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 دة بين الجنسين في : تفكيك الديناميات المعق  النساء في داعش
  للتجنيدداعش دعاية 

 2017فبراير
 

 تنفيذي ملخص
 
 مواقعي الوطنية واأليديولوجية لتول   من كل الخلفيات تقوم داعش بتجنيد النساء بنجاح، وئهانش منذ 

، من أصل األخيرة لتقديراتل قا  فو. للتنظيماالجتماعية والسياسية المختلفة لتعزيز األهداف رئيسية 
 1، هم من النساء.6,200 تقريبا   أي ،هذا العدد مسحوالي خ   ،داعشقاتل داخل أراضي م 31,000
وتميل . ضئيل   داعشفي  النساءمشاركة  حولتركيز البحوث والسياسات  كانحتى اآلن،  مع ذلك،
في  لقلقاثير يبشكل  ختزاليةإإلى أن تكون  ،النساءمشاركة  غط تالتي  ،وسائل اإلعلم تقارير
 ةكضحيإما  النساء ف هذه التقارير أساسا  ن   تصو 2.النساء في داعش التي تضطلع بها رادوألل وصفها

هذا النهج ال  3ألوصياء الذكور مع تأثير يكاد ال يذكر.ل تابعينأنصار كسلبية، "عرائس جهادية"، أو 
 داعشفي  يةوالعملياتاأليديولوجية  األجندةلتوسيع نطاق  النساءيتجاهل تعدد األدوار التي تقوم بها 

 والنساء، .داعشاالنضمام إلى ب نالدوافع الكامنة وراء قرارهي فرط في تبسيط فحسب، بل أيضا 
يول متعارضة، ومطموحات ذات  ةمعقد كائنات نظرائهن من الرجال، هن على غرارتماما 

عرض المجندات ببساطة إن . نهايت خذلخيارات التي ل ت عطي معنى ونضاالت مختلفةأيديولوجية، 

                                                           
 .2017لنساء: استكشاف األدوار األنثوية في ارتكاب ومنع التطرف العنيف، معهد السياسة االستراتيجية األسترالية، فبراير اصوفيا باتل، سلطنة  1
 راجع على سبيل المثال:  2

extremism-violent-preventing -and-perpetrating-in-roles-female-exploring-women-of-sultanate-www.aspi.org.au/publications/thehttps:  
http: www.newstatesman.com/culture/observations/2016/10/london-girls-lost-isis-what-became-jihadi-brides http: 
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/isis-british-brides-kadiza-sultana-girls-women-syria-married-death-killed-aqsa-mahmood-
islamic-state-a7187751.html  

isis_us_571e16abe4b0d912d5ff0f1b-of-women-american-www.huffingtonpost.com/entry/thep: htt 

 
  ).2015. معهد الحوار االستراتيجي )الدولة اإلسلميةوظاهرة  الجندرة ستشهاد 'يفرق بيننا اال حتى .سميثميلني و ماري سالتمان إيرين 3

http://www.aspi.org.au/publications/the-sultanate-of-women-exploring-female-roles-in-perpetrating-and-
http://www.huffingtonpost.com/entry/the-american-women-of-isis_us_571e16abe4b0d912d5ff0f1b


2 
 

فهم جهة القليل لسوى يقدم ال مع األقارب من الذكور،  هنفقط بارتباط نفعر  ي  حيث ككيان متآلف، 
  .نلمنع تطرفه ، وما يمكن فعلهتنظيمالفي أعمال  هنطتورمدى و، نوتجنيده نتلقينه يةكيف
أن أي محاولة شاملة لمنع التطرف يجب  فإن ،في داعش النساء تجنيدنظرا  للزيادة المتنامية في و

 يقدم هذا التقرير تحليل  متعمقا لتكتيكاتو للفوارق بين الجنسين. اعيا  مر، وا  مستنير ا  علمي ا  نهج تعتمد
 يعرضكما تها. االمرأة في مهم اتضطلع به التيواألدوار المتعددة لتجنيد النساء دة معق  ال داعش

ألسباب  شداعفي هزيمة أساسيين التقرير أيضا سبل إشراك القادة والنشطاء اإلناث كشركاء 
على النساء والفتيات. ة عدوانيمقاربة األمنية الآثار ال التقرير فحصتأيديولوجية وعملية. وأخيرا ، ي

تين دابق ورومية، المجل عنإجراء تحقيق شامل  النتائج الواردة في هذا التقرير إلىتستند 
فيديو، شريط  450 عنما يزيد  وتفحُّص، بالعربية لغير الناطقين الرئيسيتين تينعوطبالم

  .داعشسر الذين انضموا إلى والمقابلت الميدانية مع أ  
  

 

 اعية للفوارق بين الجنسينمر مقاربةاتباع  الى الحاجة
 
من ناحية  4لذكور.ا مجاال  مقتصرا  علىالمشاركة في اإلرهاب جرت العادة على اعتبار ، تقليديا   

النظر بقدر متساو في  ستحقت، واستطرادا ، ال بطبيعتها أقل أهميةا  أدوار للمرأة أخرى، يعتقد أن
كيف يمكن  فهملكثيرين، من الصعب بالنسبة إلى ا 5الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة.

