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ها هم آل الصباح الكرام يرسخون ويؤكدون جيال تلو 
جيل أنهم قادة وزعماء ومنوذج في التسامح واإلنسانية، 
فاستحق املغفور له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، لقب أمير اإلنســانية من 
األمم املتحدة، ومنحه لقب «قائد للعمل اإلنساني»، جلهوده 
في مجاالت العمل اخليري والدعم اإلنســاني واإلغاثة 
في مختلف أنحاء العالم، كما ســميت الكويت «مركزا 
للعمل اإلنساني» تقديرا ملا قدمته، حكاما ومحكومني، من 
مساعدات وأعمال خيرية وصلت إلى جميع أصقاع العالم.
وها هو صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه وسدد على طريق اخلير خطاه، يطلق 
مبادرة تبرهن وتوكد أن آل الصباح هم مناذج مضيئة 
للتسامح واملكارم، حيث وجه سموه، حفظه اهللا، بالعفو 
اخلاص عن أبنائه املواطنني احملكومني في جرائم كالقيام 
بغير إذن من احلكومة بجمع اجلند أو قام بعمل عدائي 
آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت خلطر 
احلرب أو قطع العالقات السياســية ومن أذاع عمدا في 
اخلارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول 
األوضاع الداخلية للبالد وكل من طعن علنا في حقوق 
األمير وسلطته، أو تطاول على مسند اإلمارة، وكل من 
أخل علنا باالحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في 
نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام القانون، 
وكذلك من أساء عمدا استعمال وسائل االتصاالت الهاتفية. 
وتضمن قرار مجلس الوزراء أمس األول برئاسة سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بهذا اخلصوص إعداد 
كشــوف احملكومني الذين ينطبق عليهم العفو من قبل 
جلنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من: النائب العام 
ووكيل وزارة الداخلية، علــى أن يفرج عن احملكومني 

فور إعداد الكشوف.
هذه املبادرة الكرمية تأتي بعد أيام من القرار التاريخي 
للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد بإلغاء التحفظات األمنية عن املواطنني، وقد 
سبق أن أشــرت الى هذا امللف املهم في حينه باعتباره 
يسهم ببدء صفحة جديدة، خاصة مع السلطة التشريعية، 

ومبا يحقق الطموحات.
هذه اخلطوات الرائــدة تؤكد أن اخلطى اإلصالحية 
املتسارعة الهدف منها طي صفحة املاضي وبدء صفحة 
جديدة نحو مستقبل واعد للكويت بإذن اهللا ومبشاركة 
جميع الكويتيني وإنهاء كل ما من شأنه استمرار اجلمود 
والصراعات التي لم نحصد منها أي ثمار، بل مضت بلدان 
مجاورة في الطريق الذي تخلفنا عن الســير فيه، هذه 
العطايا السامية محل تقدير وامتنان وعلينا كمواطنني أن 
نقابلها مبا تستحق من تقدير ونأخذ من األخطاء السابقة 
العبر والعظة بالتقومي، حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

٭ آخر الكالم:  كل الشــكر لرئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح، وملجلس الوزراء 
لزيادة مخصصــات أبنائنا الطلبة املبتعثني في اخلارج 
بنســبة ٥٠٪ على رواتبهم، القرار اإلنساني يهدف إلى 
التخفيف عن كاهل األسر جراء موجة الغالء التي تعاني 

منها البلدان التي يدرس بها األبناء.

