧دعا إلى مشاركة المرأة في الجهاد العالمي.
ودعيت المرأة إلى "المشاركة بشجاعة والتضحية بحياتها ...باسم الجهاد واالستشهاد" و
أصبح دورها المرأة هام ضمن الخالفة "يجب أن نواجه هذه المحاكمات والصعوبات الشديدة
معا ً ،ان االوان للمعارك المكثفة" .في فيديو نشره مركز الحياة اإلعالمي عام  ،٢٠١٨قدم
داعش مقاتالته للمرة األولى ،مشيدا ب " المجاهدات اللواتي يسافرن إلى هللا بنقاء وإيمان،
اللواتي يقاتلن باسم دينهن وشرف شقيقاتهن".
يشير تطور روايات داعش وقاعدة في العراق الى تكيف الجماعات اإلرهابية مع متطلبات
أوضاعها التشغيلية.
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توظيف المرأة والمزايا االستراتيجية
تقرر الجماعات اإلرهابية تجنيد المرأة في عملياتها االرهابية لعدة أسباب ومنها قدرتها على
تفادي التدقيق االمني والوصول الى أهداف غير محمية  ،وقدرتها على توفير الدعم اللوجستي
(كما كان الحال مع تنظيم القاعدة) وتسهيل توفير التعزيزات (كما كان الحال مع داعش في
سوريا والعراق) .

الشرعية
يعتبر داعش أن دور المرأة يتجسد في كونها زوجة وأم وأخت وتوليها الواجبات ضرورية
إلنشاء "الخالفة" .تحقيقا لهذه الغاية ،وضع داعش مكتبا للزواج في الرقة ونظام اجتماعي
لمساعدة العائالت الجديدة على االستقرار واالندماج في المجموعة كما شجع تعدد الزوجات
و زواج األرامل.
كانت المرأة وسيلة اضافية الغراء وتجنيد المقاتلين ولمكافأتهم وتوفيرهم بزوجة وعائلة .من
ناحية اخرى ،وجود العائلة ردع المقاتلين عن مغادرة أراضي داعش. .
بصرف النظر عن األطفال الذين وصلوا إلى اراضي داعش مع أمهاتهم ،ولد حوالي ٦٥٠٠
أوالد على أراضي داعش ووفقا لمقابالت مع نساء انتمت إلى الجماعة  ،فإن معظمهن ،حوالي
 ،% ٩٧اضطلعن بدور األم والزوجة.
تواصل بعض النساء المتطرفات نشر وفرض عقيدة داعش ،ال سيما في مخيمات النازحين
حيث يتمتعن بنفوذ كافية لفرض عقوبات قاسية على بقية السجناء إن رفضوا االلتزام بمعايير
"الدولة اإلسالمية" .استنكرت النازحات في مخيم الهول عبر رسائل وفيديو الحوادث العنيفة
وحذرت من النساء المتطرفات المواليات لداعش اللواتي وصفن ب "قنابل موقوتة".
استغلت الجماعات اإلرهابية صورة المرأة الموالية لها للتأثير على التصورات و لدعم
شرعيتها .على سبيل المثال ،أشار تنظيم داعش إلى معارضته للعنف األسري والتمييز ضد
المرأة وانتهاكات حقوق المرأة و"كراهية اإلسالم في الغرب الخائن" "عدو نساء(غير المسلم)
" في "ثقافة االغتصاب"  .واعلن داعش نفسه "حامي" المرأة المسلمة داعيا ً إلى الفصل بين
الجنسين والمحافظة على األدوار األسرية "التقليدية".
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وقد أضفى انخراط نساء داعش في سوء معاملة "نساء العدو" (غير المسلمات) الشرعية على
اإلساءة وغيرها من أشكال الظلم داخل الجماعة وخارجها (كفرض قواعد اللباس ؛ وتفتيش
النساء؛ واحتجاز العبيد والرهائن ،وما إلى ذلك).

