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مقاربة جندرية لواقع النساء في »داعش«

قراءة في كتاب جهاد النساء ملاذا اخترن داعش؟

هاجر ملفضلي)1)

مقدمة

أثار	انضمام	النساء	إلى	تنظيم	»داعش«	بصورة	مكثفة	اهتمام	كثير	من	الباحثين	في	مجال	العلوم	
اإلنسانية،	وحاولوا	تسخير	عدتهم	املعرفية	لفهم	أبعاد	انجذاب	النساء	إلى	هذا	التنظيم	اإلرهابي،	ال	
سيما	أنه	»قبل	وجود	الدولة	اإلسالمية	)داعش(،	لم	يحدث	أن	دعت	أي	منظمة	جهادية	–وال	حتى	
»القاعدة«-	نساء	لاللتحاق	بها	بأعداد	كبيرة	لنصرة	قضيتها	ودعمها	معنويا	أو	جسديا)2(«،	ما	يجعلنا	
أمام	ظاهرة	غير	مسبوقة،	تستدعي	استحضار	الدراسات	الجندرية	كضرورة	ملحة	لفهم	موقع	النساء	

في	تنظيم	داعش،	وعالقتهن	بالجهاد.	

النساء،	ملاذا	اخترن	داعش؟«	يندرج	ضمن	هذه	املحاوالت	 ومن	هذا	املنطلق،	فإن	كتاب	»جهاد	
التي	تسعى	إلى	تقديم	تفسير	لقوة	الغواية	التي	تمارسها	الدولة	اإلسالمية	على	النساء؛	وهو	من	تأليف	
النف�سي،	والدكتور	فرهاد	خسروخاور	املتخصص	 التحليل	 في	 الدكتور	فتحي	بن	سالمة	املتخصص	
في	علم	االجتماع،	وقد	صدر	الكتاب	باللغة	الفرنسية	سنة	2017،	وظهرت	النسخة	العربية	موضوع	
التقديم	عن	دار	الساقي	سنة	2019،	ترجمة	الباحث	جالل	بدلة،	والكتاب	دراسة	ميدانية	تجمع	بين	

التحليل	النف�سي	وعلم	االجتماع.

األسباب	 على	 الضوء	 تسليط	 الكتاب	 هذا	 تقديم	 خالل	 من	 سنحاول	 سبق،	 ما	 إلى	 واستناًدا	
التي	 الكيفية	 واستكشاف	 »داعش«،	 نحو	 االنجذاب	 إلى	 بالنساء	 تؤدي	 التي	 والنفسية	 االجتماعية	
	عن	إبراز	الوضعيات	

ً
تحضر	بها	االختالفات	الجندرية	في	تأسيس	الظاهرة	»الجهادية	النسائية«،	فضال

»الجهادية«	 حضور	 مدى	 عن	 والتساؤل	 النساء،	 واقع	 في	 بالجنساني	 الديني	 إثرها	 في	 يتجاذب	 التي	

)1(		باحثة	مغربية	متخصصة	في	علم	االجتماع.

)2(		فتحي	بن	سالمة	وفرهاد	خسروخاور،	جهاد	النساء	ملاذا	اخترن	داعش؟،	جالل	بدلة	)مترًجما(،	)د.م:	دار	الساقي،	2019(،	ص.	10
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بوصفها	خالًصا	لألنوثة	املرتبطة	بالغواية	والخطيئة.

: »داعش« واملنظومة الثقافية حول النساء
ً

أوال

التحليل	 بين	 يجمع	 مزدوج	 تحليل	 إقامة	 إلى	 داعش«	 اخترن	 ملاذا	 النساء،	 »جهاد	 دراسة	 تسعى	
النف�سي	والسوسيولوجيا،	بغية	الكشف	عن	تلك	املساحات	العميقة	التي	تشكل	ما	يسمى	»بالالوعي«،	
بطريقة	ال	تبدو	مباشرة	على	مستوى	األقوال	والسلوكات،	وبغية	اإلحاطة	كذلك	بالشروط	االجتماعية	

والثقافية	التي	تشكل	الهوية	الجندرية	لنساء	»داعش«.

