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نشاطات
تدّخل األمن العام في ملف

العامالت الكينّيات... أثمر انسانيًا
صباح 13 آب املنرصم علمت املديرية العامة لالمن العام ان حواىل 130 عاملة من الجنسية الكينية يفرتشن الطريق امام 
قنصلية بالدهن يف شارع بدارو، اعرتاضا عىل طردهن من اعاملهن من دون دفع اجورهن، علام انهن ال ميلكن مثن تذكرة السفر 

اىل بالدهن، ما دفع املديرية اىل انشاء خلية طوارئ ملعالجة هذا الوضع

منذ اشهر عدة استحدثت ضمن املديرية 
العامة لالمن العام خاليا طوارئ مصغرة، 
تضم  اغاثية   - امنية  خاليا  مثابة  هي 
متخصصني او ذوي خربة يف مجاالت عدة. 
طابع  ذات  مهامت  تنفذ  الخاليا  هذه 
تلك  احدى  واحد.  آن  يف  وانساين  امني 
العامالت  ملف  مبعالجة  قامت  الخاليا 

الكينيات.
يف  املستحدثة  الطوارئ  خاليا  تتألف  مم 
عالجت  كيف  تعمل؟  وكيف  العام  االمن 
احداها ملف العامالت الكينيات عمالنيا، 

واي نتائج حققت فيه؟ 
مكتب  اىل  اداريا  الطوارىء  خاليا  تتبع 
املدير العام لالمن العام. تتألف كل خلية 
من عدد محدود من الضباط والعسكريني 
فرد  كل  اقىص.  حدا  السبعة،  يتجاوز  ال 

اىل  يكون  واالناث،  الذكور  افرادها،  من 
جانب خربته يف املجال االمني، متخصصا 
كمجال  آخر  مجال  يف  بخربة  يتمتع  او 
االسعاف، االغاثة، املجال النفيس، خربة يف 
التعاطي والتواصل مع جمعيات املجتمع 

املدين وسواها. تتميز الخلية بقدرتها عىل 
اي  دون  من  االمر  تلقيها  فور  التحرك 
اجراءات روتينية. وهي تضم متخصصني 
واالنسانية  االمنية  املجاالت  مختلف  يف 
كام هي  فقط  واحد  مجال  يف  ال  آن،  يف 
التقليدية.  االسعاف  او  االمن  فرق   حال 
مبهامت  القيام  عىل  قدرتها  اىل  اضافة 
الحاجة،  عند  ميدانية  عمليات  غرفة 

وباحرتاف كبري. 
بدارو  اىل  توجهت  التي  الطوارئ  خلية 
 5 ضمت  نقيب  برتبة  ضابط  ترأسها 
خربة  ذوات  اناث  منهم  ثالثة  عسكريني، 
ضحايا  مع  التعاطي  كيفية  يف  مسبقة 
وسواهم،  نساء  او  اطفال  من  العنف 
مختلف  مع  العمالين  التعاون  اىل  اضافة 
ما  ابرز  اما  املدين.  املجتمع  جمعيات 
االرض،  عىل  تحقيقه  من  الخلية  متكنت 

امنيا وانسانيا، فيمكن اختصاره كااليت: 
خلية  عسكريات  بدأت  وصولهن،  فور 
مع  وديا  بالتحاور  العام  االمن  طوارئ 
 13 مع  معظمهن،  كان  اللوايت  املحتجات 
اضطراب  حالة  يف  برفقتهن،  كانوا  طفال 
وبكاء وشبه انهيار نفيس. بعد ربع ساعة 
تتبدد،  التشنج  اجواء  بدأت  الحوار  من 
االمن  بأن  مرارا  لهن  التأكيد  بعد  خاصة 
وصون  انسانيا،  مساعدتهن  يريد  العام 
قامت  ذلك،  بازاء  ظلم.  اي  من  كرامتهن 
الطريق  وفتح  االحتجاج  بفض  املحتجات 
بشكل  القنصلية  مداخل  من  واالبتعاد 
املحلة  ضمن  االمني  الجو  اعاد  ما  كامل، 

