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بياع الكفتة والكباب

مجموعة ومنتدى

يعرف من �أين ت�ؤكل الكتف وما هو بجاهل ينطبق
عليه املثل �أن��ه مفتح بالنب وم��ا هو ب�أعمى،
متعلم متمر�س وما هو ب�صغري ال�سن غرير يخدعه
الآخرون ،فكيف و�صلت به الأحوال الى هذا الرتدي
وامل�ستوى الو�ضيع فرتك الأهل والديار وهرول
م�رسع ًا خلف ال�شعارات والعبارات والوعود
الكاذبة ،خالف كل الأع��راف والقيم والقوانني
لي�س عن جهل �أو عدم خربة فهو كما قلت يعرف
الله حق معرفة ويعلم �رشعه وقانونه الى جانب
هذا كله يعرف جيدا �سنن واخالق �أهل الدار فكيف
خالفها و�سار عك�س التيار حامال ال�سلم بالعر�ض
يتخبط باليمن وبال�شمال دون وازع من �ضمري �أو
خوف من الله ،ذكر الأعرا�ض ب�سوء تهجم على
اخل�صو�صيات والبيوت واملحارم ومل يردعه ما
تعلم ومل يفرق بني احلالل واحلرام فقد كان ي�شعل
النار يف الفتيل يريد حرق البالد والعباد ،فلماذا
ومن وراء هذا كله؟ هل هي حفنة دوالرات يقب�ضها
�أم هي ق�صور و�أمالك وما ندر من الدر وغايل الأثمان
يوهبها من موعد كاذب زائف ،ه�ؤالء الذين خدعوا
الأغرار بال�شعارات وامل�سموم من الكالم� ،أو ذكر
حق طراد به باطل ،ماذا نابهم من خداعهم للآخرين

العشرين

�إن جمموعة الع�رشين تعترب
جم��م��وع��ة جت���اري���ة عاملية
جتمع �أقطاب العامل «التجارية
واالقت�صادية وال�صناعية» ،وهو
منتدى ت�أ�س�س �سنة  1999ب�سبب
الأزمات املالية يف الت�سعينات.
وت��ت��ك��ون جم��م��وع��ة الع�رشين
من دول �صناعية واقت�صادية
وتهدف �إلى حل ق�ضايا �أ�سا�سية
يف االقت�صاد العاملي ،ومتثل
جمموعة الع�رشين ثلثي التجارة
وعدد ال�سكان يف العامل و�أكرث من
 %90من الناجت العاملي اخلام
وه��و جم��م��وع ال��ن��اجت املحلي
اخلام جلميع بلدان العامل.
واجتمعت جمموعة الع�رشين لأول
مرة يف  15نوفمرب  ،2008حيث
اجتمع ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
ولي�س وزراء املالية فقط.
وت��ت��ك��ون جم��م��وع��ة الع�رشين
من ال��دول الآت��ي��ة :الأرجنتني،
و�أ�سرتاليا ،وال�صني ،وفرن�سا،
والربازيل ،واململكة املتحدة،
و�أملانيا ،والهند ،واليابان،
واملك�سيك ،وجنوب �أفريقيا،
ورو���س��ي��ا ،واململكة العربية
ال�سعودية ،وتركيا ،وكوريا
اجلنوبية ،وكندا ،و�إندوني�سيا،
والواليات املتحدة ،و�إيطاليا،
مع م�شاركة كل من �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل ،واالحتاد
االوروبي.
وجم��م��وع��ة الع�رشين �أن�شئت
ع��ل��ى ه��ام�����ش ق��م��ة جمموعة
الدول الثماين ،والغر�ض منها
ه��و تعزيز اال���س��ت��ق��رار املايل
ال��دويل و�إي��ج��اد فر�ص للحوار
م��ا ب�ين ال��ب��ل��دان ال�صناعية
والبلدان النا�شئة،فاخلالفات
التجارية يف اوروب���ا وخ��روج
ب���ري���ط���ان���ي���ا،واخل�ل�اف بني
الواليات املتحدة وال�صني تثري
خم��اوف ان���دالع ح��رب جتارية
�شاملة.
فاخلالفات وال��ن��زاع��ات ت�ؤثر
على التجارة واالقت�صاد بالعامل
وال��ت��ي م��ن �أب���رزه���ا اخل�لاف
ال��ت��ج��اري واالق��ت�����ص��ادي بني
الواليات املتحدة وال�صني.
من اهداف جمموعة الع�رشين يف
العامل تعزيز وتطوير االقت�صاد
العاملي و�إ���ص�لاح امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية وحت�سني النظام
امل���ايل ودع���م من��و االقت�صاد
العاملي وتوفري وتطوير فر�ص
العمل وتفعيل مبادرات التجارة
املنفتحة وت��ع��زي��ز التنمية
مبختلف مناطق العامل ،يتج�سد
ذل��ك م��ن خ�لال تفعيل �آليات
التعاون والتوا�صل مع �أع�ضاء
�آخ��ري��ن لي�سوا يف املجموعة
وت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��رار االقت�صاد
ال�����دويل ،م���ن خ�ل�ال احل���وار
البناء بني ال��دول ال�صناعية
واالقت�صاد ...ودمتم.

