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 مقدمة

يهدف هذا املؤمتر إىل إبراز دور املرأة يف الدفاع عن األمن القومي ، وذلك من خالل تنشئة اجليل 
 واالفتخار ابالنتماء له .اجلديد على حب الوطن ومحايته 

إن أحداث السنوات األربع األخرية أوضحت أن هناك خطًأ كبريًا يف تربية وتنشئة األجيال مما دفعها 
 إىل السري يف االجتاه املعاكس حلب الوطن واالنتماء .

أهنا خط  2013يونيو  30و 2011يناير  25خالل ثوريت  وقد أكدت املرأة املصرية بوعيها الفطري
بنجاحها يف االستحقاقني األول والثاين من خريطة الطريق ابالستفتاء على الدستور  دفاع األول عن الوطنال

ومشاركتها الفاعلة يف الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة التابعة لألمم ،  واالنتخاابت الرائسية
ملصري برائسة رئيس اجمللس بنيويورك ، حيث جنح الوفد ا 2013اليت عقدت يف مارس  CSWاملتحدة 

القومي للمرأة يف التوصل إىل وثيقة موحدة ، تتوافق حوهلا كافة الدول ملكافحة كافة أشكال العنف ضد 
املرأة والفتاة وتوسيع مفهوم العنف ليشمل الفقر واحلرمان من التعليم واخلدمات الصحية ، رغم اعرتاض 

فرتة ، ومشاركتها يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة وضع نظام حكم اإلخوان الذي حكم البالد يف هذه ال
بنيويورك ، واليت مت فيها التوصل إىل  2014اليت عقدت يف مارس  CSWاملرأة التابعة لألمم املتحدة 

قابلة للتنفيذ وذلك ابستمرار السعي  2015توافق بني اجملتمع الدويل لوضع أهداف إمنائية لأللفية ملا بعد 
 هلدف اخلاص بتمكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف هذه األهداف .حنو تضمني ا

ضمان فهي على غرس حب الوطن وقيم االنتماء ألوالدها وأسرهتا  املرأة إذا ما حرصت ومن مث فإنه
 ودرع واٍق للوطن من األفكار الضالة والشاذة اليت حياول املروجون هلا بثها يف أذهان النشء لدفعهم للعنف

 واإلرهاب .
إن محاية األمن القومي املصري رسالة مهمة تضطلع هبا املرأة من خالل تربية جيل واع قادر على 
مواجهة التحدايت اليت تواجه اجملتمع مبا ميكنه من دحر اإلرهاب ، وهو ما يعين إدراك أمهيتها يف مواجهة 

 األفكار املغلوطة .
عبئه على الدور احملوري للمرأة إذا هي شعرت ابالنتماء  إن تنمية الوعي األمين لدى اجملتمع ، يقع

 وعدم التهميش أو التمييز ، ومن مث ينعكس ذلك على األجيال اجلديدة .
 

 كيف ينبغي للمرأة أن تقاوم اإلرهاب؟
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لعناااف لطاملااا كااان ي نظااار إىل مقاومااة اإلرهااااب علااى أناااه شااألً قاصاااراً علااى الرجاااال الااذين ي عااادون هاام األقااادرعلى مقاومااة ا
والتطرف, إال أن العديد من الدراسات قد أظهرت أن املرأة )وخاصة األمهاات  ميكان أن تكاون فاعلاة وقاادرة علاى رصاد 
صااور الراديكاليااة مث احليلولااة يف النهايااة دون السااقوا يف براثنهااا. فاألمهااات يلعاام دورا رئيسااا وهامااا يف كافااة اجملتمعااات، 

األوساط. لكاان املشااكلة تكمان يف أن املاارأة ليسات واعيااة مبادى قوهتااا ، حيااث إن  وحيظاني ابحاارتام وتقادير يف دول الشاارق
الدور التقليدي للمارأة يف تلاك اجملتمعاات يقتصار علاى كوهناا زوجاة وأم ومربياة ، لكان للمارأة القادرة علاى أن تكاون راعياة 

لماان ماادى هثااري هااذا الاادور علااى أجيااال للقاايم االجتماعيااة والثقافيااة والدينيااة يف اجملتمااع. ولعاال الكثااريات ماان النساااء ال يع
املستقبل ، السيما وأن لديهم القدرة إما علاى نقال األفكاار الايت تعظام مان قيماة الشاهادة واالرهااب، أو العمال بقاوة ملناع 

 تنامي النزعات الراديكالية واحلث على التسامح واملشاركة السياسية واملدنية السلمية.
سموعا بقوة خاصة وأهنا حتتل مكان الصدارة بني أفراد عائالهتن وجمتمعاهتن،  حىت وإن هذا وميكن للمرأة أن تكون صوات م

بدا أن املرأة ال حتظى ابلتمكني داخل بعض اجملتمعات ، فللمرأة أثر عاطفي كبري يف نفوس أفراد العائلة و اجملتمع احمليط هبا  
لاى اكتشااف املؤشارات التحذيرياة املبكارة لعاوارض كذلك. فضال عن أن النساء واألمهات بصفة خاصاة لاديهن املقادرة ع

التطرف لدى أوالدهن وأزواجهن. وإنه ملن الضاروري أال تتجاهال املارأة تلاك املؤشارات خاصاة وأن لألمهاات القادرة علاى 
 التأثري يف سلوك أطفاهلن وإحداث التغيري املطلوب فيه.

