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دور ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىصي ً ألتياء
د .جناة حيَاوي -خامـة ثسىصة -اجلزائص

املَرط:

The society works to consolidate
the standards and customs of the
people of this society, and to form the
personality of the individual and help
him to adapt to his society, especially
with the social and cultural change
that globalization has brought about.
Therefore, the family today has many
responsibilities towards its members.
The physical task of moral stability
and the achievement of intellectual
security, what is intellectual security,
?and how can the family achieve it
This is the goal of this intervention,
which seeks to clarify one of the most
important contemporary roles of the
family, which is the cornerstone of
the success of its role in the stability
and progress of society.

ملسمة:
هـُش اًَوم ؾرص اًـوملة والاهفذاح ؿىل اًثلافات اخملخَفة وما ثخثَ وسائي االثعال
احلسًثة اخملخَفة من أأفاكر ،ا ألمص اشلي ًخعَة مٌا اؤؿساد تُئة حصتوًة أأذالكِة ظَحة حىون
مبثاتة مهنج حاكمًل ٌس خلي مٌَ اًًشء كميَ وحىون هل كاؿسة و أأساس مذني ٌَعمود أأمام لك
اًخَارات اًفىصًة اًِسامة ،وثـس ا ألرسة يه املؤسسة الاحامتؾَة ا ألوىل وا ألمه اًيت ًويل ًِا
اجملمتؽ ُشٍ املِمة.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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اجملمتؽ ًعَح تعالح ا ألرسة وٍهنار ابهنَارُا،
فِيي ثـمي ؿىل ثبأظَي مـاًريٍ وؿاداثَ ؾيس أأتياء
ُشا اجملمتؽ ،وثلوم تخىوٍن خشعَة اًفصد
ومساؿسثَ ؿىل اًخىِف مؽ جممتـَ ذاظة مؽ
اًخغري الاحامتؾي واًزمخ اًثلايف اشلي أأفصزثَ
ثساؾَات اًـوملة ،شلضل فا ألرسة اًَوم ثخـسد
مسؤوًَاهتا جتاٍ أأفصادُا ،فِيي اؤىل خاهة هممهتا
يف حتلِق الاس خلصار املادي ثخوىل هممة
الاس خلصار املـيوي وحتلِق ا ألمن اًفىصي ،مفا
ُو ا ألمن اًفىصي  ،وهَف ميىن ً ألرسة أأن
حتللَ؟ ُشا ُو ُسف ُشٍ املساذةل ،اًيت
جسـى الس خجالء أأحس أأمه ا ألدوار املـارصة
ً ألرسة ،واشلي ًـخرب اًصنزية ا ألساس َة ًيجاح
دورُا يف اس خلصار اجملمتؽ وثلسمَ.

Abstract :

دور الأرسة يف حتلِق الأمن اًفىصي ًالتياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؤهيا ىصى دون ؾياء ما ثـج تَ احلَاة املـارصة من اخملاظص ،وًلس ثـصضت ا ألمة اًـصتَة
االؤسالمِة ومن تُهنا اجلزائص اؤىل اًـسًس من ا ألزمات اًس َاس َة والاحامتؾَة ،ويه الآن متص
مبصحةل اهخلاًَة حزامٌت مؽ ثغريات احامتؾَة مست مجَؽ حواهة احلَاة ،وحنن اًَوم هـُش
ثواظي هخج ؾن ثسفق ٌَثلافات واًلمي وثـسد ملياتؽ اًخَلي ،فرنى أأذالظا مذحاًية من ا ألفاكر
واملٌلرسات اًيت ثؤثص ؿىل اًًشء ،شلا اكن ًزاما ؿََيا الاهدداٍ هلم وحتعني ؾلوهلم لكيا
مكثلفني و أكوًَاء أأمور ،فٌحمي ؾلول اًًشء من اًخعصف والاحنصاف ابًخوحَِ اًِادف ؾن
ظصًق املؤسسات الاحامتؾَة و أأمهِا ا ألرسة اًيت ثلوم ابزلور اًوكايئ ،وًن ٍىون ذضل اؤال
اؤذا ؾصفت ا ألرسة ازلور امليوط هبا ،وابًخايل ًخحلق ا ألمن اًفىصي اشلي ُو أأحس
مىوانت ا ألمن تعفة ؿامة.
اؤن حتعني ومصاكدة ووكاًة ا ألتياء من أأي احنصاف فىصي من أأمه مسؤوًَات ا ألرسة،
ذاظة يف ػي ُشا اًغزو واًحر االؤؿاليم املحارش ،فَُست هممة ا ألرسة ثوفري اًرضورايت
ألفصادُا فلط ،تي املضارنة يف ثشًَي ما ًـرتض ا ألتياء من مضالكت وحماوةل االؤسِام يف
حَِا؛ فِىون تشضل دورُا اسدداكِ ًا ووكائَ ًا ،شلضل فاؤن مسبأةل ا ألمن اًفىصي يه يف احللِلة
مَخعلة اب ألرسة ألمهَة دورُا اًلاؿسي ملارهة ابملؤسسات الاحامتؾَة ا ألدصى ،وُشٍ
املساذةل يه حماوةل ثس َعة ٌَفت الاهدداٍ ألمهَة ا ألمن اًفىصي يف حِاثيا املـارصة وحتلِلَ
س َجيخٌا اًىثري من املضالكت اًيت هتسد حِاة ا ألفصاد واجملمتـات ،وس خىون ا ألرسة اٌَحية
ا ألوىل اًيت خنَق وهـزز فهيا ا ألمن اًفىصي.