أين اإلدارة العامة للعالقات

والكذب عليهم وت�ضليل النا�س ،ماذا ك�سبوا ملا
فرقوا بني املرء وزوجه وبني االبن والأب وبني
الأخ والأخت ما مكا�سبهم التي عادت عليهم بها تلك
اجلرائم التي جنت بها �أيديهم غري �سوء الر�أي بهم
وتعطيل م�صاحلهم وايذاء الآخرين .و�آخر مطارهم
الذي نزلوا فيه بني ال�سهول واجلبال غرباء يف
ديار الآخرين يبيعون الكفتة والكباب وال�شي�ش
طاووق ،هذه �آخرتها كما يقول املثل تتكرب على
اهلك وتخدم يف غري ار�ضك ،والله عيب على الرجال
ان تقبل على نف�سها ما هي عليه هذه الأيام ،و�أنا
اعلم جيدا ان العمل ال�رشيف لي�س عيباً ،وطلب
ال��رزق مباح لكن �إهانة النف�س والعزة بالإثم
والتكرب على ويل نعمتك ثم تذهب للغريب الذي
ي�سمح لك وي�رصح لك بالعمل مبحال بيع اخلردة
وقطع الغيار والوقوف من �صالة املغرب الى
الفجر امام الفرن ت�صنع الفطرية وتوزع اللحمة
بالعجني ،هذا هو العيب يا �أ�ستاذ يا حمرتم،
اعتقد ان الكرامة واملرجلة تلزمك بحلق �شاربك
بعدما و�صلت الى ما و�صلت اليه وغلبتك الرجال
وبت حتمل يف بطاقتك مقابل كلمة املهنة بياع
كباب ...وللحديث بقية.

واإلعالم األمني بوزارة الداخلية؟!