العديد من  أن ت غري، للنساء أساساذات السيطرة الذكورية والكارهة ، داعشلمنظمة إرهابية مثل 
كمرتكبة ألعمال التردد في عرض المرأة إن . مختلفة النساء القادمات من خلفيات وطنية وثقافية

 المتصلة التقليدية النمطية االفكار ساسأ على ساذجة فسيراتت يؤدي إلىهابية طوعية ومستقلة، إر
على شكل واحد أو أكثر  داعش لنساءمتكرر التصوير الفي بوضوح هذا التصور يتجلى و. بالجنسين

 اإلناث؛ ب( الى إنقاذفي حاجة ماسة  ن، وهقوةن إلى النائمة يفتقرضحايا ( أ :من األشكال التالية
 تالفاعلالنساء ج(  النزعات الذكورية للعنف والعدوان؛ و بتنمية ةاألصيل نأنوثتهفقدن  تياللوا
حسابات سياسية الرغبة الشديدة الرومنسية والجنسية في مقابل بدافع  نشارك تياللوا اتعقلنيغيرال

الفروق الدقيقة الكامنة وراء مشاركة  تجسيدب الخصائصهذه تفشل مثل قد  عمليا ،ولكن، 6وعقلنية.
دور كمجرد امتداد لألعضاء الذكور بينما تهمل  بمعاملتها والمجازفةالمرأة في التطرف العنيف 

في دوافع مشاركة اإلناث في التطرف العنيف  تفكير ثاقبأي  إن شطة.اكمشاركة كاملة ونالمرأة  
 .بالعلقة بين المرأة واإلرهاأوال  ان يتحد ى يجب 

 
مع مجموعة  ملونيتعا نالذي ينالوحيد وال ليساوعلوة على ذلك، من المهم أن ندرك أن الرج

لمثل  اتكستهل  ل م  اكالرج أيضا   فالنساء .ها داعشالتي تطلق ةوالعاطفي ةالعقلنينداءات الة من متنوع
موجهة العامة ال الروايةمقاتلين الذكور. باإلضافة إلى البطرق مماثلة كمعها  نتجاوبيهذه الدعاية، و

للنساء كل من الجنسين ز على الروايات التي ترك   بنشر أيضا  تقوم داعشإلى جميع الجماهير، 
الدينية التي النداءات بالمراجع الثقافية و مثقلة هذه الرواياتعادة ما تكون ووالرجال على حد سواء. 

إلى  حنيطم   ، بحيثرؤية بديلة للحرية والتمكين للنساءم قد  ت  هكذا و تزيد من مدى صداها وتأثيرها.
الشعور باالنتماء مع اعتذار بل  نممارسة إيمانه نمجتمع حيث يمكنهجزءا من  نصبحيأن 
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 لتجنيدلجنسين المتعارف عليها لكل من ااألدوار التقليدية  ذكرالتآخي. في موازاة ذلك، يتم و
إلشعار هذه الروايات  ذكريتم وبالتالي  .الذنببهم إحساسعبر اللعب على وتر المقاتلين الذكور 

ربط التي ت هذه االستراتيجيةوتلعب . خزي والعارلبا الرجال الذين ال يشاركون في أعمال العنف
 يراعي نهج اتباع ان على يدل وهذا. األمان لدى بعض الذكور إنعدام وترعلى  رجولة بالعنفال

  .بفعالية داعش لتجنيد الجنسينتفكيك خطاب ل يحيو مرأ الجنسين بين الفوارق
 
من ف ية،رهابإ عمالمستقلت أل اتمرتكبالنساء ك نعترف بدورأنه من األهمية بمكان أن  كماو
مستدامة مقاربات لالضرورية األسس  وضعالمحوري في  هناالعتراف بدور أيضا   لضروريا

 كصناع المجتمع المحلي النسائية فيات اديقالوشاملة للسلم واألمن. يجب إشراك الناشطات و
الطلقة في المفردات الثقافية، والمعارف وجتماعي، إلا النساء نظرا  لرأسمالو. قرارلمحوريين ل

 نلديه ، كما أنمنع التطرف العنيفصيدا  هاما في تشكيل خطاب ر ي عتبرن هنفإنالمحلية الواسعة، 
استغللها من قبل مجموعات إرهابية  التي يتم رؤية للستجابة ألوجه الضعف الخاصة بالجنسين

والقضاء على جميع أشكال التعصب  في صلب المجتمعإدماج المرأة  وبوجه عام، إن .داعشمثل 
  .والظلم جزء ال يتجزأ من تحقيق األمن والسلم على المدى الطويل

 
 

 التجنيدلتطرف وعملية ا حوافز
 

 شخصيات ناعتباره ينبغى. ة منهاواحدك نمجموعة متجانسة، وال ينبغي أن يعامل لسنالنساء 
االجتماعية والثقافية والسياسية الخاصة بكل  تابيئالنتاج  وهن الرجال،شأن  في ذلك شأنهن ،معق دة
 بقدر نتحدد حسب ظروف كل منهلرواية التجنيد تاالستجابة  النساء بمعالجة قيام يةكيفف. نمنه

قعن فقط في ي ال داعشي يقررن االنضمام إلى واتالنساء اللف. لدى كل امرأة الرسائل نفسها صدى
إلى الحال بالنسبة  هي كما أيضا ، متعددة األبعادتهن مشاركأسباب  إن بل، لهن الرجال إغراء فخ
جتماعية إلتقديم رؤية سياسية و تها ببراعةدعايتقوم داعش بتعديل لمقاتلين الذكور. وإدراكا لهذا، ا

التي  الدفع والجذبعوامل وفي حين أن لحاجات الملحة للجمهور المستهدف. امباشرة  تعالج
باستغلل كذلك تقوم داعش مماثلة لتلك التي تشجع مشاركة الذكور،  لتجنيد النساء تستخدمها داعش

 من جمهورالموجهة إلى رسائل ال جاذبيةزيد من أهمية وبحيث تبنوع الجنس عناصر محددة متصلة 
التجنيد عموما على اإلنترنت من خلل مختلف المنابر اإلعلمية وفي حين يجري اإلناث. 

