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ْسوية من اإلرهاب مواقف الحركة النِّ

وتوضيح  النِّْسوية،  احلركة  نظرية  افتراضات  على  بناًء  اإلرهاب  مشكلة  حتليل  إن 
يات األمنية يف مواجهة اإلرهاب، من أولويات العمل  الَعالقة بني هذه احلركة والتحدِّ

البحثي لفهم حقيقة الواقع وصياغة استنتاجات تبنيِّ خصوصيَة اإلرهاب النسوي.
يعالج هذا الكتاُب مشكلة اإلرهاب بوصفه نوًعا من أنواع العنف السياسي املتطرِّف 
أو  سياسية  أهداف  لتحقيق  قرون؛  منذ  والدول  واجلماعات  األفراد  عن  الصادر 
ذ عمًدا لنشر اخلوف الشديد والتأثير يف املجتمع. وقد حاولت الكاتبُة  فكرية، وينفَّ

د. ألكساندرا كاشتولد أن تكشف حقيقة مشاركة املرأة يف اإلرهاب نظرّيًا وعملّيًا، 
املشاركة يف عصرنا  هذه  وِسمات  اإلرهابية،  العمليات  يف  املباِشر  إسهامها  وحجم 

مة، وستة فصول، وخامتة، على ما سيأتي. احلاضر. وجاء الكتاُب يف مقدِّ
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مة الكتاب مقدِّ
جذب اإلرهاُب اهتمام الباحثني يف مجال السياسة وعلم االجتماع 
من قبل أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001م، ولم تكن دراساُت 
اإلرهاب مقتصرة على العلوم السياسية فحسب؛ بل َشِملتها بحوُث 
العلوم املتعلِّقة باألمن، والقانون، وعلم النفس، والدراسات الثقافية 
ياته اجلديدة، ومنها  والفكرية وغيرها. ومع تصاُعد اإلرهاب وحتدِّ
مشاركُة املرأة يف جميع التيارات اإلرهابية املعاصرة، صارت احلاجة 

ًة إلى إعادة تعريف املفهوم التقليدي لإلرهابي الرجل. ملحَّ

إن التفكير الذكوريَّ يف دراسات اإلرهاب يغيِّر حقيقته، وازدياد نشاط 
املرأة يف التنظيمات اإلرهابية يُلجئ إضافتها إلى التأمُّالت البحثية، 
وال بدَّ من اكتشاف مصادر اإلرهاب يف الطبيعة البشرية، فغالًبا ما 
يتجاهل الباحثون وسائَل جتنيد التنظيمات اإلرهابية وحتفيزها، فلو 
كان اإلرهاب مساًرا وظيفّيًا، فهل ستكون عوامُل النمو نفسها مميِّزًة 

لكلٍّ من الرجل واملرأة؟ 

ية والنوعية يف دراسة األعضاء النِشطني  واإلجابة تكون بالبحوث الكمِّ
والسابقني يف التنظيمات اإلرهابية، إال أن التدريب الطويل وعملية 
ه تفسيَر دوافع الفرد نحو العنف، وقد يؤدِّي تسويُغ  التلقني قد تشوِّ

اختيارات الشخص أو ترشيدها إلى تشويه الصورة.

ر أن البحث يف اإلرهاب َوفَق  إن الفرضية الرئيسة يف هذا الكتاب تقرِّ
ع نطاَق التحليل، ويثبت أن نشأة اإلرهاب وبنيته  النظرية النِّْسوية يوسِّ
وعمله وعواقبه تتكوَّن من العوامل الثقافية، واالجتماعية، والبيولوجية. 

للنشاط  واألساليب  الدوافع  حتليل  على  يُعني  النسوي  النهج  إن 
دة لهذا الصنف من اإلرهاب، وهو  اإلرهابي، ويظهر الطبيعَة احملدَّ
ِسمٌة من سمات دراسات النوع االجتماعي التي تعتني باالختالفات 
االجتماعية،  احلياة  عن  الناجمة  واملرأة  الرجل  بني  والتشابهات 
ات املرأة وإمكاناتها هي ظاهرةٌ  ويفترض أن الوضع االجتماعي ومهمَّ
داتُها بأحوال الرجال ومكاناتهم واملهامِّ املنوطة بهم. نسبية تتعلَّق محدِّ

النظرية  على  تقتصر  لم  الكتاب  هذا  البحث يف  مشكلة  إن حتليل 
ولية؛ بل استفاد من إجنازات  النسوية، واملقاربة النسوية للَعالقات الدَّ

وعلوم  السياسية  العلوم  سيَّما  وال  املختلفة،  االجتماعية  العلوم 
ولية والدراسات األمنية وعلم االجتماع والقانون.  الَعالقات الدَّ

