
 

 المرأة في فضاء الدفاع العربي

 عل﮵�اء ﮳�راه﮵�م﮵ى

  ﮲حدمة ﮳�﮵ى ﮳�﮵ى س﮵ى العالم﮵�ة  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 

 ﮲�﮵ى ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة، ٕاال أن اح﮴�مال �﮴عط﮵�ل هذا ال﮳حهد ال ﮵�﮲رال ك﮳�﮵�ًرا.
﮲ّ

 �﮶﮴�﮳�ت ال﮲�ساء رو﮵�ًدا ﮲�عال﮵�﮴�هں

 

 ال﮳�حر﮵�ة
﮲

 الس﮲�ں
َ

 �﮴د﮲حل ال﮲�ساء، ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الدول العر﮳�﮵�ة، رو﮵�ًدا ﮲�﮵ى ﮴�طاع الد﮲�اع. ﮲�ال﮲�ساء ال﮴�و�﮲س﮵�ات  ﮵�﮴�دن
 ﮳�الطا�ٔرات الم﮴�ا�﮴لة ،  و�﮲﮴حدم  المرأة إالمارا�﮵﮴�ة ﮲�﮵ى ﮴�ّوات أم﮲�﮵�ة م﮴�﮲حصصة م﮶�ل الحرس الر�ٔاس﮵ى، و�﮴﮴�ّدم

﮲
 و﮵�حّل﮴�ں

 دول عر﮳�﮵�ة أ﮲حرى، كما أص﮳�ح ﮳�ٕام�ن
﮲

 ال﮴�در﮵�ب ﮲�﮵ى الم﮳حال العسكري وح﮲�ظ السالم لل﮲�ساء ﮲�﮵ى ال﮲حدمة مں
 المرأة السعود﮵�ة أن  �﮲﮴حدم  ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع ال﮲�روع أالر﮳�عة لل﮴�ّوات المسّلحة.
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 الفعالية في ساحة معركٍة متطورٍة

 مع اس﮴�مرار �﮴طور " ساحِة معركٍة م﮲�﮴�وحة على مصراع﮵�ها " ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة، أص﮳�ح ال﮴�م﮶�﮵�ل ال﮲�سا�﮵ٔى الم﮴�﮲را﮵�د ﮲�﮵ى

﮲
 ال﮴�رك﮵�﮲ر على ال﮲�﮲راع ﮳�﮵�ں

﮲
 ٕاصالحات د﮲�اع﮵�ة مس﮴�دامة، ٕاذ ﮵�﮴�﮳حه طا﮳�ع الد﮲�اع مں

﮲
 ﮳ح﮲رًءا ال م﮲�ر م﮲�ه مں

﮲
 ﮴�طاع االٔمں

 الدول ٕالى م﮳حرد �﮲﮴ح﮲�﮵�ف �﮴هد﮵�دات إالرهاب أالك﮶�ر د﮴�ة، وٕالى ال﮴�﮲ع﮵�ُّر الم﮲�ا﮲ح﮵ى وأالو﮳�ٔ�ة. كما أن �﮴طّور
 ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا الد﮲�اع﮵�ة ﮵�﮳حعل ﮲�صل االٔدوار الد﮲�اع﮵�ة ال﮳ح﮲�در﮵�ة ﮲�﮵ى الص﮲�وف االٔمام﮵�ة وال﮲حل﮲�﮵�ة أمّرا م﮴�﮲را﮵�د

 ع﮲�دما �﮳﮴�﮲�ت ال﮲�رو﮵�ح� ال﮴�﮳ح﮲�﮵�د
﮲

 الصعو﮳�ة. وكما  أو﮲صحت  وز﮵�رة الد﮲�اع ال﮲�رو﮵�﮳ح﮵�ة  آن ﮳حر﮵�ت س﮴�روم ٕار﮵�كسں
 ﮴�درا�﮲﮴�ا العمل﮵�ا�﮵﮴�ة ﮲�﮵ى المس﮴�﮴�﮳�ل، �﮲ح﮴�اج

