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Abstract

امل�ستخل�ص

The Corona pandemic has had major effects and repercussions
on the state of national and international security, after the
outbreak of the virus and the escalation of infections and deaths
in most parts of the world. This is in addition to the fear and terror
that this deadly pandemic has caused and its threat to security
and health. The world has imposed health quarantine measures
and stopped movement and closed borders. The police have
also found themselves bound by new security responsibilities,
and the epidemic has prompted many countries of the world to
review additional legislation to protect public health and punish
quarantine violators. This study deals with the Corona pandemic
from the point of view of security during crises and disasters. It
studies the negative security-related, social, and psychological
effects on societies caused by the spread of Corona, in
addition to post-quarantine pressures. It examines some related
phenomena including stigma (STIGMA) and the phenomenon
of collective behavior addressed by social psychologists and
behavioral scientists: Corona hysteria was manifested in the case
of unjustified panic and the irrational behaviors that pervaded
the markets with the spread of the virus. The Corona pandemic
struck our societies and led to a change in many social behaviors.
The study led to a number of recommendations related to
aspects of health, the security of society, psychology, and law.
Recommendations also include encouraging social responsibility

�ألقت جائحة كورونا ب�آثارها وتداعياتها الثقيلة على حالة الأمن
 بعد تف�شي الفريو�س وت�صاعد �أعداد الإ�صابات والوفيات،الوطني والدويل
 وما �صاحب انت�شار هذا الوباء الفتاك من خوف،يف معظم �أنحاء العامل
 وتهديد للأمن وال�صحة؛ �إذ �أقدمت دول العامل على فر�ض احلجر،ورعب
 كما وجدت �أجهزة ال�شرطة.ال�صحي ووقف حركة النقل و�إغالق احلدود
 ودفع الوباء كث ًريا من دول العامل،نف�سها ملزمة مب�س�ؤوليات �أمنية جديدة
�إىل �إ�صدار ت�شريعات �إ�ضافية حلماية ال�صحة العامة ومعاقبة منتهكي
 وتتناول الدرا�سة جائحة كورونا من وجهة نظر �أمن.احلجر ال�صحي
 ودرا�سة الآثار ال�سلبية من �أمنية واجتماعية ونف�سية،الأزمات والكوارث
النت�شار كورونا على املجتمعات و�ضغوطات ما بعد احلجر ال�صحي وتدر�س
) وظاهرةSTIGMA(  ومنها ظاهرة الو�صمة،بع�ض الظواهر ذات ال�صلة
ال�سلوك اجلمعي التي تناولها علماء النف�س االجتماعي وعلماء ال�سلوك؛
 وال�سلوكيات، يف حالة الفزع غري املربر،حيث جت�سدت ه�سترييا كورونا
 لقد ع�صفت جائحة. مع انت�شار الفريو�س،غري الر�شيدة التي عمت الأ�سواق
.كورونا مبجتمعاتنا و�أدت �إىل تعديل يف العديد من ال�سلوكيات االجتماعية
وانتهت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات تتناول اجلوانب ال�صحية والأمنية
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 236الأمن ال�شامل يف مواجهة الأزمات والكوارث جائحة كورونا
ً

واملجتمعية والنف�سية والقانونية ،وت�شجيع امل�س�ؤولية املجتمعية يف مواجهة
تبعات هذه اجلائحة ،وحتديث الت�شريعات املت�صلة بالأمن ال�صحي ،وتعزيز
التعاون الأمني العربي ،و�أهمية مراجعة �أجهزة ال�شرطة خلطط الطوارئ
ملواجهة الكارثة ،و�أهمية �إيجاد وعي جمتمعي �شامل يف مواجهة الأزمات.

to face the repercussions of this pandemic, updating legislation
related to health security, enhancing Arab security cooperation,
and stressing the importance of a review by the police services
of emergency plans to face this disaster and the importance of
creating a comprehensive community awareness in the face of
crises.

 .1المقدمة

الأمن والطم�أنينة يف املجتمع .وقد دعا �أبو الأنبياء �إبراهيم عليه
ال�سالم ربه بالأمن قبل الرزق ،كما ورد يف القر�آن الكرمي﴿ :ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ (البقرة)126 :
ومل َيعد الأمن يف املجتمع املعا�صر مق�صو ًرا على ما تبذله �أجهزة
ال�شرطة والعدالة اجلنائية من جهد مهني روتيني وعمل وظيفي ،بل
باتت احلاجة ما�سة �إىل ت�ضافر جهود خمتلف هيئات و�شرائح املجتمع
وم�ؤ�س�سات ال�ضبط االجتماعي فيه لرت�سيخ القاعدة الأمنية من خالل
حتقيق �شعار «الأمن ال�شامل» ،و»الأمن للجميع وم�س�ؤولية اجلميع» ،وبذل
اجلهود ملنع وقوع اجلرمية من خالل تفويت الفر�ص الرتكابها ،و�ضبط
اخلارجني على القانون ،وتنمية عوامل الرف�ض املجتمعي للجرمية،
وت�أكيد حقيقة �أن الوقاية خري من العالج (امل�شهداين.)2002 ،
والأمن هو احلاجة لال�ستقرار واحلرية وعدم ال�شعور باخلوف
من خالل توفري احلماية الكافية للأفراد من �أي خطر يهدد �أمنهم
و�سالمتهم ال�شخ�صية (�أدري( )2012 ،العوجي .)2015 ،وتناق�ش
هذه الدرا�سة م�شكلة انت�شار فريو�س كورونا باعتباره تهديدً ا للأمن
العام ال�شامل و�آثاره االجتماعية والنف�سية وال�صحية على حالة الأمن
العام.

وحتد حقيقي ملدى قدرته
لقد وجد العامل نف�سه اليوم يف اختبار ٍ
على مواجهة كارثة جائحة كورونا ،التي ع�صفت بجميع الدول ،كبريها
و�صغريها يف �آن م ًعا ،وباتت تهدد حياة ومعي�شة و�أمن املاليني من الب�شر،
وتنذر ب�أزمة اقت�صادية عاملية قد ت�ستمر ل�سنوات طوال ،والوطن العربي
لي�س مبن�أى عن خطر جائحة كورونا وتداعياته ال�صحية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،والأمنية � ً
أي�ضا .فعلى الرغم من حتقيق العديد من البلدان
العربية �إجنازات م�شهودة وملمو�سة فيما يخ�ص �إجناز �أهداف التنمية
امل�ستدامة خالل العقدين الأخريين ،وبالرغم من �إ�صدار ت�شريعات
حديثة وت�أ�سي�س هيئات لإدارة الأزمة وتعزيز تدابري احلد من الأخطار،
واالهتمام بالأمن البيئي ،للتخفيف من ت�أثريات التغري املناخي والتك ّيف
معه ،ف�إن فريو�س كورونا باغت احلكومات العربية ،ودفع بها �إىل
اتخاذ �إجراءات طارئة ملنع انت�شار الفريو�س ،والتخفيف من الأ�ضرار
االقت�صادية الناجمة عن توقف ال�سياحة وال�صادرات والقطاع الإنتاجي
واخلدماتي (�أبو �سويرح.)2020 ،
ون�سعى من خالل هذه الدرا�سة �إىل مناق�شة تداعيات انت�شار
وباء كورونا ( )COVID-19على حالة الأمن العام ،وما ا�ستلزمه من
�إجراءات وقائية �صارمة ،مت�س الأمن العام مبختلف �أنواعه وبالأخ�ص
الأمن ال�صحي واالجتماعي والنف�سي واجلنائي ،وما طر�أ على �أجهزة
ال�شرطة والأمن من �أعباء م�ضافة لواجباتها التقليدية اقت�ضتها
ظروف جمابهة هذا الوباء الفتاك ،للحفاظ على الأمنً ،
ف�ضل
عن اقت�ضائه تدخالت ت�شريعية يف العديد من دول العامل لتعديل
ت�شريعات قائمة �أو �إ�صدار ت�شريعات جديدة لأجل جمابهة هذا الوباء.
الأمن مطلب �إن�ساين

الأمن حاجة �أ�سا�سية الغنى عنها لتطور احلياة ودميومتها،
فالأمن مطلب �إن�ساين قائم بالفطرة ،بل يتقدم على كل ما �سواه من
احلاجات الأ�سا�سية الإن�سانية ،فهو �ضرورة حياتية للب�شر ارتبطت
بوجودهم منذ الأزل ،وحاجة جمتمعية ال غنى للنا�س عنها يف
ممار�سة �ش�ؤون حياتهم ومداومة �أن�شطتهم وفعالياتهم.
ويع ّد الأمن من �أهم عوامل النماء والتطور والتقدم يف جميع
البلدان ،فال تنمية وال ازدهار وال بناء� ،أ ًّيا كان نوعه ،بدون توافر
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م�شكلة الدرا�سة

يف  11مار�س � ،2020أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أنَّ ّ
تف�شي
مر�ض « COVID-19الناجت عن فريو�س «كورونا» امل�ستجد الذي
ظهر للمرة الأوىل يف دي�سمرب  2019يف مدينة ووهان ال�صينية قد
بلغ م�ستوى «اجلائحة»� ،أو الوباء العاملي .ودعت املنظمة خالل م�ؤمتر
�صحفي ملديرها العام بتاريخ  11مار�س  2020احلكومات �إىل اتخاذ
خطوات عاجلة و�أكرث �صرامة لوقف انت�شار الفريو�س ،معللة ذلك
تباعا
مبخاوف ب�ش�أن امل�ستويات املقلقة لالنت�شار و�شدّته .وقد ت�صاعد ً
ً
ملحوظا يف ال�شارع
اخلوف والتوتر املرتبطني بفريو�س كورونا ،وبات
ويف ن�شرات الأخبار ويف و�سائل التوا�صل االجتماعي واملحادثات
اجلماعية؛ حيث الكثريون قلقون وعاجزون عن ا�ستيعاب ذلك التزايد
املت�سارع يف �أعداد امل�صابني باملر�ض و�أعداد َمن ماتوا على �إثره.
وبحلول منت�صف يونيو � ،2020أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن
�سجلت حاالت �إ�صابة بفريو�س كورونا ،و�أن عدد امل�صابني
 217دولة ّ
يف جميع �أنحاء العامل جتاوز جمموعه  10ماليني م�صاب تويف منهم
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�أكرث من � 500ألف ،بينما تعافى مليونان والباقون حتت املعاجلة
يوما بعد يوم بني زيادة وانخفا�ض ح�سب
تغي ً
والأرقام ما زالت يف ّ
الدول .وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف مناق�شة تداعيات انت�شار وباء
كورونا ( )COVID-19وما ا�ستلزمه من �إجراءات وقائية �صارمة،
وتداعيات ذلك على حالة الأمن العام ،مبختلف �أنواعه ،وبالأخ�ص
الأمن ال�صحي واالجتماعي والنف�سي واجلنائي ،وما طر�أ على �أجهزة
ال�شرطة والأمن من �أعباء م�ضافة لواجباتها التقليدية اقت�ضتها
ظروف جمابهة هذا الوباء الفتاكً ،
ف�ضل عن اقت�ضائه تدخالت
ت�شريعية يف العديد من الدول العامل لتعديل ت�شريعات قائمة �أو �إ�صدار
ت�شريعات جديدة لأجل جمابهة هذا الوباء ،وما �شكله وباء كورونا من
تهديد م�ستحدث للأمن و�أكدت التداخل بني ال�صحة والأمن
�أهمية الدرا�سة

