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قراءة أولية
أن تعمــل املــرأة فــي الخدمــة العســكرية أمــر ٌ يحتــاج إلــى قــراءة الواقــع العربــي العــام

بتنوعــه الثقافــي ضمــن ظروفــه السياســية ،واملحلــي بخصوصيتــه الثقافيــة والدينيــة،
ّ

فمــن املعــروف حــى بدايــة خمســينيات القــرن املــايض فقــد اقتــر عمــل املــرأة العربيــة
واألردنيــة بشــكل خــاص علــى مهنتــن فقــط همــا :التعليــم ،والتمريــض الصحــي ،وبعــد

هــذا التاريــخ رأينــا املــرأة العربيــة تدخل مجاالت جديدة كالبنــوك والرشكات ،والوظائف
اإلداريــة فــي الــوزارات وهــذا األمــر بــات مقبــوال ً فــي املجتمــع العربــي واملجتمــع االردنــي

حــى جــاء عــام  1965الــذي بــدأت املــرأة األردنيــة أول خطواتهــا للدخــول إلــى املجــال
العســكري بكافــة أدواره كمــا هــو مثبــت فــي الدراســة ،وإذا كانــت املــرأة األردنيــة قــد

دخلــت ميــدان الخدمــة العســكرية فــي العــام  1950فهــو امتــداد لدورهــا املدنــي كمعلمــة
فــي وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وال نســتطيع القــول أن عملهــا عســكرياً قــد بــدأ مــن هــذا

لتقبــل املجتمــع لهــذا
التاريــخ ،لكننــا بطبيعــة الحــال يحــق لنــا أن نقــول إنهــا البدايــة ُّ

الــدور فــي الخدمــة العســكرية ليأتــي بعدهــا الــدور اإلنســاني فــي مهنــة التمريــض فــي

العــام  ،1962وهــو ال يختلــف حقيقــة عــن الــدور ســابقه كامتــداد لدورهــا املدنــي فــي
املستشــفيات ،إن عــدد املجنــدات حينهــا يــدل علــى تــردد املجتمــع لاللتحــاق فــي هــذا

امليــدان فلــم يصــل عــدد املجنــدات حينهــا إلــى العــرة.
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خصوصية اجملتمع األردني الثقافية
مدخل

املجتمــع االردنــي ضمــن حركتــه التاريخيــة عــر العصــور جــزء ال يتجــزأ مــن الصــورة
العامــة ملجتمــع بــاد الشــام والــي كانــت تضــم فلســطني وســوريا ولبنــان واألردن حيــث
ال يوجــد فــي االصــل حــدود جغرافيــة أو سياســية ،وحيــث كان االنتســاب إلــى املوقــع
الجغرافــي الــذي يعيــش فيــه املــرء ضمــن حــدود بــاد الشــام قاطبــة ،فهــذا عمانــي ،أو
إربــدي ،أو حيفــاوي ،أو دمشــقي أو صيــداوي ،والــكل فــي النهايــة مواطــن فــي بــاد
الشــام ،وبعــد نشــوء الــدول ضمــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو ،أخــذت تظهــر لــكل دولــة مــزة
املواطنــة الجغرافيــة ضمــن الحــدود الجديــدة ،ولعبــت الجغرافيــا بتنوعهــا "ســهل ،جبــل،
بحــر "الــدور األكــر فــي تشــكيل الثقافــة املجتمعيــة ،وبالتالــي أخــذ التمـ ّـز الســلوكي عنــد
كل مجتمــع مــن مجتمعــات الدولــة الجديــدة يرســم مالمحــه ،ويضــع بصمتــه الخاصــة
بــه والــي تــدل عليــه.

لــم تبتعــد شــعوب بــاد الشــام عــن بعضهــا مــع وجــود حواجــز سياســية جديــدة ،وبقيــت
وحدتــه الطبيعــة مــن الصعــب علــى
املعامــات التجاريــة ،والنشــاطات الســياحية ،فمــا ّ
حــدث طــارئ تشــتيته ،وثقافــة املجتمــع األردنــي هــي مزيــج مــن ثقافــات املنطقــة دينيــاً،
وفكريــاً ،وتاريخيــاً ،مــع االحتفــاظ ببصمــة خاصــة بهــا تمزيهــا عــن جاراتهــا فــي بــاد
الشــام ،وهــو أمــر طبيعــي قــد نجــده أحيانــاً بــن مناطــق املدينــة الواحــدة ،خاصــة إذا
كانــت واســعة مثــل القاهــرة أو بغــداد.
ً
املرأة األردنية مدنيا ،الدور والقيادة

اســتطاعت املــرأة األردنيــة مــن خــال حضورهــا الفاعــل فــي جميــع مناحــي الحيــاة
السياســية ،واالقتصاديــة ،والعلميــة ،أن تكتــب ســرة نجــاح فــي كل ميــدان مــن املياديــن
الــي كانــت فارســتها ،وســاندتها املنظمــات النســائية فــي الوطــن العربــي مــن أجــل
نيــل حقوقهــا ،ولــم تعــد املــرأة حاضنــة أجيــال فقــط ،بــل وصانعــة أجيــال ،وامتلكــت
الــدور الكبــر فــي عمليــة البنــاء الســيايس ،وصياغــة القــرار الســيايس لوطنهــا األم،
فهــي الوزيــرة ،وعضــو مجلــس النــواب ،وعضــو مجلــس األعيــان ،إضافــة إلــى تقلدهــا
املناصــب التعليميــة الرفيعــة ،فهــي رئيســة جامعــة ،وهــي حــارضة في املجــال اإلعالمي،
واالقتصــادي ،ومــا زالــت تســعى مــن أجــل دور أكــر فــي جميــع مجــاالت الحيــاة.
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ً
املرأة األردنية عسكريا ،الدور والقيادة
• دور ثقافة املجتمع في دخول املرأة الخدمة العسكرية:

فــي بدايــة خمســينيات القــرن املــايض أخــذت البنية االجتماعية فــي األردن تأخذ شــكلها جغرافياً،
وكان هنــاك تبايــن بــن الجنــوب الــذي تحتــل الصحــراء قســماً كبــراً مــن مســاحته ،والوســط
الــذي يشــمخ بتاللــه وجبالــه ،والشــمال الــذي يتباهــى بســهوله الواســعة الــي هــي امتــداد لســهول
حــوران ،والــي كان مــن أســمائها "خــزان رومــا الغذائــي" ،ورغــم هــذا التبايــن الجغرافــي فــإن
املجتمــع األردنــي بغالبيــة ســكانه كان محكومــاً للنظــرة العشــائرية ،ضمــن تكاتــف العشــرة،
وليــس ضمــن رصاع العشــرة مــع عشــائر منافســة ،واملجتمــع العشــائري ينظــر إلــى املــرأة علــى
أنهــا عنــر مهــم مــن عنــارص بنــاء األرسة ،وترابطهــا ،وتمتــن عالقتهــا مــع األرسة القريبــة
والبعيــدة ،وينحــر دورهــا داخــل املجتمــع األرسي الصغــر "زوجــة أو أم".
بــدأت الحيــاة مــع بدايــة الخمســينيات تدعــو إلــى االســتقرار ،وأخــذ التعليــم مســاحة اهتمــام
كبــرة مــن املســؤولني ،وكانــت نظــرة املجتمــع إلــى تثقيــف املــرأة وتعليمهــا إيجابيــة ،بــل
وكانــت الدعــوة إلــى فتــح مــدارس لتعليــم البنــات مــن جميــع فئــات املجتمــع ،فالعلــم هــو الــذي
حــض عليــه اإلســام ،للرجــل ولألنــى ،وعلــى ضــوء افتتــاح مــدارس للبنــات ،وزيــادة عــدد هــذه
املــدارس فقــد ظهــرت مهنــة جديــدة للمــرأة أال وهــي مهنــة التدريــس ،وهــي املهنــة الــي ســوف
تخــرج فيهــا املــرأة خــارج بيتهــا ،وربمــا خــارج قريتهــا منفــردة ،بعــد أن اقتــر عمــل املــرأة
علــى الزراعــة ،وتربيــة الحيوانــات األليفــة ،إضافــة إلــى أعمــال الخياطــة والتطريــز ،وكل هــذه
األعمــال تُمارســها املــرأة داخــل البيــت ،أو علــى أبعــد تقديــر داخــل محيــط أرستهــا.

