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  تداعیات أمن األسرة على المجتمع
  

      

   1جامعة باتنة   –الدكتورة الخامسة مذكور       

  

إذ ھومرتبط بالوجود وغیابـھ مقترن  ،یقال األمن یوازي الحیاة
 ،فھوحاجـة أساسیـة لألفراد وضرورة من ضروریات بناء المجتمع ،بالعدم

مكانا بارزا في وكمفھوم احتل  ،ومرتكز أساسي من مرتكزات الحضارة
 ،والتربویـة الرتباطـھ الـوثیق بالشعور بالصحـة النفسیـة ،الدراسات النفسیـة

وتكاد الدراسات النفسیـة تجمع على أن األمن  ،والسالمـة من االضطرابات
إذ بھ یشعر الفرد  ،یحتـل المرتبـة الثانیـة في االحتیاجـات اإلنسانیة بعد الغذاء

وبدونھ یتحول إلى عدولنفسھ قبل أن یكون  ،من حولھبالراحة  واالنسجام مع 
  .عدوا ألسرتھ ولمجتمعھ

فإن ھذه األخیرة تكون  ،وعلى اعتبار أن الفرد مرتبط بأسرتھ
ویقع على عاتقھا  ،المسؤول في المقام األول عن سالمتھ من ھذا االضطراب

یقال  ولتنجح في ھذه المھمة التي أقل ما ،مھمة توفیر األمن لجمیع أفرادھا
وأن تمتلك المقومات الالزمة  ،عنھا أنھا صعبة یجب أن تكون متماسكة

لتصبح عضوا  ،لتتخطى  بھا  كل المعوقات التي قد تعترضھا في ھذا الباب
كما أن أمنھا  ،خاصة وأنھا جزء منھ وأمنھ مرتبط بأمنھا ،فعاال  في المجتمع

ألمن العائلي بالنسبة من ھنا جاءت ھذه الدراسة لتبرز أھمیة ا ،مرتبط بأمنھ
  .لألسرة وكذا المجتمع وتداعیات كل منھما على اآلخر

تبرز أھمیة ھذه الدراسة من خالل طرح مشكلة على : أھمیة الدراسة
ذلك أن  ،وھي أمن األسرة ،جانب كبیر من األھمیة في الوقت الحاضر
  .الھاجس األمني لھذه األخیرة أصبح ھم المجتمع
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  :لباحث من خالل ھذه الدراسة إلىیھدف ا :أھداف الدراسة

  .ـ إبراز أھمیة األمن األسري على مستوى األسرة وعلى مستوى المجتمع

  .ـ بیان دور األسرة في تحقیق األمن األسري

  .ـ التعرف على مقومات األمن األسري، ومعوقاتھ

ماھي تداعیات  :یطرح البحث إشكال رئیس یتمثل في :إشكالیة البحث
  من المجتمع؟ أمن األسرة على أ

ولإلجابة عن ھذا السؤال البد من اإلجابة على بعض األسئلة الفرعیة 
  :التي تطرح نفسھا في ھذا المقام منھا

  ـ ما لمقصود بكل من أمن األسرة وأمن المجتمع ؟

  ـ ما مدى أھمیة األمن األسري في الحیاة االجتماعیة ؟

  ؟ وكیف تتم المحافظة علیھ ،األمن األسري ـ كیف یتحقق

  :سنقوم في ھذه الدراسة باعتماد الخطة اآلتیة :منھجیة البحث

  مقدمة 

  .االطار المفاھیمي :أوال

   .أمن األسرة :ثانیا

  .المجتمع أمن :ثالثا

  .انعكاسات أمن األسرة على أمن  المجتمع :رابعا

  .وكذا أھم التوصیات المقترحة  ،تتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا :خاتمة

یعد المنھج الوصفي االستقرائي أكثر المناھج التي  :ةمنھج الدراس
لذا اعتمدناه ي  ،من حیث وصف الظاھرة ،تتناسب مع طبیعة الموضوع

  .معظم الدراسة إلى جانب آلیة التحلیل

  .المجتمع ،األسرة ،األمن :الكلمات الدالة
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  مقدمـة 

 نعمة األمن ،من أكبر النعم التي مّن بھا المولى عز وجل على عباده
إذ من مقاصد بناء األسرة في  ،إذ  ربطھ باألسرة وجعل كالھما مكمال لآلخر

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن  :اإلسالم تحقیق السكون النفسي والطمأنینة مصداقا لقولھ تعالى
َودَّةً َوَرْحَمةً  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ  إِنَّ فِي  َۚخلََق لَُكم مِّ

لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  وعلى ھذا األساس تكون األسرة  ،)21:الروم( َذٰ
وكذا في سالمة  ،لما في ذلك من أھمیة في استمراریتھا ،مطالبة بتحقیقھ

