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  ي  العالقة ب ن المي  ا  تما ه والتطرف العم ف؟ ت الجائحة  لى أبحاثك و ااةاتك رك ف أث   .1

 

تحد  تقد  النساء العائداا  ندا الانداال التدي  اند   قضيةإجراء بحث لكتابي الثاني حول  أعكف حاليًا على  

الجائحدة  لدي يعدا فدي بسبب وسيطرة الجااعا  الاتطرفة نثل الاولة اإلسالنية في العراق وسوريا )داعش(. 

اء واألُسر التدي عداد   ن  قا خطط  إلجراء نقابال  ن  النسو.  بحث نيااني وجا  البيانا  إجراء  إنكاني  

قدو  بجاد  نعلوندا  وانويدة ندا الكتدب باالً نا ذلك  أوأصبح أ ثر صعوبة اآلن. األنر   لكا هذا  إلى تونس

العال والاشدار ة فدي العايدا  واصلأ نيفإنعلى الرغي نا ذلك  وقراءة أ ثر نا الكتابة.  الوالاقاال   وأقو  ب

الظدرو  ندرة أخدرإ بدإجراء البحدو  علدى  يلد تسداحفي انتظدار أن نا الاؤتارا  الاولية عبر اإلنترن  

 .أرض الواق  والتحا  نباشرة ن  النساء العائاا  

 

لهاما  ه التحديات والفرص الته  .2  لعملك؟ بالمسبة  العمل  بر اإلثترثت يشك ِّ

 

التونسيون على سبيل الاثال   غالبًا نا يخض  الرجال والنساء  فنا الصعب العال عبر اإلنترن  ن  العائايا.  

ندا  و ثيدًراعائالتهي وأقاربهي. قبل تح  سيطرة داعش سابقًا للاراقبة نا   الذيا عادوا نا الاناال التي  ان  

الشدراة والجهدا  ند  الثقدة  بنداء علدىتشعر النسداء العائداا  أنهدا غيدر قدادرا  علدى التحدا  بحريدة أو 

اعدل ألنندا ال نسدتطي  الت عبدر اإلنترند     نعهدانا الصعب بناء عالقة وقة    ة فإنّهونا واالحكونية األخرإ.  

أنهدي فدي نكدان  ندا لبنداء الثقدة وتبدادل   العائداوناا    ندا الاهدي أن يشدعرعلى سبيل الاثدال   ووجًها لوجه.  



  

ذلدك أ ثدر صدعوبة ندا خدالل شدبكة تحقيدل قدا يكدون و. إعادة تأهيدل العائدايا   صياغة برانج  الاعلونا  و

 .نترن  اإل

 

ل خجداًل وأ ثدر صدراحة بشدأن أقد بعض النساء على أن يكاخلف ستار    اعليساعا الت قا  أخرإ  جهةنا و

يتعديا علدى   تتاثل إحاإ نزايا الت اعل عبدر اإلنترند  فدي أنده الون  الجااعا  الاتطرفة العني ة.  تجاربها  

  ال تسدتطي  يداناألحفدي  ثيدر ندا و.  ا  نرئيد  االت اعل نعنا دون أن يكدالنساء إظهار وجوهها؛ إذ ياكنها  

نوق دا   الاجتا  تخاذ افي أحا الباحثيا التحا  إلى فقا يتسبب     بحرية دون نوافقة أسرها  كال هؤالء النساء ال

 ندااآلن ياكنلكدا  و.  الاباشدرة  عادة نا يكون أحا أفراد األسدرة الدذ ور حاًدًرا أونداء الاحادودا  في الو.  ننها

 .بالخو  ناا يحا نا شعورها  ننازلها وها فياإلنترن   عبر  العائاا   التواصل ن 

 

  لى التطرف العم ف فه تيث ؟رت الجائحة رأيك ك ف أث  ب .3

 

وسدائل   أي ندا  ي اا أنهدا ال تُنداقّش فد   لتي يتي إجراؤها حول هذه الاسألة  هناك القليل نا األبحا  الألسف

  ورونداجائحة  في الاناال الري ية الاتضررة نا    التي قا  بجاعها  الاعلونا  وفي ًوء  اإلعال  التونسية.  

 دااف  الاظالي السابقة التي لي يدتي حلهدا  نستغلة  ب بغرض تجنياهييباو أن بعض الاجاوعا  تستها  الشبا

تحاول بعض الجااعا  الاتطرفدة االسدت ادة ندا الحر دا  االجتااعيدة الجايداة فدي تدونس و.  لالنضاا  إليها

والنسدداء والشددباب نددا خددالل تزويدداهي بددبعض االحتياجددا   األسددربعددض  اسددتقطاب للتجنيددا.  اددا يحدداولون 

نا   تاكن  الجااعا  الاتطرفة شةنا خالل إظهار التعااف ن  بعض ال ئا  الاهاّ و.    األساسية نثل الطعا 

ا باتوا يقضدون وقتًدا أادول عاألشخاص   اا أن  استغالل هذا السياق الحالي.   لدى اإلنترند   نادا يخلدل فرصدً

 .تجنيا نساعيها للللجااعا  الاتطرفة لتوسي  نطاق 

 

 

ل ف  كبرأيك   .4 والمساءيمكن  المهمشة  تكين  لفئات  ل  أن  المخططات أكثر  رضة  براثن  فه  ليقي  

 المتطرفة؟ 

 

تسدتها  الجااعدا  الاتطرفدة النسداء  ؛ حيدث صلة بيا العنف ًا الادرأة والتطدر  العنيدف  وّاةفي تونس   

  وهدا فدي حاجدة الجائحة  فقا  العايا نا النساء وظدائ هاخالل و. ا  يواجها صعوباللواتي    ع ا  الاستض

اخالل  وإلى الاساعاة للبقاء على قيا الحياة.   علدى الندو   والعندف القدائي  ازداد العندف الانزلدي الجائحة أيضدً

وأن  السدياا  التادا  الحاايدة ندا الجااعدا  الاتطرفدةدف  بدبعض النسداء إلدى االجتااعي بشكل  بير؛ ناا  

الاعنيدة بقضدية العندف القدائي علدى  الجاعيدا   أن اا الحكونة ال تأخذ هذا النو  نا العنف على نحال الجا. 

