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آالء خليفة

التجنيد اإللزامي للش�باب في الكويت قانون صدر سابقا ومت وقف العمل به وليس إلغاؤه، وما بني احلني واآلخر 
يتردد احلديث عن إعادة القانون، ولكن قد يكون بالنسبة للذكور امرا عاديا، اما التجنيد اإللزامي للنساء في الكويت 
فهو امر غريب على املجتمع الكويتي بطباعه وعاداته وتقاليده، ولكن هل سيأتي اليوم الذي يقر فيه قانون التجنيد 
اإللزامي للنساء؟ وما رأي النس�اء بجميع اعمارهن وفئاتهن االجتماعية في هذا املوضوع؟ وماذا عن رأي الرجال في 

جتنيد النساء باجليش الكويتي؟
لالجابة عن تلك األس�ئلة أجرت »األنباء« استطالعا موسعا حول تلك القضية، حيث أيدت مجموعة من السيدات 
القانون وبشدة، واكدن انه ال فرق بني املرأة والرجل في الدفاع عن تراب الوطن وحمايته، وفي املقابل رفضت أخريات 
فكرة التجنيد اإللزامي، موضحات ان طبيعة املرأة الفسيولوجية والنفسية تختلف عن طبيعة الرجل، وكان للرجال 

ايضا رأي في تلك القضية، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قالت في املطاوعة 
وهي طالبة مستجدة في اجلامعة 
التجنيد  ان قانون  األميركية، 
اإللزامي للنساء سيكون ممتازا 
كتجربة عسكرية وسيكسبهن 
اخلبرة والقدرة على التصرف 
وقت األزمات، مؤكدة انها مؤيدة 

للقانون في حال مت إقراره.
م����ن جانبها، اك����دت مرمي 
املطاوعة وهي طالبة خريجة 
انه����ا ضد جتنيد النس����اء في 
اجليش ألن امل����رأة بطبيعتها 
متتاز باالنوثة والنعومة، وهذا 
األم����ر يتنافى م����ع متطلبات 
العس����كرية في  التدريب����ات 

اجليش.
بدورها، قالت املستشارة في 
الفتوى والتشريع بدرجة وكيل 
انها تؤيد  النقي  وزارة جنالء 
فكرة التجنيد االلزامي للنساء 
وانها من اشد املطالبني بالقانون 

على مر السنني املاضية.
وتابع����ت النقي: أتذكر في 
مرحلة الثانوية عندما كنا ندرس 
العس����كرية«،  مقرر »اخلدمة 
التربية بإعادة  مطالبة وزارة 
اخلدمة العسكرية الى مدارس 
البن����ات، الفتة إل����ى ان املرأة 
الكويتية قامت بدور كبير اثناء 
الغزو العراقي الغاشم بل ان اول 
مسيرة للتنديد بالغزو كانت 
مسيرة نسائية، وقامت املرأة 
بدورها بكل بس����الة وشجاعة 
ودافعت بشكل مستميت العدو 

الغاشم.
املرأة  ان  وش����ددت عل����ى 
الكويتية ال تقل شأنا وال تقل 
كف����اءة وق����درة ووالء وحب 
لوطنه����ا عن اخيه����ا الرجل، 
متمنية االسراع في سن قانون 
خاص بالتجنيد اإللزامي للنساء 
وإصداره بأسرع وقت ممكن، 
مضيفة هناك شريحة كبيرة من 
النساء الكويتيات ال يستهان به 
لديهن حب وشغف لاللتحاق 
بالس����لك العس����كري، مؤكدة 
املرأة نفس����يا وعاطفيا  قدرة 
وس����يكولوجيا على االلتحاق 
باجليش، مدللة على ذلك بأن 
القي����ادات في اجليوش  كبار 
العاملية سواء اجليش الفرنسي 
او البريطاني او األميركي هن 
من النساء، وان رؤساء معظم 
جيوش التحالف اثناء حترير 
الكوي����ت كانوا م����ن القيادات 
النسائية، والتاريخ يذكر هذا 

