وضع المرأة والسالم واألمن على اإلنترنت:
تعميم المنظور الجنساني في االستجابة
للتطرف عبر اإلنترنت
ألكسيس هنشو

مشروع  GNETمن المشرعات الخاصة التي يقدمها المركز الدولي لدراسة الراديكالية ،كينجز كوليدج لندن.

هذا التقرير بقلم ألكسيس هنشو.

الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا ( )GNETمبادرة بحثية
أكاديمية يدعمها منتدى اإلنترنت العالمي لمكافحة اإلرهاب
( ،)GIFCTوهي مستقلة ولكن تمولها الصناعة من أجل فهم
أفضل الستخدام اإلرهابيين للتكنولوجيا والتصدي لهم .ويقوم
المركز الدولي لدراسة الراديكالية ( )ICSRبتنظيم فعاليات الشبكة
العالمية للتطرف والتكنولوجيا ( )GNETواإلشراف عليها ،بصفته
أكاديميا داخل قسم دراسات الحروب في كينجز
بحثيا
مركزً ا
ً
ً
كوليدج لندن .واآلراء واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة
آراء المؤلفين ،وال تُ فسر على أنها تمثل آراء منتدى اإلنترنت
ُ
العالمي لمكافحة اإلرهاب ( )GIFCTوال الشبكة العالمية للتطرف
والتكنولوجيا ( )GNETوال المركز الدولي لدراسة الراديكالية
( ،)ICSRسواء كانت صريحة أو ضمنية.

بيانات االتصال

ألي أسئلة أو استفسارات ،أو للحصول على نسخ أخرى من هذا
التقرير ،يرجى التواصل مع:
ICSR
King’s College London
Strand
London WC2R 2LS
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7848 2098 :
بريد إلكترونيmail@gnet-research.org :
تويتر@GNET_research :
هذا التقرير ،كغيره من منشورات الشبكة العالمية للتطرف
والتكنولوجيا ( ،)GNETيمكن تنزيله مجانً ا من موقع شبكة GNET
على اإلنترنت .www.gnet-research.org
حقوق التأليف والنشر © GNET

وضع المرأة والسالم واألمن على اإلنترنت :تعميم المنظور الجنساني في االستجابة للتطرف عبر اإلنترنت

الملخص التنفيذي
هنـاك اعتـراف بأهميـة النوع في المناقشـات الدائـرة حول التطـرف والتكنولوجيـا ،ولكن
تماما .ونبحث في هذا التقرير أفضل السـبل
لم يجد هذا االعتراف من يحسـن اسـتغالله
ً
لمراعـاة األطر الجنسـانية ،السـيما األجندة العالميـة حول المرأة والسلام واألمن ،لفهم
هذه القضايا.
ومفتـاح هـذا التحليـل أن نجمـع بين مبـادئ البحث في دراسـات األمن النسـوي .ويرسـي
ُ
العمـل فـي هذا المجـال ثمـة مبـاديء لألكاديمييـن والممارسـين ،باعتباره مـن المجاالت
الفرعيـة التـي تربـط بيـن العالقـات الدوليـة والدراسـات األمنيـة ودراسـات النـوع .ومنهـا:
عمومـا ،والحاجـة إلـى تصـور الكيفيـة التـي يرتبـط بهـا النـوع
الحاجـة إلـى فهـم "العنـف"
ً
بالتسلسلات الهرميـة االجتماعيـة األخـرى ،والتشـكيك فيمـا يتعلـق بـأدوار الجهـات
الحكوميـة الفاعلـة والدعـوة لمشـاركة المجتمـع المدنـي ،وفهـم الطبيعـة المتشـابكة
للمناقشات الدائرة حول قضايا األمن والتنمية.
ويسـتعين التقريـر بهـذه المبـاديء فـي استكشـاف ثالثـة اتجاهـات تسـود االسـتخدامات
أوال ،يبحث في كيفية اسـتغالل
المتطرفـة للتكنولوجيا وتتناول النـوع بصراحة ووضوحً .
المتطرفيـن للتكنولوجيـا لتسـهيل ممارسـة العنـف الجسـدي والجنسـي ضـد النسـاء
ثانيا ،يبحـث في أنمـاط التجنيـد القائمة علـى النوع
والفئـات المهمشـة األخـرى مباشـرةً .
أخيـرا ،يستكشـف تحديـات العنـف
المتطرفـة.
المنظمـات
عبـر اإلنترنـت التـي تمارسـها
ً
السـيميائي الناشـئة علـى اإلنترنـت ،ويبحـث فـي الطـرق المختلفـة التـي تتعامـل بهـا
الجماعـات المتطرفـة مع منصات اإلنترنت بقصد إسـكات النسـاء أو تشـويه سـمعتهن.
وإجمـال ،خلص التقريـر إلى أن تعزيز الحوار حـول التطرف والتكنولوجيا مـن منظور النوع
ً
ثمارا عديدة ،مع أن تطوير ذلك النهج يتطلب إرادة سياسية ومشاركة مسؤولة.
يؤتي
ً
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 .1مقدمة
ٌ
الماضيين ،لتعميـم المنظور الجنسـاني وإبـراز العالقة
العقديـن
حثيثـة ،منـذ
جهود
تُ بـذل
ٌ
ْ
ْ
بيـن النـوع واألمـن الدولـي .وأولت أجنـدة المرأة والسلام واألمـن ( ،)WPSالتـي أطلقت
في عام  2000بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  1325وتضمنت تسعة
خاصـا بمعالجـة وضـع المـرأة علـى أسـاس أربعـة أبعـاد ُعرفـت
قـرارات إضافيـة،
اهتمامـا ً
ً
باسـم محـاور المـرأة والسلام واألمـن .وهـي :الحمايـة؛ والوقايـة؛ واإلغاثـة؛ واإلنعـاش؛
ومشاركة المرأة في العمليات ذات الصلة.
وظهـر اعتـراف بأهميـة النـوع فـي الفضـاء الرقمـي ،ال سـيما فيمـا يخـص التطـرف
تمامـا .وفيمـا تبحـث جهـود هيئـة
والتكنولوجيـا ،ولكـن لـم يجـد مـن يحسـن اسـتغالله
ً
األمـم المتحـدة للمـرأة ( )UN Womenفيما يحدث مـن عنف ضد المرأة عبـر اإلنترنت أو
وسـائل تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت ،من الوثائق التي تدعو ،على سـبيل المثال،
إلـى االهتمـام بالنوع قـرار مجلس األمـن التابـع لألمـم المتحـدة  )2017( 2354و "اإلطار
الدولـي الشـامل لمكافحـة روايـات اإلرهـاب" ( )S/2017/375للجنـة األمـم المتحـدة
لمكافحـة اإلرهـاب .ومـع ذلـك ،ليـس فـي قـرارات مجلـس األمـن الحاليـة بشـأن المـرأة
والسلام واألمـن مـا يتنـاول تطبيـق هـذه األجنـدة فـي الفضـاء الرقمـي .وبينمـا تشـارك
بضـع واليات مشـاركة مباشـرة فـي اسـتراتيجياتها التنفيذية الخاصـة بقضايـا التكنولوجيا
أو األمـن السـيبراني ،يشـير تحليـل خطط العمـل الوطنية بشـأن المـرأة والسلام واألمن
التـي وضعتها الـدول األعضاء فـي األمم المتحـدة إلى تزايـد االهتمام بجوانـب النوع في
التطرف والراديكالية منذ عام 1.2015
وقـد تتأثـر الجهـود المبذولـة إلدراج المـرأة والسلام واألمـن فـي الفضـاء الرقمـي بعـدد
أوال ،توجـد نزعـة للنظـر إلـى القضايـا ذات الصلـة ،مثـل الفجـوة الرقميـة
مـن العوامـلً .
بيـن الجنسـين ،من منظـور ضيـق ،وإحاطتها بإطـار يظهرهـا كأنهـا قضايا تنمويـة منعزلة
ثانيـا ،نـرى أن مبـادرات المـرأة والسلام واألمـن التـي تركـز علـى أشـكال
عـن مـا حولهـاً 2.
معينـة من الضـرر ،مثل العنـف في الـدول الهشـة والمتأثـرة بالصراعات ،وليـدة اإلخفاق
فـي تصـور مجمـل نطـاق العنـف ضـد المـرأةً .
ثالثا ،قـد تصطـدم محـاوالت التوسـع في
الحوكمة العالمية بما ُيبذل من جهود جيوسياسـية لبسط السـيادة الوطنية على الفضاء
السـيبراني3.
وأخيـرا ،ينبغـي أن يوضـع ضعـف تمثيـل المـرأة فـي قطـاع التكنولوجيـا فـي
ً
االعتبـار كعامـل مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى نتائـج ال تراعـي كيفيـة مشـاركة المـرأة في
التكنولوجيا على الوجه األكمل4.
أوال ،أشـارك فـي منحـة دراسـية نسـوية لمناقشـة المبـادئ التي
وهكـذا يمضـي التقريـرً :
ُيسـتعان بهـا في طرح دراسـة التطـرف والتكنولوجيا من منظـور النوع .وبعـد ذلك ،ألقي
نظـرة متعمقة على ممارسـات هذا النهـج ،وأناقش حاالت من العنـف القائم على النوع
وأخيرا ،أعلق على
مؤخرا ،وكيف تبنى المتطرفون نهج التجنيد القائم على النوع.
وقعـت
ً
ً
ُ
طـرق تعميـم المنظور الجنسـاني فـي هذا المجـال .طالمـا رأيـت أن القضايا التـي طرحت
للمناقشـة فـي ثنايـا هـذا التقريـر تتداخل فـي كل محور مـن محاور أجنـدة المرأة والسلام
أسسا للحوار في المستقبل.
واألمن ،ما يضع
ً

1
2
3
4

.WPS National Action Plans: Content Analysis and Data Visualisation, v2 ،)2020( Caitlin Hamilton and Laura J. Shepherd
على اإلنترنت ،في .https://www.wpsnaps.org/
انظر ،على سبيل المثال ،مناقشة عدم المساواة بين الجنسين في الوصول الرقمي في سياق أهداف التنمية المستدامة
”EQUALS/UNU، “Taking Stock: Data and Evidence on Gender Equality in Digital Access, Skills, and Leadership
.(New York, NY: United Nations, 2019), p. 9
 26( Milton L. Muellerنوفمبر International Studies Review ،“Against Sovereignty in Cyberspace” ،)2020
.https://doi.org/10.1093/isr/viz044 ،vol. 22, no. 4: pp. 779–801
،Quartz ،“The Problem with a Technology Revolution Designed Primarily for Men” ،)2016( Soraya Chemaly
.https://qz.com/640302/why-is-so-much-of-our-new-technology-designed-primarily-for-men/

5

6

وضع المرأة والسالم واألمن على اإلنترنت :تعميم المنظور الجنساني في االستجابة للتطرف عبر اإلنترنت

 .2طلبات الدراسات النسوية في
الفضاء الرقمي
مفيـدا للتعامل مع مـا ُيطرح من أسـئلة عن
إطـارا
تضـع دراسـات األمـن النسـوي ()FSS
ً
ً
النـوع والتطـرف في فضـاء اإلنترنت .وظهرت دراسـات األمـن النسـوي ( )FSSفي أوائل
العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعشـرين ،وحظيـت بمكانتهـا فـي ملتقـي العالقـات
الدوليـة والدراسـات األمنيـة ودراسـات النـوع 5.ويـرى الباحثون فـي مجال دراسـات األمن
عمومـا أن هنـاك ترابـط بين البحـوث والممارسـات ،السـيما أن القضايا
النسـوي ()FSS
ً
األكاديمية تسترشد بالتجارب األمنية الحية وتوجهها6.
وتحـدد دراسـات األمـن النسـوي ( )FSSمبـادئ عديدة إلثـراء التحليـل الجنسـاني للتطرف
والتكنولوجيا .منها:
عمومـا .ويسـتند العمـل النسـوي علـى فكـرة اسـتمرارية
 .1ضـرورة تعريـف "العنـف"
ً
العنـف ،وأن ينظر إلى العنف بمعزل عن األفعال الجسـدية وخارج نطاق الصراعات7.
ويصنـف كـروك ،علـى سـبيل المثـال ،العنـف ضـد المرأة فـي السياسـة في خمسـة
أبعـاد :البعـد الجسـدي؛ النفسـي؛ االقتصـادي؛ السـيميائي؛ والجنسـي .ولـو طبقنـا
ً
ملحوظا على
هـذا التصنيف ،وجدنـا أن قـرارات المرأة والسلام واألمن ركـزت تركيـزً ا
العنف الجسـدي والجنسـي ضد المرأة وما ينجم عنه من أضرار نفسـية .وسـعوا إلى
معالجـة القضايـا االقتصاديـة بجهـود اإلغاثـة واإلنعـاش .ويمثـل العنـف السـيميائي
– الـذي ينشـر الكلمـات واإليمـاءات والصور بغـرض إسـكات النسـاء أو تجريدهن من
شـكال مميـزً ا من أشـكال الضرر التـي تزدهر في فضـاء اإلنترنت 8.ويشـجع
الكفـاءة –
ً
ً
ً
محلية مـن العنف ضد
ورقمية
اإلنترنت
بيئـة
في
السـيميائي
العنـف
أشـكال جديـدةً
ً
المرأة ،مثل اإلباحية االنتقامية ،و "فضح التنورة" ،وتقديم مواد إباحية مصطنعة أو
"عميقة التزييف"9.

 .2الحاجـة إلـى وضع تصـور لكيفية تشـابك النـوع مـع التسلسلات الهرميـة االجتماعية
األخـرى .تحذر دراسـات األمـن النسـوي ( )FSSمـن الشـمولية ،أي افتـراض أن جميع
النسـاء يعانيـن مـن االضطهـاد بنفـس الطريقـة ويسـتطعن التغلـب عليـه بنفـس
الحلول 10.وتوصلت األبحاث إلى أن نسـاء الفئات المهمشة أشد من أقرانهن عرضة
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7