  .المجتمع باعتبارھا أول نواة  في تأسیسھ

  اإلطار المفاھیمي :أوال

  ـ مفھوم األمن  1

واألمن ضد  ،األمان واألمانة ،األمن لغة مصدره أمن :ـ األمن لغةأ
  .إطمئنان النفس وزوال الخوف فھو ،بذلك )1(الخوف

كما أنھ  ،)2("عدم توقع مكروه ي الزمن اآلتي" :األمن اصطالحا -ب
وال یخافون على  ،إطمئنان الفرد واألسرة على أن یحیوحیاة طیبة في الدنیا

وعرفھ اإلمام  ،)3(علیھا دون وجھ حقأموالھم ودینھم ونسلھم من التعدي 
  .)4("الذعر وال یكون إال في المستقبل"القرطبي 

   :ـ مفھوم األسرة 2

أھل الرجل وعشیرتھ والجماعة یربطھا أمر  :ـ األسرة لغةأ
واألسرة من الناحیة اللغویة ھي التي ینتسب إلیھا اإلنسان ویعیش  ،)5(مشترك

  .في كنفھا

ا اجیرون وتیمكون بأنھا رابطة اجتماعیة یعرفھ :األسرة اصطالحا -ب
من زوج وزوجة وأطفال أودون أطفال أومن زوج بمفرده مع أطفالھ أوزوجة 

وقد تتسع وتشمل الجدود واألحفاد وبعض األقارب على أن  ،مع أطفالھا
  .)6( یكونوا مشتركین في معیشة واحدة مع الزوجة أوالزوج واألطفال
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مایسمى باألمن األسري وھوالمركب  ان ھذان المفھومان معا یشكالن
اإلضافي األول الذي نحن بصدد دراستھ فیما یأتي ثم بعده سنسلط الضوء 

  .على المركب الثاني وھواألمن اإلجتماعي

  األمن األسري  :ثانیا

أمن األسرة األسرة ھوأن تكون األسرة وحدة متماسكة وال یسھل 
إشاعة جومن الطمأنینة والھدوء  كذلك یعني، )7(اختراقھا، بل ال یمكن اختراقھا
وھذه إحدى أھم المسؤولیات التي تقع األسرة  ،والسكون النفسي لجمیع األفراد

خاصة وأنھ أحد دعائم قیامھا فبدونھ  ،في ظل التحدیات الحدیثة التي تواجھھا
وأضحت  ،مستھدفا) األمن(وباعتبار ذلك أصبح  ،تتفكك وتتالشى فھوجوھرھا

المخاطر تحاول تجاوزھا كي ال تعصف بھا وتھدمھا األسرة في سباق مع 
وذلك من خالل أدائھا لمختلف أدوارھا والتي من حاللھا یتحقق األمن ي 

ما  ،وما نوع األمن الذي تحققھ من خالل ذلك ،ما ھي ھذه األدوار ،جوانبھ
  ھي مقوماتھا في ذلك وبالمقابل ما ھي المعوقات التي تواجھھا؟

إنھ ومھما إختلفت : قیق األمن األسريـ دور األسر ة في تح1
التعریفات المقترحة لألسرة إال أنھا تبقى الوحدة االجتماعیة اإلنسانیة التي 

وھي المؤسسة األولى في  ،ترعى نمواألخالق وتقوم بضبط سلوك أفرادھا
لذا أولى  ،حیاة اإلنسان والتي ال یمكن لھ أن یستغني عنھا حتى بعد أن یكبر

لعنایة التامة لتكوینھا وجعل من مقاصد بنائھا السكون النفسي دیننا الحنیف ا
وبالتالي علیھا أن تؤدي دورھا على أكمل وجھ دون انتقاص كي  ،والطمأنینة

تحقق ھذا المقصد فعلیھا أن توفر ألفرادھا احتیاجاتھم بدءا باالحتیاجات 
حیاة وھي الحاجات البیولوجیة الضروریة للبقاء على قید ال ،الفسیولوجیة

باعتبارھا نقطة البدایة للوصول إلى حاجات .. .كالطعام والشراب والصحة
ومن خاللھا یتحقق ...أخرى مثل الحاجة لتحقیق الذات وكذا التقدیر واالحترام

  ...الفكري ـ النفسي ـ االقتصادي ـ الصحي :األمن العائلي في جوانبھ المختلفة
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الحساسة والخطیرة  ویعد من الواجبات :ـ األمن الفكري والعقديأ
فعلى األسرة أن تقوم بغرس األسس العقدیة السلیمة في األوالد وبذلك 

  .تحصنھم ضد األفكار الدخیلة والسیئة التي تقودھم إلى أسوء العواقب

وخاصة أن الكثیر من الدراسات االقتصادیة  :األمن االقتصادي -ب
 ،ا العوامل االقتصادیةأكدت أن األسباب الرئیسیة لالنحرافات االجتماعیة سببھ

