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ملخص
ھدف البحث إلى تحديد مفھوم األمن االجتماعي وذلك من خالل استعراض مجموعة من
التعريفات للباحثين في ھذا المجال ولقد توصل الباحث لتعريف واضح في ھذا المجال ،كما ھدف
البحث لتحديد أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في ماليزيا من خالل عينة
عشوائية من األساتذة واإلداريين والطلبة في جامعة مااليا حيث أظھرت النتائج أن جميع أفراد
العينة متفقون على أن الجريمة والفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص
ھي من أبرز المخاطر التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا ،كما أبانت الدراسة أن المواطن
عال من الوعي االجتماعي يمكن االستفادة منه في وضع خطة وطنية شاملة
الماليزي يتمتع بقدر ٍ
للتعزيز وترسيخ أسس األمن االجتماعي في المجتمع الماليزي ،وخلصت الدراسة إلى أھمية
الدور الذي يمكن أن تلعبه التربية اإلسالمية عبر مؤسساتھا الرئيسية السيما األسرة والمسجد
والمدرسة ووسائل اإلعالم في الحد من المخاطر التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا.
الكلمات المفتاحية :األمن االجتماعي.
Abstract
The research aims at defining the concept of social security and
through a review of a set of definitions for some researchers in this area
as the aim of the research to identify the most prominent risks and
challenges facing that Social Security in Malaysia through a random
sample of teachers, administrators and students at the University of
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Malaya, where the results showed that all respondents agreed that crime
poverty, unemployment and lack of social justice, the lack of equal
opportunities is one of the most prominent threats to social security in
Malaysia, as the study showed that the citizen of Malaysia enjoys a high
level of social consciousness can be used to develop a national plan as
much as comprehensive strengthening and consolidation of social
security in the Malaysian society, and the study concluded the
importance of the role to be played by the Islamic education across major
institutions, particularly the family, mosque, school and the media in
reducing the risks of social security in Malaysia.
Keywords: Social Security.
مقدمة
إن األمن ركيزة أساسية يحتاجھا الفرد كما يحتاجھا المجتمع ،وال يمكن أن يحقق الفرد أو
المجتمع أي من أھدافه إال في ظل حالة من االستقرار والطمأنينة ،وقد ُش ِغل البشر منذ وجو ِدھم
باالستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة ،وھو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق األمن بكافة
جوانبه السياسي واالقتصادي والغذائي والصحي والعائلي والثقافي والفكري وھذا ما يمكن أن
نطلق عليه األمن االجتماعي بمفھومه الشامل.
ولقد تطرقت عدة دراسات سابقة إلى بعض أنواع األمن السيما األمن الفكري ،فقد تناولت
دراسة )العتيبي (1)(2009 ،مدى اشتمال مقررات التربية اإلسالمية على مضامين األمن الفكري
ومدى إسھامھا في التصدي لتحديات األمن الفكري المعاصر .كما تناولت دراسة )الدوسري،
 ،(2)(2008مفاھيم األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية للصف الثالث المتوسط ومدى
إسھام مقررات التربية اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري لديھم .كما بينت دراسة )العمري،
2009م() (3التربية األمنية في منھج اإلسالم أصولھا ودورھا في تكوين الوعي باألمن
االجتماعي لدى األجيال.
وعلى الرغم من كل الجھود التي تبذلھا الحكومات والمؤسسات لتحقيق األمن االجتماعي،
فإن المجتمعات المعاصرة جميعھا تواجه مخاطر وتھديدات حقيقية تمس جوھر األمن االجتماعي
وإن بنسب متفاوتة ما بين دولة وأخرى.

) (1العتيبي ،إسھامات اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني.2009 ،
) (2الدوسري ،دور مقررات التربية اإلسالمية في تعزيز األمن الف/كري.2008 ،
) (3العمري ،محمد بن سعيد ،التربية األمنية في منھج اإلسالم أصولھا ودورھا في تكوين الوعي باألمن
االجتماعي لدى األجيال ،رسالة دكتوراة2009 ،م.
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وفي ھذا البحث سيحاول الباحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما مفھوم األمن االجتماعي؟
 .2ما أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في ماليزيا ؟
 .3ما دور التربية اإلسالمية في مواجھة المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في
ماليزيا ؟
أوال :مفھوم األمن االجتماعي
يتكون مصطلح األمن االجتماعي من كلمتين ھما األمن ،واالجتماعي:
التعريف اللغوي لألمن
ُ
قال ابن منظور ) :(1أمن :األمان واألمانة بمعنى وقد أمنت فأنا ٌ
وآمنت غيري من
آمن،
ٌ
فالن يأمنُ أمنا ً وآمناً ،ورجل
األمن واألمان ،واألمنُ  :ضد الخوف ،واألمانة :ضد الخيانة ،وأمن
أمنةٌ إذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل أحد ،واأل ِمن :ال ُمستجير ليأمنَ على نفسه.
ويقول ابن فارس) :(2أمن :األمانة التي ھي ضد الخيانة ،ومعناھا سكون القلب ،ورج ٌل أُمنَة
إذا كان يأمنه الناس وال يخافون غائِلته.
ويعرف الصالح ) :(3االجتماعي بأنه :أي سلوك أو تجاه بين األشخاص يتأثر بالخبرة
الحاضرة أو الماضية لسلوك أشخاص آخرين ،أو ھو السلوك الذي يتجه نحو اآلخرين بطريقة
شعورية ،ويطلق االجتماعي بمعناه العام على الكائنات البشرية.
التعريف االصطالحي لألمن االجتماعي
األمن االجتماعي كغيره من المصطلحات في العلوم اإلنسانية ال يمكن الوصول لتعريف
كامل ومتفق عليه بين الباحثين المھتمين بھذا الموضوع ،وذلك بسبب اختالف الزوايا التي يتناول
من خاللھا الباحثين ھذا الموضوع ،فمنھم من يتناوله من جھة النتيجة التي تعود على الفرد
والمجتمع ،ومنھم من يتحدث عنه من خالل المسئولية الملقاة على عاتق الفرد والمجتمع
والحكومة ودور كل منھم في تحقيقه ،وآخرون يتناولونه من جھة األھداف والوسائل واألساليب
واإلجراءات التي تتبع لتحقيقه ،وقام الباحث باستعراض مجموعة من التعريفات التي تتعلق

