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اخملـدرات تعـتبـر االكثـر رواجا في
نطقة الـغربية ومن خالل سؤال ا
ـــنـــطـــقـــة اكــد الـــنـــاس في تـــلـك ا
الـبعض عـلى وجـود معـمل ألنـتاج
ــنـــطـــقــة احلـــبـــوب اخملــدرة فـي ا
الــغــربــيــة مــدعــ وجــود مــافــيــا
مختصة منذ مدة زمنية طويلة في
صـحـراء احملـيـطــة لـهـذا الـقـضـاء
ــافـــيــا كــانت - ال حــتـى أن هــذه ا
زالـت عـلى االغــلب- تــعـمل بــشـكل
مــبـاشــر مع داعش وداعــمـة له في
نطقة نتـيجة لتيسير داعش تلك ا
وتـصــريف الـبـضــاعـة وتـوزيــعـهـا
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ان الــــســــبـب وراء تــــفـــــشي هــــذه
الـظواهـر السـلبـية هـو عدم وجود
تــمــاسك مـــجــتــمــعـي وال تــوعــيــة
صـحـيـحة وال بـنـاء سالم حـقـيقي
ووفـقـا لقـول الـسيـد مـحمـود احد
ــدنــيــ في قــضــاء الــنــاشــطــ ا
ـنــطـقـة الــغـربـيـة الـرطــبـة : "في ا
والــرطــبـة عــلى وجه اخلــصـوص
تــعـاني من اهــمـال شــديـد من قـبل
اجلـــــانـب احلــــكـــــومي ســـــواء في
خـــدمـــات الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيــة او
اخلــدمــات االجــتـمــاعــيــة ولــكـون
كيلو نطقة تـبعد اكثر من (360©  ا
متراً عن مركـز احملافظة  –متمثال
بــقــضــاء الــرمــادي- ذلك االهــمــال
والـبــعــد اجلـغــرافي الــذي ال يـزال
شكـلة خلق حلقة من ضمن اطار ا
الــشــعــور بــالـتــمــيــيــز ونــوعـاً من
الـعــنـصــريـة اضــافـة الى مــرحـلـة
الــتــعـافي من حــرب داعش خــلـقت
نــــوع مـن الــــصـــراع اخلــــفـي بـــ
السكان االصلـي والسكان اجلدد
الــــقــــادمــــ من مــــنــــاطـق اخـــرى

لالستقرار".
اغــــلب الــــســــكــــان اجلــــدد هم من
كن منـاطق القـائم وقرى الـقائم 
اعـــتــبـــارهم نــازحـــ اذمــا قــرروا
الـعــودة الى مـنـاطــقـهم االصــلـيـة
يتـمركز الـسكـان اجلدد في منـطقة
تدعى " السكك" وهي منطقة فقيرة
نوعـا مـا وتـتـمـيز بـالـعـشـوائـيات
يستوطن قرى الرطبة حوالي (19
الف) نسـمة بـينـما مـا يقارب (21
الف) نـــــســــمـه وسط الـــــقــــضــــاء
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جـاالت تدعم عـمليـة بناء توعـية 
السالم والـسلم اجملـتمـعي في تلك
ـعـطيـات تـمثل ـنـطـقة كل هـذه ا ا
ارض خـصـبـة لـتـغـذيـة الـعـديد من
الـقـضـايا والـظـواهـر السـلـبـية في

نطقة. هذه ا
واخيرا كـما ذكرت لـيزا شيرك في
كتاب "استراتيجيات بناء السالم"
(الـسالم ال يـحدث فـجـأة بل يـبنى
عــنــدمــا يـــلــتــزم االفـــراد بــاقــصى
حـــــرصــــهم عـــــنــــد اتــــخــــاذ قــــرار
ــدى الــبــعــيـد الــتــخــطــيط عــلى ا
ويـكـون بنـاء السـالم استـراتـيجـيا
ـصـادر حـيـنــمـا تـتـعـاون جــمـيع ا
واجلـــهــات الـــعــامـــلــة واالســـبــاب
لتحـقيق اهداف عـدة والتعامل مع
ـدى البعيد قضايا مـتعددة على ا
وان عمـليـة السالم تـتجـاوز مجرد
انــهـــاء الـــصــراع الـــعـــنــيـف فــهي
تــســـعى الى ابـــعــد مـن ذلك وهــو
خـلق الـقــدرة عـلى تـرســيخ ثـقـافـة
الـــسـالم الـــعـــادل مـن خالل بـــنـــاء
الــقـدرات ويــتـطــلب بــنـاء الــقـدرة
الجل سالم عادل ان يـعرف الـناس
كيف يأخذون على عـاتقهم تشكيل
ثقـافـفـتـهم وكل مـعـالم مـجـتـمـعهم
ـؤسـسـات مـتــضـمـنـا الــهـيـاكـل وا
ــــنـــظـــمـــات الـــتـي تـــدعـــمـــهـــا وا
ويــتـضــمن بــنــاء الــقــدرات بـرامج
الـــتـــدريب والـــتـــطـــويــر وحتـــويل
ــــســـــار وتــــغـــــيــــيـــــر شــــــــــــكل ا
ؤسسات العسكرية للتركيز على ا
األمن اإلنـــــــســــــــاني والــــــــبـــــــحث
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كـذلك قـولـهـا: (تــدعم عـمـلـيـة بـنـاء
الـــــسالم تـــــنـــــمـــــيــــة الـــــعـالقــــات
ـختلف مستوياتهم: االجتماعية 
اي بــــ االفـــراد وضــــمن نــــطـــاق
الــعـائالت واجملــتـمــعــات احملـلــيـة
ـنــظـمـات واالعــمـال الـتــجـاريـة وا
واحلــــكـــــومـــــات ومع احلـــــركــــات
ــــؤســـــســــات الــــســـــيــــاســــيــــة وا
واالقـتصـادية والـدينـية والـثقـافية
كـذلك فـالعالقـات شـكل من اشـكال
ــال االجـتــمـاعي الــقـوة او رأس ا
وعـندمـا يتواصـل النـاس يشـكلون
يلـون للـتعاون العالقـات فأنـهم 

