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دالي محمد اخلمسان

ونحن على مشــارف عام جديد، ولكل منا بداية 
ســعيدة مع طي صفحات األيام احلزينة من السنة 
املاضية، نالحظ أن كل إنسان فينا يحتاج أمال جديدا 

ملستقبل ناجح مليء بالتفاؤل، والشاعر يقول:
أرقبها باآلمــال  النفــس  أعلــل 

ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
ومعنى التفاؤل هنا هو العزمية واإلرادة املستقبلية، 
وهو النور القادم إلينا مع بداية عام جديد، والنور هو 
اإلميان باهللا، والتفاؤل هو الثقة بالنفس وكيف نعززها 
بقدوم عام حافل بعطاءاته، والنظرة اإليجابية ليست 
السلبية ملا هو آت مهما كانت الظروف. وذلك بتعزيز 
الثقة بالنفس عن طريق تطوير الذات واالبتعاد عن 
الصراع الداخلي والتخوف من عدم حتقيق أهدافنا 

املرجوة خالل العام اجلديد.
يجب التركيز على أحالمنا وأهدافنا بنظرة ملؤها 
احلــب لأليام القادمة مع نبذ التقوقع على أنفســنا 
وتذكر ما هو مؤلم من مآس وأحزان، فاحلياة مستمرة 
والزمن باق ونحن الراحلون. لذا، لنغتنم كل فرصة 
جديدة ونفتح بها آفاقا للمضي قدما، وذلك ال يأتي 
إال مبعاجلة كل العوائق التي سنواجهها كي ال نقع في 
فخ االكتئاب، والبد من االبتعاد عن العالقات السامة 
ملا بها من طاقة ســلبية، واالبتعــاد عن جلد الذات، 
ألن احلياة مبنية على مبدأ الربح واخلسارة، واألهم 
من ذلك كله هو تخطي كل اإلخفاقات بعد كل كبوة، 
واألجمل أن نؤمن باهللا وبأنفسنا بأن لدينا الكثير من 
اإلمكانات لتحقيق ما نريد في السنة اجلديدة القادمة. 
التفاؤل مطلب رئيسي في حياة كل إنسان كي يستمر 
بالبحث.. العالم ِملٌْك للمتفائلني، أما املتشائمون فليسوا 

سوى مشاهدين.
لذا جند الناس تعلق آمالها على أيام السنة اجلديدة 
بأن يحالفها احلظ، فتجدهــم يحتفلون ويقدمون 
الدعوات والتهاني حلضور هذا العرس اجلميل في 
ليلة رأس السنة اجلديدة، لبداية ملؤها احلب والفرحة 
ألهليهم وأصدقائهم من خالل اإلرادة القوية، وهي 
نافذة العام اجلديد لتــرك بصمة جميلة مع التوكل 

على اهللا سبحانه.
في اخلتام: مبروك النتصارات فريق املغرب في 
مونديال قطر لكأس العالم، ونتمنى أن يحذو حذوهم 
جميع الفرق العربية عامة ومنتخب الكويت خاصة.

إن الوطنية ليســت «عنصرية» وهي االرتباط 
بحب األرض عبر األجيال، وهو أمر لن يعيشه ولن 
يحس به من هم «غرباء» ومن ليســت لهم عالقة 
مع األرض، وكذلك هــي مرتبطة مع تاريخ «البلد» 
وقصص وحكايات العائالت املؤسســة املتواصلة 
اإلقامة فيه، هذه األمور كلها تصنع روابط عاطفية 
وروحية ما يصنع «هوية» للبلد وشــكال ومتيزا، 
ومن يفتقد ذلك األمر ليس له «وجود»، ألن للمجتمع 
كيانا وشــخصية تعيش التجانس والتكامل وعدم 
التناقض، وهي منتوج «أجيال طويلة» وليست طارئة 
أو مســتحدثة، يتداخل فيها القومي مع الديني مع 
التاريخــي مع العرقي، وهذا ما الحظناه مع اليابان 
الدولة واملجتمع وشاهدناه جميعا متجسدا مع األداء 
البطولي الرجولي ملنتخبها الكروي في كأس العالم، 
كان أمامنا «هوية» واحدة من الالعبني إلى الطاقم الفني 
وكانت هناك خصوصية واضحة على عكس بعض 
املنتخبــات األخرى، لذا كان القتال للفوز وصدارة 
مجموعتها ليست حالة وظيفية ألجل املال بل مسألة 
روحية عاشقة للوطن، وليس للحصول على مزايا 