أأُساف ازلراسة:
ًلك حبر ؿَمي ُسف ٌسـى اؤىل اًوظول اؤًََ و أأُساف ُشٍ املساذةل يه:
 مـصفة أأمهَة ا ألمن اًفىصي ٌَفصد واجملمتؽ من ذالل ثـصًفَ ومـصفة أأمهَخَ ٌَفصد
واجملمتؽ .
 مـصفة دور ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىصي واًخساتري اًالزمة ملساؿسهتا يف كِاهما
هبشا ازلور.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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 اؤجصاز أأمهَة ا ألرسة ومسؤوًَهتا يف حتلِق ا ألمن اًفىصي.
 اًسـي اؤىل احلعاهة اًفىصًة ً ألتياء وحـَِا أأتوااب موظسة ًخحسايت ا ألمن اًفىصي.
 مـصفة املؤثصات اًسَحَة ؿىل اًفىص وأأس حاب احنصافَ ودعورة ذضل ؿىل اًفصد
واجملمتؽ.

-1مفِوم ا ألمن اًفىصي:
ا ألمن اًفىصي من املععَحات احلسًثة وسخِاً ،ىن خشورٍ كسمية وؤان مل ٍىن تيفس
اٌَفغ فلس ذهص ا ألمن ؿىل اًفىص واملـخلس واًيفس وغريُا يف اًرشًـة االؤسالمِة يف اًىثري
من الآايت اًلصأآهَة واحلسًر اًيحوي اًرشًف هشهص مهنا ؿىل سخِي اًخوضَح وًُس احلرص،
كال ظل ثـاىل﴿ :وَلَوِ َأنَّ أَ ِهلَ الِقُزَى آمَنُوا وَاتَّقَوِا لَفَ َتحِنَا عَلَيِوِمِ بَزَكَاتٍ ِمنِ السَّمَاءِ وَاألَرِضِ
وَلَ ِكنِ كَذَّبُوا فَأَخَذِنَاهُمِ بِمَا كَانُوا يَ ِكسِبُونَ﴾ سورة األعراف :اآلية ( . )96ونشضل كال ثـاىل:
(فَلِيَعِبُدُوا َربََّ هَذَا الِبَيِتِ{}3الََّذِي أَطِعَمَوُمِ ِمنِ جُوعٍ وَآَمَنَوُمِ ِمنِ خَ ِوفٍ{()}4قريش)،
وكال ثـاىل( ):أَوَلَمِ يَزَوِا أَنََّا جَعَلِنَا حَزَمّا آمِنّا وَيُ َت َخ َّطَفُ النََّاسُ ِمنِ حَوِلِوِمِ أَفَبِالِبَا ِطلِ يُؤِمِنُو َن
وَبِنِعِمَةِ اللََّ ِى يَكِفُزُونَ{()}67العنكبوت) (.)1
أأما اًخـصًفات احلسًثة فلس ؾصفَ د .ؾحس احلفِغ املاًيك تبأهَ سالمة فىص االؤوسان من
الاحنصاف أأو اخلصوج ؾن اًوسعَة والاؾخسال يف فِمَ ً ألمور اًس َاس َة والاحامتؾَة
وازلًًِة مما ٌضلك دعصا ؿىل اس خلصار اجملمتؽ وهؼام ازلوةل ،حِر ثًذج ؾيَ احنصافات
سَوهَة هتسد ا ألمن والاس خلصار ،ومن أأجصز ثطل الاحنصافات ارحاكب اجلصامئ تعورُا
اخملخَفة ويف ملسمهتا االؤرُاب واًـيف ،نٌل أأن ا ألمن املادي اشلي ثًضسٍ لك اجملمتـات
(.)2
ٌس حلَ دامئا أأمن فىصي وال ميىن حتلِلَ يف غَاب ا ألمن اًفىصي
وًـصفَ أآدصون تبأهَ ثبأمني أأفاكر وؾلول أأفصاد اجملمتؽ من ا ألفاكر اخلاظئة اًيت جضلك
دعصا ؿىل كمي اجملمتؽ و أأمٌَ توسائي وجصامج ودعط جضمي مجَؽ اًيوايح اًس َاس َة
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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أأوال_ مسذي مفاُميي:

دور الأرسة يف حتلِق الأمن اًفىصي ًالتياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاحامتؾَة والاكذعادًة واًخـَميَة ،أأي ثبأمني اًـلي اًخرشي ضس أأي هوع من أأهواع
الاحنصاف توحود كمي و أأؾصاف احامتؾَة حتمك اًـلي ،وال ًـين ذضل ؿسم احملااكة ًلآدص
وؿسم الاس خفادة مًٌَ ،ىن املـَار ُيا ُو احملافؼة ؿىل مـخلسات وكمي اجملمتؽ ،شلضل فاؤن
حتلِق ا ألمن اًفىصي ًـس حٌلًة ٌَثواتت واًوكاًة من اجلصامئ اخملخَفة اًيت ٌضِسُا اًـامل
املـارص(.)3
وكس ًـرب ؾيَ اًحـغ اب ألمن اًثلايف اشلي ًـين وحود كمي وثعورات ثفصز ضواتط
سَوهَة من صبأهنا أأن جض َؽ ا ألمن يف اًيفس وجتايف اجليوح يف اًـيف ،فا ألمن اًفىصي
حيلق يف اجملمتؽ اًخالمح واًوحسة يف اًفىص واملهنج واملسذي احللِلي ً ؤالتساع واًخعور واٍمنو
احلضاري يف اجملمتؽ(. )4
مما س حق ًخضح ًيا مفِوم ا ألمن اًفىصي ،وُو أأن ًـُش اًفصد يف جممتـَ وُو أآمن
ؿىل مٌؼومذَ اًفىصًة واًثلافِة ،وسالمة فىصٍ من الاحنصاف ،واشلي كس هيسد ا ألمن
اًوظين وملومات اجملمتؽ اًفىصًة واًثلافِة وا ألذالكِة ،فاًفصد تعحَـخَ ًًضس دامئا ا ألمن،
وُو احس مذعَحات احلَاة.