بإيجابية مع النزاع).

اهــــالي قــــضـــاء الــــرطـــبــــة وجـــد
الـنــاشـطــوم خالل الـســتـة اشــهـر

اضية; ان عدد القضايا التي  ا
رصــدهــا في الــقــضــاء هي ثــمــان
قــضـايـا ثالث من هــذه الـقـضـايـا
يضـطلع بـها نـساء: واحـدة منهن
هي نــازحــة مـن مــديــنــة انــبــاريـة
اخـرى ومسـتقـرة في وسط مديـنة
الرطبـة;  حتويل أمرأتـ منهن
الى الـقضـاء  وقـضيـة واحدة من
تهم بها هذه القضايا الثمانية; ا
شخص حتت سن العشرين 20. 
وفق لهـذة البـيانات قـام متـطوعو
الفريق بـأشراف النـاشط "محمود
عزيز " بأستـبيان في وسط مدينة
ئـة نـسبـة الـذكور الرطـبة 53 بـا
ــئــة نــســبــة ـشــاركـ و 47 بــا ا
ن شــــاركــــون فـي هـــذا األنــــاث 
ـئة منـهمن ب االستـبيان. 30 با
ـئة الــــعـمر25-18 عـاماً و10بـا
ئة ن هن ب 18-15) عام وبـا

. 60 هم فوق  25 عاماً
ن شــاركــوا ــئــة   18بــا
في هـذا االسـتـبـيـان قـالـوا
انــهم يــعــرفـون اشــخـاص
يــبــحـــثــون عن اخملــدرات!
ــئـة ) يـرون بـيــنـمـا (11بـا
الـــتـــفــكـك االســري ســـبـــبــا
لـــــلـــــضـــــلـــــوع في تـــــرويج
اوتـــــــــعــــــــاطـي اخملــــــــدرات
ــئــة)  يــرون رفــاق و(33بـــا
الــسـوء هـو الــسـبب واجته
ـئـة) الى رأي البـاق (23بـا
الــفــراغ وقــلــة وجــود امــاكن
تــدفـع الـفــئــات الى مـلء هـذا
ئة ) من الفراغ بينما (75با
شـارك في هـذا االستـبيان ا
راهـقـ هم االكـثر قـالـوا أن ا
اقـباال عـلى تـعـاطي اخملدرات
ــئــة) من بــيــنــمــا اكــد (21 بــا
ـشـاركـ عـلى انـتـشـارها في ا

دارس. ا
هـذه الــنـسب اثـارت قـلـقي حلـد
كـبـيـر ويعـتـبـر هذا االسـتـبـيان
االولي وغـيـر الرسـمي االول من
ــنــطــقــة ورغم نــوعه في هــذه ا
تـعـاون اجمللـس احمللي لـلـقـضاء
في الــتــعـامـل مع هـذه الــقــضــيـة
ومــنــاقـــشــتــهــا اال ان مـــشــكــلــة
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ل القار من تكـملتهـا سأحاول بقدر قـالة طويلـة وقد  أتمـنى أن ال تكون هذه ا
ستطاع أن أختصر إن أمكنني ذلك٠ ا

أوالً سأتـناول الـتظـاهرات الـشعـبيـة التي إنـطلـقت يوم 2019Ø10Ø1 في بـغداد
وإمتـدت إلى احملافظات اجلـنوبية الـشيعـية ماهي دالالتهـا ومَنْ يقف وراءها وما
ــنـدسـ فـيـهـا وأن هـنـالك أجـنـدات خـارجـيـة أُشـيع قـبل خـروجـهـا عن قـضـيـة ا
ـتظـاهرين حتـركهـا وتـقف خلـفهـا وكيف تـعامـلت احلـكومـة والقـوات األمنـية مع ا
الـسلـمـيـ الـعُـزَّلْ ومـاهي الـنتـائج الـتي أفـرزتـهـا هـذه الـتظـاهـرات الـشـعـبـية? ثم
رعـبة للسـلطة وأزالمـها وحواشيـها والتي انـطلقت يوم سأُعَرج عـلى التظـاهرات ا
وافق 2019Ø10Ø25 من وجهـة نـظر إسـتـشرافـيـة مبـنيـة عـلى بعض اجلـمعـة ا