من الوا�ضح �أنّ وباء  ،COVID-19مبدى ات�ساعه وخطورته،
يرقى �إىل م�ستوى تهديد خطري لل�صحة العامة التي تعد رك ًنا مه ًّما
ربر فر�ض
من �أركان (الأمن العام) و(الأمن ال�شامل) .وميكن �أن ُي ّ
قيود على بع�ض احلقوق ،مثل تلك التي تنجم عن فر�ض احلجر
ال�صحي �أو العزل الذي يح ّد من حرية التنقل .يف الوقت نف�سه ،من
�ش�أن االهتمام الدقيق بحقوق الإن�سان) مثل عدم التمييز (ومبادئ
حقوق الإن�سان) مثل ال�شفافية واحرتام الكرامة الإن�سانية (�أن تعزز
خ�ضم اال�ضطراب احلتمي الذي يح�صل يف
اال�ستجابة الفعالة يف
ّ
�أوقات الأزمات ،واحل ّد من الأ�ضرار التي قد تنتج عن فر�ض التدابري
الف�ضفا�ضة التي ال تُراعي املعايري املذكورة �أعاله ،وهذا ما حذرت
منه منظمة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان (هيومن رايت�س ووجت
بتقريرها) حول (الأبعاد احلقوقية يف اال�ستجابة لفريو�س كورونا
امل�ستجد) 19 .مار�س .2020
ت�سا�ؤالت الدرا�سة وفر�ضياتها

تكمن ت�سا�ؤالت الدرا�سة يف الآتي :ما الأخطار التي �أحدثتها
جائحة  COVID-19يف جمال الأمن الإن�ساين يف دول العامل،
وبالأخ�ص عاملنا العربي؟ ،وما خطورتها وتهديدها للأمن مبختلف
�أبعاده و�أنواعه؟ ،وهل �أحدثت جائحة كورونا تغي ًريا يف طريقة التفكري
حول مفاهيم الأمن الأ�سا�سية وطبيعة التهديدات التي تواجه الأمن
الوطني؟ ،وما امل�س�ؤوليات واملهام امل�ضافة لأجهزة ال�شرطة يف
العامل يف مواجهة هذه اجلائحة؟ وما عالقة انت�شار فريو�س كورونا
بحركة اجلرمية يف املجتمعات؟ وهل �أثر انت�شار اجلائحة على
معدالت اجلرمية ب�أنواعها املختلفة؟ ،وما عالقة جائحة كورونا مبا
يعرف ب�أمن الأزمات والكوارث يف البعدين ال�صحي والأمني؟ وما
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االنعكا�سات النف�سية واالجتماعية لها على املجتمع؟ ،وهل ميكن
جلائحة كورونا ،بتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية� ،أن
ت�شكل فر�صة مواتية لرتميم ال�سلوك االجتماعي واملفاهيم ،وبالتايل
ترميم العالقات داخل الأ�سرة واملجتمع �أم �أن التغيري قد يكون
عك�س ًّيا؟
منهجية الدرا�سة

تعتمد الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي هو �أحد املناهج امل�ستخدمة
يف الدرا�سات العلمية واالجتماعية خا�صة ،ويعتمد على درا�سة
الظاهرة بو�صفها كما توجد يف الواقع ،ويهتم بو�صفها و�ص ًفا دقي ًقا
وبيان خ�صائ�صها ،والتعرف على الظاهرة املدرو�سة وو�ضعها يف
�إطارها ال�صحيح ،وتف�سري جميع الظروف املحيطة بها ،ومن ثم
الو�صول �إىل تف�سريات منطقية لها دالئل وبراهني متنح الباحث القدرة
على و�ضع �أطر حمددة للم�شكلة ،ويتم ا�ستخدام ذلك يف حتديد نتائج
البحث من �أجل التو�صل �إىل معاجلات وتو�صيات ومقرتحات .فاملنهج
الو�صفي �إذن يقوم على ا�ستقراء املواد العلمية التي تخدم �إ�شكالية ما
�أو ق�ضية ما وعر�ضها ً
عر�ضا مرت ًبا ترتي ًبا منهج ًّيا.

 .2اإلطار النظري للدراسة
 .1 .2تطور مفهوم األمن

لقد �سيطر مفهوم الأمن القومي (�أو الوطني) على الدرا�سات
الأمنية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتى نهاية القرن الع�شرين.
ور َّكز مفهوم الأمن القومي على التهديدات ذات الطابع الع�سكري،
وجعل الدولة هي املعني باحلماية والقائم بها يف ذات الوقت (جمموعة
من الباحثني .)2018 ،ويف ت�سعينيات القرن املا�ضي ظهرت جمموعة
من املتغريات دفعت الباحثني للرتكيز على مفهوم جديد للأمن هو
الأمن الإن�ساين .وميكن تق�سيم هذه املتغريات �إىل جمموعتني:
املجموعة الأوىل :ت�شمل ات�ساع جمال التهديدات الأمنية وظهور
�أنواع جديدة من التهديدات ،فمع نهاية احلرب الباردة وظهور
العوملة وما نتج عنها من تغري يف حياة الأفراد واملجتمعات مل يعد
التهديد مق�صو ًرا على اجلانب الع�سكري ،بل ظهرت �أنواع �أخرى من
التهديدات ،منها التغريات املناخية والإرهاب والأزمات االقت�صادية
وال�صراعات الإثنية (املو�سوعة ال�سيا�سية.)2010 ،
املجموعة الثانية :تعدد الفواعل الدولية ،فلم تعد الدولة هي
الفاعل والغاية الوحيدة للأمن ،ولكن ظهر فاعلون جدد� ،سواء على
امل�ستوى الداخلي �أو الدويل ،باتوا يهتمون بالق�ضية الأمنية .وانق�سم
الفاعلون �إىل تيارين :تيار يعمل على خ�صخ�صة الأمن و�آخر يعمل
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على �أن�سنة الأمن .ومن بني ه�ؤالء الفواعل اجلمعيات املحلية ومراكز
الأبحاث التي تهتم بالدرا�سات الأمنية .هذا على امل�ستوى الداخلي،
�أما على امل�ستوى اخلارجي فنجد امل�ؤ�س�سات الدولية� ،سواء احلكومية
�أم غري احلكومية ،كل ه�ؤالء الفواعل عملوا على تغيري مفهوم وغاية
الأمن وركزوا على �أمن الفرد باعتباره �أولوية ت�ؤدي لأمن الدولة .ومع
ذلك مل يغفلوا الدور الأ�سا�سي للدولة� ،سواء �أكانت ً
فاعل �أم معن ًيا
باحلماية.
 .2 .2مفهوم األمن الشامل

الأمن حاجة �أ�سا�سية للأفراد ،كما هو �ضرورة من �ضرورات
بناء املجتمع ،ومرتكز �أ�سا�سي من مرتكزات ت�شييد احل�ضارة ،فال
�أمن بال ا�ستقرار وال ح�ضارة بال �أمن .وال يتحقق الأمن �إال يف احلالة
التي يكون فيها العقل الفردي واحل�س اجلماعي خال ًيا من �أي �شعور
بالتهديد لل�سالمة واال�ستقرار .وقد يق�صد بالأمن � ً
أي�ضا (اال�ستقرار
والأمان والطم�أنينة التي ي�شعر بها الفرد واملجتمع ،ويف ظله ت�ستطيع
الأمة �أن تتفرغ للبناء والتطوير والتنمية يف خمتلف جماالت احلياة)
(�سعيد .)2010 ،كما �أنّ الأمن يعني ال�شعور بال�سالمة واالطمئنان،
واختفاء �أ�سباب اخلوف على حياة الإن�سان ،وما تقوم به هذه احلياة
من م�صالح ي�سعى �إىل حتقيقها ،وي�ستهدفها بطموحاته .وهناك من
يرى �أن الأمن ال�شامل م�صطلح يتعلق مبنظومة �أمنية كاملة ،وبنظم
مت�شابكة لها ترابطها الكلي وا�ستقاللها اجلزئي ونقاط االلتقاء
وااللتحام ،لأن الأمن ال�شامل ك ٌّل متّ�صل.
كما �أن احلاجة �إىل الأمن حاجة �إن�سانية متيز الإن�سان عن غريه
من الكائنات ،وت�أتي يف املرتبة التالية للحاجات البيولوجية كاملاء،
والهواء ،والطعام ،بل �إن حتقق احلاجات الأ�سا�سية قد ال يت�أتى يف
غياب �شعور الفرد بالأمن والأمان .و�إن متتع الفرد بال�صحة النف�سية
يتطلب يف جانب منه �أن ي�شعر بالأمن والأمان على حا�ضره وم�ستقبله،
و�أن ي�شعر بالود مع املحيطني به؛ حيث �إن الأمن للإن�سان قد يكون
�أهم من طعامه و�شرابه ،ومن حريته يف حياته اخلا�صة ،فقد يجوع
ويعط�ش في�صرب ،وال يرى �أن �شي ًئا فاته ،ولكنه يخاف فال يكاد يهن�أ
براحة بال ،وال يهد�أ له حال ،وقد ير�ضى �أن يجعل حريته ثم ًنا لأمنه
�إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،فيف�ضل �أن يكون عبدً ا ُم�ؤَ َّم ًنا على �أن يكون
ُح ًّرا خائ ًفا (امل�شهداين)2005 ،
ومن هنا ف�إن احلاجة �إىل توافر الأمن العام �أو ال�شامل يف خمتلف
جوانب احلياة الفردية واجلماعية باتت �ضرورية للغاية ،وحتتل مكا ًنا
بار ًزا �ضمن اهتمامات خمتلف اجلهات والقطاعات ،فال ي�ستطيع
الإن�سان مزاولة وممار�سة جمريات حياته ال�سوية �إال يف وجود الأمن
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والزما ،وعلى قدر كبري من الأهمية
الذي يعد مطل ًبا حيو ًّيا و�ضرور ًّيا ً
يف حياة الإن�سان ،فهو م�ؤ�شر مل�ستوى الر�ضا الفردي واجلماعي عن
احلياة ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأمن مبثابة املطلب ال�ضروري لنمو
احلياة االجتماعية ّ
واطراد تقدمها ،فكل ن�شاط جتاري �أو �صناعي،
وكل تقدم اقت�صادي ،بل كل ترفيه اجتماعي البد له من الأمن ك�شرط
�أ�سا�سي.
مفهوما وا�س ًعا ،ف�إنه تندرج
وملا كان مفهوم الأمن ال�شامل
ً
حتته �أنواع عديدة من املفاهيم ذات العالقة مبختلف جوانب حياة
الإن�سان واملجتمع ،فهناك الأمن الديني ،والأمن ال�سيا�سي ،والأمن
االجتماعي ،والأمن االقت�صادي ،والأمن البيئي والأمن اجلنائي،
والأمن ال�صحي ،والأمن النف�سي ،والأمن الغذائي ،والأمن الوطني،
والأمن القومي ،والأمن الداخلي ،والأمن اخلارجي ،والأمن الفكري،
وكل هذه املتطلبات الأمنية ت�شكل يف جمموعها ما ميكن �أن نطلق عليه
مفهوم (الأمن ال�شامل) (امل�شهداين.)2002 ،
 .3 .2األمن اإلنساني