نعــم ،دخلــت املــرأة مهنــة التدريــس دون مضايقــة مــن املجتمــع ،بــل اكتســبت فــي هــذا املوقــع
الوظيفــي صــورة "املربيــة الفاضلــة" وأصبحــت املعلمــة ذات حضــور اجتماعــي ،ومبعــث فخــر
واعــزاز مــن أهلهــا ،وخاصــة األب ،ونالحــظ أن مــن مارســن مهنــة التدريــس قــد احتفظــن
بمركــز اجتماعــي مهــم ،ونظــرة مجتمعيــة فيهــا احــرام وتقديــر.
إلــى جانــب مهنــة التدريــس ظهــرت مزتامنــة مهنــة التمريــض ،وإذا كانــت املــرأة ومعهــا املجتمــع
قــد تآلفــوا مــع مهنــة التدريــس ،فــإن مــا حصــل ملهنــة التمريــض أمــر غريــب ،وغــر متوقــع فــي
بدايــة األمــر ،ففــي الوقــت الــذي تســابقت املتعلمــات لخــوض عمليــة التدريــس ،كان هنــاك تراجــع
مــن الدارســات بعــض فنــون التمريــض مــن اإلقبــال علــى املهنــة ،ويُعــزى هــذا الــردد مــن األهــل
أو مــن املــرأة ذاتهــا إلــى أكــر مــن عامــل أولهــا فكــرة النــوم خــارج البيــت ،حســب متطلبــات
العمــل ،والعامــل الثانــي أن هــذه املهنــة فيهــا اختــاط بــن الرجــل واملــرأة ،بمعــى أن املمرضــة
مــن واجباتهــا املحافظــة علــى ســامة املريــض ذكــراً كان أم أنــى ،بينمــا فــي املدرســة ال يوجــد أي
نــوع مــن أنــواع االختــاط ،والعامــل الثالــث فــرة الــدوام ،فقــد تكــون نهاريــة ،وقــد تكــون ليليــة،
وعــودة املــرأة إلــى بيتهــا فــي منتصــف الليــل هــو أمــر غــر مقبــول ،حــى لــو كانــت ممرضــة.
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دخلــت املــرأة مهنــة التمريــض بحــذر شــديد ،بينمــا كان االقبــال علــى مهنــة التدريــس برغبــة
مــن املــرأة وتشــجيع مــن األهــل ،وحــن احتاجــت مــدارس الرتبيــة والتعليــم والثقافــة العســكرية
التابعــة للجيــش األردنــي خدمــات معلمــات للتعليــم داخــل مدارســها "مدنيــات" اســتجابت املــرأة
إلــى ذلــك عــام  ،1950ومنهــن مــن انتســن إلــى الجيــش ملواصلــة الخدمــة نفســها "التعليــم"
وكان عمــل املــرأة فــي مــدارس الجيــش امتــداد لعملهــا فــي وزارة الرتبيــة والتعليــم ،لكــن وجدنــا
أن الكثــر مــن املعلمــات انتســن طوعــاً إلــى الجيــش.
• دور الدولة في دخول املرأة الخدمة العسكرية:
بــدأت املستشــفيات العســكرية بحاجــة إلــى كــوادر تمريضيــة ،مــن هنــا فقــد تــم تأســيس كليــة
األمــرة مــى للتمريــض فــي العــام  ،1962مهمتهــا تخريــج كــوادر طبيــة بشــهادات تعليميــة
وعمليــة وانتســبت إلــى هــذه الكليــة طالبــات يحملــن شــهادة الثانويــة العامــة ليتــم تدريبهــن
علــى مهــام التمريــض ،وفنــون الطبابــة ،وبــإرشاف نخبــة مــن األطبــاء ،ومــع نجــاح هــذه الكليــة
إال أن عــدد املنتســبات فــي املرحلــة األولــى "ثمانيــة".
بقــي املجتمــع األردنــي يقــف مــن التمريــض موقــف املــردد حــى عــام  1965فقــد بــدأ يعيــد
حســاباته مــع هــذه املهنــة اإلنســانية خاصــة عنــد تخريــج الدفعــة األولــى مــن املمرضــات
وحصولهــن علــى شــهادات طبيــة معــرف بهــا ،ومركــز "رتبــة" فــي العمــل الوظيفــي ممــز،
إضافــة إلــى مــا كانــت تنقلــه وســائل اإلعــام عــن نشــاطات الكليــة ،وأصبــح وضــع املــرأة فــي
الجيــش معلمــة وممرضــة أمــر طبيعــي ،بــل وفيــه فخــر للجميــع.
إن نجــاح التجربــة ســواء فــي التعليــم أو التمريــض ،إضافــة إلــى دور املجتمــع بثقافتــه العســكرية
ـجع الكثــر مــن الفتيــات علــى خــوض التجربــة ،وعلينــا أن نعــي جيــداً قبــل
الــي ينتمــي إليهــا شـ ّ
كل يشء أن الجيــش بجميــع كــوادره هــو جــزء مــن الوطــن ،وأفــراده أبنــاء الوطــن ،مــن هنــا فــإن
انمــام فتيــات إلــى هــذا امليــدان ،هــو عبــارة عــن لقــاء األبنــاء معــاً فــي ميــدان عمــل واحــد ،هكــذا
كانــت األمــور بعــد أن تزايــدت أعــداد الفتيــات امللتحقــات بالعمــل العســكري.
النجــاح أرض خصبــة للــوالدات ،مــن هــذا املفهــوم فقــد اســتطاعت اإلدارة السياســية قطــف
وتميهــن أيضــاً فــي وضــع برامــج تتناســب
ثمــار نجــاح املجنــدات فــي مواقــع مختلفــة ،بــل
ّ
وقدراتهــن ،وظروفهــن العائليــة "زوجــة ،ابنــة" وقــد بــرزت املــرأة األردنيــة فــي كل ميــدان عملــت
فيــه.
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• املرأة وامليادين العسكرية:
إن حضــور املــرأة األردنيــة فــي املجــال العســكري جــاء مبكــراً وذلــك إيمانــاً بقدرتهــا علــى تحمــل
املســؤولية ،وكان حضورهــا اســراتيجياً بمــا تملكــه مــن خصائــص إبداعيــة ،وكفــاءة فنيــة،
وقــدرة تحمــل ،وتمـ ّـز علمــي ،وجــاء حضورهــا بالرتتيــب الزمــي التالــي:
 – 1عــام  1950بــدأت املــرأة األردنيــة أولــى مهماتهــا فــي املجــال العســكري حيــث عملــت فــي
التعليــم فــي مــدارس الرتبيــة والتعليــم والثقافــة العســكرية.
 – 2عــام  1962تــم تأســيس كليــة مــى للتمريــض حيــث تــم انتســاب مرشــحات يحملــن
الشــهادة الثانويــة للتدريــب علــى فنــون التمريــض فــي الكليــة وبــإرشاف أطبــاء مختصــن،
وتــم عــام  1965تخريــج أول دفعــة مــن املجنــدات املنتســبات إلــى الكليــة وعددهــن ثمانيــة،
وتــم منحهــن رتبــة مــازم ثانــي فــي مديريــة الخدمــات الطبيــة امللكيــة.
 – 3فــي عــام  1965بــدأت املــرأة تأخــذ دورهــا فــي الخدمــة العســكرية إضافــة إلــى دورهــا
التعليمــي والطــي ،والعســكري مــن خــال خريجــات الكليــة العســكرية مــن ضابطــات ورُتــب
مختلفــة.

إذن ،عــام  1950كانــت البدايــة املتواضعــة واملحــدودة لدخــول املــرأة األردنيــة ميــدان القــوات
املســلحة ،وتــاه عــام  1965لتصبــح املــرأة طبيبــة وممرضــة وصيدالنيــة ومعلمــة وإداريــة،
ومــن الطبيعــي أن تلفــت األنظــار إليهــا مــن خــال ثقتهــا بنفســها ،وتمــز عطائها ،وهــذا الحضور
دفــع بالقيــادة العســكرية بفتــح جميــع األبــواب أمــام املــرأة األردنيــة ،ودخلــت هــذه األبــواب
متســلحة بعلمهــا ،ورغبتهــا فــي العمــل ،بــل أصبــح هنــاك تنافــس بــن صفــوف املتعلمــات فــي
االنتســاب إلــى القــوات املســلحة بكافــة مواقعهــا وفصائلهــا حــى وصلــت املــرأة األردنيــة إلــى
مــا كانــت تحلــم بــه بالوصــول إلــى مواقــع كانــت حكــراً علــى الرجــل ،ولنــا أن نذكــر جميــع
املواقــع الــي دخلتهــا املــرأة األردنيــة ووضعــت بصمتهــا باالســتحقاق والتمــز مــن خــال دورات
تأهيليــة خاضتهــا ،وهــذه املواقــع إضافــة إلــى مــا حققتــه مــن نجــاح فــي اإلدارة والتعليــم،
والصحــة بــكل خدماتهــا هــي:
• الرشطة العسكرية النسائية في قيادة الرشطة العسكرية امللكية
• الحرس امللكي الخاص

الســرية " النسائية للوظائف األمنية
• العمليات الخاصة " َّ
• التدريب في مركز اإلبداع والتمزي
• الدفاع املدني
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• االستخبارات العسكرية
• اإلفتاء/مرشدة دينية

• مديرية القيادة والسيطرة واالتصاالت

• سالح الجو امللكي/فصيل الرشطة الجوية
• قيادة التموين والنقل امللكي
• القوات البحرية

• األمن العسكري.

• ضابطات ميدان في املناطق العسكرية.

• قائد فصيل في كتيبة االستطالع امليداني.
• موسيقات القوات املسلحة.

• التوجيه والتعليم في قيادة األركان والدفاع.
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تأسيس مديرية شؤون املرأة العسكرية
كمــا أوضحنــا ســابقاً فــإن القــوات املســلحة األردنيــة مــن مؤسســات الدولــة الرائــدة فــي فتــح
األبــواب أمــام املــرأة للعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل وذلــك منــذ عــام  1950حيــث مارســت
املــرأة أولــى مهامهــا فــي املجــال العســكري فــي التعليــم والثقافــة العســكرية ،وقــد بقــي عــدد
اإلنــاث فــي املجــال العســكري متواضعــاً حــى تأســيس "كليــة األميــة مــى للتمريــض" عــام
 1962وتخريــج الدفعــة األولــى عــام  ،1965وقــد حرصــت القــوات املســلحة ومنــذ البدايــات علــى
تحقيــق مبــدأ املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث مــن منتســبيها.