8
9

10

Journal of Regional Security ،“What, and Where, Is Feminist Security Studies?” ،)2016( Laura Sjoberg
vol. 11, no. 2: pp. 143–16؛
،Security Dialogue ،“A Decade of Feminist Security Studies Revisited” ،)2014( Maria Stern and Annick Wibben
no. Special Virtual Issue: pp. 1–6؛
Security Dialogue vol. 41, no. 6: pp. 607–14 ،“Tensions in Feminist Security Studies” ،)2010( Christine Sylvester؛
 2( Annick T. R. Wibbenأكتوبر Australian Journal of Political Science ،“Researching Feminist Security Studies” ،)2014
.vol. 49, no. 4: pp. 743–55
،“The Politics of Voice: Feminist Security Studies and the Asia-Pacific” ،)2013( Bina D’Costa and Katrina Lee-Koo
International Studies Perspectives vol. 14, no. 4: pp. 451–4؛
،“Inclusion and Understanding: A Collective Methodology for Feminist International Relations” ،S. Laurel Weldon
)،in Feminist Methodologies for International Relations, Brooke A. Ackerly, Maria Stern and Jacqui True (eds.
)1st ed. (Cambridge University Press, 2006؛
”.Wibben, “Researching Feminist Security Studies
،“A Continuum of Violence: Gender, War and Peace” ،Cynthia Cockburn
in The Criminology of War, Ruth Jamieson (ed.) (Routledge, 2017), ch. 18؛
“Piecing It Together: Feminism ،Feminism and Nonviolence Study Group
”،)Feminism and Nonviolence Study Group, 1983( and Nonviolence
.https://wri-irg.org/en/story/2010/piecing-it-together-feminism-and-nonviolence
.1st ed. (New York: Oxford University Press, 2020) ،Violence against Women in Politics ،Mona Lena Krook
Krook؛ “Beyond ‘Revenge Porn’: The Continuum of ،)2017( Clare McGlynn, Erika Rackley and Ruth Houghton
”Feminist Legal Studies vol. 25, no. 1: pp. 25–46 ،Image-Based Sexual Abuse؛
“Online and ICT* Facilitated Violence against Women and Girls during COVID-19” ،UN Women
(https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/ ،)New York: UN Women, 2020
library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.
.pdf?la=en&vs=2519
4th ed. ،Global Gender Issues in the New Millennium ،Anne Sisson Runyan and V. Spike Peterson
).(Boulder, CO: Westview Press, 2013
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 تشـير نتائـج األبحـاث إلـى أن،وعلاوة علـى ذلـك11.لإلسـاءة والتهديـد علـى اإلنترنت
العنـف عبـر اإلنترنـت وعنـف تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ضـد النسـاء يتخـذ
جنسـيا أو األفـراد غير ثنائيي
 يتعرض المتحولون، وبالمثل12.ثقافيـا
أشـكال متمايزة
ً
ً
ً
13
 تشير هذه،وإجمال
.الجنس لإلسـاءة عبر اإلنترنت على نحو متكرر وبطرق مختلفة
ً
النتائـج إلـى ضـرورة اتباع نهـج تقاطعـي يوضح كيـف يتفاعل النـوع مع التسلسلات
.الهرمية االجتماعية األخرى
 بينما. التشـكيك في دور الدولة والدعوة إلى التوسـع في مشـاركة المجتمـع المدني.3
،تبـرز األمثلـة الـواردة فـي هـذا التقريـر المشـاكل التـي تسـببها الجماعـات المتطرفـة
.) إلـى دور الدولـة باعتبـاره الحـل األمثـلFSS( ال تنظـر دراسـات األمـن النسـوي
) علـى أن الجهـات الحكوميـة الفاعلـة ربمـاFSS( وشـددت دراسـات األمـن النسـوي
 وتُ تخذ إجـراءات رقابية على اإلنترنت تسـتهدف النسـاء.تسـيء اسـتخدام التكنولوجيـا
أيضا بـأن بعض
ً  وهنـاك مزاعـم14.والناشـطين فـي مجتمـع الميـم في بلـدان عديـدة
 وتُ عتبر15.الدول تدعم حمالت تحرش عبر اإلنترنت قائمة على النوع ضد الصحفيات
ً
ً
 وتشـجع قـرارات مجلـس،مهمـة ضـد اإلسـاءة
ضمانـة
مشـاركة المجتمـع المدنـي
األمـن التابـع لألمـم المتحـدة باسـتمرار علـى مشـاركة الجهـات الفاعلـة فـي المجتمع
 ومـع أن التحليل األخير لخطط16.المدني كشـركاء في محاور المرأة والسلام واألمن
العمـل الوطنيـة خلـص إلـى أن الـدول تعجـز فـي الغالـب عـن إنشـاء أطـر عمـل قويـة
 ينبغي أن تشجع األطر الراسخة بشأن المرأة والسالم واألمن على17،تعزز المشـاركة
المشـاركة النشـطة مـن جانـب مجموعـات المجتمـع المدنـي المنخرطة فـي الحقوق
الرقميـة وكذلـك التحقيـق فـي العنـف عبـر اإلنترنـت والعنـف ضـد المـرأة باسـتخدام
.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
)FSS(  تدعـو دراسـات األمـن النسـوي. الطبيعـة المتبادلـة بيـن األمـن والتنميـة.4
 في وجود،جزءا من عملية شـاملة
ً المحلليـن لينظروا إلى األمـن والتنمية باعتبارهمـا
ِّ
 وهـذا الـرأي يدعـو األكاديمييـن والمحلليـن18.وتمكنـه
قـوى اقتصاديـة تدعـم العنـف
 هنـاك، وكمـا أشـرنا أعلاه.نطاقـا
والعديـد مـن أصحـاب المصلحـة لبـدء حـوار أوسـع
ً
مجموعـة من المؤسسـات تتنـاول المبـادرات المتعلقـة بالعنف عبـر اإلنترنت وعنف
أيضـا التدقيق في دور
ً  ويمكننا.تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت بطريقة شـاملة
 ال سـيما إذا أيدت أو أخفقت، بما فيها شـركات التكنولوجيا،الجهات الفاعلة الخاصة
.في اتخاذ إجراءات معينة في الوقت المناسب حيال سوء استغالل منصاتها

،(London: Amnesty International) “Toxic Twitter – A Toxic Place for Women”،(2018) Amnesty International
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/;
“Malign Creativity: How Gender, Sex, and Lies Are Weaponized Against Women Online” ،(2021) Nina Jankowicz et al.
https://www.wilsoncenter.org/publication/malign-creativity-how-gender-sex- ،(Washington D.C.: The Wilson Center)
and-lies-are-weaponized-against-women-online?utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=wilson;
“Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes ،Dubravka Šimonovic (2018)
and Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights Perspective”
.(New York: United Nations)
“‘They Don’t Leave Us Alone Anywhere We Go’: Gender and Digital Abuse in ،)2019( .Nithya Sambasivan et al
،)CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings, Glasgow, Scotland, UK( ،South Asia”
.https://www.classes.cs.uchicago.edu/archive/2020/winter/20370-1/readings/GenderSouthAsia.pdf
،“Online Abuse 101” ،(n.d.) “Toxic Twitter”; Women’s Media Center ،منظمة العفو الدولية
.https://womensmediacenter.com/speech-project/online-abuse-101
;)Verso, 2018( Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China ،Leta Hong Fincher
،Human Rights Watch ،“Russia Censors LGBT Online Groups” ،)2019  أكتوبر8( Human Rights Watch
;https://www.hrw.org/news/2019/10/08/russia-censors-lgbt-online-groups
“Feminist Challenges to the Co-Optation of WPS: ،Joy Onyesoh, Madeleine Rees and Catia C. Confortini
،in New Directions in Women, Peace and Security ،A Conversation with Joy Onyesoh and Madeleine Rees”
;1st ed. (Policy Press, 2020), pp. 233–45 ،Soumita Basu, Paul Kirby and Laura J. Shepherd (eds.)
“How New Technologies Are Violating Women’s Rights in ،)2019  مارس21( Madeleine Rees and Christine Chinkin
https://blogs.lse.ac.uk/wps/2019/03/21/how-new- ،) (مدونةLSE Women, Peace and Security Blog ،Saudi Arabia”
.technologies-are-violating-womens-rights-in-saudi-arabia/
.“Malign Creativity” ،Jankowicz et al.
;“Twenty Years of Women, Peace and Security National Action Plans” ،Hamilton, Naam, and Shepherd
،“WPS, States, and the National Action Plans” ،Mirsad Miki Jacevic
Jacqui True and Sara ،in The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security
(Oxford; New York: Oxford University Press, 2019), pp. 274–89, E. Davies (eds.)
.https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190638276.013.32
.“Twenty Years of Women, Peace and Security National Action Plans” ،Hamilton, Naam, and Shepherd
Politics & Gender ،“The Everyday Gendered Political Economy of Violence” ،)2015  (يونيوJuanita Elias and Shirin Rai
;vol. 11, no. 2: 424–29, https://doi.org/10.1017/S1743923X15000148
“Feminist Global Political Economy and Feminist Security Studies? The Politics of ،)2017( Maria Stern
;Politics and Gender vol. 13, no. 4: pp. 727–33 ،Delineating Subfields”
،“The Political Economy of Violence Against Women: A Feminist International Relations Perspective” ،)2010( Jacqui True
.The Australian Feminist Law Journal vol.32 no.1: pp. 32–59
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 .3االستخدامات الجنسانية
للتكنولوجيا من قبل الجماعات
المتطرفة
يبحـث هـذا القسـم كيـف اسـتغلت الجماعـات المتطرفـة التكنولوجيـا إلشـراك النسـاء
وتسـهيل العنـف القائم على النوع في السـنوات األخيـرة .وهي نظرة عامة لكنها ليسـت
شـاملة ،وتدعو إلى التفكير في تنوع المنظمات والمنصات المشاركة في إعمال العنف
المتطرف ضد المرأة وأفراد المجتمعات المهمشـة .وتوضح الطرق المتنوعة والمعقدة
التي قد تتفاعل بها التكنولوجيا مع كل محور من محاور المرأة والسالم واألمن.

تسهيل العنف الجسدي والجنسي

أصبـح تنظيـم داعـش وثيـق الصلـة بالمناقشـات الدائـرة حـول العنـف المتطـرف ضـد
المـرأة .وقامـت التكنولوجيـا بـدور أساسـي فـي جهـود التجنيـد عبـر الوطنيـة (ونناقشـها
فـي القسـم التالـي) وفـي حملـة العنـف التـي يشـنها علـى الفئـات المهمشـة .وسـهلت
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ،بمـا فيهـا وسـائل التواصـل االجتماعـي ،العبوديـة
والعنف الجنسـي مباشرة ضد النساء والفتيات اليزيديات وغيرهن من الشرائح السكانية
"المعاديـة" لتنظيم داعش .وتشـير التقديرات إلى أن تنظيم داعـش تاجر بنحو  9000من
العبيـد 19.وكانـت مزادات العبيد تُ عقد عـادةً في مواقع قليلة محددة ،ونشـطت جماعات
ومزادات العبيد عبر اإلنترنت .واستُ خدمت منصات فيسبوك وواتساب وتليغرام وغيرها
في بيع العبيد20.
يوضـح أكثر من تقرير اتسـاع أسـواق العبيـد خارج أراضـي تنظيم داعش بفضل اسـتخدام
مشـيرا إلـى ثمـة مزاعـم تؤكد بيـع العبيد إلـى مشـترين في أماكـن أخرى
هـذه المنصـات،
ً
أيضا ،قد يطـول عمر تجـارة الرقيق وتتجاوز
من الشـرق األوسـط 21.وبفضـل التكنولوجيا ً
حـدود هزيمة تنظيم داعش اإلقليمية .وتشـير التقديرات إلـى أن نحو  3000امرأة وطفل
اعتبـارا من عـام  22.2020وتزعم عائلات يزيدية أن
يزيدييـن مازالـوا في عـداد المفقودين،
ً
بعض المسبيات المحتجزات كإماء تم بيعهن لعصابات إجرامية ثم ُنقلن إلى خارج سوريا
لالتجـار بهن ،فـي خضـم فـرار المقاتلين األجانـب من معاقـل تنظيـم داعش23.
واسـتنادا
ً
إلى البيانات المتاحة ،تشير األبحاث إلى أن المصالح المتعلقة بتنظيم داعش قد تحصد
ماليين الدوالرات في صورة تمويالت إضافية من بيع المأسورين أو افتدائهم24.
واسـتغل المتطرفون التكنولوجيـا ،في أماكن أخـرى ،لترويـج أيديولوجيـات تناصر العنف
ضد المـرأة .وأبرزهـا التهديد اإلرهابي الناشـئ الذي تشـكله جماعات المعنسـين ()incels
والجماعـات اليمينيـة المتطرفـة المنخرطـة فـي خطـاب كراهيـة النسـاء العنيـف .وكلمـة

19
20

21
22

23
24

 4( Nadia Al-Dayel, Andrew Mumford and Kevin Balesفبراير “Not Yet Dead: The Establishment ،)2020
”،Studies in Conflict & Terrorism vol. 0, no. 0: pp. 1–24 ،and Regulation of Slavery by the Islamic State
.https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1711590
“Iraq: Sexual and Gender-Based Crimes against the Yazidi ،)2018( Al-Dayel, Mumford, and Bales; FIDH/Kinyat
”;Community: The Role of ISIL Foreign Fighters
،“Islamic State Tightens Grip on Captives Held as Sex Slaves” ،)2016( Lori Hinnant, Maya Alleruzzo and Balint Szlanko
http://www.ap.org/explore/a-savage-legacy/islamic-state-tightens-grip-on- ،IS: A savage legacy | AP Explore
.captives-held-as-sex-slaves.html
.“Not Yet Dead” ،Al-Dayel, Mumford and Bales
 4( Ban Barkawiأغسطس ،“Six Years on: Yazidi Survivors See ‘only Empty Promises’ in Aftermath of Massacre” ،)2020
;https://www.reuters.com/article/iraq-war-yazidis-idINL8N2DW0XI ،Reuters
“Financing Da’esh with Sexual Slavery: A Case Study in Not Gendering Conflict Analysis ،)2020( Susan Hutchinson
”.Journal of Global Security Studies vol. 5, no. 2: pp. 379–86 ،and Intervention
 14( Chloe Cornishمارس ،“Yazidi Hostages Traded to Criminals as Isis Loses Ground” ،)2019
.https://www.ft.com/content/cabb2f68-4570-11e9-a965-23d669740bfb
.“Financing Da’esh with Sexual Slavery” ،Hutchinson
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المجبـرون" .وبعـد أن نشـأ هـذا المصطلـح
( incelمعنـس) اختصـار لعبـارة "العانسـون
َ
العـزاب الباحثيـن عـن مجتمـع يأويهـم ،تطـور ليشـير
لإلشـارة إلـى مسـتخدمي اإلنترنـت ُ
إلـى المتطرفيـن الذكـور ،ومنهم مـن يناصـرون العنف ضـد المـرأة .وبلـغ عدد مـن قتلوا
في هجمـات حركها المعنسـون فـي الواليات المتحـدة وكندا ،حسـب تقديـرات هوفمان
فضلا عـن المؤمـرات التـي أحبطـت فـي
شـخصا،
( )Hoffmanو ويـر ( ،)Wareنحـو 50
ً
ً
غيرهمـا مـن األماكـن 25.ويشـير هـذا التقييـم ،كغيـره مـن التقييمات ،إلـى حـوادث عنف
حركهـا المعنسـون ووقعـت علـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع ،مثـل حـوادث القتـل
الجماعي في جزيرة إيسلا فيسـتا في كاليفورنيا في عـام  ،2014وتورنتو فـي عام 2018
وتاالهاسـي فـي فلوريـدا فـي عـام  .2018ولكنهـم يسـتهينون ،ألسـباب تبـدو مقبولـة،
بحجـم العنف الحقيقـي ،إذ ال يمكنهـم التحقق ،عـن يقين ،مـن دور هـذه األيديولوجيات
فـي إدامـة االغتصـاب واالعتـداء الجنسـي والعنـف المنزلـي ومـا إلـى ذلـك .وتشـكل
معتقـدات المعنسـين ( )incelsحـول سـيادة الرجـل "الطبيعيـة" والحـق فـي الوصـول
الجنسـي نقطـة طبيعيـة للتحاور مـع وجهـات نظـر متطرفة أخـرى لليميـن المتشـدد مثل
الخطاب الهوياتي الذي يشـيد بالذكـورة ويحث على العـودة إلى األدوار العائليـة التقليدية
ومعيل) .وهـذا ما يدفـع البعض إلـى اعتبـار التطرف فـي كراهية
قائـدا
(كأن يكـون الرجـل
ً
ً
النساء مدخل محتمل إلى مجتمعات متطرفة أخرى26.
ً
ً
وكثيـرا مـا تركـن الجماعات الكارهـة للمرأة إلـى صور سـيميائية من العنـف والتواصل عبر
ً
اإلنترنـت .ومـن دواعي القلق الشـديد خطاب العنف فيما يسـمى "بالمانوسـفير" ،وهي
شـبكات إنترنـت ينخرط فيهـا الرجال في حوارات عـن اضطهادهم المتصور .ويشـمل هذا
بـدءا مـن جماعـات المعنسـين
الفضـاء الرقمـي طائفـة متنوعـة مـن الجماعـات الفرعيـةً ،
( )incelالمتطرفـة إلـى المجتمعـات التـي تركـز علـى المناصـرة القانونيـة لتغييـر قوانيـن
الطلاق وحضانـة األطفـال ومـا إلـى ذلـك 27.وتشـير محـاوالت تعيين حـدود المانوسـفير
سـهل – حتـى عبـر منصـات التواصـل
إلـى أن الوصـول إلـى المحتـوى المتطـرف مـازال
ً
االجتماعـي الشـهيرة مثـل يوتيـوب و  Discordو  – Redditمـع أن منصـات التواصـل
جهودا لحظر المجتمعات التـي تناصر العنف ضد المرأة 28.من العوامل
االجتماعـي تبذل
ً
تطرفـا انتشـار كراهيـة المـرأة
تطرفـا واألقـل
التـي سـهلت التنقـل بيـن الجماعـات األشـد
ً
ً
تنظيما (بما فيها 4chan
بعنف في المواقع التي أنشـئت لهذا الغرض والمواقع األقـل
ً
سـابقا باسـم  .)8chanويعـزو الباحثـون انتشـارها إلـى ثمـة إجـراءات
و  ،8kunالمعروفـة
ً
(خصوصا
()incels
المعنسـين
جماعـة
ضـد
االجتماعي
التواصـل
خدمات
اتخذهـا مقدمـو
ً
الحظـر الـذي تفرضه  Redditعلـى مجتمعات المعنسـين ( 29.))incelsولسـوء الحظ ،فإن
اسـتمرار المجتمعات التي تناصر كراهية المرأة وتروج المؤامرات المناهضة للنسـاء على
منصات التواصل االجتماعي الرئيسـية يفتح ثغرة لتوجيه المستخدمين إلى مواقع أخرى
تطرفا .وتثير هـذه النتائج أسـئلة مهمة عن الموازنـة بين مخاوف
خطابـا أشـد
تسـتضيف
ً
ً
حرية التعبير على اإلنترنت ومحاصرة احتماالت التطرف العنيف.

