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نشر الكاتبان األردنيان محمد أبو رمان وحسن أبو هنية كتابهما الرئيس في مشروع فهم املنظومة 

وذلك بعد عام واحد على  ،وهو: األزمة السنية والصراع على الجهادية العاملية 2015في عام  (1) الجهادية

 .2014الطفرة الداعشية التي تمثلت في إعالن خالفتها عام  بروز

يأتي كتاب عاشقات الشهادة )تشكالت الجهادية النسوية من القاعدة إلى الدولة اإلسالمية( الصادر 

لبنة إضافية حقيقية إلى النسق الفكري الذي  كون يبرت في عمان، ليآقبل أيام عن مؤسسة فريدريش 

 نشأتهاالجهادية اإلسالمية املعاصرة منذ  تحديًداقضايا األصولية اإلسالمية، و يشتغل عليه املختصان بال

 وحتى اآلن.

 
أ
ل في القسم األول و  يتألف الكتاب من مقدمة، وتسعة فصول على قسمين، اختصت الفصول األربعة األ

، بينما احتوى منه بالجانب النظري الذي يتحدث عن التشكالت التاريخية واأليديولوجية للجهادية النسوية

الخاتمة مع  إلى إضافةالقسم الثاني خمسة فصول، كان محورها نماذج من الجهادية النسوية العاملية، 

 ملصطلحات. باشرح لقائمة الثبت التعريفي 

بعد استبعاد العناوين  (الجهادية)النسائية  ؛هاسفي املقدمة يحدد الباحثان الظاهرة التي يريدان در 

، محاولة لفهم واقع (عشيقات البغدادي)أو  (جهاد النكاح)أو  (عرائس الجهاد)من مثل  ،اإلعالمية البراقة

 الظاهرة، وحجمها، وشروطها الفعلية بعد أن شابها كثير من الضبابية والغموض.

هما: انتقال دور املرأة الجهادية من الدور املعتاد، حدد الباحثان زاويتين لتحقيق هذا الهدف أول و 

البيت، وتربية األولد إلى املرأة املهاجرة، ونفير النساء، ثم كيفية تخطي املعضالت الفقهية لهذا  املتمثل بربة

، (الدولة اإلسالمية)هما: ترتبط بمعرفة األسباب التي تدفعهن إلى النتماء إلى تنظيم تالتحول. وثاني

تطرفة والدموية مع الطبيعة تعارض الطبيعة امل إلى إضافةمن أجل هذا الهدف،  باألشياء كلهاوالتضحية 

 العاطفية للمرأة عموًما.

 (الجهادية)من هنا كان هدف الكتاب _كما يقول الباحثان_ الشتباك مع الرؤية الختزالية للظاهرة 

والنسائية منها على الخصوص؛ ألن الدراسات الحالية إما أيديولوجية، أو استشراقية وثقافوية مختزلة 

. هذا الشتباك كان من خالل التصدي ألسباب انخراط النساء للبسبة الفهم، واتعاني سوء القصد، وصعو 

                                                           
يبرت في األردن ومنها: كتاب األزمة السنية آصدار مؤسسة فريدريش إوللكاتبين عدد من الكتب في هذا املجال كلها من  (1)

أزمة  –، وكتاب السلفية الجهادية في األردن بعد مقتل الزرقاوي، مقاربة الهوية 2015والصراع على الجهادية العاملية 

ألردن( ، وكتاب الحل اإلسالمي )اإلسالميون والدولة ورهانات الديمقراطية واألمن في ا2009ضبابية الرؤية( عام  –القيادة 

، وكتاب 2010، وكتاب السلفية املحافظة استراتيجية "أسلمة املجتمع" وسؤال العالقة امللتبسة مع الدولة عام 2012عام 

، وكتاب املرأة والسياسة من منظور 2014أنا سلفي  بحث في الهوية الواقعية واملتخيلة لدى السلفيين ملحمد أبو رمان عام 

الطرق الصوفية دروب هللا الروحية التكيف والتجديد في سياق ، وكتاب 2008عام الحركات اإلسالمية في األردن 

 .لحسن أبو هنية 2011عام  التحديث

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/08884.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/08884.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/08884.pdf
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ربط هذه الظاهرة بمتغيرات التعليم،  إلى إضافةفي هذا التنظيم، وسعيهّن للهرب إلى أراض ي هذه الدولة، 

 ت األسرية وغيرها.كوناوالحالة القتصادية، وامل

األول اختص بالجانب النظري لظاهرة تطور  ولتحقيق هذه األهداف انقسم الكتاب إلى قسمين،

ّد دراسة حالة من خالل  (الجهادية) النسائية تاريخًيا في املرحلة الحديثة واملعاصرة، أما القسم الثاني عأ

التعمق في حالت نسائية جهادية منتقاة؛ وذلك ملعرفة األسباب والعوامل السيكولوجية والسوسيولوجية 

مثل: ملاذا أصبحن جهاديات؟ وكيف؟ كل هذا وفق محددين أساسين هما: أن  من بهذه الظاهرة، اتاملحيط

هي تلك املرأة التي تؤمن بأيديولوجية السلفية الجهادية مع اإليمان بالعمل املسلح العنيف،  (الجهادية)املرأة 

سوية ضرورة التمييز بين خطاب النسوية الجهادية عن خطابات النسوية اإلسالمية، والن إلى إضافة

 العاملية.