إن نجــاح املــرأة األردنيــة والــي تعمــل فــي القــوات املســلحة وتمزيهــا قــد لفــت إليهــا األنظــار
مــن أصحــاب القــرار فــي الدولــة خاصــة بعــد أن أخــذت أعــداد املنتســبات إلــى القــوات املســلحة
األردنيــة فــي تزايــد مســتمر ،وأصبــح حضــور املــرأة عالمــة مــن عالمــات االنضبــاط والعطــاء
والتمــز ،وتحقيقــاً إلبــراز دور املــرأة األردنيــة فــي القــوات املســلحة فقــد تــم تأســيس مديريــة
شــؤون املــرأة العســكرية فــي بدايــة عــام  ،1995وقــد أنيطــت بهــذه املديريــة جميــع املســؤوليات
املتعلقــة بالنهــوض بــدور املــرأة فــي القــوات املســلحة .وترجمــة لهــذا الــدور فقــد بــدأت هــذه
املديريــة منــذ تأسيســها بمــا يلــي:
• الدور واملهام

 -1دراسة القوانني املتعلقة باملرأة والعمل على تعديل ما يلزم

 -2تطوير أساليب التدريب والتعليم

 -3الوقــوف إلــى جانــب املجنــدات الجــدد بشــحذ الهمــم والطاقــات ،وإتاحــة الفرصــة لهــن للعمــل
فــي مواقــع عمــل جديــدة كانــت حكــراً علــى الرجــال ،وذلــك خــارج نطــاق املهــن اإلداريــة والطبية
التقليدية.

 -4تطويــر األســاليب اإلداريــة ،ورفــع التأهيــل و تحســن نوعيــة األداء ،وتعزيــز االنضباطيــة
للمــرأة العســكرية فــي القــوات املســلحة.

 -5تقديــم املشــورة لرئيــس هيئــة األركان املشــركة فيمــا يختــص بشــؤون املــرأة العســكرية،
والتدريــب للمنتســبات بكافــة أشــكاله امليدانيــة والعســكرية ليتــم تفعيــل دور املــرأة فــي مختلــف
املواقــع العســكرية ،والرتكــز علــى تطافــؤ الفــرص فــي الرتفيــع والتعيــن.
 -6تشــرك املديريــة فــي وضــع السياســات العامــة املتعلقــة بشــؤون املــرأة في القوات املســلحة،
واإلرشاف والرقابــة علــى تنفيذهــا ،وإجــراء دراســات وأبحــاث لتطوير أســاليب العمل.
 -7من أجل الوصول إلى الغايات السابقة فقد تم فتح شعبتني في املديرية:
أ -شعبة اإلمداد والقوى البرشية.
ب -شعبة التدريب والدراسات.
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الســرية النسائية للوظائف األمنية الخاصة
• َّ

انطالقــاً مــن حــرص القيــادة الهاشــمية علــى دعــم وتمكــن املــرأة األردنيــة العاملــة فــي القــوات
املســلحة جــاءت دعــوة "اللــواء" األمــرة عائشــة بنــت الحســن بــرورة وجــود عنــر نســائي
مؤهــل يســتطيع التعامــل مــع الواجبــات األمنيــة ،واســتجابة مــن القيــادة العامــة للقــوات
"الســـرية" النســائية
املســلحة للمســتجدات األمنيــة بعــد تفجــرات عمــان عــام  2005تــم إنشــاء َّ
للوظائــف األمنيــة الخاصــة عــام  2006لتلــي االحتياجــات امللحــة.
"ســـرية" نســائية للمهــام األمنيــة يحتــاج إلــى تأهيــل املــرأة علــى هــذا العمــل الجديــد،
إن وجــود َ
"الســــرية" اســتخبارياً مــع األجهــزة األمنيــة املختصــة
مــن هنــا فقــد تــم تدريــب املنتســبات إلــى ًّ
حــى أصبحــت املنتســبات مؤهــات للعمــل االســتخباري أثنــاء التماريــن والواجبــات األمنيــة.
"الســـرية" منــذ نشــأتها بمديريــة شــؤون املــرأة العســكرية إداريــاً ،وبقيــادة لــواء
ارتبطــت هــذه َّ
امللــك الحســن للمهــام الخاصــة  30 /عمليــات ،وقــد وضــع برنامــج تأهيلــي مــدروس مــن
"الســــرية" النســائية للقيــام بالواجبــات
قبــل مديريــة شــؤون املــرأة العســكرية لتأهيــل مرتبــات َّ
"الســـرية" بحيــث تلــي احتياجــات القــوات املســلحة ،وتضــع منتســبات هــذه
املكلفــة بهــا هــذه َّ
"الســـرية" علــى ســلم العمــل األمــي بــكل كفــاءة واقتــدار.
َّ
"السـرية" النسائية
• واجبات
َّ

 -1مكافحــة اإلرهــاب مــن حيــث املداهمــة ،والرمايــة ،أو االقتحــام وتخليــص الرهائــن بــراً وبحــراً
وجــواً ،وهــي تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع لــواء امللــك الحســن للمهــام الخاصــة.
"للســـرية" النســائية
 -2االهتمــام بالجانــب اإلنســاني فــي العمــل مــن الواجبــات االساســية
َّ
للوظائــف األمنيــة الخاصــة ،حيــث تأتــي املشــاركة مــع مركــز إدارة األزمــات ســواء أكانــت
طبيعيــة أم غــر طبيعيــة.

 -3العمــل علــى حمايــة الشــخصيات فــي الواجبــات األمنيــة الخاصــة ،وأمــن حراســة املطــارات،
والطائرات.
 -4العمــل مــع معظــم الواجبــات خــال إقامــة املهرجانــات ،واملؤتمــرات العربيــة والدوليــة ،والــي
تقــام داخــل اململكــة.
 -5القيام بواجبات العمليات الخاصة املشرتكة.
 -6املشــاركة فــي معــرض ســوفكس ملهمــات العمليــات الخاصــة أثنــاء االفتتــاح ،وذلــك بتأمــن
الحراســة للوفــود املشــاركة.
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• منجزات مديرية شؤون املرأة العسكرية

مــى عــرون ســنة علــى تأســيس مديريــة شــؤون املــرأة العســكرية عملــت خاللهــا مــا هــو
مطلــوب منهــا ،وحاولــت تحقيــق كل مــا هــو ممكــن ،وكان لهــا الــدور الكبــر فــي دعــم املــرأة
األردنيــة املنتســبة إلــى القــوات املســلحة خاصــة فــي مجــال العلــم والثقافــة العســكرية،
ونســتطيع أن نلخــص إنجــازات هــذه املديريــة بمــا يلــي:
 -1بنــاء شــبكة مــن العالقــات مــع عــدد مــن الجيــوش وللمؤسســات املختلفــة الدوليــة ممــا
أتــاح االطــاع علــى آخــر مــا توصلــت الجيــوش الحديثــة مــن أســاليب تدريــب وتأهيــل.
 -2فتــح املجــال أمــام املنتســبات للقــوات املســلحة املشــاركة فــي كليــات ومعاهــد أجنبيــة
كااللتحاق بكلية "ســاند هرســت" العســكرية الربيطانية ودورات معهد NESAK , NATO
والواليــات املتحــدة.
 -3عقد دورات ضابطات ميدان.

 -4اســتحداث شــواغر خاصــة بالضابطــات بــدورة كليــة القيــادة واألركان امللكيــة والدفــاع
املدنــي.
"الســرية" النسائية للوظائف األمنية.
 -5تشكيل ًّ

 -6مشاركة ضابطات ومجندات القوات املسلحة مع قوات حفظ السالم.
 -7تعديل عدد من القوانني واألنظمة املتعلقة باملرأة العسكرية مثل:
 -إجازة األمومة.

 -حق كال الزوجني العسكريني من االنتفاع من صندوق االسكان العسكري.

 اصطحــاب العائــات للمــرأة العســكرية فــي الــدورات الخارجيــة والــي تزيــد مدتهــا عــنسنة .

 -8إنشاء مرشوع العناية بصحة املرأة في جنوب األردن.

 -9تخصيص شواغر للضابطات واملجندات واملستخدمات املدنيات ضمن بعثة الحج.
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دور املرأة األردنية في قوات حفظ السالم

املرأة األردنية وقوات حفظ السالم
بعــد مــي ســتون عامــاً  2010 - 1950علــى تجربــة املــرأة األردنيــة فــي الخدمــة العســكرية،
وصلــت فيهــا إلــى أعلــى الرتــب العســكرية الــي اســتحقتها بــكل جــدارة ،بعــد أن أثبتــت خاللهــا
تمزيهــا ،وكفاءتهــا وحضورهــا الفاعــل فــي كل املجــاالت الــي انتســبت إليهــا حــى اصبــح
عنــد املجتمــع األردنــي القناعــة التامــة بدورهــا الكبــر فــي هــذا امليــدان ،كمــا هــي فــي مياديــن
الحيــاة الــي عملــت بهــا ،وقــد وعــت مبكــراً القيــادة العليــا فــي الجيــش األردنــي لهــذا الحضــور
فكانــت ضمــن مديرياتهــا املتعــددة مديريــة خاصــة باملــرأة تحــت اســم "مديريــة شــؤون املــرأة
لبــت طموحــات املــرأة األردنيــة املنتســبة إلــى القــوات املســلحة.
العســكرية" هــذه املديريــة الــي ّ

فــي الرابــع عــر مــن كانــون األول عــام  1955كان انضمــام األردن إلــى منظمــة األمــم املتحــدة
وفــي عــام  1989بــدأت املشــاركة األردنيــة فــي مهــام قــوات حفــظ الســام الدوليــة بمهمــة
املراقبــن العســكريني فــي أنغــوال ،وفــي عــام  1992تطــورت مســاهمة األردن باملشــاركة الفعليــة
بقــوات حفــظ الســام فــي يوغســافية ،وقــد امتــدت ألربــع ســنوات ،وبعد هــذا التاريــخ أصبحت
القــوات األردنيــة مــن املشــاركني فــي قــوات حفــظ الســام بشــكل فاعــل حــى اليــوم.
اقتــرت املشــاركة علــى الرجــال ملــدة تزيــد عــن عرشيــن عــام ،وفــي عــام  2010قــررت القيــادة
العســكرية األردنيــة مشــاركة املــرأة فــي هــذه القــوات جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل بعــد أن ملســت
قدرتهــا علــى هــذه املهمــة مــن خــال مــا حصلــت عليــه املــرأة مــن مســتوى عــالٍ مــن التدريــب
والتأهيــل ،وكانــت أولــى مشــاركاتها فــي أفغانســتان.