تعد الإدارة العامة للعالقات والإع�لام الأمني
التابعة ل���وزارة الداخلية من �أه��م القطاعات
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية احليوية والر�سمية يف
الدولة حيث �إنها متثل امل�صدر الر�سمي للمعلومة
واحلقيقة يف �آن واحد ،و�إنها الإدارة املخت�صة يف
�أن تكون حلقة الو�صل بني اجلهة الر�سمية املمثلة
يف وزارة الداخلية وقطاعتها وبني الإعالم بكافة
و�سائله وجميع امل�ؤ�س�سات و�رشائح املجتمع
واملهتمني واملتابعني ،مقدمة لهم كل �أ�شكال
اخلدمات الإعالمية املتاحة وامل�ستمرة وعلى مدار
ال�ساعة ،الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني
لها �أه��داف ور�سائل وطنية و�أمنية واجتماعية
وخطة عمل �إعالمية تنبثق من منطلق احلر�ص على
حتقيق مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح لتقدمي املعلومات
واحلقائق والأرقام واالح�صائيات والن�سب والأخبار
واال�ستف�سارات ،الإدارة العامة للعالقات والإعالم
الأمني هي اجلهة والواجهة الإعالمية للوزارة
ومن واجباتها تغطية �أخبار ون�شاطات وفعاليات
الوزارة وامل�صدر الرئي�سي لتزويد كافة الو�سائل
الإعالمية بكل ما حتتاجه من �أخبار �أو معلومات
كذلك الرد على الأ�سئلة واال�ستف�سارات والوقوف
على الأحداث و�آخر امل�ستجدات.
وم��ن خ�لال موقع �إدارة االع�لام الأم��ن��ي ب��وزارة
الداخلية الذي مل يتم حتديث حمتواه من يونيو
2010م �إلى تاريخ ن�رش هذا املقال من �إ�صدارات
توعوية �أمنية ومرورية وبرامج تلفزيونية و�إذاعية
وا�صدارات التي كنا نحر�ص على متابعتها ،ومنها
جملة الداخلية ومروريات وجملة �شطور للأطفال
والعب ب�أمان ،من ذاك العام � 2010إلى 2019م مل
يكن هناك حتديث يف املوقع الر�سمي ونقتب�س منه
هذه النبذة املخت�رصة عن الإعالم الأمني و�أهميته
حيث مل تكن الر�سالة الإعالمية الأمنية مبعزل
عن التطور الذي �شهدته و�سائل االت�صال وفنون
الإعالم ونظرياته ،وكانت التطورات والإجنازات
التي حققها العمل الأمني يف خمتلف املجاالت
باعثة ل�رضورة تبني ر�ؤي��ة �إعالمية متخ�ص�صة
قادرة على التعبري عن تلك الإجن��ازات ،وهو ما
يتطلب الإع��داد اجليد للر�سالة الأمنية ،واتباع
الأ�ساليب والإج���راءات املنهجية والعلمية يف
�صياغتها ،والإعالم الأمني يف �أب�سط معانيه يق�صد
به الوظيفة الإعالمية التي متار�سها �أجهزة الأمن
يف �إطار خطتها الأمنية ال�شاملة».
من خالل ما طرح من �سياق ب�ش�أن الإعالم الأمني
واحلقبة ال�سابقة يجدر بنا الإ�شارة �إلى العقيد
حممد ها�شم ال�صرب الذي حقيقة ي�ستحق الإ�شادة
والتقدير على ما بذله من ت�أ�سي�س للإعالم الأمني
احلديث حيث كان ال يفوته خرب وال فر�صة للت�صدي
للإ�شاعات وكذلك الرد يف كافة و�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة واملقروءة وال ي�سمح �أن متر
مرورا عابرا �إال وكان الرد املبا�رش والر�سمي ،الأمر
الذي نفتقده كثريا يف �إدارة الإعالم الأمني حال ًيا
مع كل التقدير ملا يبذله العاملون من جهود �إال
�أننا نريد يف ظل الإمكانيات املتطورة واحلديثة
�أن يكون التفاعل �أكرث جتاوبا ،فما ن�شهده يف
قطاع الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني هي
مرحلة فتور يف التوا�صل والرد يف بع�ض الأمور
والأحداث التي هي من الواجبات.
فهناك الكثري م��ن امل�لاح��ظ��ات واالق�تراح��ات
وال�شكاوى واال�ستف�سارات التي ت�صل �إلينا
ونطرحها يف املقاالت وال جند الرد الذي هو من
واجبات اجلهات املخت�صة ،لذلك ر�سالة منا �إلى
الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني.
وه��ذا �أي�ضا راب��ط موقع الإع�لام الأمني بوزارة
الداخلية ال��ذي وقف فيه تاريخ التحديث عند
يونيو !2010

