
في هذا العدد

االجرامية  العصابات  الصهيوين واملتطرف، ويف تعقب  بوجهيه  االرهاب،  االمنية يف مواجهة  املؤسسات  به  تقوم  ما 
وتجار املخدرات ومروجيها، كلها امور تندرج ضمن الواجبات ووفاء للقسم وليس منة من احد. لكن مفهوم االمن 
الدول ومفهومها  مل يعد مجرد اجراءات عسكرية تقنية محضة. ذلك ان مفهوم االمن واالمان تحّول بفعل تطور 
العرصي، اىل قضية مجتمعية تتعلق بقدرة الدول عىل تنفيذ برامج تنموية تبدأ باالقتصاد واالجتامع والسياسة وال 
تنتهي فقط بالثقافة والرتبية. مبعنى ادق، فان االمن اىل كونه يشمل التقنيات واملعدات وانشطة ميدانية، فانه يعني 

التنمية بكل مظاهرها، التي من دونها ال ميكن االمن مبعناه املجرد ان يصمد طويال.
ترأس لبنان الشهر املايض القمة العربية االقتصادية التنموية وصدر عنها قرارات، يأمل اللبنانيون ان تصب يف خانة 
دعم  لبنان، عىل اعتبار ان االمن االقتصادي رضورة يجب التوقف عندها، كونها ال تحتمل ترف املراوغة او املداورة 
حول وضع اقتصادي داخيل، يجمع الخرباء انه يزداد تراجعا السباب عدة، لكن اهمها غياب املبادرات االقتصادية 
العمل. صار  العاطلني عن  واتساع رقعة  والتضخم،  البطالة  وارتفاع معدالت  االهرتاء،  القادرة عىل وقف  الداخلية 
توجيه السياسات واالسرتاتيجيات نحو معالجة التحديات االقتصادية حاجة اساسية تزداد املطالبة بها يوما بعد يوم، 
اذا ما اخذنا يف االعتبار مفهوم "االمن االنساين"، كام ورد يف تقرير التنمية االقتصادية الصادر عن االمم املتحدة عام 

1994، الذي اعترب ان "تأمني امن االنسان" يستلزم تحريره من الحاجة وتحريره من الخوف. 
هذان االمران )تحرير االنسان من الحاجة وتحريره من الخوف هام العنرصان االشد رضورة لتأمني االستقرار الداخيل، 
واالهتامم باالنسان كفرد فاعل ومؤثر يف املجتمع الذي ما عادت تكفيه االطالالت االعالمية لهذه الشخصية او تلك، 
يف ظل ارتفاع نسب الترّسب املدريس، وعدد املهمشني، وجيوش املتسكعني عند نوايص الشوارع ويف املقاهي. كام انه 
ما عاد يكفي هذا االستقرار التطمينات التي ُتبث من هنا وهناك عن وجود غطاء دويل الستقرار لبنان. فهذا االمر، 
وان صح، يعيب اللبنانيني ـ حكاما ومحكومني ـ اىل كونه يشكل ثغرة اضافية يف جسم االستقرار اللبناين، ويقطع بأن 

اللبنانيني ليسوا قادرين عىل ادارة شؤونهم من خارج وصاية عليهم.
االمن االقتصادي الذي يعني بوضوح شديد انه القدرة عىل توفري حاجات االنسان من مأكل ومرشب وطبابة وتعليم 
عرب دخل ينتجه من عمله، يبدو انه مشكلة جدية جدا، كام انه ال يقل خطورة عام يواجه لبنان من تحديات امنية 
محضة عند الحدود مع فلسطني املحتلة يف مواجهة الكيان الصهيوين، وعند الحدود الرشقية من "احتامالت" للهجامت 
االرهابية التي احبط االمن العام احد اهم خالياها اخريا، وكذلك يف الداخل يف مواجهة عصابات الرسقة والجرمية 

املنظمة يف مجال املخدرات رواجا وتعاطيا وعىل مستوى لبنان ككل.
كل هذا يحصل بينام التدفقات املالية يف حال تراجع، واالستثامرات االجنبية تكاد تكون مختفية، ورصاخ اصحاب 
املصانع يصم االذان بالدعوة اىل حامية هذا القطاع. االسوأ تدين الطلب عىل االيدي العاملة اللبنانية بسبب املنافسة 
غري املرشوعة التي سببتها االعداد الضخمة للنازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني، وكالهام ضحايا عنف. لكن عدم 
التنبه الشديد اىل هذا االمر سيضع البلد عىل خط من التوترات التي ال تحمد عقباها، والتي قد تأيت عىل الجميع من 

دون استثناء. حينها لن يقوى االمن مبعناه املجرد عىل ضبط االمور.
يجب عدم التسرت عىل املعادلة الطبيعية بني االمن واالقتصاد، ال بل من الواجب البوح بها ومناقشتها بجدية 

ورصانة من جانب سائر املعنيني به، ومن دون مزايدات.

"االمن العام"

بني األمن واالقتصاد


