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سروج )تركيا( ــ فرهاد حمي

المتطّرف��ة  التنظيم��ات  عل��ى خ��اف 
الكاس��يكية الت��ي ل��م تب��د االهتمام 
وش��ؤونها،  المرأة  بش��جون  المتزاي��د 
مكتفية بتحجي��م مرتبتها في المجتمع 
الذكوري القتالي إلى مستويات متدنية 
الصارم��ة  القواني��ن  تط��ال  أن  دون 
كل ش��اردة وواردة، اس��تحضر تنظي��م 
»داع��ش« اإلرهابي منهجية جديدة في 
تعاطي��ه م��ع النس��اء، إذ اس��تغّل  كل 
صغيرة وكبيرة في محيطها، وكل ما تراه 
يخدمه��ا لتطّور النزع��ة األصولية التي 
نش��أت عليها والحفاظ على ديمومتها. 
ومن أجل تحقيق هذه النزعة األصولية 
التي تهدف إلى هندس��ة عوالم النساء 
في بوتقة المجتم��ع الذكوري الطاغي، 
يدفعان  ايديولوجي��ان  تص��ّوران  ثّم��ة 
»داع��ش« لتحقي��ق غايات��ه المعوجة، 
إذ يش��مل التص��ّور االيديولوجي األول 
آليات وس��لوكيات تقارب من النس��اء 
اللوات��ي يقع��ن ف��ي مناط��ق الخصم، 
الس��ّيما أن كن ينحدرن م��ن األقليات 
الديني��ة، وهنا تبرز قضية جواز س��بي 
النس��اء والفتيات من غير المس��لمات 
في زمن الحرب حتى لو كن في مرحلة 
الطفولة، وعلى ضوء هذا التصّور جرى 
النساء »اإليزيدات والمسيحيات«  سبي 

في الموصول وسنجار.

سبي نساء 
ولعل��ه كان من الافت في هذا الش��أن 
ذل��ك المنش��ور ال��ذي وّزع��ه تنظي��م 
»داع��ش« عل��ى عدد من مس��اجد في 
الرّق��ة والموصول يبيح س��بي النس��اء 

»المرت��ّدة« ف��ي زمن الح��رب، حيث 
المنشور أس��ئلة وإجابات حول  تضّمن 
ش��رعية بيعهن ومنحن هدايا للغير، مع 
إدراج التسعيرة الازمة. وكانت أسواق 
الرّق��ة والموص��ل وغيرها م��ن معاقل 
التنظي��م ف��ي العراق وس��وريا س��احة 
لتنفي��ذ هذا التص��ّور وفق م��ا أفادت 

العديد من الوثائق والشهادات.

ترسيخ نزعة 
أّم��ا التصور الثاني والذي يش��مل عاقات 

»داع��ش« داخلي��اً مع مجتم��ع المحيط، 
فكان أكثر ش��مواًل وتدّخًا سافراً من أجل 
إع��ادة بناء عوالم النس��اء بغرض توطين 
وترس��يخ النزعة المتش��ّددة بم��ا تواكب 
م��ع النظرة الذكورية المتزّمتة، فالحديث 
عن نس��اء يقمن بوظائف ما وراء الس��تار 
والطب��خ  »المجاه��دات«  واس��تقطاب 
والت��دّرب عل��ى الس��اح وإش��باع رغبة 
رجال »داعش« أصبح اليوم ضمن سلسلة 
الدعاية والترويج التي يقوم بها التنظيم.

 مخابرات نسائية 
ل��دى  محوري��اً  دوراً  النس��اء  وتلع��ب 
»داع��ش«، فه��ي إن لم تكن ف��ي القتال 
المناطق  ف��ي  الفعل��ي تك��ون مهمته��ا 
االس��تخبارية  المعلومات  لجمع  الحيوية 
والرعاي��ة الطبي��ة، ومراقب��ة ومط��اردة 
المجتمع النس��ائي عبر ما يس��مى كتيبة 
الخنس��اء التابعة لجهاز الحس��بة المالي. 
ولعل هذا الجهاز النس��ائي يلعب وظيفة 
المخاب��رات النس��ائية ف��ي تمرير جميع 
تصّورات »داعش« إلى عالم النس��اء في 

سوريا تحديداً، بدءاً من عمليات التفتيش 
اليومي خارج المنازل وصواًل إلى تعقيبهن 
داخل المن��ازل وفي الس��جون، وتقديم 
ع��روض للزواج م��ن مقاتل��ي »داعش« 
عنوًة بعدما فش��ل عناص��ر »المهاجرة« 
إقناع المجتمع المحل��ي بقبول طلباتهم 
في زواج م��ن الفتيات في الرقة وغيرها 

من المناطق المجاورة.

عروض زواج
المحلي��ون معلومات  النش��طاء  ونقل 

تفيد بأنه م��ع تزايد عمليات االعتقال 
الت��ي تتع��ّرض لها النس��اء م��ن قبل 
النس��اء  ب��دأت  الحس��بة،  دوري��ات 
النس��ائية  الكتائ��ب  ف��ي  العام��ات 
بتقدي��م العروض لل��زواج من عناصر 
التنظيم لمن هن عازبات خال فترات 
االعتقال، وتّم افتتاح مراكز خاصة لمن 
يرغ��ب بالزواج من عازب��ات وأرامل. 
ونش��رت صفحة »الرقة تذبح بصمت« 
تقري��راً مفّص��ًا توض��ح م��ن خال��ه 
»المهاجرة«  عناص��ر  اس��تغال  كيفية 
المدينة  المتفّش��ية ف��ي  الفقر  حال��ة 
ف��ي مقاب��ل الرفاهي��ة التي يعيش��ها 
التنظيم من  المنخرطون في صف��وف 
أج��ل تحقيق مرادهم ف��ي الزواج من 
الفتيات المحليات، عاوة على المهور 
العالي��ة الت��ي يعرضها أف��راد التنظيم 
مقابل الزواج، وانتشار المحسوبية في 
صفوف التنظيم، ما دفع العائات إلى 

توثيق الصات مع عناصر التنظيم.

تطبيق قوانين
الفتي��ات  الحس��بة  النس��اء  وتحض��ر 
من المجتم��ع المحلي بغ��رض إعداد 
عل��ى  ويش��رفن  والدع��م،  الطع��ام 
القوانين الصارمة التي وضعها التنظيم 
لحظ��ر االختاط بين الجنس��ين داخل 
واالجتماعية  التعليمي��ة  المؤسس��ات 
واالقتصادية، وتلك المتعّلقة بالمابس 
المحتش��مة، م��ع إل��زام منعه��ن من 
الس��فر إلى الخارج إال بوجود المحرم، 
وبالتال��ي فإّن عدم وجود النس��اء في 
الخط��وط األمامي��ة للقتال يس��تعيض 
عن��ه بمهام تجنيد األخري��ات، والقيام 
بحمات إغ��واء للفتيات عبر وس��ائل 

التواصل االجتماعي للزواج. 

»داعش« والنساء.. سبي وقتال من وراء ستار
ابتدع منهجًا مغايرًا لرؤى سابقيه في طريق التطّرف

يافعات في براثن »داعش«

»داعش« يجند النساء في مهام متنوعة 

قالت مؤسسة كويليام بلندن في دراسة منشورة 
منذ فترة، إّن »داعش« يستخدم مواقع التواُصل 
االجتماعي، مثل »تويتر«، »فيسبوك«، »إنستغرام«، 
»يوتي��وب«، كمنّصات لتجني��د ُمقاتلين من أوروبا 
الغربية، وهو ما جعل التنظيم يحّقق نجاحًا في 
طري��ق تجني��د النس��اء الغربيات، والذه��اب إلى 
س��وريا حتى تصبح عضوة ناش��طة، وم��ن ثّم يتم 
اس��تخدامها للوصول إل��ى أصدقائها في العالم، 
وإقناعه��ن باالنضم��ام إل��ى التنظي��م اإلرهاب��ي. 
وأش��ارت "كويلي��ام"، إل��ى أّن معظ��م م��ن تتراوح 
أعماره��ن بي��ن 13 إلى 26 عامًا، يس��افرن عادة 
إل��ى تركي��ا ويعبرن الحدود إلى س��وريا، للقاء من 
تحدث��ن إليهن من »داع��ش«، وغالب��ًا يتم تزويج 
الفتي��ات لمقاتل��ي »داعش«، وَم��ن ترفض ُتقتل 
أو يت��م اغتصابها أو تصبح جارية، ومن تنجح في 

الفرار، ال تستطيع العودة إلى ديارها.

منّصات تجنيد

تدفّقن على سوريا من كل مكان، فتيات رأين في مجاورة متطّرفي »داعش« غاية تستحق العناء، بعضهن 
كّن يعلمن في أي طريق سيسرن، وأّن ما ينتظرهن ليس مجرد مساعدة جرحى، وأخريات لم يتوّقعن 

أن يسقطن في الجحيم. يافعات في مقتبل العمر وقعن في براثن »داعش«، غرر بهن واستغّلهن التنظيم 
المتطّرف جنسياً إلرضاء مقاتليه، تحت اسم »جهاد النكاح«، فاستحالت األماني كوابيس، في سوق نساء 

تستغل فيه المرأة، وتمتهن فيه كرامتها وإنسانيتها.  ولعل تعّطش بعضهن لمكان ال يشعرن فيه باإلقصاء 
الذي يعانين في مجتمعاتهن، قادهن إلى الوقوع في براثن »داعش«، الذي أذاقهن متطّرفوه الويات، 

فلم تجد الكثيرات منهن بّداً من الرجوع إلى بلدنهن يجرجرن أذيال الخيبة والعار، بعضهن من تحمل في 
بطنها ذكرى من التجربة المّرة، وأخريات أصبن بأمراض قاتلة.

نساء »داعش« َلْسن ضحايا وحماستهن تضاهي الرجال

كشفت دراس��ة عن أن »النساء الغربيات 
اللوات��ي يلتحقن بتنظي��م »داعش« لهن 
األيديولوجي��ة المتحمس��ة نفس��ها لفكر 
التنظي��م تمام��اً كالرج��ال، م��ا يوج��ب 
اعتبارهن خطرات ولس��ن ضحايا، مضيفة 
أن »النس��اء اللواتي توجه��ن إلى العراق 
وس��وريا ويقدر عددهن بنحو 550 امرأة 

سيتزوجن وينجبن ويؤسسن عائلة«.