يبدو	أن	دراسة	»جهادية«	النساء،	ال	تتحدد	ضمن	تصور	أحادي	ومباشر	لحياتهن	داخل	»الدولة	
النف�سي	 بين	 التفاعل	 ثقافية	وبنيات	نفسية.	ويلتقي	هذا	 قائمة	على	منظومات	 إنها	 بل	 اإلسالمية«،	
واالجتماعي	على	ضفاف	ما	هو	جندري،	ليحيلنا	إلى	وضعيات	نسائية	لها	جذور	ضاربة	في	واقع	شديد	
الهشاشة،	حيث	إننا	كما	يقول	الكاتبان	»نعيش	في	مجتمع	بال	يوتوبيا،	حيث	تعيث	يوتوبيات	فاسدة	
وتمارس	غوايتها	على	الشباب،	مجتمع	حيث	ال	يعهد	للشباب	بأي	مكانة	وال	ينظر	إليهم		إال	كمراهقين	
أبديين،	ممزقين	بين	املنظومة	والرشد	ألمد	قد	يمتد	على	طول	سنين	عدة،	مجتمع،	أخيًرا،	يغدو	فيه	
وجود	املرء	كفتاة	أو	شاب،	كرجل	أو	امرأة،	أمرا	إشكاليا	بالنسبة	إلى	عدد	ال	بأس	به	من	األفراد،	األمر	

الذي	قد	يجعل	حضور	يوتوبيات	قمعية	ورجعية	أمرا	جذابا«)3(.

في	سعة	هذا	األفق،	يمكن	القول	إن	وضعيات	النساء	في	»داعش«	تتميز	بالتركيب	بين	انتماءهن	
إلى	التنظيم	وحياتهن	قبله.	ولعل	هذا	التجاذب	الحاصل	في	مسارات	حياتهن،	يجعل	من	التفكير	في	
املنظومة	الثقافية	التي	يقوم	عليها	ما	يعرف	»بالجهادية	السلفية«،	ضرورة	ملحة،	وذلك	وفق	الترسيخ	
الصارم	للقيود	االجتماعية	بين	الجنسين،	وتلك	األدوار	الجندرية	القائمة	على	فكرة	التكامل.	واألكيد	
أن	خوض	مغامرة	علمية	كهذه	ليس	أبًدا	باملهمة	السهلة	واملمكنة،	ما	لم	تتوافر	مجموعة	من	املعطيات	

الناقلة	لحياة	النساء	من	داخل	التنظيم	نفسه.

ولعل	منطلق	القول	السابق	يربطنا	باملستوى	املنهجي	في	الكتاب	الذي	يقوم	على	دراسة	ملا	يناهز	
حقل	 من	 وحاالت	 النف�سي،	 التحليل	 من	 عيادية	 حاالت	 تتخللها	 مختلفة؛	 مصادر	 من	 حالة	 ستين	
العلوم	االجتماعية،	وإفادات	حية	من	النساء،	إلى	جانب	تحقيقات	معمقة	أشرف	عليها	متخصصون	
في	السوسيولوجيا	واألنثروبولوجيا،	وأخرى	أجراها	صحافيون.	وهو	الشق	املنهجي	الذي	يبرز	لنا	بشكل	
دال،	أهمية	املسارات	الحياتية	للنساء	اللواتي	ينتمين	إلى	»داعش«،	بل	يبرز	لنا	كذلك	تعقد	الواقع	

)3(			املصدر	السابق	نفسه،	ص	13.
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اإلنساني	عموًما،	العابر	ملا	هو	تخص�سي	أو	حتمي	في	محاولة	الفهم.

وفق	 الديني،	 للنص	 التأويل	 مسارات	 نحو	 الطريق	 السابقة	 األسئلة	 بنا	 تسلك	 ذلك،	 على	 وبناء	
منظومة	قيمية	تشكل	هويات	النساء	»الجهاديات«،	تقوم	على	مجتمع	أبي�سي	ال	وجود	فيه	للمساواة	أو	
الحريات	أو	غيرها	من	القيم	الحديثة.	وهنا	بالضبط،	يمكن	أن	نلتفت	إلى	أهمية	الدراسات	السوسيو-
الِنْسِوي،	 اإلسالمي	 الواقع	 حفريات	 في	 التنقيب	 يمكنها	 التي	 التحليلية،	 والنفسية	 أنثروبولوجية	
فيه	 ترى	 تفكير	 على	 يقوم	 الذي	 النساء،	 واقع	هؤالء	 في	 مباشر	 وغير	 كامن	 هو	 ما	 بعيدا	عن	حجب	
»الخطابات	النسائية	الجهادية	بأن	األصول	القطعية	املؤسسة	لإلسالم	من	القرآن	والسنة	قد	حددت	
أدوارا	ووظائف	محددة	بدقة	لكال	الجنسين	ال	تحتمل	التأويل	واالجتهاد.	وتعتبر	خطابات	»النسائية	
الجهادية«	بأن	»النسوية	الغربية«	املعوملة	تتماهى	مع	استراتيجية	الغزو	والسيطرة	والهيمنة	وتقدم	

املبررات	اإليديولوجية	تحت	غطاء	التحرر	والحقوق«)4(.	

