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أول مرة سمعت بالعارض النفسي »متالزمة ستوكهولم 
»كانت في إحدى حلقات مسلسل »همس األشباح« للنجمة 
األميركية جينيفر لوف هيويت وكنت أعتقد أن ذلك العارض 
مجرد اختراع هوليودي آخر لزوم احلبكة الدرامية ولكن 
وعبر البحث في االنترنت وجدت أنه حقيقي وأن س����بب 
تسميته تعود إلى العام 1973 بعد قيام مجموعة من اللصوص 
بالسطو على أحد بنوك ستوكهولم وقاموا باحتجاز عدد من 
موظفي البنك كرهائن ملدة 6 أيام وبعد حتريرهم قام الرهائن 
وبشكل مفاجئ بالتعاطف مع اخلاطفني إلى درجة أن بعضهم 
قام بجمع التبرعات للدفاع عن اللصوص اخلاطفني، وبعد 
حتليل ما حصل للرهائ����ن وجدوا أنهم تعرضوا لضغوط 
وتوطدت عالقتهم باخلاطفني إنسانيا خالل فترة االختطاف 
وفسر علماء النفس حالتهم بأن املخطوف قد يتعاطف مع 
اخلاطف إذا بلغ ب����ه اخلوف حدا يجعله يعتقد أنه ال أمان 
له س����وى مع خاطفه حتى أنه يجد أدنى لفتة إنسانية من 
خاطفه مبثابة ش����يء كبير، واصطلح العلماء على تسمية 
أي تعاطف أو تعلق يبديه املخطوف جتاه خاطفه باس����م 

»متالزمة ستوكهولم«.
في الكويت أعتقد أن جزءا منا يعاني من هذه املتالزمة 
بش����كل ما فنحن نعلم يقينا أن هناك أش����خاصا اختطفوا 
دميوقراطيتنا وجيروها لصاحلهم وأحالوها من غاية إلى 
وس����يلة خلدمة أهدافهم لتحقيق أجندة شخصية ومع هذا 
جند أن لكل خاطف من يتعاطف معه ويدعو له بل ويدعو 
إلى اتباع ملته رغم أنهم يعلمون يقينا أنهم يدافعون عن 
خاطفني وكأن متالزمة س����توكهولم تغلغلت في أرواحهم 
وغسلت أدمغتهم حتى أن شعارهم الدائم هو »ال يستقيم 
مشهدنا السياسي إال بفالن« أو شعارهم اآلخر الذي يرفع 
قبل كل تش����كيل حكومي »لن تس����ير األمور على ما يرام 
حتى يكون عالن حاضرا« فأصبحنا نرى املشهد السياسي 

ال يكتمل إال بحضور فالن أو فالن أو عالن.
حتى ان فريق املطبلني وجوقة العازفني من فرق التشجيع 
التابع����ة للخاطفني يصورون وف����ي كل مرة أن البلد خلت 
من الكف����اءات رغم أن بها ما ميك����ن أن نصدرهم للخارج، 
ولكنها السياسة، قاتل اهلل السياسة التي أصابتنا مبتالزمة 
ستوكهولم حتى غسلت أدمغة الكثيرين فأصبحوا ال يرون 
في هذه الديرة إال صندوقا وقروضا و»شوية« مواد مدرسية 

على »جم« كاميرا.
ومن شخص أعتقد أنني تعاجلت من تلك املتالزمة أقول لكم 
لو تغير مجلس األمة بأكمله وجاءت حكومة جديدة وبنسبة 
تغيير 100% أقول لكم وبكل ثقة ستصبح األمور أفضل أو 

على األقل لن تصبح أكثر سوءا مما هي عليه اآلن.
Waha2waha@hotmail.com

في تصريحه األخير حول ظاهرة كثرة االستجوابات قال 
النائب حسني مزيد إن السبب يعود خللل في احلكومة التي 
لطامل����ا أثبتت هذا اخللل والتقاعس في عدة مواضع، وهذا 
لألمانة حقيقة ال بد أن يسلط عليها الضوء، وهو تصريح 

