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 القيم والسياسات العامة: رؤية تأسيسية

 
 -ابلتعاون مع مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد–جاء اللقاء الرابع مللتقى احلضارة

 .. "األمة قواماه  "القيم والسياسات العامة"، استكمااًل لبنية امللتقى يف عامه الثاا  يف طااار طايظ   امحول 
رؤيااة حااول  أوهلاات أ.د.  دياة مصاا فى يف ارحاايف نفااا ااااار   ةساابق ءاتلقاااثالثاة بعااد  ،"قضةيارؤى و 

مشاااريع النضااوض احلضااارم يف اسمااة ااسااالمية، من لقااة منضااا طغ العاادوان علااى  اازة ك ااد  كا اا  حلالااة 
، ل أحادا   ازةحاو  رؤياة أكثار لاوالً املستشار اارق البشرم يف اللقااء الثاا   وقدمالوهن اليت تعيشضا اسمة. 

انتقا  أ.د. ساي  عباد الفتااا يف اللقااء الثالام ليقادم رؤياة . مث مسرتجًعا اسبعااد املتتلفاة للقضاية الفلسا ينية
مة، فت د  عن الظاهرة العشاوايية  أسابااًب ومظااهر والياات تعاما   منضاجية يف حماولة لتفسري وفضم حال اس

 .ذ العشواييللتفكري والتت يظ والتنفي ممثاًل مبصر كنموذج
، والاذم حتادثت فياه د. بسامة ويف هذا اااار، جاء اللقاء الرابع حتات عناوان "القايم والسياساات العاماة"

ماان موقااع اسكاااد ي  ان القًااا ماان كيفيااة تفعياا  القاايم ااسااالمية يف ااتمااع والسياسااات العامااة (*)عبااد الافااار
 .املتتصص

 ومن مث، تضمن عرض د. بسمة احملاور التالية 
 عوام  دعم القيم يف ااتمع. -
 القيم والسياسات العامة  بني الدولة وااتمع. -
 .جماالت تفعي  القيم -
 عوامل دعم القيم يف اجملتمع: -أولا 
 انتاجً تنتج  -طاصة مع فقد اسب- ةتفككاسسرة امل  ف"احلال السوية لل ف " م التعاا  اسسر  ىمد -

 ومصدرًا ملشكالت... كونه عالًجا ملشكلة   بني ،ط كالية ال القوهنا تربز  .اضعيفً 
 .الفردية حىت ضمن  بكة العالقات االجتماعية، مقاب   بكة العالقات الفردانية محتد -
 مكاسبضا. وعقاهبا وبنياجلر ة فاجلا  يوازن بني حجم تناسب العقاب مع اجلر ة   -
 ااتمع.داط   ودورها يف توزيع املواردالعدالة  ةقيم -

 القيم: تغرييلت جم -يني  اث
 ، من أبرزها أصعدة عدة أحدثت الت رات العاملية تاريًا كبريًا يف عديد من القيم على

                                                 
 سالمية، قطر.أستاذ السياسات العامة، كلية الدراسات اإل *
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 تسامح. قبول التعددية متزايد/ -1
 القيم املتعلقة ابسسرة. -2
 قيم النجاا. -3
 بني العم  واللضو/ الفراغ. -4
 مفضوم الص ة. -5
 ثال  مراح  للثراء ر  فضناك لقة ابلاىن والفقالقيم املتع -6

سياساات مماني ، واحلار  علاى العما ، و لثاراءاباالنادها  بداية الثراء  ويالاب عليضاا  اعور  -أ
 املستقب .
سياسات مساعده ، الثراء طالد والساعة  ري قايمةاستقرار الثراء  ويالب عليضا  عور أبن  -ب
 اآلطرين.
لمسااعدات للتاوف لقابا  وامل الباة مباحلار  علاى الثاروة،   الثروة مرحلة اخلوف من ضياع -ج
 .صمن النق
حريااة أوسااع  مااا بااني  واضااً ا   حياام تشااضد تااوترًابااني طيااارات الفاارد، ورواب ااه اباتمااعالعالقااة  -7

 التعليماي نيسياساة التمكا)فعلاى سابي  املثاال، ها  تعتارب  جتماعياة.القياود االط اكالية وروابظ أضاع ، وتثاري 
 ؟(فجوة لاري صاحل الزواجأو أهنا  النضاية، للمرأة يف  ري صاحل ااتمع يف

 معضلة "الوقت" املتاا للتالقي؟  اسسرة -8
 مثري الدينوية املادية...(. -اعة مثري الصن - مثري الرأمسالية - املشا   اليومية)