غير  العلقاتشبكات  أن كشف عنت التي قام بها مركز كارترالبحوث الميدانية فإن واالجتماعية، 
في كثير من الحاالت، على سبيل و. التجنيد عملية في تسهيل حاسمةأيضا  المتصلة باإلنترنت هي

  .أخوات وبنات وزوجات المقاتلين الذكور هن داعشيهاجرن إلى  اللواتيف أن النساء ش  كت  أ  المثال، 
 

من أجل التجنيد المحلي  حكومات الوطنيةاألمل الشعبية المتزايدة بالفعل في الخيبة  تستغل داعش
 وشمال أفريقيا يعشن في بلدان الشرق األوسط اللواتيالنساء ف، الرجال غرار علىو .واإلقليمي

محدودية الوصول إلى الخدمات وطائفة من التحديات اليومية: نقص العمالة، وسوء اإلدارة،  نواجهي
االجتماعية األساسية، وتفشي الفساد والظلم، والقمع السياسي وانعدام األمن. مثل هذه الظروف 

وفر تو مجهزة تجهيزا جيدا "دولة" في المثاليالم وحديثها عن الع داعش فكارألن عرضة جعلهت
د ت خصيصا  لتلبية أ  وسائل الراحة التي بتوفير  ا  مستوى أعلى من المعيشة ووعود احتياجات ع 

شرطة  وهي كتيبة، الذي أعد ته ونشرته كتيبة الخنساءالبيان غير الرسمي المعني بالمرأة، فالمرأة. 
في قد جاء في البيان، وهتمامات النساء واألطفال. إب الخاص التنظيم، عزز التزام نسائية في داعش
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ل. الفقر أكثر من الرج بتأثير المرأة تشعر لقدإشارة إلى تزايد الفقر وعدم المساواة في الثروة، "
 الوضع تمت إزالة هذاوقد كن قادرة على إعالة نفسها بسهولة كما ينبغي. تلم  اويعني ذلك أنه

 منها تأخذ نمن أ ةألمرا مكنت من أجل أن تتالتي أ نشئ في داعش الزكاة دائرة من قبل يالمزر
كل االحترام والقدرة مرة أخرى  ى النساءتعط وهكذا،. لها وألطفالها ،مما وهبه هللاها الشرعي رزق
 وشمال أفريقيا إدانة المؤسسات الفاسدة في الشرق األوسطفي و" وبالمثل،  7.يصيبهن  ال  ذىواأل
 نتحدثيإلى المحاكم و نذهبياآلن في داعش  النساءإن البيان: "جاء في المرأة،  بحقتجحف التي 

 . نعلنا عن قضاياه
 
تحاول و 8لمساومة أو الرشوة.الى احاجة ال، دون هنعالج قضاياي، ويهنإل تمعيسمن  نجدقد وو

درك التحديات الهيكلية التي تؤدي إلى آثار ت هانأ، سكانها اإلناثمن خلل أصوات داعش أن ت ظهر 
البرامج  إطلقفي  على نحو إستباقي تشاركنها الفقر والظلم على المرأة وا منغير متناسبة 

تحاول ، ذلكمن خلل إظهار ووفقدان الكرامة.  من األضرار المحتملة ادافع عنهتالتي  المناسبة
 .وحامي للمرأةعي نفسها كبطل شر تنصيبداعش 

 
نفسها كبطل  تنصيب ية محاولة داعشكيفكارتر التي قام بها مركز تكشف المقابلت الميدانية 

غادرا اللذين  ا التوأمينبنتهتم تجنيد إبنها وإوحامي للمرأة. وينعكس هذا في قصة األم التي  يشرع
الذين مجموعة من الفتيان  بواسطة بن أوال  جرى تجنيد اإل 15.9-2014في  داعش أراضيإلى 
 هتبرأت منوقد  10عندما وصل إلى تركيا.فقط بأسرته وقام باإلتصال في برنامج مهني. بهم  التقى
وكانت تسهر حتى حديث عنه. ولكنها رفضت التخلي عن شقيقها، ولم ي سمح إلخته عائشة بال أسرته

مثل فيسبوك  التواصل اإلجتماعيمواقع  في بحرفي غرفتها، على هاتفها، ت  ساعات متأخرة من الليل 
هو وكان عرف شقيقها يشاب االتصال مع قد نجحت بأخيها. وأخبار لمعرفة  وواتسآب و تيليغرام

وكل هذا على  -علقة حب، ومن ثم زواجثم ، معه أقامت صداقةوللذهاب إلى سوريا. يخطط أيضا 
أن أجريت معهن مقابلة  اللواتيكرت واحدة من ذو. مواقع التواصل اإلجتماعياإلنترنت عبر 
وقد سوريا.  الىعائشة  تفقط عندما وصل ياكهدية زفاف. والتق ا  ناسفا  عائشة حزاملالشاب بعث 

بعد وفاة و. داعشفي إقليم المواطن اإلسباني األول الذي ولد ، حبلت وولدت إبنا  أسمته يونس
ناشدت ابنتها إنها ها مقالت أحفيدها. ول ا  صور ت لهاعلى اتصال مع والدتها، وإرسلبقيت زوجها، 