) (1ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )د.ت( ،لسان العرب ،المجلد الثالث ،دار صادر،
بيروت ،ص.22-21
) (2ابن فارس ،أحمد ) ،(1970مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد ھارون ،دار الجيل ،ط ،2بيروت،
ص.134-133
) (3الصالح ،مصلح ) ،(1999الشامل قاموس مصطلحات العلوم اإلجتماعية ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط ،1مكتبة فھد الوطنية ،الرياض ،السعودية ،ص.496
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باألمن االجتماعي ثم سيخلص بعد ذلك لتعريف يشمل ويراعي جميع ضوابط تعريفات األمن
االجتماعي.
بعض تعريفات األمن االجتماعي
يعرف عمارة) :(1األمن االجتماعي بأنه "الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن اإلنسان
فرداً أو جماعة ،في سائر ميادين العمران الدنيوي ،بل أيضا ً في المعاد األخروي فيما وراء ھذه
الحياة الدنيا".
وعرفه الحربي) :(2بأنه :األثر الناتج من جميع اإلجراءات الالزمة لحماية المجتمع ضد كل
ما يعوق تقدمه ،ويحد من استمرار حركته لتحقيق أھدافه وفقا ً لقدراته المتاحة.
ويعرفه رضوان وآخرون) (3بأنه :مجموع اإلجراءات والخطط التي على الدولة اتخاذھا،
لتأمين المجتمع ،بكافة أفراده ،بوسائل العمل واإلنتاج والمساھمة في استغالل كامل الطاقات
المختلفة لتحقيق القدرة على الحياة بكرامة ،وحماية المجتمع من وسائل وعمليات التخريب التي
تؤدي إلى الفساد واإلفساد.
ويعرفه الكيالني) :(4بأنه "الحرص على استغالل كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة
للمجتمع من أجل تأمين االستقرار في المجتمع ،وحماية مكتسباته المادية والمعنوية.
وعرفه التميمي وآخرون) :(5بأنه األمن الشامل :أي كل ما يحتاجه اإلنسان من أمن على
نفسه وماله وأھله ووطنه ،فشمل األمن على األرواح ،والممتلكات واألعراض والكرامة واألبدان
والصحة ،واألمن الغذائي ،واالقتصادي والبيئي والبحري وغيرھا من المسميات التي تندرج
تحت المفھوم الشامل لألمن وھو األمن االجتماعي بجميع أبعاده ومقوماته".
ويعرفه الجيب) :(6بأنه :تأمين الخدمات األساسية للمواطن من صحة وتعليم وسكن
وخصوصا ً للفقراء والمتعطلين عن العمل بشكل يضمن لھم فرص متكافئة في حياة كريمة.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

عمارة ،محمد ) ،(1998اإلسالم واألمن االجتماعي ،دار الشروق ،ط ،1القاھرة ،ص.12
الحربي ،سليمان بن عبد ﷲ )د.ت( ،مفھوم األمن :مسئوليته وصيغه وتھديداته ،المجلة العربية للعلوم
السياسية ،الكويت ،ص.30
رضوان ،إسماعيل ،الثالثيني ،نھاد ) ،(2012األمن في السنة النبوية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
اإلسالمية ،المجلد العشرون ،العدد األول ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص.6
الكيالني ،رشاد صالح ) ،(2012األمن االجتماعي ،مفھومه ،تأصيله الشرعي ،وصلته بالمقاصد الشرعية،
المؤتمر الدولي لألمن االجتماعي في التصور اإلسالمي ،جامعة آل البيت ،األردن ،ص.27
التميمي ،عماد ،التميمي ،إيمان ) ،(2012األمن االجتماعي ضبط المصطلح وتأصيله الشرعي ،المؤتمر
الدولي األمن االجتماعي في التصور اإلسالمي ،جامعة آل البيت ،األردن ،ص.21
الجيب ،بدرية ) ،(2007دور وزارة التنمية االجتماعية في األمن االجتماعي ،وأثره في حياة األفراد
واألسرة ،مؤتمر األمن االجتماعي تطلعات وتحديات ،البحرين 31 -29 ،أكتوبر ،ص.2
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وتعرفه آل خليفة) :(1بأنه :السلوك أو الموقف نحو اآلخرين ،أي العالقات االجتماعية أو
عالقة الفرد بالفرد والفرد بالجماعة والجماعة بالجماعة ،أو ھو العمران البشري واالجتماعي
واإلنساني.
ويعرفه الخليفي) :(2أمن األمة باعتبارھا وحدة واحدة ،وذلك بتحقيق العصمة والحماية
لحقوقھا العامة ومصالحھا الجماعية ،المتمثلة في وحدتھا الدينية واالجتماعية والفكرية ،وفي
صيانة نظمھا وحماية مؤسساتھا والحفاظ على مقدراتھا ومكتسباتھا ،واألمن الفردي والجماعي
متداخالن ،وأمن الفرد ھو أمن الجماعة والعكس صحيح ،وما يفسد على الفرد أمنه يمكن أن يفسد
أمن الجماعة ،والعكس صحيح كذلك.
ويعرفه العمري) :(3عبارة عن الحالة التي يشعر فيھا الناس أفراداً وجماعات باالطمئنان
وزوال الخوف نتيجة للتماسك المجتمع وتكافله ضد كافة أشكال التھديدات والمخاطر التي تھدد
سالمة أفراده ،في دينھم وأنفسھم وعقولھم وأموالھم وأعراضھم بما يضمن لھم تحقيق وحدة
المجتمع صيانة نظمه والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
بنا ًء على ما تقدم من تعريفات يكمل كل منھا اآلخر فإنه يمكن تعريف األمن االجتماعي
على أنه :تحقيق االستقرار والطمأنينة المادية والمعنوية لجميع األفراد داخل المجتمع ،وذلك من
خالل مجموعة من الخطط والبرامج التي تشارك بھا كل المؤسسات العاملة داخل الدولة سواء
كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني ،ويشارك أفراد المجتمع كافة في تطبيق ھذه
الخطط والبرامج والتفاعل معھا في سياق المسئولية االجتماعية لألفراد عن المجتمع ومسئولية
المجتمع عن األفراد.
ثانيا ً :المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي
يتعرض األمن االجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية لمجموعة من المخاطر
والتحديدات التي تؤثر بشكل سلبي في حالة االستقرار والطمأنينة داخل المجتمع ،ويمكن تعريف
المخاطر والتحديات على النحو التالي:
−

المخاطر :ھي كل شيء يمكن أن يشكل تھديداً ماديا ً أو معنويا ً بشكل مباشر أو غير مباشر
على أمن الفرد والمجتمع.

−

التحديات" :أھم الصعوبات أو المعوقات التي تحول دون وجود سياسة اجتماعية تحقق
أھداف المجتمع سواء ارتبطت تلك التحديات بعدم إمكانية الوصول لسياسة مالئمة أو عدم
تناسب أساليب تنفيذھا مع متطلبات المرحلة التي يمر بھا المجتمع ،أو عدم توفير الموارد

) (1آل خليفة ،مريم ) ،(2007اإلسالم واألمن االجتماعي ،مؤتمر األمن االجتماعي تطلعات وتحديات ،البحرين،
 31-29أكتوبر ،ص.3
) (2الخليفي ،ناصر) ،(2007أثر األمن االجتماعي في حياة األفراد والمؤسسات ،مؤتمر األمن االجتماعي
تطلعات وتحديات ،البحرين 31-29،أكتوبر ،ص.5
) (3العمري ،مرجع سابق ،ص.21
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المادية والمالية والبشرية أو التنظيمية الالزمة لصنع أو تنفيذ أو متابعة وتقويم السياسة مما
يحول دون تحقيق األھداف).(1
والمجتمعات المعاصرة تعاني من جملة من المخاطر والتحديات التي يمكن تلخيصھا فيما
يلي:
−

الجريمة بكافة أشكالھا.

−

الفقر.

−

البطالة.

−

غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص.

أوال :الجريمة
تعد الجريمة بكافة أشكالھا وصورھا من أكبر المخاطر التي تھدد استقرار وبقاء المجتمعات
وتماسكھا قديما ً وحديثاً ،ولقد سعت البشرية بكل ما أوتيت من قوة لمواجھة ھذا الخطر الداھم،
ومع ذلك فإن المتابع لألحداث يالحظ زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي تفتك بالمجتمعات
المعاصرة وتبدد أمنھا واستقرارھا الداخلي ،وتعصف بمنظومة األمن االجتماعي ،وتصرف
الناس عن التطوير واإلبداع واالبتكار.
وتعرف الجريمة :بأنھا كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه القانون،
والجريمة ظاھرة اجتماعية تنشأ عن اتجاھات وميول وعقد نفسية وعن التأثر بالبيئة الفاسدة ،كما
قد تنشأ عن نقص جسمي أو ضعف عقلي أو اضطراب انفعالي ،وتختلف األفعال التي تجرم من
مجتمع إلى آخر).(2
كما تنقسم الجريمة من حيث النوع إلى جرائم اقتصادية وأخالقية وفكرية وسياسية وثقافية
والكترونية.
ومن حيث الشكل إلى جرائم تستھدف األفراد وجرائم تستھدف المجتمع ،وجرائم تستھدف
األفراد والمجتمع معاً ،وأخرى تستھدف البيئة والطبيعة.
ومن حيث األسلوب جرائم يستخدم فيھا األساليب التقليدية القديمة ،وجرائم يستخدم فيھا
األساليب الحديثة السيما التكنولوجية.
ومن حيث األثر والنتيجة جرائم تودي إلى إھدار األخالق والقيم ،والنفس ،والمال ،والنسل،
والعرض.