الفصل األول
اإلجنليزية  باللغات  املنشورة  املصادر  أهميَة  فيه  املؤلفُة  أوضحت 
واألملانية والفرنسية والروسية والبولندية التي كانت القاعدةَ املرجعية 
ا لتحليل مضمونه، بسبب االختالفات  الرئيسة للكتاب، وهذا مهمٌّ جّدً
يف تطوير مراكز البحث التي تتعامل مع النِّْسوية واإلرهاب يف الغرب. 
هابرماس  يورغن  أعمال  تستحقُّ  األملانية،  باللغة  املنشورات  فمن 
على  كثيًرا  املؤلفُة  اعتمدت  وقد  ة،  خاصَّ إشادًة  فرديناند  وميرز 
وميشيل  بوفوار،  دي  وسيمون  دريدا،  وجاك  بيبارد،  لوران  أعمال 
العوائق  الفرنسية، وكان من  باللغة  إريغاري الصادرة  فوكو، وولوس 
البولنديني يف  العلماء  لدى  النِّْسوية  للقضايا  عميقة  فقُد حتليالت 
بنظريات  االستخفاف  بسبب  ذلك  ولعل  واألمنية،  السياسية  العلوم 
ما بعد الفلسفة الوضعية، واملمانعة السائدة جتاه النوع االجتماعي 
لة للمراجع  والنسوية يف النقاش العام. وقد أثبتت الكاتبُة قوائَم مفصَّ

املعتمدة يف نهاية كلِّ فصل. 

الفصل الثاني 
وقد  النسوية«،  ألعمال  النظري  »اإلطار  بعنوان  الفصل  هذا  جاء 
تها  ة للنظرية النسوية، التي عدَّ حتدثت فيه الكاتبُة عن املبادئ العامَّ
النظرية  الوضعية. وعرَضت جوهر  الفلسفة  بعد  جزًءا من نهج ما 
النسوية وشبكة مفاهيمها، وموجات تطوُّر الفكر النِّْسوي، والتيارات 
َر  تطوُّ موضحًة  النسائية،  املعرفة  نظرية  يف  واالنقسامات  النظرية 
النسائية  والدة احلركة  وأن حقيقة  النوع،  ودراسات  املرأة  دراسات 
أن  ميكن  ال  السياسية  العلوم  أن  تعني  ال  األكادميي  العالم  خارج 
تستمدَّ منها بوصفها حركًة اجتماعية، فهي سياسية بطبيعتها، وذلك 

لها لتكوَن موضوًعا للبحث السياسي. يؤهِّ

إن النهج النسوي التحليلي له قيمٌة كبيرة يف العلوم السياسية، وال 
سيَّما يف السهولة التي يُدمج بها منظوُر النوع االجتماعي يف دراسة 

ظواهَر معيَّنة، فضاًل عن نهجه النقدي ملؤسسة الدولة.
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الفصل الثالث
أوضحت املؤلفُة يف هذا الفصل حتت عنوان »النسوية ومسألة األمن« 
التفسيَر النِّْسوي ملختِلف الظواهر املناسبة للدراسات األمنية، وسَعت 
يزال  ال  السياسية  العلوم  األمنية يف  القضايا  أن عرَض  إثبات  إلى 
ى باالنحراف الذكوري، الذي يرى تاريَخ العنف  يهيمُن عليه ما يسمَّ
السياسي على أنه )له( وليس )لها(. فألقت الضوء على هذه القضية 
اجلنسي  الطابع  إضفاء  وإعادة  املسلَّحة  النزاعات  إلى  باإلشارة 
انتقاد  ويف   . دورهنَّ ويتدنَّى  النساء  استبعاد  يجري  إذ  العنف،  على 
هذا النهج، دعت الكاتبُة إلى استخدام »عدسات النوع االجتماعي« 

واملنظور النِّْسوي لتوسيع معرفتنا.

حتليل  يف  النوع  خصوصيَّة  أن  إثبات  إلى  الفصُل  هذا  ويهِدُف   
املشكلة ميكن أن تُسهَم يف تطوير الدراسات املتعلِّقة باألمن والعنف 
السياسي، وزيادة مرونة الدولة. فالنهج النِّْسوي يسمح بتحليٍل أكثَر 
يُظهر  املرأة سياسّيًا، مما  بها  تنَشُط  التي  والطرق  للدوافع  شمواًل 

خصوصيَة السلوك املتعلِّق باألمن.  

فقط،  النساء  على  ينطبق  ال  األمني  البحث  يف  النوع  مراعاة  إن 
َي الرئيس  ونظًرا لتجاهل أهميَّة ذلك يف البحث التقليدي، فإن التحدِّ
للباحثني هو سدُّ هذه الفجوة، وجعُل حتليالتهم أكثَر موضوعية. قد 
االجتماعي  النوُع  يؤثِّر  إذ  املنال،  بعيدةَ  املعرفة  املوضوعية يف  تظلُّ 

أيًضا يف الباحث، وقد يغيِّر نظرته املعرفية.

الفصل الرابع
بتحليل  اإلرهاب«  ومشكلة  »النسوية  بعنوان  الرابع  الفصُل  ُعنَي 
واسع لإلرهاب َوفَق النظرية النسوية، وتناولت الكاتبُة فيه اإلرهاَب 
استخدام  إلى ضرورة  وأشارت  السياسي،  العنف  من  نوٌع  أنه  على 

املصطلحات واملفاهيم النِّْسوية يف حتليل هذه الظاهرة.  

