
ODA R E V I S T A feminina é 
igual? A exceção à regra, 
então, acaba de apare-
cer: t rata-se d e A l - S h a -
mikha, publicação on-li-
ne recentemente lança-
da com o objetivo essen-

cial de convencer as mulheres islâmi-
cas da importância de aderir a planos 
terroristas inspirados pela Jihad, ter-
mo que no Ocidente é traduzido comu-
mente como "guerra santa". 

Logo na capa o projeto, apelidado de 
"a Cosmopolitan da J ihad" pela mídia 
de língua inglesa e levado a cabo pela 
empresa de comunicação Al-Fajr Me-
dia Centre (a vertente midiática da or-
ganização f u n d a m e n t a l i s t a Al-Qae-
da, diz a que veio. Em extremos opos-
tos, a silhueta de uma mulher em bur-
ea, t radicional ves t imenta f emin ina 
muçulmana, e uma arma de alto cali-

bre, acompanhadas de um fundo viole-
ta em distintos matizes. 

Apesar de Al-Shamikha significar al-
go como "mulher majestosa" e de seus 
editores classificarem entre as motiva-
ções para criar a publicação o propósi-
to de ser uma ferramenta para inspirar 
mais mulheres terroristas, o conteúdo 
da revista não enaltece a independên-
cia ou a ação feminina, mas sim as pos-
sibilidades compreendidas em um uni-
verso em que são coadjuvantes, sempre 
em âmbito doméstico, de empreitadas 
mais importantes e grandiosas de seus 
pares masculinos. 

Ao longo de suas 31 páginas, mistu-
ra dicas de beleza com um viés bastante 
particular (no estilo "tenha apele perfei-
ta mantendo o corpo coberto e sem sair 
de casa"), ensinamentos sobre as noções 
básicas de primeiros socorros e regras 
de etiqueta com textos como "Sua casa 
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é seu reino", "O casamento com um pra-
ticante da Jihad", "A lei de Sharia (códi-
go de conduta muçulmano) que se apli-
ca a você" ou "Encontro com uma espo-
sa Jihad". Ao entrevistar viúvas do que 
chamam "mártires", observam os auto-
res da reportagem que, "do martírio, o 
fiel extrairá segurança e felicidade". 

Para além do texto, fo tograf ias de 
jóias e carros de luxo alternam-se com 
imagens de crianças em meio a aten-
tados e operações bélicas, i lustrações 
alusivas ao der ramamento de sangue, 
mais armas e muitas flores. 

Al-Shamikha chega à web nove me-
ses depois da Inspire, publicação de pro-
paganda da Al-Qaeda voltada ao público 
masculino que reside no Ocidente. Di-
ferentemente de Al-Shamikha, disponí-
vel somente em árabe, a Inspire, também 
on-line, é escrita em inglês. Para os espe-
cialistas, trata-se de uma estratégia para 
recrutar jovens suicidas para além das 
f rontei ras do Oriente, especialmente 
nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

Entre as reportagens centrais de Inspi-
re, no número de estreia lançado em ju-
lho do ano passado, estão uma "entre-
vista exclusiva com o xeque Abu Bazir", 
sírio radicado em Londres que é um dos 
cérebros da Jihad, uma coletânea de ex-
periências vividas por integrantes do 
radicalismo islâmico, um artigo do ca-
nadense-egípcio Yahya Ibrahim, espe-
cialista em islamismo, sobre o porquê de 
"o Ocidente proibir o niqab (véu muçul-
mano) que cobre sua verdadeira face" e 
indicações sobre como produzir um ex-
plosivo "na cozinha da mãe", o que le-
var na mochila durante um atentado e 
como se comunicar por meio de mensa-
gens cifradas. "Esta é a lista de 'ingre-
dientes' que todo prat icante da J ihad 
que se preze deve ter à mão para fabri-
car uma bomba: açúcar, fósforos, tubos, 
pilhas e um relógio", ensinam. 

Al-Shamikha não é a primeira publi-
cação feminina de teor terrorista. Outras 
iniciativas do estilo foram a The Grand-
daughters ofKhansa (as netas de Khan-
sa), lançada em fevereiro do ano passa-
do e que sobreviveu a duas edições. Em 
2004 já havia sido concebida Al-Khan-
sa, revista comandada por Abd al-Aziz 
al-Muqrin, líder da Al-Qaeda na Arábia 
Saudita morto pelas forças de segurança 
desse país, em conjunto com o Women's 
Media Bureau na Península Arábica. • 
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