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البغلي لالبن البار من فعاليات
لخدمة ودعم كبار السن والحث
على بر الوالدين.

 19فكرة لبر الوالدين واإلحسان إليهم
وص ��ان ��ا ال �ل��ه  -ع ��زوج ��ل  -ف ��ي ك �ت��اب��ه ال �ع��زي��ز
وف ��ي ال �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة ب� �ض ��رورة ب��ر ال��وال��دي��ن
ورب ��ط ب��ره��م ب��اإلح�س��ان ف��ي ط��ا َع�ت��ه فكما ق��ال
َ َ
َ اَّ
«وق��ض��ى َر ُّب� َ�ك أل
الله تعالى في كتابه العزيز
َ ْ ُ ُ اَّ اَّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً اَّ َ ْ ُ َ اَّ
ت ْعبدوا ِإل ِإياه و ِبالو ِالدي ِن ِإحسانا ِإم ُا يبلغن
َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َ
ْ
ِعن َد َك ال ِك ْ َب َر أ َح ُده َ ُما أ ْو ِكل َه َما فل تقل ل ُه َما
ُ ٍّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ
ً
أف ول تنهرهما وقل لهما قول ك ِريما» ،لذلك
وجب علينا برهم ،ولقد خصصنا هذا المقال
لنتعرف على أفكار لبر الوالدين.

بر الوالدين
● أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين،
وبرهم ،وأن نحترم رأيهم ،والقرآن الكريم مليء
باآليات القرآنية التي تدعو لبر الوالدين حتى
لو كانو غير مؤمنين.
وب� � � اَّ�ر ال ��وال ��دي ��ن وط��اع �ت �ه��م ه ��و م ��ن أق�ص��ى
● ِ
درج��ات اإلحسان إليهما ،وق��د أك��د الله وشدد
على ض ��رورة إك ��رام ال��وال��دي��ن وطاعتهم حتى
رب ��ط ال �ل��ه ط��اع��ة ال��وال��دي��ن واإلح� �س ��ان إل�ي�ه��م
بطاعته عز وجل ،وأعظم البر على اإلطلق هو
بر الوالدين.
● وقد دعا اإلس��لم وحرص على بر الوالدين،
وأوله�م��ا اهتماما عظيما ،فقد جعل الله عز
وج��ل أفضل األع�م��ال إل��ى الله هو بر الوالدين
بعد الصلة.
اَّ َ َ ُ ْ ُ
● ق��ال تعالى َ ْ
«واع � ُ�ب � ُ�دوا ً ال��ل��ه َول ت��ش� ِ�رك��وا ِب��هِ
َ ْ ً
ْ
َوبال َو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َسانا».
شيئا ِ
● ع��ن أب��ي ه��ري��رة رض��ي الله عنه  :ق��ال رس��ول
الله صلى الله عليه
وسلم :اَّ َ َ َ ْ
اَّ اَّ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ -ش� ِ�إن ال��ل� َ�ه خ��ل� َ�ق ال��خ��ل��ق َح��ت� َ�ى ِإذا ف � َ�رغ ِمن ُه ْم
َ ْ اَّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ
�ائ � ِ�ذ ِم��ن
�ام ال � َ�ع �
ق � َ�ام ��ت ال ��رح ��م ف��ق��ال��ت ه� ��ذا م ��ق �
َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ
ْ
ص� ��ل
أ
ن
أ
�ن
�
�ي
�
ض
ال��ق��ط �ي��ع� ق � ��ال ن ��ع ��م أم � ��ا ت ��ر
ِ
َ ْ ِ َ َ َ�ةِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
م��ن وصل ِك وأق��ط��ع م��ن قطع ِك ق��ال��ت بلى ق��ال
ََ َ
اك ل ِك».
فذ ِ

