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 تعريف القيمة
األمر بأسلوب معت  يف أمهية هذا  أو جمموعة من األشخاص حبيث تتجلى هي األمر املهم بالنسية إىل شخ  ما

  .السلوك وحىت يف الشعور واالنةعا التةكري و 
 

أن امليتادرة هتي أمتر مهتم عنتد أفتراد هتذا بالنستية إىل جمتمتع متا فمعتك ذلت   (قيمتة)ادرة عنتدما نقتو  أن امليت :مثال
بكل  اجملتمع وأن هذا اجملتمع يشجع أفراده على امليادرة وأن أي شخ  ييادر يف هذا اجملتمع سوف حتظى ميادرته

 . االحرتام واالهتمام
 

 القيمة ليست شعارا  
إن أكرر . مل يصيح واقعاً يعيشه النا  وجزءاً من ثقافتهم وأسلوب تةكريهم إن أي مةهوم ال يتحو  إىل قيمة ما 

احلتديث ما يعيق حتويل املةهوم إىل قيمة هو حتنيط هذا املةهوم علتى شتكل شتعار واالنشت ا  برتديتد هتذا الشتعار و 
 . تعليقه على اجلدران دون بذ  جهد حقيقي لتحويله إىل واقع يعيشه النا  يوماً بيومعنه و 

 
 القيم اإلنسانية

هتتي القتتيم املرتكتتزة علتتى امليتتاد  اإلنستتانية وهتتي امليتتاد  التتيت أنعتتس عليهتتا كتتل األديتتان الستتماوية وكتتل احلضتتارات 
كالصتتدو والعتتد  واألمانتتة وإتقتتان العمتتل والتستتامح واحلتتوار والتتيت يقرهتتا العقتتل واملنلتتق والةلتترة الستتليمة   اإلنستتانية

 .واحرتام اآلخرين
  

كزة على املياد  هي اليت حتقق النجاح والتلور والسعادة والسالم والرفاه لألفراد واجلماعتات وبشتكل إن القيم املرت
ستيعقيه الةشتل  مؤقتتاً و ستيكون ااحتاً هاهريتاً دائم أما الذين خيالةون هذه القيم فقد حيققون بعت  النجتاح  لكنته 

وئها إىل التالعب وعدم شةافيتها  وأملانيا النازية الشركات العمالقة اليت اهنارت بسيب جل: مثال. واالهنيار والدمار
 . اليت اهنار جربوهتا ألهنا قامس على الظلم وإل اء اآلخرين
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أن وهتتتي تعتتتود يف جتتتذورها إىل  امليف هتتتذا العتتت إن مشتتتكلة املتتترأة يف عاملنتتتا العتتترم هتتتي جتتتزء متتتن مشتتتكلة اإلنستتتان
عنتتتدما نتتتؤمن  }احتتترتام الكرامتتتة اإلنستتتانية{جمتمعاتنتتتا العربيتتتة تةتقتتتر إىل قيمتتتة إنستتتانية يف قايتتتة األمهيتتتة وهتتتي قيمتتتة 

جملترد كونته إنستاناً ( 77اإلسراء  ) }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيني آَدمَ {ونعرتف بأن كل إنسان خلقه اهلل تعاىل هو إنسان مكرم 
لنظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو مذهيه أو أفكاره عندما نؤمن هبذه احلقيقتة لتن ننظتر إىل املترأة علتى أهنتا ب   ا



عتادات وتقاليتد وفهتم ختاطد للتدين يتؤدي  أقل شأنا من الرجل وسيزو  كل ما ينيرتق عتن هتذه النظترة الدونيتة متن
 . إىل هلم املرأة وحرماهنا من حقوقها

 
للحامتل وزوجهتا ( أو اللييتب)عندما تقو  الليييتة  حلياةيدأ قيل جميئها إىل ات للمرأة لدونيةإن جتليات هذه النظرة ا

يف األمرلة الشائعة ب   النظرة الدونية للمرأة وتتجلى!( إنه صيب بشراكما)لى اجلن  جبهاز التصوير عبعد الكشف 
ال )عتل الينتس خاضتعة لتستلط أخيهتا التذكر الرتكيية السللوية داخل الييس التيت جت ويف!( كالم نسوان)النا  مرل 

أمتا   علتى حتق اختيتار التزو وما زالس املترأة يف جمتمعاتنتا يف كرتري متن األحيتان ال ت  ( شيء إال ألهنا أنرى وهو ذكر
طلتتب حتتق  -متتن قيتتل أهلهتتا علتتى ال التتب  - علتتىال ت  هتتو أهنتتا فاالنتهتتاك األكرتتر شتتيوعاً حلتتق املتترأة يف هتتذا اجملتتا  