وترى املؤلفُة أنه من املمكن رؤيُة اإلرهاب من نظر العنف السياسي 
أو النشاط اإلجرامي، مشيرًة إلى إجنازات علم اجلرمية والتحليل 
الكاملة  غير  النظر  وجهات  تكرار  قضية  تأكيد  أجل  من  النفسي؛ 
والتمييزية التي تِصُم املرأةَ املذنبة باالنحراف أو النزوة أو الشذوذ، 
َوفَق  املنهج املستخَدم يف دراسة اإلرهاب  الذكورية من  نزَع  وتقترح 

النظريات النسوية. 

العنف،  إلى  اللجوء  على  سيُجبرَن  النساء  أن  إلى  الكاتبُة  وَخلََصت 
الذكوري يف  للوجود  منحرًفا  ليس شكاًل  املعاصر  اإلرهاب  كان  إن 
العالم. وال ميكن ملثل هذا النهج إال أن يكون مظهًرا آخَر من مظاهر 
»النظرة الذكورية« التي حترم النساء من تسويغها العقالني للمشاركة 

يف العنف السياسي.

اجلماعاُت  انخرطت  فقد  احلاضر،  على  يقتصر  ال  اإلرهاب  إن 
إلى  املؤلفُة  وسعت  قرون.  منذ  جذري  سياسي  عنف  يف  واألفراد 
حتليل افتراضات النظرية النسوية يف دراسة اإلرهاب. فاستعرضت 

يات دراسة اإلرهاب. فكرةَ اإلرهاب، والتنظيمات اإلرهابية، وحتدِّ

ويستند هذا النهُج أيًضا إلى حالة دراسات النوع االجتماعي والتيار 
بني  فاحلدود  أخرى،  مجاالت  ويف  السياسية  العلوم  يف  النسوي 

صات العلمية قابلة للنقاش من نظر النوع برأي املؤلفة.  التخصُّ

مكافحة اإلرهاب وعامل النوع االجتماعي  
 من الواضح اجنذاُب وسائل اإلعالم إلى األعمال اإلرهابية النسائية 
ذها الرجال، مما حدا بالتنظيمات اإلرهابية  أكثر من تلك التي ينفِّ

لتوسيع شبكتها بإشراك النساء.
عامل  أهمية  جتاهل  إلى  اإلرهاب  مكافحة  إستراتيجياُت  ومتيل 
النوع االجتماعي، وتهتمُّ باألخطار التي يسبِّبها اإلرهابيون الرجال. 
َّا كانت مكافحُة اإلرهاب تسعى إلى احلدِّ من النشاط اإلرهابي،  وملـ
ثَم  الذكوري. ومن  بالعالم  يرتبطان عموًما  اإلرهاَب ومكافحته  فإن 
ا بحضور الرجل وغياب املرأة.  فإن الفرق بني اجلنسني واضٌح جّدً
لكن هذه الصورة خادعٌة؛ ألن التنظيماِت اإلرهابيَة تستخدم النساء 
سواء  ذلك  جتاهل  مع  بازدياد،  واملتعاطفات  واملؤيِّدات  املقاتالت 
ملكافحة  ولية  الدَّ احلَمالت  يف  أو  القومي،  األمن  إستراتيجيات  يف 
اإلرهاب. ومن الصعب اجلزُم دون لَبْس إن كان إلستراتيجية مكافحة 
أثٌر  والرجال  للنساء  اإلرهابية  األنشطة  بني  متيِّز  التي  اإلرهاب 
ولية يف مكافحتها لإلرهاب. إيجابي يف جناح البلدان والتنظيمات الدَّ

سمات اإلرهاب
عدِّ  إمكانية  املؤلفُة  ترى  لإلرهاب،  مختلفة  تعريفات  إيراد  بعد 
به  تقوم  الذي  األصولي  السياسي  العنف  أنواع  من  نوًعا  اإلرهاب 

اجلماعاُت واألفراد َوفَق اآلتي:

أ- يُرتَكب مع سبق اإلصرار.

ب- يُستخَدم ملعارضة املجتمع الذي وقع فيه الهجوم.

املباِشرين  الضحايا  من  أوسع  مجتمع  يف  التأثير  إلى  يهِدُف  ت- 
للعنف، أو التهديد باستخدامه بغرس اخلوف يف النفوس. 

ث- يهِدُف إلى التأثير يف صانعي القرار السياسي؛ إلجبارهم على 
سلوك سياسي ما، أو االمتناع عنه.

تعريف  االختالف يف  من  الرغم  وعلى  باإلرهاب،  صون  املتخصِّ أما 
لة اآلتية: مات املتأصِّ اإلرهاب، فقد تبنَّوا السِّ

منط واحد )فصل اإلرهاب عن أعمال العنف السياسي األخرى(.     1
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املوضوعية )ليست خاليًة من األحكام األخالقية(.     2

وسائل العمل )ال حتتوي على جميع أنواع العنف التي تستخدمها       
التنظيماُت اإلرهابية املعاصرة(.

ون بإرهاب اجلهات الفاعلة من غير الدول(        الكائن )يهتمُّ

وأما التقسيُم التقليدي للتيارات، مع مراعاة الدافع الرئيس لنشاط 
التنظيم، فيميِّز املجموعات اآلتية: 

فوضوي ثوري.	 