يتألف القسم األول من الكتاب الجهادية النسائية: التحولت التاريخية والتشكالت األيديولوجية، من 

 وهي: ،أربعة فصول 

رصد فيه الباحثان املرأة في املنظومة  ؛الفصل األول بعنوان التشكالت التاريخية للجهادية النسوية

ا من املنظومة الفقهية السنية بمذاهبها األربعة التي تتطابق في األحكام 
ً
الجهادية في تطورها التاريخي، انطالق

املتعلقة بجهاد املرأة، ثم سبر دور املرأة في نسختها الوهابية، وفي كتابات محمد بن عبد الوهاب تحديًدا؛ 

ستند بصورة كبيرة إلى التراث الفقهّي الوهابّي. ثم يرصد هذا الفصل يفي الدولة اإلسالمية  ألن وضع املرأة

التي تؤسس لهوية جهادية نسائية، وكتابات  (املودودي)موقع املرأة في السلفية املعاصرة، بدًءا من كتابات 

ركة النسائية وصداها في الح (سيد قطب)مؤسس حركة اإلخوان املسلمين، وكتابات  (حسن البنا)

 إلى دور املرأة في جماعات الجهاد املحلّيين 
ً

تنظيم )، و(التكفير والهجرة) مثل جماعةمن الجهادية، وصول

 ة املرأة في الجهاد التضامنّي األفغانّي.نزلم إلى إضافة، والجماعات الجهادية األخرى، (شباب محمد

بامتياز، وفي مراحلها كلها، وكان دور املرأة فيها يخلص الكاتبان إلى أن املنظومة الجهادية كانت ذكورية 

بعدت فيه من أي دور مركزي.
أ
ا، است  هامشيًّ

صد فيه تطور دور املرأة في املنظومة الجهادية  ،الفصل الثاني بعنوان نساء القاعدة والدولة اإلسالمية رأ

على الدور التقليدي لها في  على املحافظةوهي املنظومة التي حرصت  ،في مرحلة القاعدة في أفغانستان

التربية، والدعم اللوجستّي، والدعاية اإلعالمية في التحريض على الجهاد، مع التأكيد على تجنب املشاركة 

 لجهاد.في األعمال القتالية، فحافظت القاعدة بذلك على اإلرث )الوهابي والقطبي( التقليدي لدور املرأة في ا

هي املرحلة التي شهدت ولدة املرأة  -تحديًداعلى يد الزرقاوي -الباحثان أن مرحلة الدولة اإلسالمية  ظني

، خصوًصا في كلماِت األخير _أي الزرقاي_ املحرضة على نصرة املسلمات من الغتصاب (الجهادية)

 ركية والعراقية.يوالتعذيب في السجون األم
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على الرغم من أن املرأة احتلت مراكز  ؛فصل الثالث بعنوان نساء الخالفةبدأ ال ،تحت عنوان لفتو 

كان في مجال الدعاية والترويج  (الجهادية)، إل أن الدور األهم للنسوة (الدولة اإلسالمية)إدارية مهمة في 

و دورها لتلك األيديولوجيا، فظهر نشاطها األبرز في مجال اإلعالم، وخصوًصا وسائل التواصل الجتماعي أ

 يا على صعيدقدًم الجانب اإلعالمي ت وشهد ،(الدولة اإلسالمية)في املنابر اإلعالمية التي أوجدها تنظيم 

اإلعالمية على كتابة األبحاث واملقالت الشرعية، إنما تعّدتها إلى  ةشاركاملالشكل واملضمون، فلم تقتصر 

 إضافة، (أحالم نصر وسالف النجدية)مثل شاعرات الخالفة بأخرى من هذه البروغندا األيديولوجية  صور 

ا  أليفإلى ت
ً
 لكترونًيا بأسماء، وكنى حركية.أنساء داعش جيش

عمال القتالية والستخباراتية، األبرز لنساء الخالفة هو تأسيس كتيبة الخنساء التي تشارك في األ  قّدمالت

عمليات التفتيش، والتدقيق  إلى إضافة، (جهاديال)ومتابعة قضايا التجسس ألول مرة في تاريخ الفكر 

 للنساء في الحواجز؛ من أجل حفظ األمن، وذلك من خالل ديوان الحسبة.