عالم عنيف 
وق��ال روس فريني��ت خبي��ر ش��ؤون 
التطرف في معهد الحوار االستراتيجي، 
الذي ش��ارك ف��ي إعداد الدراس��ة، إن 
»اإلخ��اص للقضي��ة قوي ل��دى هؤالء 
النس��اء كما ه��و لدى الرج��ال تماماً«، 
مش��يراً إل��ى أن م��ا يقلق ه��و أنه مع 
هزيمة »داعش« المتوقعة، فإّن أعداداً 
متزايدة من هؤالء النساء سينتقلن من 
عالم االس��تقرار المنزلي، الذي يعشنه 

اآلن إلى عالم أكثر عنفاً.
األس��تاذة  هاكبي��ري  جي��ن  وقال��ت 
المش��اركة في كلي��ة الحقوق في جامعة 
دوك المتخصص��ة ف��ي ش��ؤون النس��اء 
ومكافحة التطرف: »كنا ننظر إلى النساء 
من منظور أنهن ضحايا ولس��ن إرهابيات 
محتمات، وغض صانعو السياس��ة النظر 
عن اإلرهاب النس��ائي وقللوا من ش��أنه، 
س��واء من حيث الدواف��ع لانضمام إلى 

التنظيم أو األدوار التي يلعبنها هناك«.

شعور اغتراب 
وأبان��ت أن »العدي��د م��ن النس��اء يتركن 
الدول الغربية بسبب شعورهن باالغتراب، 
والقي��ود الت��ي تف��رض عل��ى حريتهن في 
ممارس��ة عقيدتهن، وينجذب��ن إلى تنظيم 
المغام��رة  روح  م��ن  بداف��ع  »داع��ش«، 
والحماس ويكون دوره��ن الرئيس، إضافة 
إل��ى كونهن زوج��ات وأمهات، هو رس��م 
ص��ورة للعالم الخارجي عن الحياة اليومية 
في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، 

من خال ما ينش��رنه عل��ى مواقع التواصل 
االجتماع��ي، الت��ي تبث تس��جيات فيديو 
عنيفة مع صور لهن وهن يعددن الطعام«. 
وأردفت هاكبيري: »إنهن مهمات من حيث 
إعادة رس��م صورة »داع��ش« كونه تنظيماً 

أقل إرهاباً، وجزءاً من بناء دولة«.
وكت��ب الكثي��ر ع��ن الش��ابات اللواتي 
س��يصبحن »عرائ��س لإلرهابيي��ن«، ولكن 
الرواي��ة الس��ائدة أن ه��ؤالء النس��اء هن 
ش��ابات س��اذجات جذبهن الحماس تخفي 

ق��وة معتقداتهن وحماس��هن أليديولوجية 
فريني��ت  وراق��ب  المتط��ّرف.  التنظي��م 
وزم��اؤه الباحث��ون مئ��ات النس��اء على 
مواق��ع التواصل االجتماعي، إال أنهم ركزوا 
في الدراس��ة عل��ى 12 امرأة من النمس��ا 
وبريطانيا وكندا وفرنس��ا وهولندا يعش��ن 
م��ع تنظيم »داعش« في العراق وس��وريا، 
وبعض هؤالء النس��اء أعربن عن موافقتهن 
عل��ى عمليات قط��ع الرأس الت��ي ينفذها 

اإلرهابيون.

التنظيم اإلرهابي يوّزع 
منشورات تبيح سبي 

النساء في زمن الحرب 
مع إدراج تسعيرة 

بيعهن

دور محوري للنساء 
في جمع المعلومات 

االستخبارية والرعاية 
الطبية ومطاردة 
المجتمع النسائي 

تقديم عروض للزواج 
من عناصر التنظيم 

لمن هن عازبات خالل 
فترات االعتقال
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أقصى محمود أخطر المطلوبين على قائمة المخابرات البريطانية

رغم نش��أتها ف��ي عائلة مترف��ة ومرفهة في 
غالسكو، وارتيادها أفضل المدارس والمجتمع 
المخمل��ي في بالده��ا، انتهى األمر بالش��ابة 
أص��ل  م��ن  االس��كتلندية  محم��ود  أقص��ى 
باكستاني، لتكون رئيسة إحدى فرقة »داعش« 
النس��ائية في الرقة الس��ورية، ومشرفة على 
غرف التنظيم الش��رعية الت��ي تعج بالجواري 
األيزيدي��ات، وف��ق م��ا أورد تقري��ر خ��اص 
لصحيفة الس��تامبا اإليطالية على موقعها عن 
دور أقص��ى في رب��ط الصلة بي��ن الغربيات 

والمقاتلين المنتمين للتنظيم.
وكش��فت الصحيفة ت��وّرط أقصى في هروب 

المراهقات البريطانيات الثالث هذا األس��بوع 
ب�»المعس��كرات  والتحاقه��ن  بيوته��ن  م��ن 
الجنس��ية الش��رعية« ل�»داعش« ف��ي انتظار 
زفه��ن إل��ى متطّرف��ي التنظيم، اس��تناداً إلى 
مصادر م��ن المخابرات واألم��ن الداخلي في 

لندن.
وتقول الصحيفة ف��ي تقريرها عن أقصى، إّن 
»المخاب��رات البريطاني��ة توصلت إلى حقيقة 
مفادها ت��وّرط ابنة العب الكريكت الش��هير 
الس��ابق، في تس��فير المراهقات البريطانيات 

نحو سوريا«.
وبع��د أن كان��ت الش��ابة االس��كتلندية التي 

بلغت العش��رين من العمر منذ فترة قصيرة، 
الخيالية، اس��تبدلت  مولعة بعالم المغامرات 
قص��ص وأف��الم عالم »ه��اري بوت��ر« و»ذي 
هانغ��ر غايمز« بعال��م البغ��دادي وجماعته. 
وتحت االس��م الحركي الجدي��د الذي اختارته 
لنفسها »أم ليث«، كلف زعيم التنظيم الشابة 
البريطاني��ة  باإلش��راف على كتيبة الخنس��اء 
النسائية، المس��ؤولة عن إدارة النشاط القذر 
المعتم��د م��ن قب��ل التنظيم والذي تش��رف 
»أم ليث« عل��ى إدارة الج��واري األيزيديات 
المختطف��ات ف��ي العراق، المقيم��ات به في 

انتظار بيعهن أو تزويجهن.

وإل��ى جان��ب دوره��ا الميداني ف��ي الرّقة، 
تضطل��ع ب��دور ال يق��ل خطورة، م��ا فتح لها 
لمج��ال لتحت��ل مكان��اً ممي��زاً عل��ى قائم��ة 
المخابرات  ل��دى  المطلوبين خط��ورة  أكث��ر 
البريطانية، وذلك بسبب نشاطها على شبكات 
التواصل االجتماعي ومس��اهمتها النشيطة في 
التروي��ج لخطب البغ��دادي وأدبيات التنظيم 
ووثائق��ه، كما يب��رز بعد نجاحه��ا في تجنيد 
ث��الث مراهقات بريطاني��ات للحاق بالتنظيم 
بغرض تزويجهن من مس��ّلحي التنظيم، رغم 
أن أعمارهن ال تتجاوز 16 عاماً. لندن - البيان

تجنيد

كتائب نسائية و»جهاد النكاح« دور سبايا ومستضعفات التنظيم

»الداعشيات« أسيرات ثنائية المقاتالت والجواري

القاهرة - دار اإلعالم العربية

تتباي��ن نظ��رة تنظيم داع��ش اإلرهابي 
للنس��اء، فه��ّن إما مقات��الت في صفوفه 
يحظي��ن بمكان��ة متمي��زة ويمك��ن أن 
يفاوض م��ن أجلهن أعداءه على غرار ما 
حدث مع العراقية س��اجدة الريش��اوي، 
الت��ي أعدمته��ا الس��لطات األردنية بعد 
قيام »داعش« بحرق الطيار الكساس��بة، 
أو مس��تضعفات يؤخذن سبايا أو جواري 
للمتعة واألعمال المنزلية كما يجري مع 
العراق  النس��اء األيزيديات ف��ي  معظم 

وسوريا.
ورصد تقري��ر حديث لصحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، قيام التنظيم بتأس��يس 
كتيبتي��ن للنس��اء تحم��ل األولى اس��م 
»الخنس��اء«، والثانية اسم »أم الريحان«، 
مهمتهم��ا القي��ام بتفتيش النس��اء على 
الحواجز، وش��رح تعاليم اإلسالم للنساء 

وتوعيتهن على كيفية التقيد بها.

شروط التحاق
ووضع »داعش« شروطاً لاللتحاق بكتائبه 
النس��ائية، م��ن ضمنها أن تك��ون الفتاة 
عزباء وأاّل يق��ل عمرها عن 18 عاماً وال 
يزيد على 25، ويحرص التنظيم اإلرهابي 
على دفع أجور مجنداته كل ش��هر بمبلغ 

ال يتجاوز 200 دوالر.
كما رص��د التقرير تزايد عدد النس��اء 
المنخرط��ات ف��ي القت��ال ف��ي صفوف 

انضمامه��ن  أن  العتقاده��ن  »داع��ش« 
س��يجعلهن محّصن��ات ض��د االعتداءات 
والعنف، وأنه سيعطينهن موقع قوة على 
س��ائر النساء، وس��يعزز ثقتهن بأنفسهن 

وبأنهن على قدم المساواة مع الرجل.

أخطر 7 نساء
وحصر التقرير أش��هر 7 نساء في صفوف 
»داع��ش« وهن: التوأمت��ان البريطانيتان 
س��لمى وزه��رة وهما صوماليت��ا األصل، 
بريطانيتا الجنس��ية، واللتان تلقيتا تدريباً 

مكّثف��اً على اس��تخدام القناب��ل اليدوية 
وبنادق كالش��نيكوف، أما الثالثة فهي »أم 
المق��داد« والت��ي ُتعرف ب�»أميرة نس��اء 
داع��ش«، وه��ي المس��ؤولة ع��ن تجنيد 
الفتيات والس��يدات، والرابع��ة هي »أم 

مهاجر«، المس��ؤولة عن كتيبة »الخنساء« 
في الرّقة بسوريا.

ن��دى معي��ض  الخامس��ة فه��ي  أم��ا 
القحطان��ي أول مقاتلة س��عودية تنتمي 
ل� »داعش«. والسادس��ة ه��ي »أم ليث« 
المهاجرة من إنجلترا لسوريا، وأخيراً »أم 
حارثة« التي تمتلك صفحات على مواقع 
باإلنجليزية،  وتكتب  االجتماعي  التواصل 
كم��ا أنها عض��وة بكتيب��ة »الخنس��اء«، 
وتحرص أم حارثة على نشر صور انتصار 
»داع��ش« واس��تيالئه عل��ى مناطق في 

سوريا.