أهمية بر الولدين

إن بر الوالدين وطاعتهما هي من طاعة الله
ورسوله فقال تعالى

ُْ َ َ َ ُْ
ُ َ ُ َ اَّ ُ ْ ُ
قل ت َعال ْوا أتل َما َح اَّر َم َر ُّبك ْم َعل ْيك ْم ،أل تش ِركوا
َ ْ ً َ َْ َْ ْ َ ً
ِبهِ شيئا ،و ِبالو ِالدي ِن ِإحسانا»
● ط��اع��ة ال ��وال ��دي ��ن وت �ك��ري �م �ه �م��ا ه ��و وس�ي�ل��ة
للدخول إلى الجنة ،كما ورد في صحيح مسلم
من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال «رغم أنفه ثم رغم أنفه ،ثم رغم أنفه» قيل:
من يا رس��ول الله؟ ق��ال« :م��ن أدرك والديه عند
الكبر :أحدهما ،أو كليهما ثم لم يدخل الجنة».
● إن بر الوالدين يجلب رضا ْالله ومحبته قال
َ َ ُ
َ
َ
تعالى َ
«و ِإن َجاه َد َاك َعل ٰى أن تش ِر َك ِبي َما ل ْي َس
َل َك بهِ ع ْل ٌم َف َل ُتط ْع ُه َماَ ،و َصاح ْب ُه َما في ُّ
الد ْنياَ
ِ
َ ْ ُ ِ ً ِ َ اَّ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ َ
اب ِإل اَّي».
معروفا ،وات ِبع س ِبيل من أن
● ب ��ر ال ��وال ��دي ��ن وط��اع �ت �ه �م��ا ط��ري �ق��ة إلظ �ه��ار
ام�ت�ن��ان�ن��ا ل�ه��م ألن �ه��م ه��م ال��ذي��ن أت ��وا ب�ن��ا ق��ال
َ ْ ُ
تعالى :أ ِن اشك ْر ِلي َو ِل َو ِال َد ْي َك).
● إذا ك��ان اإلن �س��ان ب��ارا ب��وال��دي��ه ف�ه��ذا يجعل
أب � �ن� ��اؤه ب ��اري ��ن ب ��ه ق � ��ال ت �ع��ال��ى «وه� � ��ل ج ��زاء
اإلحسان إل اإلحسان».

لهما عندما يقومان بعمل جيد.
 -7تجاهل هاتفك أثناء تواجدك معهما وأثناء
تناول الطعام أو الجتماعات العائلية.
 -8تحكم في مستوى صوتك واخفضه ،حتى
ً
مستاء.
عندما تكون
 -9اذهب للتسوق والبقالة مع والديك.
ً
 -10ادع لهما في صلتك واجعل لهما نصيبا
من قراءتك للقرآن.
 -11اق � ��ض ب �ع��ض ال ��وق ��ت ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ب�ع��ض
األنشطة المفضلة لدى والديك .
 -12إذا كانت لديك عادة سيئة تغضب والديك

فحاول البتعاد عنها.
 -13أخبر والديك عن آخر موعد لك أو عن شيء
ً
ممتع فعلته مع أصدقائك أخيرا.
ً
 -14ض ��ع ه ��دف ��ا إلخ� �ب ��ار أص ��دق ��ائ ��ك ب��أش �ي��اء
إيجابية عن والديك فقط.
 -15اسأل والديك كيف كان يومهما.
 -16ل تتشاجر مع أشقائك فهذا يحزن والديك.
 -17تحدث عن تاريخ عائلتك مع والديك.
 -18انفق على والديك من أموالك وكن معهما
إذا مرضا.
 -19أخبر والديك أنك تحبهم.ا

ما الذي يجعل كبار السن أكثر عصبية
مما كانوا عليه في شبابهم؟
هناك الكثير من المعلومات التي تقول إنه مع
تقدم العمر يغدو كبار السن أكثر عصبية وأكثر
ت ��وت � ً�را م �م��ا ك ��ان ��وا ع �ل �ي��ه ف ��ي ش �ب��اب �ه��م ،ي�ق��ول
البعض ان ه��ذا ي�ح��دث ألن مستويات هرمون
النخفاض .ولكن هل
التستوستيرون تبدأ في
ً
ي�م�ك��ن ل�ن�ق��ص ه��رم��ون واح� ��د ح��ق��ا أن يتسبب
ب�ح��ال��ة ال�غ�ض��ب والتوتر عند ك �ب��ار ال �س��ن من
الرجال؟
ي� �ق ��ول ب � ��رادل � ��ي أن � ��وال � ��ت ،رئ� �ي ��س ق� �س ��م ال �ط��ب
ج��ام�ع��ة واش �ن �ط��ن« :إن ��ه ه� ��راء ،ال��رج��ال األك�ب��ر
ب� ً
س��ن��ا يغضبون ب�س��رع��ة ل�ك��ن ل ع��لق��ة لهرمون
ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون ب ��ذل ��ك» .ال �ع �ل��م ل ي�ش�ي��ر إل��ى
إج��اب��ةٍ واح � ً�د ٍة صحيحة .ول�ك��ن بعض الخبراء
ل يرون صلة بين انخفاض مستويات هرمون
التستوستيرون وتغيرات ال�م��زاج عند الرجال
في سن الشيخوخة.