 تعري  القيم اسسرية -9
 ...(-احرتام الوالدين - )اا ان ابهلل

 مفضوم النجاا/ قيمة النجاا -10
 .مفضوم العم  ووقت الفراغ -12
 املدط  الدعوم   التضافر بني مرحلتني –أزهر(  -املدط  اسكاد ي )اقتصاد -

 معرفة قيم  -
 يف    أزمة العلم اخلايل من القيم     وقيم معرفية 

 الفضم / الت لي  التفسري/ التجريد   )عناصر اا كال الواقع(.-1 
 احل  وااصالا -2  

، وجضااد اطااار أكاارب اطراجضاااا طتقااان جضاا د ضاااتم اثبااات أن للقاايم قيماااة علميااة وعملياااة نظاارإلخ
 وتفرياضا وجضد أعظم يف تقريبضا طغ مؤ رات عملية وبرامج وط ظ... )ه (

 الشتصي –اخلا   -السياسي -السياسة العامة  العام -
 القيم والسييسيت العيم : بني الدول  واجملتمع: -يلثا اث

 كيفية تفعي  القيم يف ااتمع، ودور ك  من الدولة )احلكومة( وااتمع يف ذلك.تثور ط كالية حول  
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عان ضارورة صايا ة سياساات عاماة تركاز علاى اسسارة وترسايد القايم لاديضا )كيا   -يف هذا ااااار–ويربز احلديم 
تقوم ااتمع(. كما تربز الشورى  نعيد بناءها /تفعيلضا/ محايتضا(، واحلديم عن قيمة الزواج )القيمة ااتمعية  اليت تبين و 

 كقيمة جمتمعية، ودورها يف نشر وترسيد القيم.
  من طاللترسيد القيم عملية ز دور احلكومة يف رب وي
، فعلاى علو قيمة العدالة عليضاا طعادة تفعي  فكرة "ااتمع"، والتأكيد على أن أمهية الفرد )الفردية( وحريته ال ينفي -

  حيبذ حمدودية دور الدولة طال أن اسفراد ذواهتم قد يفضلون فعالياة دور الدولاة يف بعا  الر م من أن الفكر الفردا
 .اسحيان

 تص يح وطعادة توزيع احلقايق يف ااتمع. -
 االستعانة ابلشتصيات العامة وتفعي  دورهم يف نشر القيم يف ااتمع. -
 بناء مؤسسات فعالة. -
 احرتام قيمة اانسان. -
 العامة، من طالل تقدمي منذج عملي للمواانني )اسداة ابلعم (. ترسيد فكرة "اخلدمة" -

 املداخالت:
 د.  دية تعليق ** 

كلية الدراسات احلضارية وحوار احلضارات وبني  بر مج املربم بني  تفاقبدأت د.  دية تعليقضا ابا ارة طغ اال
 حماضرات متبادلة.بق ر لعقد الدراسات ااسالمية 

)حنان( مان  حياة،  املسلمون/ العرب/ املصريونيشري طغ لدى د. بسمة  "هم وحننمفضوم "مث أ ارت طغ أن 
بااال البااد ماان عمليااة تفعيااا   ،أو القاايم  ااري كاااف  الااادين جماارد وجااود وأ ااارت طغ أن  .ماان  حيااة أطاارى)هاام( والااارب 
   نتيجة ما أحدثته الفردية واس نية التأصي  ااسالمي  كن أن يقدم منوذًجا للارب لل القايم علىاملنضج ، وأن ومراقبة
 واملادية.

تتصاا  أيًضااا ابلعالقااات  االسياسااات العامااة تتصاا  بصااميم وجااوهر اانسااان املااواان، لكنضااوأكاادت علااى أن 
 الدولية والسياسات العليا..

 ( االب بكلية جتارة القاهرة)أ. علي * 
ضا  التعلايم هاو ف ،التعلايمضاع  ج ا نتاهاو  ضع  مناو االقتصاادصدرت دراسة عن البنك الدويل تشري طغ أن 
 سبب ضع  االقتصاد أم سبب اطر أضع  االقتصاد؟

  (عريب -سياسية علوم ثالثة الفرقة ال) حممد حممد ع ية* 
 اتمع؟ ومىت حيد  الصراع بينضما؟أيضما أقوى يف ااصالا  الدولة أم ا

 ةيسياسعلوم ثالثة الفرقة ال* 
، الااريب عاريفمتساقة ماع املنظاور املأماور سهناا يف الاارب، مشاكلة اآلن  اثالن سارم التفكاك اسو  اجلر ةمل تعد 

 ؟لكن كي  يتفاع  املنظور احلضارم ااسالمي معضا
  الفرقة الثالثة علوم سياسية()عمر مسري * 

 السياسة العامة ختصيص القيم... والقيم موجودة لكن من ذا حييضا؟ 
 ؟ثقافة التايري أم تايري الثقافة 
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 * د. زينب اخلضريم 
مااان )ت ااور التجربااة الكنديااة  يم اسوالد اللاااة العربيااة والاادينتعلاايف  باارزت بفاارادة التجربااة الكنديااةاتساامت  -

حكومااة متساااحمة وجمتمااع قااوم ، وحاصاا  ذلااك (طغ تواجااد ماادارال طسااالمية بعااد ذلااك 1973مشاكلة ساانة 
 فّعال.