نساء مستضعفات
في المقابل، كان المشهد األكثر بروزاً هو 
التهميش واالس��تضعاف، فظهرت مالمح 
وج��ود الم��رأة بق��وة م��ع الحديث عن 
ما س��مي »جهاد النكاح« وهو اس��تغالل 
المرأة جنس��ياً من قبل المحاربين، فضاًل 
ع��ن بيعها في األس��واق وبع��ث تجارة 

الرقيق.

مخالفة دين
ف��ي الس��ياق، ق��ال الباحث في ش��ؤون 
الح��ركات اإلس��المية هش��ام النجار، إن 
»وضع المرأة ف��ي التنظيمات المتطرفة 
مثل »داعش« ال عالقة له بالدين اإلسالمي 
الحنيف، مش��يراً إل��ى أن »نظرة تنظيم 
»داع��ش« للمرأة ال ترتق��ي إلى ما نص 
علي��ه القرآن الكريم، بل تعامل كس��بية 
ووسيلة للمتعة، فضاًل عن استغاللها فيما 
يسمى جهاد النكاح، كما أن التنظيم أعاد 
منط��ق ملكة اليمين، فض��اًل عن إبعادها 

عن كل أساليب الحكم والشورى«.
وأض��اف النج��ار ف��ي تصريح��ات ل� 
»البي��ان«، أن��ه »ال يمكن إغف��ال وجود 
دور أق��وى للم��رأة في التنظي��م، ويأتي 

في إطار تدريب النس��اء األخريات على 
حمل الس��الح وتفكيك وتفخيخ العبوات 
الناس��فة، وحمله��ا بناء عل��ى أمر األمير 
دون اعتراض«، مش��يراً إل��ى أن »دورها 
في التنظيم الهيكلي أيضاً هو االس��تعانة 
بها في حالة العجز في الجنود والمنفذين 
للعمليات، فاألس��اس ف��ي العمليات هم 
الرجال، لكن يتم تدريب النساء لالستعانة 
به��ن أثن��اء الح��روب والعج��ز في عدد 
الجنود«. وبش��أن وسائل استقطابهن قال 
النجار: »يتم اس��تقطاب نس��اء »داعش« 
ع��ن طري��ق وس��ائل اإلع��الم المتطورة 
التنظيم بص��ورة كبيرة  والتي يس��تغلها 
ومتطورة من خالل عناصر محترفة، ويتم 
رص��د مبالغ مالية كبي��رة«، الفتاً إلى أن 
»أغلب النس��اء في »داع��ش« من غرب 

أوروبا وشبه الجزيرة العربية«.

عقوبة العض
بدوره، أشار الباحث في شؤون الحركات 
اإلس��المية أحمد ب��ان، إل��ى أن »تنظيم 
»داعش« اس��تغل ش��ريحتين هما النساء 
واألطفال لتنفي��ذ عمليات ومهام معينة، 
وبالنسبة للنساء فيتم استخدامهن لتنفيذ 
ما يسمى »الحس��يبة« وهي الرقابة على 
م��دى الت��زام النس��اء في أماك��ن وجود 
الدولة المزعومة بالزي الشرعي الرسمي 
المق��رر، فض��اًل ع��ن إعطائه��ن المه��ام 
القيادية في إطار النساء أيضاً، حيث يتم 
تطبي��ق عقوبة »العض« لمعاقبة النس��اء 

على األخطاء«.

استقطاب
وتابع بان في تصريحات ل� »البيان« قائاًل: 
»فضاًل عن أن دورهن أيضاً هو استقطاب 
عناصر نسائية جديدة للتنظيم من خالل 
مواق��ع التواصل التي وص��ل عددها إلى 
12 أل��ف موقع تابع ل� »داعش«، وأغلبها 
يتحدث عن المش��اكل األس��رية واألمور 
التي تهم النس��اء لس��هولة استقطابهن«. 
وأك��د ب��ان أن »المرأة ف��ي »داعش« ال 
يوج��د لها أي عالق��ة بالوظائف القيادية 
ف��ي التنظيم، أي الوظائ��ف ذات المهام 
الحيوي��ة والتي لها عالق��ة بتحديد مصير 

التنظيم أو العمليات وغيرها«.

سبايا وجواٍر
في س��ياق آخر، قال الباحث في ش��ؤون 
الح��ركات اإلس��المية س��امح عي��د، إن 
»التنظيمات المتطرفة تعتمد على أفكار 
محرف��ة وال تس��تند إلى تعالي��م الدين 
اإلس��المي في كل جوان��ب األمور ومنها 
مل��ف المرأة أيض��اً«. وأض��اف عيد في 
تصريح��ات ل� »البي��ان«، أن »دور المرأة 
ف��ي التنظيم يعد دوراً هامش��ياً، وال يتم 
إس��ناد أي مه��ام لها، فهي ال تفقه ش��يئاً 
بحس��ب الفكر التكفيري، ويتم استغاللها 
فقط من الناحية الجنسية، وهو ما يفسر 
بعث جهاد النكاح والس��بايا والجواري«، 
الفتاً إلى أن »ه��ذا ال يمنع أن لها مهاماً 
أخ��رى في إطار المن��زل والمهام الطبية 
للنس��اء أيض��اً، والتثقيفي��ة والتعليمي��ة 

للنشء الصغير والنساء من مثيالتها«.

ي��رى مدير مركز مراجعات اإلس��ام السياس��ي 
»داع��ش«  ف��ي  الم��رأة  أن  الزعفران��ي،  خال��د 
كي��ان هامش��ي ويتم النظ��ر لها بص��ورة دونية 
م��ن  تح��ط  مهين��ة  بص��ورة  معاملته��ا  وتت��م 
يقه��ر  اإلرهاب��ي  التنظي��م  أن  مبين��ًا  قدره��ا«، 
النس��اء بإخضاعهن ألعمال دنيئة، ال سيما مع 
ممارسات »داعش« الدموية، والسلوك العنيف 

المبالغ فيه.
وأش��ار الزعفران��ي ف��ي تصريحات ل��� »البيان«، 
إلى أن انتشار ما سمي جهاد النكاح فتح الباب 
لع��ودة ممارس��ات قديم��ة مث��ل مل��ك اليمين، 
الفت��ًا إل��ى أن »الم��رأة ف��ي »داع��ش« ال دور لها 
ف��ي تول��ي المه��ام أو المناص��ب القيادية، فهي 
تح��ت إم��رة الرج��ال. وأوض��ح الزعفران��ي أن 
عملي��ة التجني��د تتم عن طريق نس��اء أيضًا أو 
رج��ال، وأن أغل��ب األماك��ن التي تحض��ر منها 
نس��اء »داع��ش« ه��ي دول االتحاد الس��وفيتي 

وأوروبا الشرقية، وكذلك أميركا الجنوبية.

كيان هامشي

 ℇ₇ ₂₇‶ت‶℅
‹ا⁇ دا₁

بيروت - وفاء عواد

»ريتويت« ع��ن جهاد النكاح نش��رها مؤّخراً 
وكان��ت تداولته��ا مواق��ع إخبارّي��ة بعنوان: 
»غرفة خاصة للنكاح الش��رعي«، كانت كفيلة 
باتهام الكاتب والمخرج اللبناني ش��ربل خليل 
بإث��ارة النعرات والنيل م��ن الوحدة الوطنية، 
كونه نش��ر صورة عبر حس��ابه على »تويتر« 
لش��ابة تغّطي جس��دها من األعلى وتكش��ف 
عن س��اقيها، أثناء جلوس��ها على سرير مغّطى 

بعلم »داعش«. 
وكان��ت الصورة التي نش��رها خليل أثارت 
موجة اعتراض��ات، واس��تند المعترضون إلى 
أّن خليل تعّمد اإلس��اءة من خالل اس��تخدام 
صورة معّدلة بواس��طة »فوتوش��وب«، وبعد 
إعالن دار الفتوى نّيتها مقاضاة خليل، انطلقت 
حملة تضامنّية مع��ه على »تويتر«، انضّم  لها 
إعالمّي��ون، ع��ّدوا الدع��وى عليه أم��راً يمّس  
بحرّي��ة التعبير، خصوصاً أّن الصورة المش��ار 

إليها كانت تهدف للس��خرية م��ن أحد أوجه 
التطّرف، وليس من الدين.

وتف��رض ه��ذه الحادثة وتبعاتها بحس��ب 
إجماع مصادر إعالمّية مناقش��ة حرية التعبير، 
الس��ّيما عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
والتنّب��ه م��ن الوق��وع في ف��ّخ »داعش« عبر 
الدفاع عن الجماع��ات المتطّرفة تحت عباءة 
حماية الدين اإلس��المي، وذلك من بّوابة كون 
إعادة نشر تغريدة »جهاد النكاح« تقع حكماً 

ضمن النقد السياسي ال الديني.

أسئلة وهواجس
ومن بّوابة هذه القضية التي تكتس��ب أبعاداً 
عّدة، فإّن اللبنانيين ليس��وا بمنأى عن هاجس 
طرح األسئلة المتعّلقة بالظاهرة الغريبة التي 
طفت على س��طح األح��داث، عندما انضّمت 
نس��اء عدي��دات م��ن دول عربية وآس��يوّية 
وأوروبّية كثيرة إل��ى صفوف »داعش«. ومن 
هذه األسئلة المرتبطة ب�»الداعشّيات«: لماذا 
تهب النساء أنفس��هّن ألعضاء التنظيم؟ كيف 

يتّم استقطابهّن وما هو دورهّن؟ كيف يتحّول 
ذل��ك الكائن الرومانس��ي الحالم إلى إنس��ان 
شرس يحمل السالح ويقتل؟ لماذا تنضم نساء 
أخري��ات أوروبيات ويترك��ن الحياة المنعمة 
المرفهة، لالنضمام إل��ى تنظيم إرهابي يهين 
الم��رأة ويغتصبه��ا ويه��در أبس��ط حقوقه��ا 

اإلنس��انّية؟ كي��ف ُتس��تغّل الم��رأة في هذه 
التنظيم��ات؟ وهل يمك��ن أن تحدث موجات 

هجرة نسائية عالمية صوب لبنان أيضاً؟.