ة االرهااب يف العااأب رساره، وقاد انعكاس ذلاك يف قارار جملاس وقد مت االعرتاف حاليا مبدى قوة دور املرأة يف جماال مكافحا
،والاااذي أكاااد علاااى أمهياااة دور املااارأة يف كااال مااان عملياااات بنااااء الساااالم، ومناااع  2000لعاااام  1325األمااان الااادويل رقااام 

الصاااراعات وحسااامها، وحاااث الااادول علاااى تضااامني املااارأة يف كافاااة عملياااات صاااناعة القااارار فيماااا يتصااال مبناااع الصاااراعات 
ولعل هذا القرار يؤكد للمرة األوىل على حقوق املرأة أثناء الصراعات املسلحة، حيث ابت واضحا أن استخدام وحسمها. 

العنف ضد املراة واغتصاهبا صار سالحا شائع االستخدام يف احلروب. وقد متثال ذلاك واضاحا يف أعماال اإلابدة اجلماعياة 
ساي لالغتصااب والقتال فقاط مان أجال حتقياق أهاداف سياساية اليت وقعت يف رواندا حيث تعرضت اآلالف من نسااء التوت

وترويااع شااعب التوتسااي. ولعاال اهلاادف األوحااد ماان قاارار جملااس األماان كااان هااو ضاامان محايااة النساااء واألطفااال يف وقاات 
الصاراعات املساالحة ، واالعاارتاف رمهيااة دور املاارأة يف عمليااة صاانع القاارار. كمااا طالااب جملااس األماان الاادول بتقااد  خطااط 

 لضمان املشاركة والتمثيل احلقيقى للمرأة.عمل 
ويف حالة احلرب على اإلرهاب، وحنن حقا نواجه حراب على اإلرهاب، تستطيع املرأة أن تلعب دورا ابرزا  يف حسمها. فلما  

خاالل  كانت املرأة عنصرًا حموراًي يف كل احلضارات، كان ممكناً هلا أن تساهم بصورة إجيابياة يف مكافحاة اإلرهااب ساواء مان
 . فمن خالل دورها التقليدي كزوجة أو أم أو أخات أو 2014دورها "التقليدي" أو "األقل شيوعا" يف جمتمعها )كوتور، 

راعيااة لألساارة، تسااتطيع النساااء، حااىت أمهااات أو زوجااات اإلرهااابيني أنفسااهن، التحاادث عاان ماادى التااأثري الساال  ألفعااال 
 يح أنه ليس هناك جمد يف قتل األبرايء ابسم هللا والدين.أوالدهن أو أزواجهن عليهن ، بل ويستطعن توض

وتستطيع املرأة من خالل تقد  هذا النصح إحداث تغيري يف أفكار العديد من الراديكاليني نظرا ملا يرونه من حجم التدمري 
لاى ولادها، ومان مث الذي يلحق بعائالهتم من جراء أفعاهلم. وكذلك قد تتمكن األم من رصد إمارات التطرف الايت تظهار ع
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توظف قوهتا للتأثري على ولدها وأفعاله، رمبا عن طريق التحدث إليه والعمال علاى هتدئاة فاوفاه وغضابه. فادور املارأة لايس 
بقاصر على تغذية أطفاهلا ومساعدهتم يف اداء الواجبات املدرسية، بل من واجباهتا كذلك أن تعمل على تربية طفل مستقل 

ر بذاته حىت ينشأ استقاللياً يصاعب التاأثري علياه ، ولعال األهام كاذلك أن تارل األم ولادها علاى حاب قادر على اختاذ القرا
وطنه والعمل على تقدمه ورفعته. إال أنه أحيال ما يكون غياب األب عامال مؤثرا يف حياة االبن الذي قاد يتحاول يوماا إىل 

ات االرهابياة ، والااذي قاد ميثاال لاه صااورة األب فيتبعاه بااال إرهاال، حياث قااد جياد هااذا االبان ضااالته يف أحاد زعماااء اجلماعا
 تفكري ، لذا ينبغي على كل أم أن تنتبه ملثل تلك املؤشرات والبوادر اليت قد تطرأ على ولدها حىت تتعامل معها مبكرا.

اجملتمعياة، ميكنهاا  وعلى اجلانب اآلخر فإن املرأة من خالل دورها اآلخر يف اجملتمع كمعلمة أو سياسية أو إحدى القياادات
أن تستغل موقعها من أجل نشر الوعي بكيفية مكافحة اإلرهاب عن طريق احلث علاى تشاكيل جمموعاات دعام يف اجملتماع 
تتمكن من خالهلا األمهات والزوجات من التحدث حبرية إذا ما الحظن أي احنراف حنو الفكر الراديكايل يف سلوك ّذويهن 

 ج تلك املواقف ابلصورة املناسبة. فعندما تتواصال النسااء ماع بعضاهن الابعض داخال دون خوف ، مع مناقشة وسائل عال
اجملتمع، وت عربن حبرية عن فاوفهن، فإن ذلك يبث يف قلوهبن الثقة والقاوة مان أجال معاجلاة األمار بعازم كباري، مماا ياؤدي إىل 

ة، حياث متتعات بعاض النسااء بوضاعية متكينهن بشكل واضح. وقاد جناح هاذا الانهحم يف حمارباة اإلرهااب داخال دول عدياد
 دينية وسياسية مميزة جعلت أقراهنن يف اجملتمع تلجأن إليهن إذا ما شعرن ابندفاع الزو ج أو الولد حنو هوة اإلرهاب.