 -1-1أأمهَة ا ألمن اًفىصي:
ا ألمن ؿىل مس خوايت ومؼاُص مذيوؿة ،فِياك أأمن غشايئ و أأمن اكذعادي و أأمن
س َايس و أأمن احامتؾي و أأمن مادي و أأمن فىصي اشلي ُو أأساس لك ا ألهواع ا ألدصى
الرثحاظَ اًوزَق حبَاة اجملمتـات وحضارهتا ،ففي لك حضارة ولك ثيؼمي احامتؾي ال تس أأن
ثؼِص ٍلوؿة من اًخوحصات ازلاذََة والاحنصافات اًسَوهَة ألس حاب ؿسًسة مذـَلة مبيؼومة
اًلمي واملـاًري اًضاتعة ٌَسَوك.
اؤن ا ألمن اًفىصي من أأمه املوضوؿات اًيت جضغي فىص اًحاحثني واًياس ؿىل اًسواء
يف وكذيا احلايل ،اؤذ ميس حِاهتم واس خلصارمه ،وملا هل ظةل ابًِوًة اًثلافِة ،وا ألمة اًـصتَة
أأوىل من غريُا ذلاًة فىصُا وزلافهتا من الامضحالل أأمام دعورة اًغزو اًثلايف اشلي هيسد
اًفصد واجملمتؽ.
اؤن ا ألمن اًفىصي اؤذا مل ًخحلق ٌَفصد فاؤهَ ٍىون مـصضا اؤىل اًخَارات اًفىصًة امليحصفة
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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اكزلؾوة اؤىل االؤابحِة أأو اًـٌَلهَة االؤحلادًة أأو الاجتاُات اًخرصًخِة ٌصلات والآدصٍن ،اكٌَجوء
اؤىل اخملسرات أأو اٌَجوء اؤىل أأؾٌلل اًـيف واالؤرُاب ،وُشٍ اًخَارات و أأمثاًِا ٌسِي ؿَهيا
حصف أأحصاب اًـلول اًيت فلست خشعَهتا وُوٍهتا ،وُشا ما ًؤنس أأمهَة موضوع ا ألمن
اًفىصي يف اًفرتة احلاًَة يف ػي اًخحسايت اخملخَفة اًيت وضِسُا اًَوم يف اكفة اجملاالت(.)5
شلضل اكهت أأمهَة ا ألمن اًفىصي ذاظة يف وكذيا املـارص اشلي اهدرشت فَِ اًـسًس من
اخملاظص ،اكالؤرُاب واًـيف واًخعصف واجلصمية ،وحتلِق ا ألمن اًفىصي ُو حفاظ ؿىل اجملمتؽ
ومىدس حاثَ وُوًخَ ،ما اهَ حيمي أأفصادٍ مما ٍصد اؤٍهيم من أأفاكر ددِةل وُسامة ،وٌساؿس
ا ألمن اًفىصي ؿىل حتلِق الاس خلصار واالؤتساع واًخعور.
 -2-1وسائي حتلِلَ :ا ألمن اًفىصي ُو املسذي احللِلي ً ؤالتساع واًخعور ،ويف
حتلِلَ حٌلًة ٌَمجمتؽ ؿامة واًًشء ذاظة ووكاًة هلم من ا ألفاكر ازلدِةل اًِسامة ،وُياك
وسائي ًخحلِلَ مهنا ؿىل سخِي ا ألمهَة:
الاُخساء هبسي ظل ورسوهل .
اًخًض ئة الاحامتؾَة اًعحَحة وفق ثلاًَس اجملمتؽ وكميَ.
وضؽ ا ألهؼمة واًضواتط ٌَمعحوؿات واالؤؿالم.
حمارتة لك ثَارات اًخعصف واًخـمل من كدي اًلادة واًـٌَلء واملثلفني.
