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تعترب مسألة احملافظة على أمن    

اجملتمع وسالمته إحدى القضايا 

اجلوهرية واألساسية اليت أوالها اإلسالم 

اهتماما خاصا ومميزا ، ففي توجيهات 

اإلسالم وتعاليمه تقديس للحياة و 

حتبيب للناس فيها، ولذلك فهو حيررهم 

من اخلوف ويرسم الطريقة املثلى لتعيش 

ياتها وأهدافها من اإلنسانية متجهة إىل غا

الرقي والتقدم والتطور وهي مظللة 

 بظالل األمن الوارفة. 

واملقصود باألمن اجملتمعي أن يكون    

الفضاء العام للمجتمع جبميع شرائحه 

متسما باالستقرار واهلدوء مع وجود 

القانون الذي يعطي كل ذي حق حقه.  

إنه كل ما يطمئن الفرد به على نفسه 

شعور بالطمأنينة وعدم وماله ويضمن ال

اخلوف واالعرتاف بوجوده وكيانه 

ومكانته يف اجملتمع، فهو يرمز إىل 

احلماية من أخطار اجلرمية واجلوع 

واملرض والتلوث وانتهاكات حقوق 

اإلنسان بصورة عامة . وإذا مل تؤمن هذه 

األمور أمكن من خالهلا اخرتاق أمن 

 اجملتمع واإلضرار مبصاحله .

موضوع األمن اجملتمعي مادة وقد أصبح    

علمية ذات قيمة إنسانية وحضارية يتناقلها 

املفكرون واملتخصصون والعاملون يف احلقل 

االجتماعي يف كتاباتهم ومنتدياتهم 

الفكرية، خاصة وأن هذا املصطلح اتسع 

ليشمل مفاهيم ومضامني متعددة تتداخل 

مع جممل أوضاع احلياة ليشمل اإلصالح 

قيق العدل وتوفري التعليم االجتماعي وحت

والصحة وغري ذلك مما حيتاجه الفرد يف 

حياته اليومية. ولذلك فهو من النعم الكربى 

اليت يصعب أحيانا اإلحساس بها إال عندما 

تتم املقارنة بني اجملتمعات اآلمنة 

واجملتمعات اليت يسود فيها العنف والفوضى 

وينعدم األمن ، ولعل يف ما تشهده الساحة 

دولية الراهنة يف ربوع العامل اإلسالمي ال

 أكرب دليل على ذلك. وقد عد رسول اهلل 

توفر األمن اجملتمعي نعمة ليس بعدها 

يف احلديث الذي أخرجه نعمة فقال 

من أصبح منكم آمنا يف الرتمذي يف سننه : 

سربه معافى يف جسده عنده قوت يومه 

 «.فكأمنا حيزت له الدنيا

من جهة أخرى يبقى لألمن اجملتمعي    

داللة أساسية تعين الرفض على الدوام 

لكل أشكال الصراع أو جمرد الدعوة إليه أو 

التحريض عليه أو تربيره أو نشر ثقافة 

تعترب التصادم واقعا غري مرتفع والعمل 

على حتويل مفهوم احلق يف االختالف إىل 

إيديولوجية االختالف والتنظري هلا 

رها، لذلك فإن انتشار الالتسامح ونش

والفوضى والعنف يعين فرض منط حياة 

معينة يسودها االنفالت األمين وينجم 

عنها إضرار حبقوق املواطنني وتطلعاتهم 

 إىل حياة آمنة ومستقرة .

وال شك أن العمل على حتقيق األمن 

اجملتمعي من خالل توفري مناخ للتسامح ونبذ 

ي إىل إجياد بعض العنف البد أن يرادفه سع

األساليب واآلليات اليت جتعل منه وضعا 

 مستقرا ودائما ، من ذلك على سبيل املثال :

* تعزيز التفاعل األسري داخل اجملتمع عن 

طريق تقوية مستوى وطبيعة العالقات 

 االجتماعية بني أفراد األسرة.

للتفاهم وهو  * اعتماد لغة احلوار سبيال

 األسلوب الناجع إلشاعة التسامح ونبذ العنف.