ومع ذلك، فإنه من الضرورة مبكان أن نتعرض لدور النساء كذلك يف النشاا اإلرهال، وهو األمر الذي أب يسرب الكثريون 
ا ألن املراة عادة ما ي نظر إليها على أهنا كائن مساأب. وبينما تستطيع املرأة، بل وتشارك ابلتاكيد يف التشجيع علاى غوره نظر 

ثلن األقلية يف هذا اجملال )كوتور    .2014واالخنراا يف النشاا اإلرهال، إال أن النساء مي 
 

 النساء عنصر مساعد يف النشاا اإلرهال:
ا ت عتربعنصارا سالبيا، إال أهنان ميكانهن القياام ردوار عديادة يف النشااا اإلرهاال. وال ي شارتا أن يقمان رغم أن املرأة عادة ما

ابلعملياات االنتحارياة رنفساهن، لكاان دعمهان للجماعاات اإلرهابيااة ميكان أن يتمثال يف صااورة التعااطف أو القياام رعمااال 
أة ابالنضاامام إىل أو مساااندة اجلماعااات اإلرهابيااة ال ياارتبط  . ولعاال قاارار املاار 2014التجنيااد أو التعبئااة )فينااك إيااه  ل، 

السياساية الساائدة، أو  -ابلنوع، لكن عادة ما تكون أسباهبن شبيهة رسباب الرجاال : الساخط جتااه األوضااع االجتماعياة
اإلخااوان املساالمني يف وفااة أحااد املقااربني، أو اإلمياان املفاارا بعقياادة دينيااة أو أيديولوجياة مااا.  وعلااى ساابيل املثاال، جتااد أن 

مصر يساتخدمون النسااء يف التظااهرات االحتجاجياة العنيفاة، خاصاة ماا جياري منهاا داخال اجلامعاات يف شاىت أحنااء مصار، 
 حىت أن بعض الطالبات قد قمن مبهامجة عميدة الكلية اليت تدرسن هبا ونزعن بعض مالبسها..

االت قد يتم إرغامهن على املشاركة يف األعمال اإلرهابياة مان قبال ومع هذا، فإنه جتدر اإلشارة إىل أن النساء يف بعض احل
  ، حيث يصعب عليهن رفض األوامر داخل اجملتمعات الدينية.2014ذويهن من الرجال )فينك إيه  ل، 

إذاً  فااإن األمااار كلاااه ينتهاااي إىل اعااارتاف النسااااء أنفساااهن بقااوهتن وقيماااتهن الرفيعاااة، حياااث إن لاااديهن مااان القاااوة ماااا إن مت 
االعاارتاف بااه واسااتخدامه سااوف ي عجاال بعمليااة القضاااء علااى االرهاااب ابلتأكيااد ، خاصااة إذا مااا اساات خدمت قااوة النساااء 
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ونفااوذهن يف ترساايم قاايم التسااامح واالعتاادال ماان خااالل حشااد نفااوذهن السياسااي واالجتماااعي والااديين ماان أجاال حماربااة 
ملن على تربية أبنائهن على أن يتمتعوا ابالستقاللية ويعربون التطرف واجتثاثه من جذوره. كما أنه من املهم لألمهات أن يع

 عن  رائهم حبيث يصعب تعرضهم لعمليات غسيل املم اليت يتعرض هلا الكثريون من اإلرهابيني.
 
 
 
 

 املرأة داخل اإلخوان املسلمني:
حقاوقهن يف سابيلها للتالشاي.  وقاد مبجرد أن حاز "حزب احلرية والعدالة" أغلبياة املقاعاد يف الربملاان ، أدركات النسااء أن 

بدأ اإلخوان املسالمون يف إهاناة املارأة يف محلاتهم االنتخابياة. فبعاد تعارض نظاام مباارك للعدياد مان الضاغوا الدولياة،  قاام 
بتمرير قوانني حتظر ختان النسااء. لكان حازب احلرياة والعدالاة، يف إطاار محلتاه االنتخابياة، عكاف علاى   2007الربملان يف 

 30اخلدمات الطبية املدعمة للناخبني، ومن بينها تقد  خدمة اخلتان للنساء يف حمافظة املنيا على سبيل املثال مقابل  تقد 
 .2012جنيها مصراي، وذلك طبقا ملا جاء يف منشوراهتم اليت انتشرت يف قرية أل عزيز يف املنيا يف 

 
 

ة اخلتااان املنصااوص عليهااا يف قااانون الطفاال الااذي مت متريااره يف وداخاال الربملااان، اعاارتض نااواب اإلخااوان علااى جتاار  ممارساا
، والذي يفرض عقوبة السجن على من جياري عملياة اخلتاان. كماا تقادموا ابلتمااس للمحكماة املصارية لرفاع احلظار 2008
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ظار علاى حماوالت إلغاء احل 2013املفروض على هذه املمارسة، ومع ذلك فإن احملكمة الدستورية العليا رفضت يف فرباير 
اخلتان. لهيك عن أهنم كانوا يدافعون عن قضية اخلتاان وحيااولون الضاغط مان أجال رفاع جتار  ممارساته حبجاة أناه أمار جياب 
 وأن ي رتك للحرية الشخصية ألولياء الفتيات. وقد أشار الرئيس املخلوع ، حممد مرسي، إىل اخلتان على أنه "أمراً عائليًا".