تعلقة بالتظاهرات السابقة: عطيات ا ا
1- أن تـظاهـرات يوم 10Ø1 هي تظـاهرات شـعبـية شبـابيـة خالـصة التـنتمي إلى
ناطق الشيعية في أي جهة سياسية أو حزبية أو كتلوية قام بها وأججها شباب ا
ـناطق اجلنـوبية الشـيعية ضـد احلكومة الـفاسدة الـشيعيـة التي حتكمت بغداد وا
صـير العراق وعاثت فيه فساداً وإلتحق بهم بعض من نسيج اجملتمع العراقي

فأصبحت تمثل الوحدة العراقية بأبهى صورها٠
ـليـشيات حـكومـة أحزاب األسالم الـسيـاسي وا 2- واجهـتها احلـكومـة الشـيعـية
لثم والقناصة الذين ندسـ وا بقـمعٍ قلَ نظيره في التأريخ احلديث من خالل ا
ـتـظــاهـرين الـعُـزَّل صـوبـوا بــنـادقـهم وبــالـرصـاص احلي عـلـى رؤوس وصـدور ا
فــحــصــدوا أرواح مـايــقــارب من ١٥٧ شــهــيـدا وأكــثــر من ســتـة آالف جــريح من
ة شروعة في حياةٍ حرة كر الشبـاب الفقراء الذين خرجوا للـمطالبة بحقوقـهم ا
يـلـيـشـيات واألسالم ـلـكـون حتـى قوتَ يـومـهم  فـتـصدت لـهم حـكـومـة ا وهم ال 
ـنـاسبـة فأن الـسيـاسي فـقتـلتـهم شـرَ قتـلـة فيـتمـت أطفـالهم وثـكـلت عوائـلـهم  وبا
ن الـقتـلـة يتـبجـحـون بتـرديد مـقـولة الـصحـابي اجلـليل أبي ذر الـغـفاري (عـجبتُ 

٠( اليجد قوت يومه واليخرج شاهراً سيفه بوجه احلاكم
3 - قبل خـروج التظـاهرات أشاعتْ أغـلب اجلهات بـأن هذه التـظاهرات مـشبوهة
ـصدر  ولـكـنهـا أثـبتت بـأنـهـا أنظف وأشـرف وأكـبر تـظـاهرة عـراقـية ومـجهـولـة ا
شبابـية مـنذ سقـوط النـظام البـائد وحـتى اآلن نظمـها الـشباب الـذي اليفـقد سوى
أغالله واليـائس من وعود السـلطة الـكاذبة فـواجهوا الـرصاص بصـدور عارية إال
ـان بـقضـيـتهم الـعـادلة وهي الـكـرامة ولـقـمة الـعـيش وعـدم اخلنـوع والذل من األ

صير البلد٠ تحكمون  الذي مارسه شذاذ اآلفاق وقطاع الطرق ا
تظاهرين بآلية احلفاظ 4- أرعبت التـظاهرات السلطة الغاشمة التي تعاملت مع ا
دنـيـة الـعصـريـة الـتي تتـعـامل عـلى أساس نـطق الـدولـة ا عـلى الـسلـطـة ولـيس 
واطـن لهـم حقوق وعـليهم واجـبات وأنهم سـواسية واطـنة وأن الوطن جلـميع ا ا
ـنـيـهم بـوعـود كـاذبـة غـيـر قـابـلة في هـذا نـعم أرعـبـتـهم فـجعـلت رئـيـس الوزراء 
التـطبـيق كذلـك رئيس مـجلس الـنـواب الذي جتـاوز صالحيـته الـدستـورية بـوعودٍ
ـتـظــاهـرين عـنـدمـا إلـتـقى كـاذبــة أيـضـاً لـتـمـيـيع الـتــظـاهـرات ودق األسـفـ بـ ا

تظاهرين ثلون ا بأشخاص ال
5- اللـجـنـة الـوزاريـة الـتـحقـيـقـيـة أثـبـتت من خالل تـقـريرهـا الـبـائس بـأنـهـا جلـنة
حكومـية مـضلـلة قـلبت احلـقائق ولـذلك زادت الطـ بلـة بدالً من تـشخـيص القـتلة

هم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم العادل وتقد
ثانياً:-

ـصـادف  2019Ø10 Ø25 وهي إمــتـداد انـطــلـقـت الـتــظـاهــرات يـوم اجلــمـعــة ا
لـلمـظاهـرات السـابـقة وقـد تهـيأتْ لـها الـسـلطـة الغـاشمـة ولـكنـها ال تـستـطيع أن
ي فهي قـد أعطت تـفعل مـثل فـعلـتـها الـسابـقة بـسـبب اإلستـنـكار والـضغط الـعـا
ـجرد عـبور ـتظـاهـرين ولكن أنـا أرى أنه  لـقـوات حفظ الـنـظام عـصيـاً حلـمايـة ا

نـطقة اخلضراء تـظاهرين جسـر اجلمهوريـة ووصولهم إلى ا ا
سـتـصـدر األوامـر لقـوات خـاصـة تابـعـة جلـهات سـلـطـوية
ـتــظـاهـرين  وهـنـا مـعـلــومـة الـتـوجه والــدعم لـضـرب ا
ستـحدث األنعـطافة أمـا مزيد من الـقتل أو هروب رموز
الـسـلــطـة وحـواشـيــهم وتـدخل اجلـيش بــشـكل مـبـاشـر