25
26

27

28

29
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 12( Bruce Hoffman and Jacob Wareيناير ،Lawfare ،“Incels: America’s Newest Domestic Terrorism Threat” ،)2020
.https://www.lawfareblog.com/incels-americas-newest-domestic-terrorism-threat
 10( Alex DiBrancoفبراير https://icct.nl/publication/male- ،“Male Supremacist Terrorism as a Rising Threat” ،)2020
;supremacist-terrorism-as-a-rising-threat/
“‘The Greatness of Her Position’: Comparing Identitarian and ،(2019) Ashley Mattheis and Charlie Winter
”( Jihadi Discourses on Womenلندن ،المملكة المتحدة :المركز الدولي لدراسة الراديكالية)https://icsr.info/wp-content/ ،
uploads/2019/05/ICSR-Report-%E2%80%98The-Greatness-of-Her-Position%E2%80%99-Comparing-Identitarian.and-Jihadi-Discourses-on-Women.pdf
“The Evolution of the Manosphere Across the Web”, ،)2021( .Manoel Horta Ribeiro et al
;https://arxiv.org/pdf/2001.07600.pdf
،“Antifeminism Online: MGTOW (Men Going Their Own Way)” ،Jie Liang Lin
،in Digital Environments: Ethnographic Perspectives Across Global Online and Offline Spaces
).)Transcript Verlag, 2017( Urte Undine Frömming et al. (eds.
;“The Evolution of the Manosphere Across the Web” ،Horta Ribeiro et al.
“Understanding the Incel Community on YouTube”, ،)2020( Kostantinos Papadamou et al.
;https://arxiv.org/pdf/2001.08293.pdf
 5( Matthew Sharpeنوفمبر ( GNET ،“The Hate Matrix of Online Gaming” ،)2020مدونة)،
.https://gnet-research.org/2020/11/05/the-hate-matrix-of-online-gaming/
.“The Evolution of the Manosphere Across the Web” ،Horta Ribeiro et al.
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تجنيد النساء من قبل الجماعات المتطرفة

مـع أن أجندة المرأة والسلام واألمن تميل إلى تقديم النسـاء على أنهن صانعات سلام
ذات بحاجـة إلـى حمايـة خاصـة ،نـرى واقـع مشـاركة المـرأة فـي حـاالت
محتملات و/أو ٌ
تعقيـدا .وقد تكون النسـاء والفتيـات بمثابة جنـاة في الصراعات المسـلحة،
الصـراع أشـد
ً
ً
استراتيجية لبعض الجماعات المتطرفة ،على
أهدافا
وقد يخدم التجنيد القائم على النوع
ً
النحو المبين أدناه.
وليـس بجديـد أن تُ سـتغل التكنولوجيـا فـي اسـتمالة النسـاء أو تجنيدهـن .واسـتغلت
تنظيمـات شـتى ،مثـل القاعـدة وقـوات كولومبيـا المسـلحة الثوريـة ،وسـائل اإلعلام
اإللكترونيـة ،بمـا فيهـا المدونـات والمجلات الرقميـة ومقاطـع الفيديـو ،لكسـب تأييـد
النسـاء 30.وأخـذ تنظيـم داعـش هـذه الطريقـة مـن طـرق التجنيـد إلـى مسـتوى جديـد.
وانضمـت نسـاء وفتيـات مـن خمسـين دولـة علـى األقـل إلـى تنظيـم داعـش ،وتشـير
تقديـرات كـوك ( )Cookوڤيـل ( )Valeإلـى أن أكثـر مـن  4000امـرأة ،أي  ٪13–10مـن
إجمالي المجندين ،سافرن إلى سوريا عازمات على دعم تنظيم داعش 31.ولنا في التاريخ
عبـرة ،إذ قللـت الروايـات التـي تتنـاول تجنيـد النسـاء والفتيات فـي المنظمـات المتطرفة
وكثيـرا مـا تسـعى روايـات النسـاء المتطرفـات ،السـيما في
مـن التزامهـن إلـى أدنى حـد.
ً
وسـائل اإلعالم ،إلـى تبرير أفعالهن بصـور نمطية ترتكز علـى النوع ،وتؤكد علـى العاطفة
في اتخاذ القرارات ،أو االرتباط العاطفي بالمقاتلين الذكور ،أو تصورات اإلصابة بأمراض
نفسـية 32.ولكن ،يتعـارض مع هـذه الرواية ظهور عناصر نسـائية منتميـة لتنظيم داعش
تقييم لمنشـورات النسـاء الغربيات ،الالتـي انضممن إلـى داعش،
علـى اإلنترنـت .وأشـار
ٌ
علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي إلـى أن تجنيـد النسـاء نبـع مـن إحساسـهن بالظلـم،
وخصوصا شـعورهن بعدم القـدرة على إقامة شـعائر دينهن بحرية فـي بالدهن األصلية،
ً
والتزامهن الحقيقي بمشروع تنظيم داعش33.
ويتسـم التجنيـد فـي داعش بطبيعـة عابـرة للحـدود ،وهـذا يعنـي أن اإلنترنـت وتكنولوجيا
المعلومـات واالتصـاالت ضروريـان لتجنيـد النسـاء مـن الخـارج وتعزيـز فهـم أدوار النسـاء
والتوافـق عليهـا .ويمكننـا القـول إن أسـاليب التجنيـد عبـر اإلنترنـت أهميتهـا فـي تجنيـد
وصول إلى المواقع التي َّ
يجن ُد
النساء تفوق أهميتها في تجنيد الرجال ،ألن الشابات أقل
ً
شـخصيا 34.وأدى التجنيد العابر للحدود ،داخل تنظيم داعش ،إلى التسلسـل
فيهـا الرجال
ً
الهرمي بين النسـاء .ويؤكد الذيـن فروا من أراضي تنظيم داعـش أن المجندات القادمات
فرصا خاصة
مـن الخارج – على عكس الالتي يعشـن فـي أراض احتلتها الجماعـة – منحن ً
للوصـول إلـى امتيـازات عديـدة ،منهـا اسـتخدام اإلنترنـت ،لتعزيـز أدوارهـن كداعيـات35.
مؤخرا
ويتضـح مـن رؤية بحثية طرحتها الشـبكة العالمية للتطـرف والتكنولوجيـا ()GNET
ً
أن النسـاء المحتجـزات المنتسـبات إلـى داعـش يواصلـن اسـتجداء المسـاعدات الماليـة
وتعزيـز فكـرة التظلـم الجماعـي عـن طريـق وسـائل التواصـل االجتماعـي .وأبـرزت هـذه
المنشـورات تـردي األوضـاع فـي معسـكر الهـول علـى وجـه الخصـوص 36.وأبـرزت تلـك
وكثيـرات منهن متعثرات في
الحـوادث ضرورة تصويب أوضاع هؤالء النسـاء وأطفالهن،
ٌ
مآزق قانونية.

30

31
32
33
34
35
36

،“‘Peace with a Woman’s Face’: Women, Social Media, and the Colombian Peace Process” ،)2020( Alexis Henshaw
;Contexto Internacional vol. 42, no. 3: pp. 515–38
( Seran de Leedeسبتمبر ،“Women in Jihad: A Historical Perspective” ،)2018
ICCT Policy Brief (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism – The Hague),
;https://icct.nl/app/uploads/2018/09/ICCT-deLeede-Women-in-Jihad-Sept2018.pdf
 16( Vicente Llorent-Bedmar, Verónica Cobano-Delgado Palma and María Navarro-Granadosفبراير ،)2020
”Discourse: Studies in the Cultural ،“The Education of Muslim Women in Daesh’s and Al Qaeda’s Online Magazines
.Politics of Education vol. 0, no. 0: pp. 1–15, https://doi.org/10.1080/01596306.2019.1709157
“From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of the Islamic State” ،)2018( Joana Cook and Gina Vale
(لندن ،المملكة المتحدة :المركز الدولي لدراسة الراديكاليةhttps://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/ICSR- ،)2018 ،
.Report-From-Daesh-to-%E2%80%98Diaspora%E2%80%99-Tracing-the-Women-and-Minors-of-Islamic-State.pdf
،Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in Global Politics ،Laura Sjoberg and Caron E. Gentry
1st ed. (Zed Books, 2007).
( Meredith Loken and Anna Zelenzفبراير ،“Explaining Extremism: Western Women in Daesh” ،)2018
.https://doi.org/10.1017/eis.2017.13 ،European Journal of International Security vol. 3, no. 1: pp. 45–68
 2( Elizabeth Pearsonنوفمبر ،“Online as the New Frontline: Affect, Gender, and ISIS-Take-Down on Social Media” ،)2018
.Studies in Conflict & Terrorism vol. 41, no. 11: pp. 850–874
 21( Azadeh Moaveniنوفمبر ،“ISIS Women and Enforcers in Syria Recount Collaboration, Anguish and Escape” ،)2015
https://www.nytimes.com/2015/11/22/world/middleeast/isis-wives-and- ،The New York Times, sec. World
.enforcers-in-syria-recount-collaboration-anguish-and-escape.html
 22( Brune Descampsسبتمبر ،“Diaries of Female Jihadists Imprisoned in Al-Hol Camp: An Analysis” ،)2020
( GNETمدونة).https://gnet-research.org/2020/09/22/diaries-of-female-jihadists-imprisoned-in-al-hol-camp-an-analysis/ ،
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 لفـت االنتبـاه إلـى اتجاهـات النـوع السـائدة فـي، فـي اآلونـة األخيـرة،ويحـاول العلمـاء
. ومختلـف الجماعـات اليمينيـة المتطرفـةQAnon ممارسـات التجنيـد التـي تقـوم بهـا
 بأنهـا "أيديولوجيـة عنيفـة المركزيـةQAnon  المعرفيـةGNET عـرف قاعـدة شـبكة
ِّ ُوت
تضرب بجذورها في نظرية مؤامرة ال أساس لها من الصحة مفادها أن أصل كل الشرور
عالميـا تتألـف مـن نخـب شـيطانية متحرشـة
فـي العالـم عصابـة "دولـة عميقـة" نشـطة
ً
ً
وثيقـا بالمؤامرات التـي حيكت حـول االنتخابات
ارتباطـا
QAnon  وارتبطـت37".باألطفـال
ً
38
 ويعكف العلماء على مناقشـة إعادة تغليف.19-فـي الواليات المتحدة وجائحـة كوڤيد
39.الحركـة لنظريـات المؤامـرة القديمـة المعاديـة للحكومـة والمعاديـة للسـامية والدينيـة
 من بين الذيـن اقتحموا مبنـى الكابيتول األمريكي، ومنهم النسـاء،QAnon وكان أنصـار
40.2021 في يناير
 المجهولةQ  إلـى هيـكل قيـادي رسـمي – قادتهـا االسـميون هـمQAnon وبينمـا تفتقـر
(الذيـن أطلقت منشـوراتهم على وسـائل التواصل االجتماعـي المؤامرة) وعـدد غير محدد
ِّ من المؤثرين عبر اإلنترنت يعززون رسالتها – وضعت بصمة واضحة على اإلنترنت
تمكن
 توصـل اسـتطالع أجرتـه شـبكة.المخلصيـن لهـا مـن تنسـيق أفعالهـم علـى أرض الواقـع
 من مسـتخدمي وسـائل التواصـل االجتماعي٪11  إلـى أن2020 سـي بي إس نيـوز عـام
 وتشـير تقديـرات41."جـدا
ً  "دقيقـةQAnon الذيـن شـملهم االسـتطالع يـرون أن نظريـات
 إذ ينتشـر متابعوهـا في نحو، إلـى أن هـذه الحركـة عـززت المتابعـة الدوليـةGNET شـبكة
42. دولة75
 حافـزً ا لمظاهـراتQAnon  وكانـت.واكتسـبت الحركـة جاذبيـة قويـة واضحـة بيـن النسـاء
 وكانـت المرأة مسـؤولة عن43.قادتهـا النسـاء فـي الواليـات المتحـدة والمملكة المتحـدة
 بما في ذلك القتل واالتجار باألسلحة والتهديدات،QAnon أعمال إجرامية ارتُ كبت باسم
، وكان مـن بيـن النسـاء شـخصيات مهمـة ومؤثـرات فـي الحركـة44.باالغتيـال واالعتـداء
المدونـات" ومدربات علـى الصحة وخبيرات
ومنهن سياسـيات ومجموعة مـن "األمهات
ِّ
 ويذهب أرجنتينو45."Pastel QAnon"  وكان يشار إليهن كلهن باسم،في أسـاليب الحياة
، بين النسـاءQAnon  حظيـت بأهمية خاصة في نشـر معتقداتPastel QAnon إلـى أن
مجتمعـا يهدف إلى الرفاهية وإنهـاء االتجار باألطفال مع
أطـرا للحركة باعتبارها
ووضعـت
ً
ً
 هنـاك أمثلـة عديـدة موثقـة، وفـي الواقـع46.تقليـل أهميـة ارتباطهـا بالعنـف والعنصريـة
 وكثيـرات منهـن أمهـات أو، ومنهـن نسـاء بالغـات،QAnon لنسـاء يتصرفـن نيابـة عـن
مهما للصور النمطية السـائدة عن النساء الالتي ينخرطن في
تحديا
 وهذا يمثل47.جدات
ً
ً
48. وال سيما تقديم المجندات على أنهن صغيرات وساذجات،التطرف