املسلمني على استبعاد أفكار السيدات واعرتاضاهتم داخل جلناة صاياغة الدساتور، بال إهنام  هذا وقد عمل أعضاء اإلخوان
 حاولوا تقليص احلقوق اليت متتعت هبا املرأة حتت حكم مبارك زاعمني أن التغيريات اليت يقرتحوهنا توافق الشريعة اإلسالمية.

مقعدا، واليت كان معموال هبا حتت حكام مباارك، حاىت  64امها أواًل: قام اإلخوان إبلغاء حصة املرأة يف مقاعد الربملان، وقو 
 مقعد. 508أصبح عدد مقاعد النساء يف الربملان األول تسعة مقاعد فقط من بني 

اثنيًا: أزاح اإلخاوان السايدة الوحيادة الايت كانات تعمال قاضايا يف احملكماة الدساتورية العلياا، ورفضاوا وضاع السايدات علاى 
 السياسية .قوائم مرشحي األحزاب 

 اثلثًا: جتاهل الدستور اجلديد احلقوق األساسية للمرأة على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
سنوات، مما أطاح بسنوات مان العمال الاد وب  9إىل  18كما طالب اإلخوان بتخفيض احلد األدىن لسن الزوا ج من سن 

 ما.عا 18إىل  16للنشطاء حىت جنحوا يف رفع سن الزوا ج من 
كما فوجئ املصريون حبذف البند املتعلق  حبظر االجتار يف النساء من املسودة األوىل للدستور. ودفع أعضاء اللجناة مانهم 
رن احلذف جاء نظرا لعدم وجاود هاذه املمارساات يف مصار، وأن جمارد ذكاره يف الدساتور "يسايئ إىل صاورة مصار". إال أن 

جااء فياه أن االجتاار يف   2010 تقرير صادر عان اخلارجياة األمريكياة عاام عددا من املنظمات الدولية دحضت حجتهم يف
البشار يوجاد يف مصار علاى عادة مسااتوايت ، بال إن مصار ت عاد نقطاة مارور لالجتااار يف النسااء واألطفاال مان إفريقياا و ساايا 

ن قباال  ابئهاان  . ورغاام ذلااك، فااإن العديااد ماان الفتيااات دون الساان يتعرضاان للبيااع ماا2012ألغااراض الاادعارة )ماكااارث 
ألثاارايء اخللاايحم مماان ىلتااون إىل مصاار للبحااث عاان "زوجااات موساام الصاايف". وتاانص الشااريعة اإلسااالمية علااى أن مثاال هااذه 

 الزجيات ت عد صورة من صور االجتار يف البشر.
 سان كما طالب اإلخوان املسلمون كذلك بتغيري القانون املهم الذي يقضي مبنح السيدات املطلقات حضانة أبناائهن حاىت

اخلامسااة عشاارة، مااع السااماح هلاان ابإلقامااة يف مناازل الزوجيااة طاملااا تقماان برتبيااة األطفااال. فقااد أرادوا ختفاايض ساان حضااانة 
األطفال من سن اخلامسة عشرة إىل سن السابعة، زاعمني أن هذا القانون مينح املارأة حقااً يتعاارض ماع ماا جااء يف الشاريعة 

ن "حقوق املرأة بعد طالقها مبالغ فيها لدرجة أهنا توقاع ابلرجاال ظلماًا، بال وتادمر اإلسالمية. وأعلن أحد أعضاء اللجنة أ
  2012حياهتم يف بعض األحيان..." )صاحل ، 

أخرياً وليس  خرًا، انعكست إهانة اإلخوان املسلمني للمرأة يف أوضح صورها يف البيان الذي أصدروه لشجب إعالن جلنة 
  ، فقد زعماوا أن هاذا العناوان مضالل، وأناه 2013ان "القضاء على العنف ضد املرأة" )األمم املتحدة لوضع املرأة، بعنو 

ساايرتتب عليااه  اثر ضااارة علااى اجملتمااع املصااري، وجاااء يف بياااهنم "أن اإلعااالن يتضاامن مااواد تتعااارض مااع املباااد  الراسااخة 
مع وفقا ملا ينص عليه الدستور املصاري". لإلسالم، ويهدم القيم اإلسالمية ، ويدمر األسرة اليت هي حجر األساس يف اجملت
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ودعا اإلخوان املسلمون كافة الدول اإلسالمية إىل عدم التصديق على اإلعالن الذي مان شاأنه تفكياك اجملتماع، والاذي " 
ثل اخلطوة األخرية حنو الغزو الفكري والثقايف للدول اإلسالمية".  مي 

إلعاااالن األمماااي أب يتنااااول ساااوى التأكياااد علاااى حاااق املااارأة يف وكانااات تلاااك التصااارحيات صاااادمة للمصااارايت، خاصاااة وأن ا
املساواة، وحظر كافة صور العناف ضادها، وهاو حاق إنسااين أصايل. وكاان لإلخاوان املسالمني موقاف مشاابه حاني تقادمت 
إحدى عضوات جلنة الدستور ابستقالتها ،وحتدثت يف مؤمتر نسائي عن احتجاجها بسبب رفاض اإلساالميني داخال اللجناة 

رتاحهااا الااداعي للقضاااء علااى صااور العنااف ضااد املاارأة، زاعمااني أن هااذا الطلااب يصااادر علااى حااق الرجاال وفقاااً للشااريعة اق
 اإلسالمية يف استخدام القوة لتأديب الزوجة أو الولد.