هكذا	يبدو	أننا	أمام	أيديولوجية	أبيسية	قائمة	على	مقوالت	ترتبط	في	عمقها	بفكرة	التكامل	بين	
الجنسين.	وقد	بينت	الدراسة	موضوع	هذا	املقال،	أن	هذه	املقولة	األيديولوجية	توظف	توظيًفا	مهًما	

لتغذي	حماسة	تأسيس	أسرة	إسالمية	قائمة	على	دور	األم	بصبغة	مثالية)5(.	

واإلخالص	 الثقة	 روابط	 على	 اإلسالمية«	 »الدولة	 في	 الزواج	 ملؤسسة	 القيمية	 املنظومة	 تقوم	 	
الصادق	املنبثقة	من	شعار	التكاملية	الزوجية،	التي	ترسم	الزوج	ضمن	دور	بطولي	قائم	على	الشجاعة	
واملشاركة	في	الحروب،	خصوًصا	أن	األسر	التي	تنحدر	منها	الشابات	تتميز	في	الغالب	بغياب	االستقرار،	
وتفكك	الروابط	االجتماعية.	لذلك	يظل	الزواج	رمًزا	للخالص	من	املعاناة	السابقة،	وطمًعا	في	زواج	
الحالل	 مبدأ	 على	 قائمة	 إلى	عالقة	عاطفية	وجنسية	 امللحة	 الحاجة	 إلى	جانب	 هذا	 باألبدية،	 يتميز	

واالبتعاد	عن	الحرام.

ولعل	مقوالت	مثل	الحرام	والحالل	تظل	لها	امتداداتها	البنيوية	التي	تجعلها	تحافظ	على	االستمرارية.	
وهنا	نستحضر	محمد	كمال	اللبواني،	حين	افترض	»أن	املحرمات	اإلسالمية	التي	يعاد	تكرارها	دون	
ملل	أو	كلل	أو	تعديل...	كلها	تقوم	على	أسس	اقتصادية	وتعبر	عن	تكنيكات	سياسية	وثقافية-جنسية	

تخدمها«)6(.		

وفًقا	لذلك،	تتشكل	الهوية	الجندرية	في	داعش	وفق	عاملين	متناقضين،	في	تقسيم	يضمن	اإلحساس	

)4(			محمد	أبو	رمان	وحسن	أبو	هنية،	عاشقات	الشهادة،	تشكالت	الجهادية	النسوية	من	القاعدة	إلى	الدولة	اإلسالمية.	)مؤسسة	فريدريش	إيربت،	

2017(،	ص	24.

)5(		بن	سالمة	وخسروخاوار،	مصدر	سابق،	ص21.

)6(	محمد	كمال	اللبواني،	الحب	والجنس	عند	السلفية	واإلمبريالية،	)لندن:	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	1994(،	ص72.



مراجعات الكتبالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

382

التي	 الحرمان	 مشاعر	 كل	 يعوض	 قوًيا	 سنًدا	 الزوج	 فيه	 يكون	 إسالمي	 عالم	 إلى	 واالنتماء	 بالوجود	
بالشريعة	اإلسالمية	معبر	الخالص	 التشبث	 في	أسرهن.	هكذا	يصير	 واجهت	مجموعة	من	الشابات	

النف�سي	والروحي	واالجتماعي	الذي	يشكل	القطيعة	مع	ما	كان	قبل	االنتماء	إلى	»داعش«.	