ظهر مفهوم الأمن الإن�ساين �أول مرة خالل تقرير التنمية الب�شرية
عام  1994ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ويركز هذا
املفهوم على َ�صون الكرامة الب�شرية وكرامة الإن�سان ،وتلبية احتياجاته
املادية واملعنوية .ويتحقق الأمن الإن�ساين من خالل التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ،واحلكم الر�شيد ،وامل�ساواة االجتماعية و�سيادة القانون
وانعدام التهديد واخلوف ب�أ�شكاله املختلفة .وقد تب ّنى تقرير الأمم
املتحدة املذكور �سبعة �أبعاد ملفهوم الأمن الإن�ساين ،وتتمثل الأبعاد
ال�سبعة يف الآتي (:)UNDP, 2009
ـ الأمن الغذائي ويعني توفري الفر�ص املادية واملالية للح�صول على
الغذاء.
ـ الأمن ال�صحي ويعني اخللو الن�سبي من املر�ض والعدوى.
ـ الأمن البيئي ويعني احل�صول على ما يكفي من املاء ال�صحي
والهواء النظيف وال�شبكة الأر�ضية املتما�سكة.
ـ الأمن ال�شخ�صي ،ويت�ضمن الأمن من العنف والتهديدات البدنية.
ـ الأمن املجتمعي ويت�ضمن �أمن الهوية الثقافية.
ـ الأمن ال�سيا�سي ويت�ضمن حماية احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وحرياته.
كما تبنى التقرير تعري ًفا للأمن الإن�ساين .يتمثل يف حترير الب�شر
من التهديدات ال�شاملة ،وا�سعة النطاق التي متتد لفرتات طويلة
وتعر�ض حياتهم للخطر (اجلابري .)2012 ،وبالرغم من �أن هذا
املفهوم مازال قيد التطوير ،ف�إنه ال يوجد تعريف �شامل متفق عليه
ً
ارتباطا قو ًّيا بني الأمن
من قبل الباحثني� ،إال �أن هذا املفهوم يقيم

�أكرم عبد الرزاق امل�شهداين

الفردي (�أمن املواطن) والأمن ال�شامل (�أمن الوطن).
ويتج�سد الأمن الإن�ساين يف حماية كرامة الإن�سان وتلبية احتياجاته
املادية والوجدانية� ،ضمن �إطار التنمية مبفهومها ال�شامل الذي تتداخل
فيه الأبعاد الإن�سانية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
وينطلق مفهوم الأمن الإن�ساين من فكرة �أن توفري االحتياجات
الأ�سا�سية للأفراد هو �شرط �أ�سا�سي للمجتمعات ،ودون حتقيقه لن
يتحقق الأمن الوطني؛ لأنه يعني التحرر من املعاناة الإن�سانية النابعة
من الكوارث الطبيعية التي هي من �صنع الإن�سان على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والعاملية ،كما �أنه ي�شمل � ً
أي�ضا املجاالت ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
وقد ر�أى بع�ض الباحثني (�سعيد واحلرف�ش� )2010 ،أن الأمن
الإن�ساين يتطلب �إعادة النظر يف االعتبارات الأمنية من خالل الرتكيز
على بقاء الأفراد ً
بدل من الأمن املادي للدولة ،وهو يتكون من ع�شرة
�أبعاد :الأمن املادي ،الأمن النف�سي� ،أمن النوع ،الأمن االجتماعي،
الأمن االقت�صادي ،الأمن الثقايف ،الأمن الإعالمي ،الأمن البيئي،
الأمن القومي ،الأمن العاملي.
 .4 .2األمن االجتماعي

ويعني ت�أمني املجتمع من قبل �أفراده ،وعناية الدولة باملجتمع
من جميع اجلوانب ،وتوافر ثوابت قيمية و�أخالقية حتفظ التعاي�ش
االجتماعي ،وتكفل لكل فرد احرتامه وحرمته وحرمة عر�ضه وماله
ونف�سه؛ لأن انت�شار الف�ساد يعترب اخرتا ًقا �أمن ًّيا يجعل الإجرام يطغى
واجلرائم تتكاثر وامل�شكالت تتفاقم .لكن هل ميكن ت�أمني املجتمع
و�إيجاد �أمن اجتماعي حقيقي دون �أمن فكري يحفظ النا�س من
كل فكر متطرف؟ ودون �أمن اقت�صادي يحفظ لقمة العي�ش ،ويجتث
البطالة والفقر املدقع املو�صل للي�أ�س والنقمة وكل ما يعترب من �أهم
منابع اخللل واخللخلة للأمن االجتماعي ،هنا ي�أتي التفاعل والرتابط
بني الأق�سام الأمنية ويظهر ب�شكل وا�ضح ،وهنا يجب على اخلرباء يف
العلوم ذات ال�صلة �أن يبحثوا و�أن يجدوا احللول (ال�شريف،)2013 ،
(العوجي.)2012 ،
 .5 .2حاجة أجهزة الشرطة لترسيخ األمن الشامل

بات من امل�ؤكد �أن قوة ال�شرطة مهما كربت وتعاظمت �إمكاناتها
الب�شرية واملادية ،ف�إنه ي�ستحيل عليها �أن تغطي جميع �أنحاء منطقة
االخت�صا�ص اجلغرايف ،باالنت�شار الأمني الكايف ،ما مل تتحقق
�أ�سا�سيات الأمن ال�شامل يف املجتمع ،وتنمية امل�س�ؤولية املجتمعية جتاه
الأمن ،وترجمتها �إىل واقع حي وملمو�س .والأمن اليوم بات م�س�ؤولية
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جمتمعية قبل �أن يكون م�س�ؤولية �أفراد حمدودين ،و�إن جهات عديدة
يف املجتمع املعا�صر بد�أت متار�س �أدوا ًرا وقائية �أ�سا�سية وجوهرية
يف جمال الوقاية والتح�صني؛ ما ي�ستوجب على �أجهزة ال�شرطة �أن
ال تعمل منف�صلة عن �أدوار تلك اجلهات ،و�أن تعمل بكل جد من �أجل
�إ�سناد تلك اجلهود ،وتوطيد �أوا�صر العالقة والثقة والتعاون امل�شرتك،
بعيدً ا عن االنغالق املهني ،والتحيز الفئوي ،والتح�س�س غري املربر من
الآخرين ،وهذا يتطلب ت� ً
خا�صا لل�شرطة كي ت�ستوعب حقائق
أهيل ًّ
الع�صر ،و�أنها مل تعد وحدها يف امليدان ،بل ال بد من �إتاحة الفر�صة
لكل اجلهات املجتمعية الأخرى كي متار�س �أدوارها وم�س�ؤولياتها
و�أن�شطتها يف حركة الت�صدي االجتماعي لالنحراف واجلرمية.
وال بد من ت�أطري العمل املجتمعي �ضمن �إ�سرتاتيجيات موحدة،
ت�ضمن توحيد اجلهود وعدم ت�شتتها ،وكذلك �ضمن هياكل تن�سيقية
فاعلة ،على �شكل هيئات ،وجلان ،وجمعيات ،ومنظمات ،ت�ؤمن تبادل
اخلربة والر�أي واملعلومات ،وتهيئ الأجواء احليوية الفاعلة خلطة
مربجما
وطنية �شاملة للوقاية من اجلرمية حتى يكون العمل منهج ًّيا
ً
ً
وخمططا ي�ضمن توحيد اجلهود وفاعليتها وجدواها ودميومتها .وهنا
ال بد لل�شرطة �أن تكون هي �صاحبة املبادرة ولولب التن�سيق وحموره؛
لكونها الطرف امل�ستفيد من كل تلك اجلهود ،واملغذي الأول باملعلومات
والبيانات عن الواقع الأمني وحركة اجتاهات اجلرمية يف املجتمع،
مع الأخذ ب�آراء ومعلومات اجلهات الأخرى ،انطال ًقا من حقيقة �أن
ال�شرطة ال ميكنها �أن تعلم بكل �شيء يحدث يف املجتمع ،فهناك ن�سبة
كبرية من الوقائع والأحداث االنحرافية ورمبا الإجرامية ال ت�صل
(جم�سات) اجتماعية
�إىل علم ال�شرطة ،لذلك فال�شرطة بحاجة �إىل
ّ
تُغذيها باملعلومات والأفكار واحلقائق (امل�شهداين.)2018 ،
لقد تط َّور مفهوم الأمن ال�شامل ومل يعد مق�صو ًرا على رجل الأمن
فقط ،بل تعداه لي�شمل كل مواطنً ،
ف�ضل عن املجتمع املدين بهذه
املنظومة ل�ضمان جتاوز التحديات وحتقيق امل�صلحة والغاية الوطنية
العليا يف احلفاظ على �أمن وا�ستقرار املجتمع والبالد التي تواجه خمتلف
التحديات ،وعلى ر�أ�سها التحدي الأمني ،مع التطور امل�ستمر يف قدرات
و�إمكانات �أجهزة الأمن العربية ،وجميع الأجهزة الأمنية يف خمتلف
املجاالت ،و�إحداث التغيري الدائم يف العمل ال�شرطي والأمني ومواكبة
اجلرمية ومالحقتها ب�أحدث الأ�ساليب العملية والتكنولوجية احلديثة،
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�شرطية والأمنية للمواطن واملجتمع.
�إن �أجهزة وم�ؤ�س�سات الأمن باتت اليوم �أكرث حاجة للتطور
ومواكبة م�ستجدات الع�صر ومتطلبات العمل ال�شرطي احلديث،
وترجمة وتر�سيخ مفهوم الأمن ال�شامل الذي يرتكز على حماور �أمنية
و�شرطية و�إن�سانية وجمتمعية ،يف �أطر ت�شريعية حتقق �سيادة القانون،
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وحتفظ هيبة الدولة ،وي�شرتك من خاللها املواطن ورجل الأمن جن ًبا
�إىل جنب يف املنظومة ال�شرطية واملجتمعية ،لتحقيق امل�صلحة والغاية
الوطنية العليا يف احلفاظ على �أمن املجتمع وا�ستقراره من خالل
مكافحة اجلرمية و�ضبطها ومنع وقوعها( .امل�شهداين )2005 ،ولقد
باتَ �إ�شراك املواطن بالعملية الأمنية يف �إطار املحور املجتمعي ،جز ًءا
رئي�سا ومه ًّما من خطط عمل الإدارات والوحدات ال�شرطية.
ً
 .6 .2أمن األزمات والكوارث