) (1علي ،ماھر أبو المعاطى ) ،(2003السياسة االجتماعية ،زھراء الشرق ،ط ،1القاھرة ،ص .435
) (2بدوي ،أحمد)د.ت( ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ص.90
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ومن حيث نوع الجھة القائمة بھا إلى جرائم فردية يقوم بھا أفراد ،وجرائم جماعية تقوم بھا
منظمات وجماعات فيما يمكن أن نسميه الجرائم المنظمة.
ثانيا ً :الفقر
تعد مشكلة انتشار الفقر في المجتمعات اإلنسانية  ،من المخاطر والتحديات التي تواجه
األمن االجتماعي ،وتھدد استقرار المجتمع وتماسكه الداخلي ،ألنه أينما انتشر الفقر زادت
الجرائم واستشرى الفساد وزادت الخصومة واألحقاد بين طبقات المجتمع المختلفة.
ويعرف الفقر بأنه :عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة) ،(1كما يُعرف
بأنه :عدم القدرة على الحصول على الخدمات األساسية).(2
وباستعراض سريع لمشكلة الفقر في العالم يالحظ ھناك تفاقم كبير لھذه المشكلة على الرغم
من حجم الثروات الھائل المتوفرة في ھذا العالم ،حيث أورد تقرير لألمم المتحدة أن حوالي 870
مليون شخص في العالم يعانون من نقص مزمن في الغذاء وذلك في الفترة الواقعة بين عامي
2012-2010م ،وتعيش الغالبية العظمى ) 852مليون نسمة( من الجياع في البلدان النامية أي
نحو  15بالمائة من مجموع سكانھا ،بينما يقيم  16مليون شخص ممن يعانون نقص الغذاء لدى
بلدان االقتصاديات الصناعية).(3
ثالثا ً :البطالة
تعد مشكلة البطالة من التحديات التي تواجه المجتمعات اإلنسانية المعاصرة ،حيث ھناك
تناسب طردي بين معدل زيادة البطالة ومعدالت االستقرار والطمأنينة في المجتمع ،وتمثل
البطالة منبتا ً ومحضنا ً خصبا ً لشتى أنواع االنحرافات والجرائم التي تھدد األمن االجتماعي
للمجتمع أفراداً ومؤسسات .وتعرف البطالة بأنھا :ھي الحالة التي يكون فيھا الشخص قادراً على
العمل وراغبا ً فيه ،ولكن ال يجد العمل واألجر المناسبين).(4
وقد حذرت األمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدالت قياسية بلغت حوالي
 186مليون عاطل ،وأشار التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع مؤشرات البطالة
إلى  6,2في المائة من إجمالي القوة العاملة في العالم).(5
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  -تقرير التنمية في العالم 1990م ،الطبعة العربية ،مؤسسة األھرام ،القاھرة،
1990م ،ص.41
الطويل ،صبحي )1405ھـ( ،الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ،كتاب األمة ) ،(7مؤسسة الرسالة،
بيروت1405 ،ھـ ،ص.113-111
منظمة األغذية والزراعة ،تقرير عن الجوع في العالم9 ) ،أكتوبر/تشرين األوّل .(2012
www.fao.org/news/story/ar/item/161832/icode/
الرماني ،زيد محمد )2001م( ،البطالة العمالة العمارة من منظور إسالمي ،دار طويق ،ط  ،1الرياض،
ص.14
مركز أنباء األمم المتحدة ،تقرير لألمم المتحدة يحذر من البطالة العالمية2011/1/25 ،م.
www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=14341
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رابعا ً :غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص
تعرف العدالة االجتماعية أو العدالة المدنيّة ،وھي عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي،
يھدف إلى تذليل وإزالة الفوارق االقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد ،حيث تعمل على توفير
المعاملة العادلة وتوفير الحصة التشاركية من خيرات المجتمع للجميع .وتتمثل في النفعية
االقتصادية ،والعمل على إعادة توزيع )الدخل القومي ،وتكافؤ الفرص( ،ليتشكل في النھاية ما
يسمى بالمجتمع المدني).(1
ويري الدكتور )علي ليلة( :أن القاعدة األساسية للوجود االجتماعي السوي أن تتأكد حالة
من المساواة في الحصول على الفرص المتاحة بالوطن ،بحيث يساعد ذلك على إحساس المواطن
بأن له حقوق في ھذا الوطن .فإذا حصل على ھذه الحقوق ,فإن ذلك يدعم قيامه بواجباته لالرتقاء
بأوضاع الوطن بما يساعد علي تأكيد انتمائه له وارتباطه به).(2
أثر الجريمة والفقر والبطالة وغياب العدالة اإلجتماعية على األمن اإلجتماعي
تتعدد وتتشابك اآلثار السلبية المترتبة على انتشار الجريمة والفقر والبطالة وغياب العدالة
االجتماعية على منظومة األمن االجتماعي بكاملھا ويبدو أثرھا واضحا ً من خالل النقاط التالية:
−

يؤدي انتشار الجريمة في مجتمع ما إلى قتل جميع مقومات الحياة داخل المجتمع فھو على
صعيد األفراد يقتل فيھم روح اإلبداع والتطوير واالبتكار ،وكذلك يدفع األفراد للبحث عن
طرق غير مشروعة لحماية أنفسھم وعائالتھم ومقدراتھم ،وأما على صعيد المجتمع فإنه
يؤدي إلى ضعف الروابط االجتماعية بين أفراد المجتمع ،وضعف ثقة المواطنين بمؤسسات
الدولة ،ويؤدي إلى ضعف التنمية االقتصادية في المجتمع ،وذلك ألن فقدان أفراد المجتمع
األمن يقلل من قدراتھم اإلنتاجية مما يؤدي إلى تراجع الناتج القومي ومن ھنا تكون الجريمة
سبب في زيادة معدالت الفقر والبطالة ،وھذا كله يحدث خلل في منظومة األمن االجتماعي.

−

تعتبر البطالة والفقر تحديا ً آخر الستقرار المجتمع وتماسكه فھما يتناسبان طرديا ً مع انتشار
أنواع مختلفة من السلوكيات السلبية داخل المجتمع مثل انتشار المخدرات والسرقة
واالغتصاب وغيرھا ،كما أن البطالة والفقر تولدان شعوراً بالنقص لدى شرائح مختلفة في
المجتمع ومن ضمنھا الشباب ،حيث يشعر الشباب بالظلم االجتماعي األمر الذي يتولد عنه
قلة االنتماء للمجتمع والعنف وارتكاب األعمال العدوانية ضد اآلخرين ،كما أن انتشار الفقر
والبطالة في صفوف الشباب يؤدي إلى اإلحباط لدى بعضھم مما يترتب عليه نشوء شباب
مدمر ومحطم معنويا ً وماديا ً.