 وأوضحتهنا!"  تهاجري الىأن  انت "عليك هاجابت، وأترفض إبنتها للعودة إلى إسبانيا، ولكن
، ووسيلة وراتبا   منزال، وقد أمنت داعش لها الديها إستقلليتها وهدف في حياتهأن   لوالدتها

مشاركتها  بقوة أكبر بفضلأهمية تاريخية عالمية. وقالت أنها شعرت  ذاتللمشاركة في بناء شيء 
من المهاجرين  اقديم المشورة إلى غيرهنها أخذت على عاتقها تأو داعش،في ما يسمى الخلفة في 

ن ومطاردتها م، بسبب خسارة عائلتها ينة جدا  حز تكانفاإلناث في سوريا. أما بالنسبة ألم عائشة، 
تعطي . هذه القصة المأساوية هاوحفيد اهتاإلسبانية للحصول على معلومات عن ابنقبل الشرطة 

على الحياة اليومية  وتأثيرها السلبي في داعشالطبقات المتعدد تجنيد لادعاية  عن ثاقبةرؤية 
  .للمجتمعات المحلية
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فإن ، داعشبعض النساء على الهجرة إلى إلهام في  انحاسم املناألمن والرخاء ع وفي حين أن

من أجل  نضالالالفرصة للمساهمة في 
يمكن أن تكون جذابة  أسمىقضية 

العديد من والجدير بالذكر أن لآلخرين. 
الغربية البلدان من  سواء، اتالمجند

 نتعاطفيوالبلدان ذات األغلبية المسلمة، أ
لرواية للنداءات العاطفية  ويستجبن مع

ة إذالل األمة اإلسلمي ة عنداعش األساسي
 العالمية )المجتمع المسلم(. 

 
       بيان كتيبة الخنساء  الفلوجة. المصدر: توزيع أموال الزكاة في مدينة الصورة:                                                                             

                                                         
ستشهد تالمسلمين على أنهم ضحايا العدوان المستمر للغرب والطغيان، والرواية تصور  ههذ
                                                                   وأفغانستان، الفلسطيني، وحروب العراق-المظالم التاريخية مثل الصراع اإلسرائيليب

د ،الحكم العثماني ونهاية وأشرطة الفيديو  التجنيد منشوراتوتعرض دعاءات. إلهذه اصحة  لتؤك  
للفظائع التي تثير مشاعر الغضب واالشمئزاز واالنتقام، وكذلك إدامة  ووصفا   مزعجة مشاهد

دت إحدىكما وفي حالة حرب ضد اإلسلم.  "الكافر" الغرببأن  الراسخاالعتقاد  مجاهدات  غر 
ين: "تويترها في حساب علىأنثى مقاتلة،  وهي ،داعش يمان أو اإلما مع معسكر إ، في العالم معسك ر 

من النساء  الكثير لدىحماسة ال قد ت شعله مثل هذه الصور هواجإن م 11"بين. معسكر الكفر ال بين
سبل  ة"الخلفة" والمشاركة، من خلل أي الى نأن يرحلاألخلقي  نيشعرن بأن واجبه لواتيال

        .متاحة، في الكفاح العالمي ضد اإلمبريالية الغربية
                            

النساء. وهذا لكثير من آخر  دفع الوطني والثقافي عامل رثمن اإلالنفور ومشاعر العزلة تعتبر 
 نهويتهلتوفيق بين ويجاهدن لينشأن في البلدان الغربية  اللواتيلفتيات على ا ينطبق بشكل خاص
من البلدان  أجزاءن في في الغرب والخوف من التدي   تصاعد اإلسلموفوبيامع والدينية والوطنية. 

اآلراء  لتعارض أدائما  موقعكانت أجسادههن  اللواتيالنساء والفتيات، فذات األغلبية المسلمة، 
 وليس. ملبسهنو/أو اختيار  نلون بشرته على أساسالتمييز  بصورة متزايدة نواجهي، السياسية

 االفراد بعض جعلي مما ،الحالى جتمعالم فى واالحباط العزلةب يسهماألمر  هذا نأ المستغرب من
هذه داعش تفهم و"التآخي".  المشترك القبولمجتمع  داعش بأنها تصف التى دعايةبال تأثرا   كثرأ

المرأة، على سبيل  عنالبيان المشار إليه سابقا ف. التجنيدزيادة لبشكل منهجي  هاستغلتاالحباطات و
]األخوات المسلمات[  أنتنمشترك بادعاء "المجتمع المفهوم التآخي و وتكرارا   مرارا   ذكريالمثال، 

 ، ويرحب بكختيارك الدينيإ، ويحترم كاطر قيمالذي يشمجتمع الفكرة  فتبدو 12".ن، ونحن منكمنا
 .جذابة جدا  لكثير من النساء، الوطنية والثقافية كعلى الرغم من خلفيات

 
تحدي الطبيعة االستبعادية  وفي ؤية بديلة لتحرير المرأة وتمكينها.تقدم داعش روباإلضافة إلى ذلك، 

دنساء األقليات،  مجموعات حساب على نساء النخبة البيضاء كنموذج لتحريرالنسوية الغربية   ت ع 
شدد على أن دور كل من تهي مستوحاة من المثل "اإلسلمية". والاإلناث  سلطةفكرة داعش بتنفيذ 