قوق ولعل تلك األمثلة تشري إىل أن اإلخوان املسلمني إرهوا أن املرأة ما هي إال وعاء للجنس، وخادمات ليس هلن من احل
شاايئًا، وأهناام يااربرون كاال ماازاعمهم طبقااا لتفساارياهتم اخلاصااة للشااريعة اإلسااالمية. ونتيجااة لااذلك، باادأ الكثااريون ماان الرجااال 
يتصرفون وفق مزاعم اإلخوان، معتقدين أن النساء جيب معاملتهن وفقااً ملاا ياراه اإلخاوان متماشاياً ماع الشاريعة اإلساالمية، 

كن لألمر أن يزداد سوءاً   انطالقاً من هذه النقطة. وكان مي 
هذا وأب تكن إهانة املرأة على املستوى الرمسي فحسب، بل بدا األمر جليااً يف الاربامحم التليفزيونياة والصاحف اخلاصاة هبام، 
واليت مت الرتويحم فيها إىل أن املرأة ملكية خاصة لزوجها، وانتشرت الربامحم اليت تتناول "كيفية هديب الزو ج لزوجاته". فلما 

يونياو رغباة يف الاتخلص مان  30عرت املرأة املصرية أن حقوقها ت سلب منها، أب ترتدد النساء يف النزول إىل الشوارع ياوم ش
 احلكومة اليت عملت على التنقيص منهن بكل طريقة ممكنة.

اإلرهابياة والقضااء علاى  وحقًا لعبت املرأة دورًا جوهراًي يف ثورة الثالثني من يونيو، وهي على استعداد حملارباة تلاك اجلماعاة
 اإلرهاب يف مصر.

 املرأة يف تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق وسوراي" )داعش :
قام تنظيم داعش ابلتعامل مع املرأة ابإلسلوب األكثر مهجية يف العصر احلديث، وكانت البداية حينما أصدر التنظيم فتوى 

عاماا يف مدينااة املوصاال، لااايل العاراق إبجااراء عمليااة اخلتااان،  46عامااا حااىت  11تارغم كافااة الفتيااات والساايدات مان عماار 
حسبما ذكرت تقارير األمم املتحدة. وأب يكن اخلتان أحد املمارسات املنتشرة يف تلك املنطقة، ولنا أن نتصور الفزع الاذي 

  .2014أصاب أهل املوصل جراء هذا األمر )العربية، 
وا ببياع السابااي مان النسااء والفتياات. فقاد حادد تنظايم "الدولاة اإلساالمية" أساعاراً اثنيًا: استمرت إهانتهم للمارأة حاني قاام

دوالر للمرأة األكرب سناً حىت  40اثبتة لبيع النساء من الطائفة اليزيدية ومن املسيحيات الاليت وقعن يف األسر، بدءاً مببلغ 
 43 إعدام من اخالف تلك الضوابط اليت أعلنوها: دوالر للفتيات الصغريات. وتعهد عناصر التنظيم بعدم الرتدد يف 170

عاما، بينما ت باع الفتيات مان  30 – 20دوالر ملن تبلغ  86عاما من العمر ، و  50 – 40دوالر سعراً للمرأة اليت تبلغ 
 170دوالر، وتبلغ قيمة األطفال حىت سن التاسعة القيمة األكرب حياث يصال الساعر إىل  129عاما ب  20- 10عمر 

 . وكااان تنظاايم داعااش قااد بااث فيااديو مااؤخراً ألحااد أسااواق الرقيااق يظهاار فيااه مقاااتلوا داعااش وهاام 2014والر )روياارتز، د
يساومون التجار يف أمثان الفتيات من األقليات العرقية يف العراق. ويبدأ هذا الفيديو رحدهم ينادي: " اليوم هو يوم سوق 
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، فليأخذ كل منكم نصيبه " ، ويضحك  خر ويقول: "أين فتايت اليزيدية؟" ، مث الرقيق.....اليوم هو يوم التقسيم إبذن هللا 
يقصدون أحد الباعة ويبدأون يف املساومة حول السعر قبل شراء الفتاة. وجتد أحد التجار يقول إنه يسعده أن يبيع جاريته 

 مقابل مسدس جلوك ..
ريتااه، أو أراد أن يهبهااا غااريه، فليفعاال ..فاااجلميع أحاارار يف ويقااول أحااد املقاااتلني ماان ذوي اللحااى : " ماان أراد أن يبيااع جا

 التصرف يف نصيبهم من السبااي كما يشا ون" ، بينما حيرص على اختيار فتاة أسرية لنفسه.
كما ترى أحدهم يقول إنه حباجة لفحص أسانان الفتااة ذات اخلماس عشارة ربيعااً يف الساوق قبال الشاراء، موضاحًا: "إن أب 

..فما حاااجيت هلااا؟".  وكمااا يتضااح يف ذلااك الفيااديو الااذي بثااه تنظاايم الدولااة اإلسااالمية نفسااه أن عناصاار تكاان هلااا أساانان.
التنظاايم يتفاااخرون ابسااتعباد النساااء والفتيااات الصااغريات، الاااليت يعتااربوهنن غنيمااة للمنتصاار يف احلاارب علااى غاارار التقاليااد 

تياهتم للمقااتلني ليكوناوا جاواري عنادهم ملمارساة اجلانس الاذي القدمية. لهيك عن قيام هؤالء إبرغام األهايل على تسليم ف
 "خلقن من أجله"، ومعاقبة من ميتنع عن التعاون معهم.