لذا على األسرة أن تؤمن كل حاجیات  ،إذ یكون الفقر دافع قوي لالنحراف
  .أفرادھا بما یسمح لھم بالعیش الكریم

وذلك بتنمیة الثقافة الصحیة لدى أفراد األسرة من  :األمن الصحي -ج
خالل ترسیخ ثقافة التغذیة الصحیة لدیھم وتنبیھھم بمخاطر األكل غیرالصحي 

إضافة إلى أضرار التدخین والتعاطي  ،واألمراض واألمراض التي یخلفھا
  .والكحول

مقتضاه تنمیة الحس للمحافظة على محیط العیش  :ـ األمن البیئيد
وما ینجم عن ذلك من راحة نفسیة ومحیط صحي خالي  ،نظیفا وآمنا وجمیال
لى نعمة من كما أ، المحافظة على البیئة ھي المحافظة ع.من التلوث واألوبئة

نعم المولى عز وجل خلقھا من أجل إسعاد اإلنسان وتھیئة الحیاة الطیبة 
  .باعتباره المكلف بعمارة األرض وعبادة هللا

یتحقق األمن العاطفي من خالل الدور الذي تؤدیھ  :األمن العاطفي -ھـ
األسرة في تكوین الروح العائلیة والعواطف األسریة المختلفة لدى أفرادھا 

حتى یسود بینھم التفاعل المتعمق في ظل ..) .اإلحترام ،یثار، القناعةاإل(
مشاعر عاطفیة یشترك فیھا الوالدان واألوالد داخل األسرة ویؤدون أعماال 
تعود منفعتھا على الحیاة األسریة بأكملھا كالحفاظ على كیان األسرة 

  .)8(ووحدتھا

لكافي لألبوین إن األمن األسري بكافة جوانبھ مرتبط بمدى الوعي ا
بأھمیتھ وكذا بمدى تقدیرھم للمسؤولیة في المحافظة علیھ واستمراره من 

  خالل اعتمادھا على مجموعة من المقومات، فما ھي؟
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یقصد بالمقومات العناصر المادیة والمعنویة : مقومات األمن األسري
التي تحافظ على األمن األسري واستمراره وعدم تعرضھ ألي خلل داخلي 

  :وعلیھ یمكن تقسیم ھذه المقومات إلى نوعین ،جيأوخار

وكلھا على درجة واحدة من  ،وھي كثیرة :ــ المقومات الداخلیة 1
  :األھمیة ونذكر منھا

یخلق التماسك والترابط األسري  :التماسك والترابط بین أفراد األسرة -
وھذه العواطف اإلیجابیة تؤدي بدورھا  ،جومن التعاطف والتراحم والتودد

إلى إیجاد جومن اإلخاء والمودة والتماسك بین أفراد العائلة وتنتقل منھا 
إلى أفراد المجتمع مما یساعد على تحقیق التماسك والترابط االجتماعي 

  .)9(بین أبناء المجتمع على نطاق عام

توفر األسرة ألفرادھا الحمایة من االعتداء  :توفیر الحمایة ألفراد األسرة -
كما علیھا أن توفر لھم  ،اضھم من كل خطر یتھددھمعلى حیاتھم وأعر

وسائل الوقایة التي تقیھم من األمراض وأن تضمن لھم المصادر 
  .االقتصادیة للدخل

وذلك بما یتماشى وقیم األسرة بعیدا  :تفھم كل عضوألدواره ومسؤولیاتھ -
فمتى كان  ،عن اإلكراه والضغط اللذان یتولد عنھما الحقد وسوء األداء

ك إحساس لدى الفرد باالستغالل كلما نتج عن ذلك الشعور باالنتقام ھنا
  .الذي قد یظھر في  أسوء صورة یمكن أن تخطر على قلب بشر

وھذا المجتمع الصغیر ال  ،تشكل األسرة مجتمعا صغیرا :رئاسة األسرة -
یستقیم أمره وال شؤونھ إال برئیس یدیر ویشرف على إدارتھ ویدین لھ 

  .)10(األفراد وإال استحال أمره وساده الفوضى واإلضطراببالطاعة جمیع 

والعلة في ذلك أنھم القدوة والمرآة التي یرى فیھا األبناء  :صالح األبوین -
أنواع السلوكیات التي تنعكس آثارھا علیھم بعامل القدوة وال سیما إذا كان 

باء األبناء في مرحلة الطفولة فھم أكثر تقلیدا لمن حولھم فإنحرا ف اآل
  .)11(یعطي مؤشرا على تأثر األبناء بھذا انحراف
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ویقرب أفرادھا من  ،إن الحوار یزید في توطید الروابط األسریة :التواصل -
بعضھم البعض وبھ تتماسك األسرة وتحل مشاكلھا وبدونھ یصبح كل 
عضوفیھا یبحث عن مصالحھ الخاصة ویغلبھا على مصالح البقیة مما 