مالحظة

فراس الحمداني
Firashamdani57@yahoo.
com

إفالطوني المظهر مال عليوي الجوهر
تذكرنا احلمالت االنتخابية التي �شهدها العراق يف
ال�سنوات الأخرية باملقوالت والتعليقات ال�ساخرة التي
�أطلقها عامل االجتماع الراحل علي الوردي الذي خرب �أكرث
من غريه طبيعة ال�شخ�صية العراقية واجتاهات املجتمع
العراقي امل�صاب باالزدواجية والعقد البدوية وب�إطار
نظرياته ف�إن الربملانيني وال�سيا�سيني الذي يظهرون
على النا�س ويتحدثون عن الدميقراطية �أو العلمانية
�أو الإ�سالم ينطبق عليهم قول الوردي �إن «الواحد منهم
�إفالطوين املظهر مال عليوي اجلوهر».
فه�ؤالء الذين يتحدثون عن القانون ال مييزون بني
قوانني املحاكم والقانون الذي تعزف عليه املقامات
 ،وهذا الذي يتحدث عن الأمن و الدميقراطية ليل نهار
ال ي�ستطيع �أن يظهر �إلى ال�شارع بدون �سيارات احلماية
وال ي�شعر ب�أنه حر �إال وهو يرى رجال حمايته وحا�شيته
ينت�رشون من حوله ويوزعون بعدالة تامة حتر�شاتهم
 ،و�أ�صبحت �آراء �أع�ضاء الربملان البريوقراطية مثل
الدميقراطية يف هذا الزمان ،وحتولت حرية الر�أي �إلى
�صفارات �إنذار و�أبواق تطلقها يف ال�شارع العام مواكب
«الربملانيني» بعد �أن غابت �أ�صوات العباد من كرثة
املطالبة باحتياجاتهم يف هذه البالد.
والعجيب �أن الكل يرى نف�سه رمز ًا للنزاهة والعدالة
ويطبق القانون  ،وبالفهلوة وال�ضحك على الذقون �صعد
جنمهم يف الربملان �أو من خالل العقود الوهمية ومبد�أ
«�شيلني و�أ�شيلك» واملن�سوبية واملح�سوبية  ،و�إذا كانوا
�صادقني فيما يدعون ويت�سابقون للبقاء يف كرا�سيهم
ويطالبون ال�شعب بت�شديد ال��والء لهم فمن حق هذا
ال�شعب املظلوم �أن ي�س�ألهم :من �رسق املليارات ومن باع
�ضمريه الى بع�ض الدول التي تريد تدمري العراق؟ ومن
ف�ضل مكا�سبه ال�شخ�صية واحلزبية على ح�ساب الوطن
واملواطن؟ ومن مل ينجح مبعاجلة البطالة والق�ضاء
على الف�ساد وتوفري اخلدمات وكل املوبقات الأخرى
التي �أل�صقت بهم حقيقة ولي�س بهتان ًا؟
لقد ت�صدر عمليتنا الدميقراطية برملان ميثل �أحزاب
هذا الزمان �أقل ما يو�صف بع�ض نوابه ب�أنهم يف برملان