  النظاام قااوى لدرجاة االنفتااا علااى اسدإلن املتتلفاة... والقايم تت اور اياام حتقاق مصااحل عمااود القايم الدينياة -
، دون أن نباذل ًضا ااي االااريب اسارتادً ق يف اهلواء، واسترياد النظام ااتمع وهو املواان... لكن عند  نظام معل  

 جمضوًدا لتوفيقه مع الرتا ، ف د  اال رتاب والتفكك.
كتاب ماذكرة "مساتقب  الثقافاة يف مصار"  باذل جمضاوًدا واهاتم وحاارب بعاد   ،1936 وماؤرر   اه حسنيمثال -

  رب واليونسكو وارق حتويلضا للدول.اهذا... مث هاجم ال
 حاجة طغ هذا النمظ من التفكري  املقارنة، التفعي ، االطتبار لألفكار والنظم القيمية...فضناك 

 حماضرة علمية دعوية طصالحية...
 عة اجلزاير جام* 

 لقيم... وأرىن لو أوض ت يف بيان دور احلكومة يف ذلك؟ابأمهية املوضوع، واملضم ربظ السياسات العامة 
 قيم حمورية أساسية توجه القيم يف ااتمع... -أ

ا طجيابيااة، تباادل بعاا  القاايم، مثااري احلكومااة يف طعااداد السياسااات علااى منظومااة القاايم يف ااتمااع )تاادعم قيًماا  -ب
 ، تص ح قيًما سلبية.ةا جديدمً يقتضي  

 مؤسسة ااتمع املد   الواقع بني احلكومة وااتمع... -ج
   كي  نفّع  دور القيم يف ااتمع؟  

  رجب *
 يف اطتيار الزوجة...( – يبة قيمة اجلمال يف ااتمع املصرم... )يف الشارع  -
 املشاركة، الضمري، العم ، القيم... قيم أطرى  ايبة  اخلري، العدل، التسامح، اخلري، احلوار، -
 طعادة بناء وطحياء القيم  مث  املفاهيم. ضرورةأمهية اسسرة   -

 ( معضد الب و –ط ان )اجلزاير * 
 والسياسة العامة تاري الواقع... –العقيدة تاري الوحي  -
ة، الدولااة الفارسااية والدولااة  منااظ احليااا الااوعي العااريب، لكاان ال نساات يع أن نثباات أن ااسااالم  ااري  ااسااالم  ااري   -

 العباسية سواء...
 مفضوم  ام  و ري تقين لصانع السياسة. -مالك بن نيب  اانسان جوهر التنمية -

 د. سيف:* 
 .د. بسمة ارحتضاحماولة تسكني احملاضرة يف عنواهنا وابسطص التوق  عند اسمثلة اليت 

 أوهلا  القيم اسسرية  -1
الت االجتماعيااة والقرابااة تقاا  قوانينضااا وقواعاادها القضااايية حااىت تتقاادم ويصاابح املؤسسااات حااني تتقااارب منضااا الصاا

 دت كانت القواعد أق .دوكلما اتسعت وتع –أصلضا احلب والرمحة 
  السياسات املتعلقة ابلفقر ومواجضة الفقر -2
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امتاداد حازام "ميته اافقار يف بر مصر  املشكلة ليست مواجضة الفقر، ب  مثة عملية لإلفقار املتعماد، مباا  كان تسا
، ومياازان العشااوايية يف ومااع اخلصتصااة  ااضدت انساا اب الدولااة ماان ااتمااع ككاا  وتركاات "العشااوايية حااول املاادن

  جيب أن توجد.ت حيم د  ق  وافت  جيب أال توجد،  يمدت حج  فو   ،الناال
  مواجضة السلوك االحنرايف -3

وانفراط العقد كما تنفرط غ مشروع مدمن... تبدى مؤ رات التنمية يف  لم  اب عاا   كن أن يت ول طتوهنا 
 املسب ة. 