لــم يكــن القــرار مــن القيــادة ملزمــاً ملــن تنطبــق عليهــا رشوط املشــاركة بقــوات حفــظ الســام
فــي املــرة األولــى ،وقــد الزتمــت القيــادة برغبــة املــرأة وموافقــة األهــل للمشــاركة حــى اليــوم.
• أهمية مشاركة العنرص النسائي في قوات حفظ السالم

 -1الحاجــة املاســة لوجــود هــذا العنــر الرئيــي كــون املستشــفى األردنــي يســتقبل العديــد مــن
النســاء مــن مختلــف الجنســيات مــن املنتســبات لألمــم املتحــدة.

 -2زيــادة ســعة إطــاع املمرضــة األردنيــة العســكرية وتطويــر قدراتهــا الفنيــة مــن خــال
التعامــل مــع حــاالت مرضيــة مــن النــادر وجودهــا فــي األردن كاإليــدز واملالريــا وغريهــا.
 -3تطويــر قــدرت املمرضــة األردنيــة العســكرية علــى العمــل إداريــا وفنيــا فــي ظــل ظــروف
بيئيــة وأمنيــة مختلفــة.
 -4تطويــر دور املمرضــة األردنيــة العســكرية ملــا هــو أكــر حداثــة ومســاواتها باملمــرض األردنــي
العسكري.
 .5التعريف واالرتقاء باملمرضة األردنية العسكرية على الصعيد العاملي.
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ـب علــى النفــس لكــن ســمو الهــدف
الســفر خــارج الوطــن شــاق علــى البــدن وفــراق األحبــة صعـ ٌ
ونبــل الغايــة مــن شــأنهما أن يهونــا الصعــب ويخرقــا جــدار املســتحيل.
كانــت تجربــة املــرأة األردنيــة فــي قــوات حفــظ الســام فــي افغانســتان بإثين عرش امــرأة ناجحة
بــكل املقاييــس (ســنتحدث عــن هــذا املوضــوع الحقــاً بالتفصيــل) رغــم صعوبتهــا ،والظــروف
غــر العاديــة ،وقــد ترتــب علــى هــذه التجربــة الناجحــة قــرارات فنيــة وإداريــة وعســكرية جديــدة
حســب معطيــات املشــاركة ونتائجهــا ،وأهــم هــذه القــرارات:
 -1زيادة عدد الطواقم النسائية في املشاركة.

تنوع مهام املشاركة (طبيبات وممرضات).
ّ -2

تنوع مناطق املشاركة (افغانستان-ليبرييا-الكونغو).
ّ -3

 -4تكثيف دورات اللغة اإلنجلزيية.

(نساء ورجاالً).
 -5املعرفة الكافية لثقافة املجتمع الجديد
ً
 -6املعرفة الكافية لطبيعة األرض (موقع املشاركة).
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دور املرأة األردنية في قوات حفظ السالم

مالمح عامة على التجربة األوىل للمرأة االردنية يف قوات حفظ السالم
وجــدت أنــه مــن املفيــد عــرض صــور بانوراميــة لهــذه التجربــة الرائــدة للمــرأة األردنيــة فــي
لخصــاً هــذه
قــوات حفــظ الســام فــي افغانســتان لالســتفادة مــن هــذه التجربــة الفريــدة ُم ّ
الصــور بعناويــن محــددة يســهل معهــا رصــد كل صــورة وهــي:
 -1املهام.

 -2املنجز.

 -3الصعوبات.

 -4نقاط القوة.

 -5نقاط الضعف.
 -1املهام

بدايــة التحقــت املــرأة العســكرية بأربعــة فــرق متواجــدة علــى أرض الواقــع ،لتبــدأ عملهــا ضمــن
واجبــات هــذه الفــرق بخصوصيتهــا النســائية.

 -1فريق الدعم اإلنساني ومن واجباته:

 املشاركة في الدوريات اآللية والراجلة بهدف اللقاء مع النساء االفغانيات. -املشاركة في توزيع املساعدات اإلنسانية على األطفال والنساء.

 -إنشاء نقاط تفتيش في الجانب املتعلق بالنساء االفغانيات.

 -زيارات ميدانية لألرس االفغانية لتعزيز الوعي بأهمية النظافة الفردية والبيئية.

 -نقل معاناة ومشاكل املرأة االفغانية إلى القيادة لتنسيق تقديم املساعدة.

 تقديم برامج توعوية على اإلذاعة األفغانية. -عمل بروشورات خاصة باألم والطفل.

 -تشجيع املرأة األفغانية على العمل ومشاركتها في إقامة البازارات النسائية.

 -2فريق املدربات ،ومن واجباته

 اإلرشاف على سري العمل في مدرسة مالالي العسكرية للنساء. -تدريب املجندات االفغانيات من الناحية اإلدارية والعسكرية.

 -اإلرشاف على دورة تدريب املجندات من رتبة رقيب فما دون.

 -إجراء تمرين مع الجانب الصديق في اإلسعافات األولية.
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 -3فريق االشتباك ،ومن واجباته

 -تقديم الدعم واملساعدات العينية للشعب االفغاني ضمن فريق األئمة.

 إعطــاء محــارضات حــول حقــوق املــرأة فــي اإلســام ،وتجربــة عمــل املــرأة األردنيــةفــي القــوات املســلحة.
 زيــارة الواليــات االفغانيــة وإعطــاء محــارضات دينيــة لتعريــف املــرأة االفغانيــةبمبــادئ اإلســام الســمحة والبعيــدة عــن التطــرف.

 -4فريق الحماية والتفتيش ،ومن واجباته

 تفتيش النساء األفغانيات اللواتي يدخلن القاعدة. -تأمني حماية مطار كابول الدولي.

 تأمني الحماية والسيطرة على مداخل ومخارج القاعدة. -2املنجز

مــن يــزرع يحصــد ،هــي ابجديــة العطــاء لــكل عمــل إنســاني ،وقــد كان ِبــذار املــرأة األردنيــة علــى
أرض أفغانســتان وافــراً ،مــن هنــا كان الحصــاد بحجــم هــذه الوفــرة :
 نجاح الربنامج اإلذاعي الديين "نور اإليمان" باستقطاب أعداد كثرية.تطور املرأة االفغانية في مجال الرعاية الصحية واألمومة والطفولة.
ّ

 -مشاركة فريق العمل في مؤتمر العنف ضد املرأة.

 -إقبال املرأة األفغانية على إقامة البازارات النسائية.

تقبل األُرس األفغانية لدور املرأة والتجاوب اإليجابي معها.
ّ -

 تخريــج دورات تدريبيــة علــى الحــرف اليدويــة وصناعــة املالبــس وأعمــال الحياكــةوالصــوف.

 -إقبال املرأة األفغانية على ورش العمل ملناقشة مبادئ اإلسالم.

 تعزيز نظرة الدين اإلسالمي حول حقوق املرأة عند األفغانيات. -3الصعوبات

تمامــا كل مــن لديــه الرغبــة فــي العطــاء،
إنــك ال تجــي العســل دون إبــر النحــل حقيقــة يعيهــا
ً

وقــد أدركــت املــرأة األردنيــة املشــاركة فــي قــوات حفــظ الســام فــي أفغانســتان هــذه املقولــة،
ومــع ذلــك فقــد عزمــت األمــر علــى تخطــي كل الصعوبــات مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف.
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وجاءت الصعوبات كالتالي:

 -1صعوبــة القــدرة علــى الوصــول إلــى أعــداد كبــرة مــن النســاء األفغانيــات بســبب
األوضــاع األمنيــة.

 -2نقص املرافق الصحية لكال الجنسني.

 -3صعوبة االستفادة من وقت الفراغ بعمل مفيد أو ترفيهي.

 -4عــدم وجــود نظــام اإلجــازة للمــرأة للمشــاركة ممــا يؤثــر علــى نفســيتها خاصــة
املزتوجــة نتيجــة طــول مــدة اإلقامــة.
 -5عدم استقرار األمن في املناطق املخدومة.

 -4نقاط القوة

علــى قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم ،هــذا مــا آمنــت بــه كل مشــاركة فــي قــوات حفــظ الســام
فــي أفغانســتان ،وقــد حاولــت أن تكــون علــى قــدر املســؤولية فــي توصيــل الصــورة الحقيقــة
لعطــاء املــرأة العربيــة بشــكل عــام واألردنيــة بشــكل خــاص:
 رسم صورة إيجابية عن عمل املرأة االردنية في القوات املسلحة. -العمل بروح الفريق كأرسة واحدة.

 -الرسعة في التأقلم مع مختلف الظروف في الحرب والسلم.

 -قبول املرأة االفغانية للمرأة االردنية في التفتيش دون أية جنسية.

 وجود العنرص النسائي أتاح الفرصة للوصول إلى املرأة األفغانية. -توسيع نقاط املهارات واألساليب املتاحة عند املرأة املشاركة.