ما يعرفه األطباء
ع � � � �م� � � � ً
�وم� � � ��ا ،ت � �ن � �خ � �ف� ��ض م� � � � �ع � � � ��دلت ه� � ��رم� � ��ون
التستوستيرون كلما ت�ق��دم ال��رج��ل ف��ي ال�س��ن.

أربعون في المئة فوق سن  45لديهم مستويات
ي �ع �ت �ب��ره��ا األط � �ب� ��اء ت �ح��ت ال �ح ��د األدن � � ��ى (300
نانوغرام  /ديسيلتر) .المشاكل في الخصيتين
أو ال �غ ��دة ال�ن�خ��ام�ي��ة ي�م�ك��ن أن ت�ت�س�ب��ب ب��ذل��ك.
ً
وي �م �ك��ن أي ��ض ��ا أن ت� �ك ��ون م��رت �ب �ط��ة ب� �ع ��دد م��ن
األم � ��راض ،م�ث��ل ارت �ف��اع ض�غ��ط ال ��دم وال�س�ك��ري.
وفي كثير من األحيان ،ل يمكن لألطباء تحديد
السبب.
ي��رت �ب��ط ان �خ �ف��اض ه ��رم ��ون ال �ت �س �ت��وس �ت �ي��رون
ب �ب �ع ��ض األع � � � � � ��راض ،م� �ث ��ل ان � �خ � �ف ��اض ال� ��داف� ��ع
الجنسي وفقدان كثافة العظام وفقدان
كتلة العضلت .ول �ك��ن أب ��راه ��ام م��ورج�ن�ت��ال��ر،
مؤسس ومدير عيادة الصحة الطبية للرجال
ف ��ي ب��و ًس �ط��ن ،ي �ق��ول إن ��ه ك �ث �ي� ً�را م ��ا ي ��رى آث � � ً�ارا
ج��ان�ب�ي��ة أخ� ��رى ع�ل��ى م ��رض ��اه« .ال ��رج ��ال ال��ذي��ن
يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون
ي � � �ج� � ��دون أن م � �ش� ��اع� ��ره� ��م ال� �ع ��اط� �ف� �ي ��ة أق� � � ��ل»،
وي � �ض � �ي ��ف «ف ��ي ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ،ال� �ن ��اس
يربطون بين الغضب عند الذكور ومستويات
التستوستيرون العالية ،ولكن كقاعدة نرى أن

ال�غ�ض��ب أك�ب��ر ع�ن��د ال��رج��ال ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
نقص هرمون التستوستيرون» .وهناك بعض
األب �ح��اث ال�ت��ي تبين أن ال��رج��ال ال��ذي��ن يعانون
من انخفاض هرمون التستوستيرون يعانون
من الهبات الساخنة ً
تماما مثل النساء في فترة
انقطاع الطمث.