﮲
 أ﮳حل �ٔ﮴�م﮵�ں

﮲
 ال﮲�اح﮵�ة ال﮳ح﮲�در﮵�ة ﮲�﮵ى عام 2013، أ�﮲ه "مں

﮲
 المحا﮵�د مں

 ﮳�حا﮳حة ٕالى ال﮴�﮲�وع."
﮲

 ٕالى �﮳﮴ح﮲�﮵�د أال﮲�﮲صل، و�﮲حں

 دا﮲حل المؤسسات االٔم﮲�﮵�ة ﮵�َعود ﮳�ٓ��﮶ار ا﮳ح﮴�ماع﮵�ة �﮴حول﮵�ة مح﮴�ملة.
﮲ّ

 ال﮴�وسع ﮲�﮵ى �﮳﮴ح﮲�﮵�د ال﮲�ساء وال﮲�هوض ﮳�هں
ّ

 ٕان
 المرأة دا﮲حل االٔسرة والم﮳ح﮴�مع، ح﮵�ث �﮴حصل على ﮲�رص العمل وال﮴�در﮵�ب،

﮲
 �﮴مك﮵�ں

﮲
 و�﮴﮴�راوح هذه آال�﮶ار مں

 وصوًال ٕالى �﮴﮲�ا�ٔح� أ﮲�﮲صل لل﮲�ساء وال﮲�﮴�﮵�ات ﮲�﮵ى م﮲�اطق ال﮲�﮲راع، الٔس﮳�اب ل﮵�س أ﮴�لها  ا�﮲﮲ح﮲�اض م﮲حاطر الع﮲�ف
 �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر هذا

﮲
 م﮶سروع ا﮳ح﮴�ماع﮵ى، ﮵�مكں

﮲
 ال﮳ح﮲�در ك﮳ح﮲رء مں

﮲
 �ٔ﮴�ط﮵�ر �﮲﮴صم﮵�ں

﮲
 ﮳�دًال مں

﮲
 . ولكں

﮲
 واالس﮴�﮲عالل ال﮳ح﮲�س﮵�﮵�ں

 ﮲�عال﮵�ة المهمة.
﮲

 ﮲حالل ز﮵�ادة ال﮴�رك﮵�﮲ر على �﮴حس﮵�ں
﮲

 الهدف مں

رت مد﮵�ر﮵�ة ﮶سؤون المرأة العسكر﮵�ة، م﮲�ذ عام 1995،  ال﮴�عل﮵�م و�﮲﮴�م﮵�ة  ﮲�﮵ى أالردن، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، و﮲�ّ
 ﮲حالل �﮲﮴�م﮵�ة العال﮴�ات مع المؤسسات العسكر﮵�ة

﮲
 المهارات  للم﮲�﮴�س﮳�ات على مس﮴�وى �﮲﮴�ا﮲�س﮵ى، ال س﮵�ما مں

 ﮲حالل ٕا﮳حازة االٔمومة المد﮲�وعة
﮲

 الموا�﮲ع، مں
﮲

 اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة. كما �﮳﮲ححت المد﮵�ر﮵�ة ﮲�﮵ى الدعوة ٕالى �﮴دا﮳�﮵�ر الحد مں
 الح﮳حة المع﮵�ار﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة

﮲
 ٕا﮲طهار ك﮲�اءة إال�﮲اث، ﮳�دًال مں

﮲
. ﮵�﮲�﮳�ع �﮳﮲حاح المد﮵�ر﮵�ة مں

﮲
 اال﮳ٔحر و�﮴صم﮵�م ال﮲ري المحّسں

 على المساواة ﮲�﮵ى الح﮴�وق. ساهم هذا االل﮴�﮲رام ﮳�﮴�عظ﮵�م ال﮲�عال﮵�ة ﮲�﮵ى �﮴وس﮵�ع �﮲طاق �﮳﮴ح﮲�﮵�د ال﮲�ساء ﮲�﮵ى وحدات
 م�﮲�حة إالرهاب واالس﮴�﮲ح﮳�ارات ع﮴�ب �﮲﮴�﮳ح﮵�رات َعّمان عام 2005، ﮳�س﮳�ب الدور ال﮳�ارز الذي لع﮳�﮴�ه الم﮴�طر﮲�ة

 سا﮳حدة الر﮵�﮶ساوي.