انفصالي وطني. 	 

مييني.	 

ديني. 	 

جماعات إرهابية ذات قضية واحدة.	 

النوع االجتماعي، وهو عنصر مهمٌّ يف البحوث املتصلة باإلرهاب.	 

إن فهم الدوافع التي تقود النساَء للمشاركة يف هذا النوع من العنف 
ل فهَم حتولهنَّ إلى إرهابيات. املتطرف يسهِّ

وتكراًرا  مراًرا  املرأة  ر  تُصَوّ النِّْسوي،  لإلرهاب  ة  العامَّ املناقشة  ويف 
على أنها ضعيفٌة ومهزومة. واستدلَّت الكاتبُة بقول الكاتب تالبوت: 

 : ط تصوير النساء اإلرهابيات يعتمد على فكرة أنهنَّ »إن متوسِّ

نساء متطرفات، 	 

ال ينضممَن إلى اإلرهاب إال إذا كنَّ يف َعالقة مع رجل إرهابي، 	 

ات يف التنظيمات اإلرهابية فقط، 	  يعملَن على دعم املهمَّ

غير أكفياء عقلّيًا، 	 

لسَن إناًثا على نحٍو ما«. 	 

هل لإلرهاب جنس؟
من غير املجدي السعُي لإلجابة عن هذا السؤال؛ ألن يف صياغته خطًأ 
صريًحا. يعدُّ اإلرهاب وسيلًة لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية 
العنف، وال جداَل يف أن الرجال يستخدمونها   أو فكرية باستخدام 
لذلك. وعلى الرغم من ازدياد نشاط النساء يف األعمال اإلرهابية، 
تبنِّي اإلرهابي الذكر منوذًجا عند مقارنة  فإن اخلبراء مييلون إلى 

األعضاء من الذكور واإلناث يف التنظيمات اإلرهابية. 

واسترسلت الكاتبُة بقولها: إن مشاركة الرجال والنساء يف اجلماعات 
ا  جّدً الصعب  ومن  وسياسية،  أسباب شخصية  إلى  تعود  اإلرهابية 
إثباُت اجلهود املبذولة العتماد املساواة اجلنسية يف البحث العلمي 

ل، ولكن الوصول  ي مفصَّ املوضوعي. وقد يتطلَّب هذا إجراَء بحث كمِّ
إلى البيانات صعٌب يف بعض األحيان.

وتضيف: إنه من اخلطأ اعتقاُد معاداة محيط العنف السياسي لعضوية 
وتخضع  باإلرهاب،  املرأة  مشاركة  يف  ملحوظٌة  فالزيادة  النساء، 
هذه  ترى  إذ  املستمر،  للتنويع  اإلرهابية  التنظيمات  يف  مسؤولياتها 
التنظيماُت يف استخدام النساء يف العمليات فرًصا كبيرة؛ بسبب َجدواها 
يف التخريب ونشر الذعر، والدعاية التي تتيحها لها وسائُل اإلعالم.

الفصل الخامس
املرأة  بتطرف  النسوي«  اإلرهاب  »خصوصية  الفصُل  هذا  يتصل 
يات  ومشاركتها يف اإلرهاب، وقد أصبحت هذه املشكلُة من أكبر التحدِّ
ألنظمة مكافحة اإلرهاب، وهي حاضرةٌ وتنمو يف أرجاء العالم، وباتت 
النساء  حياة  رًدا يف منط  مطَّ اختياًرا  اإلرهاب  إلى  االنحياز  عمليُة 
التي  التطرف  مناذج  إلى  املؤلفُة  وأشارت  سواء.  حدٍّ  على  والرجال 

اقترحها أليكس ب.شميد، وكالرك ماكولي، وصوفيا موسكالينك. 

وتناول الفصُل األسباب التي تدفع النساء للمشاركة يف التنظيمات 
ر  التحرُّ يف  املـاُلَحظ  املرأة  ونشاط  فيها.  ومسؤولياتهنَّ  اإلرهابية 
الوطني، واجلماعات االنفصالية، واجلماعات الدينية؛ كحزب اهلل، 
وحماس، والقاعدة، وغيرها. إن للنساء كالرجال وظائَف مختلفة يف 
التنظيمات اإلرهابية، ويرتبط موقفهنَّ مبكانهنَّ يف التسلسل الهَرمي 
بنية  َوفَق  وواجباتها  اإلرهاب  املرأة يف  د مشاركة  للمجموعة، وحتدَّ

املجموعة وتوزيع الوظائف فيها. 

مت املؤلفُة يف هذا الفصل نهًجا ِنسوّيًا لتحليل التطرف املؤدِّي إلى  قدَّ
بالتطرف  النساء  افتتان  فرضيَّات  مناقشة  إلى  وتطرقت  اإلرهاب. 
ن  ، والدوافع إلى مشاركتهنَّ فيه. هذه النظرة النِّْسوية متكِّ الوحشيِّ
دة املؤثِّرة يف قرارات املرأة وحياتها عموًما،  من حتليل املرجعيَّة املعقَّ
هذا  يف  مت  وقدَّ خصوًصا.  املسلَّح  للصراع  املعرَّضة  املناطق  ويف 
املوضوع نظرًة انتقادية لواقع املرأة السياسي، وإدراك مشاركتها يف 

التطرف الوحشي الذي هو لوٌن من ألوان التحرر. 

