"الشعور بالعزلة يجعل الفئات المهمشة أكثر عرضة للتأثُّر بالدعاية
المتطرفة".

دالل الس ي د هي أسييتا ا العلوا الس ي اس ي ة بجاقعة ال اهرا.
وهي د
أيضيي يا قديرا بر اق األقن وقضييييايا الدفا بالمركز
المصيييرل للدراسيييات االسيييترا ج ة ع ى ركز عل دور
المرأا في قنع التطرف العن ف.

 .1قا هو أث ر جائحة كورو ا عل عملك؟
ا ادح
كوحدة حثيةد ،ت ثدنا بدل حدلات ة ا سف ااددددة ي اث كد ،ن ددددادح ور رش ااعمدل ح ددددو ي
ي ااؤثا ا ت يحةمال كلن رش اااكش سف االضدف ادةال خديًدة،ل ت ح دن رش اًد ا وة ،ادةل حنل حامل
اوحل يرع ذاكت سدة سددلاةبل سددتية ت ي ا إلاكت يبة ،سف ثدعةح بةدلا ااددة يانل اة اة لاةلا
الست ضة ،اتف ناكممل ح و الت ياذ خف نجا حن بو ح ااعه حتى ح ة بتنل اجلئث.،
 .2ك ف أثرت جائحة كورو ا عل أبحاثك؟
حضدلست ولئث ،كو يبل ث دةة ،وةنة ،إاى اا دكتا ي تسدةع ،اتف كمل بو وننل اعى سدنةح اايل،ت يونت
اجدلئثد ،ي اتدة حة اتارد ،اكنثندل بتندلامدل إاى ق ددددةد ،إل ادل انةواووفت يالحظمدل حن ياف امدل
حإو ا اًددث ،ي ااددتر ،ضد ة اع لن ،سف رًد كال انت حن الاتر حلاتنلاة اجاددة نايح ثثةن،ل
كنة  ،يقة س مل ذاك اعتةكة سف كةةة ،س ح تسدد ااًدد ن ،سف حل ،يقوع اجو إ الحف حةواووف
بظ بل حن  ،ددل سف كة رة ا اجلئث ،ايبل ااتب  ،ت يكة ثاكمت اجالالا إل الحة ،ت سف واةع
حبثدل اامبدد ،ت رش سددددتيدة اوحدل يثدة حة خ ات رنر جبدلحن يحومدةثن س عى سددددنةدح اايدل،ت ثاددددت دح
اجالالا ااتب س ،حلاة،ل انل اةت ا اتف ند دةنل امل اعى إلبت بت حلإلضدلس ،إاى رظلاان اتف ا
نت حعنلت ح ض ستنة  ،تخيلص يثجمةةا .
 .3ك ف أثرت جائحة كورو ا عل التطرف العن ف والراديكال ة؟

ا ب ددددندة ح دة لادل اكدلرعد ،اجدلئثد ،كو يبدل اعى اتب  ،ا مة اكش اتندلادة الوتادلاف يثدة حة اثج
اًدددثف ا ا رش اتال امل اعى يسدددلئح اتو دددح الوتالاف يقة نكون اع را ،يسدة ن الثًدددل،
الوتالاف ثناة ااةق اعى امل حثةث ثج عن حكي ا ض ،اعةالن ،ااتب س.،
يسف رً د ت ددة ا اة ستليى رتب س ،ادا ثة ددف سة ي كو يبل اااددتجة س عى سددنةح اايل،ت ال
ان ض إاى اةًدددح حةش اذكو ي إلبلث جح اامر ،او حة حامل إلرتق حة  ،رش سدددش رنك ندة اذ
،
ريلال اعى كة ناكش اعيبل اةنمف ااتب  ،حن ن ددوخ إل خددل ا اًددثة ،اثكورة ،يناددع ا ددو
اعى اا كتا ااثتاع ،اتف ناكش حن ثم ن
كال ثاكمت اجالالا إل الحة ،رش ثوسدددةع حب دددبتنلت ال سدددةال سف تنل اادددلحد،ت رش جت ،سدددت ت،
اي ا ترمة ،اتف ث كتنل اثكورلا حادنا ب د لانل ا دةنة حاثليا ،حتو اجلئث ،يسف رثليا ،اث دة
ونو خ اجاع
اةا ا د د نفت حاعش ثمظة ادلاة حبه اش ن دددل ي سف حن ،حب دددب ،إ الحة،ت اعى حن نك
نش رش اجلئث.،
اتن الا اةا تخيلص اات
 .4هل ؤثر جائحة كورو ا عل النساء بشكل يفوق أث رها عل غ رهن ،وك ف؟
ن ددددب حس تسدددد لن اعندل سف اامر ،اةت
اامراة ،ااعدل اعى الثق ا ةنة رش اماددل كال ثدو
ي اوسدة حةش تس اا رياةش يحدة ،حس تسد
نثظى ا ةنة رش ا لرعةش سف ادبلع القتًدل رة
نج ح اثًو ،اعى ايةرلا اًثة ،ي ابنة ،حر ،

حبو ،حاددددنا إلرتقت رال نرنة رش حج تاال،
ر ظ اماددل سف رًدد حةي ردة ا الن ،يكذاك
ت يقة و ح ولئث ،كو يبل ر لبلثنش حخدة قادو يال
ا سداف حإركلبة ،او دو ،إاى اتنرةش اًدثفت رال
ن،ل يركعة،ل اع لن.،

 .5قا هي اآلثار التي خلّفتها جائحة كورو ا عل ديناق ات النو االجتماعي األوسع؟
ادة ح ا اجلئث ،إاى ثةلق حيوه اة ااادلي حةش اجمادةش ادلئا ،سف رًد يب ى كة سدلاات اجلئث،
سف ث رنر اةي الوتالاف ادلئ اعى اموع الوتالاف اذ ثع نه اا ح ت ال سددددةال جح اامر ،يكلن
رش ااتوقع حلاة ح حن ثكون اا ح اف اة ،تسد د ي حتنلت اكش اجلئث ،ح ا إاى انل اا تاال،
اامراة ،ح كح كنة حلإلضلس ،إاى ر لبلثنل القتًل ن.،

اعى رةى اامو ا االضة ،ت خل كت اةة ،تر ااتثة اعا ح ي ااةن ن ،اتمةةذن ،ااكلسث ،إل ال سف
إب ل رمً ،جن حو ،اموع الوتالاف يرمع يركلسث ،اتب  ،ا مة سف خال ،إس ندةل اجلئث ،كوسةة
آال سعنة ،اعى تحثلث ت ياعى حاال ،ااجتاع ااةبف ي اثكورلا سف رمع اتب  ،ا مة اتاعة
ا و اعى او قا اجلئث ،اعى اتب  ،ا مة سف خال ،إس ندةل ت ح ا اةة ،تر ااتثة اعا ح
ي ااةن ن ،اتمةةذن ،اعجم ،ركلسث ،إل ال ااالع رش ح ض حا ل اامً ،اةن كة رةّ اوحل
ااعن
ث  ،اعى رمً ،اين حو ،اموع الوتالاف يرمع يركلسث ،اتب  ،ا مة سف خال ،إس ندةل ي ق ح
ردلحتا اين لج نش ح ض

