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والتحّدايت املعارصة

القيم كلمة مشتّقة من القيمة، واليت تعين الغايل والثمني، وبغّض 

واملعايري  املبادئ  عن  تعبِّ  باتت  القيم  فإّن  للمصطلح،  النظري  البعد  عن  النظر 

تأصيلها،  أو  ومعتقداته  أفكاره  بن�اء  لناحية  املجتمع؛  تربي�ة  يف  عنها  غىن  ال  اليت  واألسس 

سلوك  عن  والناجت  فيه،  االجتماعي  واالستقرار  األمان  عناصر  كّل  على  والسيطرة  وتوجيهه 

حاجة  القيم  ألّن  وذلك  اخللق.  من  وغريه  اإلنسان  من  محيطه  مع  تعامله  وأسلوب  اإلنسان، 

التعامالت  يف  الواقع  أرض  يف  وتتمظهر  البشرّية،  عقالء  كّل  عند  عنها  غىن  ال  واجتماعّية  إنسانّي�ة 

اليومّية بني الناس، وتضّم األخالق احلميدة؛ كالصدق، واألمانة، والشجاعة، والعدل، واحلّق...،. 

وإرساء املوّدة والرحمة يف أنفس الناس وسلوكهم، وتعزيز السلوك االجتماعي اإلجيايب يف خدمة 

ل بالشباب،  الناس ومساعدة املحتاجني، وحتصني عنصر القّوة وامِلنعة يف املجتمعات املتمثِّ

والفتي�ات.  الفتي�ة  من  املستقبل  وأجيال 

اهّتمت  قد  التاريخ  عب  واحلضارات  املجتمعات  كّل  جند  فإّنن�ا  ولهذا 

بقضّية تنمية القيم اإلنسانّي�ة احلميدة يف املجتمعات، 

يف  غرسها  كيفّية  ويف 
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الشباب،  من  ومحّصن  وقوّي  متماسك  جيل  بن�اء  بهدف  والشباب  الفتي�ة  نفوس 
العصر. هذا  يف  عة  واملتنوِّ الكثرية  والتحدّيات  املعوقات  ختّطي  على  قادٍر 

بذور  غرس  يف  اجلديدة  األجيال  لدى  تكمن  األولوّيات  أوىل  إّن  فيه  شّك  ال  ومّما 
من  وعزيزة  ومنيعة  نة  محصَّ أجيااًل  لنحصدها  األطفال؛  لدى  اإلجيابّي�ة  القيم 
الشباب الذي يمّتلون الشرحية االجتماعّية األكرث حضورًا وتأثريًا وتغيريًا يف املجتمع، 
باإلنسان  حتيط  اليت  والهائلة  العظيمة  املخاطر  وختّطي  مواجهة  يف  قدرة  األكرث  وهم 
واملشاكل  والصراعات،  احلروب  من  ابت�داًء  األرض،  هذه  على  وجهه  م  يمَّ أينما 
وللشباب  عام،  بشكل  لإلنسان  م  يقدَّ ما  كل  إىل  وصواًل  والبيئّي�ة،  االقتصادّية، 
ولباس  تارة،  واحلضارة  املدنّي�ة  لباس  يف  سلبّي�ة  قيم  من  خاّص؛  بشكل  والشابات 
الفن والفكاهة أخرى، وحتت عنوان حتصيل احلقوق املهدورة للشاب أو الفتاة ثالثة. 

النظر إىل أمور هامة:  القلب نلفت  أّيها األعزاء جميعًا... يف كلمة أخرية من 

الطفل يف األسرة  القيم تتشّكل لدى  النسبة األكب من  أّن  الدراسات االجتماعّية  تؤّكد  ـ 
الغربي�ة. والبيئ�ة 

اليت يشرتك فيها  التنشئة االجتماعّية  الشخصّية عن طريق  القيم  اكتساب  يتّم  ـ 
الدين واألسرة.

يف  القيم  ترسيخ  يف  التربوّية  األساليب  أهم  أحد  احلسنة  القدوة  عنصر  ل  يشكِّ ـ 
والشباب. الفتي�ة  نفوس 

بأجيالنا  للنهوض  الوحيد  الضمان  هو  واألصيلة  اإلجيابّي�ة  القيم  بذور  نرث  إن  ـ 
الحقًا. عقباها  حتمد  ال  مخاطر  من  ناته  مكوِّ بكل  املجتمع  وإنقاذ  الشاّبة، 

األكرث  وهم  فيها،  يعيشون  اليت  البيئ�ة  يف  تأثريًا  األكرث  الشرحية  هم  الشباب  إّن  ـ 
محيطهم. يف  جيري  مما  وتفاعاًل  تأّثرًا 

الهادي أحمد  حسن 
التحرير رئيس   