  .ا بینھمیؤدي إلى النزاعات فیم

األسرة ھي الحضن اإلجتماعي  :توفیر البیئة السلیمة للعیش داخل األسرة -
وتتكون إتجاھاتھا وتكتسب منھ  ،الذي تنموفیھ بذور الشحصیة األنسانیة

                                       .)12(المعاییر والقیم واألنماط السلوكیة

توقف العقاب عند حدود التأدیب وال إذ یجب أن  ی  :استعمال العقوبة بحكمة -
یتعداه إلى حد العنف الذي یعتبر أحد أھم عوامل غیاب األمن األسري ألن 

فیلجاؤن إلى رفاق  ،ممارستھ تجعل األطفال یشعرون بفقدان األمن النفسي
  .لذا على األسرة أن تتعامل بالحب مع أفرادھا ،السوء

وذلك بإتباع كتاب هللا وسنة  :حث أفراد األسرة على إتباع تعالیم الدین -
 ...رسولھ الكریم وأیضا بممارسة الشعائر الدینیة كالصوم والصالة

  .والتخلي باألخالق اإلسالمیة الرفیعة

تخیروا لنطفكم ": یقول رسولنا الكریم  :اإلختیار الصحیح ي الزواج -
  .)13("وانكحوا األكفاء وانكحوا إلیھم

وھي عبارة عن سلسلة من القیود  :مجتمعإلتزام األسرة بأنظمة وقیم ال -
، وتمثل األعراف )14(واالرتباطات التي یفرضھا المجتمع حضاریا وثقافیا

وعلى األسرة  ،والعادات والتقالید التي یمارسھا المجتمع أقوى ھذه القیود
  .مراعاتھا

وھذه المقومات بدورھا تلعب دورا فعاال في  :ـ المقومات الخارجیة 2
  :على تحقیق أمنھا ونذكر منھا على سبیل اإلستئناس أیضا مساعدة األسرة

إن الوضع االقتصادي المرتفع لدى  :الوضع االقتصادي للدولة والمجتمع -
المجتمع والدولة ینعكس إیجابا على الحیاة المعیشیة على مستوى األسرة 

  .)15(والمجتمع
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لذا  ،طبعھاإلنسان إجتماعي ب :المشاركة والتفاعل بین األسرة والمجتمع -
  .فھویعیش في جماعات ویتفاعل معھا اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا

إن االستقرار السیاسي یھیئ المناخ المالئم للمجتمع  :اإلستقرار السیاسي -
  .لوضع وتنفیذ خطط التنمیة وھذا یعود بالمنفعة على جمیع أفراده

من أي  وھواستقرار الحیاة االجتماعیة الیومیة :االستقرار اإلجتماعي -
وذلك بتوفیر سبل الحیاة الكریمة والخدمات العامة ،اضطرابات أوخلل

  .والشعور بالعدالة اإلجتماعیة

أن توفیر الخدمات العامة یؤدي إلى االستقرار  :توفیر الخدمات العامة -
  .االجتماعي  وبالتالي شعور األفراد بالطمأنینة

سرة بحالة المجتمع یرتبط أمن األ :توفر األمن في الوسط االجتماعي -
فالمجتمع اآلمن  ،فمتى كان المجتمع آمنا كانت األسرة كذلك ،األمنیة

والخالي من اآلفات یعیش فبھ األ فراد آمنین على أنفسھم وأموالھم 
  .واستطاعوا أن ینصرفوا إلى أعمالھم ،وأعراضھم

یتضح من خالل الحدیث عن ھذه المقومات الداخلیة والخارجیة أنھا 
بعضھا البعض وتأثیرھا متبادل فالكثیر من المقومات الخارجیة ھي مرتبطة ب

  .أساس المقومات الداخلیة والعكس صحیح

المعوقات ھي العوامل التي تعترض حیاة : معوقات تحقیق األمن األسري
 ،بمعنى أنھا تكدر صفوھا ،األسرة أوممتلكاتھا وتنعكس علیھ بالسلب

  :ومعوقات أمن األسرة صنفان

  :وتتمثل في :داخلیة ـ معوقات1

ومنھا ما یتعلق بسوء التفاھم بین األبوین حول تربیة  :المشكالت األسریة -
  ...أوتدخل األھل أومصاریف البیت ،األوالد

وھذه القنوات یبث في الغالب عبرھا سموم تعیق األسرة  :القنوات الفضائیة -
  .في القیام بدورھا
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بر خطر یھدد أمن األسرة وما لعبة وتعتبر في الوقت الراھن أك :اإلنترنیت -
الحوت األزرق إال دلیل واحد من آالف المخاطر التي تنشر عبر 

  .االنترنیت

وراء توفیر المادیات ) اآلباء(والسبب ھوسعیھم  :إنشغال اآلباء عن أبنائھم -
  .متناسین في ذلك دورھم في التنشئة وتقصیرھم في تربیة أبنائھم