أقنعة

�أ�صبح �أ�ضحوكة للعيان  ،رق�صوا لذاك النظام وتغنوا
برموز هذه الأيام و�رشعوا لأنف�سهم قوانني اختل�سوا من
خاللها ثروات البالد.
�أ�صبح احلفاة منهم من �أ�صحاب الرثوات والنفوذ ورغم
جهلهم ونفاقهم ال يرتددون يف الت�رصيح لو�سائل الإعالم
و�إبداء الر�أي وق�ضايا الوطن واملواطن والنا�س تعرف
كيف �أ�صبح اجلهلة واحلفاة �سادة و�سيدات ينهبون
ال�ثروات ويح�صلون على االمتيازات واحل�صانات لهم
ولأف��راد عائالتهم و�أبناء ع�شريتهم وك�لاب حرا�ستهم
والدليل �أن �شعبنا مازال يعاين يف كل املجاالت وهبط
يف م�ستواه املعي�شي قرب خط الفقر بينما �صعد ه�ؤالء
�إلى �أعلى مراتب الرثاء الفاح�ش الذي مل يح�صل ال يف
الهند وال يف ال�سند ومل ت�شهده اليابان �أو �أفغان�ستان ،
وقالت عنهم منظمة ال�شفافية العاملية �إنهم ميار�سون
�أغرب ال�رسقات يف التاريخ ويعي�شون يف �أعظم ف�ساد
يف العامل  ،ورغم ذلك ف�إن ه�ؤالء ال يخجلون وي�أملون
ويحلمون بالبقاء للأبد على كرا�سي الف�ساد ويراهنون
على �سذاجة ال�شعب واندفاع الب�سطاء وخداعهم ب�شعارات
الدين والوطنية والوعود الع�سلية.
�أيها ال�سادة الذي كان ي�رسقنا نعرف ا�سمه و�شكله وكيف
�أتى  ،ولكننا اليوم ن�رسق من مئات الأ�شخا�ص الذي نحن
�ساهمنا يف رفعهم �إلى قمة الهرم ال�سيا�سي وحني جل�سوا
عليه بط�شوا بنا ونهبوا خرياتنا  ،ولعل �أكرب دليل على
املهزلة �إننا حني نعود للعقل ونت�أمل كل �شخ�ص رجل
�أو امر�أة يجل�س الآن على كر�سي الربملان �سنعرف ه�ؤالء
من خالل �سريتهم املهنية والذاتية �أن �أغلبهم مل يقدموا
�شيئا للعراق ول�شعب العراق ،ولكنك �ستجد �أن �أغلبهم
�سارع بنهب ثروات البالد وذل العباد.
رحم الله الفنان العراقي عزيز علي الذي طال ما تندر
يف منولوجاته ال�شهرية يف الب�ستان ويق�صد به العراق
الذي يتعر�ض دائم ًا لهجمات ال�رساق ،ووعدنا وكان
�صادقا يف وعده ب�أننا «ع�شنا و�شفنا وبعد ن�شوف قرينا
املمحي واملك�شوف» وفعال �إننا اليوم نرى من امل�شاهد
ما ال ي�صدقها الإن�س وال اجلان.

صرخة قلم

ناصر الحسيني

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

لجنة حقوق اإلنسان

احتياجاتنا العاطفية
او ًال :العالقة مع اخلالق  ..وم��دى االت�صال
به «ا�ست�شعار االت�صال ولي�س معرفته فقط»
من خالل ال�صالة ،الدعاء ،املناجاة ،وطبع ًا
الت�أمل هنا �سيغذي احلاجات اال�سا�سية ب�شكل
عميق ج���د ًا ..ف�ست�شعر باالنتماء واالم��ان
والت�سامح احلب والتقبل.
ثاني ًا :
العالقة مع الذات  ..كيف تعامل نف�سك؟
هل لو اخفقت يف �شيء ف�ستدعمه وت�شجعه؟
هل تتفهم م�شاعرك؟
هل ت�سامح نف�سك على اخطائك؟
هل تطمح لالف�ضل وت�سعى اليه؟
هل حتت�ضن نف�سك وقت امل�شاعر الهابطة؟
هل حتتفل باب�سط اجنازاتك وحلظات فرحك؟
هل تتقبل م�ساوئك وعيوبك؟
كيف تتكلم عن نف�سك ام��ام االخ��ري��ن؟ االهم
ام��ام نف�سك ويف فكرك؟!! هذا جزء ب�سيط من
حب الذات الذي �سيفتح لك باب العالقات الن
النا�س تعاملك بال�ضبط كما تعامل نف�سك،
فعالقتك مع الغري هي انعكا�س �رصيح لعالقتك