ثعحَح املفاُمي ازلًًِة املغَوظة وحصس َخ اًلمي االؤوساهَة.
اًوحود اًفاؿي ً ؤالؿالم(.)6
اؤن ا ألمن اًفىصي ًُس نٌل ًفِمَ تـغ اًحاحثني تبأهَ جحص ؿىل اًـلي اًخرشي ،تي
حٌلًة ٌَـلي اًخرشي من الاحنصاف اًفىصي واًـلائسي والاتخـاد ؾن اًوسعَة والاؾخسال.
وُشا ًلودان اؤىل رضورة مـصفة مفِوم أآدص هل ؿالكة وظَسة اب ألمن اًفىصي ،أأال وُو
الاحنصاف اًفىصي ،فاؤذا مل ٍىن زلى اًفصد هوع من احلعاهة اًفىصًة اًيت ًخَلوهنا من ذالل
اًخًض ئة الاحامتؾَة مبفِوهما اًواسؽ ٍىون ُشا اًفصد ؾصضة ًالحنصاف اًفىصي.

دور الأرسة يف حتلِق الأمن اًفىصي ًالتياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2ا ألرسة:
ثـخرب ا ألرسة املمثي ا ألساس ًثلافة اجملمتؽ اشلي ثوخس فَِ مبا حيخوًَ من كمي وؿادات
واجتاُات اًيت ًخـمل مهنا ا ألتياء فىصة اًعواب واخلعبأ ومفِوم اشلات وا ألساًَة اًسَوهَة
اًيت جية ؿَهيم اختاذُا أكسَوب يف حِاهتم ،وًخـَمون ما ؿَهيم من واحدات وماهلم من
حلوق ووالء س َايس حنو اجملمتؽ .
نٌل ثـس أأكوى ادلاؿات ثبأزريا ؿىل اًفصد ،وًبأيت ثبأزريُا هدِجة ؾوامي ؿسًسة ابؾخحارُا
احملَط ا ألول ٌَخًض ئة الاحامتؾَة ،نٌل أأن ًخرصفات اًوازلٍن ومواكفٌِل ثبأزريا همٌل يف هوع
خشعَة ا ألتياء(.)7
وًلس أأنست لك اًلمي اًسٌلوًة ؿىل أأمهَة ا ألرسة يف حصتَة ا ألحِال اًياص ئة ،و أأن أأمعق
اًخفسريات اًيفساهَة ًسَوك الاحنصاف ُو مؤرش الهـسام املصحؽ وًدسُة ا ألرسة وًخساؾي
املثي واًلمي مما ٌسلط اًفصد يف دوامة اًضَاع ،وؤاذا اكهت اؤسرتاثَجَة اًوكاًة أأظـة من
اؤسرتاثَجَة اًـالج ،فاؤهنا يف اًوكت ذاثَ أأفـي و أأؾؼم أأثصا و أأنرث مصدودًة(. )8
وُشا ما أأنسثَ ازلراسات اًىثرية حول ا ألرسة اًيت حصى:
 أأهنا أأداة اًيلي اًثلافِة واالؤظار اًثلايف ٌَعفي ،فـن ظصًلِا ًـصف اًفصد زلافة
ؾرصٍ وجممتـَ.
 أأهنا ختخار من اًحُئة واًثلافة ما حصاٍ مٌاسة وثؤثص ؿىل اجتاُات اًفصد ًـسد هحري
من اًس يوات.
 ا ألرسة يه االؤظار ا ألسايس ملٌلرسة اًضحط الاحامتؾي مؽ أأتياهئا ًخحلِق حىِفِم
مؽ اجملمتؽ.
ًِ ا دور يف حمنَة اًخفاؿي الاحامتؾي تني أأفصادُا ،وًِشا اًخفاؿي أأثص هحري ؿىل
اجتاُات ا ألتياء وسَووِم.
 اًخفىم ا ألرسي واملضالك ا ألرسًة ؿادة ما ثـس سخدا كواي ًالحنصاف.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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 -3الاحنصاف اًفىصي:
ًـس مععَح”الاحنصاف اًفىصي” من املععَحات احلسًثة وشلضل مل ثشهص مـامج اٌَغة
اًـصتَة ثـصًفا هل ،وًخعف مفِوم الاحنصاف اًفىصي تبأهَ مفِوم وس يب مذغري ،مفا ًُـس احنصافا
فىصاي يف جممتؽ ما ،ال ًُـس نشضل يف جممتؽ أآدص ،وذضل الدذالف اًلمي واملـاًري ازلًًِة
والاحامتؾَة واًثلافِة زلي لك جممتؽ ،ولك جممتؽ ٍصي الاحنصاف اًفىصي ُو ذضل اًيوع من
اًفىص اشلي خياًف اًلمي اًصوحِة وا ألذالكِة واحلضارًة ٌَمجمتؽ ،وخياًف مضريمه الاحامتؾي
و أأمه من ذضل لكَ ُو ذضل اًيوع من اًفىص اشلي خياًف امليعق واًخفىري اًسَمي وًخرصف
ثرصفات غري ؾلالهَة ،وجسـي اؤيل رضب وثفىِم وحسة وهَان اجملمتؽ.