ضع حدیث في األسر بحیث لم تعد تستھلك وھوو:اإلسراف في اإلنفاق -
میزانیتھا بل تتعداھا إلى اإلقتراض وإقتناء مستلزماتھا مما یؤدي إلى 

  .تعرضھا ألزمات مالیة وبالتالي متاعب جدیدة

وھذه ال تقل خطورة عن سابقتھا ویمكن أن نذكر  :ـ المعوقات الخارجیة2
  :منھا

  .نقص الموارد االقتصادیة لدى المجتمع -

  .لبیئة االجتماعیة السیئةا -

الكوارث الطبیعیة التي تخلف أضرار معتبرة في حیاة اإلنسان وممتلكاتھم  -
  .وكذا بالمنشآت العامة

  .الحروب والنزاعات المسلحة وھذه تخلف مآسي على األسرة والمجتمع -

  .حوادث المرور والتي تخلف أیتام أوأصحاب إعاقات  عاجزین عن العمل -

  .ة المكلفة باألمنضعف األجھز -

  .عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي -

  .ضعف الجھاز القضائي -

  األمن االجتماعي  :ثانیا

األمن االجتماعي ھوتوفیر حالة األمن واالستقرار والطمأنینة في 
 ،المجتمع بحیث یستطیع األفراد التفرغ لألعمال االعتیادیة التي یقومون بھا

وفي  ،من فإن المجتمع یكون في حال شلل وتوقفذلك أنھ في حالة انعدام األ
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من أصبح منكم آمنا في سربھ معافى "ذلك یقول الرسول علیھ الصالة والسالم 
   .)16("في جسده عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا

من ھذا التعریف یتضح لنا أن أمن المجتمع واستقراره من أھم أسباب 
 ،رد فیھ یكون آمنا على نفسھ وأھلھ ومالھقوتھ وعزتھ ورفعتھ وتقدمھ ألن الف

األمر الذي یدفعھ إلى دوام العمل واإلنتاج بل وزیادتھ واالبتكار واإلبداع 
والتفكیر اإلیجابي في كیفیة البناء والتطویر والتقدم وال یمكن ان یكون 

  . )17(المجتمع ناجحا ومنتجا إذا كان غیر آمن وغیر مستقر

تطبیق النظم اإلسالمیة بأركانھا  كذلك یعني األمن االجتماعي
وتربیة الناس وتنشئتھم على أساس الثقافة اإلسالمیة  ،وضوابطھا وشروطھا

  .)18(واحترام ھذه الضوابط والقیم والنظم

  :ومن التعریفات التي قدمت لمفھوم األمن االجتماعي ما یأتي

ون فیھا اطمئنان الفرد واألسرة والمجتمع على أن یحیوا حیاة طیبة ال یخاف -
  .على أنفسھم وعقولھم ونسلھم وممتلكاتھم

سالمة األفراد والجماعات من األخطار الداخلیة والخارجیة التي قد تھدد  -
  .حیاتھم وتحرمھم الطمأنینة واالستقرار

ما یمكن استنتاجھ من خالل ھذه التعاریف أن جمیعھا یدور حول 
وفي غیابھ  ،التفرغ ألعمالھمتوفیر حالة األمن الشامل والعام  یستطیع األفراد 

  .یحدث شلل وتوقف

یھدد مجتمعنا اإلسالمي الیوم : اآلفات التي تھدد األمن االجتماعي - 1
العدید من اآلفات والتي مرده بالدرجة األولى بعدنا عن تعالیم الشریعة 

  :ومن ھذه اآلفات ،اإلسالمیة

وانتھاك  ،وھواالبتعاد عن المسار الذي رسمتھ الجماعة :اإلنحراف -أ
كما یعرف بأنھ مجانبة الفطرة السلیمة وإتباع  ،القواعد والمعاییر التي وضعتھا

ویظھر االنحراف في  ،الطریق الخطأ المنھي عنھ شرعا وقانونا وعرفا
  .صورة االعتداء على الغیر أما على مالھ أوعرضھ أوجسده
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وھذه اآلفة لوحدھا كفیلة بأن تدفع  :المخدرات والمھلوسات -ب
فھي السبب المباشر لكل  ،لمجتمع إلى الھاویة إذا ما انتشرت في أوساطھبا

  ...األفعال الخلة بالحیاء ،القتل ،السرقة ،االنحرافات

: وھي اآلفة التي قال عنھا سیدنا عمر بن الخطاب  :الفقر -ج
فھي بدورھا  ،وھذا یكشف عن خطورة ھذه اآلفة" لوكان الفقر رجال لقاتلتھ"

إلى االنتقام من الوضع بطرق مشینة كاختطاف األشخاص  تدفع بأصحابھا
  .بغرض الحصول على األموال ...تأجیراألرحام ،بیع األعضاء ،وطلب الفدیة