.https://gnet-research.org/2020/10/15/what-is-qanon/ ،) (مدونةGNET ،“What is QAnon?” ،)2020  أكتوبر15( GNET فريق
“How Covid-19 Myths Are Merging ،)2020  سبتمبر2( Marianna Spring and Mike Wendling ؛GNET فريق
https://www.bbc.com/news/blogs- ،BBC News, sec. BBC Trending ،with the QAnon Conspiracy Theory”
.trending-53997203
،Just Security ،“QAnon Is a Nazi Cult, Rebranded” ،)2020  سبتمبر9( Gregory Stanton ;“What Is QAnon?” ،GNET فريق
.https://www.justsecurity.org/72339/qanon-is-a-nazi-cult-rebranded/
،“These Are the Rioters Who Stormed the Nation’s Capitol” ،)2021  يناير8( Sabrina Tavernise and Matthew Rosenberg
;https://www.nytimes.com/2021/01/07/us/names-of-rioters-capitol.html ،The New York Times, sec. U.S.
“Insurrection a Stunning Show of Force for Conspiracy ،)2021  يناير7( Casey Tolan, Rob Kuznia and Bob Ortega
https://www.cnn.com/2021/01/07/us/insurrection- ،CNN ،Groups, Extremists and Fringe Movements - CNN”
capitol-extremist-groups-invs/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNN&utm_term=link&utm_
.content=2021-01-07T07%3A50%3A54
https://www.cbsnews.com/video/cbsn-originals- ،)CBS News, 2020( Reverb | The QAnon Effect ،Ines Novacic
.presents-reverb-the-qanon-effect/
.“What is QAnon?” ،GNET فريق
،The New York Times, sec. Opinion ،“Mothers for QAnon” ،)2020  سبتمبر10( Annie Kelly
;https://www.nytimes.com/2020/09/10/opinion/qanon-women-conspiracy.html
.Novacic, Reverb | The QAnon Effect
“The QAnon Conspiracy ،)2020  يوليو31( Amarnath Amarasingham and Marc-André Argentino
،Combating Terrorism Center at West Point ،Theory: A Security Threat in the Making?”
;https://ctc.usma.edu/the-qanon-conspiracy-theory-a-security-threat-in-the-making/
“She Fell into QAnon and Went Viral for Destroying a Target Mask Display. Now ،)2020  نوفمبر11( Travis M. Andrews
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/11/masks- ،Washington Post ،She’s Rebuilding Her Life.”
.qanon-target-melissa-rein-lively/; Kelly, “Mothers for QAnon”
“Facebook, YouTube Moves against QAnon Are Only a First Step in the ،)2020  أكتوبر15( Marc-André Argentino
http://theconversation.com/facebook-youtube- ،The Conversation ،Battle against Dangerous Conspiracy Theories”
;moves-against-qanon-are-only-a-first-step-in-the-battle-against-dangerous-conspiracy-theories-147883
“‘Pastel QAnon’: The Female Lifestyle Bloggers and Influencers Spreading Conspiracy ،)Eden Gillespie (2020
https://www.sbs.com.au/news/the-feed/pastel-qanon-the-female-lifestyle- ،The Feed ،”Theories through Instagram
.bloggers-and-influencers-spreading-conspiracy-theories-through-instagram
.“Facebook, YouTube Moves against QAnon Are Only a First Step” ،Argentino
.Reverb | The QAnon Effect ،Novacic ;“Mothers for QAnon” ،Kelly  اإليضاحات المبينة في، على سبيل المثال،انظر
“Jihadi Brides and Female Volunteers: Reading the Islamic State’s War to See ،)2018  مايو1( Laura Sjoberg
،Conflict Management and Peace Science vol. 35, no. 3: pp. 296–311 ،Gender and Agency in Conflict Dynamics”
.https://doi.org/10.1177/0738894217695050
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وال تكاد تدهشـنا مسـاهمات المرأة ،مـن منظور مقـارن ،في تطوير معتقـدات QAnon
ونشـرها .وهنـاك أبحاث عـن المـرأة والعنف السياسـي توضـح أن المرأة تحظى بمسـيرة
تاريخيـة طويلـة كقائـدة أيديولوجيـة أو روحيـة في الحـركات المتطرفـة 49.وتذرعوا بسـلطة
أيضـا لتعزيـز شـرعية الحـركات العنيفـة ،وتأطيـر المظالـم
المـرأة األخالقيـة كزوجـة وأم ً
المحيطـة بالتهديـدات التـي تتعرض لهـا األسـرة والثقافة ،ووصـم الرجـال لالنضمام إلى
الكفـاح المسـلح50.
وخصوصا أن  QAnonوتنظيم داعش اسـتغال أصوات النسـاء لنشـر
ً
رسـائلهم والتعبيـر عـن معتقداتهـم حـول األدوار االجتماعيـة المناسـبة .وهكـذا يركنـون
إلـى أسـاليب تسـتخدمها الجماعـات المتطرفـة األخـرى .ويشـير المحللـون إلـى أن النسـاء
المؤثـرات في الجماعـات اليمينيـة المتطرفة مثل حركـة الهوياتية كان لهن تأثير في نشـر
أيضـا51.
وخصوصـا أن النسـاء أشـركن فـي
الرسـائل المتطرفـة مـع تليينهـا أو تعميمهـا ً
ً
حملات أهالنيـة ومعادية للمهاجرين ُشـنت عبر وسـائل التواصل االجتماعـي ،على النحو
المبين في القسم التالي52.

العنف السيميائي القائم على النوع

ناقشـنا فيمـا سـبق أن فكـرة العنـف السـيميائي باعتبارهـا صـورة متميـزة مـن صـور
الضـرر الـذي يسـعى إلـى اسـتهداف الجماعـات المهمشـة فـي فضـاء اإلنترنت وإسـكاتها
وتشـويه سـمعتها ،وتفـرض تحديـات فريـدة علـى أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن وأوجـه
أوال ،مـن التحديـات التـي تواجهنـا أن اإلقـرار بأنهـا
الفهـم المشـترك لموضـوع "األمـن"ً .
صـورة مـن صـور "العنـف" ال يتوافـق مـع فهـم العنـف بمعنـاه الضيـق كفعـل جسـدي.
وأخيرا،
ثانيا ،من التحديات األخرى أن ننظر إليه كانتهاك لألعراف والسلوكيات المقبولة.
ً
ً
أيضـا أن نحدد األماكـن والظروف التي تشـكل فيهـا األفعال
مـن التحديـات التي تواجهنـا ً
جهدا من الجهود المنظمة التي تبذلها الجهات الفاعلة المتطرفة.
السيميائية
ً
ُ
وأولـى هـذه النقاط بديهيـة إلى حد مـا .وال تنطوي األفعال السـيميائية فـي الغالب على
خالفـا لبعـض األفعـال التـي سـبق أن ناقشـناها فـي هـذا القسـم .وهـذا
عنـف جسـدي،
ً
يخرجهـا مـن نطـاق مـا يسـميه العلمـاء المفهوم األدنـوي للعنـف 53.ويسـتلزم تبنـي هذا
فهمـا أشـمل للضـرر .ويبـرز العمـل علـى العنـف عبـر اإلنترنـت وعبـر وسـائل
المفهـوم
ً
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت احتياجنـا إلـى السـياق في التعـرف على المـواد التي
قـد تفضي إلى محصالت عنيفة .ويرى الخبراء أن اإلسـتجابة لها تتعقد في جنوب آسـيا،
مثلا ،لعـدم وجـود سـياق ثقافـي .ومـا قـد يجـوز بموجـب شـروط الخدمـة التـي يفرضهـا
ً
مقـدم الخدمـة ،كصـور امـرأة فـي مالبـس فاضحة ،قـد يكـون مدعـاة للإذالل أو التهديد
أو االبتـزاز 54.وبالمثـل ،يـرى جانكويتـش ( )Jankowiczوآخـرون أن مديـري المحتـوى قـد
مثل55.ولقد أصبح
ال يألفـون بعض أشـكال التحـرش ،كاللغة التـي تسـتهدف المعاقيـن
ً
عموما ،بارعين في مجابهة حدود وسـائل التواصل االجتماعي .واستخدمت
المتطرفون،
ً
الجماعـات المتطرفـة قنـوات  Discordومواقـع مثـل  4Chanو  8kunإلنشـاء ميمـات
شـيوعا 56.واسـتغلوا ثمة اسـتراتيجيات ،بما
وفيديوهـات تُ سـتخدم على المنصات األكثر
ً
فيها اسـتخدام لغة مشـفرة واقتناص هاشـتاغات اآلخرين وحسـابات مزيفة ،لبث رسائل

49

50

51

52
53
54
55
56

;)ABC-CLIO, 2009( Women as Terrorists: Mothers, Recruiters, and Martyrs ،Kim Cragin and Sara A. Daly
 10( Alexis Henshaw et al.نوفمبر “Understanding Women at War: A Mixed-Methods Exploration of ،)2019
”،Small Wars & Insurgencies vol. 30, no. 6–7: pp. 1089–1116 ،Leadership in Non-State Armed Groups
.https://doi.org/10.1080/09592318.2019.1649829
War and Gender (Cambridge: Cambridge University ،Joshua Goldstein ;Women as Terrorists ،Cragin and Daly
Why Women Rebel: ،Alexis Henshaw ;Mothers, Monsters, Whores ،Sjoberg and Gentry ;)Press, 2001
;)Routledge, 2017( Understanding Women’s Participation in Armed Rebel Groups
،Insurgent Women: Female Combatants in Civil Wars ،Jessica Trisko Darden, Alexis Henshaw and Ora Szekely
).1st ed. (Washington, DC: Georgetown University Press, 2019
“The Fringe Insurgency – Connectivity, Convergence and ،Jacob Davey and Julia Ebner
”،(London: Institute for Strategic Dialogue, 2017) Mainstreaming of the Extreme Right
;https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Fringe-Insurgency-221017_2.pdf
“How Women Advance the Internationalization of the Far-Right” ،Julia Ebner and Jacob Davey
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/ ،)(Washington D.C.: GWU Program on Extremism, 2019
.How%20Women%20Advance%20the%20Internationalization%20of%20the%20Far-Right.pdf
.“The Fringe Insurgency – Connectivity, Convergence and Mainstreaming of the Extreme Right” ،Davey and Ebner
 1( Vittorio Bufacchiأبريل ،Political Studies Review vol. 3, no. 2: pp. 193–204 ،“Two Concepts of Violence” ،)2005
.https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x; Krook, Violence against Women in Politics
.“‘They Don’t Leave Us Alone Anywhere We Go’” ،Sambasivan et al.
.“Malign Creativity” ،Jankowicz et al.
;“The Fringe Insurgency – Connectivity, Convergence and Mainstreaming of the Extreme Right” ،Davey and Ebner
LikeWar: The Weaponization of Social Media ،P. W. Singer and Emerson T. Brooking
(.)Boston: Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt, 2018
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متطرفـة دون أن ينتهكوا شـروط الخدمة بالضـرورة 57.وتتعقد فعالية االسـتجابة لها أكثر
ألن تلـك الحملات تُ نسـق من مواقـع أخرى أو عبـر قنوات خاصـة ،فيصبح مـن الصعب
إثبات أن تلك األفعال تتعلق بالجماعات المتطرفة ونُ سقت من أجلها58.
وال تخفى صلة األسئلة التي تتناول كيفية الرد على العنف السيميائي بوسائل التواصل
وخصوصا بقدر ما يتعلق األمر باسـتهداف النسـاء والفئات المهمشـة
االجتماعـي ككل،
ً
األخـرى .ولقـد ُشـنت حملات منظمـة عديـدة إلسـكات النسـاء ،علـى مـدى السـنوات
العديـدة الماضيـة .ومنهـا جهـود المتطرفيـن اليمينييـن المتشـددين لسـرقة هاشـتاغ
 #MeTooوعرقلة المحاورات النسـوية باسـتهداف هاشـتاغ  #TakeBacktheTechوغيره
برسـائل وصور مسـيئة 59.وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عام  2018إلى أن
التهديدات والتحرش على تويتر تستهدف الصحفيات والسياسيات والناشطات؛ ومنهن
نسـاء مـن أقليـات عرقيـة أو دينيـة ،ويتلقـى المعاقين وأفـراد مجتمـع الشـواذ ()LGBTQ
كثيرا
أكثـر هـذه اإلسـاءات 60.وبغـض النظـر عن اإلسـاءة التـي تسـتهدف الرجـال البارزيـن،
ً
تحديـدا ،إذ تُ سـتخدم فيهـا شـتائم وصـور
مـا تكـون الهجمـات علـى النسـاء دافعهـا النـوع
ً
مسيئة (بها عنصرية أو فوبيا نحو اللوطيين أحيانً ا) .ومنها مواد إباحية بها "تزييف عميق"
و "تقليد رخيص" ،إلذالل النساء61.
وفيما تبدو هذه الهجمات لمسـتخدم اإلنترنت العادي "عنف غوغائي" غير منظم ،نسق
ً
"جيشـا
المتطرفـون بعضهـا عن عمد .وحشـد موقع النازييـن الجدد The Daily Stormer
مـن المتلصصيـن" شـارك فـي حملات تحـرش منسـقة ضـد نسـاء في مجـال السياسـة
ٌ
طالبة قائدةٌ سـوداء ،فازت بدعوى قضائية أقامتها ضد مؤسس
والصحافة 62.وصرحت
الموقـع في عـام  ،2019بـأن الحملة التي نسـقها الموقـع ضدها جعلتها تشـعر بالخوف
على حياتها 63.وتلك النتائج شائعة بين النساء الالئي يتعرضن إلساءات مقصودة ،وذكر
األشـخاص الذيـن أجـرت معهـم منظمـة العفـو الدوليـة مقابلات شـخصية أنهم شـعروا
بالقلق واضطرابات في النوم وعدم التمكين أو اإلحباط .وفي كثير من الحاالت ،تفرض
ً
ً
ذاتيـة علـى نفسـها خشـية اإلسـاءة عبـر اإلنترنـت ،فإمـا أن تحـد مـن تفاعلهـا
رقابـة
المـرأة
مـع غيرهـا عبـر اإلنترنت أو تغـادر وسـائل التواصـل االجتماعي بلا رجعة 64.وذهـب كروك
( )Krookإلـى أن االعتـراف بوجـود العنـف السـيميائي ،بمعناهـا العـام ،أمـر بالـغ األهمية
لفهـم طيـف العنـف القائـم علـى النـوع بجميـع صـوره فـي مجـال السياسـة 65.وتذهـب
أيضـا إلى أهمية فهـم طيف العنف المتطـرف القائم علـى النوع بجميع
الدراسـة الحاليـة ً
صوره في فضاء اإلنترنت.