األمر.
م����ن جهته����ا، اوضح����ت 
اس����تاذة علم النفس التربوي 
بكلية التربية بجامعة الكويت 
د.نوري����ة اخلرافي ان طبيعة 
املرأة الكويتية ال تختلف عن 
طبيع����ة أي ام����رأة أخرى في 
أي دولة بالعالم ولكن البيئة 
والتقاليد هي التي حتدد سلوكها 
وطريقه تفكيرها وأسلوبها في 

احلياة.
وأضاف����ت اخلرافي: نحن 
نعيش حاليا في عالم مضطرب 
يتميز بفوضى السالح وفوضى 
اجلماعات االرهابية، والبد ان 
تتأهب الشعوب ملواجهة تلك 
املخاطر التي حتدث دون سابق 
انذار، مؤك����دة انها مع قانون 
التجني����د االلزام����ي نظرا ألن 
ظ����روف العصر الراهن حتتم 

ناحي����ة الق����وة العضلية فإن 
وجدت الفتاة في نفسها املقدرة 
ألن تتق����دم وتذود عن وطنها 
فلما ال ؟ مؤكدة انه لن يحمي 
الوطن س����وى عق����ول أبنائه 
بغ����ض النظر ع����ن اجلنس، 
مؤكدة عل����ى اهمية ان يرتقى 
املجتمع بتفكيره ونظرته للمرأة 
وان يغير طريقة تفكيره نحو 
الكثير من املواضيع والقضايا 

املجتمعية.
اما عالية املشري فأوضحت 
ان التجني����د اإللزام����ي فكرة 
ممتازة وواجبة على كل مواطن 
ومواطن����ة، فالكويت بحاجة 
أبنائها من اجلنسني  لسواعد 
حلمايتها واحلفاظ عليها من 
كل معتد وغاصب، موضحة ان 
املرأة الكويتية اثبتت جدارتها 
وأهليتها ف����ي جميع املجاالت 
وحت����ت كل الظ����روف ولكن 
ونظرا ألن الكويت دولة مسلمة 
تتبع نظام فصل اجلنسني في 
التعليم بجميع مراحله فكيف 
ستطبق نظام التجنيد اإللزامي 
قب����ل توفير طاقم عس����كري 
م����ن الس����يدات ذوات الكفاءة 

العسكرية لتدريب الفتيات.
من جانبها، تؤيد وس����ام 
بوقماز التجنيد اإللزامي للشباب 
التجنيد  ان  الذكور، موضحة 
سيمنحهم الرجولة واخلشونة 
بدال مما نراه اليوم من مناذج 
مع األس����ف س����لبية للشباب 
اصبحوا يرتدون مالبس غريبة 
ويتصرفون تصرفات سلبية، 
قائلة، نريد القضاء على الفتيات 
املسترجالت )البويات( وجتنيد 
الفتيات في اجليش سيزيد من 
تلك الظاهرة وسيخرج لنا جيال 
املرأة  ان  جديدا منهن، مؤكدة 
الكويتية تقف وقفة رجال اثناء 
األزمات وهذا ما شاهدناه في 
فترة الغزو العراقي الغاشم على 
بلدنا احلبيب الكويت ولكنها 
ليس����ت بحاجة للتجنيد في 

اجليش.
وأضافت: وبدال من التفكير 
في جتنيد النساء إلزاميا فمن 
باب أولى إلزام الشباب الذين 
لديهم اوقات فراغ ويشغلونها 
ام����ور س����خيفة ومنها  ف����ي 
اجللوس لفت����رات طويلة في 

»الكافيهات«.
وتؤكد بدرية العنزي رفضها 
التام لفكرة إقرار قانون يلزم 
امل����رأة بالتجنيد، موضحة ان 
طبيع����ة امل����رأة تتعارض مع 
متطلبات التجنيد والتدريبات 
العسكرية، وانه من األفضل إقرار 
قانون للتجنيد االلزامي للشباب 

الذكور وليس النساء.