إن ھذه اآللیات ترتبط ارتباطا : آلیات تحقیق األمن اإلجتماعي - 2
والتي تلجأ الدول من  ،وثیقا بمحاربة اآلفات التي تھدد األمن االجتماعي

 ،لكنھا تبقى دوما تعاني...القضاء ،األمن ،توظیف كل امكانیاتھا خاللھا إلى
  .لتتفوق الشریعة اإلسالمیة بحلولھا

تلجأ الدول إلى تنظیم : أ ــ اآللیات التي وضعتھا التشریعات الوضعیة
سلوك األفراد من خالل سن مجموعة من التشریعات الملزمة بغرض تنظیم 

  :ت ھيوھذه التشریعا ،العیش داخل الجماعة

  .إقامة جھاز أمني قوي یحرص على أمن المجتمع -

  .إقامة جھاز قضائي عادل وصارم -

  .سن تشریعات صارمة تزجر المجرمین -

إقامة مؤسسات تتولى التحسیس بخطورة اآلفات االجتماعیة على أمن  -
  .المجتمع

شریعة  ،الشریعة اإلسالمیة: اآللیات التي وضعتھا الشریعة اإلسالمیة -ب
 ،وجاءت رحمة للعالمین ،أحكامھا صالحة لكل زمان ومكان ،رة وأمنحضا

قال عنھا رسولنا الكریم تركت لكم من بعدي ماال تضلون بھ أبدا كتاب هللا 
ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمن َشْيءٍ  :وقال تبارك وتعالى، وسنة رسولھ ا فَرَّ  مَّ

وضوعات التي من ھنا كان األمن األجتماعي أیضا من الم ،)38:األنعام(
  :تناولتھا الشریعة اإلسالمیة وحددت مقوماتھ والتي نذكر منھا
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التمسك بتطبیق الشریعة اإلسالمیة والمحافظة على مقاصدھا وإقامة  -
  .حدودھا

  .القیام بواجب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -

  .تشریع الزكاة التي تؤخذ من أغنیاء المسلمین وترد على فقرائھم -

  .ب نفقة القریب الفقیر على القریب الغنيوجو -

  .رعایة الجار والرفق بالضعیف -

  تداعیات أمن األسرة على أمن المجتمع :ثالثا

إن األسرة وعلى اعتبارھا نواة أولى في بناء المجتمع وإحدى 
مؤسساتھ فإن أمنھا سیكون بالضرورة مرتبط بأمن المجتمع لذا نجد معظم 

ناء األسرة بناءا سلیما وسیلة فعالة لتحقیق األمن الباحثین یؤكدون على أن ب
وعلى ھذا األساس  ،وحمایة األفراد من الفساد ووقایة المجتمع من الفوضى

یمكن القول أن أمن المجتمع واستقراره ینطلق من األسرة وذلك بحسب ما 
جانب وقائي وذلك  ،تقدمھ ألفرادھا وبالتالي فإن دورھا یظھر من جانبین

  .ادھا وتوعیتھم وجانب إصالحي یأتي بعد تحقق فرضیة الخطأبتحصین أفر

لكن كثرة اآلفات التي  ،لكن ماذا لوأن األسرة قامت بدورھا كما یجب
 ،یعاني منھ المجتمع جعلتھ مجتمعا مریضا بشتى ضروب األمراض وأخطرھا

فھل تنتقل العدوى إلى األسرة ؟ من ھنا كانت أشكالیة مدى ارتباط  األمنین 
ما البعض موضوع نقاش مستفیض وخاصة فیما یتعلق بأیھما أساس ببعضھ
  .اآلخر

األسرة ھي المدرسة : ــ تداعیات أمن األسرة على أمن المجتمع 1
األولى التي یتعلم فیھا الطفل الحق والباطل والخیروالشر ویكتسب مھارة 

في تحمل المسؤولیة وحریة الرأي واتخاذ القرار وھذا یؤدي إلى تحقیق األمن 
من  ،المجتمع ألن األمن ال یفرض بسلطة وإنما ینبع من أفراد المجتمع

من أسلوب معاملتھم ولألسرة دور أساسي في غرسھ في أبنائھا  ،ضمائرھم
وبھذا تكون األسرة حلقة وصل بین الفرد  ،)19( وتعمیقھ في قلوبھم من البدایة 
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ماعي من احترام والمجتمع فھي التي تغرس في أفرادھا ما یحقق األمن اإلجت
لحقوق اآلخرین ومن العمل على حفظھا وعدم اإلعتداء علیھا فھي التي تربط 
ما بین الفرد الذي ینتمي ألیھا وبین حقوق المجتمع الذي ینتمي إلیھ وإذا ما 
فشلت في تربیة أفرادھا قدمت لھذا المجتمع ما یزعزع أمنھ ویخل بطمأنینتھ 