العار واإلثارة
استغل داعش مشاركة المرأة في العنف لدفع الرجال إلى حمل السالح .في عام  ،٢٠٠٤أعلن
الزرقاوي خطاب هدف إلى إذالل الرجال لعدم المشاركة في الكفاح المسلح العالمي ":الحرب
اندلعت! الدعوة إلى الجهاد االن! أبواب الجنة مفتوحة! إن ال تريدون أن تصبحوا من الفرسان،
إفسحوا المجال للنساء لقيادة الحرب  ،بينما يمكنكم ايها الرجال وضع الماكياج .ولو كان هناك
خير بكم  ،لكنتم وصلتوا إلى ضواحي الموصل لحماية أخواتكم ،ولكن ال ...هللا يشوهكم! النساء
كردستاني أكثر فحولة منكم !"
أثار تورط المرأة في التفجيرات االنتحارية الهلع والخوف في جميع أنحاء العالم ،ميزة إعالمية
مهمة للجماعات اإلرهابية .في أعقاب تفجير انتحاري قامت به امرأة فلسطينية عام ، ٢٠٠٢
سخرت صحيفة الشعب المصرية من المقاتلين الرجال فعلقت " :امرأة ،انها امرأة ومصدر
فخر لنساء هذه األمة ومصدر شرف  .عار على الرجال  ،عار ال يمكن محوه إال بالدم" وعلقت
صحيفة الدستور األردنية "يا وفاء إدريس ،شفقة عليك وعار علينا".

سبل المضي قدما
تشير البحوث المتعلقة بمشاركة المرأة في األنشطة اإلرهابية العنيفة إلى تطور كبير في دورها
داخل الجماعات اإلرهابية .وعلى الرغم من أن هذا التطور قد حدث على مدى السنوات
الثالثين الماضية ،فإن الجهات األمنية الفاعلة لم تقم بادراج دور المرأة في سياساتها
وممارساتها وبحوثها الحديثة في مجال مكافحة اإلرهاب  .وينبغي عدم االستهانة بدور المرأة
في االرهاب على رغم من التصور العام للمرأة على أنها أكثر مسالمة وأقل عنفا من الرجل.
ونظرا إلى أن مشاركة المرأة في الجماعات اإلرهابية قد تستمر في السنوات المقبلة ،يجب
مراقبة خطابات داعش حول الموضوع فمن المؤكد أن تلعب المرأة دورا ً هاما ً في مخططات
داعش على مستوى العالمي .
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النساء المواليات الى داعش ستسعى الى استدامة التنظيم من خالل شبكات وروابط بين مؤيديه،
وعبر نشر رواياته وعقيدته باالضافة الى انخراطها في عمليات استشهادية وغيرها من
األنشطة اإلرهابية.

تطوير السياسات والبحوث
تفضي الدراسة إلى التعمق في دور المرأة في الجماعات االرهابية لتحسين السياسيات
والبرامج المتعلقة بمكافحة االرهاب .وقد قادت الدراسة الى بعض االقتراحات ومنها:
 إجراء المزيد من البحوث حول المسائل الجنسانية ضمن الجماعات االرهابية وحول
دوافع التي تقود المرأة إلى االنخراط في أنشطة إرهابية.
 توثيق ونشر الدروس المستفادة .قد بذلت جهود الستباق وتصدي األنشطة اإلرهابية
على ايدي النساء فينبغي إدماج تجارب وتقييمات الجهود في السياسات والبرامج
المستقبلية.
 التوعية الجنسانية في الجهود المبذولة لمنع اإلرهاب ومكافحته.
 تشجيع مشاركة المرأة في قطاع األمن.
 التشاور مع القيادات النسائية لوضع برامج الوقاية وإزالة التطرف وإعادة التأهيل،
والتدريب في برامج السجون وإعادة التأهيل للنساء.
 إشراك المرأة في الحوارات بين المجتمع والشرطة بشأن مكافحة اإلرهاب .
 وضع سياسات مكافحة اإلرهاب شاملة تسعى الى حماية النساء الضحيات داخل
الجماعات االرهابية.
 تعزيز المساواة بين الجنسين ،ودعم حقوق المرأة وحقوق اإلنسان.
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