صورة داعشيات 
تكون حياتها عادية، قبل أن يلبس��ها التطّرف 

وتظهر بالنقاب الذي ينتهي بها إلى اإلرهاب، 
ه��ذه هي ص��ورة »الداعش��ّية«، أما موضوع 
التب��ّدل ف��ي حياته��ا، بحس��ب المختّص في 
شؤون الحركات الس��لفّية الجهادّية د. محمد 
عّل��وش، فهو هو نتاج عملية »غس��يل دماغ«، 
ويعزو هذه العملية لفشل السياسات العربّية 
والدولّي��ة في مقاومة جذور التطّرف، وغياب 
خط��اب دين��ي مس��تنير واس��تراتيجّية دينّية 
تنويرّية تقوم عل��ى مراجعة عميقة لمنظومة 
الفك��ر الدين��ي. أم��ا ظاهرة »غس��ل أدمغة 
ذوات  األص��ل األوروب��ي فتع��ود برأيه إلى 
ضعف الثقافة اإلس��المّية لدى هذه الشريحة 
م��ن الن��اس، عدا ع��ن ظروفه��ّن االجتماعية 
واالقتصادّية، فُتحش��ى أدمغتهّن بأفكار تحّض  

على القتل واإلرهاب.
من جهته، ي��رى األخّصائي في علم النفس 
العي��ادي والتوجيه العائل��ي د. جاد حّداد، أّن 
»اس��تخدام حواف��ز دينّية وطائفي��ة، عادًة ما 
يت��ّم العمل على الدوافع الخفّية الالش��عورّية 
لالنتحارّي��ات، واس��تغالل حاج��ات اقتصادية 

واجتماعية وسياس��ية، وفي أحيان أخرى يلجأ 
المتطّرف��ون إلى تجنيد الش��بان عبر تخصيص 

فتيات لهّن، تحت مسّمى »جهاد النكاح«.

أسباب ودوافع
وم��ن العموميات إل��ى الخصوصيات، يش��ير 
المختّص  في علم االجتماع د. أنطوان مس��ّرة 
إلى أس��باب ودوافع عّدة وراء انضمام النساء 
ل� »داعش«، ومنها: أواًل الش��خصية المرتبطة 
غالباً بالنساء السوريات والعراقّيات، واللواتي 
يجْدن أن االنضم��ام الحّل األمثل لالنتقام من 
ظروف قاسية تعّرْضن لها، ثانياً الطائفّية التي 
تدفع بعضهّن للقتال إلى جانب »داعش« من 
باب الدفاع ع��ن طائفتهن، ثالثاً، األيديولوجيا 
التي تتمثل في »الجاذبية« الفكرية الموجودة 
في الفكر »داعش«، رابعاً الظروف االجتماعية 
إذ تواج��ه العدي��د م��ن النس��اء المس��لمات 
ف��ي المجتمع��ات الغربية حال��ة اغتراب في 
مجتمعاتهّن، ما يدفعهّن إلى الس��فر لاللتحاق 

ب� »داعش«، ال يشعْرن فيها بأي اغتراب.

ي��رى بع��ض المتخّصصين بش��ؤون اإلرهاب، أّن 
دور الم��رأة كعنص��ر مس��تقِطب لإلرهابيي��ن عبر 
ش��بكات التواصل االجتماعي ُيعتبر دورًا محوريًا 
لانخ��راط   المرّش��حات  إن  إذ  »داع��ش«،  ل��دى 
ب��ل  صدف��ة،  مح��ض  اختياره��ّن  يك��ون  ال  في��ه 
وف��ق االهتمام��ات الت��ي يظهرنه��ا، الس��ّيما عل��ى 

»فيسبوك. 

وباالس��تناد إلى الوثيق��ة التي أصدره��ا »داعش« 
أّخي��رًا، يتضح طبيعة ال��دور الذي يجب أن تلعبه 
الم��رأة في التنظي��م من خال معيش��تها اليومية، 
إذ يش��ّدد د. نس��يب حطيط على ضرورة العمل 
عل��ى تأس��يس مقاومة ثقافية ف��ي مواجهة منهج 

التكفير ودعم الحوار الديني واإلنساني.

دور محوري

عالم اجتماع: فتيات يجدن االنضمام للتطّرف الحل األمثل  لالنتقام من ظروف قاسية

»غسيل الدماغ« طريق التنظيم اإلرهابي  إلى مخادع النساء

باحث: التنظيمات 
 المتطرفة تعتمد

 على أفكار محّرفة
وال تستند إلى تعاليم 

اإلسالم
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ذك��رت باحث��ة أميركي��ة متخّصص��ة ف��ي 
شؤون المرأة والعنف الجنسي، أّن »هناك 
حاجة ملّح��ة لفهم حقيقة دوافع النس��اء 
المنضمات ل� »داعش« من أجل القتال في 
صف��وف التنظيم اإلرهاب��ي. وقالت نيمي 
غوريناث��ان األس��تاذة ف��ي كلية »س��يتي« 
بنيويورك وأخصائية شؤون المرأة والعنف 
الجنس��ي: »في األصل لم تكن هناك نساء 
ف��ي التنظيم، كما هو الحال في الكثير من 
التنظيمات المشابهة، ولكنهم أحّسوا الحقا 
بأهمية وجود نس��اء في صفوفهم وشّكلوا 
كتيبة نس��ائية بالكامل وهذه الكتيبة تقوم 

بالعديد من المهام وبعض النساء يشاركن 
في القتال على الخطوط األمامية«.

وتابعت الق��ول »الدعوة إلى القتال قادرة 
عل��ى اجت��ذاب المتطّوعات، ففي فرنس��ا 
أظهرت اإلحصائي��ات أن 45 في المئة من 
الذي��ن يخّططون لالنضمام إلى داعش هن 
من النس��اء، كما أن هناك نساء يدرن هذه 
الكتيبة ويقمن بنشر مواد دعائية للترويج 

لها«.
وح��ول كيفية انجذاب النس��اء في الغرب 
إل��ى الخط��اب الدين��ي ل� »داع��ش« على 
الرغ��م م��ن تعارض��ه مع حق��وق المرأة، 

أّك��دت الباحث��ة أّن »المنضم��ات للتنظيم 
يدركن أّن المعركة ال تتعلق بحقوق المرأة 
ب��ل بقضية قي��ام الخالف��ة، وبالتالي فهن 
يدخل��ن من أجل الصراع السياس��ي، وهذا 
أم��ر ال يفهمه الكثيرون، والنس��اء اللواتي 
يذهب��ن إلى داعش يبحث��ن عن أمور، من 
بينها األم��ان، ألنهن يش��عرن أّن هويتهن 
مهّددة«.  واشنطن �� الوكاالت

باحثة أميركية تشرح دوافع إعجاب الغربيات بالتنظيمات اإلرهابية
تحليل

تونس - البيان

لعل التحّوالت التي عرفتها حياة بومدين 
تعتب��ر نموذجاً لالنق��الب الذي يمكن أن 
تعيش��ه واحدة م��ن نس��اء »داعش«، إذ 
أش��ارت التقارير بعد حادثة شارلي ايبدو 
يناي��ر الماضي، أّنه وعق��ب وفاة والدتها 
في 1994 اس��تمر والدها محمد بومدين 
ف��ي العمل موصل طلبيات واهتم برعاية 
بع��ض م��ن أوالده، بينما غ��ادر آخرون 
المنزل ووضع البقية تحت وصاية مصالح 

المساعدة االجتماعية.

لقاء إرهابيْين
ووف��ق صحيف��ة »لوموند« ب��دأت حياة 
بومدين بارت��داء النقاب في مايو 2009، 
كوليبال��ي  بأمي��دي  التق��ت  أن  بعدم��ا 
وعاش��ت معه عالقة خارج إطار الزواج، 
ثم اس��تقالت من عمله��ا كأمينة صندوق 
ف��ي أحد المحال التجارية قبل أن يتزوجا 
في العام نفس��ه، ليقبض عل��ى كوليبالي 
ويحكم عليه بالسجن 4 سنوات لمحاولته 
تهريب إرهابيين من سجن لتنفيذهم في 

2005 هجمات »مترو باريس«.
وكش��فت صحيف��ة »ذا إندبندين��ت« 
البريطاني��ة أن��ه بينم��ا كان كوليبالي في 

الس��جن كان��ت حي��اة تنتظره في ش��قة 
بباري��س، مضيف��ة أن كوليبال��ي التق��ى 
باإلخوة كواش��ي في الس��جن خالل هذه 
الفت��رة وعند خروجه انتق��ل للعيش مع 
حياة في شقة واحدة، فيما كانت بومدين 
على اتصال دائم مع زوجة أحد الشقيقين 
كواشي، إلى درجة اتصلت بها هاتفياً 500 

مرة العام الماضي.

تدّرب
»بومدي��ن  أّن  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
وكوليبال��ي قاما برفقة ش��ريف كواش��ي 
وزوجت��ه بزي��ارة الفرنس��ي م��ن أص��ل 

جزائ��ري جمال بيغال، عض��و »القاعدة« 
وس��ط فرنس��ا 2010، وهن��اك ف��ي مقر 
إقامته الجبرية كان��ت تتدّرب حياة على 

الرماية.
وأّك��دت بومدي��ن الت��ي تحمل اس��ماً 
حركي��اً وه��و »أم بصي��ر« المهاجرة في 
حدي��ث لمجل��ة »داب��ق« الص��ادرة عن 
تنظي��م »داع��ش« أّن كوليبالي »أبوبصير 
اإلفريقي« أجرى الترتيبات لس��فرها إلى 
تركيا ومنها إلى س��وريا قبل إقدامه على 
عملية الهجوم بأيام، وقالت في إجابة عن 
سؤال حول مشاعرها بعد الوصول سالمة 

أّنها تشعر بسعادة غامرة.