، مّك﮲�ت ال﮳حهود
﮲

 ال﮲رمں
﮲

 و﮳�ال﮲�س﮳�ة لكردس﮴�ان العراق، ح﮵�ث ا�﮲﮲حرطت ال﮲�ساء ﮲�﮵ى الم﮴�اومة المسّلحة لع﮴�ود مں
 المساواة،

﮲
 ال﮴�﮲�ا﮲�س مع الر﮳حال على االٔدوار ال﮴�﮵�اد﮵�ة ﮳�﮴�در أك﮳�ر مں

﮲
 الم﮳�ذولة ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�عل﮵�م وال﮴�در﮵�ب ال﮲�ساء مں

 وأدت ٕالى  ز﮵�ادة ال﮴�م﮶�﮵�ل ال﮲�سا�﮵ٔى ﮲�﮵ى أعلى هرم ال﮶سرطة و﮴�وات ال﮳�﮵�﮶سمركة . ل﮴�د ع﮲رزت المعركة مع �﮲﮴�ظ﮵�م
، وهو ما ﮵�و﮲�ر ﮲�﮵ى حد ذا�﮴ه ح﮳حة ﮴�و﮵�ة

﮲ّ
 حام﮵�ات لم﮳ح﮴�معا�﮴هں

﮲ّ
 داعش ال﮲�ظرة ٕالى  الم﮴�ا�﮴الت ال﮶سا﮳�ات على أ�﮲هں

 لح﮴�وق المرأة. و﮲�﮵ى هذه العمل﮵�ة المعكوسة، الوصول ٕالى ال﮲�رصة ﮵�س﮳�ق االع﮴�راف ﮳�الح﮴�وق، و�﮴ص﮳�ح ال﮳حدارة،
 ٕا�﮳﮶�ا�﮴ها، ﮳�وا﮳�ة للم﮲ص﮵ى ﮴�دًما ﮲�﮵ى المساواة.

﮲
 ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

 احتمالية حدوث اضطراب

 ال﮴�﮴�دم، المس﮴�﮲�د ٕالى الح﮴�ا�ٔق على أالرض ول﮵�س على
﮲

 ومع ذلك، �﮳﮴حدر إال﮶سارة ٕالى أن هذا ال﮲�وع مں
 الس﮵�اسات، هو عر﮲صة ﮳�﮶سلك ﮲حاص لال﮲صطراب ﮲�﮵ى ﮳�﮵�ٔ�ة �﮴ع﮴�ر﮲صها ع﮴�﮳�ات ﮲�عل﮵�ة أمام المرأة. ﮲�﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان، على
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 1000 ﮲�﮵ى
﮲

 مں
﮲ّ

 ﮲حالل ز﮵�ادة عددهں
﮲

 س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ع﮲رز ﮴�ا�ٔد ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮳حوز﮵�ف عون  �﮳﮴ح﮲�﮵�د إال�﮲اث  مں
 �﮲ها﮵�ة عام 2016 ٕالى 4000 ﮲�﮵ى عام 2019. ومع ذلك، ﮲�ٕان ال﮴�رارات الوزار﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴حكم م﮶ساركة المرأة ﮲�﮵ى
 ٕا﮳�طالها ﮳�سهولة.

