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املرأة في السلك األمني والعسكري 
من الفئات األكثر تهميشًا إلى األكثر تأثيرا

يف الحرب مقاومة ويف السلم منسية. هكذا كانت املرأة تنظر اىل نفسها حتى مدة ليست ببعيدة. اذا كانت هذه الصورة قد 
تغريت يف بعض الدول، اال انها ال تزال عىل ما هي يف عدد غري قليل منها. من هنا يشكل يوم املرأة العاملي يف 8 آذار، مناسبة 

للقيام مبراجعة شاملة حيال مكانة املرأة 

اشد  حريصة  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
الحرص عىل ارشاك النساء يف جميع القطاعات 
وحتى  االدارية  او  االمنية  سواء  فيها، 
بتنا نالحظ وجود  االطار،  العسكرية. يف هذا 
االناث عىل املعابر الحدودية، ويف بيان تحليل 
املعلومات االمنية، ويف دائرة الرصد والتدخل، 
باالضافة اىل وجودها يف االدارة واملراكز التي 
تتعامل مبارشة مع املواطنني. علام انها رشيك 
فاعل ايضا ودائم الحضور يف جميع الدورات 
التأهيلية التي يخضع لها الضباط او املفتشون، 

ويف الدورات التعليمية يف الخارج.

نسائية  كوتا  اعتامد  املمكن  من  هل   ■
للمديرية يف املستقبل؟

□ طبعا من املمكن اعتامد هذا االمر يوما ما، 
خصوصا وان اللواء ابراهيم هو من الداعمني 
لحقوق املرأة ومشاركتها االساسية يف املديرية، 
وهو الذي يشجع  دامئا كل قضايا املرأة وكل 
ما يحفظها ويدعمها للوصول اىل اعىل املراكز 
بيئتها  يف  بدورها  منه  اميانا  فيها،  القيادية 
االجتامعية اوال، ويف عملها االمني والعسكري 
اجيال  تربية  يف  الكربى  مساهتمها  ويف  ثانيا، 
صالحة يف املستقبل. من هنا، ال ارى ان اعتامد 
بالنسبة  املنال  بعيد  هدف  النسائية  الكوتا 

السيدات والفتيات، وكذلك يف االسهامات التي 
التصادمات  ملنع  والفتيات  السيدات  تقدمها 
السالم.  وبناء  النزاعات  وحل  السالم  وحفظ 
الفعالة  مشاركتهن  اهمية  اىل  اشار  كام 
واالمن.  السالم  يف  فاعلة  كعوامل  واملتكافئة، 
ان لبنان عازم عىل امليض يف العمل عىل تطبيق 
كل التزاماته الدولية، ويف طليعتها هذا القرار 
الذي من شأنه ان يسمح للمرأة بأن تقرر اي 
مستقبل تريد لنفسها عرب الجلوس اىل طاولة 
االولويات  عن  والتعبري  واملفاوضات  الحوار 
لبنان  التزام  نتيجة  انه  اليها. كام  التي تطمح 
املؤسسات  جميع  عىل  بات  القرار،  هذا 
واالدارات الرسمية العمل يدا بيد مع الهيئات 
وضع  لتعزيز  للمرأة  الداعمة  واملنظامت 
التمييز  املجتمع، وازالة كل اشكال  النساء يف 
بنود خطة  والسري بحسب  منها،  يعانني  التي 
لتنفيذ  اللبنانية  الحكومة  اقرتها  التي  العمل 
املرأة يف  القرار، وابرزها  زيادة مشاركة  هذا 
يف  وارشاكها  املستويات  كل  عىل  القرار  صنع 
اضافة  فتيلها،  وسحب  النزاعات  نشوء  منع 
من  والفتيات وحاميتهن  النساء  مساعدة  اىل 
االغاثة  جهود  يف  حاجاتهن  وتلبية  العنف 
ملنع  القوانني  تعديل  عىل  والعمل  واالنعاش، 

التمييز ضدهن.