يعيد فيه الكاتبان  ،الفصل الرابع من القسم األول جاء بعنوان عاشقات الشهادة، ظاهرة النتحاريات

سط الديني، وخصوًصا الحزب القومي نشوء النتحاريات إلى الحركات العلمانية قبل أن تنشأ في الو 

السوري، وحزب البعث في سياق العمليات ضد إسرائيل، ثم بدأت حركات إسالمية وطنية باستنساخ تلك 

ّدت عمليات استشهادية بقصد نكاية العدو،  الفكرة منها حركة حماس، والجهاد اإلسالمي، خصوًصا أنها عأ

سسة الرسمية مثل البوطي، والقرضاوي، وأحمد حسون، ووهبة وبالتحديد في الكتابات الفقهية لعلماء املؤ 

 الطنطاوي. الزحيلي، ومحمد سيد

أسامة بن لدن والظواهري في السلفية  عند (الستشهادية)على الرغم من تأخر جواز ظاهرة العمليات 

ا بجوازها في كتابه فقه ا(الجهادية)
ً
لجهاد، وقد كان ، فقد كان أبو عبد هللا املهاجر هو أول من كتب بحث

لعمليات ا مدحهأول من دافع عن مشاركة املرأة في األعمال الجهادية، وخصوًصا  (يوسف العييري )

 (أبو مصعب الزرقاوي ) (الدولة اإلسالمية)النسائية، ثم تبعه على نحو أكبر مؤسس تنظيم  (الستشهادية)

لهذا النموذج عندما  ةأخير  صورةنسائية، وجاءت انتحاريات الخالفة  (جهادية)الذي أسس أول كتيبة 

تتبع أواصر تنظيم الدولة في عدد من بلدان العالم  (ذئاب منفردة)ظهرت انتحاريات ضمن خاليا وشبكات و

 اسم عمليات انغماسية.ب

 بوصفهامسة جاء القسم الثاني من الكتاب )املهاجرات: ملاذا؟ وكيف؟ أصبحن جهاديات( بفصوله الخ

 دراسة عملية تطبيقية معمقة للقسم األول الذي تعلق بالجانب النظري لظاهرة الجهادية النسائية.

ها صناعة بعّدِ  (جهاد النكاح)يكشف الباحثان زيف ظاهرة  –نماذج نسائية عربية  -في الفصل األول 

سوية جهادية التحقن بـ إعالمية هادفة من جانب النظام السوري، ثم ينتقي الباحثان قصص نماذج ن

 ،عاًما 25عمرها  (،األردنية العائدة)ها حسب الدولة التي تملك جنسيتها، أول ب، وذلك (الدولة اإلسالمية)

عاًما، ونساء  48طالبة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية  (إيمان كنجو)ومجازة في علم النفس، ومن فلسطين 
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في  (محمود حميدة)رت في ليبيا، ثم السودانيات الثنتا عشرة اللواتي يدرسن أغلبهن الطب في جامعة ِس 

 من حامالت الجنسية الغربية. معظمهنو  ،السودان، بعّد األخريات من وسط اجتماعي غني ومتعلم

املغاربة،  اتيبعّدها األم الروحية للجهاد (فتحية املجاطي)آخر نموذج عربّي، وأهمه كان من املغرب 

وقصتها األسطورية في التحول من امرأة متحررة غير متدينة إلى اللتحاق بالقاعدة، ثم السجن مع ابنها في 

 إلى الزواج بالرجل 
ً

السعودية، ومقتل زوجها فيها، ثم ولديها في سورية، ثم اللتحاق بأرض األحالم، وصول

 املؤملة.ات القتصادية التي رافقتها في مراحل هذه الدراما األزمو الثاني في تنظيم داعش أبو علي األنباري، 

الفصل الثاني الذي جاء بعنوان )تراجيديا النسائية الجهادية السعودية(، محاولة  منكان الهدف 

دراسة متغيرات و الوصول إلى فهم األسباب، والشروط الذاتية واملوضوعية التي أدت إلى هذه الظاهرة، 

ه عاشقات الشهادة  ةالجتماعية، ومستوى التعليم والحال تاملكوناالظاهرة مثل 
ّ
القتصادية، وملا تحتل

ز الباحثان على انضمام  نزلة_السعوديات_ من م
ّ
عاشقة للقاعدة  21بارزة في هذه الظاهرة، فقدّ رك

مروًرا  ،هيلة القصير، ووفاء الشهري، وندى القحطاني، وأروى البغدادي (الجهاديات)وداعش، منهن أيقونة 