انقطاع الطمث مقابل انخفاض
التستوستيرون
دراس��ات أخ��رى تبين أن ما يحدث داخ��ل جسم
ال��رج��ل ع�ن��دم��ا ي�ص��ل إل��ى س��ن منتصف العمر
ي�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي� ً�را ع�م��ا ي �ح��دث ل �ل �م��رأة خ ��لل سن
اليأس ،فإنتاج هرمون األستروجين عند النساء
ً
ينخفض فجأة وبحدة .أما الرجال فيميلون إلى
ً
فقدان التستوستيرون تدريجيا ،حوالي نصف
ف��ي ال�م�ئ��ة س �ن� ً
�وي��ا .ي �ق��ول أل�ف�ي��ن م��ات�س��وم��وت��و،
أس �ت��اذ ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ب�ج��ام�ع��ة واش �ن �ط��ن ان
األع � � � ��راض ال �ج �ن �س �ي��ة مثل انخفاض ال��رغ �ب��ة
الجنسية وضعف األداء ال �ج �ن �س��ي وض�ع��ف
النتصاب لها روابط قوية بمستويات هرمون
التستوستيرون المنخفضة .ولكن ال��دراس��ات
ُ
ال �ت ��ي ش��اه��ده��ا ت �ظ �ه��ر أن األع� � � ��راض األخ� ��رى
مثل التعب والك�ت�ئ��اب وتقلبات ال�م��زاج ليست
بالضرورة مرتبطة بانخفاض هذا الهرمون.
ويضيف ماتسوموتو« :أعتقد أنه من السذاجة
ً
ق�ل�ي��ل أن نعتقد أن ك��ل ش ��يء يتعلق ب�ه��رم��ون
ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون« .أع�ت�ق��د أن ه�ن��اك الكثير من
األم ��ور ال�ت��ي ت�ح��دث ع�ن��دم��ا ي�ت�ق��دم ال��رج��ال في
ال�س��ن» .ي�ش��ار إل��ى أن غالبية ال��رج��ال المسنين
يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون
كأحد اآلثار الجانبية للمشاكل المزمنة األخرى
مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم.

كبار السن أكثر عصبية
وسريعو الغضب
م��اذا يمكنك أن تفعل إذا كنت تتقدم في السن،

«إتيكيت» التعامل مع املسنني
ً
ً
تقتضي أصول اللياقة تعامل حضاريا
م��ع ف�ئ��ات المجتمع ك�ل�ه��ا ،لس�ي�م��ا من
ل��دي �ه��م ظ� � ّ�رف ي �ح �م��ل خ �ص��وص �ي��ة م��ا،
م�ث��ل ال�م�س��ن�ي��ن .فيما ي�ل��ي أب ��رز ق��واع��د
اإلتيكيت في معاملة كبار السن:
ّ
المتبرم
● ل تتصرف كالمندهش أو
م��ن أح��ادي��ث كبار السن التي ل تحمل
معنى أو التي ّ
يكررونها أكثر من مرة
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ع�ل�ي��ك ف �ي��ه اإلن �ص��ات
والتقدير ،فإنه من األفضل تغيير دفة
ال �ح��دي��ث إن ش �ع��رت ب� ��أن ك �ب �ي��ر ال�س��ن
بات يقول أشياء تبعث على استغراب
ال �م��وج��ودي��ن ،وم��ن دون أن ي�ك��ون ه��ذا
بطريقة اإلسكات أو المقاطعة.
● إن ك�ن��ت ف��ي م�ك��ان م��ا ول�ي��س هنالك
م�ت�س��ع ل�ك�ب�ي��ر ال �س��ن ،ف�ع�ل�ي��ك إج��لس��ه،
وم� ��ن دون أن ت �ل �ف��ت ن �ظ��ر ال�ج��ال�س�ي��ن
بصوتك.
ً
ّ
● إن ح ��دث وأس �ق ��ط ال �م �س��ن ك ��وب ��ا أو

ً
ط�ب�ق��ا م��ن ي��ده ف �ب��ادر لل�ت�ق��اط��ه ب�ه��دوء
ً
وت�ظ��اه��ر ك ��أن ش�ي�ئ��ا ل��م ي �ح��دث ،وغ� ّ�ي��ر
وجهة الحديث نحو شيء آخر.
ً
● اج� �ع ��ل ص ��وت ��ك واض � �ح� ��ا وم� �خ � ّ�ارج
حروفك سليمة عند الحديث للمسنين،
ّ
ول ت�ت�ب� ّ�رم إن طلب منك ال�م�س��ن إع��ادة
ما قلته.
ّ
● ل ت�ط�ل��ب م��ن ال�م�س��ن إع ��ادة م��ا قاله
ب�ط��ري�ق��ة ت�ش��ي ب�ع��دم ف�ه��م م��ا ق��ال وف��ي
الوقت ذاته ل تتصرف كأنما أنت غير
م�ك�ت��رث ب��ال�ح��دي��ث أو اإلم � ��لءات ال�ت��ي
قالها.
ّ
● ب ��ادر ل�م�س��اع��دة ال�م�س��ن ع�ن��د اع�ت��لء
الدرج أو النزول عنه أو قطع الشارع من
ً
ً
دون أن تنتظر طلبا مباشرا منه.
ّ
● إن ك� ��ان ال �م �س��ن م ��ن أف� � ��راد ع��ائ�ل�ت��ك
ً
المباشرة ،فل تخفي أسرارا عنه بحجة
أنك ل تريد إرهاقه بالتفاصيل.
ّ
● اش � �ع� ��ر ال � �م � �س ��ن ب��أه �م �ي �ت��ه ودوره