اخذ احليطة واحلذر والتأهب 
واالس����تعداد ملواجهته����ا بأي 
حلظة، الفت����ة الى ان التجنيد 
ال يقتصر على حمل الس����الح 
وإمنا االسعافات األولية تدخل 
ايضا في التجنيد للنساء الفتة 
ان التجنيد االلزامي يعد االنسان 
ملواجهة الك����وارث والطوارئ 
الت����ي حتدث حول  واألزمات 
العال����م ويكس����به االنضباط 
وااللتزام، والشباب حاليا في 
اشد احلاجة لتلك القيم لاللتزام 

بالوقت وأداء العمل.
وطالب����ت املدربة املعتمدة 
واخصائي����ة اجلودة واملديرة 
املس����اعدة في مدرسة موضي 
العبيدي زينب االنصاري، بأن 
يتم إلزام الش����باب بالتجنيد، 
مؤكدة تأييده����ا لهذا املطلب 
ملواجهة االخط����ار اخلارجية، 
مش����يرة الى ان الكويت مرت 
بأزمة اثناء الغزو العراقي ومع 
األسف الشديد لم يكن شبابها 
مؤهال حلمل السالح والدفاع 
عن الوطن فتمت االس����تعانة 
باجليوش اخلارجية س����واء 
العربي����ة أو االجنبية، وحول 
التجني����د االلزام����ي للنس����اء 
قالت االنص����اري، نعاني في 
الكويت حاليا من ظاهرة تشّبه 
النس����اء بالرجال )البويات او 
املس����ترجالت(، موضحة ان 
اندماج هؤالء في اجليش سيزيد 
من استمرار تلك الظاهرة فالبد 
ان نفكر في كيفية القضاء على 
»البويات« بدال من املساهمة في 
تفش����ي تلك الظاهرة، مطالبة 

بعمل دراسة شاملة عن سلوك 
الفتي����ات قب����ل ان نفك����ر في 

جتنيدهم في اجليش.
من ناحيتها، قالت املستشار 
املعتمد بجامعة الكويت د.منى 
بورسلي: ان التجنيد اإللزامي 
للنساء سالح ذو حدين، فمن 
ناحية يعد خطوة في االجتاه 
الصحيح السيما ان حمل السالح 
والدفاع عن الوطن واملمتلكات 
واألرض والعرض ليس حكرا 
عل����ى الرجال فق����ط، ولنا في 
قصص التاريخ مناذج مشرفة 
منها قصص النساء في معارك 
الفجر اإلسالمي كأسماء بنت ابي 
بكر الصديق ومعارك التحرير 
من االستعمار كبطلة اجلزائر 
جميلة بوحيرد، مس����تذكرة 
قصص البطوالت اثناء االحتالل 
الكويت  الغاشم على  العراقي 
وتضحيات النساء الكويتيات 
التي كانت مثاال على الشجاعة 
وتق����دمي األرواح فداء للوطن 
املثال ال  ومنهن على س����بيل 
احلصر الشهيدة اسرار القبندي 

والشهيدة سناء الفودري.
وش����ددت بورس����لي على 
ضرورة تدريب النس����اء على 
كيفي����ة االس����تعداد للمعارك 
واحلفاظ على األرواح ملصلحة 

االهل والبلد.
الناشطة في مجال  وقالت 
امليمني  العمل اخليري سمية 
انها ال تؤيد ان يكون التجنيد 
إلزامي����ا بالنس����بة للنس����اء، 
موضحة انه يفترض ان يلزم 
الرجال بالتجنيد اما النس����اء 

فالبد ان يكون األمر اختياريا 
السيما ان التجنيد العسكري 
م����ن وجهة نظره����ا ال يتالءم 
مع طبيعة املرأة اجلس����مانية 