من املعروف أن األوقاف هي أصول يخصصها مانحوها 
بالتبرع أو الوصية لتتم إدارتها ألغراض خيرية عامة أو 
خاصة مفيدة للمجتمع، وهي تعد بني مصادر الدخل املهمة 
للعديد من الكليات واجلامعات األميركية، وتســتخدمها 
هذه املؤسسات في العادة لدعم مهامها التعليمية واخلدمة 
العامــة وإجراء البحوث واإلنشــاء والصيانة ومعاجلة 
املشــكالت التي تؤثر على املجتمــع واألمة، كما تعتبر 
األوقاف اجلامعية أيضا مصدرا مهما لتقدمي العون املالي 
للطالب مما يســهل لهم الوصول الى التعليم اجلامعي 
وبتكلفة معقولة، وهناك تباين واسع في حجم األوقاف 
وقيمتها بني املؤسســات التعليمية املختلفة، وعلى حني 
أن قيمتها قد تكون باملاليني في بعضها، فإنها قد تصل 

الى املليارات في أخرى.
ووفقا ملسح سنوي جتريه صحيفة U.S. News، فإنه 
مع نهاية السنة املالية ٢٠٢١، تصدرت هارفارد اجلامعات 
األميركية بأوقــاف بلغت قيمتها نحو ٥٣ مليار دوالر، 
تلتها جامعة ييل بأوقاف بلغت قيمتها ٤٢ مليار دوالر، 
ثم برنستون وستانفورد بأوقاف بلغت قيمتها ٣٧ مليار 
دوالر لكل منهما، وفي تقديــرات أحدث فقد جتاوزت 
أوقاف جامعة برنســتون ٤٠ مليار دوالر، وهو حديث 
مألوف هنا ومناط فخر واعتزاز لدى مجتمع اجلامعة، 
ولذا سأذكر هنا مالمح وأرقاما بهذه التجربة والتي هي:
تتكون أوقاف برنستون من أكثر من ٤٧٠٠ صندوق 
منفصل، بقيمة مالية تعادل ٤٫٥ ماليني دوالر لكل طالب 
وهي أعلى نسبة في جامعات العالم وليس فقط الواليات 
املتحدة!، وفي الســنة املالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بلغت امليزانية 
التشغيلية للجامعة ٢٫٣ مليار دوالر، شكلت حصة أرباح 
األوقاف منها ١٫٤ مليار دوالر أي بنسبة ٦٠٪، في مقابل 
٤٠٪ ملصــادر متويل امليزانية األخــرى: املنح البحثية 
احلكومية، والهبات والتمويل اخلاص، واألقساط الدراسية 
والرسوم، مبا يدل على زيادة حصة أرباح األوقاف من 

مجمل امليزانية والتي لم تتجاوز ٣٠٪ في عام ١٩٩٧.
ساعدت أرباح األوقاف برنستون على توفير هيئة 
تدريس ممتازة، وبناء واستدامة املكتبات واملختبرات والبنية 
التحتية التكنولوجية واملوارد األخرى التي يحتاج إليها 
أعضاء هيئة التدريس والطالب ألداء عملهم، كما مولت 
املنح الدراسية والزماالت وغيرها من أشكال املساعدة 
املالية التي جعلت برنستون في متناول الطالب من جميع 
للجامعة  اخللفيات االجتماعية واالقتصادية، وسمحت 
بإطالق جهود بحثية وبرامج نوعية مع ظهور مجاالت 
معرفية جديدة مهمة في الســنوات األخيرة، مثل علم 
اجلينوم وعلم األعصاب والهندسة احليوية والتعلم اآللي 
ومشروع البارمتير العربي والذي تشرفت بالعمل عليه 

من عدة سنوات وغيرها.
وفي الوقت الذي حترص فيــه اجلامعة على إدارة 
أوقافها بحيث يتســنى لها تقدمي أقصى الدعم املمكن 
للجيل احلالي من الطالب وأعضاء هيئة التدريس، فإنها 
ال تغفل املستقبل، وتضع في عينيها حتقيق املساواة بني 
األجيال في هذا الهدف، باستدامة أرباح األوقاف وتناميها 
في املستقبل وصوال إلى الوضع الذي ميكنها من العمل 

دون أي دعم مالي خارجي!