إلى	أربعة	أصناف	 النساء	 	تقسم	دراسة	فتحي	بن	سالمة	وفرهاد	خسروخاور	حول	»الجهادية«،	
رئيسة	تتمثل	في	اآلتي:	

:	النساء	اللواتي	أطلقت	عليهن	الدراسة	اسم	»مجموعة	الخالص	عن	طريق	املوت	باإلنابة«؛	
ً

أوال
فموت	الرجل	حين	التضحية	بنفسه،	يرفع	النساء	إلى	مصاف	األم	املعذبة،	وهن	نساء	تقتصر	أحالمهن	

على	الزواج	واألمومة	تعويًضا	عن	مجتمع	كان	ينظر	إليهن	دائًما	بوصفهن	مراهقات.

ثانًيا:	النساء	اللواتي	يرغبن	في	حمل	السالح	والقتال،	لكن	القائمين	على	األمر	في	»الدولة	اإلسالمية«	
يرفضون	عليهن	هذا	الحق.	وقد	التحقت	هذه	الفئة	في	سورية	بـ	»لواء	الخنساء«،	الذي	تتبع	فيه	النساء	

تدريًبا	عسكرًيا	من	دون	أن	يف�سي	إلى	انضمامهن	إلى	جبهات	القتال.

أن	 النساء	 هؤالء	 وتأمل	 أوروبا،	 في	 وجودهن	 بسبب	 الواقع،	 عن	 انفصلن	 اللواتي	 النساء	 ا:	
ً
ثالث

	عن	أنهن	يبحثن	عن	قطيعة	مع	الحياة	اليومية	
ً

يعشن	»رومنسية	ثورية«	داخل	إطار	»شرعي«،	فضال
املفتقرة	ملعاني	الحياة	املشتركة.

تجاوز	 في	 رغبة	 أسرهن،	 عن	 باالبتعاد	 صدمتهن	 من	 الهرب	 إلى	 يسعين	 اللواتي	 النساء	 رابعا:	
االعتداءات	الجنسية	التي	تعرضن	لها	من	طرف	األب	أو	األخ	األكبر...إلخ.	

تبرز	الدراسة	أن	هذه	األصناف	النْسِوية	تؤسس	كلها	لأليديولوجية	نفسها	التي	تعزز	دوري	اإلنجاب	
القضايا	 هذه	 عّد	 درجة	 إلى	 األمر	 ويصل	 الهوية،	 تشكل	 في	 أساسين	 مرتكزين	 بوصفهما	 واألمومة،	
وتبين	 »الجهاد«.	 على	 قائمة	 »داعش«	 في	 األساس	 مهمتهم	 تظل	 الذين	 للرجال	 فيها	 شأن	 ال	 األنثوية	
الدراسة	أن	وجود	الرجال	في	أرض	املعركة	يضمن	للنساء	التمتع	بنوع	من	االستقالل	النسبي،	الذي	

يحقق	لهن	أكثر	العناية	بحياتهن	الخاصة)7(.

ثانًيا: الجسد األنثوي »الداع�سي«

يعتبر	تقديس	املرأة	األيديولوجية	األساسية	التي	تتدخل	في	صناعة	الجسد	األنثوي	»الداع�سي«.	
ا	كبيًرا	باألمومة	التي	تهدف	فصل	الجسد	األنثوي	عن	الفضاءات	العامة،	

ً
ويرتبط	هذا	التقديس	ارتباط

)7(		بن	سالمة	وخسروخاور،	املصدر	السابق،	ص58.
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والهرب	من	أنوثة	مقلقة	للهوية	الذكورية.	وفي	ذلك	ارتباط	قوي	بأسطورة	الضلع	األعوج،	وتوحدها	
الذي	يشكل	هويتها،	فقصة	خلقها	من	 الفضاء	األسطوري	 في	 املرأة	حصة	األسد	 »نالت	 إذ	 بالحية؛	
الضطهادها	 املؤسس	 املرجعي	 اإلطار	 تشكل	 الجنة	 من	 والطرد	 وبإبليس	 بالحية،	 وتوحدها	 الضلع	
األنترنيت	 عصر	 في	 منه	 تعاني	 تزال	 ما	 والذي	 األساطير،	 أعماق	 في	 جذوره	 تضرب	 الذي	 التاريخي	

والعوملة«)8(.