والنفسية والسيكولوجية.
وأكدت افراح اخلشتي انها 
ضد فكرة جتنيد النساء بصورة 
الزامية، مبينة ان قدرات املرأة 
ال تسمح لها بتحمل التدريبات 
الذكور  العسكرية على عكس 
القادرين على حتمل الصعاب 
جسمانيا ونفسيا، مضيفة ان 
نساء الكويت يقفن وقفة رجل 
واحد في احملن والصعاب واكبر 
دليل على ذلك التضحيات التي 
بذلنها اثناء االحتالل العراقي، 
فاملرأة الكويتية اخت الرجال 
وال تترد في الدفاع عن الوطن 
واالرض في وقت االزمات لكنها 
ترفض فك����رة ان يكون هناك 
امل����رأة بالتجنيد  قانون يلزم 

العسكري.
في الس����ياق ذات����ه، قالت 
املستشارة في التنمية البشرية 
خيرية دهراب انها تؤيد التجنيد 
اإللزامي للنساء مثلما تؤيد كل 
ما يخدم أهداف الدولة ومبعايير 
وتقنية عالية املستوى، مؤكدة 
ان الكويت حتتاج أبناءها من 
اجلنسني وخصوصا ان هناك 
نساء فى السلك العسكري اآلن 
وعلى أولياء األمور تبني هذا 
املقترح وبق����وة لتنمية حس 

الوطنية عند أبنائهم.
وأكدت ده����راب انه قد آن 
األوان، والوقت مناس����ب جدا 
لظهور هذا املقترح على السطح 

وتأييده ملا فيه صالح الوطن 
واملواط����ن. مضيف����ة، وكلنا 
للكوي����ت والكويت لنا، وكلنا 
في خدمة الكويت متى تطلب 
األمر، ش����اكرة »األنباء« على 
س����عيها الدائم لتوعية قرائها 
الكرام بجميع األحداث املطروحة 

على الساحة.
وذكرت املستشارة النفسية 
واالجتماعية د. هدى اجلاسر ان 
التجنيد اإللزامي للمرأة ليس 
بغريب، فمنذ أيام احلروب في 
عهد الرسول ژ شاركت املرأة 
في تضميد اجلروح وإسعاف 
املرضى وكانت تشارك بفاعلية 
ونشاط في الكثير من اجلوانب، 
وعبر التاريخ كان هناك الكثير 
الش����هيرات  العربي����ات  م����ن 
بالفروسية والقتال. متابعة، 
وم����ن هنا نفه����م أن التجنيد 
والقتال واجب ونخوة وتلبية 
ملا تدعيه املواقف والظروف، 
فف����ي الكويت م����ن املمكن أن 
التجنيد  يسّن ويطبق قانون 
اإللزامي السيما ان هناك مجاالت 
كثيره تستطيع ان تقف املرأة 
من خاللها جنبا الى جنب مع 
الرجل كاإلس����عافات األولية 
واألمور اإلدارية وملن جتد في 
نفسها الكفاءة والقدرة والطاقة 
وتس����تطيع ان حتمل السالح 
خاصة مع تقدم التكنولوجيا 
احلربية في وقتنا احلالي فلم 
تعد احلروب بالس����يف اليوم 
امنا احل����روب تتطلب عقوال 

وتركيزا.
وأضافت اجلاس����ر، اما من 

سمية امليمنيخيرية دهرابزينب االنصاريعالية املشريهدى اجلاسرجنالء النقي د. نورية اخلرافي