 أأما أأس حاب الاحنصاف اًفىصي فِيي نثرية مهنا:
اًـوامي اًفصدًة املخـَلة ثضرعَة وػصوف اًحُئة الاحامتؾَة اًيت ًـُش فهيا اًفصد،
و أأساًَة اًخًض ئة ا ألرسًة اكًصفغ واًلسوة واًخسًَي واًـلاب ،ابالؤضافة اؤىل اجلِي ابًـمل
وازلٍن الؾامتدمه ؿىل املعادر اخلاظئة.
هون وراءُا أأفاكر ومعاحل و أأظٌلع ودوافؽ ثسفؽ ادلاؿة أأو اًفصد اًلِام تشضل ،ابالؤضافة
ؿىل اًغَو وؿسم الاؿرتاف ابلآدص ،وضـف وُامض َة دور املؤسسات الاحامتؾَة ا ألدصى
اكملسرسة واملسجس ،ونشضل ما ميىن أأن ًعصحَ املهنج اًخـَميي اخلفي اشلي ٍىون ثسخة
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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 حيخاج اًوازلان اؤىل مـصفة حِسة ثضؤون ازلٍن يك ًيجحوا يف اؤكٌاع أأتياهئم اب ألفاكر
اًيت ًيعحوهنم هبا.
 حمنَة اًوؾي ا ألمين وثوضَح خماظص الاحنصاف اًفىصي.
 مذاتـة ا ألرسة ألي ثغريات يف سَوك ا ألتياء(.)9
اؤن ا ألرسة يه املس ئوةل ابزلرخة ا ألوىل ؿىل اؤهساب اًفصد ٍلوؿة من املـارف
واملِارات واًلمي اًلادرة ؿىل جضىِي خشعَخَ واملسامهة يف اس خلصار هفسُذَ ،مما ًؤدي اؤىل
حىوٍن خشعَة مس خلةل كادرة ؿىل اًخحََي واًيلس والاؾامتد ؿىل اًيفس.

دور الأرسة يف حتلِق الأمن اًفىصي ًالتياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتخـاد ؾن أأُساف اجملمتؽ وفَسفذَ ،نشضل اًَبأس واالؤحداط اشلي ٌضـص تَ ص حاب اًَوم
وجيصمه اؤىل اًخلََس ا ألمعى ًلآدص ،وال هًىس دور ا ألؿالم يف ذضل وكوة املصحـَة اًيت
ٌسدٌس اؤٍهيا افصد يف اس خلاء أأفاكرٍ وسَواكثَ(.)10
اؤن ما ًـس احنصافا فىصاي يف جممتؽ ما ال ًـس نشضل يف جممتؽ أآدص ،شلضل فاالحنصاف
اًفىصي ُو اؤذن هوع من اًفىص اشلي خياًف كمي اجملمتؽ وفَسفذَ ،ونشضل خياًف مٌعق
اًخفىري اًسَمي اشلي ٌسـى ًخحلِق كمي اًوسعَة والاؾخسال والاحرتام املخحادل.

اثهَا -أآاثر ا ألمن اًفىصي ؿىل اًفصد واجملمتؽ:
ثوخس أأاثر ؿسًسة ثـود ؿىل اًفصد واجملمتؽ من وراء حتلِق ً ألمن اًفىصي مهنا ما ًًل:
 أأن ا ألمن اًفىصي أأحس مىوانت ا ألمن تعفة ؿامة ،تي ُو أأمهِا و أأسٌلُا و أأساس
وحودُا واس متصارُا ،وُو احلاخة ا ألوىل من حاخات اًفصد واجملمتؽ ،وكاؿسة أأساس َة ًحياء
اجملمتؽ وثـزٍز وحسثَ وحفؼَ من اًفنت واًيـصات.
 أأن ا ألمن اًفىصي ًخـَق ابحملافؼة ؿىل ازلٍن ،اشلي ُو اؤحسى اًرضورات ارلس
اًيت خاءت اًرشًـة االؤسالمِة حبٌلٍهتا واحملافؼة ؿَهيا ،من ذالل اًخفلَ يف ازلٍن واحلشر
من اجلِي اشلي ًلود اؤىل نثري من الاحنصافات ،وحتصمي الاتخساع يف ازلٍن ,حِر اؤهَ من
دواؾي اضعصاب ا ألمن اًفىصي واهدضار اًحسع ،ونشضل حتصمي اًفذوى من غري ؿمل وحتصمي
اًخعصف واًغَو يف ازلٍن ،وا ألدةل ؿىل ذضل نثرية.
 أأن ا ألمن اًفىصي ًخـَق ابًـلي ،واًـلي ُو أآةل اًفىص ،و أأداة اًخبأمي واًخفىص،
اشلي ُو أأساس اس خرصاج املـارف ،وظصًق تياء احلضارات ،وحتلِق الاس خزالف يف
ا ألرض ،وشلضل اكهت احملافؼة ؿىل اًـلي ،وحٌلًخَ من املفسسات ،ملعسً ا من ملاظس
اًرشًـة االؤسالمِة ،وسالمة اًـلي ال ثخحلق اؤال ابحملافؼة ؿَََ من املؤثصات احلس َة
واملـيوًة.