لعل	العالقة	القائمة	بين	األم	وابنتها	تعد	مساحة	تأويلية	مهمة	في	علم	النفس	التحليلي	لتفكيك	
مقولة	األنوثة.	إذ	استطاعت	الدراسة	التي	نحن	في	مضمارها	استخالص	تلك	العالقة	التجاذبية	القوية	
بين	جهاديات	داعش	ودالالت	األمومة	في	تاريخهن	الشخ�سي،	حيث	إن	»أكثر	من	ثلث	الشابات	اللواتي	
أو	 مهملة	 أم	 بأمهاتهن:	 مرتبطة	 عذابات	 عرفن	 قد	 كن	 الجهاد،	 إلى	 وصوال	 راديكاليا	 انخراطهن	 كان	
معاملتها	سيئة،	شديدة	الكره	ألنوثة	ابنتها،	أو	محبة	إلى	درجة	تبعث	على	الضيق،	أو	أم	المبالية...«)9(.	

هكذا	يبدو	من	منطلق	تحليلي	نف�سي	الضرر	النف�سي	القوي	الذي	قد	تتسبب	به	األمهات	لدرجة	
رفض	الهوية	األنثوية.	لذلك	يبقى	دور	األمومة	الذي	قد	تلعبه	الفتاة	في	تنظيم	»داعش«	يتضمن	نوًعا	
من	الخالص	الذي	»من	شأنه	أن	يعيد	تصويب	نرجسيتهن	ويسمح	لهن	بفصلها	عن	نرجسية	أمهاتهن،	
والهجرة	 املفاجئ	 تكمن	دوافع	ظاهرة	االختفاء	 إهمالهن.	هنا	 أو	عن	 وعن	سطوتهن	واالعتماد	عليهن	
الروحية	نحو	املدينة	اإلسالمية	حيث	يبدو	لهن	أنهن	سيقابلن	باعتراف	فعلي،	أي	االعتراف	القانوني	
اللواتي	يستجبن	لنداء	الجهاد،	فإنهن	 إلى	 بالنسبة	 إلى	امرأة	من	خالل	جسد	ملقح	وحامل.	 بالتحول	
يعتبرن	مهمتهن	قد	أنجزت	وعال	شأنهن	عندما	يبلغن	املستوى	الفخري	لألمومة	املثالية،	الذي	تعد	به	

داعش	»)10(.

وتقوم	الهندسة	االجتماعية	»الداعشية«	للجسد	األنثوي	بصورة	أساس	على	الشعور	باإلثم	والتوبة	
منه،	وذلك	عبر	ارتداء	الحجاب	الذي	يضمن	للفتيات	العذرية	والستر	من	شبقية	الجسد	املقيتة	التي	
قد	يتسبب	في	اإلثارة	الجنسية.	فيصير	بذلك	لباس	البوركيني	بمنزلة	»الشريك	الجلدي«	وفق	مفهوم	
الطبيب	العصبي	غايتان	كليرامبو)11(،	وهو	»الشريك	الحميمي«	الذي	يعمل	على	جعل	الجسد	األنثوي	
ال	شكل	له،	وغير	منكشف	في	الفضاء	العام،	فيضمن	الحجاب	لنساء	»داعش«	الكرامة	والتحرر	من	
دنس	اإلثارة	الجنسية.	هكذا	يتبين	بصورة	بارزة	الحضور	القوي	ملقوالت	املدنس	واملقدس	في	الهندسة	

)8(	خديجة	صبار،	املرأة	بين	امليثولوجيا	والحداثة،	)د.م:	أفريقيا	الشرق،	1999(،	ص11.	

)9(	بن	سالمة	وخسروخاور،	ص	123.

)10(	السابق	نفسه،	ص124.

)11(	السابق	نفسه،	ص96.
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االجتماعية	والثقافية	لجسد	»الداعشيات«.	ومن	هنا	تعد	الدراسة	موضوع	املقال	أنه	»خالفا	للرأي	
الشائع،	ال	يعود	تطوع	النساء	في	خدمة	الجهاد	إلى	سذاجتهن،	وإنما	إلى	معنى	محدد	للمسؤولية	يوافق	
تصورا	داخليا	مفاده	أن	جسدهن	يخفي	قوة	اتفاقية	مناقضة	بطبيعتها	للدين	وهللا،	يتعين	مقابلتها	
تأتي	ضرورة	 هنا،	 من	 فيها،	 وواضح	 أنثوي	 هو	 ما	 ينبغي	صد	 دقة،	 أكثر	 نحو	 على	 أو	 مضادة،	 بقوة	
اعتناق	عقيدة	تتجاوز	حدود	تبني	دين	معين،	أو	مجرد	عودة	إلى	الدين	بالهداية،	ضمن	ما	يعرف	باسم	

»الوالدة	الجديدة««)12(.