ومكاسب وارتزاق.
إن اليابــان حتافظ على شــخصيتها الفردية 
واالجتماعية وحترص على خصوصياتها وتصون 
وحدتهــا الوطنية ونظام قيمها، وهذا ما تؤكده من 
خالل حماية القيم والتقاليد وهو ما جددته مؤخرا 
حني رفضت احملكمة العليا هناك الترويج للشذوذ 
اجلنسي واالنحرافات السلوكية وهي ضد حقوق 
املثليني وزواجهم مبا ميثله من تدمير لنظام العائلة 
وإلغاء دور األب وضرب للدين واألخالق وتناقض 

مع الفطرة البشرية السليمة.
الوطنية «اليابانية» تتعلق بالدولة وقوانينها وهم 
الكيان املطلوب احلفاظ عليه وحمايته وأيضا االلتزام 
في النظم املؤسسية، لذلك ال تهتم اليابان باخلطابات 
«الفردية» ضد الدولة وقوانينها وهي ترفض كل ما 
يسقط الدولة ويضرب جتانس مجتمعها وال تسمح 
ملن هم «غرباء عن الوطن» ومن ليســت لهم عالقة 

قانونية معه بأن يتحركون ضدها.
لذلك، قامت الدولة اليابانية بإصدار «قانون هجرة» 
ملــن هم «غرباء عن الوطــن» لكي يتحركوا ضمن 
النظام العام وليس عكسه ومبا فيه مصلحة الدولة 
واملجتمع مبا ال يدمر «التجانس الياباني وهويتهم 
الوطنيــة اخلاصة»، ألن من هم «غرباء عن الوطن» 
ليس موقعهم أن يتحركوا ضد القانون أو أن يدخلوا 
ضمن نسيج املجتمع الياباني التاريخي أو أن يكونوا 
ضمن «سلطة الدولة» أو أن يصبحوا من املستفيدين 
من مزايا وحقوق املواطــن الياباني أو أن يدمروا 

شخصيته الفردية واالجتماعية.
إن جناحات الساموراي الياباني في الدولة واملجتمع 
والفرد وأيضا في الصورة املشــرفة لهم في كأس 
العالم جاءت ألنهم يعشــقون وطنهم ويحافظون 
عليهم في خط التطبيق الواقعي وهذا األمر ليست 
أغنية أو كالما إنشــائيا، بل في منع دخول الغرباء 
خارج نطاق القانون في شــكل غير نظامي، لذلك 
التجنيس محصور في الســلطة وموافقتها، وهذا 
تصرف صحيح يقوم به الساموراي الياباني ضد 

الغرباء عن وطنه.

غمرت الفرحــة اجلماهير العربية 
نتيجة فوز الفريق املغربي على نظيره 
البرتغالي في مونديال قطر، والذي وصف 
بأنه إجناز تاريخي، فقد أصبح أول فريق 
عربي وأفريقي يصل إلى املربع الذهبي 

لكأس العالم.
فأسر املغرب قلوب العرب بالبهجة 
ألن فوزه فوز للجميع، وصاروا كلهم 
«مغاربة»، فحطم أسوار احلدود الوطنية 
للعالم العربي، وعمل على التئام جروح 
الفرق العربية التي خرجت في املراحل 

املبكرة من هذا املونديال.
وفي وســط الفرح بالتلويح بالعلم 
املغربي فــي مدرجــات امللعب، وفي 
الشوارع املبتهجة بإطالق األبواق، الحظ 
اجلميع أيضا العلم الفلسطيني يرفرف 
عاليا بينهم، وكأنها رسالة مباشرة ألهلنا 
في املغرب أال تنســوا القضية األولى 
للجماهير العربية، فاملغرب رئيس جلنة 
القدس منذ عام ١٩٧٥، واحتفل املقدسيون 
بفوز املنتخــب املغربي، ورفعوا العلم 
املغربي على سور القدس في باب العمود، 
رغم قمع الشرطة اإلسرائيلية االحتفاالت 

الفلسطينية بهذا الفوز.
وطاملا عبرت هذه اجلماهير العربية 
واإلسالمية إعالميا عن رفضها للوجود 
اإلسرائيلي، نتمنى للمغرب العربي املسلم 
أن يرد حتية هذه اجلماهير بأحســن 
منها، بإبداء التعاطــف معهم، واتخاذ 
املوقف الشجاع في إعادة النظر بالتطبيع 
العربي - اإلسرائيلي املشؤوم، وستكون 
هذه اجلماهير ســندا قويا لهم، يفوق 
الضغوطات األجنبية التي تتوالى على 
دول العالم اإلسالمي ملسخها سياسيا، 
ومتييعها أخالقيا، واستغاللها اقتصاديا.
(ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا).

ذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية 
أن دولــة الكويت «عمالق نائم»، حيث 
ذكرت الصحيفة أن الكويت متتلك قدرات 
اقتصادية هائلة وإمكانيات بشرية غير 
مستغلة، وذكر الصحافي في اجلريدة 
الفرنسية «جورج مالبورنو» أن هناك 
الكثير من املقومات الهائلة في الكويت 
منها االعتماد على تنوع الدخل ولديها 
استقرار سياسي وقيادة حكيمة ومجلس 
دميوقراطي منتخب وحرية رأي ال بأس 
بها وشعب طيب يعشق وطنه وحكامه 
ويضحي من أجلــه بالغالي والنفيس 
واعتبر الكويت «دولــة عمالقة» بكل 
املقاييس وقادرة على أن تفيق من سباتها 
وتنهــض محققة الكثير مما عجز عنه 

اآلخرون.
وبحســب األرقــام املعلنــة فإن 
إيرادات الكويت املالية أكبر بكثير من 
مصروفاتها ومبفهوم االقتصاد واملال 
يحدث الفائض املالي عندما يكون الدخل 
أكبر من املصروفــات، فهنا يجب أن 
يكون القرار مدروسا، ومن جهة ذات 
القــدرة في حتويل  لديها  اختصاص 
هذا الفائض املالي إلى منبع لإليرادات 
وجتيد صرفه وفق معطيات ذات فائدة 
للمجتمع وأن يكون املواطن هو رأس 
املال احلقيقي في االهتمام باحتياجاته 
ورغباته وحتقيق مستوى جيد لدخله 
مراعاة للغالء الفاحش الذي يسود كل 

دول العالم.
املواطن الكويتي يســتحق الكثير، 
فنظرة حانية من حكومتنا الرشــيدة 
ملتطلباته، وخاصة فئة املتقاعدين الذين 
بذلوا شبابهم وجهدهم في خدمة وطنهم 
في كل املجــاالت وكذلك ربات البيوت 
وأصحاب الدخل املنخفض، ومن لديهم 
معاشات ومعونات اجتماعية من الدولة 
وموظفي القطاع العام واخلاص الذين ما 
زالوا يخدمون وطنهم فهم يستحقون 
االهتمام والرعاية الكرمية وفق قاعدة 
ال تضييــق على النفس وال تبذير وال 

إسراف دون ضوابط أو حدود.
أبدع الشاعر اجلاهلي األضبط بن 

قريع السعدي حني قال:
قــد يجمع املــال غير آكله

املال غير من جمعه ويأكل 
الثوب غير ال بسه ويقطع 

ويلبس الثوب غير من قطعه
فاقبل من الدهر ما أتاك به

من قر عينا بعيشــه نفعه
إن االعتدال والتوازن في كل شي 
من األمور الطيبة وهو ســبب للقناعة 
والســالم والعيش الرغيد، واإلسراف 
والتبذير من األمور غير املستحبة وعلينا 

شكر النعم حتي ال تسلب من أيدينا.

والبد هنا من اإلشــارة إلى أننا ال 
نستبدل عالقاتنا مع دول أخرى بعالقتنا 
مع الصني بل نحن نســعى إلى إقامة 
عالقة دون املساس بسيادة واستقالل 
دولنا. وال شك أن هذا سيكون مؤثرا 
يوضح أهمية العالقة مع الصني دون 
املساس بعالقتنا مع بقية الدول التي 
تقيم عالقة مع دولنا اخلليجية.. إنها 
فرصة ألن نتخلص من الدول الكبرى 
التي تريد أن تســتغل دولنا ملصالح 
شعوبها وعدم احترام استقالل دولنا.

٭ من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو الشيخ جابر 
األحمد، طيب اهللا ثراه: «إن ما وصلت إليه 
الكويت من مكانة وسمعة دولية مرموقة 
إمنا يرجع الفضل فيه إلى تكاتف أبناء 
هذا البلد ومتاسكهم وتعاضدهم، وعلينا 
اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ 
على هذه الصفات األصيلة ألســرتنا 
الكويتية الواحدة وأن نرعاها ونزيدها 

وثوقا على مر األيام»..
واهللا املوفق.

