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ساهمت العوملة وما رافقها من ثورة علمية يف التعمق يف كل اختصاص علمي تقليدي، واستحداث الكثري من الفروع التي تنضوي 
تحت سقفه، ليصبح كل منها مثابة اختصاص مستقل. هذا الواقع ينطبق عىل علم االمن الذي كان مقترصا عىل االمن العسكري، 

فبات يضم انواعا اخرى كاالمن القومي، السيايس، االقتصادي، السيرباين، وكذلك االجتامعي

قضّية
إرتفاع نسب الفقر والبطالة والغالء أخطار تهّدده

األمن االجتماعي جزٌء من اإلستقرار العام

التي  االجتامعي  االمن  ملفات  من  بأي  تعنى   -
االقتصاد،  كوزارات  صالحياتها،  ضمن  تدخل 
العمل، الشؤون االجتامعية، وما اىل هنالك، تكون 
ايضا بحسب الدستور والقوانني مسؤولة بشكل 

مبارش من الناحية القانونية.

وطنيا
ان االنتامء الوطني وحب الوطن الذي يشكل 
كل  يدفعان  االوالد،  ومستقبل  االجداد  ارض 
يف  تلقائيا  وطنه  مساعدة  محاولة  اىل  مواطن 
اي حرب عسكرية يتعرض اليها، او يف اي ازمة 
منها.  يعاين  صحية  او  اجتامعية  او  اقتصادية 
الوطني،  االنتامء  تحت سقف  انه  يعني  هذا 
حامية  مسؤولية  القانون،  عن  النظر  وبغض 
وسواها  الفقراء  كمساعدة  االجتامعي،  االمن 
تعد  واستعرضناها،  سبق  التي  االوضاع  من 
اجتامعيا ووطنيا مثابة مسؤولية وطنية جامعية 
تقع عىل عاتق كل االفراد والقوى االجتامعية 
وقدراته.  امكاناته  بحسب  كل  الوطن،  ضمن 
واذا كانت نتائج الجهد الفردي محدودة، فان 
جهود القوى االجتامعية املنظمة، كالتجمعات 
او  التجارية  انواعها  مبختلف  االقتصادية 
وسواها،  الزراعية  او  الصناعية  او  املرصفية 
جمعيات املجتمع املدين، املدارس والجامعات، 
او  املدنية  الرسمية  املؤسسات  من  مبادرات 
العسكرية واالمنية،  كل منها بحسب قدراته، 
من شأنه ان يحدث فرقا مهام يف املجتمع. هذا 
ما قامت وتقوم به املديرية العامة لالمن العام 
منذ مدة، عىل صعد انسانية ورسمية عدة ويف 

مجاالت متنوعة.

عموم الناس عىل اختالف اعامرهم، السيام بشكل 
خاص وبنسبة اكرب لدى املراهقني الذين ال ميلكون 
بشكل  االمور  لتحليل  كافية  وخربة  عقلية  قدرة 
منطقي، وبكل خلفياتها السياسية او االقتصادية 
التي قد يكون بعضها خبيثا. هذا االمر قد يدفعهم 
اىل التعبري عن النفور والحقد الذي اختزنوه بطرق 
عدائية تصل حد االجرام. استطرادا، قد يجعلهم 
ذلك مستعدين ضمنا للتجاوب مع اي حالة عامة 
تتصف بالعداء تجاه اي جهة تم تحريضهم ضدها.  

تحذير ومبادرات
العام  لالمن  العامة  واملديرية  ثالث سنوات  منذ 
حول  واالعالم،  العلن  يف  الخطر،  ناقوس  تدق 
يصبح  يكاد  الذي  الفساد  آفة  تفيش  مخاطر 
عىل  متفوقا  او  موازيا  الدولة،  عىل  بانعكاساته 
خطر االرهابيني االرسائييل والتكفريي معا، كونه 
كام  واجتامعي.  اقتصادي  انهيار  اىل  يؤدي  قد 
انها تحذر ايضا منذ ما يقارب سنة ونصف سنة، 
من ان االمن االجتامعي يف خطر كبري ويجب ان 
يتحمل كل مسؤول مسؤولياته ألن االمر ال يحتمل 
اي تأجيل. عىل الرغم من كل ذلك، اصبحنا اليوم 
ذلك،  كل  موازاة  يف  الجميع.  يعرفه  واقع  امام 
قامت وتقوم املديرية العامة لالمن العام منذ ما 
االجتامعية  املبادرات  من  بالعديد  السنة  يقارب 
التي تهدف اىل تعزيز االمن االجتامعي مبختلف 
وجوهه، كقيامها بتوزيع االف الحصص الغذائية 
عىل عائالت فقرية يف مختلف املحافظات. كذلك 
جائحة  من  للوقاية  طبية  ادوات  بتوزيع  قامت 
كورونا، بالتعاون مع منظامت وجمعيات مجتمع 
اشهر  منذ  واستحدثت  ومحلية،  دولية  مدين 
املضاربة  عمليات  ملكافحة  عمليات  غرفة  عدة 
وتقوم  قامت،  الدوالر. كام  مقابل  اللرية يف  عىل 
مخيامت  تعقيم  عملية  مبواكبة  متكرر،  بشكل 
املحافظات،  كل  يف  املنرشة  السوريني  الوافدين 
حامية لهم ولسكان املناطق املحيطة، اضافة اىل 
االرشاف عىل مراقبة عملية توزيع وتسلم اصحاب 
الصهاريج مادة املازوت من منشات النفط. كل 
امكاناتها  قدر  عىل  الحد،  محاولة  بهدف  ذلك 
مختلف  من  القانونية،  وصالحياتها  املادية 
املخاطر االجتامعية التي تهدد االمن االجتامعي، 
وتستدعي اجراءات عاجلة عىل اعىل املستويات 