ا: املوت محدًدا في جنسانية نساء »داعش«
ً
ثالث

 يعد	املوت	من	املرتكزات	األساس	في	تشكل	جنسانية	النساء	»الداعشيات«،	سواء	على	مستوى	
تحديد	دورهن	االجتماعي	أم	على	مستوى	عالقاتهن	بالرجال.	هكذا	ير�سي	اإلسالم	»الجهادي«	مجموعة	
من	حاجيات	الطبقة	األوروبية	الوسطى	القائمة	على	»تواؤم	بين	الرؤية	الرومانسية	الساذجة	للحب،	

والجاذبية	التي	تخلفها	الحرب،	بل	العنف	أيضا«)13(.

ترتبط	الرجولة	ضمن	التصور	الداع�سي	بالعنف،	بل	تشكل	النساء	جزًءا	مهُما	من	هندسة	العنف	
في	عالقتهن	بعضهن	ببعض،	وتصل	إلى	درجة	تدبير	»بيوت	دعارة	إسالمية«.	حيث	تبين	الدراسة	أن	
في	اعتبارهن	عبدات،	مهمتهن	األساس	 إيزيديات	وآشوريات	 أدوار	نساء	 »الدولة	اإلسالمية«،	تختزل	
»لواء	 في	 أخريات	 شابات	 اإلسالمية«	 »الدولة	 قادة	 يجند	 حين	 في	 للمقاتلين،	 الجن�سي	 النهم	 إرضاء	
»غير	 قمع	 في	 »مباشرة	 النساء	 هؤالء	 وتشارك	 الشريعة.	 تطبيق	 فرض	 عن	 املسؤول	 الخنساء«،	
املسلمات«	أو	»املسلمات	السيئات«،	وتزودهن	ممارسة	هذه	القوة	القمعية	على	أخريات	–غالًبا	ما	
يكن	أكبر	سًنا	منهن-	بإحساس	أنهن	صرن	راشدات،	وكأنهن	مررن	بتقليد	من	تقاليد	البلوغ	إلى	سن	

البلوغ«)14(.

ضمن	هذا	األفق	التنشئوي	يصير	املوت	مرتكًزا	أيديولوجيا	يشتغل	كخطاطات	معرفية	في	توجيه	
األدوار	الجندرية،	وفي	الواقع	املمارساتي	لألنوثة	التي	تجهل	األمومة	لصيقة	بفكرة	املوت	املرتقب	باسم	
النساء	 تشكل	 بل	 النساء،	 هؤالء	 عند	 اإلسالمية	 الهوية	 يشكل	 الذي	 نفسه	 املحدد	 وهو	 »الجهاد«،	
املجندات،	بحسب	الدراسة،	استراتيجية	أساًسا	داخل	التنظيم	ألنهن	أقل	عرضة	للشك	واملراقبة،	
»وتطرف	النساء	يعود	في	جزء	منه	إلى	املنطق	نفسه	الذي	يحكم	تطرف	الرجال:	اإلحساس	باإلذالل	

)12(	املرجع	السابق	نفسه،	ص105.

)13(	السابق	نفسه،	ص27.

)14(	السابق	نفسه،	ص27.
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املهين،	 إهانة	 في	 رغبة	 وأخيرا	 الجماعة،	 أو	 املنظمة	 تضخمه	 أثر	 إحداث	 في	 ورغبة	 الدفين،	 والحنق	
والفوز	في	الوقت	نفسه،	كما	في	الحاالت	املتعلقة	بالجهاد،	بامتيازات	الشهيد	الذي	يكافأ	من	السماء	

بمكان	في	الجنة«)15(.		

ظهر	املرجعية	األبيسية	في	»الدولة	اإلسالمية«	مدى	الجاذبية	التي	تمارسها	أيديولوجية	»الخالفة«	
ُ
ت

في	 دال	 منطلق	 وهو	 والعدالة.	 الحق	 في	 تتمثل	 بينها،	 ما	 في	 مترابطة	 على	مقوالت	 القائمة	 السياسية	
تأسيس	العالقة	القوية	بين	العنف	وبين	الهوية	اإلسالمية.	من	هنا	يتحدد	دور	النساء	في	املحافظة	على	
استمرارية	الفكر	»الجهادي«.	ولعل	املنطلق	الجندري	في	مقاربة	املوضوع	يستدعي	حذًرا	مسبًقا	من	
السقوط	في	مجموعة	من	الصور	النمطية	حول	واقع	النساء	»الجهاديات«،	ويستدعي	األمر	استحضاًرا	
	للبعد	التربوي	والتنشئوي	للنساء	بوصفهن	فاعالت	في	تأسيس	الواقع	القيمي	واملمارساتي	اللصيق	

ً
داال

بأيديولوجيا	املوت.