تقلبات حياة مصّبها »داعش«

بومدين.. عالقة خارج 
الزواج وتدريب 

على الرماية في منزل
عضو »القاعدة« 

 ℇ₇ ₂₇‶ت‶℅
‹ا⁇ دا₁

عندما تختار الفرنسيات طريق العنف

من فرنسا إلى سوريا تحت راية التطرف

باريس - لينا خالد

حي��اة بومدين، فرنس��ية ش��ابة، س��مراء 
وجميلة ف��ي ال�26 من عمرها، قبل 2009 
كانت كغالبية بنات جيلها من الفرنس��يات 
م��ن أصل عرب��ي تعي��ش عل��ى الطريقة 
الغربية: سهرات مع األصدقاء، بحر ومايوه 
س��باحة خالل الصيف، وعشق شبابي عابر 
بي��ن الحين واآلخر.. حي��اة بومدين اليوم 
اإلرهابية المطلوبة رقم واحد لدى أجهزة 
األمن الفرنس��ية غداة هجم��ات إرهابية 
ضرب��ت فرنس��ا وكانت األعن��ف منذ 50 

عاماً.
مثل حي��اة بومدين عش��رات أخريات 
بفرنس��ا، هج��رن حياته��ن العادي��ة ف��ي 
المجتم��ع الفرنس��ي الغرب��ي ليتوجه��ن 
إلى العراق وس��وريا حي��ث تعيش المرأة 
المس��لمة حس��بهن تحت كن��ف الخالفة 
اإلس��المية من دون قيود قوانين علمانية 
وال أح��كام جمهورية أو ضغوط اجتماعية 
ليص��رن بعدها ذراع��اً لتنظيمات إرهابية 

على رأسها »داعش«.
فمن��ذ ظه��ور التنظي��م اإلرهاب��ي في 
الس��احة الدولية في 2014 وتزعمه إقامة 
»دولة إس��المية« ال يمر ش��هر واحد حتى 
تكشف وسائل اإلعالم الفرنسية واألوروبية 
أن فتيات فرنسيات وأوروبيات، قاصرات 
وجامعيات، التحقن بالتنظيم اإلرهابي في 
س��وريا والعراق بعدما تمك��ّن من اجتياز 
المناف��ذ التركية بفضل جوازات س��فرهن 
األوروبية التي تس��مح له��ن بالتنقل بكل 
حري��ة من دون تأش��يرة س��فر أو تصريح 

بالمرور.
المخابرات الفرنسية كانت تعرف جيداً 
ومنذ س��نوات حياة بومدي��ن المقربة من 
التي��ارات الجهادية من��ذ التقائها وزواجها 
بمنف��ذ هجوم المتجر اليه��ودي بالضاحية 
الباريس��ية ف��ي التاس��ع من يناي��ر، لكنها 
أفلت��ت من قبضته��ا، لتظهر مج��دداً بعد 
تنفي��ذ الهجمات، حالها حال الكثيرات من 
»نس��اء داعش« الفرنسيات اللواتي يعشن 
متخفيات في المجتمع الفرنس��ي إلى أن 
يقررن االنتقال إلى الضفة األخرى وتنفيذ 

عمليات إرهابية على التراب الفرنس��ي أو 
الهجرة إلى أرض »الدولة« للجهاد هنالك.

المجتمع الفرنسي مصدوم
تعتب��ر المجتمع��ات الغربي��ة، بم��ا فيها 
المجتمع الفرنس��ي منذ الق��دم أن المرأة 
وخاصة المس��لمة منها كانت دوماً ضحية 
المتطرفي��ن واألصوليي��ن، لتصطدم اليوم 
بواقع آخر حيث ترى بعض بناتها وفتياتها 
اللوات��ي ول��دن تحت حضنه��ا وكبرن في 
مدارس��ها وأحيائها متش��بعات بهذا الفكر 

المتط��رف وتس��وقن ل��ه بنف��س العنف 
والحدة.

ففي مقال نش��رته جريدة »لوفيغارو« 
عل��ى موقعه��ا االلكتروني ف��ي 20 يناير 
الماض��ي، كش��فت في��ه ع��ن إحصائيات 
الفرنس��ية  االس��تخبارات  داخلية ألجهزة 
بين��ت أن العدد اإلجمالي للفرنس��يين أو 
المقيمين في فرنسا المرتبطين بجماعات 
جهادي��ة ارتفعت من 555 في يناير 2014 
إلى 1281 ف��ي 16 يناير 2015، مس��جلة 
ارتفاعاً بل��غ 130 في المئة في ظرف عام 

واحد، ما يجعل من فرنس��ا أكبر »مصدر« 
للمتطوعين األوروبيين للجهاد في س��وريا 

والعراق في صفوف »داعش«.
وبحس��ب ه��ذه اإلحصائيات الس��رية 
دائماً ف��إن أكثر من 393 من الفرنس��يين 
أو المقيمي��ن في فرنس��ا ذهب��وا للجهاد 
ف��ي س��وريا، 94 منهم هم نس��اء بعضهن 
قاصرات لم تتعد س��نهن ال���18 بعد. كما 
أن متوس��ط س��ن ه��ؤالء لم يتج��اوز ال� 
25 عام��اً، وغالبيتهن توجهن إلى س��وريا 
والع��راق تح��ت ل��واء العم��ل الخي��ري 

واإلنس��اني لتتحول يومياتهن إلى عبودية 
جنسية لعناصر »داعش«، وال واحدة منهن 

تمكنت من العودة إلى فرنسا بعدها.

لماذا؟
األس��تاذ الجامع��ي والخبي��ر في ش��ؤون 
اإلس��الم المتش��دد ماثيو غيدار يعتبر أن 
الفرنس��يات اللوات��ي توجهن إلى س��وريا 
والعراق مثلهن مثل الرجال اخترن طريق 
الجهاد عن قناعة سياس��ية بعد تش��بعهن 
بأف��كار جهادية متطرفة بدليل المس��توى 

الجامعي والثقافي لبعضهن.
إال أن الكثي��ر منه��ن ذه��ب ألس��باب 
دينية وبدافع الهجرة بالمفهوم اإلسالمي، 
ليضي��ف غيدار في تصري��ح لقناة إعالمية 
فرنس��ية بأن »بعض هؤالء الفتيات شعرن 
بالتمييز في بالدهن فرنس��ا وبالرغبة في 
ممارس��ة دينهن بحرية مطلق��ة، دون أي 

شكل من التدابير المهينة«.
أم��ا الخبي��ر ف��ي الح��ركات الجهادية 
جون كلود ب��اروا فيرى أن عدداً كبيراً من 
الجهاديات الفرنس��يات ل��م يتوجهن إلى 
سوريا كما هو شائع للزواج من الجهاديين 
وإنج��اب األطفال في ظ��ل الخالفة وإنما 
هدفه��ن كان أكب��ر من ذلك وه��و القيام 
بدور فعال على مستوى التنظيم قد يطال 
العمل اللوجس��تي، والتخطيط للعمليات، 
والقي��ام بالدعاي��ة الس��تقطاب متطوعين 

وجهاديين جدد.

كيف يتم التجنيد؟
الفتي��ات  ه��ؤالء  تجني��د  ط��رق  ع��ن 
الفرنس��يات يقول الخبير في مركز الوقاية 
واآليديولوجية  الديني��ة  االنحراف��ات  من 
جم��ال مصراوي إن األم��ر يتم عن طريق 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي واإلنترنت 
»حي��ث تب��دأ الفت��اة الفرنس��ية في أول 
األمر باكتش��اف عالم الجهاديين ودورهم 
ف��ي نص��رة المظلومين وهي ف��ي البيت 
خلف الكمبيوتر، لتجد نفس��ها شيئاً فشيئاً 
تمتص صوراً وخطابات مدروسة« تخبرها 
بع��د ذل��ك بأن الل��ه اختاره��ا لتكون مع 
»المختارين« ل� »انق��اذ العالم من نظرية 

المؤامرة«.
ويضيف مص��راوي بأن نقط��ة التحول 
في حياة ه��ؤالء الفتيات تظهر عن طريق 
القطيع��ة الت��ي تق��وم بها م��ع عائالتهن، 
وأصدقائه��ن  الدراس��ة،  ف��ي  وزمالئه��ن 

الهواي��ات  كل  ع��ن  كذل��ك  وابتعاده��ن 
والرياض��ات التي كن يمارس��نها من قبل. 
ويضيف: »غالباً ما تمر هؤالء الفرنس��يات 
بمراح��ل مضطرب��ة من الناحية النفس��ية 
ويعش��ن في عزلة في حياتهن ونقص من 
العاطفي��ة، وعانين م��ن طفولة  الناحي��ة 
صعبة س��واء في أسرهن أو وسط عائالت 
حاضنة، ليبرز ذل��ك النقص والحاجة على 
صفحاته��ن عل��ى فيس��بوك وبأنهن يردن 
القيام بعمل إنساني لمساعدة المحتاجين 
أو رغبته��ن في أن يكن ممرضات يخففن 
من آالم اآلخري��ن«، ولديهن قابلية كبيرة 
في الوقوع في غرام »فارس األحالم« على 
االنترن��ت، و»مقتنعات ب��أن نهاية العالم 

ستبدأ من بالد الشام«.

القوانين الفرنسية
يس��تبعد جمال مص��راوي أن تكون هناك 
صلة مباش��رة بين القوانين الفرنسية التي 
تمن��ع ارتداء البرقع وذهاب الفرنس��يات 
إل��ى س��وريا، ولك��ن يؤك��د ب��أن بع��ض 
المواطنين  يدع��ون  و»دعاتهم  الجهاديين 
الفرنسيين المسلمين عبر شبكات التواصل 
االجتماع��ي إل��ى هج��رة فرنس��ا للعيش 
وممارس��ة ديانته��م وطقوس��هم وتقوية 
أواص��ر الصل��ة واألخوة في ظ��ل »األمة« 
الموجودة في س��وريا حي��ث هي األرض 

األفضل للعيش في الوقت الراهن.

دور ومكانة
يرى باحث في حركات اإلس��الم السياسي 
مصطف��ى زه��ران أن الم��رأة دائم��اً في 
التنظيمات اإلس��المية لها خصيصة تميزها 
عن غيرها وهي عكس فكرة الس��عي من 
قب��ل تلك التنظيم��ات نحو اس��تغاللها أو 
توظيفه��ا في أم��ور تخال��ف أدبيات تلك 
التنظيم��ات، كما يش��اع من فك��رة جهاد 

النكاح أو إلزامهن بالمكوث في البيوت.
إذ إن الم��رأة له��ا دور كبير في الحالة 
الراديكالي��ة اإلس��المية أو ما تعارف عليه 
باإلسالم الجهادي وال يمكننا االرتجال بعيداً 
عن الواق��ع القريب فما حدث من محرقة 
بش��عة للطي��ار األردني معاذ الكساس��بة 
إنما جاء من أجل إطالق س��راح س��اجدة 
الريشاوي بعد عقد كامل قضته تلك المرأة 
القضبان  الحديدية خلف  ب�المرأة  الملقبة 
في س��جن النس��اء في الجويدة بالمملكة 
األردنية الهاش��مية، والتي كانت تعد أحد 
أهم وأبرز األسماء النسوية الجهادية خالل 

العشرة األعوام األخيرة.
وانطالقاً من ذلك تلعب المرأة الداعشية 
دوراً كبيراً في مساندة دولة داعش، وأكبر 
دلي��ل على ذلك هو زحف عناصر نس��وية 
أوروبي��ة نحو تل��ك الخالفة كم��ا يعرفها 
رموزه��ا الدواع��ش والت��ي تحدثت عنها 
الغربية،  التقارير االستخباراتية  الكثير من 
فكم��ا أن هناك رجااًل متش��ددين فطبيعة 
الح��ال أن يكون هناك نس��اء متش��ددات 
أيض��اً ويتخ��ذن م��ن أس��ماء الصحابيات 
والجهاديات في التراث اإلس��المي كنيات 
وينعت��ن بها أنفس��هن كبديل ألس��مائهن 

الحقيقية.
وع��ادة ما تلعب النس��اء الداعش��يات 
دوراً كبيراً على الس��احة الدعوية لش��غل 
مساحة الفراغ الناش��ئة من إقبال الشباب 
الذك��ور من الرج��ال والفتية نح��و القتال 
وما ش��ابه من عمليات عسكرية ال تتطلب 
الوجود النس��وي. لذلك أسند لهن، حسب 
مصطف��ى زه��ران، مهم��ات قتالية أخرى 
من نوع آخر تتناس��ب مع طبيعتهن، مثل 
التواصل  تطبيب الجرحى، وإدارة شبكات 
االجتماعي والتواصل مع العالم من حولهن 
وخاصة النس��وة بهدف التجييش والتعبئة 

للقتال، وتحديداً النسوة األوروبيات.