                                                           
  ).2015. معهد الحوار االستراتيجي )اإلسلميةالدولة وظاهرة  الجندرةستشهاد ' يفرق بيننا اال حتى .سميثميلني و ماري سالتمان إيرين 11
 .2015من مؤسسة كويليام، فبراير  وينتر ، ترجمة وتحليل تشارليكتائب الخنساءالدولة اإلسلمية: بيان  نساء 12
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على  ةالقائم ماخبرتهإلى نظرا  و 13".وليس تنافسي"تكميلي وتعاوني  هو دور المرأة والرجل المسلم
ن داخل المجاالت الخاصة مستقلن يلوكهما المرأة والرجل ف، الجتماعي الخاص بكل منهمانوع اال

. على سبيل المثال، المرأة، الموكلة إلهيا  الى كل منهما امعن الوفاء بواجباته نؤوالمس ماوه ابهم
الرجال الذين يشاركون في القتال في الخطوط األمامية: بالجهادي  افي وضعه يةكزوجة وأم، متساو

 إعلمي، ناسف، وإذا كان سلح الرجال هو بندقية هجومية وحزام أنت حقا  مجاهدة، ةالمسلمأ ختي "
معارك ضارية بين الحق  تخوضينسوف ك . ألنةأن سلح المرأة هو حسن السير والسلوك والمعرف

 14والباطل."

 
 

 ،من النساء الكثير عزف على وتر مشاعرقد للمساواة بين الجنسين  زخرفالمهذا المفهوم يبدو أن و
بسبب عدم جدوى المثل الغربية لتمكين  والتهميشباإلحباط  رنيشع اللواتيأنحاء العالم،  جميع في

ت وبالتالي .النساء هذه المثل كذريعة لتوسيع الهيمنة السياسية واالقتصادية الغربية، وفي  إعت ب ر 
 بعض الحاالت، للحرب الفعلية في البلدان اإلسلمية، كما في حالة الغزو األميركي ألفغانستان.15 

 شعورالفي بناء الدولة، والمغامرة وبلعب دور  مرأةالة رغبتستغل داعش وعلوة على ذلك، 

دعم التمكين الذاتي للمرأة المسلمة من خلل بالتظاهر  يتم الرواياتوفي هذه المجتمع. باإلنتماء إلى 
 ك"على مسائل دين يفنفسك من الجهل وتعر   ي، "حررللمرأةقال وي  التعليم والمنح الدراسية الدينية. 

الحرية، والتعلم  16"معارك ضارية بين الحق والباطل". في الدخولمجاهدة عن طريق  يتصبحلكي 
ومبهجة، ويتم إرسال رسائل عديدة  متحررة داعش أرضحياة في ال جعلتضارية" المعارك الو"
 التي تستخدمها داعش في هذهالعبارات المحددة إن مساهماتها. تقدير سيتم دعم جهود المرأة و هأنب

 تحتفي"، ندون مساعدتك نهضت لناألمة "و مل األمة "أ[ داعش]نساء  " أنتنالرسائل الدعائية، مثل
قد تعتقد  17متطورة ومعقدة. نداءاتإلطلق  وتجتمعبقدرات المرأة على العمل والقوة والنفوذ، 

لسبب أن  مما هو الحال في مجتمعها داعشفي مجتمع  بسلطة أكبرالمرأة أيضا أنها سوف تتمتع 
بناء ل أكبرديني  كجزء هام من مشروع واحتفاء عتبارإستكون موضع تقدير و أدوارها المنزلية

للرجال في حياتهم.  مستشارة" وحتى ةوقوية كون شجاعتالمرأة مدعوة إلى "أن لذلك فإن الدولة. 
في  وصمهن جرى اللواتيالمسلمات  النساءالمرأة في المجتمعات اإلسلمية التقليدية، فضل عن ف
قترح هذا ي. تحظى بالثناء أو التقديرال يشعرن بأن انجاراتهن ما  غالبا  ، التقليدية لمجتمعات الغربيةا

 كانت، حتى ولو داعشالخطاب مستوى كبير من االحترام لمساهمة المرأة ومشاركتها في مجتمع 
عاش واقعال وفي حين أن .أساسا من داخل أسرهم عن هذه  أبعد ما يكونهو  اعشد في لمرأةل الم 

لنساء إلى االروايات يمكن أن تكون قوية جدا ، خاصة بالنسبة لهذه براعة البلغية ال فإن األوصاف،
السياسات االجتماعية  ، أواإلسلموفوبيافي البيئات التي تعاني من التمييز، أو  نعشي اللواتي
 .المتدنية

 
. وبراعة حرفيةبعناية  تمت صياغتهادينية  واستعارات لغةب الروايات جميع هذه لقد ق دمتوأخيرا ، 
 تأسيسلبالهدف اإللهي  إلرتقاءالمتمث ل في المرأة لالديني  استهدفت الواجبنداءات ووجهت 

شخصيات نسائية تاريخية ودورها في تطوير المشروع  وتشير داعش الىإسلمية.  ”خلفة“

                                                           
 2015، النساء والتشدد اإلسلمي، مجلة المعارضة ، شتاء زكريا رافيا 13

 https: www.dissentmagazine.org/article/why-women-choose-isis-islamic-militancy 
 51الردة، صفحة  النفاق الى ، من7دابق العدد  14
 2015، النساء والتشدد اإلسلمي، مجلة المعارضة ، شتاء زكريا رافيا 15
 51، صفحة  الردة النفاق الى ، من7دابق العدد  16
   2015 من مؤسسة كويليام، فبراير وينتر ، ترجمة وتحليل تشارليكتائب الخنساءالدولة اإلسلمية: بيان  نساء  17
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وإلى الهجرة من دار  نأسلفه ىإلى السير على خط اتمدعووبالتالي فإن النساء . السابقاإلسلمي 
 18."م صانة اإلسلم وشعبه كرامةالكفر إلى "األرض حيث 