هااذا وقااد فاارض عناصاار داعااش زايً معيناااً علااى النساااء، وماانعن النساااء ماان السااري يف الشااوارع دون زو ج أو اباان أو أحااد 
اين ابرود، اليت مت ضبطها بواسطة القوة النسائية التابعة لداعش األقارب الذكور. وقد قصت إحدى السيدات، وت دعى/ هت

حني خرجت إىل الشارع بدون حمرم هلا تقصد صيدلية ال تبعاد كثاريا عان منزهلاا، ذكارت جتربتهاا فقالات: " لقاد كانات أكثار 
ة علااى ظهرهااا، وأب حلظااات حيااايت رعباااً وفزعااًا"، حيااث أودعوهااا السااجن اخلاااص هباام كأهنااا جمرمااة، ولعنوهااا وضااربوها بقسااو 

 . 2014ي طلقااوا سااراحها حااىت تعهااد زوجهااا رهنااا لاان ختاار ج وحاادها ماان البياات أبااداً فيمااا بعااد )داعااش، الكتاااب األسااود، 
ويسااتخدم تنظاايم داعااش مثاال هااذه الكتائااب النسااائية إلرهاااب وترويااع النساااء، حيااث يقااوم التنظاايم بتجنيااد فتيااات تاارتاوح 

 . ويقتصاار دور تلااك 2014دوالر شااهرايً )وينسااور،  150ن رواتااب تصاال إىل عامااًا، ومينحااوه 25و 18أعمااارهن بااني 
الفتيات على ضمان تنفيذ القوانني األخالقية الصاارمة الايت وضاعها التنظايم بشاأن النسااء. وي سامح لتلاك الفتياات مبعاقباة 

حتجااز النسااء ومعااقبتهن إذا النسااء الااليت اخاالفن القاوانني، بال ويسامح هلان بقتال املخالفاات، كماا تقاوم تلاك الفتياات اب
 ارتدين حجاابً شفافاً أو كشفن وجوههن.

ولعل هذا ي صور االنتهاك الكامل حلقوق املرأة األساسية ، والتحقري لوضع النساء الااليت يعشان حتات حكام داعاش، ذلاك 
ها". ولن يرتتب على تلك النظرة التنظيم الذي ال يرى املرأة إال أداة للجنس وخادمة ال ينبغي هلا أن تربح منزهلا دون "سيد

 للمرأة سوى انتكاسة للحضارات، وأين احلضارات؟ فداعش أبعد منوذ ج ممكن عن معىن احلضارة والتحضر!
هذا وتتكرر املهانة للمرأة يف سوراي كذلك حيث تظهر إحدى الصور املنتشرة على االنرتنت صفا من النساء الاليت يرتدين 

لاارأس حااىت ابطاان القاادمني ، وهاان مقياادات بسالساال تااربطهن مااع بعضااهن الاابعض حيااث غطاااءا يشاامل اجلسااد كلااه ماان ا



        
 جمهورية مصر العربية

 ةالمجلس القومي للمرأ
 مكتب رئيس المجلس

  

 

Ms.M   13/12/2016 

 
9 

 

 ي سااااااقون إىل ساااااوق الرقياااااق يف إحااااادى املنااااااطق الااااايت تسااااايطر عليهاااااا داعاااااش، كماااااا هاااااو م ااااادون أسااااافل الصاااااورة.

 
 
 

امال للازوا ج كما أنشأ مقاتلوا داعش مكاتب للزوا ج يف املادن الساورية الايت ساقطت يف أياديهم هبادف جتنياد العاذارى واألر 
ماان املقاااتلني، كمااا دعااوا ابقااي اجملاهاادين خااار ج سااوراي ملساااعدهتم يف جتنيااد الفتيااات الشاااابت وإرساااهلن إىل سااوراي لاايكن 
زوجااات للمقاااتلني هناااك. وماان الواضااح أم مثاال تلااك الفتيااات ال يرضااني عاان زواجهاان هبااذه الصااورة ، وأهناان ي كاار هن علااى 

مية ابلكلية اليت تنص على ضرورة موافقة العروس على الزوا ج قبل إمتاماه، مماا ذلك، واخالف ذلك نصوص الشريعة اإلسال
 يؤكد نفاق تنظيم الدولة "اإلسالمية".