57
58
59
60
61
62

63

64
65
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.“How Women Advance the Internationalization of the Far-Right” ،Ebner and Davey
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منظمة العفو الدولية;“Toxic Twitter” ،
.“How Women Advance the Internationalization of the Far-Right” ،Ebner and Davey
منظمة العفو الدولية.“Toxic Twitter” ،
منظمة العفو الدولية؛ .Violence against Women in Politics ،Krook ;“Malign Creativity” ،Jankowicz et al.
;https://www.wired.co.uk/article/mob-rule-internet ،Wired UK ،“How to Tackle Internet Mob Rule” ،)2017( Chris Baraniuk
 30( Marcus Dyschأكتوبر ،The Jewish Chronicle ،“Neo-Nazi Gave out Internet Abuse Tips in Campaign against MP” ،)2014
;https://www.thejc.com/news/uk/neo-nazi-gave-out-internet-abuse-tips-in-campaign-against-luciana-berger-1.60174
 29( Lauren Gambinoأبريل The ،“Journalist Who Profiled Melania Trump Hit with Barrage of Antisemitic Abuse” ،)2016
;http://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/28/julia-ioffe-journalist-melania-trump-antisemitic-abuse ،Guardian
 5( Times of Israelيونيو ،“‘Fire up the Oven’: Neo-Nazis Target Jewish Candidate in California” ،)2016
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 10( Samantha Schmidtأغسطس “Federal Judge Awards over $700,000 to Former ،)2019
”’،Washington Post ،American University Student Targeted in Neo-Nazi ‘Troll Storm
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 .4تعميم المنظور الجنساني في
االستجابة للتطرف عبر اإلنترنت
ناقشـنا فـي التحليـل السـابق أهميـة دراسـة التطـرف والتكنولوجيـا مـن منظـور النـوع.
وهكذا ُيدرج مبادئ دراسات األمن النسوي في المحاورات التي تتناول العمل في مجال
ويظهـر تحليـل الحـاالت المختـارة أن الجماعـات المتطرفـة التي لها
التكنولوجيـا والعنـفُ .
أيضا وجود تقاطـع مع جميع
وجـود علـى اإلنترنت تسـتغل النوع بشـتى الطرق .وتوضـح ً
محاور أجندة المرأة والسلام واألمن .وبقدر ما توضح األمثلة توجيه العنف على أساس
النـوع (وكذلـك تقاطـع التأثيـرات علـى أسـاس النـوع والهويـة اإلثنية/الدينيـة أو اإلعاقة أو
الجنسـانية) ،تتنـاول الحاجـة إلـى إدراج النوع بمختلـف زواياه فـي المناقشـات الدائرة حول
أيضا عـن الحاجة إلى منع
منع اإلسـاءة عبر اإلنترنت وحماية النسـاء والفتيـات .وهذا يعبر ً
الردكلة عبر اإلنترنت مع تعميم المنظور الجنساني في جهود اإلغاثة واإلنعاش ،بقدر ما
قحـم المـرأة ضمـن الجناة والمعتدين .وتشـمل الدراسـة بأكملهـا الحاجة إلى المشـاركة،
تُ َ
بمـا فيهـا مشـاركة المجتمـع المدنـي وإدراج منظـور النوع فـي المؤسسـات أو العمليات
ذات الصلة.
وفيمـا تسـتهل أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن عقدهـا الثالـث ،تزخـر الدراسـات النسـوية
بسـجل حافل مـن اإلنجازات فـي تعميم المنظـور الجنسـاني .ويبرز العمل النسـوي كيف
أدت الجهـود المبذولـة لمنع التطرف العنيـف أو مكافحته إلى تكرار المفاهيم المبسـطة
عـن النـوع ،وتجاهـل إمكانيـة ردكلـة النسـاء وتحميلهـن أعبـاء غيـر واقعيـة ،ال سـيما حيـن
مؤخـرا مـن أعمـال فـي برامـج العدالـة والتسـريح بعـد انتهـاء
يصـرن أمهـات 66.ومـا ظهـر
ً
الصراعـات يزيـد من انتقـاد االتجاهات اإلقصائية السـائدة القائمـة على النـوع 67.وأثار كل
هذا مناظرات فلسـفية حول اسـتغالل أجنـدة المرأة والسلام واألمن لمآرب اسـتراتيجية
بدال من تحسين حياة النساء.
معينة – كتحقيق السالم أو النمو االقتصادي
مثل – ً
ً
ٍ
تحديـات جديـدة وثغـرات
ويفـرض إدراج التكنولوجيـا فـي أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن
إشـكال
المثـال،
سـبيل
علـى
كامنـة .ويطـرح دور الدولـة فـي تنظيـم الفضـاء اإللكترونـي،
ً
معقـدا ،إذ أن بعض الدول اسـتغلت التكنولوجيا لمضايقة النشـطاء النسـويين ونشـطاء
ً
مجتمع الشـواذ ( )LGBTQومراقبتهم 68.وحتى اآلن ،لم تسـتعن الدول بأقوى أدواتها –
خطـط العمـل الوطنية – للتصـدي للعنف عبـر اإلنترنت والعنـف الذي تسـهله تكنولوجيا
مزيـدا مـن المشـاركة مـع
المعلومـات واالتصـاالت .ويتطلـب التصـدي لهـذه المخـاوف
ً
الشركات المتعددة الجنسيات التي لها يد في تطوير التكنولوجيا .وتُ عد مبادرات أصحاب
حاليا إلرسـاء دعائم المساءلة ومنع
المصلحة المتعددين من األدوات التي ُيسـتفاد منها ً
اإلسـاءة عبـر المنصـات ،لكـن القرائـن تشـير إلـى إمكانيـة تعزيزهـا أكثـر وأكثـر بنهـج أقـوى
يعمم المنظور الجنساني بطريقة تعالج السياقات المتقاطعة والمتعددة الثقافات.

66

67

68

 3( Jayne Huckerby and Fionnuala Ní Aoláinمايو ،“Gendering Counterterrorism: How to, and How Not to – Part II” ،)2018
;https://www.justsecurity.org/55670/gendering-counterterrorism-to-part-ii/ ،Just Security
،Institute for Global Change ،“Do Mothers Know Best? How Assumptions Harm CVE” ،)2018( Emily Winterbotham
;https://institute.global/policy/do-mothers-know-best-how-assumptions-harm-cve
 4( Elizabeth Pearson and Emily Winterbothamمايو ،“Women, Gender and Daesh Radicalisation” ،)2017
;The RUSI Journal vol. 162, no. 3: pp. 60–72, https://doi.org/10.1080/03071847.2017.1353251
“Duped: Why Gender Stereotypes Are Leading to ،)2018( Rachel Schmidt
”Working Paper Series ،Inadequate Deradicalization and Disengagement Strategies
(،)Waterloo, ON, Canada: Canadian Network for Research on Terrorism, Security, and Society
.https://www.tsas.ca/wp-content/uploads/2018/08/WP18-07_Schmidt.pdf
“I Have to Speak: Voices of Female Ex-Combatants from Aceh, Burundi, Mindanao, and Nepal” ،)2020( Evelyn Pauls et al.
(;)Berlin, Germany: Berghof Foundation
 1( Alexis Henshawيناير ،“Female Combatants in Postconflict Processes: Understanding the Roots of Exclusion” ،)2020
;https://doi.org/10.1093/jogss/ogz050 ،Journal of Global Security Studies vol. 5, no. 1: pp. 63–79
،“A Course Correction for the Women, Peace, and Security Agenda” ،)2020( International Crisis Group
.)London and Brussels: International Crisis Group( Crisis Group Special Briefing No. 5
“Feminist Challenges to the Co-Optation ،Onyesoh, Rees and Confortini ;Hong Fincher, Betraying Big Brother
”;of WPS: A Conversation with Joy Onyesoh and Madeleine Rees
;“How New Technologies Are Violating Women’s Rights in Saudi Arabia” ،Rees and Chinkin
.“Malign Creativity” ،Jankowicz et al. ;“Russia Censors LGBT Online Groups” ،Human Rights Watch
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المشهد السياسي
هذا القسـم بقلم أرميدا ڤان ريج ،و لوسـي توماس ،و د /أليكسـي درو .أرميدا و لوسـي
باحثتـان مشـاركتان فـي معهـد السياسـات ،و أليكسـي باحث مشـارك في مركز دراسـات
جميعا كينجز كوليدج لندن .ويلقي هذا القسم نظرة عامة على
العلوم واألمن ،ومقرهم
ً
المشهد السياسي وعالقته بهذا التقرير.

مقدمة

انطلقـت أجندة المرأة والسلام واألمن ( )WPSبموجب قرار مجلـس األمن التابع لألمم
المتحـدة رقـم  1325فـي عـام  69.2000ومن حينهـا صدرت قـرارات عديدة أخرى تنقسـم
عموما إلى مجموعتين :تتناول األولى الحاجة إلى مشـاركة المرأة في بناء السلام ،وتركز
ً
الثانيـة علـى العنف الجنسـي المرتبـط بالصراعات .وقـد التزمـت الحكومـات والمنظمات
على حد سـواء بوضع هذه االلتزامات في االعتبار .ويقوم القرار على أربعة محاور )1 :دور
النسـاء فـي الوقايـة مـن الصراعات؛  )2مشـاركتهن فـي بناء السلام؛  )3حمايـة حقوقهن
أثنـاء الصراع وبعـده؛  )4احتياجاتهن أثناء إعادتهـن إلى أوطانهن وإعـادة توطينهن ،وكذلك
إلعادة تأهيلهن وإدماجهن ثم إعادة البناء بعد انتهاء الصراع.
ويناقـش هـذا التقريـر المشـهد السياسـي فـي سلسـلة مـن الواليـات القضائيـة ،وكيـف
تبنت هذه البلدان أجندة المرأة والسالم واألمن.

وضع "المرأة والسالم واألمن" ( )WPSعلى اإلنترنت :مواجهة
التحديات وتقييم التطورات الجديدة
كندا

تكـرس خطـة العمـل الكنديـة الوطنيـة الثانيـة ( )NAPالتـزام الحكومـة بأجنـدة المـرأة
والسلام واألمـن بيـن عامـي  2017و  .2022وال يوجـد التـزام محـدد بالميزانيـة
مـن الحكومـة الكنديـة ،علـى عكـس خطـة العمـل الوطنيـة ( )NAPلعـام  2010حيـث
فيدراليـا بوضـع قواعـد سـلوك محليـة لإلسـاءة
تمويلا
ألزمـت المنظمـات التـي تتلقـى
ً
ِ
ً
جنبا إلى جنب مع سياسـة المسـاعدة
واالسـتغالل الجنسـي 70.وتوجد خطة عمل وطنية ً
الدوليـة النسـوية الكنديـة (ردهـا على إطالق السـويد والمكسـيك ولوكسـمبورغ وفرنسـا
محـددا لنهـج "الحكومـة بأكملهـا" نحو
تفسـيرا
"سياسـاتها الخارجيـة النسـوية") 71.وتؤكـد
ً
ً
أجندة المرأة والسلام واألمن :الوكاالت الرائدة لخطة العمل الوطنية هي وزارة الشـؤون
العالميـة بكندا ووزارة الدفاع الوطني والقوات المسـلحة الكندية وشـرطة الخيالة الكندية
الملكيـة .وبعبـارة أخـرى ،يشـرك نهـج المـرأة والسلام واألمـن الكنـدي مجموعـة واسـعة
مـن الـوكاالت األمنيـة التـي تركـز علـى الشـؤون الخارجيـة .ويغطـي هـذا النهـج "أدوات
اإلنذار المبكر؛ لالسـتجابة للكوارث الطبيعية؛ لبناء القـدرات الدفاعية واألمنية؛ لعمليات
السلام؛ ولتحقيـق االسـتقرار بعـد الصـراع" 72.وهـذا يشـير إلـى أن الزخـم الرئيسـي لخطة
العمـل الوطنية الكندية ألجندة المرأة والسلام واألمن موجه نحو مشـاركاتها العسـكرية
واإلنسانية في الخارج.

69
70
71
72

).https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/Canada-NAP-1-2010-2016.pdf pp. 5–6
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities https://www.amnesty.ca/our-work/issues/womens-human-rights/و priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
.feminist-foreign-policy
.http://peacewomen.org/sites/default/files/cnap-eng.pdf pp. 8–9
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وتقتـرح خطـة العمـل الوطنيـة الكندية االلتـزام بأجندة موسـعة تتجـاوز المخـاوف األمنية
وفضلا عـن اهتمـام كنـدا بمشـاركة اإلنـاث فـي المنظمـات األمنيـة والعنـف
التقليديـة.
ً
القائـم علـى النـوع فـي "المواقـع الهشـة ومواقـع الصـراع ومـا بعـد الصـراع" ،تلتـزم
أيضـا بدعـم "الحقـوق الجنسـية وإمكانيـة الوصـول إلـى خدمـات الصحـة الجنسـية
كنـدا ً
واإلنجابيـة" للنسـاء والفتيـات فـي مواقـع األزمـات اإلنسـانية 73.وفيمـا يخـص العنـف
واالستغالل الجنسـيين من قبل الموظفين الدوليين ضد النسـاء والفتيات ،تتعهد خطة
العمـل الوطنيـة "بمنعهمـا واالسـتجابة لهمـا وإنهـاء اإلفلات مـن العقـاب عليهمـا"74.
بناء على األضرار
وينبغي اإلشـادة بهذه الوثيقة ألنها ذكرت العنف
َّ
الموجه للعرق والنوع ً
ً
منوهة بأنه "فيما تمثل نساء
التاريخية التي خلفها االسـتعمار لنسـاء السـكان األصليين،
السـكان األصلييـن  ٪4من إجمالي عدد نسـاء كندا ،فـإن  ٪16من إجمالي النسـاء الالتي
ُقتلـن فـي كندا بين عامي  1980و  2012كن من السـكان األصلييـن" 75.وهكذا ،ال تذكر
خطـة العمـل الوطنيـة الكنديـة العنـف ضـد المـرأة داخـل حدودهـا فيمـا عـدا ذلـك .وهـذا
يعنـي أن هنـاك عناصر عديدة لم تُ درج بعد ،مثل :العنـف المنزلي واالغتصاب والقتل؛76
جنسـيا
والعنـف واالغتصـاب والقتل ضـد العامليـن بالجنس؛ 77والعنـف ضد المتحولين
ً
واغتصابهـم وقتلهـم 78.وال تشـير خطـة العمـل الوطنيـة إلـى األضـرار التـي تحـدث عبـر
اإلنترنـت أو علـى اإلنترنـت ،بمـا فـي ذلـك التنمـر اإللكترونـي وخطـاب الكراهيـة وانتشـار
الجماعات المتطرفة التي تكره النساء ومحاوالت الجماعات المتطرفة تجنيد النساء.

المفوضية األوروبية

ردا على قرار مجلس األمن
نهجا
ً
شـامل ً
فـي عام  ،2008قدم االتحاد األوروبي ألول مرة ً
التابـع لألمـم المتحـدة رقـم  .1325وكان ذلـك بمثابـة "أداة لألقاليم لتوضيـح األولويات
وتنسـيق عمليـة تنفيـذ قـرار مجلـس األمن رقـم  1325علـى المسـتوى اإلقليمـي" داخل
أوروبـا 79.وكان المفتـرض أن يكـون وثيقـة إرشـادية للسـماح بمشـاركة جميـع أصحـاب
نهجـا
المصلحـة فـي مجـاالت الدفـاع والنـوع واألمـن والسياسـة الخارجيـة .وقـد حـددت ً
مشـتركا لتنفيـذ القـرار رقـم  ،1325بنـاء علـى الـدروس المسـتفادة والتجـارب السـابقة80.
ً
ً
"نهجا ثالثي األبعـاد" من أجل "حماية المـرأة ودعمها وتمكينها
وحـدد هذا النهج الشـامل
ً
فـي المواقف المتصلـة بالصراعات وفي التعـاون اإلنمائي طويل األجـل ،بهدف تحقيق
المسـاواة بين الجنسـين" 81.وكان العنصر األول هو إدراج قضايا المرأة والسالم واألمن
فـي الحـوار السياسـي والحـوارات المتعلقـة بالسياسـات مـع الحكومـات الشـريكة .وكان
الثانـي تعميـم المسـاواة بين الجنسـين فـي سياسـة االتحـاد األوروبـي .وكان الثالث دعم
"اإلجراءات االستراتيجية التي تستهدف حماية المرأة ودعمها وتمكينها"82.
ثـم قـدم االتحـاد األوروبـي مؤشـرات لمراقبـة معـدالت تقـدم النهـج الشـامل فـي عـام
 ،2010وتـم تحديثهـا فـي عـام  .2016وتضمنـت هـذه المؤشـرات النظـر فـي اإلجـراءات
علـى المسـتوى القطـري واإلقليمـي للبلـدان الشـريكة مـع االتحـاد األوروبـي (أي العمـل
خارج نطاق االتحاد األوروبي) .وشمل ذلك ،على سبيل المثال ،عدد الدول الشريكة التي
كان االتحـاد األوروبـي يعمل معها لتعزيـز أجندة المرأة والسلام واألمـن ،وأدوات االتحاد
األوروبي التي تم اسـتخدامها لدعم المرأة والسالم واألمن في البلدان الشريكة .وعالوة
المشـاركات في
المفاوضات
على ذلـك ،كان هناك تركيز على مشـاركة المرأة ،مثل عدد
ِ
ِ
عمليات السالم التي يدعمها االتحاد األوروبي83.
وبعـد ذلك طـور االتحـاد األوروبي نهجه االسـتراتيجي بشـأن المـرأة والسلام واألمن في
عـام  ،2018وخطـة العمـل المناظرة له في عـام  .2019وهـذا اسـتدعى اإلدراج المنهجي
لمنظـور النـوع فـي جميـع المجـاالت المتعلقـة باألمـن والسلام .أمـا فـي أعمـال االتحاد

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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األوروبي الخارجية ،فقد شـددت على حاجة االتحاد األوروبي إلى إشـراك النساء والفتيات
وتمكينهن وحمايتهن ودعمهن لمساعدة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة84.
كانـت خطـة عمـل النـوع الخاصـة باالتحـاد األوروبـي ( )GAP IIIلعـام  2020هـي أحـدث
التطويـرات التـي أجريـت علـى سياسـة االتحـاد األوروبـي بشـأن المـرأة والسلام واألمـن.
وتمتـد خطـة العمـل هـذه مـن  2021إلـى  ،2025وتحـدد "خارطـة الطريـق السياسـية
والتشـغيلية لالتحاد األوروبي نحو عالم تسـوده المسـاواة بين الجنسـين" 85.وتهدف إلى
اتبـاع نهـج تحويلـي بمواجهـة التحديـات التـي تفرضها األسـباب الهيكليـة لعدم المسـاواة
بين الجنسين .وتتألف خطة عمل النوع ( )GAP IIIمن خمسة محاور:86
 .1تعزيـز فعاليـة إشـراك االتحـاد األوروبـي في المسـاواة بيـن الجنسـين كأولوية شـاملة
فيما يقوم به االتحاد األوروبي من أعمال خارجية تتعلق بسياسته وبرامجه.
 .2تعزيز المشـاركة اإلسـتراتيجية لالتحاد األوروبـي على المسـتويات المتعددة األطراف
واإلقليميـة والقطريـة ،والتعجيـل بتنفيـذ خطـة عمـل النـوع ( )GAP IIIفـي البلـدان
واألقاليم الشريكة.
 .3التركيز على المجاالت الرئيسية للمشاركة.
 .4القيادة بالقدوة من خالل وضع أسـس للقيادة تراعي الفوارق بين الجنسين والتوازن
بين الجنسين على أعلى المستويات السياسية واإلدارية في االتحاد األوروبي.
 .5إعداد تقارير عن النتائج وإنشاء أنظمة رقابية َكمية ونوعية وشاملة.