 إلى مي الطلق التي دفعها عشقها إلى الزواج من حبيبها املعتقل في داخل  ،بنساء البريدة
ً

ريما الجريش، وصول

السجن، وإنجابها منه طفلين، وهو في داخل معتقله، ثم الهرب إلى اليمن ثم إلى السجن مرة أخرى، وأيًضا 

كان لتعامل  إذلجهادية النسوية السعودية، من ا اذجأم ويس، وهند عبد هللا القرش ي، وأم عاتكة نم

الدور  ؛السلطات السعودية القاس ي مع قضية املعتقلين من أقارب، أو أزواج، أو كل ما يرتبط بهؤلء النسوة

 الكبير في تحولهّن إلى جهاديات.

صص الفصل الثالث
أ
التنظير األيديولوجي والفقهي، للحديث عن  ،الذي جاء بعنوان إيمان البغا خ

سليلة أسرة شامية عرفت  كونهالجوانب الجتماعية واألسرية لألكاديمية السورية إيمان البغا، من حيث ا

بأنها من أشهر وعاظ ومشايخ الشام، ووالدها أشهر علماء هذه األسرة الذي عرف بتأييده لنظام بشار 

الدمام، ثم هجرتها إلى أرض  عاًما في جامعة 15عملها األخير في السعودية أستاذة ملدة  إلى إضافةاألسد، 

في صفحات التواصل الجتماعي،  البارزةاألسماء النسائية اإلعالمية  ىحدإالخالفة في املوصل لتصبح 

 وجود ابنتها أحالم نصر التي عرفت بأنها شاعرة الخالفة. إلى إضافة

بعّدها ظاهرة جديدة بيات املهاجرات إلى أرض الجهاد، و استهدف الفصل الرابع  الذي كان بعنوان األور 

بيات و بية_ اهتمام الباحثين الغربيين، ومراكز الدراسات حول دافع الفتيات األور و ور أفتاة  550نالت _

ليعشن حياة بدائية  (الدولة اإلسالمية)بية الحديثة، والهجرة إلى أراض ي و الجامعيات إلى ترك حياتهن األور 

بية، أولها البريطانيات املهاجرات من خديجة و أور  نماذجثالثة ل تقارن مادًيا بالغرب، من هنا اختار الكتاب 

مثل ما أقص ى محمود أو أم الليث و ، (الدولة اإلسالمية)سلطان وشقيقات داوود، وغيرهن ممن التحقن بـ 

تسمى في كتيبة الخنساء الداعشية في الرقة، وثانيها الجهاديات الفرانكفونيات: بلجيكا وفرنسا، بّعّدهن 

حجم مشاركتهن األكبر، وقد تناول البحث الحياة  إلىبية؛ نظًرا و ي الجهادية النسوية األور األخطر ف
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حياة )با وو أو أميرة القاعدة في أور  (مليكة العرود)الجتماعية، والتعليمية، والقتصادية، لعدد منهن 

 وغيرهن.( حسناء آية بولحسن)، و(بومدين

األميركيات.. إرهاب السوشيال ميديا، من خالل التركيز على دور تناول الفصل األخير الداعشيات 

ن  إلىالجهادية الداعشية، والهجرة  إلىمن النساء األميركيات  كثيراتنترنت في تحول اإل 
ّ
أراضيها، ذلك كله مك

من كشف شبكة العالقات الفتراضية، أو الواقعية، والجتماعية، ودور الصدمات الدينية والعاطفية في 

ذات األصول الباكستانية، واملقيمة في أميركا، إلى أريل برادلي املسيحية  (تاشفين مالك)ا التحول، ابتداء بـ هذ

 إلى (الدولة اإلسالمية)األميركية، وتحولها إلى اإلسالم، ثم الهجرة إلى أراض ي 
ً

 (هدى محمد مثنى)، وصول

التي أوقعتها  (جابلين يونغ)لة اإلسالمية، وانتهاء بـ الطالبة األميركية ذات األصول اليمنية، وهجرتها إلى الدو 

ّم  من، و (الدولة اإلسالمية)رات في فخ التواصل مع اخبستال 
 
القبض عليها في املطار، والحكم عليها بتهمة  ث

 . (الدولة اإلسالمية)التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم 

الخاتمة بعنوان نتائج ومؤشرات عامة، توصل فيها الباحثان إلى دور تطور األدوات اإلعالمية والدعائية 

في تجنيد النساء من خالل التركيز على يوتوبيا الخالفة، وكذلك على الدور  (الدولة اإلسالمية)لتنظيم 

 إلى النتحارية، الرئيس لها في املنظومة اإلدارية والتعليمية والصحية، وحتى القتالية 
ً