الكارثة هي حدث مفاجئ غال ًبا ما يكون بفعل الطبيعة ،و�أحيا ًنا
بفعل الإن�سان ،وتعرف الكارثة كذلك ب�أنها :ا�ضطراب م�أ�ساوي مفاجئ
يف حياة جمتمع ما ،يقع مبنذرات ب�سيطة �أو بدون �إنذار ،ويت�سبب �أو
يهدد بوفاة �أو �إ�صابات خطرية �أو ت�شريد �أعداد كبرية من �أفراد هذا
املجتمع تفوق قدرة و�إمكانات �أجهزة الطوارئ املخت�صة وال�سلطات
املحلية حني التعامل معها يف احلاالت العادية ،ومن ثم تتطلب حتريك
وحدات مماثلة لها من �أماكن �أخرى مل�ساعدتها يف مواجهة الكارثة
وال�سيطرة عليها (الفريحات ،د .ت) .ومتثل الكوارث والأزمات
واحلروب التي متر بها الأمم وال�شعوب ،فرتات خميفة ومرعبة
ذات �آثار وخيمة على الدول واملجتمعات ،والكوارث قد تكون طبيعية
مثل :الزالزل والرباكني والفي�ضانات واجلفاف والأوبئة ،وقد تكون
�صناعية (من �صنع الإن�سان) ،كاحلرائق والتفجريات ،وما �إليها،
وت�سهم احلروب والكوارث يف زيادة ن�سبة الأرامل والأيتام يف املجتمع،
نتيجة اخل�سائر الب�شرية يف الرجال من �أرباب الأ�سر واملقاتلني ،كما
تولد الكوارث واحلروب �صعوبات �سلوكية وانحرافات �أخالقية نتيجة
ا�ضطرار �أعداد كبرية من الن�ساء للنزول �إىل �سوق العمل واالختالط،
ورمبا اال�ضطرار لبيع اجل�سد مقابل حت�صيل لقمة العي�ش لأبنائهن،
خا�صة حني تق�صر �أدوات الدولة وو�سائلها عن حتقيق االكتفاء �أو �سد
الرمق للجياع �أو للأرامل والأيتام (امل�شهداين .)2009 ،وتعد جائحة
كورونا من الأزمات والكوارث ذات البعدين :ال�صحي والأمني ،ولها
انعكا�سات نف�سية واجتماعية ،فالبد من التطرق هنا ملو�ضوع �أمن
الأزمات والكوارث.
 .7 .2الكوارث وعلم األمراض االجتماعية

يف جمال علم االجتماع ( )Sociologyا�شتق فرع لعلم االجتماع
هو (الباثولوجيا االجتماعية) �أو الأمرا�ض االجتماعية يقوم على �أن
امل�شكالت االجتماعية تخ�ضع ل�سنن وقوانني حاكمة تخ�ص املجال
االجتماعي �أو احل�ضاري دون غريه من جماالت علمية �أخرى ،باعتبار
�أن الرعب واخلوف اجلماعي حالة اجتماعية نف�سية ت�صيب املجتمع
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ككل يف حلظات حرجة مثلما يحدث عند نوازل الكوارث الطبيعية
كالزالزل ،والأخرى الب�شرية التي ي�صنعها الإن�سان مثل احلروب
واال�ضطرابات والفو�ضى االجتماعية وال�سيا�سية ،وهذه اللحظات
احلرجة التي تت�شابك بدرجة �أو ب�أخرى مع �سو�سيولوجيا اخلوف �أو
التخويف �أو ال ُرهاب من قوة مهددة .لذلك تكونت لدى �أهل االجتماع
أ�سا�سا ملا يطلق عليه (علم اجتماع
وعلمائه ،قاعدة علمية �شكلت � ً
الكوارث  ،)Sociology of Disastersم�شت ًقا من (الباثولوجيا
االجتماعية) ،يهتم بدرا�سة الآثار ال�سو�سيولوجية للأزمات والكوارث،
وما ت�صنعه من رعب وخوف جماعي وحالة اجتماعية نف�سية قلقة
ت�صيب املجتمع ككل يف اللحظات احلرجة التي ت�صنعها تلك احلاالت
(�صفوان.)2012 ،

 .3اآلثار االجتماعية والنفسية الناجمة عن الكوارث
ترتك النكبات والكوارث الطبيعية من الفي�ضانات مدمرة
واحلرائق الوا�سعة النطاق ،والزالزل ،وانفجار الباركني ،والعوا�صف
املاحقة ،وانت�شار الأوبئة� ،آثا ًرا اجتماعية ونف�سية على الأفراد
واجلماعات والأ�سر التي تع ّر�ضت لويالتها .فالت�شرد ،وفقدان
امل�سكن ،وتقطع �أو�صال احلياة العادية للأ�سرة املفاجئ ،وفواجع املوت
واليتم والتعر�ض للعوز و�صعوبات احلياة ،والأنواء الطبيعية القا�سية،
وم�شاعر التهديد ،كلها تعد م�ؤثرات ّ
را�ضة ت َُخ ّلف وراءها م�شكالت
نف�سية مر�ضية �صنفت علم ًّيا حتت ا�سم املتالزمات النف�سية التي
تعقب التعر�ض لل�شدة ( )Post-traumatic Stress Disorderوهذه
املتالزمات تتجلى ب�أعرا�ض �إكلينيكية مر�ضية نف�سية ت�ؤثر ت�أث ًريا بال ًغا
على تكيف املري�ض نف�س ًّيا ووظائفه االجتماعية واملهنية ،والأ�سرية،
و�صحته النف�سية.
 .1 .3اآلثار النفسية لـ كورونا وضغوطات ما بعد
الحجر الصحي

ت�سببت اخل�سائر املالية من جراء اجلائحة ووقف الأعمال واخلدمات
والأ�شغال ،وعدم القدرة على العمل يف معاناة اقت�صادية خطرية� ،إىل
جانب �آثار نف�سية م�ستمرة ،وب�صفة خا�صة ،ف�إن الغ�ضب والقلق قد ي�ستمر
ل�شهور بعد احلجر ال�صحي.
كما برزت ظاهرة الو�صمة(� )STIGMAأو ( )Labelingالتي
باتت تالحق من �شملهم احلجر ال�صحي و�إحجام الآخرين عن التعامل
معهم ب�شكل طبيعي ،ومعاملتهم بخوف وريبة (ونظرية الو�صم هي

�أكرم عبد الرزاق امل�شهداين

من النظريات احلديثة ن�سب ًّيا يف علم االجتماع اجلنائي ،التي حتاول
تف�سري االنحراف؛ حيث بد�أت يف اخلم�سينيات وحتديدً ا من عام
( )1950 - 1951للباحث الأمريكي �أدوين ليمرت ،ثم جاء عامل �آخـر
وطورها وهو العامل هوارد بيكر و�أ�صل النظرية نف�سي ولي�س اجتماع ًّيا،
فهي انطلقت من علم النف�س �سـنة  1936بوا�سطة �أحد العلماء وهو
تانني ،ولكن الذين برعوا فيها هــم االجتماعيون ،فالنف�سانيون
يتكلمون عن �ستجما ( )Stigmaوهي كلمة يونانية الأ�صل ،وتعني
نقطة �سوداء يف ورقة بي�ضاء ،وهذا معناها اللغوي� ،أما معناها العلمي
فه ـ ـ ــو الو�صم � Labelingأو النعت والو�صم �أقرب.
ومع ت�صاعد اخلوف والتوتر املرتبطني بفريو�س كورونا مع الوقت،
من خالل �أحاديث ال�شارع �أو ن�شرات الأخبار �أو و�سائل التوا�صل
االجتماعي واملحادثات اجلماعية ،بات الكثريون قلقني ويعجزون عن
فهم ذلك التزايد املت�سارع يف �أعداد امل�صابني باملر�ض و�أعداد َمن
ماتوا على �إثره.
 .2 .3ظاهرة السلوك الجمعي