اىل طبيعته. 
الطوارئ  خلية  رئيس  قام  ذلك،  عقب 
تفاصيل  وابالغه  املختص  القضاء  مبخابرة 
ما حصل، فكان قرار القضاء عدم توقيف 

هذا  يف  والتنسيق  التعاون  تم  منهن.  اي 
املوضوع مع العديد من جمعيات املجتمع 
املدين املحلية والدولية، كاملنظمة الدولية 
الفرح،  جمعية  كفى،  جمعية  للهجرة، 
اىل  لبنان.  يف  الكينية  القنصلية  مع  كذلك 
العديد  بها  قام  فردية  مبادرات  جانب 
من االفراد بصفتهم الشخصية، السيام كل 

والشاب  شاهني  الحاج  اندريا  االنسة  من 
سريج مجدالين اللذين ساهام يف تأمني ما 
مختلف  من  تقدميه  تم  ما  نصف  يقارب 
العامالت  اىل  السفر  وتذاكر  املساعدات 

الكينيات. 
تم  تلك،  التعاون  شبكة  خالل  من 
االنسانية  املساعدات  من  الكثري  تأمني 
الكينيات،  للعامالت  واملادية  واللوجستية 
اىل  سفر  تذكرة   120 مثن  تأمني  ابرزها: 
كينيا، علام ان مثن التذكرة الواحدة يقارب 
450 دوالرا امريكيا، عىل ان يتم استكامل 
اىل  اضافة  منهن.  تبقى  ملن  تذاكر  تأمني 
تزويد كل واحدة منهن حقائب سفر و20 

دوالرا من اجل الحاجات الطارئة. 
واالوالد،  للنساء  كورونا  اجراء فحص  بعد 
فتم  بالفريوس،  مصابة  احداهن  ان  تبني 
احدى  اىل  االحمر  الصليب  بواسطة  نقلها 
وضعها  ومتابعة  الحكومية  املستشفيات 
االمن  طوارئ  لجنة  عسكريات  من  يوميا 
العام، حتى متاثلت اىل الشفاء وعادت اىل 
الفحوص  تكرار  تم  انه  اىل  اضافة  بالدها. 
عىل كل من خالطها، فجاءت النتائج كلها 

سلبية. 
الكينية  القنصلية  بني  التعاون  بفضل 
تسوية  متت  مدين،  مجتمع  وجمعيات 
الكينيات  العامالت  رواتب  موضوع 
يريض  مبا  عملهن  ارباب  مع  املستحقة 

الطرفني. 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  واصدر 
عباس ابراهيم قرارا قىض باعفاء العامالت 
التي  العام  االمن  رسوم  من  الكينيات 
كذلك  السفر،  عند  عليهن  تتوجب 
اىل  نظرا  االدارية،  معامالتهن  باستعجال 

الصعبة.  ظروفهن االنسانية 
محط  كانت  امللف  هذا  معالجة  طريقة 
الكينية،  القنصلية  من  وامتنان  تقدير 
االمن  طوارئ  خلية  رئيس  ابلغت  التي 
الفراد  الالمحدود  شكرها  تكرارا  العام 
خلية الطوارئ وللمدير العام االمن العام 
ابالغ  منه  طالبة  ابراهيم،  عباس  اللواء 
انها تضع نفسها يف ترصفه  ابراهيم  اللواء 
تستطيع  امر  اي  يف  املديرية  وترصف 

املساعدة فيه.

الكينية  القنصلية 
وجهت شكرا كبيرا الى االمن 

العام واللواء ابراهيم 

تم تأمني 120 تذكرة سفر 
الكينيات مجانا للعامالت 

االمن العام انشأ خاليا 
طوارئ تجمع بني املهمات 

واالنسانية االمنية 



6061
عدد 85 - تشرين األول 2020عدد 85 - تشرين األول 2020

في طريق عودتهّن