فعلى ســبيل املثال ال احلصر، قام 
اجلهاز بتوظيفهم واإلشــراف على 
تدريسهم وعالجهم وتوثيق أوراقهم 
واستخراجها من اجلهات احلكومية، 
فضال عن االهتمــام بذوي اإلعاقة، 
وغيرها من األمور، قد يغفل الكثيرون 

عما يقوم به اجلهاز.
بالفعل، كتــاب يحمل بني طيات 
أوراقه دراسة وافية وكافية ملا تقدمه 
الكويــت من خالل اجلهــاز لهؤالء 
النــاس الذين إلى اآلن لــم يقوموا 
بتعديل أوضاعهم، وبالرغم من هذا 
ما زالت الكويت متــد يد العون من 
خالل اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية.. عساك 

على القوة يا عم صالح الفضالة.
٭ مســك اخلتام: ربي يحفظ الكويت 
وأهلها من كل مكروه، ويرحم أناساً 
تركــوا بصمات فــي تاريخ عروس 

اخلليج.

ولعل في حالة التوأمة والتي جاءت في 
شراكات سيرتها ما يدعو لالعتزاز، 
ويبعث على الفخر، لتدار هذه املشاريع 
وفق منظومة رسمية ورقابية جادة، 
يصعب تخطيها، أو التحايل عليها، كي 
يطمئن قلب املتبرع بأن تبرعه يصل 
ملستحقيه، إمعانا في الشفافية، وإعالء 
ملفاهيم «احلوكمة» التي سادت أغلب 
قطاعات الدولة، مواكبة وأحدث آليات 

العمل املؤسسي العاملية.
حيث استطاعت تلك املبادرات أن 
تكون الترجمة احلرفية لتطلعات قيادتنا 
احلكيمة، التــي ارتأت أهمية أن يعم 
اإلحسان بني اإلنسان، وأن جتعل من 
الكويت مركزا عامليا للعمل اإلنساني 
ال يعتد بالعــرق وال اللون أو الدين، 
لتظل فرقنا اإلغاثية، وكوادرنا اخليرية 
ساهرة، تقتحم األخطار في كل فج، 
وتصارع األهوال في كل لج، شاغلهم 
مساعدة املنكوبني، وتوفير حياة كرمية 
ملاليني املهمشــني ممن انقطعت بهم 
السبل، لتظل مشاريعها اخليرية منحة 
اهللا تعالى للشعوب واملجتمعات الفقيرة.

اللحظة املناسبة قلل من حدة االشتعال 
وأطفأ احلريق احملتمل، فقد انســل 
«العود» بهــدوء للخلف تاركا وراءه 
الشرر، وحفظ  ليتوقف عنده  فراغا 
نفسه من االحتراق، وحفظ الصف من 
االشتعال، في شجاعة واضحة وقدرة 
على اتخاذ القرار اإليجابي السريع، 
فقوة الفرد احلقيقية تقاس بقوة ذكائه 
ورجاحة عقله وحســن تصرفه، وال 
تقاس بقوته اجلسدية وتهوره وسرعته 

في اتخاذ قراراته فقط.
فتيقــن أن قــرارك بضــرورة 
االنسحاب اإليجابي مبني على القوة 
في عــدم الرد بالرغم من متكنك من 
ذلك، ومعرفتك اجليدة أن هذا هو احلل 
النهاية  األفضل إلنقاذ املوقف، ففي 
يبقى االنسحاب اإليجابي هو الطريقة 
الكثير من  السليمة والفعالة لتجنب 
املشاكل، خاصة التي تضطرب معها 
العالقات واحلياة، كما أن اســتخدام 
البصيرة يجعلنا نخلق الوعي الالزم 
في عالقاتنا مع اآلخرين والكثير من 

املواقف التي متر بنا.

في مجال االقتصاد والتنمية وإجناز 
مشاريع مختلفة ذات منافع وخدمات 

لشعوب مجلس التعاون والصني.
إن العالقة مع الصني تختلف عن 
العالقة مع الدول األخرى فإن الصني 
تســعى إلى إقامة عالقة ذات مصالح 
مشــتركة دون أن تفرض شــروط 
استغالل بناء قواعد عسكرية، بل يهمها 
التعاون في املجال االقتصادي والتنمية.