يوافق احلقيقة بشكل كامل.
ففي السنوات األخيرة والتي شهدت العديد من حاالت 
االحتقان السياسي التي قدم على إثرها العديد من االستجوابات 
أكدت مبا ال يدع مجاال للش����ك أن احلكومة تعاني من حالة 
عدم انسجام سواء بينها فيما يخص مجلس الوزراء أو في 
اجلهة املقابلة لعالقتها مع املجلس، حيث لم تكد احلكومة 
تنهي حالة التشكيل في كل حكومة جديدة حتى تواجه بسيل 
انتقاد يأخذ أبعادا أخرى ليصل إلى محاسبة سياسية عبر 
تقدمي العديد من االستجوابات والتي لم تتعامل احلكومة إال 
مع القليل منها إذا ما ذكرنا صعود وزراء التربية والداخلية 
والصحة كون احلكومة عادة تلتف على االستجواب املتكرر 
لرئيس الوزراء، حيث ها هي الفرصة سانحة اآلن العتالء 
الرئيس ملنصة االستجواب وإيقاف هذه الرهبة التي ما ان 
يتم االلتفاف عليها سواء باستقالة احلكومة أو حل املجلس 
حتى تعود من جديد معلنة حتمية املواجهة لرئيس احلكومة 
لهذا الوضع الذي مازال يغلف أجواء سماء العالقة السياسية 

في الكويت منذ سنوات.
وحقيقة األمر أن النواب املستجوبني الذين وصلوا ملرحلة 
تقدمي صحائف اس����تجواب لوزرائهم في األساس مراقبون 
ألداء احلكومة وس����بق أن طالبت عبر هذا العمود بإعطاء 
احلكومة فرصة ولكن يبدو أن احلكومة هي التي تريد اعطاء 
نفسها تلك الفرصة لالجناز كون االستجواب حقا وعليها 
مواجهته أو الرحيل وهو املطلب األكثر إحلاحا في هذا الوقت 
الذي يشكل منعطفا آخر أشد قسوة على احلياة السياسية 
في الكويت كون البلد مازال يعاني من الش����لل التام وعدم 
الوئام في العالقة بني الس����لطتني وهو األمر الذي يتطلب 
عالجه املواجهة  وال غيرها بعيدا عن الرابح واخلاسر في 
هذا اجلدال كون الكويت تنتظر وشعبها يراقب ونحن األحق 
كش����عب بأن نؤتي األمانة ملن يس����تحق، وأن جند املتسع 

الرحب حلياة بعيدة عن كل هذه املتناقضات.
> > >

دعيت قبل أيام ملش����اهدة الفيلم العاملي والذي يعرض 
حاليا في دور الس����ينما والذي يحك����ي قصة نهاية العالم 
في عام 2012 وطوال الس����اعتني والنصف وهي مدة الفيلم 
كان يطرق في بالي سؤال واحد ماذا سيكون جدال النواب 
واحلكوم����ة داخل املجلس في حال كانت تلك الرواية حول 
نهاية العالم حقيقة ومن الذي سيصعد من الشعب الكويتي 

في الفلك الذي أعده قادة العالم للنجاة؟
لألمانة الفيلم بكل فنياته رائع ويس����تحق املش����اهدة 

والتفكر.
> > >

اقترب عيد األضحى وهو مناس����بة للتآلف بروحانية 
إمياننا العظيم فكل عام واجلميع بخير وتقبل اهلل طاعتكم 
وحج مبرور وذنب مغفور للحجاج وندعو ان يردهم اهلل 

إلينا ساملني غامنني وكل عيد وأنتم بألف خير.
botafra@hotmail.com
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موسى أبوطفرة المطيري

الحكومة والخلل

حادث وحديث

الرياضة والمفهوم الخاطئ

مطلق الوهيدة

رأي

»الرياضة« تعني التأني وترويض النفس 
وبناء اجلسم السليم وتقوية النفس وتهذيبها 
فكريا وجسمانيا وبناء العالقات والتواصل 
فيما بني األنس����جة االجتماعية، وهي مهنة 
وحرفة شريفة، ولكن البعض يريد ان يحولها 
عكس ذلك مع شديد األسف هادفا من وراء ذلك 
البروز الشخصي أو خلق الفتنة والتناحر 
وش����غل األمة عن األمور املهمة واملتطلبات 
العصرية الت����ي فرضها علينا القرن الواحد 
والعشرين وهم يحركون من قنوات خلفية 
سياس����يا وماليا غير مدركني م����ا يفعلون 
بأنفسهم ومجتمعاتهم وما ينتظرهم تاريخيا 
مبا يفعلون من أعمال سيئة والتي سيذكرها 
التاريخ بش����يء من السواد فهؤالء أصبحوا 