١٤ نوفمبر من كل عــام هو اليوم 
العاملي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ 
حتديدا ألنه يصادف يوم ميالد الطبيب 
الكندي «بانتنغ» الذي ساعد في اكتشاف 
الهرمون األساسي واملهم لعالج السكري 
وهو اإلنسولني، كان لهذا االكتشاف األثر 
الكبير على الطب بشكل عام وعلى مرض 

السكري بشكل خاص.
في أدبيات الطب أول حالة ســجلت 
ملريــض مصاب بالســكري كانت في 
املخطوطات املصريني القدماء وقت وصفوا 
whole» للمريض تناول احلبوب الكاملة

grain» للحد من األعراض املزعجة التي 
تصيب مريض السكري.

خالل القرن الثالث قبل امليالد ذكر 
 «diabetes» أبولونيوس» الطبيب مصطلح»
التي تعني مرض السكري قد يعتبر أول 

من وصف هذا املرض بهذا االسم.
أطباء اإلغريق كانوا يصفون كوب 
اخليل كنوع من الرياضات التي تساعد 
مرضى السكري على التكيف مع مرضهم، 
كل هؤالء املرضى ما قبل هذا االكتشاف 
العظيم لم يكونوا يعيشون ملدة طويلة 

بعد إصابتهم مبرض السكري.
بعد أن متخض الســؤال عن العالج 
األساســي لهذا املرض أمام قوة العلم 
ونبوغ العالم ومتعة البحث العلمي دخل 
الطب في مرحلة جديدة أخرى في عام 

١٩٢٢م كان اإلنسولني.
بعد أن استعرضنا بشكل موجز تاريخ 
مرض السكري واكتشاف العالج، نود 
أن نستعرض أهم النقاط التي يجب على 
مرضى السكري اتباعها للمحافظة على 

حياة سليمة مع هذا املرض:
٭ يتعني على مريض السكري أن يختار 
للمحافظة على  الغذاء الصحي واجليد 

وزن مثالي.
٭ تناول األدوية بشكل منتظم حتى وإن 

كان يشعر بالتحسن.
٭ السكري من أسهل األمراض التي ميكن 
للمريض أن يقي نفسه من مضاعفاتها، 
ولكن مع األسف كثيرا ما نشاهد هذه 
املضاعفــات على مرضى ســكر بعمر 
الشباب والسبب هو عدم االهتمام بأخذ 

العالجات بشكل منتظم.
٭ تابع باستمرار فحص قياس السكر 
في الدم لتجنب اي ارتفاع او انخفاض 

في مستويات سكر الدم.
٭ ال تقبل استشارة أي شخص ما لم 

يكن أحد أعضاء الرعاية الصحية.

كثيرا ما نتمنى وندعو اهللا في أمورنا 
احلياتية معتقدين أنها خير لنا، جهال 
بالقدر والغيــب، ولكن بفضل من اهللا 
ولطفه اخلفي، يصرف عنا ذلك الشيء 
مما يسبب لنا ضيقا وحسرة وهو في 
احلقيقة وبلطفه سبحانه سعادة وفرح 
لنا وخير كثير ال نشــعر به إال بعد أن 
نعايشه لتكشف لنا األيام خيرية هذا 
األمر حيث تتعلق قلوبنا بأمور فيصرفها 
اهللا عنا برحمته وكرمه ولطفه اخلفي.

إن اســم اهللا اللطيف هو الذي إذا 
ناديته لباك وإذا قصدته آواك وإذا أحببته 
أدناك وإذا أطعته كفاك وإذا استغفرته 
عفاك وإذا أعرضت عنه دعاك وإذا قربت 
منه هداك. ولطف اهللا بر ليس بعده طلب 
وفوز ال تعلوه غاية وان لطف اهللا بنا 
رحمة ونور في ظلمات االنكسار، يقول 
ابن القيم: واسمه «اللطيف» يتضمن علمه 
الدقيقة وخفاياها وأسرارها  باألشياء 
بالطرق اخلفية وهو  الرحمة  وإيصاله 
سبحانه «خبير» بسرائر األمور وخبايا 
الصدور وخفايــا األمور. صدق أمير 

