
  
 

  

 
 

م" ف  ضعِّ ُ  ن، فإننا في حقيقة األمر النساء أثناء الجائحة أفواه عندما نكم ِّ

 "ااستجابتنا له

 
 

مغربي  جامعي  أسطططتا  هو رزرازي  الالمصططط     الدكتور 
  عمططف في عططدة جططامعططا  مغربيططة  .  في إدارة األزمططا 

 جامعة سططططابور  بالياباغربية   أسططططيو ة ، حيل عمف ب
 كطسصصططططائي عمطف  كمطا . كطسسططططتطا  م رز في إدارة األزمطا 
،   العنف لت رف حول ان سططي   رأا المر ططد المغربي  

  2016تم إنشطاهها في عا     أهلية بحثسطة      هي منظمة
،   تخصط  فر قا صا طا للر طد   ال حل حول القاطا ا 

الت رف العنيف  النوع االجتمطاعي في  بط   ا  الصططططلطة  
  من قة الساحف.شمال إفر قيا 

 
 

 

 

 

 

عل  الت رف العنيف  الراد كالية في شططططمال  كور نا المسططططتجد   فير ا    جائحةريف أث  ك .1

 إفر قيا؟

ا ل ت ثدر  ركثُر ال على التطرف العن ف، لكن األدلدك التررثي دك ت ثلات جدئححدك ك نا دئ    حديثدم خرًر 

لسدددي  ال الةر ة الفعر، ك، ثتئمر خرادددي ئ كن خئ ثنجدددرل الرفئعئة اان ئم ك االفتطر،ك  اخحيادة. 

  اآلن أن  ال الفرف عئة   ة الي دئ ئة اليحث دك التت ثج جفعهدئ لتىأظهراقي  العن ةدك خندا ا يتا الردئححدك. 

على ،. تط ن ال ضددع ك ال مئح ك ،ت العئلجا،ق ئ لسددردثئثهئ  اتسددتةئدة خن الرئححك اثعيثن  ثفكنت خن   قي 

( لةكرة أن الة راس    عقئب  داعشج ثنظ ج اليالك ااسدديخ ك  سددي ن الفثئت، ،ت مياثك الرئححك، نا  

ئثتهج  ، ثح لت دعالفنئطق الخئضددعك لهجالرئححك ،ت   عنيخئ ثةجددت هللا اضددعئف العيا. اخر كل ،  خن 

إلى ت خرة أًرى إلى اليع ة  إلى ثعلثل ثيام ر ال قئثك تلت اء ا تجددئن الة راس م ن أعئددئحم.  ج ثح   

 ث س ر أ جطتهج اان ئم ك م نفئ كئ ت اليات خنجغلك مفكئ،حك الرئححك.

 

ئ ،ر ة م ن خن ل م  ، أي الفنئطق الحئددددرثك االرثة ك ،ت   ثعئطت التنظ فئة اان ئم ك   نئك أثئدددد 

  إكك ة ك ثر  ر عفل ئة إغيق الحياد اإجراءاة الحرر الصددحت على خرف عئة الفتطر، ن العن ة ن.  

 ظر دئ إلى الفندئطق  لكن إكا  ااجراءاة الحئددددرثدك. ثعتير التيدئعدي اتجتفدئعت االحرر الصددددحت خن  



ل ئة اان ئم ك التت     خئ ظهر جل ئ ،ت ا  رة العفأ م لج ثتغ ر الكث ر ا   يلظالرثة ك ،ت السددددئلن ،  

انثةر خعديلهدئ ،ت الفندئطق التت ثحةظ ، هدئ  دال التنظ فدئة على خسددددئلدئة ثرام دك، ،ت ا تجددددئت ق اة 

، ل م ت ثلات الرفئعئة اان ئم ك  (  اليات متيم ر ال اع ك ال مئح ك   السئلن، س نثئ ا العراق، إلخ

 .ل مئح كنغج ال ضع ك ا،ت  ال الفنئطق خستفرة ،ت أ جطتهئ الكئخلك 

 

 

هف كان  ف.  تسثير غير متناسططع عل  النسططاء عل  الصططعيد العالمي الهجائحة كور نا    نعلم أن .2

 هذا هو الحال في شمال أفر قيا؟

إلى ثةئقج  ،قي أدة جئححك ك نا ئ   الفسدددت ثئة، سددد اء ،ت العفن أا الفنلت. كئ،كرة النسدددئء على  ثر   

الرنس ن.  الف كلك إلى    دااناألا  للن ا اتجتفئعتالنفط ك    االص نالعنف القئحج على الن ا اتجتفئعت  

ا ،قية نعئثك األطةئت،  خهئم  األعفئت الفنلل ك الرج  شددددهية النسددددئء الفتلاجئة يثئدة كي رة ،ت ا

خفئ قي ثرعلهن أكثر   ااقتصددئدث ئ  ئطة  ئاع  على النسددئء  ةسدد  ئ  كل . اثر ر  العيثي خن النسددئء اظئحةهن

 عرضك ليستغيت، مفئ ،ت كل  خن قين الرفئعئة الفتطر،ك العن ةك.