نهاية األسبوع املاضي دراسة كاملة عن 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونيــة، عندما قمت 
الدراسة، وجدت  باالطالع على هذه 
أنني أمام مجهود جبار مبا يشــمله 
الكتاب من العديد من اإلحصائيات وما 
قدمه اجلهاز خالل السنوات املاضية 
من أعمال لتلك الفئة باألرقام واألعداد، 

في كل مكان للعطاء بنيانا، يحفظ على 
الناس قوام حياتهم.

وما من شــك فقد كانت مشاريع 
الكويت عامال أمينا، يحمل لإلنسانية 
بردا وسالما، فاحتا لها أبواب اخلير 
في كل فج عميق، لتؤكد عن قناعة أن 
هذه األمة، التي كانت ومازالت خير أمة 
أخرجت للناس لقد أفرزت تلك املشاريع 
سواء الداخلية أو اخلارجية، ثقل الدور 
الذي تقوم به النوافذ الرسمية للدولة 
وباألخص وزارتي الشؤون واخلارجية، 

يظن اآلخرون به أنه جبان ضعيف ال 
ميكنه املواجهة وأنه يفضل االنهزام.

ولكن تأكد أن شجاعتك في تأجيل 
قراراتــك أحيانا في بعض املواضيع 
املهمة ومراجعة أوراقك قبل اإلعالن عن 
ردة فعلك هما إثبات لقوة شخصيتك، 
وكما يقال: «االنســحاب يكون قوة 

إلنقاذ ما تبقى، وليس هروبا»!
ولنــا درس واف وكاف في مثال 
انسحاب «عود الثقاب» من منظومة 
أعواد الثقاب املشتعلة، انسحابه في 

أهمية تعزيز أواصر الصداقة مع الصني 
ملا لهذه الصداقة من أهمية في مجال 
التعاون االقتصادي والتنمية وحتدث 
ســموه عن أهمية تنمية العالقة مع 
جمهورية الصني الشــعبية وترسيخ 
مبدأ الشراكة االقتصادية، كما نسعى 
إلى حتقيق مزيــد من اإلجنازات في 
مختلف املجاالت، وال شــك أن هذه 
األثر اإليجابي  لها  العالقة ســيكون 

صفاتك وخلقك يا «أبو خليفة»، وال 
منلك غير الدعاء لك، ونسأل اهللا أن 
يسكنك فسيح جناته يا «الجئ عاطفي».
العم صالح يوسف الفضالة، ربي 
يحفظه للكويت وأهلها ويطول بعمره 
بالصحة والعافية، هو من املستثنني 
الذين يعملون في صمت وجهد من 
أجل الكويت وأهلها، أرســل لي في 

ويعم نفعها، ما هيأ لها مكان الصدارة، 
وأضفى علــى مشــاريعها كل أثرة 
واحترام، حني جعلت بذل اخلير فوق 
ما يتنافس عليه الناس، ولسان حالها 
يردد: «نحن نطلب اخلير ألنه عالمة 
احليــاة، نطلبه ألننا جبلنا عليه» لقد 
سارت سفينة العمل اخليري الكويتي 
بفضل حكمة قياداتها املتعاقبة وبجهود 
احملسنني بعون اهللا قد كان مجريها 
ومرساها، لم تزدها األيام والتجارب، 
إال قوة ورسوخا جتوب األرض، تقيم 

بالضــرر واخلســارة الكبرى على 
الطرفني، لذا ففكرة أن نبتعد مؤقتا 
وننسحب ألجل جتنب هذه املشاكل 
واألضرار هي الفكرة التي يدور حولها 
االنســحاب اإليجابي، الذي ال يدرج 
ضمن قوائم الضعف واالنهزام كما 

يعتقد الكثير.
املواقف،  فانســحابك في بعض 
يتطلب منك احلكمة واجلرأة والشجاعة 
والذكاء، وقد يتردد اإلنسان في داخله 
عند اتخاذ مثل هذا القرار، خوفا من أن 

الشيخ مشعل  العهد  ســمو ولي 
األحمد، حفظه اهللا، شارك في اجتماع 
للمجلــس األعلى ملجلس   ٤١ الدورة 
التعاون لــدول اخلليج العربية، وفي 
كلمته خالل االجتماع أشار سموه إلى 
أن أمن دول مجلس التعاون اخلليجي كل 
ال يتجزأ. وأن مسيرة العمل اخلليجي 
املشترك حافلة باإلجنازات الكبيرة التي 
ارتقت بهذا الكيان إلى مصاف االحتادات 