»شر خلف خلير سلف«.
فعندما تنظر للمسطح العربي وتستعرض 
ما يحدث فيما بني أهله في مجال الرياضة 
ومجاالت اخرى وما حصل في دول النضال 
املصري واجلزائري خي���ر دليل على ذلك 
يتضح لك مع ش���ديد األسف مدى العبث 
والنهش في أجسام وعقول الشعوب وقادتهم 
أيضا حتى وصلت األمور الى ما نش���اهده 
هذه األيام من خالفات جعلت الوطن العربي 
يتع���رض الى التدمي���ر واالحتالل والقتل 
والشرذمة وكأنهم لم يدركوا غزو الفضاء 
والعلم واملعلوماتية والتعامل مع ش���بكة 
االنترنت التي وضع���ت جميع املعلومات 
وأسرارها وأهدافها بني أيدي الشعوب والتي 
بدأت تكشف احلجاب عما يغطونه ويغطون 
فيه من أعمال سيئة لتنفيذ ما يطلبه األعداء 
على حساب األمة والدالئل واضحة وضوح 
الشمس من تبذير األموال وعدم استثمارها 
في الوطن العربي لتقوية التواصل واحلد 
من جتويع الشعوب التي سوف تثور في 
يوم من األيام ولن تبقى لهم بقية وينعكس 
ذل���ك على اجلميع دون اس���تثناء وان غدا 

لناظره قريب.
اما فيما يتعلق بالص���راع الدائر على 
الساحة الكويتية في مجال الرياضة فحله 
ليس مستعصيا، فعليكم بتعديل القوانني 
احمللية لتتماش���ى مع القوان���ني الدولية 
للرياضة وابعاد النفس السياسي واملالي 
عن الرياضة والرياضيني، ونريد ان ننصح 
املتصارعني من أهل الديرة أال ينهش بعضهم 
بعضا فتذهب ريحهم، ويتولى األمور غيرهم، 
ووقته���ا لن ينفع الن���دم وال الندامة، وأال 
يغره���م املطبلون الذي���ن هدفهم اضعاف 
اجلميع حتى يتس���نى لهم أكلهم وتسلم 

القيادة الرياضية.
Take care otherwise you will disappear 

and others will take over.
الس���ويك شغلها يا ماسك 

وافحص على دهنها وماها
مكينتها تفج���ر  قب���ل  من 

امل���وج ممش���اها ويغي���ر 
فعله���ا القوان���ني  وكل 

ورس الس���فينه أمبيناه���ا
وابع���د م���ن كان ش���وهها

ولطم على الوجه من جاها

تصدق؟.. منذ أيام وأنا أفكر في التناقض الذي يعيشه اإلنسان دون 
أن يلحظ ذلك على نفسه.

كل إنسان؟
نع����م.. كلنا نحمل التناقض في نفوس����نا، ننهى عن ش����يء ونأتيه، 
وننكر أمرا على غيرنا، ويأتي الي����وم الذي نعمل به، دون أن ننكر ذلك 

على أنفسنا.
ممكن أن توضح أكثر؟

كمثال.. كلنا في بعض األحيان نضطر للف والدوران، كي نخرج من 
مأزق ما مع غيرنا.. بينما ل����و تعامل معنا أحد بهذه الطريقة، لقلنا انه 

إنسان مراوغ.
وماذا أيضا؟

كلنا ندافع عن الظلم، ونكره الظاملني، ولكن من هو الظالم فينا؟
صحيح.

وجميعنا نرفض االستعباد، والتس����لط، والنظرة الفوقية، وبعض 
األحيان نتعامل بها مع من هم أصغر منا وأضعف.

أنا.. أوافقك في الرأي.
وكذلك.. كلنا يتعوذ من احلسد واحلقد، ونخاف منه ونتحاشاه، لكن 
ال يتردد بعضنا، عندما يرى اخلير والبركة بيد غيره، أن يبدي شعوره 

بالتذمر أو السخط من حظه العاثر. 
نعم.. ولألسف، هذا واقع.

وأغلبنا يحذر من اإلهمال والتسيب في العمل، ولكن كلنا مسؤولون عن 
التستر على أخطاء البعض، ونشارك اآلخرين بتأخير املعامالت أو إطالتها 

أو تصعيب األمور، وغير ذلك.. يحلو للبعض التحايل على القوانني.
لقد وضعت يدك على اجلروح! 