فدي والاناال الحضدرية. يقتصر على ويكاد وعالها نحاود     ًئيل للغاية  عادها  في تونس  النو  االجتااعي

فيصدبح   ال توجا خانا  للنساء الناجيا  نا العندف.  الليبيةالاناال الري ية  ال سياا على الحاود الجزائرية  

 لها. الجااعا  الاتطرفةالسبيل الوحيا للبقاء بالنسبة لبعضها هو حااية 

 

 

يمكمما    برأيك ك فو  ن لى المدى البع د   لى التطرف العم ف  لجائحةتخلفها اةالته  ما  ه اآلثاا   .5

 الجائحة وبعد ا؟أثماء  امكافحته

 



  

سيصبح الاهاشدون أ ثدر عرًدة و  ودراستهي  نتوق  أن ي قا الازيا نا النا  وظائ هي  ت اقي الجائحة  في ظل

بذل الازيدا ندا ونا وي  يتعيا علينا  .  األنر  بعض الجااعا  الاتطرفة العني ة هذاوتستغل     للعنف والتطر 

 .الجها لتحصيا الاهاشيا والضع اء ًا الجااعا  واأليايولوجيا  العني ة

 

 وروندا  جائحدةجعلد  و. وتدر ا لاصديرها على سبيل الاثال  تي بال عل تهايش النساء التونسيا  العائداا  

ءا  التباعا االجتااعي واإلغدالق؛ حتدى بسبب إجراأنًرا أ ثر صعوبة شخص يتحاوا إليه عثور النساء على 

نادا أدإ   في الاجتاد    إدناجهاالوصول إلى الخانا  التي تها  إلى إعادة    ال يستطعا  العايا نا النساءأن  

أنه سيكون نا األفضل العدودة إلدى ليبيدا أو بإلى االعتقاد    بعضها  الوً   هذا  ياف   قا   و  عزلة ر بالوشعالى ال

 .بؤر التوترغيرها نا 

 

 األنور  باا في ذلك النساء. هناك العايا نا  ةهشالكيف خاناته ن  ال ئا   ي  ان  على الاجتا  الااني  وأرإ أنّ 

بُ  عا  بها  القيا   بإنكاننا  يزال  ال  الهاتفف   عا التي  عبر  الن سية  الخانا   تقايي  إنشاء  ليا  و   ياكننا  ياكننا 

   .لإلبالغ عا خطاب الكراهية على وسائل التواصل االجتااعي

 

ويتعيا   .وبعا انتهائها  جائحة  ورونا التطر  العنيف أوناء    ًاان استارار الجهود الابذولة لان    اا ينبغي  

ال اعلة األخرإ لاواجهة التحايا    على الحكونة بناء شرا ا  واستراتيجيا  ن  الاجتا  الااني والجها  

وناا يُؤسف    باا في ذلك النساء.  ئا  األ ثر تهايًشا وًع ًا بيننا  ونساعاة ال أت  بها الجائحةالجاياة التي  

أن   تكوناالجتااعية    ا  الاساعا له  اال نراعية  دائاا    ال  االجتااعي.  لعتبارا   الاثالنو   سبيل   تقو     فعلى 

بعض   على  الاساعاا   بتوزي   التونسية  نعاناته   األسرالحكونة  الجائحةا  لتخ يف  الرجال    خالل  في  لكا 

الاعيالذيا    هي    الغالب  يعتبرون    يتلقون  النساء  تواجهوبذلك     سرلألنعيليا  الاالي ألنهي  العوز    العايا نا 

أحا   وال  فيهاّ والخصاصة  إلعطاء  لذا  و.  ي ّكر  وسياساتها  قوانينها  في  النظر  تعيا  أن  الحكونة  على  يجب 

 .الاتطرفيا لاخططا  وقوعها ًحايا لل قر أو  عا ل اًاانستضع ا  الااألولوية للنساء 

 

 

لاكافحة   التن يذية  والاايرية  للارأة  الاتحاة  األني  هيئة  شار    الااًية    السنوا   ناإ  في  على  اإلرهاب 
لجائحة  وفيا   إنشاء ننصة خبراء حول النو  االجتااعي ونن  ونكافحة التطر  العنيف في شاال إفريقيا.
. لتسليط الضوء   وار سلبية على األبحا    وعلى أعاال الاجتا  الااني والحكونا  في نن  التطر  العنيف

أ إفريقيا    في شاال  العنيف  التطر   على  الجائحة  عواقب  والاايرية  على  للارأة  الاتحاة  األني  هيئة  راد  
     .    التن يذية للجنة نكافحة اإلرهاب الساا  نا بعض أعضاء الانصة ل هي  يف غيّر الوباء عالهي

 
واقرأ  إفريقيا  العنيف في شاال  التطر   االجتااعي ونن  ونكافحة  النو   الخبراء حول  تعر  على ننصة 

 بعض نقابال  الخبراء اآلخريا. 
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