أن  إلى إضافةوصول

ل في دولة قائمة واقعًيا، وعرفت كيف تستغل العاطفة األ 
ّ
 تمث

ً
نثوية في داعش تملك مشروًعا سياسًيا بديال

 في النسوية 
ً

 فاعال
ً

التي تحولت بعد الطفرة الداعشية إلى ما يشبه  (الجهادية)تجنيدها؛ لتكون عامال

 ع الجنينّي الجهادّي.العائالت الجهادية، أو املجتم

، هو ما يجعل أي بحث حقيقي صوًصاعموًما، والنسوية منها خ (الجهادية)ة ملوضوع شكلإن الطبيعة امل

 في هذا املوضوع 
ً

 شكلةبالضرورة، وهو ما طبع مفاصل الكتاب _الذي بين أيدينا_ بهذه السمة امل مشكال

 إلى الخاتمة، املحمودة، من عنوانه إلى الفصول التي يتكون منها، وصو 
ً

ة التي رئيسالت الشكامل إلى إضافةل

طرحها حول تساؤل مهم هل هن _أي عاشقات الشهادة_ ضحايا أم شريكات في هذا الفكر املتطرف، ومن 

ّناعه؟.   صأ

وتساؤلٍت عدة، فما أصل هذا املفهوم  ةجدي ( مشكلةعاشقات الشهادة)يثير عنوان الكتاب الرئيس 

؟ فهل يرتبط بالحقل الصوفي، وخصوًصا ارئيًس  النساء(، وملاذا استخدم عنوانً ا –الشهادة  –)العشق 

ن األمر له ارتباط بأدبيات السلفية إ؟ أم تحديًداالنسوية الصوفية، وشهيدة العشق اإللهي رابعة العدوية 

بكسرة خبز،  من مثل نصيحة عبد هللا عزام للنساء بحياة الزهد، والبتعاد عن الترف، والكتفاء( الجهادية)

كنتّن زاهدات في الحياة معي فازددن فيها »وجرعات من الشاي، وهي نفسها وصية أسامة بن لدن لزوجاته 

، وترك بالد الغرب بما فيها من ملذات، خصوًصا (الدولة اإلسالمية)، أو الهجرة إلى أرض «زهًدا من بعدي

 جًدا.ات املستوى القتصادي الجيد و أن أغلبيتهّن من النساء ذ
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ألمر للم يرد هذا العنوان الحركّي الالفت _عاشقات الشهادة_ في كتابات الجهاديين أو الجهاديات، فهل 

ل بآعالقة بالترويج اإلعالمي للكتاب، خصوًصا؛ ألنه يصدر من مؤسسة فريدريش 
ّ
مشروًعا  ذلكبيرت، ويمث

تعزيز املشاركة السياسية، وتحسين  العاشقات، هذا املشروع يتجسد في تلكمضاًدا للمشروع الذي تتبناه 

 العدالة الجتماعية واملساواة بين الجنسين. حقيقالعملية الديمقراطية، وت

ل يضيف الفصل األول الذي يحمل العنوان ذاته للقسم األول أي التشكالت التاريخية للجهادية 

عد من األمو  ر املعروفة حول موقف الجماعات النسوية جديًدا لدراسة الظاهرة املثيرة؛ ألن ما جاء فيه يأ

 ما جاء في كتاب ألحد الكاتبين _حسن أبو هنية_ في بحثه عن املرأة والسياسة من 
ً

اإلسالمية من املرأة، مثال

، وعليه لم يكن هذا الفصل إل (2)منظور الجماعات اإلسالمية في األردن املخصص لدراسة هذا املوقف

في الرأي حوله، هذا  ةجديد مشكلة، ولم يحمل بعًدا االفقهية منهتكراًرا للمواقف املتفق عليها وخصوًصا 

أيلول/  11مع تأكيد الفصل ذاته على أن دور املرأة في الجماعات الجهادية قبل بروز تنظيم القاعدة وأحداث 

ا )ص  2001سبتمبر  (.84كان هامشيًّ

ملرتبطة بتطور الظاهرة ا مشكلةقّدم الفصل الثاني من الكتاب معلومات قيمة وفهًما متميًزا لل

املرأة في  في منزلة، والتحول الكبير الذي طرأ (الدولة اإلسالمية)النسوية من نساء القاعدة و (الجهادية)

في عهد الزرقاوي عن مرحلة القاعدة الكالسيكية في عهد بن لدن والظواهري.  (الدولة اإلسالمية)مرحلة 

صل الثالث نساء الخالفة، إل أنه لم يكن تكملة ملا في الفصل وعلى الرغم من العنوان الالفت والجديد للف