إبراهيم طاهر البغلي

العالم يحتفل باليوم العاملي
للعمل اإلنساني

أفكار لبر الوالدين
أوصى الله عز وجل ببر وطاعة الوالدين ،وبر
الوالدين ل يقتصر فقط على إطاعة أوامرهما
بل يمتد ليشمل مساعدتهم واإلنفاق عليهم،
وال�ح��دي��ث معهم ،وال�ت�ق��رب إليهم ،وفيما يلي
بعض األفكار لبر الوالدين:
 -1ح ��اول ال�ت�ع��رف ع�ل��ى وال��دي��ك ب�ش�ك��ل أعمق
وبناء علقة صداقة معهم.
 -2م �س��اع��دة ال��وال��دي��ن ف��ي األع �م ��ال ال�م�ن��زل�ي��ة
يدخل السعادة إلى قلوبهم.
 -3تحدث مع والديك حول خططك المستقبلية
واسألهم عن رأيهما واعمل بنصيحتهما .
 -4ت � �ح� ��دث م � ��ع وال � ��دي � ��ك ح� � ��ول ط �ف��ول �ت �ه �م��ا،
وس � � �ن � ��وات ال � �م� ��راه � �ق� ��ة ،وك � �ي� ��ف ت� �ع ��رف ��ا ع �ل��ى
بعضهما ،وكيف تزوجا.
 – 5قم بأحد األعمال التي عادة ما يحتفظ بها
والداك لنفسك.
 -6ام� ��دح وال ��دي ��ك دائ �م��ا وج��ام�ل�ه�م��ا ب �ص��دق،
وأخبرهما بسعادتك وعبر لهما عن تقديرك

من أجلكم

العائلي.
ّ
● ل ت �ت �ح� ّ�دث ب�ح�ض��ور ال �م �س��ن ل�غ��ة ل
ّ ً
موجها
يفهمها حتى ل��و ل��م يكن ذل��ك
إليه مباشرة.
● ّ
تعمد الحديث باللغة التي يفهمها.
● ل ت �س �ت �خ��دم م �ص �ط �ل �ح��ات م �ع �ق��دة
ً
ً
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا أو ع �ل �م �ي��ا ي�ص�ع��ب على
ً
ّ
المسن فهمها ،وعوضا عن هذا حاول
القتراب منه من خلل المواضيع التي
ّ
يفهمها وذك��ره بمنجزه السابق مهما
ً
كان متواضعا.
ّ
● حين تعرض خدمة توصيل المسن
ب �س �ي��ارت��ك ،اس ��أل ��ه ع ��ن م �ك��ان ج�ل��وس��ه
ال�م�ح� ّ�ب��ب واألك �ث��ر راح ��ة .ل ت�ص��ر عليه
على الجلوس في المقعد األمامي إن لم
ً
يكن هذا ملئما لصحته.
ّ
ّ ّ
تعمد أل تنادي المسن باسمه األول،
●
بل ب��ادر لتسميته إما بكنيته أو بلقب
األستاذ أو األب.