تظاهرين كما حصل في مصر٠ حلماية ا
أتمـنى الـسالمة والـنـصر لـلـمتـظـاهرين واخلـزي والـعار

واخلذالن للسلطة الغاشمة٠

بـعـد حتــريـر االنـبـار من نــكـبـتـهـا
الـتي دامت حـوالي ثالث سـنـوات
 عــاش فــيــهـا االنــبــاريــونــبـوجه
اخلــصــوص من ازمــات مـتــعـددة
ابـــتــداءًا مـن الــنـــزوح وانــتـــهــاءًا
بــــتــــجـــارة الــــبــــشــــر. وال شك ان
ـــنــاطق الـــغــربــيـــة واحلــدوديــة ا
حتــررت مـــتــأخــرة عـن االقــضــيــة
االخـرى الـقـريـبـة عن بـغـداد وذلك
بحكم مواقعهـا اجلغرافية اضافة
الى الــتــأثـــيــرات الــلــوجـــســتــيــة
ـنـاطـقـيـة فـاالقـضـيـة الـغـربـية وا
واحلدوديـة مثل "الـرطبـة والقائم"
هـي مـــدن حتـــيط بـــهـــا صـــحـــراء
ليئة نطقة الغربـية الواسعه وا ا
بالوديان والتالل الـتي تعتبر الى
ـنـاطق اخلـطـرة يــومـنـا هـذا من ا

وغير األمنة نوعا ما.
عـــانـت اغـــلب الـــعـــوائـل في تـــلك
ـنـاطق (الـعوائـل الفـقـيـرة بوجه ا
اخلصوص) من استغالل وغسيل
لـلـدمـاغ بـشـكـل كـبـيـر مـسـتـغـلـ
بعض الـفجوات والـتأثـيرات على
وتــر الـــشــخــصـــيــة والــنـــفــســيــة
لألشــخـاص الـذين شـكـلـوا جـيش
ـال من اهم داعش فــالـسـلــطـة وا
الـــعـــوامـل الـــتي ادّت الى وجـــود
عنـاصـر شابـة حتت رايات داعش
ناطق االخرى نطقة وا في تلك ا
ووجود عناصـر شابة في صفوف
جيوشـها احد مطـارق القوة التي
تـــمـــتع بـــهـــا داعش اضـــافـــة الى
مـــوارد اخـــرى وتــــشـــيــــر اغـــلب
الـتقـاريـر الدولـيـة; ان تمـويل هذا
اجليش (داعش الـدولة كـما يؤمن
عـــنـــاصــــرهـــا) كـــان مـن تـــهـــريب
الـــثــــروات انــــتــــهــــاء بــــتــــجـــارة

ـمـنـوعـات واالعــضـاء الـبـشـريـة ا
ـــورد االســاسي وهــو نـــاايك عن ا
سـروقة (التي بيع النـفط واالثار ا
صادرتها داعش) من مناطق اثرية
مستغـل الدافع الديـني والعقيدة

التي يؤمن بها ويتبعها.
WŠ“U½ qz«uŽ

ــــنــــاطق من رغـم حتــــريـــر هــــذه ا
مــــطــــرقــــة داعش وعــــودة اغــــلب
الــعـوائـل الـنــازحــة الى ســكــنـاهم
االصــلـي اال إن اثـــار مــا مـــرت به
ـــــارس ـــــنــــــاطـق ال زال  هــــــذه ا
طـغـيانـة بـشكل او اخـر عـلى افراد
ـناطـق; فهـنـاك جـرائم بحق هـذه ا
االنـســايــة الزلت تــمـارس فـي تـلك
ـــنــاطق وعـــلى نــفس الـــوتــيــرة ا
ـنطقـة اثر كبـير جدا وجلغـرافية ا
في توسع او تأطير هذه القضايا
لـلـنـاشـطـ تـأثـيـر بـالغ ايـضـا في
رصـد ومـتـابـعـة هـذه الـقـضـايا من
خـالل اثـــارتــــهــــا لــــلــــرأي الــــعـــام
والــسـعـي لـتــحــقق من حــجم تــلك
الــقـضــايــا والــعــمل من خالل دفع
السـلطـات الى التحـقيق ومـعاجلة
اي قــضــيــة مـن شــأنــهــا ان تــمس
. ومن هذه ـواطـنـ حـقوق وامن ا
الــقـــضــايــا الــتـي  رصــدهــا هي
قــضـيــة جتـارة اخملــدرات اضـافـة
لـلــمـروجـ الــذين يـشـكــلـون احـد
ــكن اخلــيـوط الــتي مـن خاللــهـا 
نتـج ان ارادت السلطات تتبع ا

ذلك.
من خالل لـقـاءات وتـنـسـيـقـات ب
اعـضـاء ناشـطـ من فـريق رسـالة
سـالم الــتـــطـــوعي فـي مــحـــافـــظــة
االنــبـار واجملــلس احملـلي لــقـضـاء
الـــرطــبـــة ومن خالل الـــعـــديــد من
ـيدانـيـة واللـقاءات مع الـزيارات ا