كتتذل  متتا زالتتس املتترأة يف جمتمعاتنتتا . حتتىت لتتو أصتتيحس حياهتتتا متتع زوجهتتا جحيمتتاً ال يلتتاو( خللتتعأو ا)اللتتالو 
ومتتن مظتتاهر النظتترة . يهتتاتتعتترل للعنتتف النةستتي واجلستتدي متتن قيتتل زوجهتتا أو أقارهبتتا متتن دون وجتتود قتتوان  حتم

كل هذه . جملتمعات اليت تقّرهالمرأة ما يسمى بقوان  جرائم الشرف اليت أعتقد أهنا وصمة عار يف جي  االدونية ل
ال متتتس إىل التتدين أعتتراف وتقاليتتد  إال ليتتو  التتدين يف كرتتري متتن األحيتتان متتع أهنتتا ليستتس تلتتي  التجليتتات الستتليية
إن القضتاء علتى هتذه املظتاهر ال يتتم يف رأيتي اعاجلتهتا بشتكل . تنتاق  التدين يف جتوهره ومقاصتدهبصلة بتل هتي 

ةكرية والرقافية يف عقلية األمة ونةسيتها وأقوى ضربة نقتلع هبا هذه اجلذور هي سلحي وإمنا يف اقتالع جذورها ال
 . تعزيز قيمة احرتام الكرامة اإلنسانية يف اجملتمع وتأصيل ذل  بالشرع والقانون كما سأذكر بعد قليل

 
 

 احترام الكرامة اإلنسانية هي أم القيم اإلنسانية كلها
لقيمتة األم التيت تنيتع منهتا كتل القتيم اإلنستانية األخترى فتحذا وجتد احترتام الكرامتتة إن احترتام الكرامتة اإلنستانية هتي ا

اإلنسانية وجد الصدو والعد  واألمانة واحملية واحلرية وتقيل االختالف واحلوار واإلبداع واملشاركة واحملاسية واجلما  
 . قابس هذه القيم كلها ةكرامة اإلنسانيوالتسامح ونصرة املظلوم وما إىل ذل  من قيم إنسانية وإذا قاب احرتام ال
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لكتتي ايتتب علتتى هتتذا الستتؤا  عتتب أن ايتتب علتتى ستتؤا  آختترم ملتتاذا ضتتعةس هتتذه القيمتتة قتتي جمتمعاتنتتا متتع أننتتا 
س والشتتهوات ومتتن كتتل أشتتكا  لللواقيتتأصتتحاب ديتتن جتتاء يف األصتتل لكتتي يكتترم اإلنستتان وحيتترره متتن العيوديتتة 

؟ أعتقد أن اإلشكالية بدأت منذ تل  اللحظة التارخيية اليت أصيح الدين فيها ي ستتخدم متن أجتل األخرى العيودية
السللة وأصيح السللان يسحق اإلنسان باسم الدين وانيرقس عن ذلت  صتناعة فقهيتة وفكريتة حرفتس التدين عتن 

خةتتتس الرتكيتتتز علتتتى القتتتيم اإلنستتتانية يف فهمنتتتا للتتتدين ويف ف مي اإلنستتتانيتتتة باإلنستتتان وتكتتتر دوره األساستتتي يف العنا
وحنتتن جمتمعتتات متدينتتة يلعتتب التتدين دوراً _ ألن اإلنستتان حبتتدت ذاتتته أصتتيح مهّمشتتاً يف هتتذا الةهتتم  ممارستتتنا للتتدين

وهكتتذا أصتتيح  مهمتاً يف حيتتاة شتترائح واستتعة منهتتا وبالتتاأ فتتحن حستتن أو ستتوء فهمنتتا للتدين يتتؤثر كرتترياً يف واقعنتتا ت
  !  يف خدمة السللان بداًل من أن يكون يف خدمة اإلنسانالدين 



 
ال ميكنين أن أتصور عودة القيم اإلنسانية كأسا  للتعامل ب  النتا  يف جمتمعاتنتا و ال ميكنتين أن أتصتور االرتقتاء 

 . يبواقع اإلنسان وواقع املرأة يف هذه اجملتمعات ما مل حيدث إصالح ديين وإصالح سياس
يةرو ب  املقد  اإلنسان واالرتقاء به والرفع من شأنه و يعيد الدين إىل وهيةته األساسية يف تكرمي  :إصالح ديني