املؤمنني علي بن أبي طالب حني قال:
وكم هللا من لطف خفي

يدق خفاه عن فهم الذكي
وكم يسر أتى من بعد عسر

ففرج كربة القلب الشجي
وكم أمر تساء به صباحا

بالعشي وتأتيك املسرة 
وإذا ضاقت بك األحوال يوما

فثق بالواحد الفرد العلي
وال جتزع إذا ما ناب خطب 

فكم هللا من لطف خفي
إذا أراد اهللا أن يصرف عنك السوء 
بلطفه فلن ميسك الشر، وبلطفه سبحانه 
يسهل لك طرق اخلير ويذلل لك الصعاب 
ويفتح لك األبواب، فإذا أردنا أن يعاملنا 
اهللا بلطفه علينا أن نذل وننكســر بني 
يديه ونلتزم بطاعته ونبتعد عن معصيته 

ونستغفره ونتوب إليه.
أخيرا، اللهم نسألك مخلصني بأن تلطف 
بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير 
عليك يسير ونســألك املعافاة في الدنيا 

واآلخرة، واحلمد هللا حمدا كثيرا طيبا.

الشيخ  العهد  موصول لســمو ولي 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ولرئيس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، ولكل من ساهم في هذا العفو 

الكرمي.
واحلق أن هذا اخلبر السار أفرحنا 
وأثلج صدورنــا، وخاصة من حكم 
عليهم، وقيدت حرياتهم، فجاء العفو 
أكبر وأسمى وأنبل من الذنب، وبعد 
هــذا العفو الكــرمي نتمنى أن تكون 
بدايــة جديدة لنا، وأن نســير على 
النهج الصحيــح، وأن نتعلم الدرس 
وال نكرر اخلطأ، وأن نشمر سواعدنا 
خلدمة الوطن، والسير قدما في نهضة 
الكويت، وآن للشباب أن يلتفتوا إلى 
مســتقبلهم ويتركوا عنهم ما سوى 
ذلك، فالوطن بحاجة ماســة إلى جهد 
أبنائه، واملرء ليس معصوما من اخلطأ، 
وفي النهاية نهنئ اجلميع بهذا العفو 
الكرمي، ونسأل اهللا أن يحفظ الكويت 

وأهلها من كل سوء. ودمتم ساملني.

للطفل ســواء من الكويــت أو الدول 
املشاركة في املعرض الكتاب.

٭ املوقع: إحياء التراث وتاريخ األدباء 
األدبية من خالل  بكلماتهم وعباراتهم 
نشــرها في املوقع الرسمي للمجلس 
الوطني للثقافــة والفنون واآلداب، لم 
يقتصر املوقــع باإلعالن عن فعاليات 
معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته 
الـ ٤٥ فقط بل قام بتطعيم تلك الفعاليات 
ببعض الصور املصاحبة لبعض أقوال 
أيقونات األدب العربي على سبيل املثال 
ال للحصر: جنيب محفوظ، فهد العسكر، 
خالد سعود الزيد، ذلك التطعيم يثري 
بأهمية املعرض وأهمية القراءة وأيضا 
التوثيق للمستقبل مبا يحمله املاضي من 
كنوز عربية أدبية، بالفعل صفحة مشوقة 
مبا حتمله على مدار اليوم من فعاليات 

الواقع مطعمة بعبق تاريخ املاضي. 
٭ مسك اخلتام: «قارئ احلرف هو املتعلم، 
وقــارئ الكتب هو املثقــف».. جنيب 

محفوظ.

من عدة دول بطلب اخلدمة اخليرية 
الكويتية لهم ملا رأوا من متيز في األداء 
واملتابعة ووجود بيئة تنافسية حتسن 