البيان مجتمعات�أوروبا�تصّدر�عددًا�من�الفتيات�إلى�التنظيم�اإلرهابي�

رويترز مقاتلو�داعش�يستغلون�النساء�وينتهكون�حقوقهن�اإلنسانية�

نساء التنظيم يلعبن 
دورًا دعويًا لشغل 

مساحة الفراغ الناشئة 
 من إقبال الذكور

على القتال 

التحول في حياة 
الفتيات يظهر في 

القطيعة مع عائالتهن 
وزمالئهن واالبتعاد عن 

هوايات كّن يمارسنها

أكثر المتوّجهات إلى 
سوريا والعراق ذهبن 

تحت لواء العمل 
اإلنساني لتتحول 

مهمتهن عبودية جنسية



أفالم تونسية تتناول ظاهرة »جهاد النكاح«

انطلق المخرج التونس��ي الن��وري بوزيد، في 
تحدي��د الخطوط العريضة لعمله الس��ينمائي 
الجدي��د، والذي س��يقدم فيه ظاه��رة »جهاد 
النكاح«، ومن المنتظر أن يشرع النوري بوزيد 
الصيف القادم في تصوير هذا الفيلم، ويعتبر 
الن��وري بوزيد واح��دا من أب��رز المخرجين 
وصن��اع الس��ينما في تونس م��ن خالل عديد 
اإلنتاج��ات انطالق��ا م��ن 1986 بفيل��م »ريح 
الس��د« الحائز التأنيب الذهن��ي أليام قرطاج 
الس��ينمائية لدورة تلك السنة لتتوالى أعماله 
م��ن ذه��ب«  ف��كان »صفائ��ح  الس��ينمائية 
و»بن��ت فاميلي��ا« و»بزناس« و»آخ��ر فيلم« 

و»مانموتش«. وقد توقف في عمليه األخيرين 
عند ظاهرة اإلرهاب ليفسح المجال في عمله 

القادم لظاهرة »جهاد النكاح«.
وقال بوزيد الذي كان تعرض العتداء بالعنف 
وتهدي��د بالقت��ل في ب��الده بعد أس��ابيع من 
اإلطاحة بنظام الرئيس األس��بق زين العابدين 
ب��ن عل��ي، إن اإلره��اب في تون��س جاء من 
المس��اجد والجمعي��ات الخيري��ة، مؤكدا أنه 
أصب��ح خائف��اً على تونس، وأنه يش��تاق إليها 
وقال: »أنا ل��م أعد أعرف بالدي و لم أجدها 
بعد«. وأض��اف المخرج التونس��ي أن تونس 
تعاني حس��ب تقدي��ره من إرهاب إس��المي 

تق��وده جماعات تع��ادي النم��ط المجتمعي 
التونسي المتحّرر والمنفتح. 

الى ذلك أعلنت النجمة التونس��ية هند صبري 
أنها تعمل حالياً على تصوير الفيلم التونس��ي 
»زه��رة حل��ب« الذي ي��دور ح��ول ظاهرة 
»جه��اد الن��كاح« وخطف أو تط��وع الفتيات 
لالنضم��ام في صفوف الجماع��ات المتطرفة. 
كم��ا يتناول الفيلم، الذي يخرجه رضا الباهي، 
طرق ووس��ائل االستغالل الجنس��ي للفتيات 

والتغرير بهن.
وتلعب صبري في العمل دور صحافية تغطي 
األح��داث في س��وريا، وتكش��ف م��ا يحدث 

للنس��اء والفتيات من عنف جنس��ي وجسدي 
تحت اس��م الدين. وقالت صبري: »أعود بهذا 
الفيلم إلى الس��ينما التونس��ية بع��د غياب 7 
س��نوات، وهو يتعرض لقضية استغالل البشر 
تحت س��تار الدي��ن، ومصير األطف��ال الذين 
يأتون نتيجة جه��اد النكاح، وصعوبة وضعهم 
القانوني، وأجس��د من خالل العمل ش��خصية 

صحافية ترصد تلك االنتهاكات«.
وذكرت صبري أيض��اً أن الفيلم يتحدث حول 
قضية جهاد النكاح، خاصة وأن األمر ال يقتصر 
عل��ى س��وريا، حيث إن الع��دوى انتقلت إلى 
تونس. من جهته، كش��ف المخرج التونس��ي 

رض��ا الباهي أّن الممثلة هن��د صبري رحبت 
كثي��را بالفيلم مبدية اس��تعدادها للمش��اركة 
في��ه إيمانا منها بخطورة هذه الظاهرة. وقال 
ان موض��وع الفيلم يكش��ف اس��تغالل المرأة 
العربية المس��لمة جنسياً تحت س��تار الدين. 
وأوض��ح الباهي أنه بص��دد التحضير لتصوير 
الفيلم خالل األس��ابيع القريبة القادمة، مشيرا 
إلى أن أماكن التصوير س��تكون في جزء كبير 
تونس - البيان منها في لبنان.  

سينما

متطّرفو »داعش« يتخذونهن مصانع تفّرخ أطفااًل

»جهاد النكاح« فخ لسحب فتيات العالم نحو اإلرهاب!
تونس - الحبيب األسود

جدٌل واسع ال يزال يثيره استقطاب الجماعات 
اإلرهابية وعلى رأس��ها »داعش« للنس��اء، ال 
س��ّيما بين علماء النفس واالجتماع، خصوصاً 
بعد تفش��ي الظاهرة لتصل إلى دول أوروبية 
عرفت مغ��ادرة المئات من نس��ائها وفتياتها 

نحو سوريا.
وتعتبر تونس أول ال��دول التي نبهت إلى 
قضي��ة »جهاد النكاح«، عندما صرح مس��ؤول 
أّن »عدد التونس��يات اللواتي مارس��ن »جهاد 
النكاح« مع المتطّرفين في س��وريا ال يتعدى 
15 امرأة عل��ى أقصى تقدير«، الفتاً إلى أّنهن 
س��افرن إلى س��وريا بقناعة تقدي��م خدمات 
اجتماعية للمقاتلين من قبيل تطبيب الجرحى 
والطبخ وغس��ل الثياب ليتم استغالل بعضهن 
جنس��ياً، مضيف��اً إّن »أربع��اً منه��ن عدن إلى 

تونس، وإحداهن حامل«.
ولف��ت إلى أّن تونس كانت جريئة بإعالنها 
عن هذه الحاالت مقارنة بدول أخرى«. وكان 
وزير وزير الداخلية التونس��ي لطفي بن جدو 
أعلن في سبتمبر 2013، أّن »فتيات تونسيات 
س��افرن إل��ى س��وريا تح��ت مس��مى »جهاد 
النكاح« ع��دن إلى تونس حوامل من مقاتلين 
أجانب« دون تحديد عددهن، فيما أّكد الشيخ 
عثمان بطيخ مفتي الجمهورية  آنذاك أّن »16 
فتاة تونس��ية تّم التغرير بهن وإرس��الهن إلى 

سوريا من أجل جهاد النكاح«.

ظاهرة عالمية
واعتبر ناش��طون حقوقيون أّن »ظاهرة جهاد 
النكاح تمّث��ل انتهاكاً فظيعاً إلنس��انية المرأة 
خصوص��اً وأن تون��س كانت أول بل��د عربي 
وإس��المي أص��در قانون��اً لتحري��ر المرأة في 
أغس��طس 1956، غي��ر أن الوقائ��ع أثبتت أّن 
الظاهرة مرتبطة بحاالت نفس��ية واجتماعية 
تتج��اوز رقعة الت��راب التونس��ي لتمتد نحو 
أوروب��ا الت��ي عرفت اس��تقطاباً من »داعش« 
للمئات من نس��ائها وفتياته��ا«، إذ قال تقرير 
صادر عن المركز الدولي لدراس��ات التطّرف 
التاب��ع للكلية الملكية في لن��دن، أّن »أعمار 
معظم النس��اء اللواتي انضمم��ن ل� »داعش« 
تت��راوح بين 16 و24، والكثي��ر منهن يحملن 
ش��هادات جامعي��ة«. وأض��اف  أّن حوالي 10 
ف��ي المئة م��ن األجانب المنتمين هن نس��اء 

وفتيات قاصرات.

قصص واعترافات
واعترف��ت فتي��ات أوروبي��ات بصدمتهن من 
الواقع الذي تخيلنه قبل الس��فر، وأكدن أّنهن 
لم يجدن األزواج الذين كن يحلمن بمقابلتهم 
وأنهن يرغبن ف��ي العودة من صعوبة الحياة، 
ووص��ل األم��ر بإحداهن لإلعالن ع��ن رغبتها 

في االنتحار.
وتبقى قصة سامرا كيزونوفيتش »16 عاماً«، 
وس��ابينا س��يلموفيتش »15 عاماً« من النمسا 
األكثر ت��داواًل، بعدما اختفتا من منزليهما في 
فيينا وظه��رت فيما بعد ص��ور الفتاتين على 

المواقع اإللكترونية ترتديان نقاباً.
و»س��امرا وس��ابينا« م��ن أصول بوس��نية 
هاجرت أس��رتاهما إلى النمسا، عقب الحرب 
اإلثنية التي نش��بت في التس��عينيات، وبّثت 
الفتات��ان رس��ائل لألصدق��اء ع��ن حياتهم��ا 
الجدي��دة، قالتا فيها إّنه »ل��ن يعثر أحد علينا 
أبداً«، وذكرت الس��لطات النمساوية بناًء على 
تحليل الص��ور، أّن الفتاتين ربم��ا موجودتان 
في معس��كر تدريبي، وأّنهم��ا تقيمان بالفعل 
في منزل زوجيهم��ا، وأنهما تحمالن جنينين، 
لكنهم��ا أخي��راً أعلنتا ع��ن رغبتهم��ا العودة 
ألس��رتيهما، لبش��اعة م��ا تتعرض��ان ل��ه من 
انته��اكات، حتى وص��ل األم��ر بإحداهن إلى 

إعالن رغبتها في االنتحار.