يعيتد إىل العقتل التذي هتو عنتوان إنستانية اإلنستان دوره وهو الوحي وقري املقد  وهتو الةهتم اليشتري  تذا التوحي و 
 . على الواقعه ويف إسقاط ساسي يف فهم الوحياأل

 
يعيتتد تعريتتتف السياستتة بوصتتةها فتتن وعلتتتم إدارة الشتتأن العتتام اتتا يكةتتتل أيضتتاً تكتترمي اإلنستتتان  :وإصالالالح سياسالالي

بتل علتى  سي بوصتةها هتديتداً للحكتاموهنا عب أن ال نعرل أفكار اإلصالح السيا. واالرتقاء به والرفع من شأنه
العد  هو : عالقاهتم مع شعوهبم فنقو   مللمشاكل اليت يعانون منها يف  حالً العك   عب أن نعرضها بوصةها 

أسا  املل  وكلما ارتةع شأن اإلنسان يف جمتمعتاتكم ارتةعتتم أنتتم وبتداًل متن أن تتدين لكتم رقتاب النتا  ستتدين 
 . لكم قلوهبم وعقو م

 
 أو شأن الديينال يعين ما تقدم أن اإلصالح الذي سيعزز القيم اإلنسانية يف جمتمعاتنا ال يشت ل به إال املعنيون بال

الشأن السياسي بل إن كل فرد أو جمموعة حتمل أفكاراً إصالحية تنويرية ميكن أن تساهم يف هذا اإلصالح ولكن 
بشرط أن ال تظل هذه األفكار جمرد اقرتاحات واجتهادات وتأمالت بل عب أن تعرل على شكل رؤيتة واضتحة 

ىل واقتتع متتن ختتال  إستترتاتيجية متتع والعمتتل علتتى حتويلهتتا إتيتتتم تستتويقها إىل اجمل( وثيقتتة احلريتتة الذاتيتتة مرتتاالً )متامتتاً 
أعتقد أن ما يساعدنا على نشر ثقافة القيم اإلنسانية يف جمتمعاتنا هو أن ال نعترل موضتوع القتيم بشتكل . حمددة

نظري وعلى أنه قضية أخالقية وحسب بل أن ننللق من حاجات النا  ومشاكلهم ومهومهم وني   تم كيتف أن 
 . قتضى القيم اإلنسانية هو سيب هذه املشاكل وا مومقياب العمل ا

 
فالكتتتل ينتتادي باحلريتتتة واملستتتاواة متتا نالحظتتته هتتتو وجتتود رؤيتتتة مشتتترتكة تقرييتتاً بتتت  املصتتتلح  يف اجملتمعتتات العربيتتتة  

الكرري  مأعتقد أن كررياً من املصلح  يف بالدنا العربية يضّمنون أطروحاهت. قانون وحقوو اإلنسانوالعدالة ودولة ال
من القيم اإلنسانية لكن مشكلة املصلح العرم تكمتن يف عجتزه عتن حتشتيد اجملتمتع حتو  هتذه القتيم وحتويلهتا إىل 

تتعامتل متع اجملتمتع كوحتدة واقع وأعتقد أن أهم األمور التيت تستاعد علتى ذلت  وجتود إسترتاتيجية إصتالحية شتاملة 
كتتل   شتتارك يف وضتتعهاوضتتع علتتى مستتتوى اجملتمتتع ككتتل وتلة تحنتتن حباجتتة إىل إستترتاتيجية إصتتالحية شتتام. متكاملتتة

سئلة الكربى على األ عيب فيها املصلحون هذه اإلسرتاتيجية. اجملتمعهذا املؤسسات والشخصيات اإلصالحية يف 
ما هي املوارد املوجودة لدينا كمصلح  وما هي اجلهود اليت نستتليع تقتدميها متن أجتل العمليتة اإلصتالحية؟  : مرل

ب  هذه اجلهتود ونستتةيد متن مواردنتا بأفضتل شتكل ممكتن ونوستع هتذه املتوارد باستتمرار حبيتث نصتل كيف ننسق 
إىل أهتتدافنا بأقتتل كلةتتة وأستترع وقتتس؟ متتا هتتي املعيقتتات يف وجتته العمليتتة اإلصتتالحية وكيتتف نت لتتب عليهتتا؟ متتا هتتي 

 .   صلح العرم ما زا  يةتقر إليهاألولويات؟ هذه كلها أسئلة إسرتاتيجية حتتا  إىل تةكري اسرتاتيجي أعتقد أن امل
 