* نبذ اخلالفات وجتاوزها والعمل على 

بث روح التسامي عن كل ما من شأنه أن 

 يعكر صفو العالقات االجتماعية السليمة.
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* الرتبية على قيم التسامح من خالل 

تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان وتكريس 

سائل املؤدية العدالة االجتماعية ونبذ الو

 إىل التعصب والعنف والتطرف.
وإلدراك أهمية قضية األمن اجملتمعي  

كما حددها اإلسالم فإن علماء األمة 

ربطوا بني مستهدفات األمن اجملتمعي 

وغاياته وبني املقاصد اخلمس اليت ترمي 

إليها أحكام الشريعة اإلسالمية وهي:  

احلفاظ على الدين والنفس والعقل 

 ملال.والنسل وا
وترتبط كل هذه املقاصد اخلمس بعدد    

من اجلوانب ذات الطبيعة االجتماعية ، فحفظ 

الدين يرتبط بإقامة شعائر اهلل وتعاليمه 

ولذلك كانت احلكمة من وراء تشريع حد 

الردة منع حصول الفتنة بني املسلمني، 

واحلفاظ على النسل فيه صون لألنساب 

واألعراض مبا يضمن استقرار اجملتمع 

سالمته بعيدا عن آفات الزنا وغريه من و

األمراض اجملتمعية، أما احلفاظ على املال 

فريتبط بالكسب احلالل واإلنفاق الرشيد وما 

يرتبط بذلك من تكافل وتضامن بعيدا عن 

 السرقة والغصب والنهب ... وهكذا.

 ولعل من أبرز مقومات األمن اجملتمعي ما يلي :    

وذلك من توفر التماسك اجملتمعي   -1

خالل تعزيز االنتماء إىل وطن أو جمتمع 

واحد ، فاألمن اجملتمعي مبا يقدمه للمواطن 

من أسباب الطمأنينة والرفاهية يتطلب من 

هذا املواطن مساهمة فعالة يف حتقيقه 

لديه بأن ما ينعم به  راسخ  انطالقا من شعور

غريه من اخلري إمنا ينعم به هو أيضا ، وأن ما 

يصيب غريه من شر يرتد عليه أيضا ، 

وأواصر األلفة والتماسك هي العامل اجلامع 

 واخليط الناظم بني أفراد اجملتمع الواحد.

اإلمجاع والتوافق على مبادئ   -2

سلوكية وأخالقية واحدة ، يشرتك يف 

ها مجيع املواطنني ، وهو اإلقرار والعمل ب

ما يتحقق من خالل غرس الثوابت 

الدينية والوطنية الصحيحة اليت تضمن 

منو اجملتمع واستقراره.كأن يشعر كل 

مواطن فيه أنه مسؤول يتحمل قسطا من 

األمانة، وهو ما يقتضي ضمريا يراعي اهلل 

والناس والنفس من خالل املبادئ والقيم 

 اليت تضبط هذه احملاسبة. 

توافر املؤسسات األمنية والرتبوية   -3

الكفيلة بتوجيه اإلنسان ومساعدته على 

 التشبع بنمط احلياة االجتماعية اآلمنة.

شيوع قيم التسامح ونبذ العنف  -4

باعتبارها الصور املثلى اليت خيضع فيها 

الفرد قناعاته اخلاصة لضرورات احلياة 

املشرتكة واالعرتاف بتنوع اآلراء 

 رورة التوفيق بني تبايناتها.والقناعات وبض

وهكذا يعترب االقتناع بقيم التسامح    

ونبذ العنف من األهداف والغايات اليت 

يرمي إليها توفر األمن وشيوع السلم 

وإذا كان األمن اجملتمعي  .االجتماعي

يبدو أحيانا غاية وليس وسيلة فألنه غاية 

ما تتمناه اليوم كثري من الشعوب 

مية لتعيش حياة واجملتمعات اإلسال

االستقرار واهلدوء حتت مظلة القانون 

بعيدا عن االضطراب والفوضى، ولذلك 

عده القرآن الكريم نعمة ينعم بها املوىل 

 على عباده  فقال تعاىل:   
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