وتربز كذلك ظاهرة ال�سلوك اجلمعي التي تناولها علماء االجتماع
وعلماء النف�س االجتماعي وعلماء ال�سلوك والدرا�سات الأمنية ،وهو
املو�ضوع الذي تناولته العديد من الأدبيات يف ال�سلوك اجلمعي ومن
�أ�شهرها ما كتبه العامل االجتماعي ال�شـ ـ ـ ـ ـ ــهري هربرت بلومر �صاحب
نظرية (( )Collective Behaviorال�سلوك اجلمعي)Bulmer,( ،
 )1953كما تناول املو�ضوع (�سيغموند فرويد) يف كتابه ال�شهري بهذا
ال�ش�أن (علم نف�س اجلماهري)( ،فرويد )1921 ،وعامل االجتماع
الفرن�سي غو�ستاف لوبون يف كتابه (علم نف�س اجلماهري) ال�صادر
عام  1895وكثري من الأدبيات يف مو�ضوع ال�سلوك اجلمعي واله�سترييا
اجلماعية� ،أو (ال�سلوك القطيعي) (الكعبي.)1973 ،
لقد جت�سدت ه�سترييا الكورونا ،يف حالة الفزع غري املربر،
وال�سلوكيات غري الر�شيدة التي عمت الأ�سواق واملتاجر الكربى
يف خمتلف دول العامل ،يف الأيام الأوىل لإعالن اجلائحة؛ حيث مت
�إفراغ الأرفف اخلا�صة باملنتجات الغذائية الأ�سا�سية من ال�سلع من
طرف مواطنني دفع بهم اخلوف �إىل ا�ستباق �إعالن حمتمل عن
نفاذها بفعل جائحة كورونا .ومع كل حماوالت التطمني من م�س�ؤولني،
ف�إن امل�ستهلكني الذين �أ�صيبوا بنوبة فزع نتيجة الإ�شاعات والأخبار
الزائفة التي بد�أت تنت�شر كالنار يف اله�شيم ،ت�سارعوا ،ودون هوادة،
�إىل التزود وملء خزاناتهم بكميات كبرية من املواد الغذائية ،وبالكاد
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متكن املبتاعون من دفع عربات الت�سوق ،بعدما حاول كل منهم �شراء
�أق�صى ما ميكن من املواد الغذائية وغريها من م�ستلزمات البيت،
وعلى ما يبدو ،ف�إن جز ًءا معت ًربا من امل�ستهلكني �أبان عن �سلوك
�شخ�صا
مماثل ،مت�أثرين بظاهرة «الدليل االجتماعي» ،التي تقول ب�أن ً
مرتددًا يف اخلو�ض يف مو�ضوع معني ،ينتهي باتباع ما قام به الآخرون
يف اختياراته وقراراته.
كما �أن قرار تعليق الرحالت اجلوية والبحرية �أدى بدوره �إىل حالة
من الرعب لدى فئات من املجتمع ،يف انتظار ما �ستتجه �إليه الأمور
يف امل�ستقبل .ولي�س من الغريب �أنْ يحدث ذلك يف عاملنا املرتابط
واملتوا�صل ب�شكل متزايد على مدار ال�ساعة ،مع ك ّل ما ُين�شر يف و�سائل
الإعالم املختلفة من الأخبار التي تعمل بدورها على تن�شيط وتعزيز
اخلوف والقلق ،وبالتايل العجز عن اتخاذ اال�ستجابة ال�صحيحة،
واخلوف الع�شوائي ميكن �أن ّ
ي�ضخم حالة من الذعر تعزز اال�ستجابة
الفردية ،وما ي�أتي معها من �سلوكيات يقوم بها الأ�شخا�ص ،مثل عزل
�أنف�سهم �أو جت ّنب املهمات اليومية وال َه َو�س بالنظافة ال�شخ�صية
والت�سوق املهوو�س ملنتجات ال�صحة والنظافة ،مثل الأقنعة الواقية
�أو املطهرات �أو الأغذية الع�ضوية واملياه املعدنية ،وم�شكلة هذه
ال�سلوكيات �أ ّنها تعزّز امل�س�ؤولية الفردية ،و ُتن�سينا �أن اال�ستجابة الفعالة
ب�شكل جماعي ،ولي�س فرد ًّيا،
حلاالت الطوارئ حتتاج �إىل التفكري ٍ
و�أن الإجراءات واالحتياطات التي نتخذها ك�أفراد لن تكون كافية يف
حال مل ُتت َو ب�شكل جماعي� ،سواء من قبل احلكومات �أو ال�شركات �أو
امل�ؤ�س�سات العاملية واملحلية.
ويرى �أ�ستاذ علم االجتماع (�أندرو زا�سز) �أن (احلجر ال�صحي
العك�سي)� ،أو حماوالت الأفراد عزل �أنف�سهم من التهديدات املوجودة
دفاعا ً
�ضئيل
حولهم من خالل ال�سلوكيات ال�شرائية التي تقدِّ م لهم ً
�ضد الأخطار البيئية ت�شكل تهديدً ا �أكرب بتوليدها �شعو ًرا زائ ًفا بالأمان
عند الأ�شخا�صً ،
عو�ضا عن �أنها ت�ؤدي �إىل اال�ستغالل واجل�شع من
خالل ارتفاع الأ�سعار واحتكار جمموعة حمددة من النا�س لل�سلع
واملنتجات؛ نظ ًرا �إىل عدم قدرة اجلميع على �شرائها وامتالكها ،ولأن
الت�أثريات والتدابري املتعلقة بفريو�س كورونا ال تزال غري وا�ضحة يف
هذه املرحلة ،فيوجد الكثري من عدم اليقني الذي يرتبط ب�سلوكيات
ال�شراء والإنفاق؛ حيث �إن ال�شراء املهوو�س للمواد وارتفاع �أ�سعارها
ي�ؤديان �إىل �شعور النا�س بندرتها و�صعوبة احل�صول عليها؛ ما يزيد
يف الوقت نف�سه من �شعورهم باخلوف والقلق من عدم قدرتهم على
حماية �أنف�سهم ومواجهة املر�ض (امل�شهداين.)2020 ،
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منوذجا
 242الأمن ال�شامل يف مواجهة الأزمات والكوارث جائحة كورونا
ً

 .4كورونا وأمن المجتمعات

 .1 .4األعباء اإلضافية على أجهزة األمن لمواجهة
انتشار كورونا

�سخرت �أجهزة ال�شرطة والأمن يف خمتلف دول العامل ،ومنها
�أقطارنا العربية طاقاتها ملواجهة انت�شار فريو�س كورونا ،COVID-19
وحماية املجتمع من الإ�صابة به ،من خالل متابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن اجلهات املعنية بالدولة فيما يتعلق باحلماية ومنع االنت�شار
للمر�ض ،وامل�شاركة يف حمالت التوعية لأفراد املجتمع .وا�ضطلعت
حر�صا على
�أجهزة ال�شرطة بجهود فائقة وا�ستثنائية يف هذه الأزمة ً
�سالمة كل مواطن ،يف مواجهة �أزمة انت�شار الفريو�س ،وعززت من
�أن�شطتها التدريبية ،ودورياتها الأمنية لتغطي خمتلف املناطق.
ً
م�ستغل �أدنى درجات الإهمال
وحيث كان الفريو�س يت�سلل ب�صمت
�أو الالمباالة بالإجراءات الوقائية ،ف�إن هذا حتّم على �أجهزة ال�شرطة
والأمن �أن تقف بحزم ملنع الفريو�س من االنت�شار ،وعمدت �إىل زيادة
�أعداد الدوريات العاملة يف امليدان ،وتغطية خمتلف مناطق العمل
ملراقبة مدى االلتزام بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة
بعدم التجمع يف الأماكن العامة ،ويف املجال�س ،وب�إغالق املحال التي
�شملها قرار الإغالق.
كما تولت �أجهزة ال�شرطة ت�أمني حماية �أماكن احلجر ال�صحي
التي حددتها الأجهزة ال�صحية ال�ستقبال احلاالت امل�صابة �أو امل�شكوك
يف �إ�صابتها ،ومل يقت�صر على متابعة تطبيق الإجراءات والقرارات
ال�صادرة من اجلهات املعنية للحد من انت�شار الفريو�س ،بل �إنها
�أ�سهمت كذلك يف عملية التوعية العامة من خالل تقدمي الن�صائح
والإر�شادات املبا�شرة للجمهور .وقامت دوريات ال�شرطة مبرافقة
احلافالت واملركبات ذات ال�صلة بالأزمة ،مثل :حافالت القادمني من
املطار �إىل احلجر ال�صحي �أو من احلجر ال�صحي �إىل امل�ست�شفيات،
وهو واجب �آخر م�ضاف ومهمة من مهام �إدارة الدوريات ،كما قامت
ال�شرطة بواجب الرقابة على الفنادق املخ�ص�صة للحجر ال�صحي،
ومتثل ذلك يف منع دخول ال�سيارات وال�شاحنات �إىل املنطقة املحيطة
بالفندق ،با�ستثناء امل�صرح لها من قبل الإدارة الأمنية ك�سيارات
الأغذية �أو الدعم اللوج�ستي والإ�سعاف.
وقد �أ�سهم حظر التجوال ولزوم احلجراملنزيل يف تراجع احلركة
املرورية يف ال�شوارع ،وما �صاحبه من تراجع كبري يف �أرقام احلوادث؛
ما ي�شري �إىل التزام املواطنني واملقيمني بالإجراءات االحرتازية
والقرارات الوقائية ال�صادرة عن اجلهات ال�صحية و�إدارة الأزمات،
ومدى فاعلية وت�أثري املطويات التوعوية ،التي يتم توزيعها على
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قائدي املركبات يف نقاط املراقبة .ومن اجلدير بالذكر هنا �أن بع�ض
الدول العربية ،ومنها اململكة العربية ال�سعودية جل�أت �إىل ت�شكيل
وحدة متخ�ص�صة من ال�شرطة ملراقبة انتهاكات قواعد العزل العام
املفرو�ضة ملكافحة انت�شار فريو�س كورونا وحظر التجمعات غري
امل�سموح بها وفق تعليمات غرف الأزمات.
 .2 .4المعالجة التشريعية لمواجهة وباء كورونا