 أأن االؤذالل اب ألمن اًفىصي ًؤدي اؤىل ثفصق ا ألمة وجرشذهما ص َ ًـا و أأحز ًااب،
واحملافؼة ؿىل ا ألمن اًفىصي حيلق اًوسعَة والاس خلامة وًلود اؤىل ثفاؿي اًفصد اؤجياتَ ًا مؽ
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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اثًثا -ا ألرسة ودورُا يف حتلِق ا ألمن اًفىصي:
حتخي كضَة ا ألمن اًفصي ماكهة ُامة يف ٍلي اًلضااي اًيت هتم اجملمتؽ املـارص ،وابًخايل
رضورة حاكزف اجلِود اجملمتـَة ًخحلِلَ جتيحا ًخغَغي اًخَارات اًفىصًة امليحصفة ،وثـخرب
ا ألرسة يه املسؤول ا ألول ؾن ا ألتياء من حِر احللوق واًواحدات وًلؽ ؿىل ؿاثلِا
مسؤوًَة اًرتتَة واًخوحَِ واًخعحَح ،ودور ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىصي ًخعَة مهنا
وؾَا وكٌاؿة ابملسؤوًَة يف وكاًة أأتياهئا من أأصاكل الاحنصاف اًفىصي وما ًخـصضون هل يف
ؾرصان من حتسايت فىصًة هدِجة الاهفذاح اًـاملي ؿىل اكفة اًثلافات تعصًلة ثدسم ابالؾخسال
واًخوازن من ذالل مهنج فىصي ٍصحىز ؿىل زواتدٌا ازلًًِة واًثلافِة ،وُا ال ميىن حتلِلَ اؤال
من ذالل ثوفص تـغ الآًَات اًيت جساؿس ا ألرسة ؿىل أأداء دورُا مثي:
 التس أأن ٌسود ا ألرسة ًغة احلوار تني اًوازلٍن وا ألتياء واًخزًل ؾن اًـيف اشلي
جيايف كمي اًضورى وازلميوكصاظَة ابملفِوم احلسًر.
اؤن احلوار ًـزز مـصفة هلاط الاًخلاء والادذالف وهَف ميىن مـاجلهتا ووضؽ احلَول
ًِا ،ويف غَاب احلوار ًعحح اًفصد مذَلِا فلط ،زلذَ يف هفسَ ضـَفة وًخبأثص جلك ا ألفاكر
اًيت ًخَلاُا ،وُشا ما ًـاهََ اًًشء يف اجملمتؽ املـارصً ،لس أأمصان دًًٌا احليَف ابحلوار
تبأسَوب ؾلالين ،و أأن اًغَؼة جتـي ا ألصزاص ال ًخلدَون اًص أأي "وًو نيت فؼا غََغ
اًلَة الهفضوا من حوضل" حسًر رشًف.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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جممتـَ ،وابًخايل ًلود اًفصد اؤىل اًخـاون مؽ اجلِات ذات اًـالكة ابًـياًة اب ألمن اًفىصي،
وس َىون سخد ًا يف االؤرصاد واًخوحَِ اؤىل املـىن اًعحَح ً ألمن اًفىصي واًسـي اؤىل ورشٍ
وثـمميَ(. )11
اؤن حتلِق ا ألمن اًفىصي ٌَفصد ُو حٌلًة هل وجملمتـَ من لك فىص ددِي هيسد أأمن
اًفصد واجملمتؽ ؿىل اًسواء ،واجملمتـات املـارصة تبأمس احلاخة اؤىل احلفاظ ؿىل أأمهنا
والاحهتاد يف حتعني ؾلول أأفصادُا ضس اًخَارات اًفىصًة املخعصفة يف زمن ثفضت فَِ
مؼاُص اًخلََس واًخحـَة .

دور الأرسة يف حتلِق الأمن اًفىصي ًالتياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مضارنة ا ألرسة ٌَمسرسة ومؤسسات اجملمتؽ املسين ا ألدصى يف حىوٍن املفاُمي
اًعحَحة ٌَحَاة اًصاصسة والآمٌة(.)12
 أأن ثلوم مبٌِلهتا اًرتتوًة ثضلك اكمي وسَمي و أأن ثـخرب هفسِا مسؤوةل اكمةل ؾن
حصتَة أأتياهئا ابًصمغ من وحود املسارس وجضـص أأن اًرتتَة يه كضَة مذاكمةل ويه ًُست
كضَة اؤظـام ا ألتياء فلط وؤامنا جية ثـَميِم كواؿس اجملمتؽ وكميَ ،و أأن ًخـَموا اًسَوك واخلَق
اًلومي املس متس من ازلٍن نٌل جية ؿَهيا أأن ثـَمِم أأن ؿَهيم واحدات مثٌَل أأن هلم حلوق يف
اجملمتؽ.
 أأن ثـمل ا ألرسة أأهَ جية أأن ٍىون ُياك ثًس َق وحاكمي تُهنا وتني املسرسة يف
جمال اًـمََة اًرتتوًة من ذالل اًخواظي فامي تُهنٌل ملخاتـة أأتياهئا يف ازلراسة وما ًـرتضِم من
مضالك دراس َة أأو هفس َة.