ستحصلة وحسب االحصائيـات ا
من قــبل مــتــطــوعي فــريـق رســالـة
سالم في قــضــاء الــرطــبــة هــنــاك
اكـثر من ( 18الف) طـالب وطـالـبة
ضــمن (62)  مـــدرســة في مـــجــمل
الـقــضــاء وقـراه اعــداديــة واحـدة
(1) لـلـبـنـات ومـدرسـتان (2) فقط
تـوسطـة صفر لـلبنـات للـمرحـلة ا
هو عـدد الثـانويات لـلبـنات وفقط
(3)  روضــات في مـجـمـل الـقـضـاء
وقـراه بـيـنـمــا يـبـلغ عـدد الـكـوادر
التدريسية (330) معلماً و (170)
مــدرسـاً فـقط تـخــيل هـذا الـكم من
االزدحـام الــطالبي بال اي وسـيـلـة
تـعـبيـرية او تـرفـيهـية تـخـلق بيـئة
سـلـيمـة لـعقل الـطـلبـة ان الـتركـيز
عـلى الـدروس االسـاسـية الـعـلـمـية
واالدبــــيــــة جتــــعـل الــــطالب حتت
ضغوط نفسـية خصوصا مع هذا
ـدرسـ مـقـارنة الـكم الـقـلـيل من ا
بــعـــدد الـــطالب كل هـــذا ادى الى
نفـور الطلـبة وعدم تـقبلهـم للمواد
ـطلوب حتت سـتوى ا العـلمـية بـا
ـــعـــلـــومـــات هـــذا الـــضـــغط من ا
اضـــافــــة الى عــــدم تـــوفــــر فـــرص
تشاركية لهؤالء الطلبة تسمح لهم
مـن الـــــتـــــعـــــرف عــــــلى زمـالئـــــهم
ومـحاولـة تقـبل الـطالب اجلدد من
خــــارج الـــقـــضـــاء او من الـــقـــرى
اضـافـة خللق بـيئـة خـاليـة تـقريـبا
من االرشــاد او اي حـلـقـات نـقـاش
تفتح امام الطلبة البداء ارائهم او
مـــــقــــتــــرحــــاتـــــهم او اي فــــرصــــة
الشـراكهم في بـنـاء عمـليـة تربـوية
مــتــكـــامــلـــة ابــتــداءا مـن الــطــالب
وانــتـــهــاءا بـــاالســـاتــذه والـــكــادر
اإلداري; فــتـــلك الــفــجـــوات تــمــثل
اســبـــاب تــراكــمـــيــة لــلـــعــديــد من
الـــقــضـــايـــا بــ فـــئــة الـــصـــبــيه
ـــراهـــقــ والـــشـــبـــاب وحــسب ا
التقييم اخلاص بالفريق بالتعاون
مع اجملــلس احملـــلي لــلــقــضــاء ال
تـوجـد اي مـنـظـمـة او مـؤسـسة او
اي جـهـة دولـيـة او مـحـلـيـة عـامـلة
فـي مــــــجـــــال بــــــنـــــاء الــــــسالم او
الــتـعــايش الــسـلــمي او الــتـمــكـ
االجـتــمـاعي وهــذا يـخـلـق حـاجـة
لـوجــود نـشــاطــات تـدعم الــتـرابط
االجــتـــمــاعـي اضــافـــة جلــلـــســات
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عـتقد ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا  فـا ـقام ا يـقيـناً أن األنـظار تـشخص في كل جـللٍ 
وجعة ينتـظر التشخيص والعالج  والباغظ يقف مترقـباً متأزماً يخاف الضربة ا
ا خـطط أو اسهم  وب هذا وذاك مـراقب نصّبَ نفسه قيـماً على شؤون األمة 
فراح يـنظّر عن فراغ بـلحاظ أنه غيـر قادر على إدارة شأن نـفسه فهل له التـنظير
بـشـأن وطن  بل لم يـقف عنـد حـد التـنـظـير ولـكن انـتقل إلـى توجـيه سـهام الـنـقد
للـكبير احلامي  مرة عن جهل واتباع دون بصـيرة للمأزوم  وأخرى لشراء قلمه
الذي يـسيـل لكل دافع مـشتـرٍ  . دون نقـاش أو شك أن الـداخل العـراقي بأطـيافه
ا ومـكـونـاته وألـوانه ومـسـتويـات الـقـرار فـيه   واخلـارج األجـنـبي يـقف مـتـرقـبـاً 
رجعية العليا عـلى لسان متوليها في خطـبة اجلمعة  بلحاظ أن هذا ستنـطق به ا
ؤمـن بحـكمـة احلـامي  بل هو ـتـخذ الـقـرار والشـعب ا الـقـول هو خـارطـة طريق 
ا ستـؤول اليه األمور إذ أثبت تـاريخ التجربـة صدقية الرأي مؤشـر لدى اخلارج 
ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا دويـة التي أنّـبت فيـها ا والـتزام الـداخل . وبعـد اخلـطبـة ا