) (1الموسوعة الحرة ،تقرير عن العدالة اإلجتماعية )2014/12/24م(http://ar.wikipedia.org .
) (2مجلة األھرام االقتصادي ،العدالة اإلجتماعية كمدخل لتأكيد االنتماء اإلجتماعي.2009/7/13
http://economic.ahram.org.eg/Index.aspx.
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−

ال ينعكس ضرر تفشي البطالة على حاضر المجتمع فحسب بل يتعداه ليلحق الضرر أيضا ً
بالمستقبل وذلك ألن البطالة تفقد المجتمع الطاقة الكامنة للبناء والعطاء في صدور أبنائه
وتحديداً فئة الشباب مما يترتب عليه خلل واضح في منظومة األمن االجتماعي.

−

تتعدد المخاطر التي تلحق باألمن االجتماعي نتيجة اإلخالل بالعدالة االجتماعية بين
المواطنين سوا ًء كان ھذا اإلخالل ناجم عن تميز طبقي أو عرقي أوديني أو غير ذلك ،وإن
استحواذ بعض فئات المجتمع على غالبية الفرص المتاحة وحرمان فئات أخرى من ھذه
الفرص ،يعد إخالالً بمبدأ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص مما ينتج عنه ضعف ارتباط
المواطنين جميعا بوطنھم ويوھن انتمائھم له ،كذلك يترتب على غياب العدالة االجتماعية
أمراض مجتمعية مثل الجشع والطمع واألنانية لدى الفئات المستفيدة ،وأمراض أخرى مثل
الحنق والغضب والحقد والحسد لدى الفئات المتضررة ،ھذه األمراض بمجموعھا تعد
قاسمة لمنظومة األمن االجتماعي برمتھا ،وتؤدي حتما على المستوى القريب والمتوسط
والبعيد إلى تفكك المجتمع ،ونشوء صراعات تھدد استمرار وجوده وتنذر بانھياره.

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرھا
تقع ماليزيا في الجنوب الشرقي لقارة آسيا حيث يبلغ عدد سكانھا حوالي 28مليون نسمة
ينحدرون من أعراق مختلفة أبرزھا العرق الماالوي ،يليه الصيني والھندي ،وتعتبر ماليزيا من
الدول صاحبة التجربة الحديثة في التنمية حيث تعد من النسور اآلسيوية التي استطاعت أن تحقق
قفزة اقتصادية وعمرانية كبيرة وقد أصبح علماء التخطيط واإلدارة ورواد التنمية يطلقون على
ھذه الحالة بالتجربة الماليزية في التنمية والتطور والعمران بكافة صوره السياسية والثقافية
واالقتصادية ،ومع ذلك فإن ماليزيا كغيرھا من الدول تواجه بعض التحديات والمخاطر التي نھدد
األمن االجتماعي للبالد ،وقد حاول الباحث من خالل ھذه الدراسة استطالع رأي عينة من أفراد
المجتمع الماليزي ،للتعرف أكثر على أبرز المخاطر والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي في
ماليزيا من وجھة نظرھم ،وللتعرف أيضا ً على درجة الوعي االجتماعي لدى المواطن الماليزي
ثم االستفادة من نتائج االستبانة في التقدم بمقترحات تساھم في الحد من ھذه المخاطر من منظور
تربوي إسالمي.
منھج الدراسة
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي في دراسته ،حيث قام الباحث بإعداد إستبانة
لدراسة وقياس حجم الظواھر التي تؤثر سلبا ً في األمن االجتماعي ،ومن ثم قام بتحليلھا وتفسير
نتائجھا في ضوء معايير الفكر التربوي اإلسالمي.
عينة الدراسة
قام الباحث بإجراء دراسته الميدانية على عينة عشوائية من األساتذة واإلداريين والطلبة في
جامعة مااليا بمدينة كوالمبور في ماليزيا في الفترة الواقعة ما بين 2014/6/1م وحتى
2014/6/20م ،حيث شملت االستبانة على محورين ،حيث كان المحور األول بعنوان المخاطر
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والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا ،والمحور الثاني درجة الوعي االجتماعي لدى
المواطن الماليزي ،وتكونت عينة الدراسة من ) (16محاضراً (51) ،إدارياً (100) ،طالباً ،وقد
كانت نتائج الدراسة على النحو التالي:
أوالً :تحليل متغيرات الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المفحوصين عند مستوى داللة )(α=0.05
تعزى إلى متغير الجنس  ،الحالة االجتماعية ،الفئات العمرية ،المستوى التعليمي ،المھنة.
−

نوع الجنس
الجنس
التكرار
النسبة المئوية

−

ذكر
75
44.9%

الحالة االجتماعية

الحالة
التكرار
النسبة المئوية
−

أنثى
92
55.1%

أعزب
103
61.7%

متزوج
64
38.3%

الفئة العمرية

الفئات
العمرية
التكرار
النسبة المئوية

من – 18
أقل من 25
86
51.5%

من – 25
أقل من 35
39
23.4%

من – 35
أقل من 45
22
13.2%

من -45
أقل من 55
16
9.6%

من  55فأكثر
4
2.4%
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−

المؤھل العلمي

المؤھل
العلمي
التكرار
النسبة المئوية
−

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

99
59.3%

13
7.8%

14
8.4%

ما بعد
الدكتوراه
1
0.6%

خالف ذلك
40
24%

طبيعة العمل

طبيعة العمل
التكرار
النسبة المئوية

محاضر
16
9.6%

طالب
100
59.9%

إداري
51
30.5%

ثانيا ً :تحليل فقرات محاور االستبانة
تتكون االستبانة من محورين ،وقد كانت نتائج المحور األول على النحو التالي:
جدول ) :(1المخاطر والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا.
م
1
2
3
4
5

الفقرة
تعد الجريمة بأشكالھا كافة من أھم المخاطر
والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي.
يعد الفقر من العوامل التي تؤثر سلبا ً على
األمن االجتماعي.
تعتبر البطالة من العوامل التي تؤثر بشكل
سلبي على األمن االجتماعي في ماليزيا.
من المخاطر التي تھدد األمن االجتماعي
في ماليزيا غياب العدالة االجتماعية
وضعف تكافؤ الفرص.
ضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة
وتحديداً المؤسسة األمنية والشرطية.