نساء في جحيم
ألقت الش��رطة التونس��ية القب��ض على زوج 
وزوجت��ه كان��ا ضمن عناص��ر »داعش« وهما 
يحاوالن دخول البالد عبر حدود ليبيا قادمين 
من س��وريا وأحالتهم��ا إلى القض��اء. وقالت 
صحيف��ة »الش��روق«، إّن »الزوجة وهي في 
الثالثين م��ن العمر ووال��دة لطفين أحدهما 
في ش��هره الثاني، سافرت بصحبة زوجها إلى 
سوريا وتم القبض عليها بتهمة ارتكاب أعمال 
ال أخالقي��ة مع ال يقل عن 100 متطّرف خالل 

27 يوماً.
واعترفت نورهان، أّنها ذهبت إلى س��وريا 
بصحبة زوجها، مش��يرة إل��ى أّن »زوجها لبى 
مطال��ب »داع��ش« ف��ي المنطق��ة الخاضعة 
لقي��ادات تونس��ية أخ��رى، بوض��ع زوجت��ه 
ف��ي خدم��ة عناص��ر الجماع��ة، خوف��اً على 
حياتهم��ا وأصبح مس��ؤواًل ع��ن تلبية طلبات 
عناص��ر الجماعة من زوجته«. وأش��ارت إلى 

أّنه��ا »كان��ت تعمل مع 17 س��يدة أخرى من 
جنسيات مختلفة«، مؤّكدة أنهن »كن يخضعن 
ألوامر مش��رفة ومس��ؤولة صومالية تدعى أم 
ش��عيب«. وأّكدت نورهان، أنها استمرت في 
»جهاد النكاح« نحو ش��هر قب��ل إصابة زوجها 
في إحدى الغارات، ما سّهل لهما االنتقال إلى 

تركيا للعالج، ومنها الفرار إلى تونس. 

غسيل دماغ
أما لمياء بنت التس��عة عش��ر فب��دأت قصتها 
م��ع داعية على قن��اة دينية كان يس��خر من 
إسالم التونسيين ومن فهمهم للدين لتصطدم 
بشخص أقنعها أن لباسها عورة وخروجها إلى 
الش��ارع حرام، وبعد خضوعها لعملية غسيل 
دم��اغ اقتنع��ت لمي��اء أّن الم��رأة يمكن لها 
المش��اركة في القتال بالترويح عن المقاتلين، 
وهك��ذا قّررت مغادرة الب��الد باتجاه بنغازي  
ومنه��ا إل��ى تركيا قب��ل أن تحط به��ا الرحال 

في حلب.
وقال��ت لمياء إّن ش��خصاً يدعى أبو أيوب 
التونس��ي اس��تقبلها، لك��ن القائ��د الحقيقي 
للمخي��م هو ش��خص يمن��ي يس��ّير مجموعة 
مس��ّلحة أطلقت على نفس��ها »فيل��ق عمر« 
والذي أجبرها على ممارس��ة »جهاد النكاح« 
مع باكس��تانيين وأفغان وليبيين وتونس��يين 

وعراقيين وسعوديين وصوماليين.
وعادت لمي��اء إلى تونس وبمجرد وصولها 
إل��ى المعبر الحدودي ببن ق��ردان تّم إيقافها 
وفق��اً إلعالن ضي��اع تقدمت ب��ه عائلتها في 
تون��س وباس��تنطاقها صرحت أنه��ا كانت في 
س��وريا ضمن مجموعة من النس��اء والفتيات 
وتبّي��ن أنها مصابة بم��رض اإليدز وأّنها حامل 

في الشهر الخامس.

في أحضان »داعش«
تش��ير اإلحصائي��ات إلى أن أكث��ر من 90 في 
المئة م��ن النس��اء والفتيات يت��م تجنيدهن 
عبر اإلنترن��ت وصفحات التواصل، بينما حّدد 
الباحثون في المركز الدولي لدراس��ة التطّرف 
، أّن »الفئ��ة العمرية للفتيات اللواتي يلتحقن 
بالتنظي��م تتراوح أعمارهن م��ا بين 16 و24 
وأّن العدي��د منه��ن م��ن خريج��ي جامعات 
ج��دد ترك��ن وراءه��ن عائالته��ن«، مؤكدين 
أّن »هن��اك اتجاه��اً متزايداً بي��ن المراهقين 
للتطرف والذهاب للش��رق األوسط«. ويشير 
الباحث في شؤون التطرف بجامعة أنتويربين 
البلجيكية منتصر الدعمة، إلى أّن »تزايد حدة 
اإلس��الموفوبيا وصعود األحزاب اليمينية في 
أوروبا من األس��باب الت��ي تدفع الفتيات إلى 
االنضم��ام للتنظيمات اإلرهابي��ة«، فضاًل عن 
طفول��ة تلك الفتيات أيض��اً تلعب دوراً مهماً. 
ويضي��ف إّن »أغلبية الفتيات تعتقد بأنه ليس 
له��ن مكاناً ف��ي المجتمع الذي يعش��ن فيه، 

يشعرن باإلقصاء«.
وتحت عنوان »فتي��ات غربيات تهاجر من 
وطنه��ا لاللتح��اق بداعش« نش��رت صحيفة 
الجارديان تقريراً عن سفر الفتيات المراهقات 
لل��زواج م��ن متطّرف��ي »داع��ش«. وقال��ت 
المراسلة هارييت شيروود، إّن »الزواج يدفع 
مئ��ات الفتيات الغربي��ات لاللتحاق بجهاديي 
داع��ش«، موضح��ة أّن »ال��زواج يع��د أح��د 
أساليب التجنيد لدى التنظيم فضاًل عن مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي«، مضيفة إّن »النس��اء 
والفتي��ات صغيرات الس��ن يش��ّكلن نحو 10 
في المئة من أولئ��ك الغربيين الذين يتركون 
أوطانه��م لالنضمام للجماع��ات اإلرهابية في 

سوريا والعراق«.

من كل مكان
وأع��رب جه��از المخاب��رات الس��ويدي ع��ن 
مخاوف��ه من الزي��ادة في أع��داد اإلرهابيين 
السويديين الذين سافروا إلى سوريا والعراق 
للقتال في صفوف »داعش«، في وقت كشفت 
فيه منّس��قة س��ويدية مس��ؤولة عن مكافحة 
العن��ف والتط��ّرف عن إجبار بع��ض الفتيات 
على السفر إلى سوريا والعراق لالنضمام إلى 

التنظيم. 
ونقل��ت صحيف��ة ذا لوكال الس��ويدية عن 
اندري��س ثورنبي��رغ رئيس جه��از المخابرات 
الس��ويدي قوله، إّن »الس��ويد إحدى البلدان 
األوروبي��ة الت��ي تعان��ي م��ن ظاهرة س��فر 
مواطن��ي بالدها للقتال إل��ى جانب »داعش« 

وهي ظاهرة سريعة النمو«. 

متاجرة 
وقالت المنّسقة الوطنية ضد التطرف والعنف 
ورئيس��ة الح��زب الديمقراط��ي االجتماع��ي 
س��ابقاً منى س��اهلين، إّن »العديد من الشبان 
الس��ويديين اختاروا بمحض إرادتهم الس��فر 
خ��ارج الب��الد لالنضم��ام إلى تنظي��م داعش 
لك��ن عدداً منه��م وخصوص��اً الفتيات أجبرن 
أو تم��ت المتاجرة بهن للس��فر إلى الش��رق 
األوس��ط وجنوب آسيا«. كما أّكد وزير العدل 
األسترالي جورج برانديس تزايد عدد الفتيات 
المنضم��ات إلى »داع��ش« بس��بب »البريق 
الكاذب« للتنظيم. وقال برانديس لشبكة »إي 
بي سي« األسترالية: »كنا نخشى على الشباب 
م��ن االنضمام إلى التنظي��م المتطرف، ولكن 
تقييم��ات أخيرة أجرتها أجهزة األمن القومية 
تش��ير إل��ى أّن ع��دداً متزايداً من الش��ابات 

يتوجهن للمشاركة في القتال«.

تحقيقات أميركية 
إل��ى ذل��ك، تحّق��ق الس��لطات األميركية في 
ظاه��رة جديدة تتمّثل في التحاق نس��اء من 
قل��ب الوالي��ات المتحدة بتنظي��م »داعش«. 
وقال عبد الرزاق بيهي وهو من زعماء الجالية 
الصومالية إن ثالث أس��ر صومالية على األقل 
في منطقة مينيابوليس-س��انت بول، اشتكت 
من اختفاء فتيات وأنهن ربما حاولن االنضمام 
لداعش، وأوضح إنه في حين أن أسباب اختفاء 
الفتيات غير واضحة فقد طلب من األسر إبالغ 
الشرطة. وفي حالة أخرى هربت فتاة أميركية 
من أصل صومالي عمرها 19 عاماً من س��انت 
بول م��ن والديها وقالت إنها ذاهبة إلى حفل 
ل��دى صديق��ة مقبلة على ال��زواج، وبداًل من 
ذل��ك طارت إلى تركي��ا وانضمت لداعش في 
سوريا، واعترفت األميركية شانون كونلي »19 
عاماً« التي تعمل مس��اعدة ممرضة وهي من 
كولورادو بمحاولة السفر إلى الشرق األوسط 
لالنضمام ل� »داعش«، حيث تّم احتجازها في 
مطار دنفر الدولي ومعها تذكرة ذهاب فقط، 
واتضح أّن متش��دداً في س��وريا قام بتجنيدها 

عبر اإلنترنت.

مصنع أطفال
كشف عضو مركز دراس��ات األمن واإلرهاب 
ف��ي جامع��ة ماساشوس��تس مي��ا بل��وم، أّن 
»داع��ش« يتالعب بعقول النس��اء األجنبيات 
م��ن أجل تجنيدهن تحت س��تار مس��اعدتهن 
لرج��ال التنظي��م ف��ي الحرب ولعبه��ن دوراً 
فاع��اًل في تأس��يس أّمة«، مضيف��اً إّنه »برصد 
حس��ابات المتطّرفي��ن عل��ى وس��ائل اإلعالم 
الذك��ور  أّن  تبي��ن  وكتاباته��م،  االجتماعي��ة 
يعتبرون نساءهم مجرد شركاء للتزاوج فقط 
من أجل إنجاب األطفال والمساعدة في إقامة 
دولتهم المزعومة«، قائاًل: »هن بمثابة مصانع 

لألطفال«.
وتق��ول ميا بلوم من مركز أبحاث اإلرهاب 
واألم��ن في جامعة ماساتشوس��تس لويل، إّن 
»مراقب��ة حس��ابات المتطّرفين على وس��ائل 
التواصل وغيرها تشير إلى أّن الرجال منهم ال 

ينظرون إلى النساء إال كزوجات«.