تطلبت مواجهة وباء كورونا من كثري من الدول مراجعة ت�شريعاتها
لتكون متوائمة مع مقت�ضيات مكافحة الوباء ،فمنها من �أقدمت على
تعديل ت�شريعات قائمة ،وبخا�صة (قوانني ال�صحة العامة) �أو (قانون
العقوبات) لتجرمي فعل ن�شر الفريو�س عمدً ا� ،أو جترمي ن�شر الأخبار
الكاذبة عن وباء كورونا كما ح�صل يف اجلزائر؛ حيث مت تعديل
قانون العقوبات بالن�ص على معاقبة كل من ين�شر �أو يروج �أخبا ًرا
كاذبة عمدً ا ب�أي و�سيلة من �ش�أنها امل�سا�س بالأمن والنظام العموميني
باحلب�س من �سنة واحدة �إىل ثالث �سنوات ،على �أن ت�ضاعف العقوبة
يف حالة العود .كما مت جترمي (خرق احلجر ال�صحي) وت�شديد
ً
تعري�ضا حلياة الغري للخطر ( تعديل
العقوبة املقررة عليه واعتباره
قانون العقوبات اجلزائري يف � 23إبريل.)2020 ،
كما قامت دول �أخرى بتعديل قوانني نافذة ،ومنها دولة قطر
بتعديل قانون الوقاية من الأمرا�ض املعدية ال�صادر �سنة 1990
ويفر�ض التعديل واجب الإبالغ عن امل�صاب� ،أو امل�شتبه يف �إ�صابته
مبر�ض مُعدٍ  ،و ُيعاقب كل خمالف باحلب�س ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات
وبغرامة ال تزيد على مئتي �ألف ريال .كما يفر�ض القانون على كل
من �أخ�ضع للعزل �أو املراقبة البقاء يف املكان املحدد له وااللتزام
ب�إجراءات العزل واملراقبة املقررة (ال�شرق.)2020 ،
ولعل �أبرز الت�شريعات التي ن�شري �إليها يف هذا املقام القانون
الربيطاين الذي �أقرته احلكومة و�صادق عليه جمل�س العموم
الربيطاين وجمل�س اللوردات ،ومن ثم �صادقت عليه ملكة بريطانيا،
و�أجنزت كل تلك اخلطوات يف مدة قيا�سية ال تتجاوز الع�شرة �أيام،
ومل تختلف عليه احلكومة مع املعار�ضة ،ومت ن�شره وهو القانون امل�سمى
(TSO The Stationary Office( )Coronavirus Act 2020
 )Norwich 2020ويتكون من � 359صفحة ويت�ألف من �سبعة ف�صول،
وي�شمل م�شروع القانون تخويل احلكومة �سلطة �إ�صدار �أوامر ب�إغالق
احلانات واملطاعم واملراكز الريا�ضية ودور ال�سينما يف جميع �أنحاء
البالد ،يف �إطار امل�ساعي الحتواء تف�شي فريو�س كورونا .وكذلك
تخويلها �إمكانية �إغالق املوانئ واملطارات الربيطانية ،و�سيكون لدى
ال�سلطات القدرة على �إيقاف «�أية �سفينة� ،أو طائرة �أو قطار �أو عربة
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من �أي مكان»� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية �إغالق �أي مبنى بهدف التعقيم،
ً
ت�ساهل يف القواعد التنظيمية للقطاع ال�صحي؛
كما �شمل القانون
�إذ ي�سمح لطالب الطب والتمري�ض واملتقاعدين من املخت�صني يف
هذين املجالني بالعمل على عالج املر�ضى ،بهدف توفري الكادر الطبي
والتعامل مع ال�ضغط املتوقع .كما �شمل القانون فقرة تن�ص على
حماية امل�ست�أجرين من الإخالء ،يف حال مل يتمكنوا من دفع الأجور
ال�شهرية ب�سبب تعطل دخلهم نتيجة ال�شلل االقت�صادي املرافق لأزمة
كورونا .كما �أن القانون يف �إطار ال�سعي للتخفيف من التوا�صل املبا�شر
بني املواطنني �أجاز �أن تتحول جل�سات اال�ستماع اخلا�صة باملحاكم �إىل
الهاتف �أو ات�صال الفيديو.
ووف ًقا للقانون الربيطاين اجلديد ميكن لل�شرطة احتجاز الأفراد،
لفرتة ت�صل �إىل � 6أ�سابيع ،يف خطوة غري م�سبوقة يف بريطانيا .ويتم
تغرمي الأفراد غري املتعاونني� ،أو من يعملون على ت�ضليل ال�شرطة،
بغرامة مالية ت�صل �إىل  1000جنيه �إ�سرتليني ،كما �ستح�صل
�شرطة الهجرة على �صالحيات مماثلة للتعامل مع الأفراد من جميع
اجلن�سيات ،وت�سمح ال�سلطات اجلديدة يف القانون لل�شرطة باحتجاز
امل�شتبه ب�إ�صابتهم بالفريو�س ملدة � 48ساعة �أولية ،و�إجراء الفحو�ص
الطبية ،ف�إذا ثبتت �إ�صابتهم بالفريو�س ،يتم و�ضعهم يف احلجر
يوما يف مكان خم�ص�ص .وميكن متديد هذه الفرتة
ال�صحي ملدة ً 14
مرتني بعد ذلك �إن ر�أى الأطباء �ضرورة لذلك.

طفرة عاملية مروعة يف العنف املنزيل (ن�شرة �أخبار الأمم املتحدة،
 )2020وقال�« :إن اجلائحة تعمق �أوجه عدم امل�ساواة املوجودة من
قبل ،وتك�شف عن نقاط ال�ضعف يف النظم االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية التي بدورها ت�ضخم �آثار اجلائحة يف جميع املجاالت،
من ال�صحة �إىل االقت�صاد ،والأمن �إىل احلماية االجتماعية ،وتتفاقم
�آثار  COVID-19على الن�ساء والفتيات ب�سبب جن�سهن» .و�أو�ضح
الأمني العام �أن ما يقرب من واحدة من كل خم�س ن�ساء يف جميع
�أنحاء العامل تعر�ضت للعنف يف العام املا�ضي .والعديد من ه�ؤالء
الن�ساء عالقات الآن يف املنزل مع املعتدين عليهن ،وقال �إن هذا هو
�سبب منا�شدته للحكومات التخاذ خطوات عاجلة حلماية الن�ساء
وتو�سيع خدمات الدعم.
وقد �أعربت  124دولة عن ت�أييدها القوي للدعوة التي وجهها
الأمني العام للأمم املتحدة ،ب�ش�أن اتخاذ تدابري ملعاجلة (الطفرة
العاملية املروعة يف معدالت العنف املنزيل) �ضد الن�ساء والفتيات،
املرتبطة بحاالت الإغالق التي تفر�ضها احلكومات كنتيجة جلهود
اال�ستجابة جلائحة .COVID-19
كما ُن�شرت يف و�سائل الإعالم تقارير عربية عن ت�صاعد حاالت
الطالق خالل فرتة احلظر املنزيل ،ويعزى ال�سبب �إىل التما�س
املبا�شر والواقع ال�سيء يف بع�ض العالقات الزوجية الذي كان خاف ًيا
خالل فرتة احلياة الطبيعية قبل كورونا (ح�سان.)2020 ،

 .3 .4األعباء المجتمعية السلبية لكورونا

 .4 .4تراجع معدالت الجريمة في ظل جائحة كورونا

فر�ضت الإجراءات امل�صاحبة النت�شار كورونا على املجتمع
تغيريات يف تفا�صيل احلياة اليومية؛ حيث ُي�شكل البقاء (الإجباري)
بالبيوت حتد ًيا كب ًريا لكل �أفراد الأ�سرة ،وي�ضعهم �أمام خيار
اال�ستفادة منه لتح�سني ما ميكن حت�سينه من العالقات( ،والتنبه)
للتخل�ص � ًأول ب�أول مما يلقيه غبار ال�ضغوط امل�ستجدة من كورونا على
كل واحد؛ وجعله �أقل �ص ًربا و�أكرث قابلية للتوتر من ت�صرفات كان
يحر�ص ويرغب بتجاهلها قبل كورونا.
وت�شري م�صادر �صحفية ً
ُ
نقل عن تقارير �شرطية �إىل �أن من
بني �سلبيات احلجر املنزيل ت�صاعد حاالت العنف املنزيل بحيث
ا�ستدعت احلالة �أن يطلق الأمني العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو
غوتريي�ش ،ندا ًء عامل ًّيا حلماية الن�ساء والفتيات يف املنازل ،مع تفاقم
حاالت العنف املنزيل والأ�سري خالل فرتة احلجر ال�صحي .و�أبدى
غوتريي�ش �أ�سفه لأن �أكرث مكان يلوح فيه خطر العنف �ضد املر�أة ،هو
املكان الذي يفرت�ض به �أن يكون واحة �أمان لهن ،هو املنزل .و�أكد �أنه
مع تزايد ال�ضغوط االقت�صاد َّية واالجتماع َّية وتنامي املخاوف� ،شهدنا

�أ�شارت م�صادر �إخبارية من خمتلف دول العامل �إىل �أن جائحة
كورونا وما رافقها من �إجراءات م�شددة للحجر املنزيل ،ومنع التجوال
والتجمعات �أدى �إىل انح�سار ملحوظ يف معدالت اجلرمية ،ففي تقرير
ل�شبكة (�سي �إن بي �سي) الأمريكية �أن جائحة كورونا ت�سببت يف �ش ّل
عمل جتار املخدرات ،وخف�ضت عدد اجلرائم الأخرى ،مثل القتل
وال�سطو وال�سرقة ،على م�ستوى العامل ب�شكل غري م�سبوق (قناة �سكاي
نيوز .)2020 ،ففي �شيكاغو ،التي تعد واحدة من �أكرث املدن عن ًفا يف
الواليات املتحدة ،تراجعت عمليات التوقيف املتعلقة باملخدرات بن�سبة
 42باملئة يف الأ�سابيع التي تلت �إغالق املدينة ،مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي .وقال جوزيف لوبيز ،املحامي اجلنائي يف �شيكاغو،
املخت�ص يف ق�ضايا جتارة املخدرات :على ما يبدو �أنهم غري قادرين
على التحرك من �أجل البيع يف �أي مكان يف ظل الإغالق الذي ت�شهده
الواليات املتحدة منذ �أ�سابيع ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا .و�أفادت
ال�شبكة الإخبارية الأمريكية يف تقريرها برتاجع اجلرائم يف �شيكاغو
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منوذجا
 244الأمن ال�شامل يف مواجهة الأزمات والكوارث جائحة كورونا
ً

بن�سبة  10%بعد تف�شي الوباء ،وهو اجتاه يبدو عامل ًّيا يف عدد من
ً
انخفا�ضا كب ًريا يف اجلرائم خالل الأ�سابيع
املدن الكربى التي �سجلت
املا�ضية (قناة �سكاي نيوز.)2020 ،
وعلى الرغم من تراجع م�ستوى اجلرائم ،مثل ال�سرقة والقتل
وغريها من اجلرائم الكبرية ،ب�شكل عام يف كثري من دول العامل،
ف�إن هناك عالمات مقلقة بد�أت تظهر تتعلق باحتمال تزايد نوعية
�أخرى من اجلرائم ،مثل :العنف املنزيل ،واالحتيال عرب الإنرتنت،
بالإ�ضافة جلرائم جديدة بد�أت تظهر وتنت�شر.