وهرمون التستوستيرون الخاص بك يبدأ في
ً
مزاجيا أو غير مرتاح على
النخفاض ،وتصبح
نحو غير عادي؟
إذا ك� ��ان� ��ت م� �س� �ت ��وي ��ات ه ��رم ��ون ��ك م�ن�خ�ف�ض��ة
ب ��اس �ت �م ��رار وظ � �ه ��رت أع � � ��راض م� �ت� �ع ��ددة ،م�ث��ل
التعب أو الشعور بالضيق ،ق��د يوصي بعض
األط � �ب� ��اء ب ��ال �ع ��لج ب ��ال �ه ��رم ��ون ��ات« .ان �خ �ف��اض
ال �ت �س �ت��وس �ت �ي��رون ي��ؤث��ر ع �ل��ى ن��وع �ي��ة ال �ح �ي��اة
بعض
لدينا» ،وي�ق��ول مورجينتالر« .ق��د يقول
ً
الناس انه جزء طبيعي من الشيخوخة .حسنا،
ولكن هذا ل يعني أننا ل نعالجه».
رون��ال��د س��وي��ردل��وف ،المتحدث ب��اس��م المعهد
الوطني للشيخوخة يقول هناك بعض الحقيقة
في ذلك« .أنا لست على علم بأن انخفاض هرمون
التستوستيرون هو المسؤول عن غضب الرجال
كبار السن» ،كما يقول« .ولكن األشخاص الذين
يعانون من هرمون التستوستيرون المنخفض
ً
قد تبين أن لديهم انخفاضا في المزاج ،وهناك
بعض األدلة على أن العلج سيحسن ذلك».
لكن أن��اوال��ت وماتسوموتو ي�ق��ولن ان��ه بغض
ً
النظر عما إذا كنت تعتقد أن ه�ن��اك شيئا من
هذا القبيل مثل متلزمة الذكور العصبية التي
يسببها ان �خ �ف��اض ه��رم��ون ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون،
فأفضل طريقة لتشعر بشكل أفضل هي معالجة
صحتك العامة.
ي �ق��ول م��ات �س��وم��وت��و« :ل أع �ت �ق��د أن ��ك ي �ج��ب أن
ت��ول��ي اه�ت�م� ً�ام��ا ل�م�س�ت��وي��ات ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون.
ب� ��ل ي �ج��ب إي� � ��لء اله� �ت� �م ��ام ل �ك �ي �ف �ي��ة ش� �ع ��ورك.
والل� �ت� �ف ��ات إل� ��ى األش� �ي ��اء ال �ت��ي ي �ع �ل��م ال�ج�م�ي��ع
أن�ه��ا ج�ي��دة بالنسبة ل��ك ،مثل ال�ن�ظ��ام الغذائي
وممارسة الرياضة والسيطرة على الوزن وعدم
التدخين أو ش ��رب ال �ك �ح��ول .وع �ل��ى ال��رغ��م من
أن ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون ي�ن�خ�ف��ض ،أع�ت�ق��د أن ه��ذه
األش �ي��اء ه��ي أك �ث��ر ف�ع��ال�ي��ة بكثير ف��ي تحسين
ال� �م ��زاج وت �خ �ف �ي��ف ال �ق �ل��ق وال �ت �ه �ي��ج وال�غ�ض��ب
بشكل أفضل».
والشعور
ٍ
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لقد ّ
كرم الدين اإلسالمي اإلنسان أفضل تكريم ،وكان لنبينا سيد
البشر محمد صلى اهلل عليه وسلم ،األثر األكبر واألهم في توضيح
وترسيخ مفهوم اإلنسانية ،من خالل ما جاء به من دين اإلسالم
ال ��ذي ي��دع��و للتسامح وال��رح �م��ة ،وال�ع�ط��ف ،وال�ش�ف�ق��ة ،وال��رف��ق في
التعامل حتى مع غير المسلمين وحب الخير والسالم للجميع من
دون تمييز ،اتفق الجميع على أن اإلنسانية هي مجموعة من األفكار
والتصرفات السلوكية المقبولة والحميدة ،التي تصدر من اإلنسان
ُ
وال �ت��ي ت��دم��ج م��ا بين العقل وال ��روح لتبين أهمية وج ��ود اإلن�س��ان
وقيمته في المجتمع اإلنساني،
ولذلك يحيي ويحتفل العالم في  19أغسطس من كل عام ب� «اليوم
العالمي للعمل اإلنساني» ،الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ً
وذل��ك ع��رف��ان��ا ب��أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي�خ��اط��رون بأنفسهم ف��ي سبيل أداء
ً
الواجب في مجال (اإلغاثة اإلنسانية) فضال عن دعوة األفراد إلى
العمل اإلنساني.
«إن العمل اإلنساني هو لغة مشتركة للتراحم بين البشر ال تعرف