جنبـا إلـى جنـب مـع اسـتراتيجية االتحـاد األوروبـي
وتسـير خطـة عمـل النـوع (ً )GAP III
للمسـاواة بين الجنسين للفترة من  2020إلى  ،2025وتهدف إلى تحقيق هدف التنمية
المستدامة  :5المساواة بين الجنسين87.

فرنسا

أطلقت فرنسا خطة عملها الوطنية ( )NAPاألولى بشأن المرأة والسالم واألمن في عام
 2010للفترة من  2010إلى  .2013وكان لخطة العمل الوطنية أربعة أهداف شاملة:
 .1حماية المرأة من العنف والعمل على احترام حقوقها األساسية.
 .2ضمان مشاركة المرأة في إدارة حاالت الصراع وما بعد الصراع.
 .3رفع مستوى الوعي باحترام حقوق المرأة في البرامج التدريبية.
 .4تطوير العمل السياسي

والدبلوماسي88.

وواجهـت خطة العمل الوطنيـة ( )NAPاألولى هذه انتقادات ألنها لـم تتضمن إطار عمل
للمراقبة والتقييم89.
نُ شـرت أحدث نسـخة من خطة العمل الوطنية ( )NAPفي عـام  ،2015للفترة من 2015
إلى  .2018وتتألف خطة العمل الوطنية هذه من خمس محاور:
 .1مشاركة المرأة في إدارة حاالت الصراع وما بعد الصراع.
 .2حماية المرأة من العنف وحماية حقوقها في فترات الصراع وما بعد الصراع.
 .3مكافحة اإلفالت من العقاب.

84
85
86
87
88
89

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/10/women-peace-and-security-council.adopts-conclusions/
.https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en#header-5139
.https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf p. 3
.https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en#header-5139
.http://1325naps.peacewomen.org/index.php/france/
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 .4الوقاية برفع مسـتوى الوعـي بالقضايا المرتبطـة بمكافحة العنف على أسـاس النوع
وحقوق المرأة وحقوق النوع.
إقليميا
 .5تعزيز أجندة المرأة والسالم واألمن
ً

ودوليا90.

ً

افتقـرت خطتـا العمـل الوطنيتـان إلـى إطـار تفصيلـي للمراقبـة والتقييـم ،ولـم تخصـص
لهما ميزانية91.
حاليـا علـى تطويـر خطـة عملهـا الوطنيـة الثالثـة ،وسـوف تركـز علـى زيـادة
وتعمـل فرنسـا ً
الوعـي بأجنـدة المـرأة والسلام واألمـن وتعميمهـا فـي العمـل الوطنـي والدولـي بشـأن
حقوق المرأة في حاالت الصراع92.

غانا

تـم تجديـد خطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة لجمهوريـة غانـا ( )GHANAP 2فـي عـام ،2020
وتغطـي فتـرة خمـس سـنوات حتـى عـام  .2024وتشـير غانـا إلـى أن "عـدم تخصيـص
ميزانيـة" كان مـن األسـباب الرئيسـية لفشـل برنامج عملهـا الوطني السـابق فـي تحقيق
أهدافها 93.وسوف يتم تمويل خطة العمل الوطنية الثانية لجمهورية غانا ()GHANAP 2
"باستخدام نهج أصحاب المصلحة المتعددين بما في ذلك المصادر المحلية والخارجية"،
بمـا فيهـم الـوزارات واإلدارات الحكوميـة والمصـادر الخاصـة والشـركات وكيانـات األمـم
المتحدة والمساعدات اإلنمائية الرسمية والهيئات اإلقليمية94.
وبـدال مـن التباهـي أو التعتيـم،
وتمتـاز خطـة  GHANAP 2بوضـوح مثيـر لالهتمـام.
ً
تمتـاز الخطة بالصدق فـي بيان عيوبها السـابقة وعدم االهتمام السياسـي بأجنـدة المرأة
والسلام واألمـن .وتشـير بصراحـة ووضـوح إلـى المشـكلة التـي تواجههـا .ومـع أن غانـا
نسـبيا" ،فقـد عانت مـن "جيوب مـن الصراعـات المتكررة"
معروفـة بأنهـا "دولة مسـالمة
ً
التـي تـدور حـول الصراعـات العرقيـة والزعامـة واألرض والصراعـات الحزبيـة .وعلى سـبيل
أمنيا للنساء في مناطق
تهديدا
المثال ،تؤكد الخطة أن "أنشطة كبار البدو ال تزال تشكل
ً
ً
معينـة فـي أشـانتي ،األقاليـم الشـرقية والشـمالية فـي غانـا" ،حيـث ُيغتصـب النسـاء،
ويجبرن على الفرار في أعقاب المداهمات ،أو يترملن95.
ُ َ
واالتجار في البشر قضية مزمنة في غانا .وتشير خطة العمل الوطنية إلى أن "المتاجرين
عاما ويعدوهن بمستقبل
بالبشر يستميلون النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  18و ً 35
أفضـل في دول الخليج ،حيث يعملن كخادمات فـي المنازل ثم ينتهي المطاف بأكثرهن
كإمـاء فـي مجـال الجنـس" 96.علاوة علـى ذلـك ،تعتبـر غانـا أن زواج األطفـال ،وتشـويه
األعضـاء التناسـلية األنثويـة ،واالعتـداء الجنسـي (الـذي يشـمل "االغتصـاب وهتـك
العرض" ،بما في ذلك القضية المعروفة لفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات) من القضايا
التي تستهدفها الخطة97.
اهتمامـا باألجنـدة التقليديـة للمـرأة والسلام
وتشـير القضايـا المذكـورة إلـى أن غانـا أقـل
ً
واألمـن فيمـا يتعلـق ببناء السلام واألمن الدولـي ،وأكثـر تركيزً ا علـى العنـف القائم على
النـوع .وهـذا مـن النتائـج المقبولـة لمشـاركتها العميقـة مـع المجتمـع المدنـي ،بمـا فـي
ذلـك ،على سـبيل المثال ،شـبكة غـرب أفريقيا لبناء السلام ،ألنهـا توضح انشـغالها في
األساس بالقضايا "على أرض الواقع"98.
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وتتضمـن خطـة العمـل الوطنيـة الثانيـة لجمهوريـة غانـا (" )GHANAP 2خطـة تنفيذيـة
شـاملة" مـن  7صفحـات تقسـم أنشـطتها على أربعـة محـاور – المشـاركة؛ حمايـة وتعزيز
الحقوق؛ الوقاية؛ اإلغاثة واإلنعاش .ويندرج تحت كل منها أهداف الخطة واستراتيجياتها
ومخرجاتها ونتائجها المتوقعة ومؤشـراتها وأنشـطتها المحـددة 99.وتتضمن خطة العمل
الوطنية إطارا قويا للمراقبة والتقييم100.
ً
ً
وفيمـا يخـص األضـرار عبـر اإلنترنـت ،ال تنـدرج هيئـات األمـن واالسـتخبارات التقليديـة
ضمـن أصحـاب المصلحـة مـن الحكومـة والـوكاالت العامـة المقترحـة لخطـة العمـل
الوطنية ( 101.)NAPوهذا يشـير إلى أن مكافحة التطرف العنيف ( )CVEال تزال منفصلة
عـن أجندة المرأة والسلام واألمن في الوقـت الحالي .وهكذا ،كما أشـارت تقارير GNET
السـابقة ،ليـس لـدى غانـا حتـى اآلن اسـتراتيجية محـددة لمكافحـة التطـرف العنيـف،
مـع أن هـذا األمـر قـد يتغيـر مـع ظهـور خطـاب الكراهيـة عبـر اإلنترنـت وانتشـار نظريـات
المؤامرة الخطيرة.

اليابان

نُ شـرت خطـة العمـل الوطنيـة ( )NAPاليابانية في عـام  2015ولم ُيحـدد لها تاريـخ انتهاء.
وتلتـزم بموجـب إطـار المراقبـة والتقييـم الخـاص بهـا بمراجعـة خطـة العمـل الوطنيـة كل
تقريبـا 102،ولكن لـم يتضح هـل أجريـت للخطط مراجعـة ما أو تـم تحديثها
ثلاث سـنوات
ً
محدودا من خالل ميزانية لخطة العمل
التزاما
بناء على مراجعات معينـة .وقدمت اليابان
ً
ً
ً
الوطنيـة ،وصرحـت فقـط بـأن "الحكومـة تسـعى لتأمين المـوارد المالية بشـكل مناسـب
للتنفيذ"103.
وتحـدد خطـة العمـل الوطنيـة ( )NAPالقانـون األساسـي لعـام  1999لمجتمع المسـاواة
بين الجنسـين كمبدأ إرشـادي اللتزامها "بتحقيق مجتمع تسـوده المسـاواة بين الجنسين
كأولوية أساسـية في تقرير المسـار المسـتقبلي لليابان في القرن الحادي والعشرين"104.
وفيمـا يخـص التزاماتهـا الدوليـة ،فقـد "جعلـت اليابـان بنـاء السلام أولوية مـن أولويات"
مسـاعداتها اإلنمائيـة الخارجيـة ( )ODAوأطلقـت مبـادرة المـرأة فـي التنميـة فـي عـام
 1995ومبـادرة النـوع والتنميـة في عـام  105.2005ووسـعت اليابـان نطاق تطبيـق أجندة
المـرأة والسلام واألمـن التقليديـة ،إذ لفتـت االنتبـاه إلـى الكـوارث الطبيعيـة واسـعة
النطـاق كمجـال خـاص مـن مجـاالت تنفيـذ األجنـدة؛ ودأبـت الدولـة علـى "تعزيـز جهودها
إلدراج منظـور المسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع مراحـل الحـد مـن مخاطـر الكـوارث
وإعـادة اإلعمـار" .وتنـص خطـة العمـل الوطنيـة اليابانيـة ،بصراحة ووضـوح ،على أنـه "إذا
معرضـا للخطـر [بسـبب الكـوارث] ،أصبحـن عرضـة النتهـاكات حقـوق
تُ ـرك مجـال النسـاء
ً
اإلنسـان .وبهذا المعنى ،فإن هذه القضايا مماثلة للقضايا المتعلقة بالنساء في حاالت
الصراع"106.
ويشـمل أصحـاب المصلحـة فـي خطـة العمـل الوطنيـة اليابانيـة مجموعـة مـن الـوكاالت
والهيئـات الحكومية ،بما فيها وزارة الخارجية ومكتب مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووكالة
الشـرطة الوطنيـة ووزارة التعليـم والثقافـة والرياضـة والعلـوم والتكنولوجيـا .ومـع ذلـك،
فـإن الـوكاالت الرئيسـية المسـؤولة عـن تنفيـذ خطـة العمـل الوطنية هـي وزارة الشـؤون
الخارجية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتسـير أنشـطة خطة العمـل الوطنيـة اليابانيـة في أربعـة مسـارات محددة هي المشـاركة
("مشـاركة المـرأة بالتسـاوي فـي جميـع المراحـل فـي مجـال السلام واألمـن") ،منـع
الصراعـات ("تعزيـز مشـاركة المـرأة وقيادتهـا فـي جميـع عمليـات المنـع ،واإلدارة،
وحـل الصراعـات") ،الحمايـة ("توفيـر الحمايـة لجميـع متلقـي المسـاعدات بمـا فيهـم
النسـاء والفتيـات مـن العنـف وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان األخـرى أثنـاء الصـراع أو بعده")
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والمسـاعدة اإلنسـانية وإعـادة اإلعمـار ("إبـراز الظـروف واالحتياجـات الخاصـة بالنسـاء
والفتيات") 107.وتشـير كلها إلى تفسـير موحـد إلى حد ما ألجندة المرأة والسلام واألمن
وتنفيذهـا علـى المسـتوى الوطني 108.وباسـتثناء المسـاعدات اإلنسـانية وإعـادة اإلعمار،
وجه خطـة العمـل الوطنية نحو
التـي تشـمل الجهـود الوطنيـة بعد الكـوارث فـي اليابـان ،تُ َّ
االهتمامـات التقليديـة ألجنـدة المـرأة والسلام واألمـن المتعلقـة باألمـن الدولـي وبنـاء
السلام .ولهذا السـبب ،يبـدو من غيـر المحتمل أن تـؤدي اإلصدارات المسـتقبلية لخطة
العمـل الوطنيـة فـي اليابـان إلـى توسـيع نطـاق األجنـدة بوضـوح لتشـمل األضـرار التـي
تتعرض لها النساء عبر اإلنترنت أو تشير إلى طرق تحول اإلنترنت إلى قناة للعنف القائم
على النوع.