 
 داعشة في أأدوار المر

 
على الرغم من أن الغياب و. ذات األهمية اإلستراتجيةالعديد من المهام تؤدي النساء في داعش  

ال صوت  داعشقد دفع البعض إلى استنتاج أن نساء داعش معظم دعاية  عن النساءلصور  19الفعلي
الميدانية الواسعة واستعراض  مركز كارتر بحوثف، نله

ط الضوء على أن سل   ت التجنيد في داعش لمنشوراتمفصل 
أكثر  يكون العام للمنظمة ال يمكن أن أجندةأهمية المرأة في 

تي وع األدوار اللمحة سريعة عن تنما يلي  وفيوضوحا . 
 : داعشفي  النساء هاتؤدي
 

اس الرئيسية  داعش أهدافأحد إن : الخلفة وايديولوجيتها حر 
لعنف تقوم على ا ثقافة مشتركة بين األجيال خلقهو 

 خسارة إقليميةتحمل أي وتكون قادرة على ني والتطرف الدي
في  الحاقدةغرس أيديولوجيتها . والفكرة هي سياسية محتملة

شبال أباسم " تحببا   ينقلوب وعقول جيل الشباب، المعروف
. راية الخلفة في المستقبللة م  عتبرون ح  الخلفة،" الذين ي  

 القادم جيلالمسؤولية تربية ت داعش ، عهدذلكيتحقق  ولكي
،" الذين هم الخلفةإلى "أمهات اشبال  اوبناته امن أبنائه

وجيشها األصغر  داعشكوسيط بين و ."[هم] همنع ستنبثقألرض التي ا ةوحما "حراس اإليمان
دابق األهمية الحاسمة من  11 العدد ينقل. خاضعا  للمراقبةرغم كونه ، تأثيرا  كبيرا  المرأة تملك ، سنا  

أمتنا كجسم مصنوع من عدة في الواقع، أرى في الدين،  ييا أختألألمومة في العبارة التالية: "
 هو األكثر فعالية في تنشئة جيل مسلم هو جزء األمأكثر من غيره و، ولكن الجزء الذي يعمل أجزاء
، فحسب وطول العمر يتيح الفرصة لإلنجاب داعش الفي إقليم  النساءن وجود إ، أخيرا   20".المرب ية
 .كاملآمن ويعمل بشكل وصورة لمجتمع متطور يعرض بل 
 

أعضاء في كتائب الشرطة النسائية، بصفتهن خدمات إضافية م النساء تقد   :المسؤوليات التنفيذية
حياة  ياإلناث ه ةدن   ج  لم  الرئيسي مثال ال. نشاط التجنيدعن  لدولة"، فضل  ل" 21لتبرعاتل امعاتجو

في جنوب  سوبر ماركتعلى هجوم بالرصاص الرجل الذي نفذ الكوليبالي،  أميديبومدين، زوجة 
 2015عام الفي أوائل  داعش أراضيبومدين إلى وصلت بدو. إمع مذبحة تشارلي  زامنالتب باريس
مرأة مسلمة إموضوع كيف يمكن أن تكون  عنمن دابق"  7"العدد يت معها مقابلة ن شرت في وأجرى
بكتابة . ثم بدأت داعشن بأيديولوجية عنيفة في يملتزمالوزوجة، خاصة بالنسبة للرجال  صالحة
 هي واحدة بين، وكاسم حركي في المجلة مهاجرةم بشير الواتخذت اسم أ ،اخاصة به مقاالت

 مقاالتها. للتعريف عنها في القلئل التي ي سمح لها بتوقيع دائمالمساهمين 

                                                           
 المرجع نفسه 18
 .دعائي ط فيديويشر 450بأقل من واحد في المئة من  تعرضمركزية،  كشخصيةأن المرأة،  مركز كارتريكشف تحليل  19
 44، صفحة التحالفاتحرب الى  ، من معركة األحزاب11 العدددابق  20
 18قد من  صدقة، ص ، النساء يا أيتها ، 1روميه العدد  21
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من الخارج؛  داعش أراضيإلى  تسافر كونها إمرأةشدد على ياستمرار للتعريف عنها بهذا الخيار 
مع و ،للتحدث إلى جمهور دولي من النساءمن المصداقية  مزيدا  تضفي عليها هويات مما يزودها ب

، عززت أخواتنا""من تحت عنوان ، 10و  9 العددين، وفي الى أخواتنا"أعمدة تحت عنوان "كتابة 
. ا  وصوت ا  ودعم ا  مجتمعلها أن تجد  ي امرأة تؤمن بااليديولوجيةألكمكان حيث يمكن  داعشصورة 

نترنت، والعديد من اإلعلى تعزيز حضورهن القوي والمكثف  داعش ندعمي اللواتينساء تواصل ال
 وقد 22.ولوجستيا   إيديولوجيا   من مختلف الدول الفتياتوالنساء  في تجنيد اتالنساء متخصص

 مهي أةنها إارج دابق ورومية. لداخل وخ الداعشيةحيويا من آلة الدعاية  أصبحت المرأة تشكل جزءا  
الذين يتعرضون ، الرجالال يستطيع على جمهور النساء في طرق  بقوة ثرؤتوتواصل تولكي تصل 