ي��رى باحث��ون ف��ي ه��ذه الظاه��رة، أّن »الفتي��ات 
يقدم��ن على ه��ذه الخطوة بناًء عل��ى تصورهن 
الرومانس��ي ع��ن الح��رب، والرغبة الس��اذجة في 
الش��عور باألهمي��ة الكبي��رة بي��ن المتطّرفي��ن، م��ا 
يس��ّهل وقوعه��ن ف��ي الش��رك وتجنيده��ن م��ن 
بواس��طة  خاص��ة  اإلرهابي��ة،  الجماع��ات  قب��ل 
الفتي��ات  ولك��ن  االجتماع��ي«.  التواص��ل  مواق��ع 
الرومانسيات يجدن أنفسهن في متاهة جديدة، 
أساس��ها العنف وس��وء المعاملة، وصواًل إلى الرق 
واالس��تعباد واإلك��راه على الزواج المتك��ّرر، فضاًل 

عن الحمل واإلنجاب وتربية األطفال.

تصور ساذج 
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ساجدة الريشاوي أول إرهابية تحاول تنفيذ عمل انتحاري في عّمان

األردن محّصن من ترّبص »التنظيم« بنسائه
عمان - لقمان إسكندر

ع��رف األردن مبّك��راً اس��تخدام النس��اء في 
عمليات إرهابية انتحارية، لكن حالة ليس��ت 
أردنية وهي وحيدة، عندما حضرت س��اجدة 
الريش��اوي ش��قيقة أحد مؤّسس��ي »داعش« 
إلى المملك��ة من العراق، لتفّجر نفس��ها في 
أحد فنادق عّمان، لكنها فش��لت. وبعد عش��ر 
س��نوات من الحكم على الريشاوي باإلعدام، 
نفذت الحكومة الحكم بعد ساعات من إعالن 
»داعش« قتل الطيار األردني معاذ الكساس��بة 
حرقاً، بعد مفاوضات قالت الحكومة األردنية 
إّن »داعش« أراد من خالل خداعها باسترجاع 
الريشاوي دون تحديد مصير الطيار الكساسبة، 

الذي ظهر الحقاً أنه كان قتل بالفعل.
ويق��ول الخبير في حركات التّيار الس��لفي 
الجهادي، حس��ن أب��و هنية: »كان اس��تخدام 
»داع��ش« للنس��اء مبّكراً، لكن عل��ى مراحل، 
بعد أن تدّرج التنظيم في استخدام نسائه في 
عملي��ات قتالية«، مبّيناً أّن »المجتمع األردني 
يعتبر محّصناً إلى حد بعيد عن قدرة »داعش« 
في اصطياد نساء أردنيات لاللتحاق بصفوفه، 

موضحاً أّن »الس��لطات األردنية تنّبهت مبكراً 
له��ذه المس��ألة، بدلي��ل أنه حت��ى اآلن حالة 

واحدة ألردنية التحقت بالتنظيم اإلرهابي«.

معّبد طريق
وكشف عن أّن مؤّسس تنظيم داعش األردني 
أحمد فضيل الخاليلة، الملقب ب�»أبو مصعب 
الزرقاوي«، ال��ذي كان في حينه زعيم تنظيم 
القاعدة الس��ابق في العراق، أول من أش��رك 
النس��اء ف��ي عمليات��ه القتالي��ة، بع��د تردد، 
لكن��ه عاد وبات عرف��اً، بعد أن أنش���أ كتيبة 
االستشهاديات الالتي استخدمن في المعارك. 
وعلى الرغم من أّن الطائرات األميركية قتلت 
الزرقاوي في عملية معّقدة، لكن نهجه استمر 
في استخدام النساء بين عناصر التنظيم، حتى 
يبدو واضحاً اليوم تسيير »داعش« في شوارع 
الرقة لدوريات نس��وية تس��تخدمهن للتعامل 

مع العناصر النسائية هناك.

جناح نسائي
والحقاً، ش��ّكلت »داعش« أول جناح نس��ائي 
في الرقة، أطلقت عليه اسم »كتيبة الخنساء«، 
فيم��ا اليوم ل��دى »داعش« مئ��ات المقاتالت 

الجاهزات لتفجير أنفس��هن في كتائب خاصة، 
بعد أن جرى تأس��يس جناح النس��ائي لتنظيم 
»داعش«. وأض��اف أبو هنية، أّن »الجدل بين 
تّيارات التنظيم حيال إشراك النساء في العمل 
المس��ّلح، أفضى لصالح تأسيس جناح النسائي 

مسلح يعمل اليوم بموازاة الرجال«.

مشكلة لم تظهر 
ويق��ول أب��و هني��ة إّن »فكر »داع��ش« ليس 
إنتاجاً للفقه اإلس��المي أو الموروث الفكري، 
فذلك فيه ظلم ش��ديد لهذا الت��راث العريض 
والكبي��ر والمتن��ّوع، ب��ل نتاج عدم ترس��يخ 
وتجذير ماكين��ة االجته��اد والتجديد الفقهي 
المعاصر«، مضيفاً أّن »ما يدعو للتوقف عنده 
لي��س كل هذا وحس��ب، بل ف��ي المآل الذي 
س��تنتهي إليه األمور عندم��ا يدخل »داعش« 
مناطق مدنية بعيدة عن الصبغة العش��ائرية، 
وهل س��تعيد تجربة القاعدة في أفغانس��تان، 

عندما فرضت فكرها على المجتمع. 
وأوض��ح أّن »مش��كلة »داع��ش« لم تظهر 
بع��د، مش��يراً إل��ى أّن »داعش« حت��ى اآلن 
م��ا زال��ت تحك��م ف��ي المناط��ق المحافظة 
العشائرية، وهو ما يسمح لها بتطبيق أفكارها 
على المجتمع، لكن ما الذي س��تفعله مثاًل لو 
دخلت دمش��ق؟«، مردف��اً: »هذا يوضح كيف 
تكون علي��ه المجتمعات المدني��ة، واالنفتاح 
ال��ذي يفرضه إيق��اع الحياة فيه��ا، ومن هنا، 
سيكون على »داعش« االصطدام مع المجتمع 

المدني، وهذا س��يفرض مشهداً لم يعتد عليه 
من قبل«.

تغّير رؤية 
ب��دوره، أّكد الخبير في الح��ركات اإلرهابية، 
مروان ش��حادة، أّن »نظرة المتطّرفين للمرأة 
ال تختل��ف ع��ن النظ��رة المحافظ��ة، إذ إّنها 
تحيلها في دائرة من الهالة والقداس��ة، ترتبط 
معه��ا بالحفاظ على العرض، م��ا أدى إلى أن 
يقتص��ر عمل النس��اء على األعم��ال اإلغاثية 
واإلنس��انية والصحية واالجتماعية«، الفتاً إلى 
أّن��ه »وبعد أحداث 11 س��بتمبر ف��ي أميركا، 
وفي ظ��ل المط��اردة األمني��ة والحرب على 
اإلره��اب والمالحق��ات األمني��ة للرجال، بدأ 
تنظيم القاعدة وحركات متطّرفة أخرى تعتمد 
على الم��رأة، بهدف تجّن��ب المراقبة األمنية 

وتوفير تعمية الستخدام النساء«.
وأش��ار ش��حادة إلى أّن »أول من استخدم 
الم��رأة في عملية قتالية، هم الشيش��ان، في 
النس��اء الشيش��انيات على المسرح  هجمات 
الروس��ي، بع��د أن قام��ت الم��رأة بتفخي��خ 
المسرح الروسي، وهذه الحادثة شكلت نقلة 
نوعي��ة، فبدأت »القاعدة« ف��ي العراق الحقاً 

باس��تخدام النس��اء بعمليات واسعة، وهذا ما 
كان في تفجيرات عّمان«.

كتائب نساء 
من جهت��ه، قال الخبير في الحركات الحركات 
اإلس��المية أس��امة ش��حادة، إّن »هناك كتيبة 
خاصة يق��ال إّن التحالف الدولي اس��تهدفها، 
وهي كتيبة الخنس��اء، وقتلت في العملية 36 

امرأة من كتيبة النساء التابعة ل� »داعش«.
ورّداً على س��ؤال ح��ول التحّديات األمنية 
المفروضة على الدولة من استخدام »داعش« 
للم��رأة، أب��ان أّن »للمرأة مكان��ة اجتماعية 
كبيرة عند العش��ائر، وهذا يشّكل تحدياً أمنياً 
كبيراً، فكيف س��يجري ف��رز النوعين، المرأة 
البريئ��ة والم��رأة اإلرهابية«، الفت��اً إلى »ما 
جرى قب��ل أيام، من التح��اق ثالث مراهقات 
ب� »داع��ش«، وأّن أعمارهن ال يتجاوز ال� 16، 
وكّن متفوقات، وكن مسلمات، لكنهن ال يلسن 

الحجاب، ثّم اختفين داخل سوريا«.
وأوضح ش��حادة أّن »الم��رأة في الحركات 
المتطّرفة، ال س��ّيما الم��رأة األوروبية، باتت 
تعمل في الحمالت اإلعالمي��ة وفي المونتاج 

واإلخراج، مثلها مثل الرجل«.

يرى مراقبون أّن »هناك تقليدًا داخل السلفية 
لألعم��ال  أواًل  النس��اء  باس��تخدام  الجهادي��ة 
الخيري��ة واإلنس��انية، ث��ّم تط��ور األم��ر لتتح��ّول 
هذه األعمال للراغبات من النس��اء إلى أعمال 
قتالي��ة، لك��ن لي��س كم��ا الرج��ال، أو جنب��ًا إلى 
جنب تقاتل مع الرج��ل، وإنما بصورة منفردة، 
عبر أس��لوب ما تسميه »داعش« االنغماس، أي 
االنتح��اري ال��ذي ينغم��س في صف��وف الجهة 
األخرى، ويفجر نفس��ه، وهو أسلوب لم يقتصر 
على الرجال في داعش، بل اس��تخدمته نساء 

»داعش« أيضًا.

تقليد

البيان عناصر »داعش« يدربون نساء التنظيم على استعمال السالح   
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