 



 االجتماع على القيم اإلنسانية يوحد مجتمعاتنا ويساعدنا على الحوار الحضاري مع اآلخر .4

 
 :دور القيم اإلنسانية في توحيد مجتمعاتنا

تمعاتنا إن القيم اإلنسانية هي جوهر األديان واحلضارات اإلنسانية كلها وبالتاأ هي القاسم املشرتك الذي يوحد جم
عندما نقيم جمتمعاتنا على أسا  ديين أو مذهيب أو . سياسية خمتلةةفكرية و مذاهب وتوجهات و املكونة من أديان 

ىل التةكتت  والصتتراعات الداخليتتة أمتتا عنتتدما نقتتيم إطتتائةي أو عرقتتي أو إيتتديولوجي فستتنذهب اجتمعاتنتتا وأوطاننتتا 
احلريتتتة واملستتتاواة واحتتترتام حقتتتوو اإلنستتتان وقريهتتتا متتتن القتتتيم أي العدالتتتة و جمتمعاتنتتتا علتتتى أستتتا  القتتتيم اإلنستتتانية 

اإلنستتتانية فستتتنذهب اجتمعاتنتتتا إىل الوحتتتدة والقتتتوة وستصتتتيح اختالفاتنتتتا تنوعتتتاً يتحتتترك يف إطتتتار هتتتذه القتتتيم ويزيتتتد 
 . جمتمعاتنا قك ومناء

 
 دور القيم اإلنسانية في عالقتنا مع اآلخر
صتراع )ستنحر  متن إطتار القتيم اإلنستانية العامل ال ترم  علتى أستا  ع معندما نقيم عالقتنا مع اآلخر  وخصوصاً 

ألن القيم اإلنسانية كما قلنا هي القاسم املشرتك بت   ( حوار احلضارات وتكاتف احلضارات)إىل إطار ( احلضارات
 . كل احلضارات وكل الشعوب وكل األديان

 
التذي مل يكتن حلةتاً دينيتاً ( حلتف الةضتو )ارك يف ولنا يف رستو  اهلل صتلى اهلل عليته وستلم قتدوة حستنة عنتدما شت

حضترت يف دار :  " وإمنا كان قائماً على أسا  قيمة إنسانية وهي نصرة املظلوم وقد قا  الرسو  عتن هتذا احللتف
 ".  ألجيس يف اإلسالمالنعم   ولو دعيس إليه محر به  لو أن أ  بن ج دعان حلةاً ما يسرينعيداهلل

 
 

 جه اإلنسان والقيم اإلنسانية وضرورة االتحاد في مواجهة هذه التحدياتالتحديات التي توا .5

 

إال أنتته متتا زا  أمتتام اليشتترية   صتتحيح أن اليشتترية قتتد خلتتس خلتتوات واستتعة باجتتتاه عتتامل تستتوده القتتيم اإلنستتانية
يل الوصتو  يف هذه املنلقة اليت نعيش فيها من العامل  الكرري من التحديات اليت عب مواجهتهتا يف ستي وخصوصاً 

 .إىل هذا العامل
 ..هناك قوى رجعية هالمية حتاو  أن تسحق اإلنسان باسم الدين

 ..وهناك قوى استعمارية حتاو  أن تسحق اإلنسان باسم نشر احلرية والدميقراطية
 ..وهناك الشركات العابرة للقارات اليت ال يهمها إال الربح الةاحش ولو على حساب اإلنسان

إلنستتان اليتتوم وعلتتى التتذين يقةتتون إىل جانتتب اإلنستتان والكرامتتة اإلنستتانية والقتتيم اإلنستتانية أن هتتؤالء هتتم أعتتداء ا
 .  يتكاتةوا فيما بينهم ملواجهة التحدي الذي يشكله هؤالء
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 قتادة  التيت ميرلهتانشر قيمة ما يف اجملتمع أكرر من القدوة احلسنة ال شيء يساعد على : القدوة الحسنة
يم العتتد  والصتتدو واملستتاواة قتت الذاتيتتة وستتريهم إن رجتتا  الدولتتة عنتتدما عستتدون بستتلوكهم. هتتذا اجملتمتتع

 .ىل ذل  فحهنم يقدمون أكرب مسامهة يف تعزيز هذه القيم يف جمتمعهمإواإلخالص وامليادرة وما 
 كمتا . عب التخل  منهتا( قانون جرائم الشرف مرالً )يف جمتمعاتنا قوان  تظلم املرأة  مازالس :القوانين