 -5نقاط الضعف

الــذي ال يعمــل وحــده ال يخطــئ مقولــة علينــا أن ال ننســاها حــن نبــدأ العمــل ،فليــس هنــاك
كمــال فــي أي عمــل ،وعلينــا أن نتقبــل نقــاط ضعفنــا كمــا نتقبــل نقــاط قوتنــا.
 -1ضعف التدريب الكافي على استخدام ورماية املسدس.
 -2عدم وجود ممرضة أردنية ضمن الفريق املشارك.

التحدث باللغة اإلنجلزيية عند بعض املشاركات.
 -3ضعف في
ّ

 -4عدم وجود مرتجمة للغة االفغانية.

 -5عدم اإلملام بطبيعة أرض املهمة قبل االلتحاق.
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املرأة األردنية يف امليدان العسكري
شهادات ميدانية
ال تكتمــل الصــورة ملشــاركة املــرأة االردنيــة فــي قــوات حفــظ الســام دوليــة دون ســماع صوتهــا،
وإتاحــة الفرصــة لهــا مــن أجــل أن تتحــدث عــن هــذه التجربــة بــكل تفاصيلهــا ،فهــي صاحبــة
الحــق فــي هــذا امليــدان ،وهــي االصــدق فــي نقــل الصــورة الحيــة لهــذه التجربــة ،مــن أجــل ذلــك
كان لنــا عــدة لقــاءات مــع بعــض املشــاركات فــي هــذه املهمــة ،وقــد كان اختيارنــا ملنطقتــن
متباينتــن فــي الثقافــة االجتماعيــة ،والثقافيــة ،والدينيــة ،وهمــا أفغانســتان ،وليبرييــا حــى
نقــف علــى مــدى التوفيــق الــذي أحرزتــه املــرأة األردنيــة فــي هاتــن املنطقتــن.

فــي الرابــع والعرشيــن مــن حزيــران عــام  2010كانــت بدايــة مشــاركة املــرأة االردنيــة مــع قــوات
حفــظ الســام الدوليــة ،وقــد تــم التنســيق بــن القيــادة وبــن مديريــة شــؤون املــرأة العســكرية
والــي ترأســها العقيــد نــوال النســور ،ومــن خــال اجتمــاع خــاص مــع املجنــدات قمــن بمناقشــة
الفكــرة ،وتــم توزيــع اســتبانة تــرح تفاصيــل املشــاركة بــكل وضــوح.
التقيــت مجموعــة مختــارة مــن املجنــدات اللواتــي شــاركن مــع قــوات حفظ الســام برتــب متفاوتة
وهن:
فــي املســؤولية ،وتــم اللقــاء معهــن فــي أماكــن تواجدهــن فــي االردنّ ،
 -1مالزم أول أريج حسني.

 -2مالزم أول عائشة سليم.
 -3رقيب سناء محمد.

 -4رقيب تغريد هاني.

تحدثــت املجنــدات كأرسة واحــدة حــول هــذه التجربــة الــي هــي أول تجربــة للمــرأة األردنيــة مــع
قــوات حفــظ الســام ،وبالتالــي فهــي تجربــة مواجهــة الــذات وتحـ ٍـد مــن أجــل النجــاح.
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الذهاب إىل أفغانستان 2010 / 6 /24
 -1فكرة املشاركة وقرار القبول
 -1االبتعــاث لــم يكــن ملزمــاً ،بــل كان يشــرط موافقــة املجنــدة ،واألهــل ،والــزوج فــي حــال
أن تكــون املجنــدة مزتوجة.
سلم الطائرة.
 -2الرفض بعد املوافقة مقبول حىت درجات ُ
 -3ال يرتتب على الرفض بعد املوافقة أي محاكمة عسكرية ،أو لفت نظر.
 -4كان الرفــض مــن األهــل الخــوف علــى حيــاة املجنــدة خاصــة أن املنطقــة "افغانســتان"
غــر مســتقرة أمنيــاً ،وأخبــار العنــف ضــد املــرأة متداولــة فــي الصحــف واإلعــام.
 -5أســباب القبــول هــي نظــرة إنســانية ،والبُعــد املــادي ،والرغبــة فــي الســفر ،وقبــول
التحــدي.
 -6الحصول على دورة تدريبية عسكرية خاصة قبل السفر.
 -7الحصول على دورة تثقيفية حول الوضع في أفغانستان بجميع جوانبه.
 -2املهام واإلنجاز
 دورات تدريبية عسكرية خاصة بالدفاع عن النفس. اختيار اللباس العسكري بما يناسب اللباس األفغاني. تدريب مجموعات من النساء االفغانيات على فنون الدفاع عن النفس. تقديم املساعدات اإلنسانية على العائالت وخاصة النساء واألطفال. رفــض النســاء األفغانيــات فــي البدايــة فكــرة الــدروس التثقيفيــة ،ثــم بــدأن باإلقبــالعليهــا.
 رفض املرأة األفغانية التعامل مع األجنبيات ،وموافقتها التعامل مع االردنيات. رفــض املــرأة األفغانيــة فــي بدايــة األمــر رفــع الحجــاب أمامنــا ،ثــم بــدأن برفعــه فــي كللقاءاتنــا بعــد أن اســتطعنا أن نمنحهــا ثقتهــا بنــا وبنفســها.
 تحقيق صداقات واسعة مع النساء واألطفال. حضور مناسبات اجتماعية خاصة باألرسة األفغانية ،واملشاركة بأفراحهم الخاصة. شاركنا االرس األفغانية الطعام والرشاب ،وهذا ما زاد في ثقتهم بنا. نظــرة املــرأة األفغانيــة إلينــا أصبحــت نظــرة احــرام يصــل أحيا ًنــا إلــى التقديــس ألننــامــن أرض النبــوة ،وقريبــن نســباً بالرســول محمــد عليــه الســام.
 الرقيــب ســناء محمــد كانــت مزتوجــة وأم لطفلــة عمرهــا ســنتني ،قالــت كنــت أرى ابنــيفــي كل طفــل أفغانــي فامنحــه كل عاطفــي ومحبــي.
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 فــي بدايــة األمــر كنــا نتعــرض لكمائــن وإطــاق نــار مــن طالبــان ،لكــن األمــر اختلــف بعــدوصولنــا بأكــر مــن ثالثــة أشــهر فلــم نعــد مســتهدفني مثــل األمريكيات.
 -كان دور األمريكية قتالي مثل الرجل ،ودورنا دفاعي ،وحماية األرس األفغانية.

 كانــت األرس األفغانيــة ترفــض الــدواء مــن املمرضــة األمريكيــة ،وكنــا نقــوم مكانهــا فــيهــذه املهمــة.
طرائف على هامش املهام االنجاز

 -1أسعار التسوق لنا كانت أرخص من األسعار اليت تشرتي بها املرأة األمريكية.

 -2فــي محــات كالبــس املــرأة توجــد مالبــس مــودرن ،وأدوات زينــة ،لــم يكــن مســموح لنــا
برشائهــا ألنهــا خصيصــاً للمــرأة األمريكية.
 -3املرأة األفغانية كانت تزور الثكنات العسكرية التابعة لنا.

 -4املحــارضة الــي نقدمهــا كان يصــل عــدد الحضــور مــن النســاء ثالثمائــة وأمــا محارضات
األمريكيــات كان الحضــور عــرات فقط.
معبدة ،وال كهرباء بعد الغروب.
 -5الطرقات غري ّ

 -6حــدث مــرة أن وقــف طفــل أفغانــي أمــام ســيارتنا املصفحــة يمنعهــا مــن التقــدم ،وعندمــا
ســألناه عــن الســبب أشــار إلــى ألغــام زرعهــا مقاتلــو طالبــان علــى بعــد أمتــار مــن
املصفحــة.

 -7كثري من النساء واألطفال االفغان بكوا عندما علموا بيوم رحيلنا.
 -8لم تطلب أية مجندة إجازة للعودة خالل السنة.
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الذهاب إىل أرترييا 2010 / 7 / 20
بعــد اقــل مــن شــهر واحــد مــن تجربــة املجنــدة األردنيــة املشــاركة بقــوات حفــظ الســام فــي
أفغانســتان بواقــع خمــس مجنــدات تابعــة إلــى مديريــة شــؤون املــرأة العســكرية دون اصطحــاب
ممرضــات جــاءت الدفعــة الثانيــة بواقــع أربــع ممرضــات تــم اللقــاء معهــن فــي أماكــن تواجدهــن
فــي االردن و هــن:
 -1النقيب املمرضة شادن عطا.
 -2الوكيل املمرضة بسمة عبد الحميد.
 -3الوكيل املمرضة حميدة مقبل.
 -4الوكيل املمرضة دالل سالم.
تُعتــر هــذه التجربــة هــي األولــى أيضــاً بســبب قــر املســافة الزمنيــة بــن البعثتــن ،وعــدم
التمكــن مــن لقــاء املجنــدات اللواتــي ســبقن هــذه الدفعــة للوقــوف علــى تجربتهــا ،وقــد مـ ّـرت
فكــرة العــرض والقبــول بنفــس مراحــل الدفعــة الســابقة ،لــذا لــن أكــرر مــا قلتــه عــن ذلــك،
وامللفــت للنظــر أنــه بعــد نجــاح هاتــن الدفعتــن بتقديــم الواجــب بــدأت املــرأة األردنيــة تُقبــل
علــى التطـ ّـوع للمشــاركة بقــوات حفــظ الســام.
املهام واإلنجاز

 -1تقديم الخدمات الطبية لجميع الجنسيات.

 -2املساهمة في نرش الوعي الصحي بني النساء في أرترييا.
 -3دروس توعية دينية بني النساء.

 -4التنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع.