وي اااذكر أن هاااؤالء العناصااار ال يااادركون مااادى األذى واألأب الاااذي ي نزلوناااه ابلنسااااء حياااث ي نظااار إىل النسااااء الااااليت تعرضااان 
اااة" ، ويتعرضااان للهجااار مااان جاناااب جمتمعااااهتن ماااع أطفااااهلن غاااري  لالغتصااااب وأصااابحوا ح بااااىل، علاااى أهنااان "بضااااعة م دن س 

  .2014الشرعيني. لهيك عن أن تلك النساء امل غتصبات يصبحن هدفاً للقتل الثأري على يد ذويهم )اإلسفندايري، 
لمارأة علاى أهناا كاائن وابألساس، ينظر تنظيم داعش، ابعتباره ممثال عن ابقي اجلماعات اإلسالمية االرهابية غري الشارعية، ل

لقص من الدرجة الثانية ال استخدام له سوى اجلنس فحسب، وال يعرتف هلا رية حقوق تسااوي بينهاا وباني الرجال. وكماا 
يدرك أي شخص متعلم، فإنه ليس هناك يف الشريعة اإلسالمية ما يسمح ري نوع من املعاملة غري اإلنساانية للمارأة، حاىت 

 رب.وإن تعرضت لأل سر يف احل
وحينما نتحدث عن اإلرهاب كقضية ترتبط حبقوق اإلنساان، فإنناا جناد أن املارأة هاي األكثار هثاراً ،وتضارراً بتداعياتاه، وقاد 
انعكاااس ذلاااك ابلفعااال يف "إعاااالن األمااام املتحااادة حلماياااة املااارأة والطفااال يف حالاااة الصاااراع املسااالح والطاااوار " الصاااادر يف 
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سااااء واألطفاااال هااام ضاااحااي الصاااراعات املسااالحة بسااابب تعرضاااهن للقماااع . وقاااد ناااص هاااذا اإلعاااالن علاااى أن الن1974
والعدوان واالستعمار والعنصرية والسيطرة واإلخضاع، كما حظر مهامجة أو قصف املدنيني. ودعا هذا اإلعاالن الادول إىل 

ملهينة، والعنف، خاصة اختاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء على صور االضطهاد، والتعذيب، واإلجراءات العقابية، واملعاملة ا
يف حااق املاارأة والطفاال، فضاااًل عاان جتاار  كافااة صااور املعاملااة غااري اإلنسااانية للنساااء ال ساايما احلاابس أو التعااذيب أو الرمااي 

 ابلرصاص أو أعمال االعتقال اجلماعي، أو العقاب اجلماعي، أو تدمري املساكن أو الطرد التعسفي.
الثابتاة مثال حاق احلصاول علاى الغاذاء واملاأوى والرعاياة الطبياة الايت ينبغاي وأن وأخريًا نص اإلعالن على عدد مان احلقاوق 
 ت قدم للمرأة والطفل يف حاالت الطوار .

، والاذي ترأساته مصار، 1992هذا وقد تبنت الدورة احلادية عشارة ملاؤمتر األمام املتحادة ملكافحاة التميياز ضاد املارأة عاام 
 العنف ضد املرأة.اليت عاجلت قضية  19التوصية العامة رقم 

 : نصاات علااى أن العنااف القااائم علااى أساااس النااوع هااو ضاارب ماان التمييااز املااانع للماارأة ماان التمتااع ابحلقااوق 1املااادة )
 واحلرايت اليت يتمتع هبا الرجل.

ف  : نصت على تعريف العنف القائم على أساس النوع رنه "العناف املوجاه ضاد املارأة فقاط ألهناا امارأة، أو العنا6املادة )
الذي ي ؤثر على املرأة بصورة غري الئقة. ويتضمن ذلك األفعال اليت ت وقع ضرراً جسدايً أو عقلياً أو جنسياً على املارأة، أو 
التهديااد مبثاال هااذه األفعااال أو اإلكااراه علااى فعاال مااا، أو أي شااكل ماان أشااكال حرمااان املاارأة ماان احلريااة". وكاناات تلااك 

حقوق إنسان أو اتفاقية ت رمجت رمسياً لتكون أداة حلظر استخدام العناف ضاد املارأة،  التوصيات للمرة األوىل مبثابة معاهدة
وأوضحت التوصيات أن العنف الداخلي م تضمناً كذلك. ورغم ذلك، فاإن كفااح املارأة حاىت اآلن مان أجال احلصاول علاى 

 الدولية.حقوق اإلنسان األساسية هو جرمية ضد اإلنسانية ينبغي وأن ت رفع أمام حمكمة العدل 
واخلالصااة هااي أن املاارأة ينبغااي عليهااا أن ت اادرك ماادى قاادرهتا علااى القضاااء علااى اإلرهاااب، وأن تتحاارك حنااو تفعياال تلااك 

، الاذي يعااه هاذا األمار برمتاه، بادءاً مان 1325القدرات. وقد أكد جملس األمن الدويل على هذه احلقيقة يف القرار رقام 
ثناء احلروب، وانتهاءاً رمهية الدور الذي تلعبه املارأة يف عملياة صاناعة الساالم ومناع محاية املرأة يف حالة الصراع املسلح وأ

 اندالع الصراعات.
ولعل هناك عالقة قوياة فيماا باني املارأة واألمان القاومي، وهاو ماا أكادت علياه العدياد مان االتفاقياات واملعاهادات ، وكلماا 

 ي، كلما متكنا من القضاء على اإلرهاب بصورة أسرع.عجلنا ابالعرتاف بقيمة دور املرأة يف النظام السياس
 
 
 

 املراجع
  . استمرار اجلدل حول اخلتان يف البالد اإلسالمية، مأخوذة من2013يوليو  18العلوي،  ي. ) -

http%3A%2F%2Fwww.gatestoneinstitute.org%2F3859%2Ffgm-islam 
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د املارأة حيظاى ابهتماام ضائيل، ماأخوذة مان   وحشاية تنظايم داعاش ضا2014سابتمرب  2اإلسفاندايري, إتاش. ) -
-toward-cruelty-http://blogs.wsj.com/washwire/2014/09/02/isiss

attention/-scant-gets-women 
  .2014لكتاب األسود"، )فادي وليد عكوم، "داعش: ا -
فيناااك إن.، رافياااا بركاااات، ولياااات شااارتيط، "دور املااارأة يف اإلرهااااب، الصاااراع، والتطااارف العنياااف: دروس لألمااام  -