ً
ً
ً
عرقا أو دينا أو هوية وهو ما يجعل اإلنسان إنسانا ،وما يجعل
ً
ً
أي شعب شعبا متحضرا ،ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمل
اإلنساني ،ونحتفل معهم بصفة الكويت مركزا للعمل االنساني،
ً
من هنا حظيت دولة الكويت بانتباه جميع العالم حول كونها مركزا
ً
ً
نشطا وم��ؤث��را في العمل اإلنساني وأن قائدها سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد هو قائدها نحو اإلنسانية والفخر المحلي
وال�ع��ال�م��ي بجعل دول ��ة ال�ك��وي��ت تتقلد مفاتيح ك�ث�ي��رة ف��ي الخليج
العربي للعمل الخيري واإلنساني بهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها
اإلدارية المختلفة
ً
ومن يعرف الكويت جيدا ال يستغرب من مبادراتها اإلنسانية التي
أرست دعائم الخير قاعدة في تعامالتها؛ فتحت سمائها ،تجتمع
شعوب العالم متجانسة ،تعيش في أم��ن وأم��ان ورخ��اء وسعادة،
وتتناقل سيرتها أل�س��ن وع�ي��ون م��ن ع��اش على أرض�ه��ا ال�خ� ّ�ي��رة،
ضمن القانون بروحه ونصه حقوق اإلنسان حتى لو كان
حيث ً ِ
مخالفا للقوانين ،فال بد من فرصة لتصحيح وضعه ،لكي يعيش
ً
ً ً
مطمئنا آمنا ،واضعا قدميه في الطريق اآلمن الصحيح من ناحية
العمل واإلقامة.
إن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ث�ب�ت��ت أق��دام �ه��ا ن �ح��و ال �ت��وج��ه ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي
كدولة وكأمير وكشعب ،فال يقتصر ال��دور اإلنساني على الدولة
ً
ً
بأجهزتها المختلفة بل يطال الشعب كله ليجعل منه حراكا واضحا
نحو التطلعات اإلنسانية الكبيرة التي يسعى الكويت لتحقيقها وال
ننسى أن ه��ذا ال�ح��راك الشعبي يأتي تحت مظلة القائد االنساني
ً
األمير  -الشيخ صباح األحمد  -فسموه ال يدخر جهدا في توظيف
ك��ل ال �م��وارد م��ن أج��ل ال��دف��ع بعجلة ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي ن�ح��و األم��ام
وجعلها دائمة االستمرار في التحرك والتقدم.
ً
بداية :برز الدور الكبير لدولة الكويت حين وقعت الكوارث العالمية
في السنوات السابقة مثل الفيضانات وأزمة قطاع غزة والمجاعات
في دول أفريقيا الفقيرة والعديد من ال�ك��وارث التي كانت بحاجة
إلغاثة عاجلة.
فالكويت دأبت بالتنافس والمبادرة على التدخل في الكوارث العالمية
للحد منها ومساعد الشعوب المنكوبة فقد كانت تعمل مباشرة
في توجيه المنح اإلنسانية المباشرة لتلك الشعوب المنكوبة ،بل زاد
الخير والبركة إلى استضافة سمو األمير لمؤتمرات المانحين التي
جمعت دول العالم لمساعدة الشعب السوري والشعب السوداني
وغيرهم من الشعوب المنكوبة .
كما زاد حجم التبرعات في الدول التي تصيبها كوارث طبيعية كما
حصل في اليابان ،والفلبين ،وتركيا ،والصومال ،وغيرها.
ففي نهاية العام الماضي حددت الكويت مسارين للعمل اإلنساني،
ً
األول سياسيا ،اكدت الكويت في مناسبتين مختلفتين أمام األمم
المتحدة ضرورة تطبيق توصيات االمم المتحدة في شأن الخطوات
ال��الزم��ة لمعالجة االن�ت�ه��اك��ات الجسيمة لحقوق اقلية الروهينغا
والتوصل الى نهج أكثر شموال لبناء السالم والتنمية والمساعدة
اإلنسانية مع وضع مبادئ حقوق اإلنسان في صميم هذه الجهود.
وف��ي ال�م�ن��اس�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ج ��ددت ال�ك��وي��ت االع� ��راب ع��ن ب��ال��غ حزنها