 -5تخضع املمرضة لكل قواعد الضبط والربط كمجندة.

 -6دورات تثقيفية حول خطر املخدرات الذي يعترب تعاطيه يمثل ظاهرة.
 -7التفوق على خدمات املمرضة األمريكية في الجانب اإلنساني.
 -8تكوين صداقات مع األرس هناك.

 -9املشاركة في األيام الطبية املجانية.
 -10محاربة فكرة العنف ضد املرأة.

 -11الرتكزي على رضورة التعليم للجميع ذكوراً وإناثاً.
 -12اللباس عسكري مع شعار .UN
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هذه صورة شاملة عن مشاركة املرأة في قوات حفظ السالم في أفغانستان وليبرييا ،علماً
بأن املرأة األردنية قد شاركت بعد هاتني التجربتني في كل من الكونغو ،ليبيا ،غزّ ة بفلسطني،
إضافة إلى املساهمة في عملية اإلنقاذ في تسونامي.
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شهادات ميدانية مفصلة
 -1النقيب شادن املناصري

قدمــت النقيــب شــادن املناصــر شــهادتها امليدانيــة مفصلــة مــع زميــات رافقنهــا هــذه التجربــة
وكــن معــاً فــي ميــدان العطــاء.
مشاركة العنصر النسائي يف قوات حفظ السالم
تحقي ًقــا لطموحــات قيادتنــا الهاشــمية وإيمانهــا الراســخ بــدور املــرأة األردنيــة وقدرتهــا علــى
دخــول معــرك الحيــاة كعنــر فاعــل فــي مختلــف املجــاالت وتنفيــذا لتوجيهــات عطوفــة رئيــس
هيئــة األركان املشــركة وانطالقــا مــن رؤيــة ســمو األمــرة عائشــة بنــت الحســن اإلســراتيجية
ملســتقبل املــرأة فــي القــوات املســلحة تــم تشــكيل لجنــة مــن إدارة شــؤون املــرأة العســكرية ومــن
املديريــات ذات العالقــة وذلــك إلجــراء مراجعــة لــدور املــرأة العســكرية فــي القــوات املســلحة
األردنيــة  /الجيــش العربــي مــن أجــل إحــداث تغيــر فــي النظــرة لــدور املــرأة العســكرية مــن
الــدور التقليــدي البحــت إلــى دور أكــر فاعليــة ويتمــاىش مــع املســتجدات اإلقليميــة والدوليــة مــن
خــال تعزيــز أكــر لدورهــا فــي مياديــن جديــدة كاملشــاركة فــي قــوات حفــظ الســام.
هاهــن مالئكــة الرحمــة فــي حفــظ الســام مــن القــوات املســلحة األردنيــة النشــميات اللواتــي
يدخلــن ليواصلــن املســرة املتواصلــة منــذ أكــر مــن واحــد وعرشيــن عامــا فــي املستشــفى
األردنــي الخــط الثالــث  /ليبرييــا  14ليقدمــن الرعايــة الصحيــة للمحتاجــن إليهــا ويســاندن
فرســان حفــظ الســام مــن القــوات املســلحة األردنيــة أوالئــك النشــامى الذيــن يهبــوا رسيعــا
لنجــدة مــن ينــادي ملزتمــن بمبــادئ الســام.
أسلوب العمل
العمل الفين (املستشفى)

تــم توزيــع الفتيــات املشــاركات حســب الخــرات بمــا يتناســب مــع حاجــة املستشــفى ممرضــة
(طــوارئ ،أقســام ،عيــادات وعمليــات) وكجــزء مــن التمريــض فــي املستشــفى يتــم الســيطرة
واإلرشاف علــى عمــل الفتيــات مــن قبــل مســؤول التمريــض وبالتنســيق مــع مديــر املستشــفى
مــع مراعــاة مــا يلــي:
 دوام املمرضــات فــي الشــفت الصباحــي فقــط يبــدأ الســاعة  0800وينتهــي فــي تمــام الســاعة 1500مــن بعدهــا يجــب التواجــد فــي الســكن.
 -التواجد املستمر في مكان العمل وعدم املغادرة إال بالتنسيق مع مسؤول التمريض.
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يجــب وجــود ممرضــه عنــد التعامــل مــع مريضــه لــذا يتــم التبليــغ هاتفيــا إذا حــرت مريضــه
فــي الفــرة املســائية.
العمل اإلداري
• وجبات الطعام:

يتــم تنــاول جميــع الوجبــات فــي الســكن وذلــك بإحضــاره عــن طريــق أحــد الســفرجية العاملــن
فــي نــادي الضبــاط.
• املرجع:

ارتبــاط الفتيــات إداريــا مــع قائــد القــوة مبــارشه مــن خــال الضابــط املســؤولة ويتــم الرجــوع
إليــه هاتفيــا أو شــخصيا فــي كل يشء.
• النواحي الرتفيهية

تنحرص النواحي الرتفيهية فيما يلي:

أ -الرحالت الرتفيهية

ب -التلفزيون (مزود برسيفر نايل سات )
ج -التسوق

االتصاالت:
الخدمات املقدمة للعنرص النسائي
األمم املتحدة:

 السكن غرفتني نوم صالة جلوس حمام كندشن عدد 3 -األرزاق

 -املياه

 -الكهرباء

23

دور املرأة األردنية في قوات حفظ السالم

القوات املسلحة األردنية:

قدمت قيادة القوه للسكن:
 -ثالجة.

 -غسالة.

 تلفزيون مع رسيفر نايل سات. كولر ماء. -غاز.

 -طاولة طعام.

 -كرايس ساميا عدد .4

 -رسير عدد .4

 خزانة مالبس سحاب عدد .4 -طربزيه عدد .4

 -منرش غسيل عدد .2

عــرت املمثلــة الشــخصية لألمــم املتحــدة عــن مــدى تقديرهــا وتأييدهــا لهــذه املشــاركة حيــث
أنهــا تتطلــع ملشــاركة الطبيبــات فــي املهــام القادمــة ملــا ملســت ٌه مــن الــزام ودقــة فــي العمــل
ولحاجــة املستشــفى لهــذا العنــر الرئيــي.
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يرتجمــن رؤى وتوجيهــات القائــد فشــاركن فــي رمضــان بإفطار
جماعــي يحــره مجموعــة مــن ممثلــن األمــم املتحــدة لتكــون
املــرأة األردنيــة رمــزاً للســيادة والقــوة مــن خــال قدرتهــا علــى
االنخــراط فــي صفــوف الجنســيات املختلفــة.

نقيب شادن عطا املناصري

وكيل 1/بسمة الدعجة

وكيل حميدة الحمايدة

مع املمثلة الشخصية لألمم املتحدة
وكيل دالل الرصايرة
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الصعوبات
املــرأة بالصــر أقــوى وبالعاطفــة أضعــف ممــا أدى النعكاســات نفســية لــدى الفتيــات تجاوزنهــا
للصمــود وبلــوغ الهــدف.
كمــا كان لالنتقــال مــن املنــاخ املعتــدل إلــى منــاخ اســتوائي تأثرياتــه الهرمونيــة والنفســية ولكــن
القــدرة علــى التكيــف املوجــودة لــدى الفتيــات للعمــل والتواجــد فــي ظــل ظــروف بيئيــة مختلفــة
جعلهــن يكملــن املهمــة بنجــاح.
وال ننــى أن لقلــة عــدد الفتيــات مقارنــة مــع عــدد الذكــور كان لــه التأثــرات املعنويــة ،واملاديــة
لديهــن كمحدوديــة الحركــة واالنتبــاه الشــديد ألي تــرف أو كالم.

ضعــف اللغــة اإلنجلزييــة لــدا الفتيــات كان مــن أهــم عوامــل اإلحبــاط ومــع ذالــك ثابــرن لتجــاوز
هــذه املعضلة.

شــهادة التمــز والتقديــر الــي وجهــت ألول مــرة للقــوة األردنيــة مــن قبــل قيــادة األمــم املتحــدة
ثمــرة مــن ثمــرات مشــاركة العنــر النســائي فــي املستشــفى األردنــي الخــط الثالث/ليبرييــا .14
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االجيابيات
لقد عادت مشاركة املرأة األردنية في قوات حفظ السالم باملنافع والفوائد التالية:
 التأكيد على حب األردن لألمن والسالم. القدرة على الصرب وتحمل العمل في ظل ظروف بيئية وأمنية مختلفة. املحافظــة علــى الســمعة الطيبــة للمــرأة األردنيــة والتعريــف واالرتقــاء بمكانتهــا علــىالســاحة الدوليــة.
 زيادة سعة إطالعها وتثقيفها وتعريفها بالجيوش األخرى وعقائدهم. رفــع قدرتهــا علــى تولــي الوظائــف القياديــة واإلمكانيــات املتوفــرة لديهــا بمــا تقتضيــهالحاجــة والظــروف.
 إدراك نعمــة األمــن واالســتقرار الــي ينعــم بهــا األردن وقيمــة املــرأة األردنيــة وكرامتهــاوصــون حريتهــا والحفــاظ علــى حقوقهــا.
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املرأة يف املهام اإلنسانية
لقــد أثبــت فرســان القــوات املســلحة األردنيــة تمزيهــم واحرتافهــم فــي مجمــل املهــام اإلنســانية
وأثبــت الجنــدي األردنــي الــذي يحمــل رســالة املحبــة والســام علــى انــه جاهــز ومؤهــل لتنفيــذ
جميــع الواجبــات واملهــام الــي تطلــب منــه وتحــت أقــى الظــروف ومهمــا كانــت التحديــات
ومــن هنــا كانــت اإلنطالقــة للعنــر النســائي فــي هــذا املجــال اإلنســاني فبعــد ان أثبتــت
املــرأة األردنيــة قدراتهــا علــى املشــاركة فــي قــوات حفــظ الســام هبــت لذالــك النــداء الهاشــمي
اإلنســاني لتــؤازر اخوانهــا الفرســان فــي الواجبــات اإلنســانية أيضــا فشــارك العنــر النســائي
فــي مهمــة ليبيــا  1 /لتعــزز حضورهــا املتنامــي فــي مختلــف املجــاالت.
مهمة ليبيا  1 /من تاريخ  2011/10/29إلى تاريخ .2012/2/9