وترى الكاتبُة أن دراسة تنشئة الرجال والنساء على العنف السياسي 
ممكنٌة؛ مبراعاة القابلية، ووسائل التجنيد، وأساليب التلقني والعمل يف 
سياقها النفسي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي. هذا هو األهمُّ 
ل الظروف واحملفزات بوصفها  إذ يجب فحُص املباني التي قد تشكِّ
جزًءا من النهج النظامي على مستويات مختلفة يؤثِّر بعُضها يف بعض. 

يف  املرأة  مشاركة  دوافَع  يدرسون  الذين  من  آخرون  علماءُ  ويؤكد 
الُعقم  أو  األسرة  يف  املوت  كتجِربة  الشخصية،  الدوافَع  اإلرهاب؛ 
الذاتية  )كالدوافع، واألهداف  الشخصية  العوامل  لكن  العنوسة،  أو 
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ْسوية من اإلرهاب مواقف الحركة النِّ

للفرد( قد تكون غيَر منطقية، وغير متماسكة، وال معنى لها، مثل: 
الُهويَّة،  واضطرابات  العاطفي،  النُّضج  وعدم  القهري،  السلوك 
والشخصية املضطربة داخلًيا، وغيرها. لذلك ينبغي مراعاةُ عقالنية 

الهدف ذاته للتنظيم أو احلركة اإلرهابية.

مناهج دراسة اإلرهاب
اإلرهاب:  دراسة  مناهَج يف  أربعة  استخداُم  أنه ميكن  الكاتبُة  ترى 
د األسباب، واملنهج السياسي الهيكلي، واملنهج التنظيمي،  املنهج املتعدِّ
واملنهج النفسي. األول منها هو األوسع، ويشمل مجموعًة كبيرة من 

العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.
على  السياسية  األحداث  يف  املباِشر  البيئة  تأثيَر  يؤكِّد  والثاني 
ولي. والثالث يجعل اإلرهاَب إستراتيجيًة واعية  املستوى الوطني والدَّ
لتحقيق الغايات السياسية عند نفاد الوسائل األخرى املتاحة للنضال 
لألشخاص  الفردية  الدوافع  على  يعتمد  األخير  واملنهج  السياسي. 

املعرَّضني خلطر التطرف.

التدهور  فمع  التطرف،  مشكلة  يف  ة  مهمَّ االقتصادية  العوامل  إن 
ى باالرتباط السلبي؛  ان، ينشأ ما يسمَّ السريع للمستوى املعيشي للسكَّ

ويكثُر احتماُل ازدياد الهَجمات اإلرهابية.

جانب  إلى  ولكن  حاسًما،  عاماًل  ليس  املـُدِقع  الفقر  خطر  إن 
االختالفات االقتصادية كالتمييز يف سوق العمل، فإنه يُحدث ظروًفا 
مواتية للتطرف، ففي حالة الفقر واإلقصاء االجتماعي يختار األفراُد 

التطرف لكونه »مخرجا عقالنّيًا« للوضع.

من  سابًقا؛  إليه  يفتقرون  ما  على  التنظيم  يف  يحُصلون  ما  وغالًبا 
شعورهم بوجودهم االجتماعي مع أناس مثلهم، ولتحقيق هدف واحد 
وواضح وهو قتاُل العدوِّ الغربي، وحصولهم على شيء من الهيبة، مع 

توافر املوارد املالية.

بالعنف  تتعلَّق  سياقات  يف  للمرأة  التقليدية  ات  واملهمَّ الوظائف  إن 
األهلية،  واحلروب  والثورات،  واالنقالبات،  د،  كالتمرُّ السياسي؛ 
مساندة  لعمليات  تنفيًذا  تكون  ما  غالًبا  املسلَّحة،  والنزاعات 
غالبية  يف  األعضاء  النساءُ  صت  تخصَّ فقد  اليوم  أما  )لوجستية(. 
والدعاية  بالتجنيد  املتعلِّقة  املهام  يف  املتطرفة  اليمينية  التنظيمات 
االحتجاج  أعمال  يف  املشاركة  عن  فضاًل  اإلعالمية،  واحلَمالت 
العسكرية،  واألنشطة  عموًما،  السياسي  والضغط  والتخريب، 

والقيادة السياسية.

الشرطة  إحصاءات  على  اعتماًدا  فيليبس«  جي  »بيتر  ويعتقد 
قتل،  جرمية  وقوع  851  إلى  انتهت  التي  2012م،  عام  األمريكية 
من  كثير  ملحوظ يف  نحو  على  يرتكبون جرائَم وحشيًة  الرجال  أن 

األحيان أكثر من النساء، إذ إن 11% فقط من جرائم القتل ارتكبتها 
بالعوامل  للرجال يف بعض األحيان  الُعدواني  السلوك  ر  نساء. وُفسِّ

الهرمونية ومستوى عاٍل من هرمون التستوستيرون.