من جودة اخلدمة اخليرية الكويتية.
اخلالصة: إن الرصيد الذي متلكه الكويت 
مبؤسساتها اخليرية الرائدة التي جتاوز 
عمرها نصف قرن من الزمان يجعل 
من فكرة عوملة العمل اخليري الكويتي 
مقبولة وبل مســتحقة، والذي يطلع 
على تاريخ العمل اإلنســاني يجد أن 
أهم املؤسسات الدولية وهي الصليب 
األحمر الدولي كانت مؤسسة محلية 
انطلقت مــن رجل سويســري مع 
مجموعة سويسرية، هي اليوم من أعرق 
املؤسسات الدولية التي جتاوز عمرها 
١٥٠ سنة، في املقابل فإن املؤسسات 
اخليرية الكويتيــة ميكن أن جنعلها 
الفوائد  منظمات عاملية، ناهيــك عن 
الكبيرة التي ميكــن أن جتنيها تلك 
املؤسسات من ناحية زيادة املساهمات 
ودعم العمل اخليري مبشاريع نوعية 
تنموية تساهم بشــكل مختلف في 
التصدي للفقر املدقع وحتقيق األهداف 

اإلمنائية لألمم املتحدة.

قليلة من الناس لألسف التي تعمل وفقا 
لقانون هذه الفضيلة الرائعة، ولكن في 
املقابل أيضا تعتبر هذه القلة القليلة هي 
فخر اجلنس البشري وفخر كل إنسان.

لذلك يعتبر حب اخلير للغير من 
صحيح اإلميان، كما قال أيضا ژ: «من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم 
اآلخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه»، وال تتواجد تلك الصفات 

إال في املؤمن الصالح.
فإذا أردت عزيزي املسلم أن تتحلى 
بأهم وأبرز صفات املؤمنني حقا، فعليك 
أوال أن تنقي قلبك ليحب اخلير للناس، 
حتى لو كان ال ميلك من حطام الدنيا 
شيئا، فاملودة واحملبة والتعاون صفات 
يجب أن يتمتع بها كل مسلم تقي، مهما 
كانت ظروفه، فال يقول إنه فقير، وكأن 
فقره يعطيــه احلق في احلقد وحمل 
الضغينة علــى اآلخرين، وهذا ليس 

من اإلسالم في شيء.
وفي ذلك، يقول النبي األكرم ژ: 
«املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضا، وشبك بني أصابعه».

في وقتها، وهي املبادرة السامية والعفو 
الكرمي من أب متسامح محب لشعبه، 
عن أبنائه الكويتيني ممن صدرت في 
حقهم أحكام منذ ١٦ نوفمبر ٢٠١١ حتى 
آخر ٢٠٢١، وهذه املكرمة األميرية وسام 
على صدور إخوانه وأبنائه الكويتيني.
فشــكرا يا صاحب الســمو من 
القلب، شكرا يا أمير العفو والتسامح 
والتواضع واأللفة واحملبة، والشــكر 

الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ ٤٥.
٭ الطفل: ابتهج املعرض مبا يقدم ومازال 
من أفكار جديــدة من خالل العروض 
املتميزة والكثيرة جلميع الفئات العمرية 
للطفل في الدورة الـ ٤٥ ملعرض الكويت 
الدولي للكتاب، قبل جائحة كورونا كانت 
العروض متميزة ولكنها كانت شحيحة 
ولكن هذا العام متيزت بالتعدد والتجديد 
والتنويع بجانــب الكتب املقدمة أيضا 

النفســي كعنصر ميكن التنبؤ به أو 
حتفيزه لدى املتبرعــني حول العالم 

حسب ظروف وثقافة كل بيئة.
وهذا يجعلنا نعيد النظر في البيئة 
القانونية ملؤسســات العمل اخليري 
ومدى قدرة القانون اجلديد الستيعاب 
متطلبات هذا االنتقال، مستذكرين الدور 
املهم للكويت كمركز للعمل اإلنساني مما 
يدفعنا ألن تكون هناك رؤية لهذا العمل 
العاملي وليس  اخليري ليرقى لإلطار 
على املستوى احمللي فقط، وأحد أهم 
املؤشرات أن هناك رغبات عديدة تصلنا 

حتى يحب ألخيه في اإلسالم ما يحب 
لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب 
له حصول مثل ذلك من جهة ال يزاحمه 
فيها، بحيث ال تنقص النعمة على أخيه 
شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على 
سليم القلب فقط بعكس القلب الدغل 