نيوزيلندا

ُنشـرت خطة عمل نيوزيلندا الوطنية في عام  2015وتشـمل السـنوات حتـى عام .2019
ولكن لم تُ نشـر مراجعة أو إصدار جديد لخطة العمل الوطنية في وقت كتابة هذا التقرير.
وال يوجـد بنـد خـاص بالميزانية في خطـة العمل الوطنية ،مـا يعني أن أي نشـاط إضافي
فـي إطار أجنـدة المرأة والسلام واألمن أو ضمـن خطة العمـل الوطنية ينبغـي أن تموله
اإلدارة المختصة.
وتعد مشـاركة اإلناث في أنشطة األمن وبناء السالم في نيوزيلندا من األمور األساسية
وخصصت أربـع صفحـات من هـذه الوثيقـة لتعيينات النسـاء
فـي خطـة العمـل الوطنيـةُ .
فـي الشـرطة النيوزيلنديـة ،وقـوات الدفـاع النيوزيلنديـة ( )NZDFوالتعيينـات الرسـمية
رفيعـة المسـتوى 109.وتسـلط سـت صفحات أخـرى الضـوء على أنشـطة التنميـة الدولية
لنيوزيلندا ،ال سـيما برنامج مسـاعداتها .وعلى سـبيل المثال ،في أواخر تسعينيات القرن
"دعمـا لشـرطة نيوزيلنـدا إلنشـاء شـبكة مـن ضبـاط الشـرطة
العشـرين ،قـدم البرنامـج
ً
المسـاعدين المجتمعيين العاملين بدوام جزئـي للعيش والعمل في القرى والمجتمعات
النائيـة في بوغانڤيل" في بابوا غينيا الجديـدة 110.وهناك أمثلة أخرى عديدة على عمليات
المسـاعدة الشـرطية التـي تجـري بين طرفيـن .ولهـذا السـبب ،تركز خطـة العمـل الوطنية
بشـدة على أنشـطة الشـرطة في الخارج .ونرى هذا بوضـوح في الـوكاالت الرائدة :قوات
الدفاع النيوزيلندية ( ،)NZDFشرطة نيوزيلندا ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة .ولم تُ ذكر
فـي الوثيقة أي وكالة حكومية أخـرى أو منظمة مجتمع مدنـي أو منظمة غير حكومية أو
تقع عليها أي مسؤولية جوهرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية.
ولكـن اإلجـراءات المحـددة الـواردة فـي خطـة العمـل الوطنيـة غامضـة .وذُ كرت اإلجـراءات
والصياغـة بإيجـاز وتكـرار ملحـوظ تحـت كل محـور مـن المحـاور (المنـع؛ والمشـاركة؛
والحمايـة؛ وبنـاء السلام؛ واإلغاثـة واإلنعـاش) .وتتمحـور اإلجـراءات حـول المناصـرة،
ومراجعـة مدونات السـلوك ،وتعزيـز تجنيد وترقية النسـاء فـي العسـكرية ،والتأكد من أن
"قضايـا المـرأة والسلام واألمـن علـى األجنـدة" 111.وهنـاك مؤشـرات لقيـاس معـدالت
التقدم في كل إجراء من اإلجراءات ،ولكن ال توجد أهداف محددة أو نتائج يمكن قياسها.
وتنـوه خطـة العمـل الوطنية ذاتهـا بـأن "نيوزيلندا تتمتـع بتاريخ طويـل من الريـادة الدولية
فـي تعزيـز حقـوق المـرأة" 112.ولكـن ضيـق نطـاق برنامـج العمـل الوطنـي يعتـرض هـذا
االتجاه وينال من سمعة نيوزيلندا التقدمية ،إذ يركز بشدة على مشاركة المرأة في قوات
الشـرطة والدفـاع ،إلى جانب عدم وجود ميزانية أو مشـاركة مع المجتمـع المدني .ونأمل
أن تكـون خطـة العمـل الوطنيـة المسـتقبلية فرصة جيـدة إلعادة تأسـيس ريـادة نيوزيلندا
في المبادرات التي يقودها المجتمع المدني.
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مسارا آخر لألنشطة.
وكغيرها من خطط العمل الوطنية العديدة ،تمثل "المراقبة والتقييم والمراجعة"
ً
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المملكة المتحدة

كانـت المملكـة المتحـدة فـي طليعـة الـدول التـي اعتمـدت خطـة عمـل وطنيـة بشـأن
المـرأة والسلام واألمن فـي عـام  .2006وكانت خطـط عمل المملكـة المتحـدة الوطنية
غالبا ،وليس على تفعيل سياسـات المملكة المتحدة
الالحقـة تركز على الجوانـب الدولية ً
فيمـا يتعلـق بالمـرأة والسلام واألمـن .وتسـتند خطـة عمـل المملكـة المتحـدة الوطنيـة
الحاليـة لألعـوام مـن  2018إلـى  2022علـى المبـدأ القائـل بـأن المـرأة والسلام واألمـن
من مقومات تحقيق المسـاواة بين الجنسـين وإعمال حقوق اإلنسـان للمـرأة 113.وتقوم
عنيفـا يختلـف حسـب أنواعهـم،
صراعـا
فرضيتهـا األساسـية علـى أن "النـاس يواجهـون
ً
ً
وتتأثـر بـه النسـاء والفتيـات علـى وجـه الخصـوص" 114.وال تنـص خطـة العمـل الوطنيـة
وبدال من ذلـك ،فإنها تركز علـى النتائج
علـى أهداف محددة لحكومـة المملكة المتحـدة.
ً
والبلدان ذات األولوية التي تم اختيارها ليتسـنى للمملكة المتحدة أن تقدم "مساهمات
ملموسة" 115.وتمتاز خطة العمل الوطنية بمجاالت تركيز ،تسمى بالنتائج االستراتيجية،
واسعة النطاق :صنع القرار؛ حفظ السالم؛ العنف القائم على النوع؛ االستجابة لألزمات
اإلنسانية؛ األمن والعدالة؛ منع التطرف العنيف ومكافحته؛ إمكانات المملكة المتحدة.
وتهـدف هذه النتائج إلى المسـاهمة في محاور المرأة والسلام واألمـن (المنع والحماية
والمشـاركة واإلغاثـة واإلنعـاش) ،التـي أقرهـا قـرار مجلـس األمـن التابـع لألمـم المتحـدة
رقم .1325

الواليات المتحدة

أطلقـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة برنامـج العمـل الوطنـي الثانـي ونشـرته فـي
يونيـو  ،2016فـي األشـهر األخيـرة مـن رئاسـة أوبامـا .وصـدر اإلصـدار السـابق فـي
ديسـمبر  ،2011أمـا اإلصـدار الثانـي فهـو نتـاج "مراجعـة شـاملة للسياسـة والبرامـج
والتحديـات والـدروس المسـتفادة خلال السـنوات الثلاث األولـى" 116.ولـم يكـن لخطـة
العمـل الوطنيـة مخصصـات محـددة فـي الميزانية ،ولكـن بما أنهـا تتم من خلال مكتب
وكيـل وزارة الدفـاع للسياسـات الـذي "ينسـق تطويـر وتنفيـذ جهـود وزارة الدفـاع ()DOD
بشـأن المرأة والسلام واألمن" 117،فمن المعقول أن وزارة الدفاع قامت بتمويل نشاط
إضافـي .وتوضـح إرث الواليـات المتحدة األمريكية السـابق فـي تقديم الخدمات للنسـاء
والفتيـات الناجيات من العنـف القائم على النوع ،بما في ذلـك "إدارة الحاالت ،وخدمات
اإلحالـة ،والرعايـة الصحيـة ،والمسـاعدة القانونيـة ،واالستشـارة ،والتعافـي العاطفـي
وأنشـطة التعلـم ،والمسـاحات اآلمنـة لألطفـال والنسـاء" .ووصلت هـذه الخدمـات ،عبر
مكتب المسـاعدات الخارجية األمريكية للكـوارث التابع للوكالة األمريكيـة للتنمية الدولية
وقـدرت قيمتهـا بــ 21
( ،)USAIDإلـى  2.2مليـون شـخص علـى األقـل فـي عـام ُ 2014
مليـون دوالر 118.كمـا دعمـت وزارة الخارجيـة ( )DOSمبـادرات لتعزيـز إدراج المـرأة فـي
جهودهـا لمكافحـة اإلرهـاب ومكافحة التطـرف العنيـف 119.وكانت خطة العمـل الوطنية
مسارا من مسارات األنشطة المحددة يجمع بين المواقف والمبادرات المؤسسية
أيضا
ً
ً
األخـرى "األكثـر ليونـة" ،علـى سـبيل المثـال سـفير متجـول وزارة الخارجيـة لقضايـا المـرأة
العالميـة وكبيـر منسـقي الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة للمسـاواة بيـن الجنسـين
وتمكين المرأة.
وناصـرت خطـة العمـل الوطنيـة األمريكيـة توسـيع نطـاق أجنـدة المـرأة والسلام واألمن
لتتجـاوز أنشـطة األمـن وبنـاء السلام التقليديـة .وتـم دعـم االسـتثمار فـي الوصـول إلـى
التكنولوجيـا ،على سـبيل المثال الوصـول إلى خدمـات الهاتف المحمـول واإلنترنت ،من
خلال برنامـج التطويـر الرقمـي التابـع للوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة .وكانـت الرعايـة
الصحية ،مثل الرعاية والخدمات السابقة للوالدة ،واختبار فيروس نقص المناعة البشري

113
114
115
116
117
118
119

https://blogs.lse.ac.uk/wps/2018/01/16/uk-government-launches-new-national-action-plan-on-women-peace.and-security/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/
.FCO1215-NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf p. 3
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677586/
.FCO1215-NAP-Women-Peace-Security-ONLINE_V2.pdf p. 5
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf p. 1
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf p. 5
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf pp. 8–9
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf pp. 10–11
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جانبـا مـن
( ،)HIVوالدعـم الغذائـي ،وتدخلات الصـرف الصحـي والنظافـة الشـخصية،
ً
ووفقا لخطة العمل الوطنية،
مبادرة الواليات المتحدة األمريكية لتعزيز الصحة العالمية.
ً
أيضـا فـي إطـار تعاونـي مـع البلـدان المتضـررة مـن الصراعات
"تعمـل الواليـات المتحـدة ً
لضمان اسـتفادة النسـاء من جهود التنمية العالمية ذات األولوية" 120.وكان تغير المناخ
من القضايا األساسية التي تم تحديدها في أجندة المرأة والسالم واألمن121.
وتغيـرت اسـتجابة الواليـات المتحـدة ألجنـدة المـرأة والسلام واألمـن بتغيـر مناخهـا
السياسـي الداخلي .وأبرزت خطة العمل الوطنية لعام  2016النهج الليبرالي إلدارة أوباما
تراجعـا فـي العديد مـن الجوانب
فـي العالقـات الدوليـة ،ومـع قـدوم إدارة ترامـب شـهدنا
ً
اإليجابية في خطة العمل الوطنية .وشهد قانون المرأة والسالم واألمن ،الذي تم إقراره
فـي عـام  ،2017وكذلـك اسـتراتيجية الواليـات المتحـدة بشـأن المـرأة والسلام واألمـن،
تضييقا في نطاق أجندة المرأة والسلام واألمن وركزت على
المنشـورة في عام ،2019
ً
البنـى األمنية التقليديـة .وعلى عكس األجندة الموسـعة لحقبة أوبامـا ،قصرت الواليات
المتحـدة أنشـطتها الخاصـة بالمـرأة والسلام واألمـن علـى أربـع وكاالت فقـط — وزارة
الدفـاع ،ووزارة الخارجيـة ،والوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة ،ووزارة األمـن الداخلـي
(122— )DHSوألغـت األنشـطة المتعلقـة بالصحـة العالميـة ،وتغيـر المنـاخ ،والوصـول
إلى التكنولوجيا.
ولـكل وكالـة مـن الـوكاالت المشـاركة فـي تنفيـذ االسـتراتيجية خططهـا التنفيذيـة التـي
تحـدد نهجهـا وأنشـطتها المقصـودة 123.وتشـترك الخطـط كلهـا فـي أربعـة "مسـارات
عمـل" ضيقـة إلى حد ما :دعم مشـاركة المـرأة ،وتعزيز سلامة المرأة وحقوقهـا ،وتعديل
البرامـج الدوليـة األمريكيـة لتحسـين النتائـج للنسـاء ،وتشـجيع الـدول الشـريكة علـى دعم
المـرأة والسلام واألمـن 124.وتُ عـد الخطـط التنفيذيـة لوزارتـي الخارجيـة والدفـاع أقـوى
الخطـط األربـع ،وتتضمـن إشـارة إلـى أعمـال المراقبـة والتقييـم .ولكـن ليس لمقاييسـها
معيـار أو مؤشـر أداء لتقييم معـدالت تقدمها بمرور الوقت .وعلى سـبيل المثال ،سـيتم
قياس مشـاركة المرأة في عمليات صنع القرار "بعدد مسـاهمات قـادة حكومة الواليات
المتحدة الرئيسيين" ،ولكنها ال تلزم الواليات المتحدة بزيادة عدد المساهمات ،أو تحديد
ما يعتبر "قائد حكومة الواليات المتحدة الرئيسي"125.
ومشـاركة الواليـات المتحـدة فـي أجنـدة المـرأة والسلام واألمن يشـوبها التعقيـد .ولقد
اسـتثمرت إدارة أوبامـا مالييـن الـدوالرات فـي تمويـل أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن
الموسـعة التـي كان ُينظـر إليهـا علـى أنهـا جسـر نحـو "تبنـي أهـداف أقـوى ألجنـدة المـرأة
والسلام واألمن" 126.وال تزال "العودة إلى العسكرة الذكورية" المتمثلة في قانون إدارة
ترامـب لعام  2017واسـتراتيجية  ،2019التـي ُينظر إليها على أنها "تقـوض التقدم" الذي
ً
ً
ضيقـة لتقييـم الواليـات المتحـدة والمـرأة والسلام واألمن.
عدسـة
حققتـه إدارة أوبامـا،
سواء كانت موسعة أو محدودة أن الواليات المتحدة
ولكن القضية األشمل في األجندة
ً
كثيـرا مـا ُيعجـل وتيـرة العنـف القائم
ال تواجـه حقيقـة دورهـا فـي خلـق ُجـل الصـراع الـذي
ً
علـى النوع .ولن تثبـت خطة العمل الوطنيـة األمريكية وال أجندة المرأة والسلام واألمن
أصل إلـى وجود قوات حفظ
األمريكيـة فعاليتهمـا إال بعالج أصل المشـكلة – ما الداعي
ً
السالم والعاملين في المجال اإلنساني؟

120
121
122
123

124
125
126
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.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf p. 13
.https://www.wpsnaps.org/app/uploads/2019/09/United-States-NAP-2-2016.pdf p. 16
انظرhttps://www.state.gov/women-peace-and-security/ :
انظر،https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/20-01943-SGWI_v11_forWeb_Bookmarks508.pdf :
،https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/wps-dhs-implementation-plan.pdf
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الخالصة

المسـتثمرة فـي هـذه المنصـات ،أو المعنيـة
يجـب أن تتضافـر جهـود الجهـات الفاعلـة
َ
ِ
المسـاهمة فـي تحليـل أي مـن هـذه القضايـا أو وضـع
بالعنـف القائـم علـى النـوع ،أو
سياسـتها للتصـدى إلسـاءة اسـتخدام منصـات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت من
قبـل الجماعات المتطرفة التي تسـتهدف النسـاء أصحـاب المصلحة .وسـوف تظل هذه
تعززها
الجهود مشـتتة بين مختلف األقاليم والمنصات وأشـكال العنف الجنسـاني التي ِّ
شـموليا لفهـم الموضوعات المثارة في هذه
نهجا
ً
وتفعلهـا هذه المنصات ،إال إذا اتبعنا ً
ِّ
الورقـة وطريقـة معالجتهـا .ولنـا فـي التاريـخ عبـرة ،إذ لـم تجـد الجهـود المبذولـة لتحقيـق
هـذه األهـداف مـن ينسـقها أو يجمـع شـتاتها ،واقتصـرت علـى مجموعـات عديـدة مـن
سـببا
أصحـاب المصلحـة الذيـن تقاطعـت غاياتهـم دون قصـد .وكانـت هـذه المجموعات
ً
في صعوبة الوصول إلى حل شامل وبعيد المدى .وللتصدي بفعالية للقضايا المنهجية
التـي تسـاهم فـي العنـف القائـم علـى النـوع والتطـرف المذكـور فـي هـذا التقريـر ،نقترح
النهوض بأربعة مجاالت أساسية:
 .1تعزيز المشاركة وتوسيع نطاقها بين أصحاب المصلحة بطريقة صحيحة.
 .2توسـيع نطـاق الجهـود الدوليـة الراميـة لتعميـم المنظـور الجنسـاني وإدراج الفضـاء
الرقمي فيها على وجه الخصوص.
 .3االعتـراف بـأن قـدرات شـركات التكنولوجيـا الخاصـة لتوفيـر الحمايـة والوقايـة تخضـع
لمعايير أساسية.
 .4تطبيـق المنصـات سياسـات إدارة المحتـوى وشـروط الخدمـة فـي جميـع األقاليـم
بطريقة شمولية ونزيهة.

توسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحة

لـن تنجـح النهـج المسـتخدمة فـي ضمـان سلامة البيئـة الرقميـة إال إذا خضعـت
إلسـتراتيجية متينـة تسـتعين بمجموعـة شـاملة مـن أصحـاب المصلحـة .وبينمـا تتصـدر
الشـركات الخاصة مـا ُيبذل من جهود لمراقبـة حاالت معينة من العنـف ،وتحظى بوضع
يؤهلهـا لفهـم القيـود والقـدرات التقنيـة التـي يمكـن توجيههـا نحو هـذا الهـدف ،فإنها ال
نطاقا وتأثيرات
تسـتخدم قدراتها بالضرورة في إطار فهمها لما ينجم من تداعيات أوسـع
ً
سواء
ثانوية 127.وينبغي أال ُنحمل الشـركات الخاصة وحدها مسؤولية تصنيف المحتوى
ً
الئقا أو غير الئق128.
كان
ً
ومـن بـاب ْأولى أن نسـعي إلى توسـيع نطـاق أصحاب المصلحة المشـاركين فـي صياغة
نهـج شـامل للتعامل مع قضية العنـف القائم على النـوع والتطرف عبـر اإلنترنت .وكلما
اتسـعت شـريحة أصحـاب المصلحـة تنوعـت المجتمعـات والهويـات التـي تعاني مـن هذا
النـوع مـن الضـرر .وكلمـا تعـدد أصحـاب المصلحـة واختلفـت أنواعهـم ،تنوعـت قدراتهـم
ومسـاهماتهم فيمـا ُيبـذل مـن جهـود .وشـركات التكنولوجيـا لديهـا مـن الخبـرات التقنيـة
والبيانات الدقيقة ما يؤهلها لتوضيح كيف تُ ستغل هذه المنصات في إحداث الضرر129.
جيـدا كيـف يتفاعـل هـذا الضـرر بمختلـف أنواعـه مـع
وتعـي جماعـات المجتمـع المدنـي
ً
المجتمعـات التـي تمثلهـا .ويتمتـع أصحـاب المصلحـة الحكوميـون بخبرات فـي الحوكمة
القانونيـة والمؤسسـية تؤهلهـم لترجيـح أصـوب السياسـات والقـرارات المتخـذة لتصبـح
من أفضل الممارسات.

T. Gillespie, P. Aufderheide, E. Carmi, Y. Gerrard, R. Gorwa, A. Matamoros-Fernández, S. T. Roberts, A. Sinnreich 127
“Expanding the debate about content moderation: scholarly research agendas for the ،)2020( and S. Myers West
” .Internet Policy Review vol. 9, no. 4 ،coming policy debatesمتاح علىhttps://policyreview.info/articles/analysis/ :
.expanding-debate-about-content-moderation-scholarly-research-agendas-coming-policy
،“Content Moderation is Broken. Let us Count the Ways.” ،)2019( Jillian York and Corynne McSherry 128
 .Electronic Frontier Foundationمتاح علىhttps://www.eff.org/deeplinks/2019/04/content-moderation-broken- :
.let-us-count-ways
 129المفوضية األوربية ( .“The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment” ،)2020متاح على:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe.and-accountable-online-environment_en
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ويسـعى أصحـاب المصلحة هـؤالء إلى تحقيـق هدف مشـترك جامع ،ويقدمون وسـائل
أيضـا لمواجهـة الحـاالت التـي ربمـا تتفاعـل فيهـا دوافـع أي فـرد صاحـب مصلحـة
فعالـة ً
سـلبيا مـع الهـدف الـذي تنشـده المجموعـة
تفاعلا
أو مجموعـة مـن أصحـاب المصلحـة
ً
ً
قـوم بهـا
وصـوب االتجـاه المرجـو مـن جهودهـا .وهـي آليـة مـن آليـات تصحيـح الـذات ،تُ َّ
الدوافـع التـي قـد تتضـارب فيمـا بينهـا ،وتُ عـد مـن وسـائل بنـاء ثقـة العـوام فـي جماعـة
أصحاب المصلحة ومتحصالتها.

التوسع في تعميم المنظور الجنساني في الفضاءات الرقمية

أمـا على المسـتوى المؤسسـي الدولـي ،نوصي بالتوسـع في الجهـود المبذولـة لتعميم
تحديـدا لتشـمل منصـات وفضـاءات اإلنترنـت .وإن
النهـج الجنسـاني علـى قضايـا األمـن
ً
غيـاب هذه القضايـا فيما تبذله األمم المتحـدة من جهود يخفق فـي تضخيمها بالطريقة
التـي تـؤدي إلـى إنعاش الخطـاب الدائـر حولها وتزيـد من فرص بـذل جهود حاسـمة لبلوغ
هذه األهداف.
وتوضـح أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن وخطـط العمـل الوطنيـة التـي صاغتهـا الـدول
األعضـاء فـي األمـم المتحـدة ضمـن هـذا البرنامـج مـدى فعاليـة منصـات المؤسسـات
نهجـا فيها
الدوليـة فيمـا يتعلـق بجـذب االهتمـام وتحفيز الحـوار .وفيمـا اتخـذت كل دولة ً
وفقا لألجندة ،ازداد الوعي ،وفي كثير من الحاالت
شيء من االختالف عن غيرها للعمل
ً
أصبـح هنـاك تقدم فعلـي نحو نهج شـامل ألصحـاب المصلحـة المتعددين فـي التعامل
مع هذه القضايا.
وهكـذا سـتحظى هـذه القضيـة ،أي أجنـدة المـرأة والسلام واألمـن ،التـي ال تلقـى
حاليـا ،باهتمـام أكبـر وتصبـح مـن األولويـات ،إذا اسـتُ خدمت كوسـيلة
اهتمامـا يليـق بهـا ً
ً
حاليـا للتعامل مع العنـف القائم علـى النوع والتطرف .وسـوف
لحشـد الجهـود المشـتتة ً
أيضا من جانـب الـدول األعضاء في
يخضـع
المكـون اإلضافـي عبـر اإلنترنت لهـذا اإلجـراء ً
ِّ
األمـم المتحـدة التي أبدت بالفعل اسـتعدادها لالنخراط فـي المكونـات التاريخية لألجندة
والقيام بذلك من خالل إطار عمل يشـجع المشـاركة الواسـعة ألصحاب المصلحة وفهم
التسلسالت الهرمية المتقاطعة مع العنف القائم على النوع.

المعايير األساسية للحماية والوقاية

"أسرع واكسر" .وهذا يجسد بدقة دوافع
لطالما تبنت شـركات التكنولوجيا الخاصة شعار
ِ
ً
الهثـة
صناعـة لـم تنمـي قاعـدة مسـتخدميها فحسـب ،وإنمـا وسـعت هوامـش أرباحهـا
وراء االبتـكار ،تُ صلـح أخطاءها ،إن حدث ،بعد وقوعها .ومنها شـركات تصـرح عالنية بأنها
ً
حديثـا فـي السـوق ،تتشـبث
تتالفـى القيـم التـي يجسـدها هـذا الشـعار ،وأخـرى ،ظهـرت
بالطـرق القديمـة حتى نجحـت بفعالية فـي إحياء مشـكالت متعلقة بالعنف عبـر اإلنترنت
سبق أن واجهتها نظيراتها األقدم من قبل.
أول بـأول التقـدم المحرز نحـو ما تقوم بـه شـركات التكنولوجيا
وهـذه الديناميكيـة تشـهد ً
من جهود تقنية وسياسـاتية وهو يتآكل بسـبب تقدم من نوع مختلف .واالبتكارات التي
َّ
مكنت الشـركات من زيادة حصتها في سوق مستخدمي وسـائل التواصل االجتماعي أو
اكتسـاب قاعدة مسـتخدمين من الصفر (فـي حالة الشـركات الجديدة) ال تعنـي بالضرورة
االبتـكار مـن حيث منـع العنف على المنصـة .وتـؤدي االبتكارات التـي تحركهـا األرباح إلى
نسـى فيهـا أو تُ نحى عنها
ابتـكار طرق جديـدة للتفاعل وأشـكال مـن العنف عبـر اإلنترنت تُ َ
الدروس والعبر التي طالما استُ خلصت من اإلصدارات السابقة بشق األنفس130.

،“Moderation can’t wait: The challenges startups like Clubhouse face trying to build community” ،)2020( Biz Carson 130
 .Protocolمتاح على.https://www.protocol.com/moderation-clubhouse-building-community :
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ونحـن بحاجة لتشـجيع التغييـر الثقافي؛ تغيير يحـدد الدوافع التـي تقود الشـركات القائمة
والقادمين الجدد إلى تجسيد نوع االبتكار الذي يشيد بالحاجة إلى التفكير في المشكالت
الحقـا .وينبغـي أن نسـعى السـتبدال الحوافـز التـي تدفع
التـي قـد تسـببها هـذه العمليـة
ً
بنـوع من االبتـكار ينظر إلى القـدرات التقنية والسياسـاتية لمنع العنف القائـم على النوع
كميزة غير أساسية يمكن تداولها مقابل ميزة تنافسية.

التنفيذ الشامل لسياسات الوقاية والحماية من الضرر

نظـرا ألن شـركات التكنولوجيـا تصـارع الوسـائل التـي اسـتُ خدمت بهـا منصاتهـا الرتـكاب
ً
تقريبا وعدلت شـروط الخدمة أو المبادئ
العنف ضد النسـاء واألقليـات ،فقد تبنت كلها
ً
التوجيهيـة المجتمعيـة التـي ُوضعـت لحمايـة مسـتخدميها مـن هـذا النـوع مـن الضـرر.
عالميـا عبـر الحـدود الوطنيـة واألقاليم بغض
وفـي حيـن أن هـذه القواعـد قابلـة للتطبيق
ً
النظـر عمـا إذا كانـت هنـاك حوافـز محليـة أو متطلبـات قانونيـة ،لـم يكتمـل تطبيقهـا
دوما.
بوضوح ً
وتتضـاءل إمكانية ضمان االلتزام التام بهذه القواعد بشـدة ،ألن المسـتخدمين ينشـئون
هائلا مـن المحتويـات وينتجونهـا علـى أي منصـة مـن منصـات اإلنترنـت .وال تـزال
كمـا
ً
ً
جميـع الجهـود المبذولـة لتطويـر أدوات وعمليـات فعالـة
بعيـدة كل البعـد عـن العالميـة
ُ
إلدارة المحتـوى مصممـة لفـرض هـذه المعاييـر بأكبـر قـدر ممكـن مـن الفعاليـة .وتميل
الشـركات الموجـودة في الواليـات المتحدة األمريكيـة ،التي تسـتضيف غالبية المنصات
التـي تواجـه هـذه األنـواع مـن المشـكالت ،إلـى التركيـز علـى اسـتراتيجيات التخفيـف مـن
الضرر بجميع أنواعها .والجدير بالمالحظة أن االبتكارات المقدمة من هذه الشركات حول
األساليب التي تطبق بها قواعدها وإرشـاداتها التوجيهية المجتمعية تُ قدم داخل األقاليم
أو الـدول التـي تحظى فيها بقاعـدة كبيرة من المسـتخدمين .وقد تلحق هـذه الديناميكية
خطـرا باألقاليـم أو المناطـق التـي ال توجـد فيهـا قاعـدة مسـتخدمين كبيـرة بمـا يكفـي؛
ً
فتكافـح الشـركات لتجـد االسـتثمار فـي أدوات إدارة المحتـوى الكثيفـة المـوارد أو األفراد
فعـال مـن حيـث التكلفـة ،ما يعنـي أن هـذه األقاليـم ال تحظـى إال بقدر مـن الحمايـة غير
ً
تماما مع حاالت العنف الرقمي.
متكافيء
ً
وينبغي أال تُ حدد قدرات إدارة المحتوى وإمكاناتها على أساس الفعالية من حيث التكلفة
أو حجـم قاعـدة المسـتخدمين اإلقليميين .ويـؤدي هذا النهـج إلى اسـتمرار وتكلس أوجه
عـدم المسـاواة القائمـة والمصـادر المنهجيـة للعنـف علـى اإلنترنـت وخارجـه .وينبغـي أن
ُ
عالميـة شـروط خدمة المنصـة أو إرشـاداتها
أيضـا
تنعكـس علـى الممارسـات والنظريـات ً
مصدرا للعنف.
تشكل
منصة
المجتمعية التي تحظر استخدام أي
ً

دراسات األمن النسوي :إطار فعال

الهدف األساسـي من التوصيات المذكورة أعاله تعميم االستجابات الجنسانية للتطرف
عبـر اإلنترنـت بطريقـة تسـمح فـي الوقـت ذاتـه بصياغـة سياسـات فعالـة وتعـزز الثقـة
فـي هـذه الجهـود بإشـراك طائفـة كبيرة مـن أصحـاب المصلحـة .وفي هـذه الحالـة ،تلبي
تنوعا في الخبرات فيما يخص أنواع السلوك التي
شـمولية هذا النهج عدة أغراض .توفر
ً
يتبناهـا المتطرفـون عبـر اإلنترنـت وتضمـن التـوازن بيـن األهـداف المشـتركة للمجموعـة
والدوافع الفردية ألي صاحب مصلحة أو ألي نوع من أنواع أصحاب المصلحة.
وتعمـل مبـادئ دراسـات األمـن النسـوي ( )FSSعلـى إثراء أسـس هـذه التوصيـات .ويعد
أمرا بالغ األهمية عند السعي إلى إدراج أنواع الضرر التي تحدث
التعريف األوسـع للعنف ً
بـدال مـن الفضـاء المـادي 131.وتقدم دراسـات األمن النسـوي
غالبـا فـي الفضـاء الرقمي
ً
ً
نطاقـا للعنـف يشـمل بشـكل أكثـر فعاليـة أنـواع الضـرر غيـر المـادي
إطـارا أوسـع
()FSS
ً
ً

هدفا
ويعد العنف السيميائي ،على سبيل المثال ،من العناصر التي نراها قد ازدهرت في فضاءات اإلنترنت حيث أصبحت النساء
ً
ُ 131
لحديث أو صور أو اتصاالت الغرض منها إسكاتهن أو تقييد إمكاناتهن.
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التـي تحـدث فـي بيئـات اإلنترنـت الحاليـة .وإذا نظرنا إلـى دراسـات األمن النسـوي ()FSS
جنبا
كإطـار عمـل ،وجدناها تقدم وسـيلة لمواجهـة االمتـداد العالمي لفضـاءات اإلنترنـت ً
إلـى جنـب مع الحاجـة إلى مرونة الفهـم في مواجهة كيفيـة تفاعل النوع مع التسلسلات
الهرميـة االجتماعيـة المختلفـة والبنـى االجتماعيـة ،لكـي تـؤدي إلـى مجموعـة كبيـرة مـن
التجارب المؤثرة وأنواع الضرر القائم على النوع عبر اإلنترنت.
إطارا للفهم يركز على متطلبات
وأخيرا ،تُ عد دراسات األمن النسوي ( ،)FSSفي جوهرها،
ً
ً
بناء الثقة بين أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة لمنع إساءة استغالل الصالحيات في
المسـتقبل وضمـان اتخاذ إجـراءات للحد مـن العنـف القائم على النـوع والوقايـة منه في
نهايـة المطـاف بحيـث ال تطيـل أمـده عن غيـر قصـد وال تنقلـه إلـى مجتمع آخر .وتشـجع
نهجا ُيعـد األمثل ألشـكال العنف واالنتهـاكات التـي يمارسـها المتطرفون
هـذه المبـادئ ً
ً
ارتباطـا بحياتنا المادية ،فسـوف
ونظـرا ألن حياتنا الرقمية تـزداد
اإلنترنـت.
علـى منصات
ً
محـدودا للبنـاء على التقـدم المحـرز بالفعل ومنـع العنـف القائم على
ا
جهد
األمـر
يتطلـب
ً
ً
النـوع بطريقة قد تمهد سـبيل هذه التداعيات إلـى عالم اإلنترنت .والقيام بذلك سـيكون
بمثابـة وسـيلة لتالفـي الضـرر الـذي نـال بالفعـل مـن مجموعـات األقليـات ،وقـد يـؤدي
أيضـا بطريقـة تطـرح سـابقة دائمـة توضـح كيفيـة تطـور هـذه التقنيات
إلـى حـدوث ذلـك ً
والفضاءات التي تنشئها في المستقبل.
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