  .أننا حباجة إىل استحداث قوان  حتمي املرأة من التمييز واملعاملة العنصرية
 تلعتتتب هتتتذه املؤسستتتات دوراً كيتتترياً يف صتتتياقة ثقافتتتة اجملتمتتتع وقيمتتته : المؤسسالالالات اإلعالميالالالة والتربويالالالة

لتتتة اتتتا متلكتتته متتتن متتتوارد ومتتتن نةتتتوذ يف هتتتذه املؤسستتتات استتتترمارها يف نشتتتر ثقافتتتة القتتتيم وتستتتتليع الدو 
 .  اإلنسانية وذل  من خال  خرباء وخمتص  يف اجملال  اإلعالمي والرتبوي
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يف تعزيتتز القتتتيم  تستتتليع مؤسستتات اجملتمتتع املتتتدين رفتتد الدولتتة بدراستتتات وآراء تستتاعدها علتتى القيتتتام بتتدورها

رفع وعي اجملتمع بأمهية القيم اإلنسانية يف حتقيق  عاإلنسانية ضمن احملاور املذكورة يف اليند السابق كما تستلي
ومرة أخرى أقو  على هذه املؤسسات أن ال نعرل موضوع القتيم بشتكل نظتري وعلتى منوه ورفاهه واستقراره 

النتا  ومشتاكلهم ومهتومهم ونيت   تم كيتف أن العمتل  أنه قضية أخالقية وحسب بل أن تنللق من حاجات
 .اقتضى القيم اإلنسانية يليب حاجاهتم وحيل مشاكلهم

 
أمتتا فينتتا يتعلتتق يف دور مؤسستتات املمجتمتتع املتتدين يف دعتتم قضتتية املتترأة علتتى وجتته اخلصتتوص فتستتتليع هتتذه 

 .مما هو جمرد عرف أو تقليد ومتييز ما له عالقة بالدين رفع وعي املرأة حبقوقها وواجياهتااملؤسسات 
 
متتن ختتال  احملاضتترات واملتتؤمترات وورشتتات العمتتل تستتتليع مؤسستتات اجملتمتتع املتتدين أن تقتتوم بكتتل متتا ستتيق  

ومواقتع االنرتنتس وتتأم  ختدمات استشتارية ( كاملسترح مترالً )واملليوعات والربامج التلةزيونية واألعما  الةنيتة 
 .ية ساخنة تلجأ إليها النساء اللوايت تتعرل حقوقهن لالنتهاكنةسية واجتماعية وقانونية وخلوط هاتة
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 .بناء إستراتيجية شاملة لإلصالح في كل مجتمع من المجتمعات العربية - أ

أن تكون لكل جمتمع إسرتاتيجية شاملة لإلصالح تتحرك يف إطارها كتل املشتاريع اإلصتالحية يف هتذا اجملتمتع  
 . وأشخاص خمتصون بالتخليط االسرتاتيجيت والشخصيات اإلصالحية ها املؤسساوتشارك يف وضع

 
 
 



 

االستثمار في الطفولة لبناء جيل يؤمن بالقيم اإلنسانية من خالل تخصالي  حصالة دراسالية ل الرس القاليم  - ب
 . اإلنسانية عند األطفال

 أو  تةتحهتتا وتشتتكلها يف اتتا إن القتتيم اإلنستتانية منستتجمة متتع الةلتترة اليشتترية واتتا إن هتتذه الةلتترة تكتتون يف
القيم اإلنسانية يف مرحلة اللةولة هو استرمار مربح جداً وليكن ذل  مرحلة اللةولة فحن االسترمار يف قر  

متتراًل متتن ختتال  حصتتة أستتيوعية ال يتتتم عتترل القتتيم فيهتتا بشتتكل تلقيتتين وإمنتتا متتن ختتال  حتتوار متتع اللةتتل 
ه يف سيناريوهات ي ي َّ فيها كيف ميكن أن يتصرف اإلنسان وتدرييه على التصرف وفقاً للقيم اإلنسانية بوضع

وفقتتاً للقتتيم اإلنستتانية أو خالفتتاً  تتا وكيتتف ستتتكون النتتتائج يف كلتتتا احلتتالت  وهكتتذا نيتتين أجيتتااًل مؤمنتتة بتتالقيم 
 . هاالقيم وتناضل من أجلها وتدافع عن  ا وقادرة على أن تعيش وفقاً  ذه ةاإلنسانية متشرب

   
 

 
 
 