دخال النساء إالثاني، ولم يضف جديًدا، خصوًصا أن تنظيم القاعدة في العراق بزعامة الزرقاوي بدأ يفكر ب

، من هنا نتساءل،  (3)(أينقص الدين وأنا حي؟)في العمليات القتالية، وخصوًصا النتحارية، وخطابه الشهير 

النسوية بين القاعدة في عهد الزرقاوي وعهد نساء الخالفة؟ ما  (الجهادية)ما التحول الذي طرأ على دور 

نقصده أنه لم يطرأ أي تطور أو تغيير فهذا ما يؤكده فصل نساء الخالفة الذي اقتصر فيه الحديث على 

، وكتيبة الخنساء، واملرأة (الدولة اإلسالمية)يا تنظيم دورهّن في مجال اإلعالم، والدعوة والترويج أليديولوج

فباتت بمثابة وزارة شؤون املرأة اإلسالمية فهي تعمل  ،املحتسبة، فاألولى أصبحت جزًءا من ديوان الحسبة

 .(151في مجالت اإلعالم والتعليم واملساجد واألمن والشرطة والحدود والتحقيقات وإقامة الحدود )ص

ل جوهر الكتاب ويعبر عن أهميته؛ ألن عنوانه أّما الفصل األ 
ّ
خير من القسم األول الذي يفترض أن يمث

، فلم يكن على املستوى املأمول منه؛ ألن معلوماته املتعلقة (عاشقات الشهادة) نفسههو عنوان الكتاب 

                                                           
. وقد 2008بيرت، عمان، آاملرأة والسياسة من منظور الحركات اإلسالمية في األردن، حسن أبو هنية، مؤسسة فريدريش  (2)

احتوى الكتاب على فصلين، األول بعنوان: اإلسالم والسياسة واملرأة خارج السياقات الديمقراطية، وقد ناقش فيه موقف 

الجهادية، والتبليغ والدعوة. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان: اإلسالم  حزب التحرير، والسلفية التقليدية، والسلفية

والسياسة واملرأة داخل السياقات الديمقراطية وناقش فيه موقف اإلخوان املسلمين، وجبهة العمل اإلسالمي، حزب 

 الوسط اإلسالمي، وحزب دعاء. 
 .119عاشقات الشهادة، ص )3(
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ي أكثر من مكان في الخاص بالقاعدة وداعش، لم تكن مكررة ف (الجهادية)بدور املرأة النتحارية في املنظومة 

الظاهرة تاريخًيا مع العودة إلى الجدالت بشأن  أةالبحث فحسب، إنما أيًضا؛ ألن  أغلبه يتحدث عن نش

 إلى موقف زعيم القاعدة في جزيرة العرب نزلتم
ً

الذي عّد أول من دافع  (يوسف العييري )ها ودورها، وصول

موقف الزرقاوي في هذا املجال، إل أننا نالحظ جوهر  إلى إضافة، (الجهادية)عن مشاركة املرأة في األعمال 

 الفصل املتعلق بظاهرة انتحاريات الخالفة، أو عاشقات الشهادة لم تأخذ أكثر من أربع صفحات فحسب.

ل القسم الثاني من الكتاب 
ّ
حالة تقريًبا من اللواتي هاجرن إلى  47يرتبط بدرس  ةمنهجيمشكلة وقد مث

أفراد أو  بتصنيفهاهج املتبع في دراسة هذه الحالت هو منهج دراسة الحالة أرض داعش، وكان املن

ركا؛ وذلك لدراسة األسباب الذاتية، يبية، وأمو مجموعات، وفي عدد من بلدان العالم العربية، واألور 

به  واملوضوعية، أو النفسية، والجتماعية التي دفعتهّن إلى تبني هذا الفكر، إل أن النطباع الذي يخرج

ليس على  شديدالت إلى إضافة، نماذجقارىء هذه الحالت، هو التركيز على الجانب الشخص ّي في هذه ال

بيات عن و ور ركيات إلى اللتحاق بداعش، واختالف حال األ يواألسباب التي دعت األم حوالاختالف األ 

ف هذه األسباب سابقتها، وحال األخيرات عن السودانيات أو السعوديات فحسب، وإنما على اختال 

اختالف وفاء الشهري عن أم الرباب في السعودية، واختالف من مثل بين داعشيات البلد الواحد  وضاعواأل 

الوصول إلى تفسير علمي دقيق، ومحدد  -وفق هذا املنهج-ل نستطيع  لذلكتاشفين مالك عن جابلين يونغ، و 

أن  إلى إضافةلدراسة على حالت أخرى جديدة، لهذه الظاهرة الخطرة؛ لذلك ل يمكننا تعميم نتائج هذه ا