التجنيد اإللزامي للنساء سيكسبهن اخلبرة والقدرة على التصرف وقت األزمات

املرأة الكويتية 
ال تقل شأنًا أو 

كفاءة ووالء وحبًا 
لوطنها عن الرجل

ضرورة اإلسراع 
بسن قانون خاص 
بالتجنيد اإللزامي 
للنساء وإصداره 
في أقرب وقت

كبار القيادات في 
اجليوش العاملية 

من النساء

التجنيد ال يقتصر 
على حمل السالح 

فقط

نعيش في عالم 
مضطرب يتميز 
بفوضى السالح 

واجلماعات 
اإلرهابية وال بد أن 

تتأهب الشعوب 
ملواجهة تلك 

املخاطر

ال بد أن يرتقي 
املجتمع بتفكيره 

ونظرته للمرأة 
في العديد من 

املوضوعات 
والقضايا 

املجتمعية

ضرورة توفير طاقم 
عسكري من 

السيدات ذوات 
الكفاءة العسكرية 

لتدريب الفتيات

جراح اسامةعبدالرحمن الشمريعبداهلل السعيد

أكدوا أنها من املمكن أن تشارك في األعمال اإلدارية أو التمريض فقط داخل اجليش

للرجال كلمة: طبيعة املرأة ال تالئم العمل العسكري

وكينونتها، مستغربا ممن 
الدفاع  يريد م���ن النس���اء 

عن الرج���ال اثناء احلروب 
املرأة  ان  واملعارك، مبين���ا 
من املمكن ان تشارك مبهنة 
او  التمريض ف���ي اجليش 
العمل االداري ولكن ال حتمل 
سالحا وتشارك في معارك 

امام رجال من العدو.
وبضحك���ة ف���ي بداية 
حديثه، قال جراح أس���امة: 
»ال اعتقد ان هناك رجال عاقال 
على كوكب األرض يس���مح 
ألخت���ه او زوجته او ابنته 
ان جتند ف���ي اجليش فهذا 
األمر غير معقول بأي حال 

من األحوال«.
تشويهها من خالل وضعها 
في اطار ال يتالءم مع طبيعتها 

اما الرجال فكان لهم رأي 
مختلف ف���ي فكرة التجنيد 
اإللزامي للنساء، حيث قال 
الس���عيد، ال اؤيد  عبداهلل 
التجني���د االلزامي  فك���رة 
للنس���اء ولكن أؤيد عملهن 
باجليش في العمل االداري، 
موضحا ان املرأة لن تكون 
قادرة نظرا لطبيعتها التي 
خلقها عليها اهلل عز وجل ال 
حمل السالح وخوض املعارك 

واحلروب.
م���ن جانب���ه، أوض���ح 
عبدالرحمن الشمري ان اهلل 
عز وجل أكرم املرأة رافضا 

مجندة سابقة في اجليش األميركي بالكويت: 
حياة اجلنديات صعبة بكل املقاييس

حتدثت »األنباء« مع سيدة أميركية تدعى أجنيال سميث 
واملعروفة حاليا باسم »ملكة« بعد ان اعلنت اسالمها، حيث 
اوضحت انها كانت تعمل في اجليش األميركي في الكويت 
لفترة ما وكانت تشاهد عن كثب حياة اجلنديات في اجليش، 
الفتة الى ان مش����اركة املرأة في اجليش كممرضة او ادارية 
ال يسبب لها أدنى مشكلة اما ان تكون مجندة عسكريا فهذا 
األمر يتنافى مع طبيعة املرأة. وأضافت ملكة: »قبل ان اشهر 
إس����المي كان يتردد كثيرا ان املسلمني إرهابيني فرغبت في 
معرفة اإلس����الم عن قرب ومعرفة س����بب ظهور اجلماعات 
االرهابية ولكني عندما تعمقت في الدين اإلسالمي أحببته 

كثيرا وأعلنت اسالمي متحدية كل الظروف«.
وتابعت، وعندما أس����لمت قررت اخلروج من العمل في 
اجليش السيما ان اإلسالم كرم املرأة وحماها وعملت كمدرسة 
لغة اجنليزية في احدى املدارس، مؤكدة ان حياة اجلنديات 

اجنيال سميثصعبة بكل املقاييس.

التجنيد اإللزامي للنساء.. السالح في األيدي الناعمة
سيدات ل� »األنباء«: يكسب املرأة القدرة على التصرف خالل األزمات.. وأخريات: من األفضل أن يكون اختيارياً وليس إجبارياً