اإلقليمية األكثر جناحا وفاعلية.
ولفت سموه إلى أن مجلس التعاون 
اخلليجي استطاع أن يحقق الكثير من 
تطلعات شعوبه، وأكد سموه على ثوابت 
مجلس التعاون قائال: إننا نؤكد حرصنا 
الدائم على كل ما من شأنه احلفاظ على 
أمن واســتقرار دول مجلس التعاون 
اخلليجي اعتبارا بأن أمن هذه الدول 

كل ال يتجزأ.
كما شارك سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد في قمة دول مجلس 
التعاون والصني، وحتدث سموه عن 

اليــوم حروفها  ســطور مقالنا 
استثنائية لشخوص استثنائيني، منهم 
من فارق دنيانا وترك في نفوســنا 
الكثير من احلب والذكريات اجلميلة، 
ومنهم ما زال في عاملنا يعطي الكثير 

من أجل الكويت وأهلها.
أبــدأ كلمات «مقال اســتثنائي» 
بصديق العمر الشــيخ دعيج خليفة 
العبداهللا الصباح، رحمه اهللا، «الجئ 
عاطفي»، عام كامــل على رحيلك يا 
«أبو خليفة» اشتقنا لسطور مقاالتك 
وكلمات أشعارك باسم «الجئ عاطفي»، 
اشتقت لتبادل احلديث معك وتبديل 
طاقتي السلبية بكل ما هو إيجابي في 
الدنيا متنحه، ليس لي فقط بل لكل من 
كان على صلة بك، كلماتك كانت تثري 
لنا الكثير بكل ما هو إيجابي وجميل 
في دنيا اهللا، كم كنت عاشقا للكويت 
وأهلها، وكم كنت أيقونة في التواضع 
بتعاملك مع الناس، كم كنت جميال في 

يسير العمل اخليري الكويتي بخطى 
واثقة، يستمد حيويته من إرث عريق، 
التاريخ، شاهدا على  نابع من أعماق 
أصالة هذا الشعب ونبله، يعطي الدرس 
تلو اآلخر لإلنسانية في أسمى معانيها، 
وحق للتاريــخ أن يذكر بفخر، كيف 
أدى أبناء هذا الوطن العزيز نصيبهم 
كامال، جتاه أمتهم وفاء وعرفانا، وجتاه 
اإلنسانية رحمة وإحسانا، لتظل مآثرهم 

أنشودة حب، ترددها األجيال.
وما أخال هــذه النهضة اخليرية 
الرائدة، التــي قامت بها الكويت عبر 
لبيان،  مؤسســاتها اخليرية بحاجة 
فنظرة متأنية حول العالم لكم املشاريع 
اخليرية، واجلهود اإلغاثية التي تطوف 
األرض تتلمس املجتمعات الفقيرة، غربا 
وشرقا فتهب البائس الفقير ما يعيد إليه 
األمل، بعدما عبست له احلياة وبسرت، 
تتأوه روحه حتت معول احلسرة واأللم 

من شدة الفقر.
ولعــل مــا تقدمه املؤسســات 
واجلمعيــات اخليريــة الكويتية من 
خدمات إنسانية جليلة، يحسن أثرها 

في معــارك حياتنا اليومية، التي 
منارسها على جميع املستويات، قد 
نصل أحيانا إلى قناعة تامة بوجوب 
االنسحاب، ليس هزمية أو ضعفا، وإمنا 
انسحاب إيجابي هادئ سريع ال يؤذي 
أحدا وال يثير ضجة، انسحاب يقلل 
التوتر واالنزعاج، انسحاب مينحنا 
فرصة ملراجعة األوراق، باإلضافة إلى 
أنه انسحاب قد يدعم حتى استمرار 
عالقاتنا مع اآلخرين، وذلك رغبة منا 
في احلفاظ على ما نريد احلفاظ عليه 

في هذه احلياة.
ومــن الضروري جدا أن نعي أن 
طريقة االنسحاب في التعامالت وجتنب 
املواجهات الفورية هي من طرق القوة، 
وأن ممارستها حتتاج إلى حكمة ورزانة 

عقل وإرادة.
ولنعلم جميعا أيضا أن األشخاص 
ممارسي لعبة االنسحاب في الوقت 
املناسب هم األقوى دائما وأبدا، وقد 
يعترضنا بعض األشخاص أو املواقف، 
الذين ال ميكن مواجهتهم أو التعامل 
معهم بطرق مباشرة، ألن ذلك سيعود 
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