العريف هبة الحباشنة

النقيب شادن املناصري

العريف سهى الهياجنة

العريف صابرين طوالبة

العريف صابرين جفل
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أهمية مشاركة املرأة يف املهام اإلنسانية
 -1الحاجــة املاســة لوجــود هــذا العنــر الرئيــي كــون املجتمــع الليــي محافــظ و املستشــفى
األردنــي يســتقبل العديــد مــن النســاء فبذالــك تكــون الخدمــة الصحيــة املقدمــة أكــر ســهولة.
 -2زيــادة ســعة إطــاع املمرضــة األردنيــة العســكرية وتطويــر قدراتهــا الفنيــة مــن خــال
تعاملهــا مــع اســاليب مختلفــة للوصــول الــى اعلــى مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة.
 -3تطويــر قــدرت املمرضــة األردنيــة العســكرية علــى العمــل إداريــا وفنيــا فــي ظــل ظــروف
بيئيــة وأمنيــة مختلفــة.
 -4تطويــر دور املمرضــة األردنيــة العســكرية ملــا هــو أكــر حداثــة ومســاواتها باملمــرض األردنــي
العسكري.
 -5التعريف واالرتقاء باملمرضة األردنية العسكرية على الصعيد العاملي.

31

دور املرأة األردنية في قوات حفظ السالم

اسلوب العمل
 -1الناحية الفنية

تــم توزيــع املمرضــات فــي املستشــفى حســب اإلحتياجــات ممرضتــان فــي قســم الجراحــة
وممرضــة فــي عيــادة الجلديــة وقابلــة قانونيــة فــي العيــادة النســائية وكجــزء مــن التمريــض
فــي املستشــفى يتــم اإلرشاف علــى عمــل الفتيــات مــن قبــل مســؤولة قســم الجراحــة فاملســاعد
لشــؤون التمريــض مــع اإللــزام بمــا يلــي:
* عمل الفتيات في الشفت الصباحي فقط ومن بعدها يجب التواجد في املنام.

* اإللزتام التام في موقع العمل وعدم املغادرة إال بالتنسيق مع املسؤولة.

* عنــد حضــور مريضــة فــي الفــرة املســائية يتــم التبليــغ هاتفيــا ويكــون تواجــد
املمرضــات بشــكل ثنائــي.
 . 2الناحية اإلدارية:
* املرجع:

إرتبــاط الفتيــات اداريــا مــع املســاعد اإلداري فاملديــر مبارشتــا ويتــم الرجــوع إليــه بــكل
ـخصيا.
هاتفيــا او شـ
يشء
ً
ً

* الطعام:

يتــم تنــاول جميــع وجبــات الطعــام فــي املنــام وذالــك عــن طريــق احــد الســفرجية
العاملــن فــي املستشــفى األردنــي عــدا وجبــة الغــداء خــال الدوام الرســمي فهنــاك طاوله
مخصصــة للفتيــات فــي نــادي الضبــاط لعمــل نــوع مــن التعايــش مــع الطاقــم األردنــي.

* النواحي الرتفيهية:

وتنحــر بمــا يلــي :الرحــات الرتفيهيــة ،التلفــاز ،اإلنرتنــت ،التســوق واإلتصــاالت ولــو
أنهــا قليلــة بســبب األوضــاع الداخليــه املتوتــرة بعــد الثــورة فــي ليبيــا.
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اخلدمات املقدمة
لقد كانت الخدمات املقدمة من القوات املسلحة األردنية للفتيات كاملة كما يلي:
 األرسة وتوابعها. تلفاز مزود برسيفر نايل سات. كولر ماء. ثالجة. خط انرتنت. خزائن البسة. غسالة. هيرتات وغازات كهربائية. -مواد تموينية ومواد تنظيف بكميات كافية.

ّأمــا التكريــم الــذي حصــل عليــة العنــر النســائي مــن مركــز بنغــازي الطــي فهــو داللــة
علــى الجهــود الــي قدمنهــا بإخــاص.
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الصعوبات
قلــة عــدد الفتيــات مقارنــة بعــدد الذكــور لــه تأثرياتــه املختلفــة كمحدوديــة الحركــة واالنتبــاه
الشــديد ألي تــرف أو كالم.
توتــر األوضــاع الداخليــة األمنيــة فــي ليبيــا كان لهــو األثــر الكبــر فــي تحديــد الخيــارات
املتاحــة امــام الفتيــات مــن الناحيــة العمليــة حيــث اننــا قمنــا بتوزيعهــن حســب االحتياجــات
معــا.
والنواحــي األمنيــة ً

كــون ان هــذه املهمــة هــي األولــى فــي ليبيــا فــإن عــدم معرفــة التاريــخ املحــدد للعــودة إلــى أرض
الوطــن العزيــز وكــرة اإلشــاعات بخصــوص هــذا املوضــوع ادى إلــى انعكاســات نفســية ســلبية
لــدى الجميــع ولكــن ســمو الهــدف اعطاهــن القــوة للمتابعــة وتجــاوز هــذا الضغــط النفــي
الدروس املستفادة

 -التأكيد على حب األردن لألمن والسالم.

 -القدرة على الصرب وتحمل العمل في ظل ظروف بيئية وأمنية مختلفة.

 املحافظــة علــى الســمعة الطيبــة للمــرأة األردنيــة والتعريــف واالرتقــاء بمكانتهــا علــىالســاحة الدوليــة.

 -زيادة سعة إطالعها وتثقيفها وتعريفها باملجتمعات املختلفة وعقائدهم.

 رفــع قدرتهــا علــى تولــي الوظائــف القياديــة واإلمكانيــات املتوفــرة لديهــا بمــا تقتضيــهالحاجــة والظــروف.
 إدراك نعمــة األمــن واالســتقرار الــي ينعــم بهــا األردن وقيمــة املــرأة األردنيــة وكرامتهــاوصــون حريتهــا والحفــاظ علــى حقوقهــا.