متـخذ الـقرار واتـهمـته كمـا السـلف بالـتقـصيـر في اتخـاذ اإلجراءات اإلصالحـية
الـتي تـطلع لـهـا الـشـعب  والـدعوات الـشـعـبـية لـتـظـاهـرات حددت لـهـا اخلـامـسة
والـعـشـرين من تــشـرين اول مـوعـداً مـسـبـقـاً  ال تــقـبل اال بـإصالحـات مـحـوريـة
رجعيـة الدينية لعـليا بخطبة  جذرية ال هـامشية شكلـية كما التجـربة  . خرجت ا
شـكلة لم أوقفت نـبض احليـاة في الشارع الـعراقي  بيـنت فيـها أن عالج ألس ا
تتـخذه احلكومة حتى اآلن  فالفساد أفـة والفاسد مرض عضال ال يرجى شفاءه
اال استـئصـاال  وإال جاء عـلى البالد والـعبـاد  واحلكومـة حتى الـيوم لم تالمس
تظـاهرين والدفاع عنهم وحثتهم على رض . ودعت الـقوات األمنية إلى حماية ا ا
عـدم اسـتــخـدام الـقــوة  فـهم من الــشـعب والى الـشــعب ومـا وجــدوا اال بـقـصـد
ـتظـاهرين بـعدم قـابل طالـبت ا ـساس بـهم . وبـا حـمايـتـهم وخدمـتهم ال قـتـلهم وا
االعتـداء عـلى احلامي  فـرجل األمن أمـا أخ للـمتـظـاهرين أو أبن أو أب  مـذكّرة
ـتظـاهـر بالـتضـحـيات اجلـسام الـتي قـدمتـها الـقوات األمـنـية وهي تـقاتل داعش ا
واإلرهاب  حـتى ملئت االجساد الطـاهرة أرض العراق  وراحت صورهم تملىء
ـــقــار  فــرجـل األمن حــصن الـــوطن وحــامـي الــشــعب  اجلـــدران واألعــمــدة وا
واستـخدام القوة فـي مواجهته يـعني استـخدام السالح في مـواجهة الـشعب فهو
رجعية الدينية العليا في من الشـعب وإلى الشعب ومن أجل الشعب . وأشكلت ا
خطـبـتـها عـلى تـقـرير الـلـجنـة الـتـحقـيـقـية مـوضـحـة عدم دقـته طـالـبة إيـكـال األمر
وضوعيـة باجملزرة التي وقعت قبل أسابيع قليلة خلت للقـضاء ليجري حتقيقاته ا
ـتـظاهـرين  وشـخّصت أن الـتـميـيـز الطـبـقي ب احلـاكم واحملـكوم في مـواجـهة ا
بـيت الـداء وفي أزالـتـه تـضـمـيـد لــبـعض اجلـراحـات الــتي أفـقـدت الـشــعب الـثـقـة
رتبات للدرجات العليا باحلاكم  داعية إلى إلغاء االمتيازات الفارقية وتخفيض ا
ـهـنـية فـي إسنـاد الـوظـائف وعلى ـعـايـير ا والـسلـطـويـة  كـما حـثت عـلى اتـباع ا
أسـاس الـكـفـاءة والـقـدرة والـقـابـلـيـة  فــاحلـيـد عن هـذه االعـتـبـارات اثـقل الـدولـة
ا عـمق أزمة الثقـة الشعبية هنـية القادرة   بكوادر عـائلية حلت مـحل الكوادر ا
ـأزوم راح يـنـهــال نـقـداً وتـقـريــحـاً وجتـريـحـاً في بـولي األمـر . والـالفت أن قـلم ا
اإلعالم وعلى وسـائل التـواصل االجتـماعي مـا أن خُتـمت اخلطـبة مـتطاوالً أنه لم
ا قـيل  ولـيس في اخلـطـبـة اجلـديدة  وأفـئـدت الـشـعب الـغاضب يـتـوقع أكـثـر 
قـام نتساءل هل كان هوت لـغير ذلك وعقوله تـطلعت للمـزيد اجلذري . وفي هذا ا
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا سـتـدعـو الشـعب إلـى االعـتداء عـلى احلـاقد يـتـوقع أن ا
الـقــوات األمـنـيــة ? أم تـدعـو الــقـوات األمـنــيـة لـتـوجــيه فـوهــات بـنـادقــهـا لـصـدور
تظاهرين رجعية الدينـية ستحث ا ريض يوهـمه أن ا تـظاهرين ? أم راح عقله ا ا
على حـرق األموال العامـة واخلاصة وتـدعوهم للسـلب والنهب والـئتالف والقتل 
رجـعـية الـديـنيـة الـعلـيـا ستـسـكت على تـقـرير راحت األقالم ـوجَه أن ا أم تـوقع ا
ـريض سـول له أن تـنـقـد مـخـرجـاته والـعـقـول تـرفض مـا جاء فـيـه ? أم أن عقـله ا
رجـعية ستتجاهل اإلشارة جلذر اخلراب  وأس الهدم ومبنى التراجع والتذمر ا