 .5المناقشة

 .1 .5تداعيات جائحة كورونا على أمن المجتمعات

هل �أزمة كورونا ،بتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية،
ميكن �أن ت�شكل فر�صة مواتية لرتميم ال�سلوك االجتماعي واملفاهيم،
وبالتايل العالقات داخل الأ�سرة واملجتمع� ،أم �أن التغيري قد يكون
عك�س ًّيا ،وهل نحن ب�صدد فر�صة تاريخية من �أجل �إحداث ذلك؟
لقد ع�صفت جائحة كورونا مبجتمعاتنا و�ضربت بها ب�شدة،
خا�صة و�أن جمتمعاتنا كانت غري ُمه ّي�أة ملواجهة �أزمات قوية� ،إال
�أن لهذه اجلائحة عدة جوانب ،بت�أثريها االجتماعي ،وخا�صة على
العائلة ،فحالة احلجر جمعتنا يف بيوتنا ،وقللت من حركتنا ،وجمعتنا
ب�أهلنا ونقلتنا �إىل احليز اخلا�ص ،ولكنها يف هذا الوقت �أبعدتنا عن
عائالتنا املو�سعة وعن �أ�صدقائنا وزمالئنا يف العمل ومنا�سباتنا
االجتماعية وغريها� .إنها فر�صة للتفكري املعمق حول �إعادة حو�سبة
امل�سار ،وفر�صة للعائالت مي�سورة احلال املتعلمة الواعية من �أجل
تقوية �أوا�صر العالقات االجتماعية وتعوي�ض الأزواج والأبناء ما فات
من �ضياع ببناء ر�أ�سمالنا االجتماعي والثقايف والأخالقي ،واال�ستثمار
يف الوقت ،هذه العائالت قد ت�ستفيد من تداعيات الكورونا ،ولكن
هناك جمموعة �أخرى قد تدمرها هذه اجلائحة ،و�أخ�ص بالذكر
العائالت الفقرية والعائالت املعنفة والعائالت التي ت�سري �أمورها
احلياتية بقوة الدفع .هذه العائالت قد يزداد فيها العنف واجلنوح
وال ُفرقة والعدائية ،وقد ترتفع عندها حاالت الطالق ب�سبب وجود
بع�ضها مع بع�ض ،وحاالت الفراغ االجتماعي قد تكون هدامة.
 .2 .5المسؤوليات والمهام المضافة ألجهزة الشرطة
في العالم في مواجهة هذه الجائحة

فر�ض انت�شار الفريو�س وم�س�ؤولية الوقاية منه ،على �أجهزة ال�شرطة
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تعزيز �إجراءاتها الوقائية ،و�أن تقف بحزم ملنع �أي انتهاك لإجراءات
وقرارات احلظر التي فر�ضتها الأجهزة ال�صحية املخت�صة ،وذلك
من خالل الدوريات العاملة يف امليدان ،وتغطية خمتلف مناطق العمل
ملراقبة مدى االلتزام بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة بعدم
التجمع يف الأماكن العامة ويف املجال�س ،وب�إغالق املحال التي �شملها
قرار الإغالق .وثمة واجب م�ضاف حتملته �أجهزة ال�شرطة يف العديد
من البلدان ب�أن تتوىل ت�أمني حماية �أماكن احلجر ال�صحي التي حددتها
�أجهزة ال�صحة ال�ستقبال احلاالت امل�صابة �أو امل�شكوك يف �إ�صابتها؛
حيث يتم ت�أمني تلك املواقع للحد من انت�شار الفريو�س.
 .3 .5تأثير انتشار كورونا على حركة الجريمة

تداولت و�سائل الإعالم العاملية املختلفة �أخبا ًرا من خمتلف دول
العامل ،ت�شري �إىل �أن جائحة كورونا وما رافقها من �إجراءات م�شددة
للحجر املنزيل ومنع التجوال وحظر التجمعات قد �أدت �إىل انح�سار
ملحوظ يف معدالت اجلرمية ،ومنها تقرير ل�شبكة (�سي �إن بي �سي)
الأمريكية �أ�شار �إىل �أن اجلائحة ت�سببت يف �ش ّل عمل جتار املخدرات،
وخف�ضت عدد اجلرائم الأخرى ،مثل :القتل وال�سطو وال�سرقة ،على
م�ستوى العامل ب�شكل غري م�سبوق .و�أفادت ال�شبكة الإخبارية الأمريكية
يف تقريرها برتاجع اجلرائم يف �شيكاغو بن�سبة  10%بعد تف�شي
الوباء ،وهو اجتاه يبدو عامل ًّيا يف عدد من املدن الكربى التي �سجلت
ً
انخفا�ضا كب ًريا يف اجلرائم خالل الأ�سابيع املا�ضية.
ورغم تراجع م�ستوى اجلرائم ،مثل ال�سرقة والقتل وغريها من
اجلرائم الكبرية ،ب�شكل عام يف كثري من دول العامل ،ف�إن هناك
عالمات مقلقة بد�أت تظهر تتعلق باحتمال تزايد نوعية �أخرى من
اجلرائم ،مثل العنف املنزيل ،واالحتيال عرب الإنرتنت ،بالإ�ضافة
جلرائم جديدة بد�أت تظهر وتنت�شر ،كما �أ�شارت تقارير عربية �إىل
تزايد حاالت الطالق يف ظل انت�شار كورونا واحلجر املنزيل.
 .4 .5عالقة انتشار كورونا بأمن الكوارث واألزمات

تعد جائحة كورونا من الأزمات والكوارث البيئية ذات البعدين:
ال�صحي والأمني ،ولها انعكا�سات نف�سية واجتماعية ،ملا ترتكه من
�آثار اجتماعية ونف�سية على الأفراد واجلماعات والأ�سر التي تع ّر�ضت
لويالتها من تقطع مفاجئ لأو�صال احلياة العادية للأ�سرة ،وفواجع
املوت والتعر�ض للعوز و�صعوبات احلياة ،وهذه امل�ؤثرات ُت َخ ّلف عواقب
نف�سية مر�ضية ت�صنف علم ًّيا حتت ا�سم املتالزمات النف�سية التي تعقب
التعر�ض لل�شدة  Post-traumatic stress disorderوتتجلى ب�أعرا�ض
مر�ضية نف�سية ت�ؤثر ت�أث ًريا بال ًغا على تك ّيف املري�ض نف�س ًّيا ووظائفه
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االجتماعية واملهنية ،والأ�سرية ،و�صحته النف�سية .كما ت�سببت اجلائحة
يف خ�سائر مالية من جراء وقف الأعمال واخلدمات والأ�شغال ،وعدم
القدرة على �أداء العمل ب�سبب �إجراءات احلجر ال�صحي ووقف الأعمال.
ويف مو�ضوع التعامل مع كورونا تربز كذلك ظاهرة ال�سلوك
اجلمعي الذي تناوله علماء االجتماع وعلماء النف�س االجتماعي
وعلماء ال�سلوك والدرا�سات الأمنية� ،إزاء ما �أثارته حالة وباء كورونا
من رعب بني النا�س؛ نتيجة م�شاعر اجتماعية م�شرتكة تنت�شر عرب
املجموعات واملجتمعات بفعل تداول الأخبار والإ�شاعات وغياب
املعلومة الدقيقة وال�صادقة؛ حيث ميكن �أن يتحول اخلوف �إىل وباء
مُعدٍ ينت�شر ب�سرعة بني الأفراد ب�شكل �سلبي بت�أثري ال�سلوك اجلمعي
والرعب اجلمعي واله�سترييا اجلماعية.
 .5 .5الجائحة وإمكانية ترميم السلوك االجتماعي

لقد ع�صفت �أزمة انت�شار وباء كورونا يف املجتمع العاملي ،ومبجتمعاتنا.
و�أثبتت لنا من جديد� ،أن العامل بات قرية �صغرية ،فالفريو�س الفتاك ال
يعرتف باحلدود ،وال يعرف �أيديولوجيا ،ويتنقل من بلد �إىل �آخر بكل
الو�سائل ،ال تقف يف وجهه حواجز وال قيود احلدود ،ميتطي كل و�سائل
النقل املتاحة ،فقد توقفت ب�سببه حركة النقل ولزم الب�شر منازلهم،
و�أقفرت ال�شوارع والطرقات من الب�شر ،وتغريت نوامي�س الطبيعة،
وتنف�ست البيئة ال�صعداء بعد �أن تقل�صت وانح�سرت مف�سدات الطبيعة
و�أجربت زعماء الدول �أن يعقدوا لقاءاتهم وم�ؤمتراتهم عن بعد ،وتغريت
مقايي�س الأمن ،بعد �أن انح�سرت اجلرائم التقليدية �أو تقل�صت �أعدادها
و�أنواعها ،ووجدت القوى حار�سة الأمن نف�سها �إزاء مهام وم�س�ؤوليات
جديدة فر�ضتها اجلائحة ،و�شهدت املجتمعات حتديات اجتماعية من نوع
جديد ،فر�ضتها عليها حالة احلجر ال�صحي ،وقد انت�شر الفريو�س يف �أكرث
من  200دولة يف العامل ،وت�صاعد عدد الإ�صابات بازدياد يومي خميف،
�صاحبها ت�صاعد يف عدد الوفيات بني امل�صابني ،بل �إن حظ الدول الأغنى
كان هو الأ�سو�أ يف عدد الإ�صابات ،ويف عدد الوفيات فلم ينفعهم ثرا�ؤهم
يف التح�صن �ضد هذا الوباء الذي ال مييز بني فقري وغني.
حالة الأمن كان لها الن�صيب الأوفر من خطط جمابهة هذا
الوباء ،و�إلزام النا�س بااللتزام بقواعد احلظر واحلجر؛ ً
حفاظا على
ال�صحة العامة التي هي �أقوى ركائز الأمن العام .كما كان انت�شار هذا
الوباء منا�سبة للنداء ب�أهمية االلتزام بقواعد و�أ�سباب الأمن ال�شامل،
فالكل بات م�س� ًؤول من جميع املواقع عن حفظ احلياة والوقاية من
الفريو�س الفتاك والتقيد بتعليمات احلجر واحلظر واتباع و�سائل
و�أ�ساليب الوقاية .كما �أن امل�شرع وجد نف�سه �أمام حتدٍ جديد ي�ستلزم
منه مراجعة الت�شريعات وتعديلها لتحقق هدف جمابهة وتطويق �آثار
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هذا الوباء .ولعل الإجناز الإيجابي الأعظم �أن هذه اجلائحة �أ�سهمت
يف �إعادة الإن�سان �إىل تلم�س املعاين الروحية ،واليقني باهلل تعاىل
وقدرته وجربوته وعظمته.
 .6 .5تأثير الجائحة على مفهوم األمن