 .بهاالقيام  نسبة الى جنسهم،للتجارب االجتماعية المختلفة 
 

 وبالتالي ،راضي على نطاق واسع مؤخراأمقاتلين وداعش مع فقدان : ن في أعمال العنفوالمشارك
 داعش فتحتوقد أكثر أهمية.  ا  شمل أدوارليالمرأة  وضعل مهمة إعادة تنظيم قواتها، تحو   مواجهة

قرب الرقة في السنة الماضية،  ،القتال علىلتدريب النساء  مخصصين ينجديد مخيمينعلى ما يبدو 
علوة  .201623عام الفي ليبيا في فبراير ين من النساء نتحاريإوين مقاتلن داعش نشرت ويقال إ

ال  اللواتي ،النساءحث  يجري على ذلك، 
متزايدة  بصورة داعش،يسافرن إلى إقليم 

وقد . نالقيام بهجمات إرهابية في بلدانهعلى 
في فرنسا في من النساء تم إعتقال الكثير 

لتخطيط لشن بتهمة ا 2016عام السبتمبر 
مما أثار دهشة ، لداعش هجمات دعما  

 المقاتل ونتصوري زالوا مالذين ين اكثيرال
 24.عقليا   كشاب مضطرب تفردب الجهادي
، يجب داعش كتنظيملتقويض نجاح وعليه، 
 تجنيدجنبا إلى جنب مع  تجنيد النساء مكافحة
 .الرجال
 )أعضاء في كتائب الخنساء. المصدر: معهد الشرق األوسط(           
             

 آثار النهج األمني على النساء والفتيات
 

جهود مكافحة اإلرهاب على أساس  فيلمرأة ادوافع وأدوار  عنمتماسك  تقرير وجود قد يؤدي عدم
بين  مقاربات. وتتراوح هذه السلبيةعلى النساء والفتيات بطريقة التأثير إلى  ،ةعدواني ةيأمن مقاربة

زوجات. المهات واألاألعباء االجتماعية والمالية على وزيادة الحد من الفرص التعليمية للفتيات 
 موردا   نمثليلمجتمع ويمكن أن لحارسات ك نلنساء غالبا  ما يتصرفأن ا ال سيما  كبيرة وهذه مشكلة

                                                           
 مقاربة. لينيا، افا. "ألمانيا الحياة: 2015يناير  15السياسة العالمية.  مجلةبمثابة دعاية مفيدة. " الجهادية هي  غيتس، في المفارقة المريرة، المرأة فريدا 22

 الناشئ دورالويمان، غابرييل. " 83-81(، 2016: البحوث الموجهة نحو العمل لنتائج السياسات العملية )فبراير الداعشية" في مواجهة الدعاية ةبرنامجي
كابوني  فرانشيسكاو، حرره أندريا دي جوتري "وفقا للقانون الدولي وما بعده ن األجانبوي تجنيد مقاتلين أجانب" "المقاتلف االجتماعي لمواقع التواصل

 .96-77(: 2016باولسين )كريستوف 
 .2016نوفمبر  16. المرصد؟" للقتال اتالجهادي النساء اتمجموعهل ستستغل ، عندما تفقد الدولة اإلسلمية القوةستوتير، بريندا. " 23
 1". نيويورك تايمز. اإلسلميةفي الدولة شير إلى تحول في أدوار الجنسين يفي فرنسا  ةن بريدين. "ظهور المرأة كإرهابيايلواور روبين ج. أليسا 24

 2016أكتوبر 
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 .في منع التطرف العنيف هاما  
 

سوريا أو  القتال في نيتهم فيعن أسرهم في المنزل دون إبلغ زوجاتهم  نومقاتلالترك يوكثيرا  ما 
وصمة العار االجتماعية والمراقبة السياسية للدولة فالمرأة في مأزق ثلثي.  وهذا يجعلالعراق. 

في  الزوج موت في غاية الصعوبة. وفي حال المشاركة في الحياة االجتماعية واالقتصادية جعلت
الحصول على شهادة وفاة للسماح بالميراث والزواج مرة يصبح ، كما هي حال معظمهمالخارج، 
النظم القانونية السائدة تجعل من فإلى غياب المقاتل،  طلق استنادا  طلبت ال. إذا لمستحيشبه أخرى 

فإن المنزل والممتلكات. بغض النظر،  تضطر للتنازل عنربما والصعب على المرأة أن ترث، 
، يصبح ينمحاورال عب ر أحدكما والدولة. هي عرضة للمصادرة من قبل  نباجاأل ينمقاتلأملك ال

الى في نهاية المطاف  ونكثيرال ضطروبالتالي يلبقية أفراد األسرة.  بالنسبة يطاقالوضع ال 
االعتماد على دعم الشبكات السلفية، والمشاركة في هذه الشبكات قد تزيد من العزلة االجتماعية. 