﮲
 �﮶ال�﮶ة ع﮴�ود، و�﮲﮴�﮴�﮴�ر ٕالى السلطة المل﮲رِمة، و﮵�مكں

﮲
 ال﮴�ّوات المسّلحة �﮴عود ٕالى ما ﮵�﮴�رب مں

 ال﮴�ا﮳�ع لٔالمم
﮲

 و��﮲ت العراق أول ﮳�لد ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة �﮴وا﮲�ق على ﮲حطة عمل وط﮲�﮵�ة ل﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ﮴�رار م﮳حلس االٔمں
 ر�﮵ٔ�س﮵ى الوزراء آ�﮲ذاك �﮲وري

﮲
 ﮲�﮵ى عام 2014، ٕاال أن ً� مں

﮲
 الم﮴�حدة ر﮴�م 1325 ﮳�﮶سٔ�ن المرأة والسالم واالٔمں

 المالك﮵ى و﮲حل﮲�ه ح﮵�در الع﮳�ادي ﮲�﮶سال ﮲�﮵ى �﮲﮴حص﮵�ص مواز�﮲ة م﮴�ا﮳�لة، ما ﮶سّكك ﮲�﮵ى مدى ﮴�﮳�ولها وعر﮴�ل �﮲﮴�﮲�﮵�ذها.
 ز﮵�ادة م﮶ساركة المرأة، ال �﮲﮴رال  الس﮵�اسات ال﮳ح﮲�در﮵�ة ﮲عام﮲صة  ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة، و�﮴�﮲�ح

﮲
 وعلى الر﮲عم مں

 ال﮲�ساء للوصول ٕالى الم﮲�اصب ال﮴�﮵�اد﮵�ة المرك﮲ر﮵�ة لص﮵�ا﮲عة ال﮴�﮲ع﮵�﮵�ر و�﮴رس﮵�﮲حه.

 ومع ذلك، ٕان اح﮴�الل ال﮴�هد﮵�دات الم﮲ح﮴�لطة ال﮲�ا﮶سٔ�ة مرك﮲ر الصدارة ﮲�﮵ى ساحة المعركة إال﮴�ل﮵�م﮵�ة الم﮴�طورة،
 س﮵�ظهر ﮳حل﮵�ًا ﮴�﮵�مة �﮳﮴ح﮲�﮵�د المرأة و﮴�﮵�اد�﮴ها. وكما اع﮴�ر﮲�ت  ال﮴�ّوات المسّلحة  ال﮴�ا﮳�عة لحلف ﮶سمال االٔطلس﮵ى

﮲
 هو ﮲�﮵ى ال﮲�ها﮵�ة وس﮵�لة ل﮴�وس﮵�ع م﮳حموعة المواهب و�﮴حس﮵�ں

﮲
 ال﮳ح﮲�س﮵�ں

﮲
 والحلف  �﮲﮲�سه، ﮲�ٕان ال﮴�وازن أال﮲�﮲صل ﮳�﮵�ں

 ا�﮴﮲�ظاره، ما ﮵�﮲�﮴�ح مساًرا مهًما
﮲

 ﮲حلق ال﮴�﮲ع﮵�﮵�ر اال﮳ح﮴�ماع﮵ى رو﮵�ًدا ﮳�دًال مں
﮲

 هذا الوا﮴�ع العسكر﮵�ات مں
﮲

 االٔداء. ﮵�ُمّكں
 آ﮲حّرا �﮲حو االس﮴�دامة  واالح﮴�را﮲�﮵�ة  ﮲�﮵ى المؤسسات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة.

 

 عل﮵�اء ﮳�راه﮵�م﮵ى ه﮵ى مد﮵�رة أ﮳�حاث ال﮴�﮲�وع وال﮶سمول﮵�ة ال﮳ح﮲�در﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى
ا م﮲�اصب ﮲�﮵ى ﮳حامعة أكس﮲�ورد  الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكولم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮳ح﮵ى لل﮶سرق أالوسط. و﮶س﮲علت سا﮳�﮴�ً

 ولك﮵�ة ل﮲�دن لال﮴�﮴�صاد والعلوم الس﮵�اس﮵�ة.
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