■ ما هي اهم املعوقات التي ال تزال تواجه 
املرأة يف مجال االمن؟

اىل  منزل  ربة  كونها  من  املرأة  انتقلت   □
مشاركة الرجل يف العديد من وظائفه العادية 
وحتى القيادية منها يف شتى  املجاالت، وصوال 
واالمنية  والعسكرية  السياسية  املناصب  اىل 
لالنخراط  واجهتها معوقات عدة  لطاملا  التي 
مراحل  يف  القوانني  بعض  شكلت  وقد  فيها. 
املرأة  عمل  تقييد  يف  اساسيا  رشيكا  معينة 
وسعيها اىل اثبات حضورها. لكنها عىل الرغم 
من  كبري  جزء  تحقيق  من  متكنت  ذلك،  من 
كانت  ضخمة  حواجز  وازالت  طموحاتها 
تحول دون تحقيق ذلك. وها نحن اليوم نراها 
الترشيعية  السلطات  يف  املناصب  اعىل  يف 
اىل  وصوال  واالمنية،  والقضائية  والتنفيذية 
الصعيدين  عىل  دقة  واكرثها  املراكز  ارفع 

االمني والعسكري.

التغيري الذي احدثته املرأة بقوة وثبات، نتيجة 
االلتزام  وتجديد  دورها  حيال  الوعي  زيادة 
كل  يف  الرجل  وبني  بينها  واملساواة  بالعمل 
املجاالت، اتاح لها انخراطها الكامل يف املجتمع 
وتأمني سوق عمل تتيح لها تبوؤ ارفع املناصب 
اىل  وصوال  والسياسية،  واالجتامعية  املدنية 
املراتب العسكرية واالمنية. لكن، عىل الرغم 
من اهمية املواقع التي بلغتها، مل تتمكن من 
هدفا  بقيت  التي  املنشودة  املساواة  تحقيق 
لها، وما تم احرازه عىل ارض الواقع من تقدم 
االمم  تبني  من  الرغم  كاف عىل  غري  يزال  ال 
املتحدة ودول عدة لقرارات تهدف اىل ترسيع 
عملية التقدم الحاصل يف مجال املساواة بني 
املحافل  كل  يف  املرأة  شأن  واعالء  الجنسني، 

واملجاالت. 
عنوانا  العام  هذا  اختارت  املتحدة  االمم 
لالحتفال بهذا اليوم هو "املساواة املبنية عىل 
النوع االجتامعي من اجل غد مستدام"، وهو 
سباقة  العام  لالمن  العامة  املديرية  كانت  ما 
يف العمل عىل تحقيقه حني وضعت هدفا لها 
بالوصول اىل املناصفة بني الجنسني يف صفوف 
وتداعياتها  كورونا  جائحة  ان  اال  عديدها. 
واالقتصادية  السياسية  االوضاع   جانب  اىل 
العامة السائدة حاليا  يف البالد، فرضت وقف 
التطويع يف الوقت الراهن. لكن ذلك مل يحل 
عىل االطالق دون استمرار جهود املديرية يف 
باحقية  اميانا  االتجاه،  هذا  نحو  قدما  السري 
هذا االمر، والتزاما منها بتنفيذ التزامات لبنان 

مع الجهات واملؤسسات الدولية حيال ذلك. 
عن هذا املوضوع، تحدثت املالزم اول اداري 
رس  امانة  شعبة  رئيس  ابوزيد،  كريستيان 
االرتكاز  وضابط  االدارية  الشؤون  مكتب 

الجندري يف املديرية. 

الهدف  ■ قمتم اخريا بزيارة االردن ما كان   
منها وتحت اي عنوان اتت؟

املرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  نظمت   □
اللبنانية بالتعاون مع اللجنة الوطنية االردنية 
تعزيز  مرشوع  مع  بالرشاكة  املرأة،  لشؤون 
لبنان  يف  للحدود  املتكاملة  االدارة  قدرات 
من  واملنفذ  االورويب  االتحاد  من  املمول 
زيارة  لتطوير سياسات  الهجرة،  الدويل  املركز 
ايام، شارك  ثالثة  استمرت  االردن  اىل  دراسية 
االمنية  القطاعات  مختلف  من  ممثلون  فيها 
االجتامعات  ومتحورت  لبنان.  يف  والعسكرية 
النوع  مفهوم  دمج  تطبيق  سبل  عىل  خاللها 
االجتامعي وتعميمه يف ادارة الحدود وامنها، 
التي  باالليات  اللبنانيني  املشاركني  وتعريف 
املفهوم.  هذا  تطبيق  يف  االردن  اعتمدها 
الوطنية  العمل  خطة  عىل  اطالعنا  جرى  كام 
مبا  لتنفيذها  املتبعة  والسبل  هناك،  املطبقة 
يضمن تعزيز  متثيل مشاركة املرأة يف قطاعي 
ايضا،  الزيارة  والدفاع. وتم خالل هذه  االمن 
خطة  لتنفيذ  الدعم  توفري  سبل  اىل  التطرق 
العمل الوطنية يف شأن قرار مجلس االمن رقم 
ومتابعة  واالمن  والسالم  املرأة  حول   1325

تطبيق بنودها.