سوريا؛ الى مغادرة العلى  مجبر انهنبذ االجتماعي، يشعر البعض الفي مواجهة الضغوط المالية وو
األشخاص الذين  ويشيرلة أنفسهم وأسرهم من خلل التسول أو ما هو أسوأ. عاإلويضطر آخرون 

مقابلتهم إلى أن مثل هذه القصص تكون مشتركة على نطاق واسع في المجتمعات المحلية  جرت
. هذه المجتمعواإلنعزال عن  المتزايد االستياءوالدولة، مع  العلقات المحليةسوء التي تعاني من 

في نهاية  فاقممما يمن جانب الدولة ضد المرأة، الجندري بمثابة نوع معين من العنف هي  الظروف
 .للتجنيد في داعشالمطاف تعرض األفراد والجماعات 

 
الى ، داعشأراضي يهاجرن إلى  اللواتيعن النساء  اإلعلمية تقاريرالفي حاالت كثيرة، أد ت 

بتهمة  ناعتقل اللواتي لفتياتا بالنسبة إلىفلفتيات. اتزايد مراقبة عدواني، إلى ال األمني نهججانب ال
القانونية. وهذا صحيح بشكل خاص في الشرق  العواقبشديدة، وتتجاوز  العواقب تكون اإلرهاب

 نشر وكذلك يجري. اإلناث أكثر تحفظا  باألوسط وشمال أفريقيا حيث المعايير الثقافية المحيطة 
، عن طريق الصحافة ،بتهم تتعلق باإلرهاب نالقبض عليهيتم  اللواتيالقاصرات، صور وهويات 

حشمة المرأة هي . في الثقافات حيث ة المتطرفةلدينيا نانتماءاته يجري وصمهن بسببثم ومن 
حتماالت إحد بشدة من يحتى ولو تم إسقاط التهم، أن و، هذا التشهير العلنيمثل ليمكن األساس، 

إلى  منها أفريقيا التي شهدت ارتفاع تدفق المقاتلين األجانب بلدان شمالوالزواج والفرص التعليمية. 
العديد من وقد أعرب . خليا النساء الداعشيةلشرطة لمن قبل ا مداهماتسوريا شهدت أيضا سلسلة 

الفتيات سلمة  وخصوصا  قلقهم على، المداهماتاألشخاص الذين تمت مقابلتهم عن قلقهم إزاء هذه 
سلفي  وهو ناشط، الذين جرت مقابلتهمحد أظروف قاسية للغاية.  في ظلفي السجون  الجسدية

في  لنساءاإلعتداءات على امحافظ يعمل مع أسر الذين ألقي القبض عليهم بتهمة اإلرهاب، أفاد بأن 
 .معروف وشائع أمرالسجون 

 
المنظمات المتطرفة مختلفة اعتقلوا لتورطهم المزعوم مع الذين أمهات األطفال بالنسبة إلى والنتائج 
أقل من أسبوع بعد أم مريم مركز كارتر مقابلة مع  أجرى فريق عمللقد . بنفس القدر وقاسية شديدة
تخطط  نسائية داعشية خليةبتهمة كونها عضو في سنة  15 البالغة من العمراعتقال ابنتها  على

حيث تعمل الواقعة خارج العاصمة  فقيرةال. أم مريم وأسرتها يعيشون في أحد األحياء وشيكلهجوم 
بالسلح  ةدججموهي قوات الشرطة الوطنية، قامت  المعيل الوحيد لألسرة. وهي كخادمة أم مريم
مريم أنه خلل أم . وذكرت ا  صباح 05:30 الساعة حواليبمداهمة بيتهم  وسائل اإلعلم ، وخلفها 
الشهود. مريم، من عدد لضمان أكبر  باوباأل على طرقوال الحيبتطويق  قامت الشرطة، المداهمة 
بتهمة المشاركة في المؤامرة؛ وشملت األدلة التي تم جمعها في مكان الحادث هاتف  تقلاالبنة، اعت  
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تستخدم في  هاعم أن، ومواد كيميائية منزلية شائعة ز  العامةوبعض النصوص الدينية  لها خليوي
، لكنها أعربت على إبنتهاالقبض عملية  فتها بعدوظيلم تخسر فقط صنع القنابل. في حالة أم مريم، 
 اكمال دراستها فيتكون قادرة على هل س: لتتساء ابنتهاعن عن القلق حول مستقبل أسرتها، و

شبكة منظمات سلفية تعمل  ماتصلت بهما بعد ا  مالي ا  محام ودعم مساعدة من المدرسة؟ وتلقت األسرة
أي مشورة  وأ، حكومية جتماعيةإخدمات  ةأيالجدير بالذكر أنه لم تقدم لهم . على مساعدة المعتقلين

لم للغاية و ا  محدود األسرة مع ابنتهاتصال ما زال إرعاية قانونية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير،  أو
األسرة  تدمير فقد تمغض النظر عن الذنب المزعوم لمريم، وبرسمية ضد الفتاة. توجه بعد أي تهم 

  امل.بالك
 

 االستنتاج
التي أجراها  مقابلتوتعكس الفي صفوفها.  الفتياتتجنيد ل بدقة لقد إتبعت داعش اساليب مبتكرة

في  صالحة حياةوهو ما ي فترض أن يكون ، لنساء بديلل ي قد م: الداعشيةتحليل الدعاية مركز كارتر 
 نفي مجتمعاته أحيانا   متوفرةتكون  التي الوالفوائد المالية أو االجتماعية  ،القوةو داعش، أرض

برامج في  التجنيد في داعشعالية دعاية ويتشابك النهج األمني العدواني مع ف. في بلدانهنالمحلية 
ض علىوتحأعباء ثقيلة على النساء  فرضت جندريةجوانب يملك  فكلهمامكافحة اإلرهاب.   ر 

في المنظمات  النساءوراء مشاركة متعددة السببية العوامل النهج يتجاهل إن أي التطرف. 
 بالضرورة منع التطرف العنيف هو في اترئيس يكاتكشر النساء الحيوي دوريرفض اإلرهابية، و

  ة.ويؤدي إلى نتائج عكسي سطحي نهج
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