متوسط
االستجابات

النسبة
المئوية

االنحراف
المعياري

4.30

%86

0.6900

3.74

%74.8

0.8500

4.10

%82

0.6787

4.05

%81

0.8768

3.68

%73.6

1.0125

من خالل الجدول رقم ) (1يتضح لنا أن ھناك تقارب كبير في رأي أفراد العينة حول
القضايا موضوع البحث ،وقد احتلت الجريمة المرتبة األولى من حيث درجة خطورتھا على
األمن االجتماعي في ماليزيا بنسبة )(%86وھذا يتوافق مع ما ذكره وزير الداخلية الماليزي
داتوك سيري أحمد زاھد حول ارتفاع نسبة الجريمة في ماليزيا وبعد أن ثارت الشائعات حول
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إمكانية حصول تلك الجرائم على يد األجانب القادمين من خارج البالد قال" :ال ألوم األجانب
بشكل كامل ,فمعظم تلك الجرائم ارتكبت على يد مواطنينا" مؤكدا أن  %15-10من الجرائم التي
ترتكب في ماليزيا يقوم بھا أجانب ،في حين يقوم بالباقي منھا ماليزيون).(1
كما حلت البطالة ثانيا ً بنسبة ) (%82وھذا ما يتوافق مع تقرير منظمة العمل الدولية الذي
جاء فيه إنه وعلى الرغم من تمكن عدد من البلدان من الخروج من األزمة االقتصادية ،إال أن
معدالت البطالة العالمية في عام  2011ستظل مرتفعة بالمعدالت القياسية نفسھا لألعوام الثالثة
الماضية).(2
وجاءت غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص ثالثا ً بنسبة ) (%81وھذه نسبة
مرتفعة جداً تتوافق مع ما جاء في تقرير لألمم المتحدة والذي أظھر بأن  %80من سكان عالم
يفتقرون للخدمات االجتماعية األساسية وازدياد عدم التكافؤ).(3
أما ظاھرة الفقر فقد جاءت بنسبة ) (%74.8وھذا يتوافق مع تقرير لألمم المتحدة حيث
جاء فيه أن حوالي  870مليون شخص في العالم يعانون من نقص مزمن في الغذاء وذلك في
الفترة الواقعة بين عامي 2012-2010م ،وتعيش الغالبية العظمى ) 852مليون نسمة( من
الجياع في البلدان النامية أي نحو  15بالمائة من مجموع سكانھا ،بينما يقيم  16مليون شخص
ممن يعانون نقص الغذاء لدى بلدان االقتصاديات الصناعية).(4
وجاء في المرتبة األخيرة ضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة السيما األمنية والشرطية
بنسبة ) (%73.6وھذه نسبة مرتفعة جداً بحاجة أن يقف صانع القرار في ماليزيا عندھا مليا ً
لتحديد األسباب والمبررات التي أدت لمثل ھكذا نتيجة.
نتائج تحليل فقرات المحور الثاني على النحو التالي:

) (1
) (2
) (3
) (4

موقع ماليزيا اآلن ،تقرير إخباري 02 ،تشرين/2نوفمبر .2013
www.malaysiaalaan.com/news?start=91.
مركز أنباء األمم المتحدة ،تقرير لألمم المتحدة عن العدالة اإلجتماعية في العالم2011/2/18 ،م.
www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=14471.
المرجع السابق.
منظمة األغذية والزراعة ،تقرير عن الجوع في العالم2012/10/9،م.
www.fao.org/news/story/ar/item/161832/icode/.
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جدول ) :(2تحليل فقرات المحور الثاني) :درجة الوعي االجتماعي لدى المواطن الماليزي(.
م

الفقرة .ج

1

يعرف الظروف السياسية واالجتماعية
المحيطة به ويجيد التعامل معھا
يعرف قيم المجتمع ومعاييره وأھدافه ويلتزم
بھا
يعرف حقوقه كفرد يعيش في جماعة
ويحافظ عليھا
يدرك حقوق اآلخرين المتعلقة
بخصوصياتھم وممتلكاتھم وال يعتدي عليھا
يعرف واجباته تجاه المرافق واألمالك
العامة ويعتني بھا.
يعرف واجباته تجاه أسرته ويؤذيھا على
أكمل وجه
يعرف واجباته تجاه الضعفاء والفقراء
وذوى االحتياجات الخاصة ويؤذيھا
يعرف دوره في المجتمع ويتحلى بروح
اإليجابية والمبادرة.

2
3
4
5
6
7
8

متوسط
االستجابات

النسبة
المئوية

االنحراف
المعياري

3.86

%77.2

0.6578

3.99

%79.8

0.6540

4.10

%82

0.6644

4.25

%85

0.6830

4.22

%84.4

0.7614

4.32

%86.4

0.6610

4.11

%82.2

0.7366

4.21

%84.2

0.6840

تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (2أن المواطن الماليزي يتمتع بدرجة كبيرة من
الوعي االجتماعي ،وھذا بحد ذاته أمر ايجابي البد للصانع القرار في ماليزيا أن يضعه في دائرة
االھتمام ،وأن يكون المواطن الماليزي شريكا ً في كل الخطوات التي يمكن أن تتخذھا مؤسسات
الدولة الماليزية للحد من المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في البالد.
الحلول التربوية المقترحة لمواجھة المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في
ماليزيا من منظور تربوي إسالمي
يتسم الفكر اإلسالمي عموماً ،والفكر التربوي اإلسالمي خصوصا ً بقدرة عالية على
االستجابة لمتغيرات العصر ،وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجه المجتمعات عموماً،
والمجتمع اإلسالمي على وجه الخصوص ،ذلك ألن الفكر التربوي اإلسالمي يتسم باألصالة
والتجديد فھو وان كان قديما ً في أصله ومبادئه ومفاھيمه فھو حديث ومتجدد في أفكاره ووسائله،
والشمولية فھو شامل لكافة جوانب النشاط اإلنساني سواء كان فكريا ً أو ثقافيا ً أو سياسيا ً أو أمنيا ً
أو غير ذلك ،والمثالية والواقعية فھو مثالي يثق بأن اإلنسان يستطيع أن يرتقي بنفسه ليصل
ألعلى درجات الكمال البشري ،وواقعي يدرك قدرات اإلنسان ورغباته وحاجاته ويحرص على
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تلبيتھا مع الحفاظ على حالة من التكامل الروحي والعقلي والجسدي لھذا الكائن المكرم من ﷲ
جل وعال ،واإلنسانية بأن قيمه ومفاھيمه وأفكاره ھي قيم إنسانية صالحة للمسلمين ولغيرھم
ويتعدى نفعھا وفائدتھا الدائرة اإلسالمية لتشمل المجتمع اإلنساني برمته ،والمدنية فھو يدعو
اإلنسان للعمل والجد الكتشاف الكون وسبر أسراره واالستفادة من كل مكوناته في تحقيق أعلى
درجات الرقي والمدنية والحضارة على وجه اإلطالق وال يجعل اإلنسان حبيس أفكار ومفاھيم
كھنوتية ال قيمة وال رصيد لھا في واقع الحياة.
ولقد حاز مصطلح األمن بكافة أشكاله على حيز كبير في الفكر اإلسالمي حيث إن الكثير
من اآليات القرآنية والسنة النبوية الشريفة تناولت ھذا الموضوع بكافة جوانبه سواء كان أمنا ً
اقتصاديا ً أو فكريا ً أو قوميا ً اجتماعيا ً أو دولياً ،كما أن التربية اإلسالمية أكدت على أھمية تربية
المواطن الصالح الذي يحافظ على أمن مجتمعه ويدفع عن وطنه األخطار الداخلية والخارجية،
وعد اإلسالم المساس بأمن المجتمع وطمأنينته من الجرائم التي تستوجب أشد أنواع العقاب حيث
اعتبرھا من جرائم اإلفساد في األرض ،وتمثلت نظرة اإلسالم في مواجھة المخاطر والتحديات
التي تعصف بأمن المجتمع بثالث مراحل أساسية وھي:
−

غرس القيم والمفاھيم الصحيحة في نفوس النشء األمر الذي يتمخض عنه مواطن صالح
في نفسه مصلح لغيره.

−

والمرحلة الثانية أن اإلسالم أعلى من قيم األخالقية السلوكية مثل قيم التعاون والتكافل
والمحبة والعطاء واإليجابية واإلنفاق والجد واالجتھاد والسمع والطاعة ألولي األمر
وااللتزام بالنظم والقوانين ومساعدة اآلخرين وغيرھا.

−

وأخيراً وضع اإلسالم مجموعة من العقوبات الرادعة ألولئك الذين يھددون أمن وسالمة
واستقرار المجتمع.