واملش����كلة.. اننا نطالب بزيادة الرواتب، وأكثرنا ال يؤدي عمله على 
أكمل وجه.

هذا طمع اإلنسان في احلياة الدنيا.
نعم.. نريد الكثير، ونقدم القليل، وغالبا نرى أنفسنا أننا على حق، 
وغيرنا على باطل، وأن أفكارنا ومبادئنا وأخالقنا هي التي يجب أن تفرض 

وتطبق ألنها الصواب.. وما اختلف عنا هو اخلطأ. 
ومتى نعرف أننا متناقضون؟

لن جتد صعوبة لو بحثت عن ذلك في داخلك، لو فكر فيما قلته لك.. 
فستعرف اإلجابة من نفسك.

Falcom6yeb@yahoo.com

مباراة املنتخب املصري م���ع املنتخب اجلزائري 
التي أقيم���ت في اخلرطوم لم تكن مب���اراة كرة كما 
يتوقع اجلميع بل كانت مجزرة بكل ما حتمل الكلمة 
من معنى، فالتعصب الذي صاحب جماهير املنتخبني 
لم يكن له أي معنى، وقد تأثرت كثيرا وأنا أش���اهد 
املس���اجالت احلادة بني الطرفني في مش���هد غاية في 
اإليالم والتجريح وتأثرت أكثر وأنا أشاهد عودة مئات 
املصريني من اجلزائر وأكثر من ذلك ما س���معناه عن 
تعرض البعض إلى الض���رب، فالتعبير عن الفرحة 
كانت عواقبه وخيمة وكذلك التعايش مع اخلس���ارة 
كانت أيضا عواقبه وخيمة، وكل هذه من أجل مباراة 
كرة ق���دم ولك أن تتخيل دولت���ني عربيتني تفرقهما 
نتيجة مباراة في ك���رة القدم إن ذلك أكبر دليل على 

أن عروبتنا مجرد كالم، واهلل املستعان.
تلك اجلماهير التي جتمعت يا ليتها جتمعت في 
فلسطني وتلك األموال التي صرفت ليتها صرفت على 
الفقراء واحملتاجني وتلك الطائرات التي أقلت اجلزائريني 
إلى اخلرطوم فقط ملشاهدة مباراة مدتها ساعة ليتها 
أقلتهم إلى أهلهم في اجلزائر إنها حقا مأساة أن نصل 
لهذه الدرجة في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه 
إلى القوة واالحتاد، وإذا لم يتدخل العقالء من الطرفني 
فإن الكارثة س���تكون أكبر مما يتصور أحد، كما أن 
وسائل اإلعالم عليها أن تلعب دورا إيجابيا في هذه 
املرحلة وأال تزيد الفتنة، وحتى القيادات السياسية 
عليه���ا هي األخرى أن تتدخ���ل ألن األزمة وإن بدأت 
رياضية فإنها قد تتحول إلى سياسية وسيحتاج حلها 
إلى احلكمة واملوعظة احلسنة وتبقى مصر في قلب 

اجلزائر وتبقى اجلزائر في قلب مصر.
شكر خاص ومميز إلى األخوة في قناة »الكأس« 
القطرية ألنهم لعب���وا دورا كبيرا في عملية الصلح 
بني اجلماهير املتخاصمة ونحن معهم في هذه البادرة 

الكرمية.
N_alkhaldi79@hotmail.com

أنوار عبدالرحمن

متناقضون

فالكم طيب
ناصر حمد الخالدي

مصر والجزائر.. حبايب

أثير الكلمة

احتفلت جمهورية الصني الشعبية 
مبرور 60 س����نة على تأسيس����ها، وهذا 
يدفعن����ا الى الرج����وع للماضي والنظر 
في كيفي����ة بناء الصني احلديثة، لننظر 
الكاش����فة  ونتفحص ونض����ع املجاهر 
والفاحصة لنتعلم كيف وصلت الصني 
الى ما هي عليه اآلن، وال ميكن ان تصل 
الى هذا املستوى املتقدم من الريادة لوال 
وجود تخطيط سليم وإخالص للوطن، 

كيف متكنت من بناء دولة وجمهورية من حطام احلرب، وهذه نظرة 
خاطفة عن املوضوع، لعلنا جند فيها العبر.