 ؿىل ا ألرسة أأن ثفِم أأن اجملمتؽ ميص مبصحةل اًخحول اًيت يه أآذشة ظصًلِا مٌش زمن
وُشٍ املصحةل ثيعوي ؿىل هلهل من اجملمتؽ اًخلََسي اؤىل اجملمتؽ ص حَ احلسًر أأو احلسًر،
وؿىل ُشا فازلوةل جس خزسم هوؿني من املـاًري ،ويه املـاًري اًخلََسًة ،واملـاًري احلسًثة
والتس أأن ٍىون ُياك رصاع تني اًلمي ورصاع ما تني حَِني وُيا حمكن اخلعورة فِياك من
الآابء من ًلف موكف املزتمت وتـضِم ٍصى أأن ًرتك ا ألتياء ًيسفـون وراء لك ما ُو
خسًس تعفة أأن ُشا ُو ثَار احلَاة.
 أأن ثلف ا ألرسة موكف ًا مؽ اًسَعة واًيؼام مبا خيسم املعَحة اًـامة وذضل ًخيفِش
اًخـَاميت اًعادرة اؤٍهيا واًخـَاميت اًـامة وثـَمي أأتياهئا رضورة الاًزتام ابًخـَاميت وا ألهؼمة
اًعادرة من ازلوةل.
 أأن ثفِم ا ألرسة أأن من أأؾؼم واحداهتا مه حتعني أأتياهئا فىص ًاي وذَلِ ًا ضس
الاحنصاف اخلَلي واًلمي والاجتاٍ حنو اجلصمية أأو خماًفة اًيؼام.
 أأن ثلوم ا ألرسة تخحلِق احلعاهة اًوظيَة ألتياهئا وذضل ابن ثغصس فهيم حة
اًوظن واحلصص وا ألماهة فامي ًخـَق ابًلِام ابًواحة وممخَاكت ازلوةل و أأرساراُا ،وؿسم
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ثوظَات:
 ثثلِف ا ألتياء زلافة دًًِة مزتهة ثلهيم من الاحنصافات اًفىصًة ،فاجلِي ابزلٍن أأو
فِمَ ثضلك مغَوط نٌل ُو مٌدرش يف وكذيا احلايل يف وسائي االؤؿالم اخملخَفة.
 الاتخـاد ؾن اًخـعة يف الآراء.
 ثـَمي اًًشء احرتام وهجة اًيؼص ا ألدصى .
 احلوار ٌساؿس ؿىل اندضاف مضالكت اكمٌة ؾيس ا ألتياء.
 الاُامتم اب ألتياء هفس َا واحامتؾَا وثوفري هلم وسائي اًرتوحي ورؿاًة املواُة.
 ثًض ئة اًفصد احامتؾَا وهفس َا وغصس اًثلة يف هفسَ.
 ثـزٍز اًفىص اًوسعي املـخسل.
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الاخنساع ابالؤصاؿات وازلؿاايت اًيت ًخهثا ا ألؿساء يف ازلاذي أأو ازلول املـادًة واًعامـة يف
()13
اخلارج ،وؿسم اٍهتاون مؽ أأًة فئة دعصة أأو خمصتة يف ازلاذي
ًىن ُياك مـوكات حتول دون حتلِق ا ألرسة ًِشا ازلور ،مهنا:
 وسائي االؤؿالم واالثعال احلسًثة اًيت ثخر كامي ثؤثص سَحا ؿىل اًـالكات ا ألرسًة
اًيت حـَت أأفصادُا الُني ،وال ًددادًون احلوار ًلضون أأغَة أأوكاهتم مؽ ا ألهجزة
االؤًىرتوهَة وًخلدَون ما ًخر فهيا دون ركِة ًوحض هلم فوائسُا أأو دعورهتا.
 اًخفىم ا ألرسي ومضالكت احلَاة املـارصة اًيت أأزلَت اكُي ا ألرس وحـَهتم
ًًضغَون ؾن أأتياهئم(.)14
اؤذن ًيك جس خعَؽ ا ألرسة أأن حتلق ُشا ازلور املِم واشلي ال ميىن ان ثـوضَ
مؤسسات احامتؾَة أأدصى ،فسورُا أأساس َا واسدداكِا وهل ثبأزري ؿىل ا ألفصاد وثضلك كوي
ومدارشٌ ،طل ؿىل اجملمتؽ ومؤسساثَ مساؿسهتا ؿىل اًلِام هبشا ازلور وثشًَي اًعـاب
واًـوائق اًيت حتحط ُشا ازلور.
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 ثلسمي ازلمع ً ألرسة وحتسني ػصوفِا ًدس خعَؽ أأداء دورُا يف حصتَة أأتياهئا وثبأََُِم
يف اجملمتؽ.