 

 بعض هذه المخاطر؟ حدة برأ ك، كيف  مكننا التخ يف من .3

. لكن األيخك  ئج ا ب اتسددترئمك له كئ،كثفك ن النسددئء أ نئء الرئححك خن ًيت إشددراكهن ،ت   سددتط ر 

لكن   .خن لق قهئ  الفرأةثفك ن   خن أجن  عفن الفي تال ثج إنجئء لألسدددف ،مهئ  ًئادددك  أال ثئة  ًلقت 

ئ أن  دينك الديان الفهج الدا  ك ة دك ثدر ر ن    خكدئ،حدك الردئححدك، اي ثلعيدم النسددددئء ،ت  ثردب عل ندئ أثئدددد 

  ثلثي خن اددع مكإ نئ ،ت ال اقر  ئددعف خكئ،حتنئ للرئححك، خفئ عنيخئ  كفج أ، ال النسددئء، ،،.  مئلرئححك

 .ئالتعئ،ت خنه

 

 

من    سططططائف التوا ططططف االجتمطاعي اإلنترنت    مسططططتخطدمي عل   جائحطة كور نا  ركيف أث   .4

 ؟النساء

ا      ،لنظرثئة الفراخرة على اا تر ت اسدترين  خرادي ئ يثئدة ،ت عيد النسدئء االةت ئة اليحت  نادي 

 ح  التطرف    ثفه يثك أالىًط ة   مئلنسددديك لليع    ثك ن  قي مجدددكن ًئن أل م  أخر مئعم على القلق 

على    ك نا ئلرفئعئة الفتطر،ك الترً ر ،ت ث يثر لقئح أن ثسدتغن اعلى سدي ن الفثئت، ثفكن  ، .العن ف

 نئك  قيد ثك ن  ا.   التت ثراج لنظرثك الفراخرة ا اسدتهياف   الفسدتئدعة ن   ًطئمهئ،ت مع  اليليان 

ئ   اخن  ج،  لك خئة الفنطقك.  ثسدتخيخهئ الغرب للسد طرة على  ن اللقئح كرداة ثصد      أًرى سدردثئة أثئد 

خجددددتركدك م ن األجهلة األخن دك االفرتفر الفدي ت لخلق ثديًية الفية ختط نة  ثردب مدات جه د  

 فعل خئة الفئللك ا ظرثئة الفراخرة.لف اجهك ا تجئن ال

 

جطائحطة   يف  مكن لألمم المتحطدة  المجتم  الطد لي المسطططططاعطدة في مكطافحطة الت رف ص لك .5

 كور نا  ما بعدها؟

 

 حن محدئجدك إلى خلثدي خن الديعج للفنظفدئة التت ثعفدن على إعدئدة ثدر  دن الداثن عدئداا خن خندئطق  

  ا لكننئ  السددئمق ن  السددرنئءااألُسددر العئحية  عفن لئل  ئ خر    حناالصددراا اإعئدة دخرهج ،ت الفرتفر.  



اليراخج لفسدددئعية  رتء النسدددئء   ، ألجن إ رئح يعج الفعن ي ا اللل ج سدددتت  الفلثي خن المحئجك إلى 

إعئدة التر  ن اإعئدة   رئح  ثتطلب  ا. الفحل ك مجدكن مخناالرجئت ااألطةئت على الع دة إلى خرتفعئثهج  

عدلدى  اادخددئج خديدند ددك  مدراخدج  ًدلدق  ثاأمدحددئ  أدلددك    عدلدى  ان  ا  أ دنددئء    الدعدفددن  سدددددتدفدر،  لدتدى 

                                           األيخئة.

 

 

على خيى السن اة الفئض ك ، شئنكت   ئك األخج الفتحية للفرأة االفيثرثك التنة اثك لفكئ،حك اان ئب 
يراء ل ت الن ا اتجتفئعت اخنر اخكئ،حك التطرف العن ف ،ت شفئت إ،رثق ئ. لرئححك   ،ت إ جئء خنصكً 

نر التطرف العن ف.  ك ، ي م ئن سلي ك على األمحئ  ، اعلى أعفئت الفرتفر الفي ت االحك خئة ،ت خ
ت إ،رثق ئ ، أنادة   ئك األخج الفتحية لتسل ط الئ ء على ع اقب الرئححك على التطرف العن ف ،ت شفئ

التنة اثك للرنك خكئ،حك اان ئب السفئا خن مع  أعئئء الفنصك لةهج ك ف غ  ر  للفرأة االفيثرثك 
 ال مئء عفلهج.        
 
ثعرف على خنصك الخيراء ل ت الن ا اتجتفئعت اخنر اخكئ،حك التطرف العن ف ،ت شفئت إ،رثق ئ  

 ااقرأ خقئمية الخيراء اآلًرثن.مع  
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