والتظاهر ? 
ــعـايــيـر ــا جــال في خـاطــره أن تــضـخم ارث األســر والــعـائالت واعــتـمــاد ا ور
نـاصب والتـعييـنات سـيغـيب عن تشـخيص الـذائد الذي الشخـصيـة في إسنـاد ا
ـنـدس  لـم تُـعـلـمّك وثـق الـعـقل بـصــدقـيـته والــعـواطف بـأبــويـته ? عـجــيب أمـرك ا
واقف  ولم جتلِ الـوسطية الغشاوة عن بصيرتك  التـجربة  ولم تُطّهر نفسك  ا
ولم يخـجلك التاريخ احلافل في حده األدنى مذ زال الدكتاتور  وتفشت الطائفية

رض مـرض النـفس  والغـشاوة عـتمت وتمـكن اإلرهاب . لـكـنمـا ا
ـارسـة  ويــقـيـنـاً أن الـقــلب  واالنـحـراف ســلـوك وطـبـع و
ــواقــفه واخلـالــد في ذاكـرة ــقـامه والــكـبــيـر  الـســامي 
ــتــقــول الالهث وراء الــوطن لن تــضــيــيــره تـــخــرصــات ا
نكوب وج على مـ سفينة ا تطلع لركوب ا األجنـدات  ا
(فأمـا الزبد فيذهب جفاءً وأما مـا ينفع الناس فيمكث في

األرض) .
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والــقـدرة عـلى إشــراك الـنـاس حـول

العمل الهادف. 
وأظـهــرت األبـحــاث أيـضــا ضـرورة
ـــعــنى أن "حـــكــمـــة اجلــمـــاهـــيــر" 
اجلـماعـات قد تـتـخذ قـرارات أفضل

من األفراد.
نـتـيـجـة لـذلك يـجب عـلى الـقادة أن
يسخروا بشــــــــــكل متزايد معارف

نظمة بأكملها.  وطاقة فرقهم وا
ويـــقـــول أيـــوانــيـس يـــوانـــو وهــو
أســـتـــاذ مـــشــارك فـي كــلـــيـــة لـــنــدن
لألعـــمــال واســـتــراتـــيــجـــيــة ريــادة
هم لـلغـاية أن يـتخذ األعمـال: "من ا
الــقــادة قــرارات اسـتــراتــيــجــيـة من
خـالل الـنــظــر بــعــنــايـة فـي مـطــالب
ــصــلــحــة" وتــوقــعــات أصــحـــاب ا
ـــعــــنى آخـــر تـــتــــطـــلب األوقـــات
احلــالـيــة كالً من الــوعي الــســيـاقي

ومهارات قيادة النظام من القادة.
ويسلط التـقرير الضـوء على أهمية
اجلــــمـع بــــوضـــــوح من أعـــــلى إلى
بادرات من القاعدة إلى أسفل مع ا

القمة. 
اجلــانب األول من الــقـيــادة اجلـيـدة
هو القدرة على التطوير والتواصل
وتـنفـيذ اجتـاه اسـتراتـيجي واضح
مـن األعــــلى. اجلــــانب الــــثــــاني من
الــقــيـادة اجلــيــدة هـو الــقــدرة عـلى
ـســاهـمــات من أسـفل إلى تـمــكـ ا
أســــفـل لــــتـــــنــــاسب هـــــذا االجتــــاه
االستراتيجي من أعلى إلى أسفل. 
وتقع عـلى عاتق الـقيـادة مسـؤولية
تـهـيـئة الـظـروف والـثـقـافـة لـتـمـك
ــسـاهــمـة في األهـداف الـنـاس من ا

نظمة. العامة أينما كانوا في ا
ــــلـــتـــزمـــون ـــوظـــفـــون ا ويــــؤدي ا
ــتــحــمــســون دورا أســاسـيًــا في وا
ــكن تـعــزيـز جنـاح أي مــؤســسـة. 
ذلك مـن خـالل الــــــــتــــــــأكـــــــــد من أن
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دراء الـتنـفيـذي يـصف كثـيـر من ا
الـعـمل في مـنـظـمـاتـهم بـأنه طـوفان
مربك وسـاحق ومجـزأ وغيـر منظم
ولـكن ذلك وفــقـا لـتـقــريـر صـادر من
ي يثبت أن منـتدى االقـتصـاد العـا
ــرحـلــة تـطـور ـر  عـالـم األعـمــال 
ســــريــــعــــة لــــيس مـن الــــســــهــــولـــة
دراء مواكبتها. وقال التقرير إن "ا
الــتــنـفــيــذيـ يــدركـون أهــمــيـة ذلك
خـصـوصا الـبـقـاء مـتـيـقـظـ بـشأن
الـــتـــغــيـــر الـــســـريع الـــذي تــمـــر به

األعمال حاليا".
ـــســـتــقـــاة من وبــنـــاء عـــلى اآلراء ا
البـاحـثـ في كـلـيـة لـنـدن لألعـمال
فــإن عـالم األعــمــال حـالــيـا يــتـرابط
ويـتغيـر بسـرعة وبـالتـالي يتوجب
على الـقادة أن يـكونوا أكـثر فاعـلية
عــــنـــد الـــتـــعـــامل مـع فـــرق الـــعـــمل
ـا ــصـلــحـة األوسع  وأصـحـاب ا
يـوفر لهم الـوقت للـتفكـير والـفضاء
اآلمن لـلـتجـربـة بشـكل جـيد وتـقد