عىل  املرأة  تشجع  التي  الخطوات  ما هي   ■
االنخراط يف االمن العام تحديدا؟

السلك  يف  اللبنانية  املرأة  انخرطت   □
العسكري منذ  السبعينات، وكانت املديرية 
عسكرية  مؤسسة  اول  العام  لالمن  العامة 
عام   صفوفها  يف  التطوع  لها  تتيح  وامنية 
1972. حاليا، تسعى املديرية بتوجيه مبارش 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من 
املديرية  يف  املرأة  دور  تفعيل  اىل  ابراهيم 

هذا  ويف  اركانها.  من  اساسيا  ركنا  باعتبارها 
الذي  النجاح  مدى  االرقام  تظهر  االطار، 
عىل  املرأة  تشجيع  يف  تحقيقه  من  متكنت 
الفرتة  يف  ارتفع   فقد  يف صفوفها،  االنخراط 
الخدمة  يف  االناث  الضباط  عدد  االخرية 
ازداد  وكذلك  ضابطا،   41 اىل   8 من  الفعلية 
عدد املفتشات من 189 اىل 669 مفتشة، فيام 
العمل ال يزال مستمرا عىل الغاء كل اشكال 
التمييز بني الذكور واالناث يف املديرية،  سواء 
كان اداريا او عسكريا او امنيا. فاملرأة، ومنذ 
تخضع  العسكري،  السلك  اىل  دخولها  لحظة 
الذكور  لها  يخضع  التي  نفسها  لالختبارات 
الصحية. هذا  او  النفسية  او  الرياضية  سواء 
االمر  يساهم اىل حد بعيد يف بناء شخصيتها 
وتعزيز الجرأة والجدية والحزم لديها وتقوية 
ايضا  ويساعدها  الجسدية،  بقدراتها  ثقتها 
اتخاذ  عىل تكوين شخصية قوية متكنها من 
االمر ذلك.  يتطلب  الجريئة عندما  القرارات 
بشكل  املديرية  تعمل  متواز،  خط  عىل 
فقد  يف صفوفها،  املرأة  شأن  العالء  متواصل 
ليك  االطار  هذا  يف  امامها  املجال  اتاحت 
تتمكن من ان تشغل جميع الوظائف واملراكز 
فيها، اخذة يف االعتبار رضورة منحها حقوقها 
عرب  لها  املناسبة  الظروف  وتأمني   كاملة 
والغاء  ولعائلتها،  لها  حاضنة  بيئة  توفري 
مثال  جرى  فقد  ضدها.  التمييز  اشكال   كل 
وعادال  منصفا  ليصبح  الطبابة  قانون  تعديل 
ذات  متخصصة  حضانة  انشاء  تم  كام  لها، 
معايري عالية لرعاية اطفال العسكريني السيام 

االمهات منهم.

■ هل من مهامت معينة يف املديرية حرصت 
تأديتها بالرجال؟

رئيس شعبة امانة رس مكتب الشؤون االدارية املالزم اول كريستني ابوزيد.

عىل  لها  يشهد  املديرية  تاريخ  ان  علام  الينا، 
فتحوا  الذين  االوائل  كانت من  ان  بعد  ذلك 
باب التطوع امام النساء النخراطهن يف السلك 
العسكري. هذا، من دون ان نغفل ان املديرية 
كانت اول من شهد تبوؤ امرأة اىل اعىل رتبة 
شغلت  حني  االوسط  الرشق  عسكرية  يف 
العميد دالل رحباين منصب املدير العام لالمن 
العام، وكذلك عندما كانت العميد سهام حركة 

مديرا لالمن العام بالوكالة.

■ اين لبنان اليوم  من تطبيق القرار 1325؟
املرأة  االمن رقم 1325 حول  قرار مجلس   □
باالثر  يعرتف  قرار  اول  كان  واالمن،  والسالم 
للنزاعات املسلحة عىل  املتكافئ والفريد  غري 

اطلعنا االردن على 
سبل تطبيقه مفهوم 

النوع االجتماعي 
في ادارة الحدود