34

 -2شهادة ميدانية من املالزم أول هتاف حسني محاسنة
أنــا املــازم أول هتــاف حســن محاســنة مــن مرتــب مديريــة األمــن العســكري شــاركت فــي فريــق
االشــتباك األردنــي 2/فــي افغانســتان ملــدة عــام مــن ترشيــن الثانــي عــام  2012ولغايــة ترشيــن
الثانــي عــام .2013
عنــد معرفــي بوجــود مشــاركات خــارج األردن للفتــاة األردنيــة الــي تعمــل فــي القــوات املســلحة
رغبــت فــي خــوض هــذه التجربــة واعتربتهــا مغامــرة أريــد أن أخوضهــا ،و أثبــت جدارتــي فــي
هــذه التجربــة الفريــدة ،وأحسســت نفــي أمــام امتحــان التحــدي ،خاصــة وأن املشــاركة كانــت
اختياريــة وليســت اجباريــة ،مــن هنــا وجــدت أن القــرار قــراري ،وأنــا أتحمــل مســؤولية هــذا
القــرار ،كنــت أعلــم أن فــي داخلــي تنمــو الرغبــة فــي التحــدي ،والرغبــة فــي العطــاء.
لــم يكــن قــراري وحــده ٍ
كاف للموافقــة علــى املشــاركة فــي هــذه التجربــة ،بــل كانــت الــروط
تســتدعي موافقــة األهــل خاصــة للفتيــات ،وكونــي امــرأة مزتوجــة كان علــي أن أناقــش زوجــي
فــي هــذا القــرار ،لــم تكــن رغبــة زوجــي تقــل عــن رغبــي فتمــت موافقتــه املرشوطــة أيضــاً بــأن
أكــون علــى مســتوى التحــدي ليفخــر بــي ،وحــن وقــع علــى الــروط كاملــة أحسســت أن قلــي
ازدادت دقاتــه ،مــن هــذه اللحظــة عرفــت أنــي أمــام املســؤولية ،وأن املشــوار قــد ابتــدأ.
انتظــرت يــوم الســفر جالســة فــي البيــت ،لــم أفكــر فــي مغادرتــه ،كنــت أريــد أن أمــي كل الوقــت
مــع عهائلــي الــي ســأغيب عنهــا ســنة كاملــة ،وأنــا الــي لــم أغــب أســبوعاً واحــداً عنهــا ،لقــد
أحسســت فــي لحظــات الضعــف أنــي قــد ترسعــت فــي اتخــاذ القــرار ،و قــد شــعرت باهــزاز
الثقــة فــي نفــي ،لكنــي والحمــد للــه وجــدت زوجــي يقــف مــع قــراري ،ويقــوم بتشــجيعي علــى
االســتمرار بهــذا القــرار ،وقــال لــي يومــاً :إنــه التحــدي ،وســوف تنجحــن بــإذن اللــه ،كــم كان
لكلماتــه األثــر فــي اتخــاذي القــرار واالســتمرار فــي التحــدي.
يــوم الســفر كان مــن أصعــب أيــام حياتــي حــن ودعــت أوالدي وزوجــي وأمــي ،وجميــع أهلــي ،كلهم
كانــوا يدعــون لــي ولرفيقاتــي فــي املهمــة بالتوفيق ،كلهــم رافقونــي بدعائهم إلــى ارض التحدي.
هبطــت الطائــرة أرض املطــار ،نزلــت مــن الطائــرة ،نظــرت حولــي ،قلــت فــي نفــي ،يــا إلهــي
مــا هــذا املــكان الغريــب ،مــاذا ســينتظرني هنــا؟ وبــدأت األفــكار تتالطــم فــي رأيس ،وأخــذت
أتســاءل ،ملــاذا أتيــت؟ ومــاذا ســأفعل هنــا؟ ،وقــد شــعرت بصدمــة وقلــق مــن املجهــول ،وأول
عمــل قمــت بــه حــن وصلــت غرفــي هــو االتصــال بزوجــي ألخــره أنــي قــد وصلــت أفغانســتان
بســام ،واثنــاء حديــي معــه بــدأت بالبــكاء ،وحــن ســألين عــن الســبب ،لــم أســتطع أن أجيبــه،
وأنــا أعلــم أن الســبب عــو الخــوف مــن املجهــول.
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بعــد مــي عــدة أيــام ،بــدأت أعتــاد علــى املــكان واألشــخاص ،والــذي سـ ّـهل مهمــي هــذه فــي
غربــي صديقــي وزميلــي فــي الغرفــة الــي تشــاركين الواجــب الوطــي.
كانــت أكــر مفاجــأة هــي ســماع صفــارة االنــذار للمــرة األولــى حــن كانــت القاعــدة تتعــرض
لقصــف شــديد ،وحــن نظــرت حولــي وجــدت كل مــن معــي وجوههــم يعرتيهــا الخــوف والقلــق
خصوصــاً وأن إحــدى القذائــف قــد ســقطت قــرب املــكان الــذي نــزل فيــه ،ومــع املــدة بــدأت
أتأقلــم مــع كل املناخــات ،واصبــح صــوت صفــارة االنــذار مــن األشــياء املعتــادة.
عندمــا بارشنــا العمــل كفريــق دعــم إنســاني ،وتقديــم املســاعدات العينيــة ،كانــت أول زيــارة لنــا
علــى أحــد املستشــفيات املوجــودة فــي القاعــدة ،والــي تقــدم خدمــة عالجيــة للمواطنــن ،وكانــت
أول حالــة أشــاهدها طفــل فــي أحضــان أمــه يعانــي مــن ألــم املفاصــل ،وحــن رؤيــي إليــه يشء
مــا تحــرك داخلــي ،وأخــذت أتذكــر أطفالــي ،رأيتهــم أمــام عيــي اللتــن امتألتــا بالدمــوع حــى
أنــي قدمــت لــه قطعــة مــن الشــوكالته ،وبعــض الهدايــا الــي أحملهــا.
بــدأت األيــام تمــي ،بــكل مــا فيــه مــن قلــق وضيــق ،وتعــب ،وعمــل ،وبدأنــا أكــر هــدوءاً فــي
العمــل وفــي العطــاء.
كانــت لــي عــدة مشــاركات فــي عــدة نــدوات وورش عمــل واجتماعــات فــي عــدة واليــات أفغانيــة،
وكنــت أعقــد اجتماعــات مــع النســاء األفغانيــات منفــردات ،ومــع مجالــس الشــورى للنســاء،
وجميــع هــذه الجلســات كان يتصــدر الحديــث هــو عمــل املــرأة املســلمة فــي القــوات املســلحة،
وتقبلهــا لهــذا الواقــع ،وعــن حقــوق املــرأة فــي اإلســام ،وجــواز عمــل املــرأة بعيــداً عــن البيــت،
وفــي بعــض الجلســات كان الحــوار يــدور حــول تجربــي الشــخصية كامــرأة مســلمة فــي بلــد
تقبــل املجتمــع املحلــي فكــرة عمــل املــرأة املســلمة فــي قــوات األمــن.
مســلم وكيــف ّ

أذكــر أن الشــعب األفغانــي برجالــه ونســائه كان يفضــل التعامــل مــع املــرأة األردنيــة ،ملــا
لــأردن مــن مكانــة تاريخيــة وإســامية ،وألن صاحــب الجاللــة امللــك عبــد اللــه بــن الحســن
هــو مــن العائلــة الهاشــمية ،ومــن أحفــاد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.
ومــن خــال مشــاركاتي ،وبعــد زيارتــن الحظــت أن النســاء واألطفــال يحبــون أن يكونــوا أقــل
تعــاون حــن يــرون أســلحتنا معنــا ممــا دفعــي وزميالتــي أن نذهــب إلــى البيــوت دون ســاح
فــردي ،وإذا أحسســت أنــي مضطــرة إلــى حملــه كنــت أقــوم بإخفائــه.
وأخــراً أقــول :إنهــا تجربــة رائعــة ،وقــد نجحــت بهــا كمــا عرفــت مــن جميــع مــن حولــي والحمــد
للــه ،كمــا أن الطاقــم الــذي عملنــا معــاً قــد فــاز بالتجربــة ،ولــو ســنحت لــي الفرصــة مــرة ثانيــة
ســأتجاوب معهــا بــكل حــرارة ،فقــد علمــت كــم هــو العطــاء رائــع ،وكــم نحــن نقــدم خدمــات
إنســانية ألنــاس يحتاجونهــا.
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 -3شهادة ميدانية من رقيب أول /أماني صالح أحمد
وصلنــا أرض املهمــة فــي  2010/12/22ولغايــة  2011/6/24وهــي فــرة طويلــة بالقيــاس
للمهمــات الــي شــاركن فيهــا زميــات لــي فــي أفغانســتان.
لــم أشــعر بالغربــة فإلــى جانــي زميــات يعملــن مثلــي ،ونتشــارك املهــام والطعــام والســهر
والقلــق ،نتشــارك الحديــث عــن املهمــات اإلنســانية الــي نحــن هنــا بســببها ،إنهــا غربــة بطعــم
العطــاء ،وطعــم املســؤولية ،لــذا فقــد كنــت مــرورة لوجــودي هنــا.
قــد كانــت مهمــي إعالميــة أتنــاوب مــع زمــاء وزميــات الــدور اإلعالمــي مــن خــال اإلذاعــة
حيــث كنــا نقــدم برنامجــاً اجتماعيــاً نتحــدث فيــه عــن همــوم اإلنســان األفغانــي.
شــاركت مــع زميالتــي فــي األيــام الطبيــة املجانيــة ،حيــث كنــا نقــدم لجميــع فئــات الشــعب
األفغانــي الكثــر مــن النصائــح الطبيــة والعالجــات واألدويــة املجانيــة.
كانــت ســعادتي تكــر حــن كنــا نذهــب إلــى القــرى الفقــرة لنقــدم لطالب املــدارس مــا يحتاجونه
مــن أدوات مدرســية ومالبــس ،وبرامج ترفيهية.
لــم نبخــل فــي املشــاركة اجتماعيــاً مــع املجالــس القرويــة الــي كانــت تُعقــد فــي بيوتــات خاصــة
وكنــا أنــا وزميالتــي فــي البعثــة نقــدم كل معلومــة ممكــن أن تفيــد فــي الثقافــة االجتماعيــة
والدينيــة.
كانــت هنــاك نــدوات تُعقــد فــي قاعــات خاصــة ،وكنــت مــع زميالتــي نشــارك بهــذه النــدوات
حضــوراً ومتفاعلــن.
كنــا ننتهــز الفــرص للمناســبات الخاصــة دوليــاً مثــل يــوم املــرأة وفــي هــذا اليــوم كنــا نقــدم
الكثــر مــن االقرتاحــات والنــدوات الــي تهــم املــرأة بشــكل عــام ،واملــرأة األفغانيــة بشــكل خــاص
حاولــت أن أتعلــم اللغــة األفغانيــة مــن النســاء اللواتــي كانــت لــي معهــن عالقــات مبــارشة،
وأســتمع جيــداً إلــى العــادات والتقاليــد االجتماعيــة الــي تســود منطقتهــم وذلــك مــن أجــل أن
أمــارس مــا يرونــه مناســباً وال أكــون فــرداً خــارج الــرب.
فــي كل عمــل كنــا نقــوم بــه أنــا وزميالتــي كنــت أشــعر بالراحــة ألنــي أقــدم عمـاً إنســانياً لنــاس
يحتاجــون هــذا العمــل ،وكــم كنــت ســعيدة ألنــي أمثــل بلــدي فــي كل ترصفاتــي.
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 -4شهادة ميدانية مالزم أول /عائشة موىس السليم
 وصلنــا افغانســتان فــي  2010/6/24وكانــت زميــات لــي قــد ســبقنين إلــى أرض العمــلاإلنســاني ،وكـ ّـن فــي اســتقبالي ممــا أراحــي ،ودفــع بــي أن أكــون مثلهــن غيــورة علــى اســم
بلــدي وقــادرة علــى العطــاء.
 كانــت مشــاركيت فــي الدوريــات الخارجيــة الــي مــن مهمتهــا التنقــل بــن القــرى الفقــرة لتقديــماملســاعدات الطبيــة واملســاعدات العينيــة وخاصــة فــي املناســبات كهدايا لألطفال وللنســاء.
 قمــت باملســاهمة فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الطاقــم األمريــك ،وقــدتمــت خــال جوالتنــا التعــرف علــى املعانــاة الشــديدة الــي يعانــي منهــا الشــعب األفغانــي
خاصــة بالنســبة لفقــر فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة ،وقــد أرســلنا أكــر مــن حالــة إلكمــال
العــاج فــي األردن.
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