م هذا النهج شرًحا موجًزا وواضًحا لسبب سيطرة الرجال  وقد قدَّ
املثيرة  التصريحاُت  هي  تعقيًدا  األكثر  املشكلة  لكن  اإلرهاب،  على 
إلى  باحلاجة  َعالقٌة  له  اإلرهاب  املرأة يف  أن عدم مشاركة  للجدل 
الكفاح املسلَّح  النساء من  الذكور! إن استبعاد  احلفاظ على هيمنة 
إذا  سيَّما  وال  الطبيعي«،  »النظام  إلى  للعودة  وسيلة  هو  النِشط 

لوحظت التنظيماُت الدينية.

 ويؤكِّد »بارتوس بوليشو« أن اجلماعاِت الدينيَة تعتزُّ بنموذج احملارب 
البَشري البطل الذي يعيد التوازَن إلى العالم املضطرب. ولكنَّ ازدياَد 
الرأي.  ذلك  يُؤيِّد  ال  بات  واملدرَّ املجنَّدات  اإلرهابيات  النساء  عدد 
جُدد  أعضاٍء  لتجنيد  املباشر  التواصَل  التوظيف  مسؤوُل  ويتولَّى 
وظيفة  وأداء  اإلنترنت،  يف  الدعاية  نشر  إلى  إضافة  التنظيم،  يف 
ة العنف  »ضمير املجتمع املرجعي« التي تسعى إلى احملافظة على شدَّ

باحلفاظ على ذاكرته. 

إن املشاركة يف الكفاح املسلَّح َوفَق تكتيكات ووسائل حرب العصابات 
الوظيفَة األولى لقائد  للتنظيم. ويجب أن تكون  سمٌة مميِّزة أخرى 
سياسة  وتنفيذ  ووسائلها،  القتال  ة  ُخطَّ طبيعة  حتديُد  العمليات 
لها َعالقٌة  كونها طليعًة سياسية  ة  للمرأة وظيفًة مهمَّ وإن  املنظمة. 
مشاركة  وإن  الفكري.  ومخططها  للتنمية،  التنظيم  رؤية  بتحديد 
تلطيف صورة اجلماعة،  إلى  تؤدِّي  النساء يف اجلماعات اإلرهابية 
ومن ذلك استخداُم داعش هذه الطريقَة يف السنوات األخيرة جلذب 

النساء اجلُدد باستخدام اإلنترنت، وال سيَّما الفتياِت الصغيرات. 

إن انخراط النساء يف العنف السياسي واألمني بات ظاهرًة عاملية 
اجلماعات  دعم  يف  النساء  مشاركة  أثُر  خافًيا  يُعد  ولم  معاصرة، 
وتشارك  إرهابية،  هَجمات  ذ  وتنفِّ السياسي،  العنف  إلى  تلجأ  التي 
يف  النوع  عامل  جتاهُل  ميكن  ال  ثَم  ومن  للتهديدات.  ي  التصدِّ يف 
إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب اليوم، وال سيَّما يف السنوات األخيرة 
التي ازداد فيها التدريُب العسكري للنساء املقاتالت يف التنظيمات 
اإلرهابية كتنظيَمي القاعدة وداعش. وعلى الرغم من ذلك يُنظر إلى 
الرجال والنساء املتورِّطني يف العنف السياسي نظرًة غير متساوية. 
باإليثار  املرتبطة  الدفاعية  الوسائل  بعض  إلى  النساء  وتُنَسب 
وعند مشاركة  النساء،  أثٌر مختلف يف  للعنف  كان  لو  كما  واملعاناة، 
املرأة يف هجوم إرهابي غالًبا ما يُبحث عن عوامَل نفسيٍة أو سياسية 

أو اقتصادية لذلك.
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الفصل السادس
اإلرهاب«،  ملكافحة  النِّْسوية  »املناهج  عنوان  حتت  املؤلفُة  ناقشت 
مكافحة  لسياسات  ًيا  حتدِّ بوصفهما  النِّْسوي  واإلرهاب  التطرَف 
الواسعة  والسياسات  التطرف،  نزع  فيه قضايا  وعرَضت  اإلرهاب، 
للنساء.  هة  املوجَّ البرامج  على  أمثلًة  مت  وقدَّ اإلرهاب،  ملكافحة 
والهدف الرئيُس إثبات أن خصوصية النوع االجتماعي على مستوى 
منع اإلرهاب قد تُسهم يف تطوير دراسات العنف السياسي، ويف منوِّ 
قُدرات املؤسسات األمنية يف الكشف والدفاع. إن إدراج النساء يف 
برامج الوقاية يحمل مفتاَح حتسني األدوات املستخَدمة ملعرفة قابلية 

التأثُّر واالنبهار بالعقائد واألفكار املتطرفة.