الدول مواجهته،
لقد كانت جائحة كورونا حتد ًيا عامل ًّيا َّ
يتعي على ِ
�سواء على مدى زمني قريب �أو بعيد ،فيما �أثارته من ت�سا�ؤالت جوهرية
مفهوم الأمن الوطني �أو القومي
حول عا ٍمل جديد �سوف يختلف فيه
ُ
ن�سب ًّيا عما هو �سائد الآن� ،صحي ٌح �أن التهديدات التقليدية وغري
التقليدية �سيظ ُّل لها ح�ضو ٌر بار ٌز على �أجندة الدول والأجهزة املعنية
بالأمن الوطني ،مثل تهديدات الإرهاب التقليدي وال�سيرباين� ،إال �أن
ناقو�س اخلطر ب�أن الت�صدي لتلك التهديدات
�أزمة كورونا قد قرعت
َ
بكاف يف ظل وجود تهديدات من نوع
ُيعد �أم ًرا �ضرور ًّيا ،ولكنه لي�س ٍ
جديد ،فهناك كثريون يلقون اللوم على �أجهزة اال�ستخبارات العاملية
لعدم قدرتها على توقع ظهور هذا الفريو�س ،ويعني هذا �أن �أزمة
كورونا �سوف تتطلب من �أجهزة الأمن واال�ستخبارات �إ�ضافة جمال
جديد لعملها ،وهو ظهور فريو�سات مماثلة �سريعة االنت�شار يف العامل،
من خالل جمع املعلومات من خالل خرباء يف املجال ال�صحي جن ًبا
�إىل جنب مع اخلرباء الأمنيني ،ومن ناحية ثانية �أكدت �أزمة كورونا
ومبا ال يدع ً
جمال لأدنى �شك �أن عنا�صر قوة الدولة التقليدية ،وخا�صة
الأمنية مع �أهميتها ف�إن بع�ض الأزمات تتطلب م�شاركة كل م�ؤ�س�سات
الدولة احليوية الأخرى ،ومنها القطاع ال�صحي؛ حيث �أكدت الأزمة
�أنه �أحد �أ�س�س الأمن القومي لي�س فقط من خالل توافر امل�ستلزمات
الطبية ،بل القدرة على �إنتاجها خالل الأزمات وبالكميات املطلوبة،
بالإ�ضافة �إىل مدى توافر الكوادر الطبية الالزمة للعمل خالل �أزمات
من هذا النوع .ومن املتوقع �أنه يف �أعقاب هذه الأزمة �سوف تغري
العديد من الدول من �أولوياتها ،وخا�صة فيما يتعلق بهذا القطاع،
�سواء من حيث تخ�صي�ص املوازنات الالزمة له �أو وجود كوادر ب�شرية
حملية لديها القدرة على العمل �إبان الأزمات والطوارئ .ومن ناحية
ً
جمهول
ثالثة ،ويف ظل طبيعة ذلك الوباء؛ �إذ �إن العامل يحارب عد ًوا
ف�إن الت�سا�ؤالت �أُثريت حول املخزون الإ�سرتاتيجي من الغذاء ،وهو ما
�آثار ق�ضية الأمن الغذائي ،فلقد ا�سرتعى انتباه العامل م�شهد يف �إحدى
لرجل عجوز يقف مت� ً
أمل للأرفف اخلاوية يف �أحد
الدول الأوروبية ٍ
املتاجر؛ نظ ًرا �إىل حالة اخلوف خالل الأزمة وتهافت الأفراد على
�شراء ال�سلع وتخزينها ،ومن ثم نفادها ،تلك املخاوف مل تكن �سوى
جزء من حتدٍ �أكرب هو قدرة الدول على توفري ال�سلع واالحتياجات
الأ�سا�سية خالل الأزمات ،ورمبا كان هذا حتد ًيا تقليد ًّيا �إال �أن ما
�أ�ضافته �أزمة كورونا هو الت�سا�ؤل عن ت�أمني احتياجات الدول يف ظل
�إيقاف نقل الب�ضائع بني الدول ب�شكل ن�سبي ،تلك الق�ضية التي حدت
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منوذجا
 246الأمن ال�شامل يف مواجهة الأزمات والكوارث جائحة كورونا
ً

بدول كثرية �أن تطالب ب�إن�شاء �شبكة �أمن غذائي موحدة على امل�ستوى
الإقليمي بهدف حتقيق الأمن الغذائي لدول الإقليم ،وواقع الأمر �أن
�أزمة كورونا مل تكن من�ش�أة لق�ضية الأمن الغذائي ،بل كا�شفة لها؛
�إذ �إنها ميكن �أن تكون حتد ًيا ً
هائل يف امل�ستقبل ،ومن ناحية رابعة
عموما �سيكون مكو ًنا �أ�سا�س ًّيا �ضمن مكونات
ف�إن البعد االقت�صادي ً
الأمن الوطني لي�س من خالل تنفيذ امل�شروعات التنموية فقط ،بل
قدرة اقت�صادات الدول على العمل خالل �أزمات مماثلة� .أما امل�ؤ�شر
اخلام�س والأخري فهو �إمكانية وجود قوا�سم م�شرتكة بني ر�ؤى الدول
ملفهوم الأمن اجلديد مبا يتيح لها القدرة على االنتظام يف �أطر
جماعية خالل الأزمات؛ وذلك لي�س بالأمر امل�ستحيل ،ففي عامي
 2014و 2015قادت الواليات املتحدة الأمريكية حتال ًفا مكو ًنا من
ع�شرات الدول ملواجهة انت�شار فريو�س الإيبوال يف �إفريقيا ،مبا يعني
�أنه يف ظل تغري مفهوم الأمن القومي ف�إن كل دول العامل يتعني �أن تكون
لديها تفاهمات على حتمية التعاون خالل �أزمات من هذا النوع تفوق
يف خ�سائرها وحتدياتها احلروب التقليدية ،بل والنووية يف ظل كون
العامل م�صريه �سيظل واحدً ا (ك�شك.)2020 ،
وخال�صة القول �إن عامل ما بعد كورونا لن ي�شهد تغريات يف
مفهوم الأمن القومي فح�سب ،بل يف �آلياته و�سبل احلفاظ عليه،
وخا�صة خالل �أزمات على غرار �أزمة كورونا.

 .6التوصيات
يف ختام هذه الدرا�سة نخل�ص �إىل �أهم التو�صيات التي ميكننا
اخلروج بها من هذا البحث ا�ستنادًا �إىل املناق�شات والطروحات التي
تناولناها يف هذه الدرا�سة ،ن�ضعها �أمام من يعنيهم الأمر:
ـ �إيالء االهتمام الالزم باجلانب ال�صحي الوقائي ورعاية كوادره
باعتبار �أن الأمن ال�صحي هو �أحد �أهم دعائم الأمن العام
والنظام العام يف �أي بلد.
ـ تعزيز التوعية ال�صحية يف املجتمع من خالل و�سائل الإعالم
كافة للوقاية واحلذر والتقيد بالتعليمات ال�صحية التي ت�صدرها
اجلهات املخت�صة.
ـ تكري�س امل�ساهمات التطوعية الإيجابية املجتمعية من خالل فرق
املتطوعني ،ون�شر الوعي ب�أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية يف هذا
املجال ،ودور رجال الأعمال يف �إعانة املت�ضررين من �إجراءات
احلظر.
ـ الت�صدي بحزم وبكل الو�سائل القانونية للإ�شاعات ومالحقة
مروجيها؛ لأنها تربك الو�ضع الأمني وتزيد من القلق واخلوف
واال�ضطراب يف املجتمع.
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ـ مراجعة وحتديث الت�شريعات ال�صحية ل�ضمان �شمول بع�ض الأفعال
واالنتهاكات وقواعد احلظر ال�صحي.
ـ االهتمام بالتوعية الدينية من خالل امل�ساجد وو�سائل الإعالم
لتوكيد النواحي الأخالقية والتعاون املجتمعي واحلذر.
ـ تعزيز التعاون الأمني العربي من خالل جمل�س وزراء الداخلية
العرب ،ومن خالل جهازه العلمي جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية لبحث مو�ضوعات تت�صل بالأمن ال�صحي الوقائي ودور
�أجهزة الأمن يف احلفاظ على ال�صحة العامة.
ـ لقد �أفرزت لنا جائحة فريو�س كورونا احلاجة �إىل اعتماد �أ�سلوب
العمل عن بعد والتعليم عن بعد والتعامل الإلكرتوين من خالل و�سائل
االت�صال لدميومة احلياة وتعزيز الوقاية من الأوبئة والأمرا�ض.
ـ �إن ما طر�أ على واجبات �أجهزة ال�شرطة والأمن من �أعباء م�ضافة
لواجباتها التقليدية اقت�ضتها ظروف جمابهة هذا الوباء الفتاك
يف جميع دول العامل ،ومنها وطننا العربي ،يتطلب مراجعة خطط
الطوارئ وا�ستعدادات الأجهزة الأمنية ملواجهة الكوارث والأوبئة،
وما تقت�ضيه من �إجراءات �إدارية و�أمنية و�صحية.
ـ �أخ ًريا ،يقت�ضي الأم ُر َ
العمل على خلق وعي جمتمعي عام مبني
على العلم والفهم امل�شرتك للأخطار والإح�سا�س بامل�س�ؤولية
امل�شرتكة لدرء هذه الأخطار ومواجهتها وتعزيز ثقافة ال�صمود
والقدرة على املواجهة؛ لأنها م�س�ؤولية وطنية وقومية ،وما زالت
�أمامنا الفر�صة لن�ؤ�س�س ونعمل على بناء جمتمع عربي �أكرث وع ًيا،
و�أكرث ً
تكافل ،و�أكرث قدرة على مواجهة �أزماته� ،إذا ما ا�ستطعنا
�أن جنعل املواطن العربي حمور االهتمام ،و�إن�سانيته وحياته
ومعي�شته هي الأولوية.
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منوذجا
 الأمن ال�شامل يف مواجهة الأزمات والكوارث جائحة كورونا248
ً

املراجع الأجنبية

Blumer, H. (1953) Psychological Import of the Human
Group.” New York Harp Row Publishers USA.
Blumer, H. (1973) Human Nature and Collective Behavior. New Brunswick, N.J. USA
EURACTIV. (2020, April 1). Media network, Coronavirus has changed the future of national security forever.
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/opinion/coronavirus-has-changed-the-future-of-national-security-forever-heres-how/
German Marshall Fund of the United States. (2020,
April 21). How is the Coronavirus Pandemic Changing Thinking on Security?. https://www.gmfus.org/
blog/2020/04/24/how-coronavirus-pandemic-changing-thinking-security
UNDP. (2009, November 21), Arab Human Development Report, UN. https://www.undp.org/content/

 بحث مقدم �إىل م�ؤمتر امل�ساهمة املجتمعية،مكافحة اجلرمية
. الدوحة،عقدته م�ؤ�س�سة الفي�صل
 نظرة اجتماعية.) مايو4 ،2020( . �أكرم عبد الرزاق،امل�شهداين
 مقالة يف جريدة، كورونا وه�سترييا الرعب اجلمعي..نف�سية
http://www.addustor.com/content. ، لندن،الزمان الدولية
.php?id=5669
 الأبعاد.) مار�س19 ،2020( منظمة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
https:// ،احلقوقية يف اال�ستجابة لفريو�س كورونا امل�ستجد
.www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654
،1999( . املكتب الإقليمي ل�شـرق املتو�سط،منظمة ال�صحة العاملية
.49  �أعمال الدورة. ال�صحة والأمن الإن�ساين.)�أغ�سط�س
 الأمني العام يحذر.) �أبريل9 ،2020( .ن�شـرة �أخبار الأمم املتحدة
 التقدم املحرز يف م�سار19-من �إمكانية �أن يعك�س كوفيد
https://news.un.org/ . .امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة
ar/story/2020/04/1052982

undp/en/home/librarypage/hdr/arab_human_developmentreport2009.html

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