هذا القسم تبنى التفسيرات الذاتية، واملوضوعية، والشخصية كلها، والوضع العام، والحالة السياسية، 

املستهدفة، من  47الـسرية، وغيرها، ذلك كله، وفًقا لكّل حالة من الحالت والوضع القتصادّي، والتربية األ 

و  ي   كلهاذا التبني لهذه التفسيرات هنا يمكن القول: إن ه ل التعمق في دراسة الظاهرة، بل يجعلها في تدور حأ

 إطار تفسير علمي دقيق. لفي إطار عام، 

مي الفصل  نماذجخالف البأمر لفت، و  بهّن باسم  املهمتماألخرى من الحالت املدروسة اللواتي سأ

  ،بالدهّن 
ً

 املعني والفصل، «تراجيديا النسائية الجهادية في السعودية»سمي بـ السعودية ب املعنيالفصل مثال

فرد لها فصل «بيات املهاجرات إلى أرض الجهادو األور »با سمي بـ و أور ب
أ
، أما إيمان البغا فهي الوحيدة التي أ

لحقفلماذا لم . «إيمان البغا؛ التنظير األيديولوجي والفقهي»خاص 
أ
لشهادة بالفصل الخاص بعاشقات ا ت

 مدرّس  - 2001بعد عام  -أنها عاشت أعوامها األخيرة  بماالسعوديات 
ً
في الجامعات السعودية؟ فهل األمر  ة

_أي إفراد فصل خاص بها_ يرتبط بحياتها الجتماعية، أو النفسية األسطورية؟ علًما أنها تعيش حياة 

تها في الدولة اإلسالمية، أو تسميتها بأم ن األمر يتعلق بمكانإسطورية على غرار حياة فتحية املجاطي، أم أ

داعش الفقهية، وهي التسمية التي أطلقها الباحث إبراهيم الجبين في مقالته الشهيرة التي كانت بعنوان: 

، مع العلم أنه ليس ثمة «إيمان البغا أم داعش الفقهية في املوصل ووالدها يدعو لبشار األسد في دمشق»

على غرار صاحب فقه الجهاد أبو عبد هللا  (الدولة اإلسالمية)املميزة لها في منظومة  نزلةما يشير إلى هذه امل

 . (الدولة اإلسالمية)املهاجر، أو غيره من فقهاء القاعدة أو 



 
 9 

شهادة الدكتوراه في الفقه من جامعة دمشق، لكن هذا  زتربما يتعلق األمر بصفتها األكاديمية؛ كونها حا

صفحة فيس  م، خصوًصا أن مصادر الكتابين ه«فقيهة الدولة اإلسالمية»لقول بـ اللقب ل يمنحنا الحق با

التطرق إلى كتاباتها، أو حتى رسالة املاجستير  جرِ بوك، أو مقالة صغيرة لها )أنا داعشية قبل داعش(، ولم ي

 أثناء عملها في السعودية. في «ولية املرأة»والدكتوراه، أو حتى بحثها حول 

عائلتها في تراتبية املشيخة الدمشقية، وهو ما أسهب  نزلةيعود إلى م (4) باسمهاتسمية هذا الفصل ن إأم 

زوجاته،  إلى إضافةفي مشيخة الشام،  (مصطفى البغا)ة وعلم نزلمثل م ، منالباحثان في الحديث عنه

                                                           
تشكالت الجهادية النسوية من القاعدة إلى الدولة السالمية(  –ردت إيمان البغا على هذا الكتاب )عاشقات الشهادة  (4)

 فينترنت على اإل  pdf، أي بعد يوم واحد من صدور الكتاب بصيغة 2017أبريل  /نيسان 14في  تحديًداوعلى هذا الفصل 

 يتعلق  يمان البغا: إ. تقول 2017بريل أ /نيسان 13
ً
تواصل معي البعض لعدة مرات يريدون معلومات شخصية وحديثا

بهجرتي إلى أرض الخالفة , بعضهم من أجل إعداد كتاب عما يسمونه بالجهاديات, وبعضهم من أجل أبحاث تتعلق باملرأة 

 طلباتهم لسبب واحد أظنكم أيها اإلخوة واألخوات تعر 
ً
  .. فونهفي الدولة اإلسالمية, ولكني تجاهلت تماما

  
ً
ورغم أني لم أجد من هذه الباحثة إل الذوق  الجهاديات،وفيه حديث مطول عن  للكتاب،ثم أرسلت لي باحثة منهم رابطا

  ..واألدب وحسن التعامل ولكن لم أرد عليها بكلمة لنفس السبب إياه

ودراسة األسباب اإليدلوجية  الدولة،صفحة يتحدث عن هجرة من هاجرت من النساء إلى  5000تجاوز الكتاب الـ 