وجهات نظر فريدة من نوعها. 
وقــدم الــبــاحــثـون فـي كــلــيــة لــنـدن
لألعـمال ثالثـة أفكـار محـددة للـقادة
لــيــكـونــوا أكــثـر جنــاحــا في خـضم
الـــتــحـــوالت الـــواســعـــة في الـــقــرن

احلادي والعشرين.
ساعد في السلوك ويقول األستاذ ا
الــتـنــظـيـمي بــكـلــيـة لـنــدن لألعـمـال
تــامي إريــكــســون إن احلــاجــة إلى
مـــقـــاربــــات جـــديـــدة لـــلــــتـــصـــمـــيم
الـتـنـظـيـمي والقـيـادة في االقـتـصاد
عـرفة حتـتاج احلـالي القـائم عـلى ا
إلى تطوير الوعي وقـيادة التنظيم.
لقد أصبح النجـاح مرتبطا ارتباطا
ـنظـمـات على رعـاية وثـيقـا بـقدرة ا
ـبـتكـرة والـتعـاونـية السـلـوكيـات ا
واالنــفــتــاح عــلى األفــكــار اجلــديـدة
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ــكــنــهم ــوظــفــ يــشــعــرون أنه  ا
الــتـعــبـيـر عـن أنـفـســهم في عــمـلـهم
وجتـريـبـهم وتــعـلم أشـيـاء جـديـدة
إضـافة إلى شـعورهم بـقيـمة الـعمل
وأهــدافـه. وتــتــمــثل إحــدى الــطــرق
ـلـموسـة لـتـحـقـيق ذلك فـي إنـشاء ا
مــنـاطـق آمـنــة جتـريــبـيــة لـلــسـمـاح
ـــرحـــة والـــتـــرابط بـــالـــتـــفـــاعالت ا

االجتماعي.
ويـقـول دان كــابل أسـتـاذ الــسـلـوك
الـتنظـيمي بـكليـة لنـدن لألعمال إن
نـاطق اآلمـنـة الـتـجريـبـيـة تـخلق "ا
دوافع جـوهريـة وهي أقـوى بـكثـير
من الـدوافع اخلـارجيـة ألنهـا تـطلق

العنان لإلبداع.
مع وضع هـذه األسئـلة والـتحـديات
ــــنـــــتــــدى فـي االعــــتـــــبــــار طـــــور ا
ـي مــــنــــصـــة االقــــتــــصــــادي الــــعـــا

االستخبارات االستراتيجية. 
وقــــال إن خــــرائط الــــتــــحــــويل هي
جـــوهــر الـــنــظــام األســـاسي حــيث
تـوفــر الـقـدرة عــلى إنـشـاء خــريـطـة
تـفـاعـلـيـة مـخـصصـة وتـطـبق رؤى
ــعـيــنــة عـلى األولــويـات اخلــبـراء ا
االســــــتـــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة احملــــــددة

 . للمستخدم
وتفتح اخلرائط الـسبل للقادة لدعم
فـرقـهم في الـعـمـل مـعـا وذلك لـفـهم
الـــــســــيـــــاق اخلــــاص بــــتـــــطــــويــــر
أولــــويـــاتــــهم االســــتـــراتــــيـــجــــيـــة
عـقدة ـشكـالت ا والـتواصل حـول ا
ــكن لــلــقــادة بــطـــريــقــة مــرئــيـــة.و
االســــتـــــفـــــادة من اخلـــــرائط إلبالغ
وجـــهــات نـــظــرهـم اخلــاصـــة وتــلك
اخلاصة بفرقـهم إضافة إلى توفير
مــســاحــة لالســتـكــشــاف اجلــمـاعي

واحملادثات االستراتيجية. 
ـنـتـدى االقـتـصادي وتـعـد خـرائـط ا
ـــثـــيـــرة ي إحـــدى الـــطـــرق ا الـــعـــا
لالهــتــمـام لــبــدء بـعـض الـتــحـوالت
الـــتي  تـــنــاولـــهـــا أعاله وإعــادة
الـتــفــكــيـر في طــريــقــة عـمل فــرقــنـا
نظـمات إلى القرن احلادي وجلب ا

والعشرين.
ويــحــدد اخلـــبــراء ثــمـــاني صــفــات
يـــجب تـــوفـــرهـــا في قـــائـــد الــعـــمل
ـثالي وهـي االنفـتاح عـلى اجلـديد ا
والـتـوازن الـعاطـفي ومـعـرفـة الذات
والـذكـاء االجــتـمـاعـي في الـعالقـات
ومعرفة الـتعبيـر واإلفصاح وتقد
اآلراء الــــــتـي تـــــــلــــــخـص مـــــــواقف
الــعــامــلــ ووضع أهــداف مــحـددة
جــيــداً واجلــديــة واالحــتــرافـيــة في

العمل

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6489-6490 Saturday-Sunday 26-27/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6489 -6490 السبت - االحد 28 من صفر 1441 هـ 26-27 من تشرين األول (اكتوبر) 2019 م

غالف الكتاب