الدوُل  تتخذها  التي  واخلطوات  التطرف  منع  طرق  تقسيُم  وميكن 
لنزع فتيل انبهار مواطنيها بالعنف السياسي إلى مجموعتني: سلبية 
وإيجابية. تشمل املجموعُة السلبية جميَع أنواع التدابير القمعية، مثل: 
إقامة  أماكن  ومراقبة  العنف،  على  حترِّض  التي  التنظيمات  إغالق 
املشتبَه بهم، واالستبعاد من منطقة ما، وتتبُّع استخدام األموال، وحظر 
ة، وفرض  الوصول إلى بعض وسائل النقل وبعض املهن والوظائف العامَّ
حافة.  التعليم اإللزامي، ومنع بعض احملتويات يف وسائل اإلعالم والصِّ
إلى  يلجؤون  الذين  األشخاص  إلى  أيًضا  اإلجراءاُت  وقد متتدُّ هذه 
العنف، أو التحريض على الكراهية، أو التجنيد، أو جمع األموال، أو 
السفر إلى مناطق النزاع املسلَّح؛ للحصول على تدريب عسكري. وإن 
بعض هذه األنشطة هي جرائُم مبوجب القوانني احمللِّية يف كثير من 
ولية  البلدان، يف حني يقع بعُضها اآلخر حتت أحكام االتفاقيات الدَّ

لألمم املتحدة والتنظيمات اإلقليمية املختلفة.

العفَو  واألساليب:  التدابير  من  اإليجابية  املجموعُة  وتشمل 
محاربة  وبرامج  والدمج،  التأهيل  وإعادة  واحلوار،  واملصاحلة، 
التطرف الفردية، واالجتماعات، وحلَقات العمل، والدورات التدريبية 
واملساعدة  العمل،  فرص  وتوفير  املدنية،  واحلريات  احلقوق  عن 
ضة للخطر، وإقامة  االجتماعية والصحية، وتدريب املجموعات املعرَّ
أنشطة لإلدماج؛ مثل مباريات كرة القدم، وحَمالت التوعية. وبالنظر 
إلى اجتاهات تطوُّر اإلرهاب احلديث، وأنواع اإلجراءات، واالبتكار 
يف الوسائل والتجنيد والدعاية، ميكن حتديُد تسعة عوامَل مترابطة 

ذات صلة بصورة األنثى اإلرهابية يف عصرنا احلاضر:

زيادة مشاركة املرأة يف اإلرهاب عاملّيًا، مع تنوُّع أكبر إلسهاماتها      1
ومسؤولياتها يف التنظيمات واجلماعات اإلرهابية.

ضعف املؤسسات األمنية يف التعامل مع هذا الواقع، وال سيَّما      2
يف الدول الغربية.

لبيئة        املوضوعية  والتحليالت  غياب اإلستراتيجيات واخلطط 
املرأة؛ فمن املفترض أن النساء ال يعَملَن بصورة »ذئاب منفردة«.

التنظيمات        ومنها  العسكرية،  شبَه  التنظيماِت  أن  اعتقاد 
اإلرهابية معادية للمرأة.

االختطاف،      5 أو  باإلكراه  أو جماعة  ملنظمة  رهينًة  املرأة  تصوُّر 
وليس خياًرا عقالني.

أثر الصور النمطية للنوع االجتماعي يف صورة املرأة يف وسائل       
اإلعالم، سواء أكانت تشارك يف صراع سياسي قانوني، أم يف 

عنف سياسي متطرف.

التنظيماِت        يجعل  وهذا  النساء؛  يف  الشكِّ  نسبة  انخفاض 
اإلرهابيَة أكثَر اعتماًدا على املرأة يف هَجماتها.

التعرف على أساليب الهجمات اإلرهابية من قبل النساء، وال      8
سيَّما الهجمات االنتحارية.

اإلنترنت ووسائط اإلعالم        بتوظيف  للمرأة  التدريجية  التعبئة 
ومجالت،  محادثات،  وغرف  ومنتديات،  مواقع،  املختلفة؛ 

وقنوات تلفازية.

األمن احلقيقي دون مشاركة النساء، فأثرهنَّ  واليوم، ال ميكن بناءُ 
عميق يف املجتمعات احمللِّية، واألمهات بال شكٍّ هنَّ األفضل يف غرس 
ِقيَم السالم والقدوة احلسنة يف نفوس أطفالهن؛ ملا يتميَّزَن به من 

عطف وإيثار. 

احمللِّي  املجتمع  يف  مؤثِّرات  ليصبحَن  ودعمهنَّ  النساء  تشجيع  إن 
ًرا، فالعالمات األولى للتطرف ليست  سيجعل منهنَّ جرَس إنذار مبكِّ
واضحة متاًما، وقد تظهر أعراٌض وتصرفات ال يشعر بها إال األمهات، 
ث كَمن  مثل: العزلة عن األسرة واألصدقاء، وازدياد اجلدل، والتحدُّ
على  القدرة  عدم  أو  واالضطراب،  التردُّد  أو  مكتوًبا،  خطاًبا  يقرأ 
لآلخرين، وسرعة  املفاجئ  االحترام  وعدم  النظر،  وجهات  مناقشة 
ية يف  االنفعال والغضب، والشعور باالضطهاد، واحلرص على السرِّ