 أطالقيات العم   -4
 الجتماعية...تقسيم العم  والصالت ا

تااذكر هنااا تعرياا  أو  .اباان طلاادون أن الناااال اطتلفااوا حااىت وتلفااوا... والتنااوع الااو يفي يقتضااي تقساايم العماا ياارى 
خلاصته، مث لعموم الناال... حاىت يف كتاب مث هله، ه، مث سسالسياسة، حىت يف كتب الفالسفة...، سياسة املرء لنف

اانسااان يف هااذه احملاضاارة هااو ف ..(اانسااانية)طغ اانسااان  (الفااردة ... هااذه هااي السياسااة ماان اانسااان )النصااي 
 تعدت الفردانية... حدة الت لي ، وليا الفرد، فلقد و 

 أنساق الفلسفة  -5
 ضضا البع ، قيم الوجود وقيم املعرفة...القيم، ولك  منضا صلة بع -املعرفة -أنساق الوجود

مان الازمن،  ًحاا ااويالً ديف احلضارة ااساالمية ر فلقد ختلفت الدولة  )ااتمع وليد فضايلنا... والدولة وليدة  رور (
 الدولة. يكن ااتمع هو الذم    حيمل

 السياسات العامة ونظريتضا   -6
 عان اقتصاادإلهتا... لكان د. بسامة الياوم جرايياة، مث حتاد االارب مبيكنة السياسات العاماة وجوانبضاا ا اعتىن -

يشعرون أبن بنااء السياساات العاماة ابمليكناة ال يكفاي، فاال تازال ااجاة  او تت د  عن أبعاد أطرى، أهنم بدء
 طغ علوم  اجتماع السياسة العامة، علم تربية السياسة العامة، نفا السياسة العامة.

 د. بسمة
 ردود

رحلة الثانية لإلنسان بعد البيات... يف مصار وق ار ط اكال كباري... مااذا نفعا  ابملناتج التعليماي التعليم هو امل -7
 ... التعليم العام يف كندا التعليم العام يصنع فارقًا... أمهية طربة سناافورة

 يف جمال اسسرة ااتمع هو اسقرب لإلصالا -8
 التعليم -مالسال -يف حالة صراع القيم بني ااتمع والدولة  اهلدوء 

 بصراع بسيظ أو من  ري صراع
 )الفارق بني سياسة أه  اسرض والعلو يف اسرض  طن فرعون عال يف اسرض.

ال نست يع أن نفع   ًيا، لكن  كن أن نفع   ايًًا مضام ابلنسبة لدكتورة زينب  عرت أن الرسالة أننا يف مصر  -
 نتوجع ملا نرى من مظاهر مؤملة وموجعة. / أن "نتأمل"

 اسمر الثا  أن حيم  بعًضا بعًضا  يًًا ما. قيمة "التكاف " و"التض ية". -
كاذلك احلكومااة والسياساات العاماة فرصااة   و ضضااوطذا كانات اجلامعاة مكااً  جيااًدا لل اديم عان اسساارة والازواج  -

 للت د  عن القيم... هؤالء حم  فرصة.
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 قيمة اجلمال مؤكد أهنا  ايبة... -
 لتنمية ودور ااسالم فيضا ابلنسبة لقضية ا

 صنع ااسالم جمتمًعا مليًًا بقيم السالم والتعليم وتعظيم قيمة اانسان. -
 أثرى ما كان جمتمعنا ما كان حتت قيادة طسالمية. -
 القيم مث احن ت ابحن ااضا. ابزدهاروكانت احلضارة مزدهرة  -

  كرًا
كية، من حيم التايري ان القًاا مان تفعيا  منظوماة القايم  كرًا د. بسمة.. وأحب أن أ ري طغ اخلربة الرت  د.  دية  

 الدينية ومن طالل ااتمع املد  ال احلكومات.
سنة دون صراع مع احلكومة ولكناه حركاة يف ااتماع وطصاالًحا ... بنااء   80هذا على الر م من علمانية مفروضة 

وال ضر، واسطالق،... والرجوع طغ الدين وتفعي  ك   على قيم اخلري والع اء والبذل، واا ان ابهلل، اسسرة، العفة
 هذا يف التنمية وطصرات منوذج جمتمعي.

وقام ذلك علاى مفضاوم اهلام واهلماة والعز اة واخلدماة... كا  فارد يع اي علاى ضاوء ط اناه و اعوره ابملساًولية... هاذه 
عه ااتماااع املاااد  تاياااريًا كليخاااا تنماااوإلخ حركاااة تقتضاااي الاااوعي هباااا وحواساااتضا واالساااتفادة منضاااا يف حالتناااا املصااارية ليشااا

 دون االص دام ابحلكومة... -ورمبا علميخا–وسياسيخا 
وهذه احملاضرة تضم طغ حوار طربات حتاورت فيه د. بسمة مع نفسضا بشقني  طربة  ربية حياتياة، وطاربة طساالمية 
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