  :)20(ذه العالقة وعالجھا من زاویتینوقد أكد منھج التربیة اإلسالمیة ھ

  .بیان مسؤولیة األسرة عن أتباعھا -

  .بیان التأثیرالقوي لألسرة على سلوكیات أفرادھا -

إن الفطرة اإلنسانیة : ــ تداعیات أمن المجتمع على أمن األسرة 2
تقتضي اإلجتماع ومتى وجدت جماعة من الناس تعین أن تقوم فیھا سلطة 

ھم وتحقق األمن  فیھم فیكون من واجب أولیاء األمور حاكمة ترعى مصالح
وبحكم والیتھم أن یحققوا لكل من یقیم تحت سلطانھم األمن على نفسھ  ،فیھا

فالسلطان الذي ، سواء أكان من المواطنین أم من المقیمین ،وعرضھ ومالھ
ق یملكھ والطاعة التي یلزم الشرع  ببذلھا لھ وسیلتھ في القیام بواجبھ في تحقی

فال یجب اإلستھانة بھذا الدور فالتھاون  ،تحت والیتھ من الناس ھو األمن لمن
في تطبیق العقوبة على مستحقیھا من شأنھ أن یؤدي إلى التمادي في اإلضرار 

وإال بماذا نفسر غضب رسولنا  ،بالغیر وبالتالي زعزعة األمن اإلجتماعي
ع في حد من حدود هللا الكریم علیھ أفضل الصالة وأزكى التسلیم على من شف

وأیم لوأن فاطمة بنت محمد ": بعدما بلغ السلطان وأكد على ذلك بقولھ 
، وما ذلك إال من باب سد الذرائع المفضیة إلى التھاون "سرقت لقطعت یدھا

وھنا نطرح التساؤل أین نحن من  ،بالحدود والتعزیرات أوالتقلیل من شأنھا
ى أخطأ الضعیف فینا عاقبناه بأقصى سید الخلق علیھ الصالة والسالم فمت

كما أن اإلستھتار بحقوق  ،ومتى أخطأ القوي فینا تغاضینا عن فعلتھ ،عقوبة
الغیر أضحى میزة مجتمعاتنا الحالیة فمتى كان ابن الغني أوالمسؤول 
ھوالضحیة أقام الدنیا ولم یقعدھا ومتى كان ھوالجاني بذل النفس والنفیس من 

وأیضا ما زاد األمر سوءا ما تنادي بھ ھیئات حقوق  ،ھأجل إسقاط العقوبة عن
وما حقیقة ذلك إال ضرب من ضروب  ،اإلنسان بتلطیف العقوبة أوبإلغائھا
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وھوفعال ما وقفنا  ،زعزعة األمن وحیلة من الحیل التي یراد بھا ھدم المجتمع
وتم وقف ...علیھ عندما استبدل الحبس بالسوار اإللكتروني وبالخدمة المدنیة

فأضحت األسر مھددة ولطالما تناولت وسائل اإلعالم  ،تنفیذ أحكام اإلعدام
آباء  ،حوادث ألیمة ھزت المجتمع كاختطاف األطفال واغتصابھم والتنكیل بھم

ظاھرة اإلنتحار التي مست كل  ،یعرضون أعضائھم للبیع لسد احتیاجاتھم
وما یبقى قولھ  ،الشرائح والجنسین على حد السواء فھل ھناك أمر من كل ھذا

في ھذا المقام أن أمن المجتمع ھوأساس أمن األسرة إذ أن ھذه األخیرة ال 
یمكن لھا ومھما اجتھدت أن تبقى بعیدة عن المجتمع فھي تتأثر بھ ویبقى أمنھا 

فقدیما كانت األسرة تلجأ إلى أسلوب العزل حتى تقي  ،مرھون بأمن المجتمع 
كما أن أسلوب التحصین  ،یلة تجدي نفعالكن حالیا لم تعد ھذه الوس ،أفراده

  .یبقى نسبي أمام المغریات الكثیرة التي تحیط بالفرد الذي غیر معصوم

 الخاتمة 

في نھایة دراستنا ھذه خلصنا إلى مجموعة من النتائج  وكذا قمنا 
  .باقتراح مجموعة من التوصیات

  :ــ النتائج 1

  .نائھا وتماسكھاأن تفعیل الدور األمني لألسرة مرتبط بقوة ب -

  .أمن األسرة أمن شامل لجمیع نواحي حیاة األسرة وأفرادھا -

  .أمن األسرة یعد مقوم من مقومات حیاة األسرة -

  .أمن المجتمع مقوم من مقومات أمن األسرة -

في ظل األمن األسري یمكن لألفراد أن یمارسوا حقوقھم وأن یكونوا  -
  .عناصر فعالة في المجتمع

  .من اإلجتماعي تكون األسرة أكثر أمنافي ظل األ -
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   :ــ التوصیات2

على األسرة أن تقوم بدورھا األمني أكثر من أي وقت مضى بسبب  -
  .التغیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة

التمسك بتطبیق الشریعة اإلسالمیة والمحافظة على مقاصدھا وإقامة الحدود  -
  .ألسريلتحقیق األمن اإلجتماعي وبالتعبیة اإلمن ا

   .المحافظة على طھر المجتمع وصیانتھ من انتشار األخالق الذمیمة -

القیام بواجب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في ضوء كتاب هللا وسنة  -
  .رسولھ

ترسیخ مفھوم احترام النظام العام والتحلي بمقومات المواطنة الصالحة في  -
  .حقوق اآلخرین ضوء تعالیم اإلسالم بأن یحترم كل فرد فیھا

   :الھوامش

                                                        
الفیروز أبادي مجمد الدین محمد بن یعقوب ـ القاموس المحیط ـ الجزء الرابع ـ باب النون ـ  )1(

  .   281م ـ ص  1991ـ سنة  1ت ـ طبعة فصل الھمزة ــ دار أحیاء التراث العربي ـ  بیرو
ا الجرجاني الحنفي الشریف علي بن محمد بن علي ـ التعریفات ـ ضبط نصوصھا وعلق علیھ )2(

م ـ  2009محمد علي أبوالعباس ـ  دار الطالئع للنشر والتوزیع والتصدیر  ـ القاھرة ـ سنة 
    .42ص

بسام خضر الشطي ـ تحقیق األمن االجتماعي في اإلسالم مسؤولیات وأدوار ـ مجلة الشریعة  )3(
   .29م ـ ص  2009ـ جوان  77اإلسالمیة ـ مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت ـ العدد 

ـ أسامة السید عبد السمیع ـ األمن االجتماعي في اإلسالم ـ دراسة مقارنة ـ دار الجامعة الجدیدة ـ )  4(
  .19ت ـ ص .د

ـ  1992ـ ط  رـ مجمع اللغة العربیة ـ المعجم الوجیز ـ الھیئة العامة للشؤون األمیریة ـ مص)  5(
  .   16ص

  .95م ـ ص   1998ة النھضة المصریة ـ القاھرة ـ زیدان عبد الباقي ـ األسرة والطفولة ـ مكتب )  6(
 23فضیلة الشیخ عبد العزیز بن إبراھیم العسكري ـ األمن األسري أھمیتھ وآثاره ـ تاریخ النشر ) 7(

  2015https://www.assakinacomم  2015/  04/
األسرة العربیة دورھا في الوقایة من الجریمة واالنحراف  ـ عبد هللا خوج وفاروق عبد السالم ـ )  8(

  .   18ھـ ـ ص  1409ـ المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب ـ الریاض ـ 
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لمؤسسة دار  2صالح العبد ـ علم اجتماع التطبیقي وتنمیة المجتمع العربي ـ مطابع رقم  )  9(

  .  151ـ  150ت ـ ص .التعاون للطبع والنشر ـ القاھرة ـ د
ـ  1ط  -علي عبد الواحد وافي ـ األسرة والمجتمع ـ دار نھضة مصر للطبع والنشر ـ القاھرة )10(

      .136ت ـ ص .د
  .     https://wwwalforqan.net 2010/ 07/  13إبراھیم بن ناصر الحمود ـ  )11(
اعي والتماسك األسري ـ مطابع الفرزدق  التجاریة ـ الریاض ـ خالد السالم ـ الضبط االجتم  )12(

  .   8ھـ ـ ص  1431ـ سنة  1طبعة 
، 1968، األكفاء ج 46أخرجھ ابن ماجة  ـ السنن ـ كتاب النكاح باب ) رض(عن عائشة  )13(

    .ـ حدیث صحیح اإلسناد 15/ 2687، والحاكم في المستدرك ـ كتاب النكاح، ج 1/633
ـ ص  1992ت سنة  1یم ناصر ـ علم اإلجتماع التربوي ـ دار الجیل بیروت ـطبعة ـ إبراھ  )14(

281.     
  .132ـ  125عزیز أحمد صالح الحسني ـ األمن اإلجتماعي من منظور إسالمي،   )15(
  . ـ رواه البخاري في األدب المفرد والطبراني في الكبیر والترمذي وابن ماجة  )16(
)17(  www.tarbyatona.net2     ـ صالح بن علي أبوعراد ـ دور األسرة في أمن المجتمع  
  .2نبیل السمالوطي ـ أمن األسرة في اإلسالم ـ التحدیات وأسالیب المواجھة ـ ص   )18(
ادریس بن حامد محمد ـ دور األسرة في أمن المجتمع ـ ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع   )19(

  .445ھـ ـ 1425واألمن في دورتھ السنویة الثالثة ـ كلیة الملك فھد األمنیة ـ الریاض 
خالد حازم الحازمي ـ منھج التربیة اإلسالمیة في تحقیق األمن اإلجتماعي ـ جامعة نایف   )20(

  .12ھـ ـ  1430العربیة للعلوم األمنیة ـ الریاض 
  