ة وال سيَّما ما يتعلَّق باستخدام اإلنترنت. الشؤون اخلاصَّ

ص يف املهامِّ  أما وظيفة الدولة ومسؤوليتها يف مكافحة اإلرهاب فتتلخَّ
املتعلِّقة بالقتال واالستجابة والوقاية والتنبُّؤ. ومع ذلك، ليس ثَمة منوذٌج 
ناجح ملكافحة اإلرهاب، وقد شابت احملاوالِت الغربيَة انتهاكاُت حقوق 
اإلنسان، كما جرى يف غوانتانامو، وأبو غريب، و»املواقع السوداء« يف 
إذا كان من املمكن  أوروبا. وهناك شكوٌك كبيرة عموًما فيما  وسط 
التوفيُق بني مبادئ الدولة الدميقراطية يف ظلِّ سيادة القانون ومنع 

مة ومكافحتها، وعلى رأسها اإلرهاُب بال شك.  اجلرمية املنظَّ
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ن املؤسسات األمنية من  إن إنشاء مجموعة واسعة من اللوائح التي متكِّ
مراقبة  يف  واالنخراط  املدنية،  واحلريات  احلقوق  مجال  يف  ل  التدخُّ
املقترحة  احللول  قانونية  يف  خِطرة  شكوًكا  تثير  لألجانب،  رادع  دون 
وتنفيذها. وليس ثَمة منوذٌج واحد للتنسيق فيما بني املؤسسات األمنية 
تابعة  أو  مستقلَّة  تعمل  وكاالٌت  وهي  اإلرهاب،  مكافحة  يف  املشاركة 
دة، اعتماًدا على الهيكل اإلقليمي والقانوني للدولة، وقد  لوزارات محدَّ

تكون هذه الوكاالُت مركزية أو ال مركزية. 

إن من غير املنطقيِّ من حيُث احللوُل اإلجرائية والعقابية التمييَز بني 
وبني  جهة  من  النساء  ِقبَل  من  اإلرهاب  ومكافحة  النِّْسوي  اإلرهاب 
التي ميكن  ة  العامَّ املعرفة  إلى  وبالنظر  ذلك،  ومع  الذكوري.  اإلرهاب 

استخداُمها ملنع احلوادث اإلرهابية، فإن التمييز أمٌر ال غًنى عنه.

خاتمة الكتاب
سياسة  »اجلندر« يف  االجتماعي  النوع  عامل  يُسهَم جتاهُل  أن  ميكن 
وإن  اإلرهابية.  النشاطات  املرأة يف  مشاركة  بزيادة  اإلرهاب  مكافحة 
ها يف التنظيمات اإلرهابية، وجتاهل  عدم املباالة مبشاركة املرأة ومهامِّ
موقفها بادِّعاء أن معظم التنظيمات اإلرهابية ليست جاهزًة الستقبال 
أكبر إلجناز  العسكرية، سيمنح اإلرهابيات فرًصا  النساء يف األعمال 
الديني مرتفع وال سيَّما يف دول  مهماتهنَّ بنجاح. وإن خطر اإلرهاب 

ر اإلرهاب العاملي. وترتبط  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، َوفَق مؤشِّ
والتآكل  االقتصادي،  النمو  بنقص  املنطقة  هذه  يف  التطرف  مشكلُة 
وال  أيًضا،  أوروبا  ويف  املنطقة،  يف  األمريكية  واإلجراءات  الثقايف، 
سيَّما أوربا الغربية. وقد أصبح تهديُد اإلرهاب مشكلًة حقيقية بسبب 
ظاهرة املقاتلني األجانب، ونشاط اجلماعات النازية اجلديدة املعادية 
للمهاجرين. ويعدُّ اليمني املتطرف يف أوروبا ظاهرًة داخلية، على الرغم 
ه الفكري املماثل  من تعاون هذه اجلماعات مع التنظيمات ذات التوجُّ

يف جميع أنحاء العالم. 

تشارك املرأة يف األنشطة اإلرهابية وتشارك أيًضا يف مكافحتها، ومع 
ذلك ال يزال البحُث يف اإلرهاب وسياسات محاربته ذكورّيًا. وميكن أن 
دة للنضال السياسي أمًرا  يكون تأثيُر النوع االجتماعي يف الظروف احملدَّ
لطة وتفكيك وجهها الذكوري. إن تأطير  حاسًما؛ لفهم الَعالقة بني السُّ
وأنظمتها،  لطة  السُّ كمفاهيم  السياسي؛  باجلانب  َعالقٌة  له  اإلرهاب 
وكذا نظام النوع االجتماعي. وهذا هو سبُب ضرورة إجراء بحٍث علمي 
جتِربة  استكشاُف  وينبغي  النِّْسوية،  احلركة  رؤى  احلسبان  يف  يأخذ 
النوع االجتماعي، ومعرفة هيكله وآلياته داخل اإلرهاب وخارجه. وقد 
ة لتلبية هذه احلاجة، ولتشجيع املمارسني  كان هذا الكتاُب محاولًة جادَّ
النوع االجتماعي يف  تكوين سياسات مكافحة  على استخدام عدسة 

التطرف ومحاربة اإلرهاب.
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