كان مجموع الناجت احمللي للص����ني يقدر ب� 67 مليار يوان في عام 
1952، وزاد هذا الن����اجت بحوالي 30 مليار يوان في عام 2008، وذكرت 
مجلة »الصني اليوم« في عدد أكتوبر انه »في سنة 1986 حطم اجمالي 
الن����اجت احمللي الصيني ألول مرة حاجز التريليون يوان، وبعد خمس 
عشرة سنة، في عام 2001 جتاوز عشرة تريليونات يوان، ومت الوصول 
الى معالم جديدة بوتيرة متس����ارعة: 20 تريليون يوان س����نة 2006، 
وبس����رعة 30 تريليون يوان س����نة 2008، وفي الوق����ت ذاته ارتفعت 
حصة االقتصاد الصيني في االقتصاد العاملي من 1.8% س����نة 1979 إلى 

7.3% سنة 2008«.
وق����د ذكر »تقرير القدرة التنافس����ية في العال����م 2009 � 2010« ان 
الص����ني ارتفعت من املركز 30 إل����ى 29 الذي صدر من املنتدى العاملي، 
ومن املتوقع ان تنتهي الصني من انتاج الطائرة العمالقة س����نة 2016، 
كما ان ل����دى الصني القدرة على ان تعمل عل����ى تصنيع أكثر من 140 
طائرة ركاب سنويا، ومن املتوقع ان يصل انتاجها من الطائرات أكثر 
من 2200 طائرة خالل 20 س����نة فقط، وش����هد قطاع السياحة تطورا 
هائال وملحوظا، حيث يوجد بالصني اكثر من عشرة آالف فندق وأكثر 
من 1600 وكالة س����فريات، هذا باإلضافة الى املناظر الطبيعية اخلالبة 

واألماكن التراثية واألثرية التي تتمتع بها.

وأفاد عميد كلية الشؤون الديبلوماسية 
الصينية وجان مني بأنه »كان عدد الدول 
التي أقامت عالقات ديبلوماسية مع الصني 
اجلديدة في الفترة األولى بعد تأسيسها 
قليال جدا، في س����نة 1955 كان العدد 23 
دولة، ارتفع الى 62 دولة سنة 1971، ثم 
قفز الى 116 دولة سنة 1979، وحاليا يبلغ 
عدد الدول التي له����ا عالقات مع الصني 
171« انها فعال ديبلوماسية االنطالق الى 
العالم الفسيح الرحب، الذي لن يكون فيه مكان للضعفاء، تستحق هذه 
الديبلوماسية ان تس����مى بالشاملة، ما أدى الى تغيير النظرة للصني 

من قبل الدول املتقدمة.
وقد شارك املسلمون الصينيون واحتفلوا بتأسيس الصني اجلديدة 
من خالل معرض للخط والرس����م، وكانت هن����اك العديد من اللوحات 
الفنية واالبداعية، وبدوره قال رئيس اجلمعية االس����المية الصينية 
هالل الدين تش����ن: »ان الفنانني املس����لمني يعت����زون بوطنهم العظيم 
اعتزازا كبيرا ويدعون مبهاراتهم الرائعة، الى التمسك بالتقاليد الطيبة 
للمسلمني الصينيني« ومنها »حب الوطن وحب الدين« و»وحدة القوميات 
الصينية« ويعبرون بقلب واحد عن قلوب 21 مليون صيني مس����لم، 

تضمن املعرض أكثر من 300 لوحة وعمل فني.
وهنا يجدر ان نسأل سؤاال وهو كيف تقدمت الصني؟ وملاذا ال نتقدم 
نحن؟ كيف اس����تطاعت أن تتحول من بلد متخلف وفقير وبه عدد من 
الس����كان الشيء الكثير والكبير، ما هو سر تقدمها حيث انها اصبحت 
وجهة العالم الصناعية، وس����بقت باقي الدول النامية مبئات السنني، 
اعتقد ان الصني ال ميكنها التقدم لوال اهتمامها الواضح بالعلم واإلدارة 
املخلصة، اخلالصة ان ما حدث في الصني امنا هو نتيجة طبيعية للجد 
والتفاني واالص����رار والعزمية التي اصبحت مفقودة ونادرة في أكثر 

البلدان العربية.
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

التنين الصيني.. 
بعد 60 سنة!

وجهة نظر