 2013املتحدة والقوى الدولية املعنية". مركز التعاون الدويل من أجل مكافحة اإلرهاب، إبريل 
 ، مااااااااااأخوذة 2014ناااااااااوفمرب  4)داعاااااااااش تعااااااااارض قائمااااااااااة أساااااااااعار بيااااااااااع النسااااااااااء والفتياااااااااات األسااااااااااريات  -

 prices/-girls-slaves-isis-http://rt.com/news/202071من
 ljustice.net/?cat=73http://sanityandsocia"هل تستعبد داعش النساء األسريات؟" ،  -
كريسااتا لناادن كوتااور، " كيفيااة مكافحااة اإلرهاااب بناااءاً علااى النااوع" ، املركااز القااومي ملكافحااة اإلرهاااب، يوليااو  -

2014. 
 . "رجاال الادين الراديكااليون يساعون لتقناني الازوا ج مان اإللث األطفاال"، 2012ناوفمرب  14مكارث، سي. ) -

to-seek-clerics-http://www.ipsnews.net/2012/11/radical-ماااااااااأخوذة مااااااااان 
brides/-child-legalise 

بياااان اإلخاااوان املسااالمني إلداناااة اإلعاااالن الااادويل للمااارأة الصاااادر عااان األمااام املتحااادة ملخالفتاااه مبااااد  الشاااريعة  -
 ، ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأخوذة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 2013ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارس  41اإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمية، )

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731 
 . فيااديو صاااره يظهاار مقاااتلي داعااش وهاام يساااومون التجااار لشااراء النساااء 2014نااوفمرب  3ريتشاااردز، سااي ) -

http://www.mirror.co.uk/news/world-اجلااااااااواري يف سااااااااوق الرقيااااااااق. مااااااااأخوذة ماااااااان 
4559568-fighters-isis-shows-video-news/shocking 

  النسااااااااء املصااااااارايت اخشاااااااون االنتكااااااااس يف حقاااااااوقهن، ماااااااأخوذة مااااااان 2012أكتاااااااوبر  1صااااااااحل، إتاااااااش. ) -
-92ef-11e2-06f5-http://www.ft.com/cms/s/0/b203c126

00144feabdc0.html#axzz3JhGl3VKQ 
صااااارية ، ماااااأخوذة مااااان   . تشاااااوية اجلثاااااث: هدياااااة اإلخاااااوان املسااااالمني للمااااارأة امل2012ماااااايو  24اتدروس،إم ) -

-tadros/mutilating-https://www.opendemocracy.net/5050/mariz
-bodies 
women-egyptian-to-gift-brotherhood’s-muslim 

http://blogs.wsj.com/washwire/2014/09/02/isiss-cruelty-toward-women-gets-scant-attention/
http://blogs.wsj.com/washwire/2014/09/02/isiss-cruelty-toward-women-gets-scant-attention/
http://rt.com/news/202071-isis-slaves-girls-prices/
http://sanityandsocialjustice.net/?cat=73
http://www.ipsnews.net/2012/11/radical-clerics-seek-to-legalise-child-brides/
http://www.ipsnews.net/2012/11/radical-clerics-seek-to-legalise-child-brides/
http://www.ipsnews.net/2012/11/radical-clerics-seek-to-legalise-child-brides/
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/shocking-video-shows-isis-fighters-4559568
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/shocking-video-shows-isis-fighters-4559568
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/shocking-video-shows-isis-fighters-4559568
http://www.ft.com/cms/s/0/b203c126-06f5-11e2-92ef-00144feabdc0.html#axzz3JhGl3VKQ
http://www.ft.com/cms/s/0/b203c126-06f5-11e2-92ef-00144feabdc0.html#axzz3JhGl3VKQ
https://www.opendemocracy.net/5050/mariz-tadros/mutilating-bodies-muslim-brotherhood's-gift-to-egyptian-women
https://www.opendemocracy.net/5050/mariz-tadros/mutilating-bodies-muslim-brotherhood's-gift-to-egyptian-women
https://www.opendemocracy.net/5050/mariz-tadros/mutilating-bodies-muslim-brotherhood's-gift-to-egyptian-women
https://www.opendemocracy.net/5050/mariz-tadros/mutilating-bodies-muslim-brotherhood's-gift-to-egyptian-women
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 ، ماااااااااااأخوذة مااااااااااان 2014يولياااااااااااو  24األمااااااااااام املتحااااااااااادة:  داعاااااااااااش همااااااااااار  تاااااااااااان اإللث يف العاااااااااااراق ) -
-/24/east/2014/07-http://english.alarabiya.net/en/News/middle

Iraq.html-in-mutilation-genital-female-order-ISIS 
 . داعش تقوم بتجنيد النساء املقاتالت لرتويع النساء األخرايت، مأخوذة من 2014أكتوبر  14وينسور ، ل ) -

-too-battalions-female-has-insider.com/isishttp://www.business
10-2014 

 "دوراملرأة يف الوقاية من التطرف العنيف:  خربات الوالايت املتحدة واململكة املتحدة". -
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