يقول	عبد	هللا	عزام	أحد	أهم	أعالم	السلفية	الجهادية:	»يا	معشر	النساء:	إياكن	والترف،	ألن	الترف	
عدو	الجهاد	والترف	تلف	للنفوس	البشرية،	واحذرن	الكماليات	واكتفين	بالضروريات،	وربين	أبنائكن	
على	الخشونة	والرجولة	وعلى	البطولة	والجهاد،	لتكن	بيوتكن	عرينا	لألسود.	وليس	مزرعة	للدجاج	
الذي	يستمن	ليذبحه	الطغاة،	اغرسن	في	أبنائكن	حب	الجهاد	وميادين	الفروسية	وساحات	الوغى،	
وعشن	مشاكل	املسلمين	وحاولن	أن	تكن	يوما	في	األسبوع	على	األقل	في	حياة	تشبه	حياة	املهاجرين	
واملجاهدين،	حيث	ال	يتعدى	اإلدام	الخبز	الجاف،	وجرعات	من	الشاي«)16(.	إن	خطاب	عبد	هللا	عزام	
يعد	مرجعية	مهمة	لفكر	الحركات	الجهادية،	واستحضار	هذا	الخطاب	يبرز	لنا	الدالالت	القوية	التي	
الديني	 بين	 ُيزاوج	 حيث	 »الجهادية«،	 القيم	 استمرارية	 لضمان	 املسلمات	 النساء	 هوية	 على	 ضفى	

ُ
ت

السيا�سي	وفق	آلية	السلطة	املرتبطة	بنظام	قرابي	من	خالل	عالقات	أنثروبولوجية	تتحدد	في	الزواج	
واملصاهرة	والنسب.

اإلسالمية	 الجندرية	 والهوية	 النساء	 بين	 القوية	 العالقة	 استخالص	 يمكن	 ما	سبق،	 إلى	 استناًدا	
تعرض	 عند	 األسر	 رعاية	 في	 النساء	 هؤالء	 دور	 عن	 البتة	 تنفصل	 ال	 عالقة	 وهي	 كصناعة،	 واملوت	
الجهادي	 للفكر	 املهمة	 التي	تعد	إحدى	املرجعيات	 الغزالي	 أزواجهن	لالعتقال.	وهنا	نستحضر	زينب	
النسائي،	حيث	تقول	في	إحدى	مقاالتها	»إلى	ابنتي:	حب	الجهاد«:	»إن	األمة	تتعرض	ملحن	كثيرة،	ولكن	
أشد	هذه	املحن	هو	التخلي	عن	تربية	الجهاد	وحب	املوت	في	سبيل	هللا.	والرسول	صلى	هللا	عليه	وسلم	

)15(	السابق	نفسه،	ص	50-49.

)16(	عبد	هللا	عزام،	موقع	منبر	التوحيد	واإلصالح	
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9089.html

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9089.html
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حذرنا	من	الركون	إلى	الدنيا	وكراهية	املوت.	إن	األمة،	أفرادا	وجماعات،	يجب	أن	تراجع	نفسها،	وتضع	
الجهاد	وفقه	االستشهاد	على	رأس	اهتمامانا.	والبد	من	يقظة	إيمانية،	وفقه	رشيد،	للدفاع	عن	دين	
هذه	األمة،	وحماية	أرضها	وعرضها	وثرواتها	من	األعداء	املغتصبين	لها.	إن	آيات	الجهاد	في	القرآن	الكريم	
كثيرة،	وفي	أحاديث	رسول	هللا	صلى	هللا	عليه	وسلم	شرح	وبيان	وتفصيل	لها.	وأول	مراحل	الجهاد	جهاد	
النفس	وتدريبها	على	الطاعة	وااللتزام	بأوامر	هللا	واجتناب	نواهيه،	وجهاد	الشيطان	والتضييق	عليه	
ومطارته،	ثم	هناك	جهاد	املال	باإلنفاق	والتصدق	وتجهيز	املجاهدين،	وهناك	جهاد	الكلمة،	والنصح	
واإلرشاد،	ثم	هناك	جهاد	األعداء	بالنفس	والنفيس	وهو	ذروة	سنام	اإلسالم.	فينبغي	أن	يتربى	أبناؤنا	
على	حب	الجهاد	والبذل	والعطاء	والتضحية	من	أجل	رفع	لواء	اإلسالم	من	جديد.	إنني	أدعو	إلى	الجهاد	
في	 الشهادة	 الجهاد	وحب	 إيقاظ	روح	 في	 يكون	 ابنتي	 يا	 املزيف.	ودورك	 املشروع	وليس	 الجهاد	 الحق،	