فذلك يعسر عليه.
فعند اجلهــاد يكون اهللا في معية 
املجاهدين، الذين يخرجون في سبيل 
اهللا ويضحون بأنفسهم، وهكذا حب 
اخلير للغير، ال ينتظر صاحبه مقابال، 
فيكون اهللا خير عوض لذلك، ولكن قلة 

نتمنى مــن القلب أن تنهض الكويت 
وتتقدم إلى األمام، وليس هذا صعب 
وال بعيد بجهود قيادتنا وسواعد أبناء 
الكويت، وبإخــالص النية، كي تعود 
للخليج  الكويت كما كانت عروســا 
ودرة غالية، فالشعب الكويتي شعب 
كرمي طيب، ولقد سررنا كثيرا مبكرمة 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، فقد جاءت 

جناته، إال أن إدارة املعرض واملسؤولني 
عليها متمثلة بوزير اإلعالم عبدالرحمن 
املطيري حرصوا علــى أن يقام تأبني 
للمرحوم في أول يوم للمعرض الذي 
صادف يوم الدفان والذي كان في مساء 
يوم األربعاء املوافق ٢٠٢٢/١١/١٦، كانت تلك 
الالفتة لها صدى إعالمي مميز سواء على 
الصعيد العاملي والعربي بني املشاركني 
من دور النشــر املشاركة في معرض 

بهذا املجال، وكان عنوان املقالة: «عوملة 
األسواق» وذكر البروفيسور ليفت في 
املقال أن املسوقني واجهوا ما أسماه 
بالقرية العاملية املتجانســة، ومن ثم 
نصح املؤسسات والشركات بتطوير 
منتجات عاملية موحدة عالية اجلودة 
تقوم بتسويقها في كل أرجاء العالم.

عندما ترسم أي منظمة مخططاتها 
للتوســع في الســوق العاملية، فإنها 
غالبا ما تكتشف أن الدخل هو العامل 
االقتصادي الوحيد في حتديد السوق 
املستهدف، ومع ذلك تأتي الرغبة والدافع 

«ال يؤمن أحدكم»: فالنفي هنا للكمال 
والتمام، وليــس نفيا ألصل اإلميان، 
«حتى يحب ألخيه»: املسلم، «ما يحب 
لنفسه»: أي من اخلير، واخلير كلمة 
جامعة تعم الطاعات واملباحات الدنيوية 
واألخروية، وهذا هو مقتضى األخوة 
اإلميانية، واملــراد بها أيضا أن يحب 
كل إنســان أن يحصل ألخيه نظير 
ما يحصل له، كما قال النووي رحمه 
اهللا: قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح: 
وهذا قد يعد من الصعب املمتنع، وليس 
كذلك، إذ معناه: ال يكمل إميان أحدكم 

العفو والعدل ال يوزن ثوابهما، لذلك 
قال املولى عز وجل (فاعفوا واصفحوا)، 
كما قال النبي ژ لعقبة بن عامر: «يا 
عقبة أال أخبرك بخير أخالق أهل الدنيا 
وأهل اآلخرة، تصل من قطعك، وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك». ونحن 
بحمداهللا وفضله نعيش في هذا الوطن 
بالعدل والعفو والتسامح، والعفو عند 
املقدرة من شــيم الكرام، فهو قيمة 
إنسانية ســامية وأثر أخالقي عظيم 
الداللة كبير املنفعة يترك انطباعا حسنا 
في نفوس الناس، والنفوس الكبيرة هي 
التي تعرف التسامح والصفح والعفو.