 عن وجه التوافق بين فتاة أوربية في 
ً
رح في الكتاب سؤال

أ
والفيزلوجية والتعبوية والنفسية والجتماعية و و و و و و , وط

العشرين من عمرها تهاجر من بريطانيا إلى الدولة وبين أكاديمية عربية تهاجر من الجزيرة العربية إلى الدولة اإلسالمية , 

  .. كر أسماء الكثيرات بعضهن من جزيرة العرب وأخريات من فرنسا والسودان و و ووذ

  ..واألسباب املحيطة بها والتي دفعتها إلى الهجرة منا،وأتعب املؤلفون أنفسهم في البحث عن حياة كل واحدة  

 عند نشأتي ونفسيتي وطبيعتي وحياتي وحزنت ألجلهم ألنهم لم يجدوا ع 
ً
ن حياتي الخاصة إل معلومات ووقفوا طويال

،شحيحة 
ً
  ..وحتى ما ذكروه كان غير صحيح في أغلبه جدا

 لكل ما كتبوه عني فيما 
ً
  ضحكت كثيرا

ً
ضحكت بألم .. وأرجو منكم إخوتي وأخواتي أن ل  ..تجاوز األربعين صفحة تقريبا

  ..... فالزبدة قادمةتفقدوا صبركم وتشعروا بامللل

أنهم حاولوا ان يكتبوا عني وعن املهاجرات كل ما استطاعوا معرفته ولو كلمة كتبتها وهن  ..ام والكريماتالزبدة أيها الكر  

  ..هنا أو هناك ولكنهم لم يأتوا بكلمة عن الحقيقة

 على أيدي الكفرة 
ً
ذبح يوميا

أ
شرد.. وحقوقنا التي تستباححقيقة أمتنا التي ت

أ
  ..تداس.. وحرماتنا التي .. وشعوبنا التي ت

ويتناسون أنها قضية  ،نهم يحولون األمر إلى قضية أشخاصأعرف أ ..ب الذي جعلني أبخل عليهم بكلمةهذا هو السب 

  ..أمة

.. رثرة مع النساء وأنا أشرب القهوةلم يمتلكوا معلومات عن حبي لألزياء والزينة والنزهات وإعداد املوائد والستقبالت والث 

 كنت أود أن أقرأ 
ً
  ..عن ذلك أيضا

  .... ثم.. ثم.. ثم يشكرون جهود بعضهم.. ويتناقشون .. ويتباحثون يتكلمون 

 .ويخدرون أنفسهم ليتناسوا بأنهم من أمة تسقى املذلة والقهر بسبب قعودهم ووهن أنفسهم 

https://www.facebook.com/dr.emaan.elboghaa/posts/1515978235080544   
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بة صفحات الفيس بوك على مراق اوأسرته، وأولده وعائالتهم، وموقفهم من النظام وغيرها، هذا كله اعتمادً 

 الخاصة بأسرتها!

، التي استخدمت في مراقبة صفحات Snow BALLالباحثان منهجية كرة الثلج أو  اعتماد من الرغم وعلى

( الشخصية املستهدفة فقط، إنما أيًضا مراقبة 191الفيس بوك وتويتر، ليس فقط في مراقبة )ص 

أن ذلك يدعونا إلى تساؤل مهم هو: هل  إلصفحات أسرتها، وصديقاتها، وعالقات املصاهرة التي تربطها؛ 

فيس بوك وتوتير في بناء بحث علمي؟ وهل تعد هذه يمكن العتماد على مراقبة مواقع افتراضية مثل ال

ا في مسألة في غاية األهمية مثل التي يناقشها هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟.  املصادر موثوقة علميًّ

واملراجع املوثوقة التي تعد من أهم الصعوبات  أخيًرا أشار الباحثان في مواضع عدة إلى مشكلة املصادر

ا ارتباطها بأجندة أيديولوجية سواء تعلق األمر بأجندات تنظيم الدولة التي واجهت البحث، خصوصً 

أجندات خصومه، واألهم ندرة املصادر املتعلقة بهذه الظاهرة، ومع ذلك نجد هذه املصادر م باإلسالمية أ

نها كانت إمن عدد صفحات الكتاب، أي  املئة في 14واملراجع قد نالت عدد صفحات بنسبة كبيرة تصل إلى 

، التي توزعت إلى املصادر واملراجع، واملراجع (512)من املجموع الكلّي لصفحات الكتاب  صفحة، 71

ليزية، والرسائل، والكلمات، واألبحاث، واملقالت الصحفية، واألخبار والتقارير الصحفية، والوثائق كاإلن

 والبيانات واملرئيات واألشرطة.  

 