منعا من الوصول اىل واقع اصعب.

لكل نوع من االنواع الحديثة لالمن جهة او جهات 
معنية، يقوم قانون بحاميته ضمن الدولة. فاالمن 
العسكري واالمني من مسؤولية املؤسسات االمنية 
كمكافحة  االجتامعي،  االمن  اما  اسايس.  بشكل 
االجتامعية  االوضاع  من  وسواها  البطالة،  الفقر، 
الصعبة، فيدخل قانونا، يف كل الدول تقريبا، ضمن 
مسؤولية السلطات الدستورية العليا، كام سنبني 

الحقا. 
ما هو تعريف االمن االجتامعي؟ ما هي الوقائع 
التي تؤرش اىل ضعفه او تقهقره؟ من هي الجهات 
هي  ما  االزمات؟  وحل  بحاميته  قانونيا  املعنية 
عدم  او  تأخر  جراء  من  تنتج  قد  التي  االخطار 
املعالجة؟ واي دور تقوم به املديرية العامة لالمن 

العام يف هذا السياق؟

التعريف
وموحد  واحد  تعريف  يوجد  ال  اليوم،  حتى   
العلوم  وفقهاء  االمنية  املدارس  مختلف  بني 
باالمن االجتامعي.  العسكرية واالمنية ملا يعرف 
بعض النظريات ركزت يف تعريفها له عىل جانب 
كاعتباره  االجتامعية،  الحياة  جوانب  من  واحد 
مجرد شعور جامعة معينة بالطأمنينة واالستقرار 
عىل  مقترصا  اعتباره  او  مثال،  اليومية  حياتها  يف 
مجرد عدم وجود حروب تهدد االنسان وسالمته، 
وسواها من التعريفات املامثلة. غري ان التعريف 
االكرث تأييدا من القسم االكرب من علامء وفقهاء 
ملختلف  بشموليته  يتميز  االجتامع  وعلم  االمن 
"االمن  االيت:  وهو  االجتامعية  الحياة  جوانب 
االجتامعي يف مفهومه العام يشمل كل النواحي 
املعارص،  االنسان  تهم  التي  االجتامعية  الحياتية 
كاالكتفاء املعييش واالقتصادي، االستقرار النفيس. 
توفر الخدمات االساسية من طبابة وتعليم بحيث 
العمل  فرص  توفر  والحاجة.  بالعوز  يشعر  ال 
البطالة.  حال  واملادية يف  االجتامعية  والتأمينات 

الفكر الجرمي
كل الجهات االجتامعية التي لها تأثري، مبارش او 
غري مبارش عىل فكر االنسان، تعد معنية بتأدية 
دور ايجايب يساهم يف الوقاية من وصوله اىل حالة 
االقدام عىل ارتكاب افعال جرمية. من ابرز تلك 

الجهات واهمها، نذكر عىل سبيل املثال:
- اوال: االرسة، التي تعترب الخلية االنسانية االوىل 
التي يرتىب يف كنفها الفرد ويكتسب منها عاداتها 
االول  االساس  تشكل  والتي  وثقافتها،  وتقاليدها 
واملتامسكة،  السليمة  فالعائلة  شخصيته.  لبناء 
ابنائها من رفاق السوء  والتي تسهر عىل حامية 
وسائل  انواع  مختلف  ومخاطر  ارضار  من  او 
التواصل االجتامعي االفرتايض، تريب اجياال قوية، 
بعيدا من الجرمية. اما العائلة املفككة او املهملة، 
فتكون مثابة ارض خصبة، كام تؤكد االحصاءات 
ابنائها  النحراف  واالمنية،  والنفسية  االجتامعية 

نحو االجرام. 
ثانيا: املدرسة والجامعة، اذ انه بقدر ما تساهم 
كل منها يف تثقيف التلميذ او الطالب وتوعيته، 
وكذلك يف العمل عىل بناء شخصيته بشكل سليم 
ومتوازن، بقدر ما تحصنه فكريا ونفسيا واخالقيا 
اي  يف  واالجرام  العنف  اىل  لجوئه  احتامل  ضد 

ظرف كان.
كبريا  اصبح  دورها  ان  مبا  االعالم،  وسائل  ثالثا:   -
تفيش  فرتة  خالل  بخاصة  الحايل،  عرصنا  يف  جدا 
والشباب  االوالد  اكرث  كورونا حيث مييض  جائحة 
وسائل  انواع  مختلف  متابعة  يف  اوقاتهم  معظم 
االعالم. قيام بعض وسائل االعالم ببث برامج مليئة 
يؤدي  واملذهبي،  والطائفي  السيايس  بالتحريض 
لدى  احتقان وتشنج وكره وحقد  اىل حالة  حتام 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

املساواة  من  مقبول  بحد  شعوره  اىل  اضافة 
والعدالة يف املجتمع".