ذامتة:
هـُش اًَوم أأحسااث وػواُص احامتؾَة ظغى ؿَهيا اًـيف والاحنصاف مما حيمت املسؤوًَة
اًـؼمى ؿىل مجَؽ رشاحئ اجملمتؽ يف احلفاظ ؿىل أأمن ا ألمة اًفىصي ،وًخحلِق ا ألمن اًفىصي
يف اجملمتؽ جية أأن هحس أأ اب ألرسة وحناول ثوضَح ازلور ا ألسايس امليخؼص مهنا واشلي ؾول
ؿَََ اجملمتؽ يف حتلِق الاس خلصار الاحامتؾي.
اؤن دور ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىصي ٍمكن يف مسؤوًَة اًوازلٍن ،فا ألب راع وا ألم
راؾَة حصتَة وحٌلًة ،فِيي وؤان اكهت مسؤوةل ؾن رؿاًة أأتياهئا يف ثوفري املبألك واملرشب
واملَخس واملسىن وثـَمي أأتياهئا ،تي اؤن هممهتا أأؾؼم من ذضل فـَهيا أأن حصجهيم حصتَة أأذالكِة
سَوهَة وحتمهيم من ؾوامي الاحنصاف ا ألذاليق واًفىصي واًسَويك داذي املزنل وذارخَ،
فىٌل يه حتعهنم ضس ا ألمصاض اجلسسًة فِيي معاًحة تخحعَهنم ضس أأي احنصاف فىصي
هيسد حِاهتم وهيسد ؿالكهتم ابعل س ححاهَ وثـاىل ،تي حىت ؿالكهتم مؽ غريمه من أأفصاد
اجملمتؽ.
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 .1اًلصأآن اًىصمي
 .2املاًيك ؾحس احلفِغ ،ا ألمن اًفىصي من املععَحات احلسًثة و أأجصز احنصافاثَ ارحاكب اجلصمية ،يف املوكؽ االؤًىرتوين
http://www.alriyadh.com/271447,24.10/2016
 .3جن مصزوق اًـعميي دالل ،دور اًخـَمي يف حصس َخ ا ألمن اًفىصي ،يف املوكؽ
االؤًىرتوينhttp://www.almarefh.net/printall.php?ID=25
أ
 .4جن ؾحس اًـزٍز اًسسٌس ؾحس اًصمحن  ،اًرشًـة االؤسالمِة ودورُا يف ثـزٍز المن اًفىصي ،يف املوكؽ االؤًىرتوين:
 ، / https://islamhouse.com/ar/books/2795153,24.10/2016ص ص17-16
 .5جن َلس املوصري َلس  ،دور ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىصي ،ماحس خري اًـَوم اًرشظَة ،كسم اًـَوم اًرشظَة ،لكَة ازلراسات
اًـََا ،خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم اًرشظَة ،اًسـودًة ، 2007 ،ص 11يفhttp://www.assakina.com/wp-:
content/uploads/2015/08/
جمل
َ .6لس ؿًل حسن ،مفِوم الاحنصاف اًفىصي ،أأس حاتَ ومؼاُصٍ ؿىل ا متؽ :يف املوكؽ االؤًىرتوين:
/http://www.somalitimes.net/2016/03/07
ُ .7ضام حسان  ،مسذي ؤاىل ؿمل الاحامتع اًرتتوي ،اجلزائص ،د ن ،2008 ،ص ص110-109
 .8ؾحس اًصمحن َلس اًفاحت ،ثـزٍز ا ألمن اًفىصي تني اًواحة واًرضورة ،يف املوكؽ االؤًىرتوين:
http://wefaqdev.net/st_ch647.html
َ .9لود ميك ؾحاس  ،دًيامِىِة ا ألرسة يف ؾرص اًـوملة ،من جماالت اًاكئن احلي اؤىل حىٌوًوحِا ظياؿة اجلَيات ،املؤسسة اجلامـَة
ٌسلراسات واًًرش واًخوزًؽ ،تريوت ،2007 ،ص ص 11-10
 .11جن َلس جن ؿًل اًِشًًل ماخس  ،مفِوم ا ألمن اًفىصي"،دراسة ثبأظَََة يف ضوء االؤسالم ،ماحس خري يف اًثلافة االؤسالمِة ،لكَة
اًرشًـة ،االؤمام َلس جن سـود االؤسالمِة 1433 ،ه ،يف:
http://www.alukah.net/researches/files/rsrch_204/mafhoom.pdf
 .11سـَس جن سـَس انرص محسان وس َس خاب ظل ،س َس خاب ظل اًس َس ؾحس ظل ،دور املؤسسات الاحامتؾَة يف حتلِق ا ألمن
اًفىصي ،املؤمتص اًوظين ا ألول ًلأمن اًفىصي ،املفاُمي واًخحسايت 25-22 ،حٌلدى ا ألول ،1430 ،مصنز اًححوث وازلراسات
الاحامتؾَة ،خامـة املطل ذازل ،ص ص 13-12
أ
 .12ؿادل راصس ،ثلِمي دور ا ألرسة اًرتتوي يف ثـزٍز المن اًفىصي ،يف املوكؽ االؤًىرتوين:
www.assakina/news/news1/55855.htlm
 .13جن َلس املوصري َلس ،مصحؽ س حق ذهصٍ ،ص ص ص  68-61تخرصف
 .14ؿادل راصس ،مصحؽ س حق ذهصٍ
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