زوجك	وأبنائك،	وهذا	هو	دورك	الذي	أرجوه	منك،	وتنتظره	األمة	جمعاء«)17(.

ا	يبصمه	قدر	املوت	املتجدد؛	إذ	قد	تتزوج	املرأة	من	
ً
هكذا	تحمل	هوية	النساء	»الداعشيات«	تاريخ

زوج	ثاٍن	بعد	وفاة	الزوج	األول،	لتتوقف	حياتها	عند	التجربة	نفسها،	بل	يصير	العنف	قدًرا	محتوًما	في	
حياة	هؤالء	النساء،	إذ	يحتم	أال	يخفن	من	الجرح	أو	القتل،	وهي	منطلقات	أساس	تجعل	أدوار	النساء	
»الداعشيات«	ال	تتحدد	فقط	في	وظيفة	اإلنجاب،	وإنما	يصير	»املوت	باإلنابة«	بوساطة	زوجها،	قيمة	

أساًسا	تحدد	هوياتهن	اإلسالمية.

خاتمة

تبدو	بصورة	بارزة	أهمية	تفكيك	إشكالية	النساء	في	تنظيم	»داعش«	في	الدراسات	الجندرية.	ولعله	
إشكال	بنيوي	يتطلب	عدًدا	من	الوقفات	العلمية	التي	استطاعت	دراسة	»جهاد	النساء،	ملاذا	اخترن	
داعش«،	الوقوف	على	مجموعة	من	األسئلة	املرتبطة	به،	في	محاولة	لفهم	الظاهرة	وتفسيرها.	وذلك	
وفق	مقاربة	»ثنائية	االتجاه«،	قائمة	على	التحليل	النف�سي	واملبحث	االجتماعي	األنثروبولوجي،	لتكون	
في	 أحادي	 يتجاوز	سلك	سبيل	 اجتماعي	 بما	هو	 نف�سي	 ملا	هو	 لقاء	قوي	 بمنزلة	 الدراسة	 بذلك	هذه	

مقاربة	املوضوع.

هي	 الكتاب،	 خالصات	 أهم	 من	 تجعل	 الدراسة،	 اعتمدتها	 التي	 االتجاه«	 »ثنائية	 املقاربة	 ولعل	
تعدد	وتعقد	واقع	النساء	داخل	تنظيم	»داعش«.	ما	يؤكد	بنيوية	الظاهرة،	كما	في	ذلك	تأكيد	لتعدد	

)17(			زينب	الغزالي،	»إلى	ابنتي...	حب	الجهاد«،	مركز	الشرق	العربي	للدراسات	الحضارية	واالستراتيجية.

http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.htm
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القراءات	التأويلية	تبًعا	لالختصاصات	املعرفية.	وهو	األمر	نفسه	الذي	يدعو	إلى	دراسة	ظاهرة	النساء	
»الداعشيات«	في	أفق	التحوالت	التي	تعرفها	األدوار	الجندرية	لهؤالء	النساء	في	إثر	فهم	أهم	امليكانيزمات	
املؤسسة	لهويتهن	بأبعادها	املتنوعة	واملتعددة.	وهي	املنعرجات	التي	تؤكد	غياب	قاعدة	صلبة	ملا	هو	
اجتماعي	بنيوي	يؤسس	لرصد	الظاهر	وفهمها،	وفق	التصور	القائم	على	الفقر	والبطالة	وغيرها	من	
املحددات	السوسيولوجية.	لذلك	يظل	استحضار	املسارات	الحياتية	للنساء	»الداعشيات«	مستوى	

تحليلًيا	مهًما	في	الدراسات	الجندرية.
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