وق�ل�ق�ه��ا ازاء االن �ت �ه��اك��ات ال �ص��ارخ��ة وال�ج�س�ي�م��ة ل �ح �ق��وق شعب
الروهينغا والتي يأتي الحق في الحياة على رأسها.
وف��ي الشق السياسي أيضا ترأست الكويت أول اجتماع لرؤساء
المجالس التنفيذية لمنظمات األم��م المتحدة التي تتخذ من روما
م�ق��را ل�ه��ا وال�م�خ�ص��ص لبحث اف ��اق ال�ت�ع��اون ب�ي��ن ه��ذه المنظمات
المعنية بقضايا الغذاء والزراعة.
وف��ي االط ��ار نفسه أش ��ادت منظمة األم��م المتحدة للتربية والعلم
والثقافة «يونسكو» بحرص سمو األمير الشيخ صباح األحمد على
االرت�ق��اء بالنشاط الثقافي والعلمي العالمي وص��وال إل��ى النهوض
بالرقي اإلنساني للبشرية.
بدورها أشادت جامعة الدول العربية بقيام دولة الكويت باالعالن
وال �ت��روي��ج ل�ج��ائ��زة م��رك��ز ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي للشباب ال�ع��رب��ي وذل��ك
ضمن فعالية احتفال الكويت باعتبارها عاصمة الشباب العربي
لعام .2017
أم��ا المؤسسات اإلنسانية الكويتية التي يشرف عليها رج��االت
الكويت ال�خ�ي��رون حيث يعملون ليل ن�ه��ار ف��ي م�ي��دان الكويت من
خ��الل التواصل م��ع أه��ل الخير واستقبال تبرعاتهم ،ث��م يذهبون
بها إلى مناطق الضرر واألزمات لسد الحاجات وتخفيف المعاناة
عن المتضررين والمشردين هناك وكفالة األيتام وعالج المرضى
وم �س��اع��دة األس� ��ر ال�م�ت�ع�ف�ف��ة ،وع�م�ل�ه��م ه ��ذا ك ��ان ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
المؤسسات الحكومية والعالمية كاألمم المتحدة وغيرها ،ويرجع
هذا العمل إلى عشرات السنين كالهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
ً
وجمعية اإلغاثة المشتركة التي أطلقت مؤخرا حملة النداء الموحد
إلغاثة الالجئين السوريين بمشاركة المؤسسات الخيرية الكويتية.
وأما عن دور األف��راد في الكويت مواطنين ومقيمين فمنذ أن تبدأ
أي أزم��ة إنسانية ي �ب��ادرون للتواصل االجتماعي ،وال�ت�ط��وع لعمل
ح �م��الت ت�ط��وع�ي��ة وش�ع�ب�ي��ة ل�ع�م��ل أي ن �ش��اط ي�خ�ف��ف م��ن م�ع��ان��اة
إخوانهم المتضررين ،حيث ان أغلب ال�م�ب��ادرات الفردية يقودها
ً
ال�ش�ب��اب ،وتبلغ نسبة ال�ش�ب��اب ف��ي ال�ك��وي��ت  60ف��ي المئة تقريبا،
فبعض الشباب ي�ب��ادر لجمع ال�م��ال م��ن أهله وأص��دق��ائ��ه ويوصله
للمؤسسات المختصة بالعمل اإلنساني ،وبعضهم مجاله إعالمي
فيخدم األزم��ة في توضيح حقيقة األزم��ة ودواعيها واحتياجاتها،
وب�ع�ض�ه��م ي�ت�ط��وع ل�ل�س�ف��ر م��ع ال �م��ؤس �س��ات اإلن �س��ان �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ً
لمساعدة إخوانه وغالبا هم األطباء واإلعالميون والمعلمون ،ومن
الفرق التطوعية الكويتية ال�ب��ارزة في العمل اإلنساني في المجال
التعليمي المشروع الشبابي لمحو األمية في العالم «ادفع دينارين
واكسب الدارين» وفي المجال الطبي «حملة ليان لعالج اإلنسان»،
وفي المجال اإلغاثي «حملة البنيان إلغاثة الالجئين» ،وغيرها من
الفرق التطوعية المتنوعة.
ف��ال �ك��وي��ت ال ت �س��أم وال ت�ت�خ�ل��ى ع��ن دوره � ��ا ف��ي دع ��م ال�م�ش��اري��ع
ُ
وال�م�ب��ادرات اإلنسانية ،إن ال��دول ت�ق��ام لتصبح أق��وى بإنسانيتها
وبتنميتها وب��دع�م�ه��ا ألش�ق��ائ�ه��ا وت�ك��وي��ن ي��د واح ��دة ف��ي مواجهة
الكوارث ،فالعمل اإلنساني ال حد له كما هي إنسانيتنا.
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