وقد قال املأمون العباسي وكان على 
جانب عظيم من العفو: لقد حبب إلي 
العفو حتى اني أخاف أال أثاب عليه، 
كما قالت العرب: ما قرن شــيء إلى 
شــيء أفضل من حلم إلى علم، ومن 

عفو إلى مقدرة.
وبالعفــو والتســامح يعم األمن 
والطمأنينة بني الناس، وقد كنا ومازلنا 

قــد نختلــف في بعــض األفكار 
والتوجهات، ولكن عندما جند حدثا مميزا 
وراقيا يعلو من اسم عروس اخلليج في 
احملافل العاملية يتوجب علينا أن نقف 
ونسلط الضوء عليه ونثني على ما مت 

فيه من جناح ومتيز.
 «بعد غيــاب عامني» يعود معرض 
الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ ٤٥، 
في صبيحة يوم األربعاء املاضي عادت 
بحمد اهللا أروقة معرض الكويت الدولي 
الزائرين من محبي  للكتاب الستقبال 
القراءة واالطالع والشــغوفني لكل ما 
هو جديد في األدب والعلوم، سطورنا 
اليوم تعجز عن تسليط الضوء على كل 
ما متيز بــه املعرض في دورته الـ ٤٥
اليوم ستبحر كلماتها  ولكن سطورنا 

في البعض منها:
العربي: رغم ضيق  ٭ أيقونة اإلعالم 
الوقت وعنصر الفاجعة برحيل أيقونة 
اإلعالم العربي األســتاذ محمد ناصر 
السنعوسي، رحمه اهللا وأسكنه فسيح 

أصبح مــن املهم نقــل التجربة 
الكويتية اخليرية من املستوى احمللي 
فــي التواصل مــع املتبرعني وتلبية 
رغباتهم ودراسة دوافعهم وتصميم 
مشاريعهم مبا يتناسب مع قدراتهم 
االقتصادية إلى االجتاه العاملي من خالل 
حتويل مؤسسات العمل اخليري إلى 
مؤسسات دولية عابرة للحدود الوطنية.
اليــوم وبعكس أي وقت آخر من 
تاريخ العالم هناك تغير اقتصادي عاملي 
ملحوظ، وألول مرة في تاريخ التسويق 
العاملي فإن األسواق في كل مناطق العالم 
هي أهداف محتملة لكل قطاعات األعمال 
تقريبا بسبب التكنولوجيا الفائقة وما 
للخدمات  انخفاض  يترتب عليها من 
اللوجستية التي يحتاجها العالم، مما 
يدفع تلك املؤسسات للعمل املشترك 
والوصول ألكبر شريحة ممكنة من 

املتبرعني في كل بلد.
للبروفيسور  الشهيرة  املقالة  في 
شيورد ليفت والتي نشرت في مجلة 
األعمال جلامعة هارفارد في ١٩٨٣ والتي 
أثارت الكثير من اجلدل حينها حول 
التسويق العاملي وكانت بداية االهتمام 

أن يرمي اإلنســان كل ما فيه من 
صفات بشرية في زمن تتقدم وتعلو 
فيه األنانية التي تولد احلسد، واحلسد 
الذي يولــد البغضاء، والبغضاء التي 
تولد االختالف، واالختالف الذي يولد 
الفرقــة، والفرقة التي تولد الضعف، 
والضعف الذي يولد الذل، والذل الذي 
يولد زوال اخلير والنعم، وتتربع على 
عرش الصفات السيئة، لهو أمر ليس 
أبدا، ذلك كحب اخلير للغير  بالسهل 
مثال والذي يعتبر من أشد أنواع اجلهاد 
الذي ال تستطيع وال تقدر عليه معظم 
النفوس، إذ يتعني أن يكون املرء راضيا 
متام الرضا عما هو فيه، موقنا في أن 
اهللا وحده سبحانه وتعالى وراء توزيع 
الرزق والنجــاح والتوفيق، وإال فإنه 
ســيحمل ضغينة ما في نفسه، لذلك 
اتفق غالبية العلماء إن لم يكن أغلبهم 
على أن حب اخلير للغير جهاد ليس 
كمثله جهاد، ملا جاء في حديث الرسول 
ژ: «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 

ما يحب لنفسه».
ال يؤمن: أي اإلميان الكامل، ما يحب 
لنفســه: أي مثل الذي يحب لنفسه، 
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