بذاتك العالقة بالآخرين ،حب الذات ال يعني
اال�ستغناء عن الآخرين ولكنه باب لهذا احلب
والتوا�صل ف��ان اح�سنت معاملة وح��ب ذاتك
ج��ذب��ت ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي متثل ه��ذه العالقة
والعك�س �صحيح.
هل نحتاج لهم؟؟ طبع ًا  ..فالعالقات هي
كالنكهات اللذيذة التي ت�ضاف على الطعام
لن منوت بدونها ولكنها تعطي طعم ًا ولذة
حلياتنا ولكل عالقة متطلبات واحتياجات
لتغذيتها.
 1تو�ضيح هذه االحتياجات وقيمة العالقةوتوقعات الطرفني من بع�ض
 2حلظة احل��اج��ة  ..نعرب عنها ونطلبهابو�ضوح وتقبل عال «لي�س احتياااااج ولكن
دعم ملا هو موجود ا�سا�س ًا بداخلنا».
ال ميكننا العي�ش بعالقة واح���دة فقط وال
ميكن ان تعو�ض واحدة االخرى وال ميكننا ان
ن�ستغني عن اح��دى هذه العالقات تطويرها
والعمل عليها ب�شكل متوازي ومت�ساوي مطلوب
واال �ستفقد التوازن يف راحتك و�سعادتك.

والله ال اعلم  ...هل �أ�ضحك �أم ابكي ؟ �أم اعزي
ال�شعب الكويتي على ممثليه باملجل�س؟
جلنة حقوق الإن�سان الربملانية اجتمعت ملناق�شة
ق�ضية جوازات البدون املزورة ،وعددها � 4آالف
جواز ،وا�ستب�رشنا خري ًا يف اجتماعها ،وقلت يف
نف�سي ،اكيد رح يجيبون الذيب من ذيله ،ولكن
متخ�ض اجلبل ف�أجنب ف�أرا.
فهذه اللجنة التي ت�سمي نف�سها جلنة حقوق
االن�سان ،والتي يعقد عليها االخ��وان البدون
الآم��ال يف حل ق�ضية جوازاتهم امل��زورة التي
اجربوا على ا�ستخراجها حتى ال يتم طردهم من
وظائفهم ،اجتمعت وا�ستدعت كل القياديني
املخت�صني ملناق�شة � 4آالف جواز ،وبعد اجتماع
ا�ستمر تقريب ًا خم�س �ساعات متوا�صلة ،تخللها
نقا�شات ،وا�رضب....واطرح ...و�شيل ....
ونزل ...و�صياح ونياح ....واخرتها ...ف�ض
االجتماع دون وجود اي حل.
فهذه اللجنة عجزت عن حل ق�ضية � 4آالف جواز،
فكيف �ستحل ق�ضية البدون التي تتكون من 100
�ألف.

ك��ذل��ك ه��ذه اللجنة وال��ت��ي تتكون م��ن نواب
جمل�س االمة يخرج لهم رئي�س اللجنة املركزية
ويخاطبهم بلهجة التحدي قائ ً
ال «ان �صعدتوا...
�صعدنا »..وم��ع الأ�سف ن��واب االم��ة يلتزمون
ال�صمت ،فلو كنت بو�ضعهم لقدمت ا�ستقالتي
اف�ضل يل من ان اجل�س على كر�سي ممث ً
ال للأمة،
وا�سمع هذا التحدي ،وابقى مكتوف االيدي.
مع اال�سف اللجنة املركزية تتحدى وت�ستفز
النواب والنواب «�سكتم بكتم» وك�أن ل�سان حالهم
يقول «�سيبوين  ...عاوز اعي�ش».
كذلك هناك قرارات تع�سفية �ضد البدون ومنها
احلجز على رواتبهم حتى يتم جتديد بطاقاتهم
االمنية ،فلو كنت مكان ه��ذه اللجنة لقدمنا
ا�ستقالة جماعية احتجاج ًا على هذه القرارات غري
االن�سانية ،ولكن يبدو ان �سيا�ستهم «اعملوا اللي
انتم عاوزينه  ..ب�س �سيبوين على الكر�سي».
حقيقة  ..ان جلنة حقوق االن�سان الربملانية
مل تقدم اي اجناز يخ�ص االن�سانية ،ووجودها
�أ�صبح من وجود «ديود الرجال  ...ال ترن�ضع ..
وال تتلم�س» فقط منظر.