اسسه
حامية  ان  التعريف،  هذا  من  بوضوح  يستدل 
املجتمع من آفات الفقر والعوز، البطالة، الشعور 
فقدان  بالخوف،  الشعور  والالمساواة،  بالظلم 
القدرة عىل التعلم وعىل الطبابة وما يشبهها من 
عليها  يقوم  التي  االسس  هي  اجتامعية  اوضاع 
االمن االجتامعي. مبعنى آخر، كلام تفشت مثل 
تلك الحاالت واالوضاع يف مجتمع ما يصبح آمنه 
اشكال مثل ذاك  االجتامعي يف خطر.  فام هي 

الخطر وانواعه او تلك املخاطر؟

املخاطر
يجمع علامء االمن واالجتامع والنفس والسياسة 
عىل ان الخلل او التدهور يف االمن االجتامعي قد 

تنتج منه ثالثة انواع من املخاطر:
وتكاثرها، السيام وبشكل  الفردية  الجرائم  - منو 
خاص الرسقة، القتل او االعتداء مبختلف اشكاله 
الجرائم  االحتيال،  اسايس،  بشكل  الرسقة  بهدف 
االرهابية،  االعتداء عىل كل شخص او يشء يرمز 
املخدرات  تعاطي  وكذلك  الحاكمة.  السلطة  اىل 
وغريها من اآلفات، كنوع من الهروب النفيس من 

الواقع الصعب الذي يعيشه الفرد. 
- منو ومتدد التطرف والفكر االرهايب.  فكام تشري 
معظم  ان  واالجتامعية  االمنية  االحصاءات  كل 
االرهابية  الشبكات  اىل  ينتمون  الذين  االشخاص 
بالفقر،  تتميز  التي  املجتمعات  ابناء  من  هم 
الجهل، البطالة، الخ. استطرادا، تؤكد االحصاءات 
ايضا، ان معظم الشبكات االرهابية املنظمة تركز 
بشكل اسايس عىل مثل تلك املجتمعات يف عملية 
ارضا خصبة وسهلة  كونها تشكل  االفراد،  تجنيد 

ورسيعة للتجنيد.

- احتامل سعي مجموعات عديدة ضمن املجتمع، 
او استعدادها ضمنا للتعامل مع اي جهة خارجية 
كل  او  احد  تحقيق  بهدف  اجنبية،  دولة  او 
بأي  املال  عىل  الحصول  االتية:  الثالثة  االهداف 
اجنبية  دولة  مع  التعامل  وان عرب  كانت  وسيلة 
عىل حساب الوطن، االنتقام من السلطة الحاكمة 
باي وسائل ممكنة، محاولة تغيري الواقع او النظام 
برمته. مثل ذاك الواقع يفتح شهية كل الجهات 
الخارجية نحو استثامر هذا الواقع الهش تحقيقا 
كاالبعاد  االهداف،  املتنوعة  واجنداتها  ملصالحها 

االقتصادية، السياسية، االمنية، الدينية، وغريها. 

املسؤوليات
االمن  حامية  عن  املسؤولة  الجهات  تنقسم 
جرائم  حصول  اىل  يتطور  ان  قبل  االجتامعي، 
او  االمني  االمن  اطار  ضمن  انذاك  ويدخل 
العسكري الذي هو من صالحية الضابطة العدلية 
املسؤولة  الجهات  فئات:  ثالث  اىل  والقضاء، 
املسؤولة  الجهات  والقانون،  الدستور  بحسب 
اجتامعيا ووطنيا اي بشكل معنوي انقاذا للوطن، 
والجهات املعنية بالوقاية من نشوء او متدد الفكر 

الجرمي. وهي كااليت:  

قانونا
الدول  من  دولة  اي  يف  انه  القول،  البديهي  من 
تسمياتها  تكن  ايا  التنفيذية،  السلطة  تكون 
قانونا  املسؤولة  هي  اشخاصها،  او  اشكالها  او 
كل  يف  القرار  اتخاذ  صعيد  عىل  مبارش  بشكل 
كام  وسواها.  واالقتصادية  االجتامعية  املجاالت 
بشكل  مسؤولة  ايضا  الترشيعية  السلطة  تكون 
غري مبارش عىل صعيد سّن قوانني تتيح للسلطة 
تتطلب  معينة  عامة  سياسات  تنفيذ  التنفيذية 
ان  استطرادا،  املثال.  قوانني محددة، عىل سبيل 
التنفيذية  السلطة  تتبع  والوزارات   - وزارة  كل 

الفقر والجهل والبطالة ارض خصبة للتطرف ومنو االرهاب.