وبالنظر إلى أبرز المخاطر والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي والمتمثلة في الجريمة
بكافة أشكالھا والفقر والبطالة وغياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين فقد
وضع اإلسالم تصوراً واضحا ً لحل ھذه المشاكل من كافة النواحي الفكرية والثقافية والسياسية
واألمنية والتربوية وفي ھذه الدراسة سنركز على الحلول التربوية التي جاءت بھا التربية
اإلسالمية لمواجھة ھذه المخاطر والتحديات التي تواجه األمن االجتماعي في ماليزيا وسائر بالد
العالم اإلسالمي واإلنساني على حد السواء ويمكن تلخيص دور التربية اإلسالمية في النقاط
التالية:
أوالً :دور التربية اإلسالمية في مواجھة الجريمة بكافة أشكالھا وانعكاساتھا على األمن
االجتماعي
تسلك التربية اإلسالمية في مواجھتھا لظاھرة انتشار الجريمة في المجتمع وانعكاساتھا على
األمن االجتماعي طريقين:
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األول :جانب وقائي :أي قبل وقوع الجريمة وانتشار آثارھا وأضرارھا ،وذلك بغرس القيم
األخالقية في نفوس النشء ،وتعظيم شأن النفس البشرية ومتعلقاتھا من حقوق ومقدرات خاصة
باإلنسان حيث يقول تعالى محذراً من قتل النفس بغير وجه حقِ ) :م ْن أَجْ ِل ٰ َذلِكَ َكتَ ْبنَا َعلَ ٰى بَنِي
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَاھَا
ض فَ َكأَنﱠ َما قَت ََل النﱠ َ
إِ ْس َرائِي َل أَنﱠهُ َمن قَتَ َل نَ ْفسًا بِ َغي ِْر نَ ْف ٍ
س أَوْ فَ َسا ٍد فِي ْاألَرْ ِ
اس َج ِميعًا( )المائدة ،(32:ويعتبر اإلسالم أن عالقة اإلنسان المسلم مع أخيه يجب
فَ َكأَنﱠ َما أَحْ يَا النﱠ َ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َ:
أن تقوم على الحب والثقة واألمانة واالحترام المتبادل قال النﱠبِ ﱢي َ
)المسلِمونَ تتَكافأ ُ دما ُؤھُم .ويَسعى بذ ﱠمتِھم أدناھم ،وير ﱡد عليْھم أقصاھمَ ،وھم ي ٌد على من ِسواھم
كافر ،وال ذو عَھ ٍد في عَھ ِد ِه().(1
وال يُقتَ ُل مسلِ ٌم بِ ٍ
ولقد نبذ اإلسالم كل صور االعتداء على اإلنسان سواء في نفسه أو ماله أو عرضه حيث
قَا َل صلى ﷲ عليه وسلم في حجة الوداع )فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة
يومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا أال ال يجني جان إال على نفسه وال يجني والد على ولده
وال ولد على والده أال إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إال ما أحل من
نفسه().(2
وال تفرقة في ذلك بين المسلمين وغير المسلمين قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلمَ ) :من
قتَل نفسًا ُمعاھَدةً
بغير حقﱢھا لَ ْم يَ َرحْ رائحةَ الجنﱠ ِة ﱠ
عام().(3
وإن ري َح الجنﱠ ِة لَيُو َج ُد ِمن مسير ِة ِمئ ِة ٍ
ِ
ويعتبر اإلسالم أن الحق في الحياة اآلمنة المطمئنة ھو حق إنساني لكل المخلوقات ،بل تمنع
التربية اإلسالمية وتحذر من المساس بحقوق المخلوقات األخرى في الكون غير اإلنسان مثل
النبات والحيوان ومكونات الطبيعة المختلفة وتعتبر االعتداء عليھا أو استخدامھا بشكل سلبي
جريمة وذنب يعاقب عليه اإلنسان المسلم يوم القيامة فلقد ورد في األثر أن ابنُ
بفتيان
عمر مر
َ
ٍ
الطير ك ﱠل خاطئ ٍة من نِ ْبلِھم .فلما رأوا
ب
ش قد نصبوا طيرًا وھم يرمونَه .وقد جعلوا لصاح ِ
من قري ٍ
ِ
ﱠ
ﱠ
ابنُ
ابنَ عم َر تفرقوا .فقال عم َر :من فعل ھذا ؟ لعن ﷲُ من فعل ھذا .إن رسو َل ﷲِ صلى ﷲُ علي ِه
وسلﱠ َم لعن من اتﱠ َخ َذ ،شيئًا فيه الرو ُح غرضًا).(4
كما تعمل التربية اإلسالمية على تنمية الضمير في نفس المسلم وجعله في مراقبة ومجاھدة
دائمة لنفسه مما يجعله يقف عند حدود واضحة فال يعتدي على أحد ،وال يسمح ألحد باالعتداء
عليه وتعزز التربية الضمير والوازع الداخلي من خالل مجموعة من القيم واألخالق والعبادات
) (1
) (2
) (3
) (4

العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر)1422ھـ( ،ھداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ،المترجم:
علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي ،دار ابن القيم الدمام ،ط ،1ج ،7-6الرقم .3406
العربي ،محمد بن عبد ﷲ )1415ھـ( ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ،المترجم :صدقي جميل
العطار ،دار الفكر.6/179 ،
ابن حبان البستي ،محمد )1414ھـ( ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،المترجم :شعيب األرنؤوط ،ط،2
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الرقم.7382 :
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري )1374ھـ( ،المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن
العدل عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،المترجم :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،ج،4-3
الرقم.1985:
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وفي مقدمتھا الصالة حيث قال تعالى) :إِ ﱠن الص َﱠالةَ تَ ْنھَى ع َِن ْالفَحْ َشا ِء َو ْال ُم ْن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر ﱠ
ﷲِ أَ ْكبَ ُر
َو ﱠ
ﷲُ يَ ْعلَ ُم َماتَصْ نَعُونَ ( )سورة العنكبوت.(45 :
والثاني :جانب عالجي :وذلك من خالل إقرار مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من
اص َحيَاةٌ يَاْ أُولِ ْي
يرتكب جريمة بحق أخيه اإلنسان ،فالقاتل يقتل قال تعالىَ ) :ولَ ُك ْم فِي ْالقِ َ
ص ِ
ب لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُونَ ( )سورة البقرة :اآلية  ،(179والسارق تقطع يده ،والزاني الغير محصن
األَ ْلبَا ِ
يرجم وغير ذلك من العقوبات التي تردع المجرمين وتمنع من تكرار الجريمة من قبل أشخاص
آخرين.
ثانيا ً:دور التربية اإلسالمية في مواجھة ظاھرة الفقر والبطالة وانعكاساتھا على األمن
االجتماعي
تقوم فلسفة التربية اإلسالمية في مواجھة الفقر وانعكاساته على األمن االجتماعي ،على أن
الفقر ظاھرة مستمرة وباقية ما بقي المجتمع اإلنساني ولكنھا تضع األسس والمبادئ التي تقلل من
مخاطرھا وتضبط تأثيراتھا على األفراد والمجتمع من خالل توزيع المسئوليات في مواجھة ھذه
الظاھرة على ثالث جھات وھي:الفقراء ،األغنياء ،الدولة.
فھي تغرس في نفوس الفقراء قيم العمل واإلنتاج وتعلي من قيمة العمل في نفوسھم
وتدعوھم للضرورة بذل الجھد من أجل العمل حتى ولو كان األجر قليل أو بسيط حيث قال
العامل إذا نص َح().(1
ب كسبُ ي ِد
صلى ﷲ عليه وسلم) :خي ُر الكس ِ
ِ
كما تبني في نفوسھم مفاھيم وقناعات تشكل دافع لھم على الجد واالجتھاد مثل اليد العليا
أفضل من اليد الدنيا ،وأن اليد التي تعمل يحبھا ﷲ تعالى ويقدرھا اآلخرون حيث ورد في األثر
إن ﷲَ يحبﱡ ْ
ما رواه اإلمام علي بن أبي طالب :ﱠ
الحالل).(2
ب
أن يرى عبدَه ت ِعبًا في طل ِ
ِ
كذلك تدعو التربية اإلسالمية الفقراء والعاطلين عن العمل لتعلم الحرف المختلفة التي تتيح
لھم العمل في مجاالت مختلفة مما يوسع ويزيد من أبواب الرزق المفتوحة أمامھم حيث يروي
عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال :ﱠ
إن ﷲَ تعالى يُحبﱡ العب َد المؤمنَ
المحترفَ ).(3
ِ
أما على صعيد األغنياء فإن التربية اإلسالمية تحضھم على البذل والعطاء ومساعدة الفقراء
وتعتبر أن ذلك واجب عليھم حيث قال تعالَ ﴿ :وأَ ْنفِقُوا ِم ﱠما َج َعلَ ُك ْم ُم ْست َْخلَفِينَ فِي ِه] ﴾..الحديد،[7 :
ال ﱠ
ﷲِ الﱠ ِذي آتَا ُك ْم﴾ )النور ،(33 :فاألغنياء ملزمون بمساعدة الفقراء
وقال عز وجل َ
﴿وآتُوھُ ْم ِم ْن َم ِ
) (1األلباني ،محمد ناصر الدين )1400ھـ( ،األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة ،ط ،2المكتب
اإلسالمي ،بيروت ،الرقم.175/16
) (2السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن )1414ھـ( ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتھرة على
األلسنة ،المترجم :محمد عثمان الخشت ،ط ،2دار الكتب العربي.155 ،
) (3األلباني ،محمد ناصر الدين )1408ھـ( ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،المترجم :زھير الشاويش ،ط،2
ج ،7-6المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الرقم.1704
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من خالل الزكاة والصدقات وغيرھا بل إن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أمر األغنياء باإلنفاق على
ظھر فليَ ُع ْد به على من ال ظھ َر له .ومن
الفقراء فقال :صلﱠى ﷲُ عليه وسلﱠم )من كان معه فض ُل
ٍ
كان له فض ٌل من زا ٍد فليَ ُع ْد به على من ال زاد له().(1
ولقد اعتبر النبي صلى ﷲ عليه وسلم أن من أسباب عدم اكتمال اإليمان ھو ترك الفقراء
والجوعى حيث قال صلى ﷲ عليه وسلم :ما آ َمن بي َمن بات شبعانَ وجارُه جائ ٌع إلى جنبِه وھو
يعلَ ُم به) .(2بل زاد تحذير النبي لألغنياء من ترك الفقراء دون مساعدة فقال صلى ﷲ عليه وسلم:
أيما أھ ُل َعرْ ص ٍة أصبح فيھم امر ٌؤ جائ ٌع فقد برئت منھم ذمةُ ﷲِ).(3
كذلك تعظم التربية اإلسالمية من أجر القرض الحسن وتعتبره وسيلة ناجعة في حل
ُ
مشكالت الفقراء والعاطلين عن العمل حيث قال صلى ﷲ عليه وسلم :ر ُ
ي بي على
ْر َ
أيت ليلةَ أس ِ
ُ
فقلت :يا جبريلُ ،ما با ُل
باب الجن ِة مكتوبٌ  :الصدقةُ ب َع ْش ِر أمثالِھا ،والقرضُ بثمانيةَ َع َش َر،
ْ
ْ
َ
السائل يَسْأ َ ُل وعنده ،والمستَق ِرضُ ال يَ ْستق ِرضُ إال من
ض أفض ُل من الصدق ِة ؟ قال :ألن
َ
القَرْ ِ
)(4
حاج ٍة( .
وتعتبر التربية اإلسالمية كل ذلك قربى لھم عند ﷲ وحق يؤذونه يترتب عليه نفع دنيوي
أيضا َ حيث يبارك ﷲ لھم في أموالھم ويقلل من مساحات الحقد والضغائن التي قد تلحق بھم من
قبل الفقراء والعاطلين عن العمل مما يترتب عليه صون أموالھم وأعراضھم وممتلكاتھم.
أما دور الدولة فھو كبير حيث تدعو التربية اإلسالمية الدولة لالھتمام بالفقراء وحل
مشاكلھم من خالل المشاريع القومية لإلسكان وغيرھا ،وتشكيل لجان لتوجيه الفقراء والعاطلين
عن العمل وإرشادھم إلى كيفية الكسب الحالل ،وإنشاء مشاريع صغيرة تعين األسر الفقيرة
ومتابعتھا ورعايتھا حتى تنمو وتزدھر وھذا ما فعله النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم مع
صحابته.
األنصار جاء إلى النب ﱢي صلى ﷲ عليه وسلم يسألُه ،فقال:
فعن أنس بن مالك أن رجالً من
ِ
ُ
بعضه وق َد ٌح نشربُ فيه الما َء ،قال:
بعضه ،ونَب ُسط
لك في بيتِك شي ٌء؟ قال :بلىِ .ح ْلسٌ نَلبَسُ
َ
َ
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بي ِده ،ثم قال :من يشتري
ائِتِني بھما قال :فأتاه بھما ،فأخ َذھما رسو ُل ِ
ً
درھم مرتين أو ثالثا قال رج ٌل :أنا
بدرھم .قال :من يزي ُد على
ھذين ؟ فقال رج ٌل :أنا آ ُخ ُذھما
ٍ
ٍ
آ ُخ ُذھما بدرھمين ،فأعطاھما إياه وأخذ الدرھمين ،فأعطاھما األنصار ﱠ
اشتر بأ َح ِدھما
ي وقال:
ِ
واشتر باآلخَ ِر قَدُو ًما فأتني به ففعل فأخ َذه رسو ُل ﷲِ صلى ﷲ عليه وسلم
طعا ًما فانبِ ْذه إلى أھلِك،
ِ
فش ﱠد فيه عودًا بي ِده وقال :اذھب فاحت َِطبْ وال أراك خمسةَ ع َش َر يو ًما ،فجعل يَحت َِطبُ ويبي ُع فجاء
) (1
) (2
) (3
) (4

النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري ،مرجع سابق ،الرقم.1728 :
الھيثمي ،علي بن أبي بكر )1406ھـ( ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،م ،1مؤسسة المعارف ،الرقم.170/8
األلباني ،محمد ناصر الدين )1405ھـ( ،تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجھا اإلسالم ،ط ،1ج،7-3
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وببعضھا ثوبًا ثم قال :ھذا خي ٌر لك من أن
ببعضھا طعا ًما
اشتر
وقد أصاب ع َش َرةَ دراھ َم ،فقال:
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ْ
رْ
َصْ
فقر ُمدقِ ٍع ،أو لذي غ ٍم
تجي َء والمسألةُ نكت )ةٌ(1في وج ِھك يو َم القيام ِة ،إن المسألة ال ت ل ُح إال لذي ٍ
موج ٍع .
دم
ُم ْف ِظ ٍع ،أو ٍ
ِ
كذلك توجه التربية اإلسالمية القائمين على أمور الدولة إلحياء األرض الموات وذلك من
خالل توزيعھا على الفقراء والعاطلين عن العمل لزراعتھا واالستفادة منھا حيث رغب النبي
ت العوافي منھا فھو له
صلى ﷲ عليه وسلم في ذلك فقالَ :من أحيا أرضًا ميتةً فھي له وما أ َكل ِ
صدقةٌ).(2
رابعا ً :دور التربية اإلسالمية في مواجھة اإلخالل بالعدالة االجتماعية وانعكاساتھا على األمن
االجتماعي
تختلف نظرة التربية اإلسالمية للعدالة االجتماعية عن باقي النظم التربوية األخرى في أنھا
تنظر للعدالة االجتماعية على أنھا "قبل كل شيء عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة
اإلنسانية ومقوماتھا ،وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة ،وھي إذن تتناول جميع مظاھر
الحياة وجوانب النشاط فيھا ،كما تتناول الشعور والسلوك ،والضمائر والوجدانيات ،والقيم التي
تتناولھا ھذه العدالة ليست القيم االقتصادية وحدھا ،وليست القيم المادية على وجه العموم ،إنما
ھي ممتزجة بھا القيم المعنوية والروحية جميعا ً).(3
ومن ھذا المنطلق فإن التربية اإلسالمية تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة لجميع أفراد
المجتمع ،وتواجه مظاھر اإلخالل بالعدالة االجتماعية وانعكاساتھا على األمن االجتماعي ،من
خالل تأكيد التربية اإلسالمية على أن الناس جميعا ً متساوون في الحقوق والواجبات ،وأن ثروات
المجتمع ملك للجميع أبنائه ،وأن العدالة القانونية حق للجميع المواطنين ،وأنه ال يجوز التمييز
ضد أي إنسان بسبب لونه أو عرقه أو دينه وأن ذلك إن حصل يعتبر جريمة تعاقب عليھا
الشريعة اإلسالمية ويتضح ذلك من خالل المعاني السامية التي أكد عليھا النبي صلى ﷲ عليه
إن ربﱠكم واح ٌد ﱠ
وسلم في حجة الوداع حيث قال :يا أيﱡھا النﱠاسُ أال ﱠ
فضل
وإن أباكم واح ٌد أال ال
َ
جمي على عربِ ﱟي وال ِألحم َر على أسو َد وال ِألسو َد على أحم َر إالﱠ
ربي على
أعجمي وال ل َع ﱟ
ﱟ
لِ َع ﱟ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
بالتﱠ
ُ
َ
يوم ھذا قالوا يو ٌم
أيﱡ
ل
قا
م
ث
م
ل
وس
قالوا
غت
ل
أب
قوى
ه
ل
آ
وعلى
عليه
ﷲ
ى
صل
ﷲ
ل
رسو
غ
بل
ُ
َ ﱠ َ
ِِ
ِ
ٍ
ﱠ
شھر ھذا قالوا شھ ٌر حرا ٌم قا َل أيﱡ بل ٍد ھذا قالوا بل ٌد حرا ٌم قا َل ﱠ
إن ﷲَ قد ح ﱠر َم بينَ َكم
حرا ٌم قا َل أيﱡ
ٍ
غت قالوا بلﱠ َغ رسو ُل ﱠ
َ
شھركم ھذا في بل ِدكم ھذا أبلﱠ ُ
ﷲِ صلﱠى
في
ھذا
كم
م
يو
ة
ُرم
ح
ك
كم
ل
وأموا
دما َءكم
ِ ِ
ِ
)(4
ﱠ
ﱠ
ﱢ
ﱠ
ﷲ عليه وعلى آلِ ِه وسل َم قا َل ليبل ِغ الشاھ ُد
الغائب  .وحسب ميثاق المدينة الذي وضعه رسول ﷲ
َ
صلى ﷲ عليه وسلم :كل الناس أحرار وبدون أي ضغط في اختيار الدين أو االعتقاد أو التوجه
) (1
) (2
) (3
) (4

األلباني ،محمد ناصر الدين )1408ھـ( ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،مرجع سابق ،الرقم.7
ابن حبان ،مرجع سابق ،رقم.5205
قطب ،سيد ) ،(1993العدالة االجتماعية في اإلسالم ،دار الشروق ،ط ،13القاھرة ،ص.26
الوادعي ،مقبل بن ھادي )1411ھـ( ،الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ،ط ،1مكتبة دار القدس،
صنعاء ،ج ،7-1رقم.4754:
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السياسي أو الفلسفي كما يمكنھم تشكيل تجمعات مع الناس الذين يتقاسمونه أفكارھم وأحرار في
تطبيق حقوقھم.
وتحذر التربية اإلسالمية من كافة أشكال الظلم سواء كان سياسي أو اجتماعي أو غيره،
وأن عواقبه تتجاوز الحياة الدنيا إلى الدار اآلخرة ،وترى التربية اإلسالمية أن الدولة الكافرة
العدالة ،أفضل من الدولة المسلمة الظالمة.
النتائج والتوصيات
النتائج
−

تعد الجريمة بكافة أشكالھا والفقر والبطالة وضعف العدالة االجتماعية من أھم المخاطر
والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا حسب رأي عينة الدراسة.

−

يتسم المواطن الماليزي بدرجة كبيرة من الوعي االجتماعي تؤھله للمساھمة في مواجھة
المخاطر والتحديات التي تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا.

−

تتعدد األدوار التي يمكن أن تلعبھا التربية اإلسالمية في مواجھة المخاطر والتحديات التي
تھدد األمن االجتماعي في ماليزيا.

−

للتربية اإلسالمية فلسفتھا الخاصة بھا في التعامل مع القضايا التي تھدد األمن االجتماعي،
حيث أنھا جعلت المسئولية في حل ھذه المشاكل عامة وخاصة ،فردية وجماعية .

−

يتعدى مفھوم العدالة االجتماعية في التربية اإلسالمية األبعاد االقتصادية والمادية إلى
األبعاد المعنوية والفكرية والنفسية.

−

الحق في األمن والحياة والعمل والمسكن والتعليم ھي حقوق إنسانية ال يجوز التمييز فيھا
بين فرد وآخر ،أو جنس وآخر ،أو عرق وآخر.

التوصيات
−

ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تشترك فيھا كل المؤسسات العامة والخاصة بمشاركة
واسعة من النخب الفكرية واالجتماعية في ماليزيا لمواجھة المخاطر والتحديات التي تھدد
األمن االجتماعي في ماليزيا.

−

تعزيز مفھوم المواطنة الصالحة في نفوس المواطنين في ماليزيا السيما لدى الجيل الجديد.

−

تفعيل دور مؤسسات التربية اإلسالمية مثل األسرة والمدرسة والمسجد ودور العبادة
األخرى في تعزيز القيم األخالقية لدى األجيال الجديدة.
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−

تعزيز العقد االجتماعي بين جميع األعراق واألجناس في المجتمع الماليزي ،على قاعدة
الحب والتعاون واالنتماء الوطني ،والشراكة الحقيقية في المجتمع مع مراعاة خصوصية
كل عرق بما ال يؤثر على المجموع الوطني.

−

ضرورة قيام المؤسسات العامة والخاصة واألھلية بدورھا تجاه العاطلين عن العمل
وتشجيعھم بخلق فرصة عمل لھم.

−

العمل على إعطاء دورات تدريبية ،وأن تكون ھناك برامج للتدريب تھدف إلي خلق فرص
عمل لمساعدة العاملين العاطلين عن العمل في أن يكونوا ھم أصحاب المشاريع الصغيرة.

−

دعم الشباب ومساعدتھم لخلق فرص عمل لھم من خالل تقديم أموال لھم لفتح مشاريع ،عن
طريق لجان الزكاة في المجتمع.

−

ضرورة التركيز على افتتاح مشاريع صغيرة كأسلوب اثبت نجاحه في كثير من دول العالم
المتقدم.
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