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ـنـاصب وأيــة مـنـاصب ? ألـيس من يـتــصـارعـون عـلى من يــكـسب ا
ـنجم سـوف يكرّسه خلـدمة الـبلد أم يـتخذه وسـيلة يـطمح إلستالم ا
ـنـاصب ـسـؤولـ وأصـحـاب ا لـكي يـزيـد من ثـرائه وإبـتـزازه لـكل ا
احلسـاسة من أجل ارضـاء خـدماته الـلـوجسـتيـة من حـمايـات وفلل
وبـنــاء ثـروة بـشــريـة تـخــدمه في كل نــائـبـة الى مــوسم االنـتــخـابـات
القـادمة ثم يقـطف ثمارهـا?.. والذي يزيـد من هذه االموال والـنفقات
يستـخدمه في خارج الـعراق لنفس الـغرض من شراء أمالك وكذلك
شــراء االعـالم الــرخــيص لــتــنــشــيـط الــدعــايــة أو اســكــات االلــسن

وأإلعالم الذي يتعامل مع القضية العراقية ..
ـناصب في بـلدي جتـارة تُشـتَرى وتُـباع لألحـزاب التي وأصـبحت ا
تُسـيطـر على الـسلـطة او الـتي تسـيطـر ميـليـشيـاتهـا على الـشارع 
وأألدهى انه هنـاك مزادات عـلـنيـة ولـكنـها حتت الـكـواليس اخلـاصة
ـنصب هل هـو خدمي أم نـاصب وحسـب مسـتوى ودرجـة ا لـبـيع ا
جتـاري او مـالي او صــنـاعي? ... فـلـكل صــنف من هـذه األصـنـاف
ـديــر الــعــام سـعــر آخــر وحــسب الـوزارة لــلـوكــيل ســعــر وا ســعــر
ومــســتــواهــا ومــواردهــا والمــانع مـن هــذه األســعــار والــتــصــنــيف
ـــــــــعـيّن ذا خـبـرة او كـفاءة ـسـتـلم أو ا واحلـصص إذا كــــــــان ا
ـشتري جـاهالً وأمياً أو كن ان يـطور ويخــــدم .. ولكن إذا كان ا
ن أشــتـروا الـشـهـادات الــعـلـيـا من (ســوق مـريـدي) ولـيس له أي
خـبـرة فـهـذه الـكـارثـة وهـو مـايـحـدث أمس والــــــيـوم وهـذه مـصـيـبة
ألن فــادحـة سـوف تـوصـل الـعـراق الى كـارثــة اقـتـصــاديــة بـاهـظـة 
ـتــبـادلــة ســتــــــــؤدي الى هالك مــوازنـــــــــات الــعـراقــيـة ـنــافع ا ا

الية . وموارده ا
ــنــتــفض يــصـرون عــلـى رفـضــهم لــكل وهــذا مــا جــعل الــشــبــاب ا
مرشـحي األحزاب كونـهم يخـدمون مصـالح ومنافع احـزابهم وليس
مـصـلـحـة الــشـعب ومـنـذ عـام 2003 والى يـومــنـا هـذا لم جنـد اي
واطن كَثُر حكـومة من احلكومـات تسير في طـريق خدمة الـوطن وا
ــصــالح فــقـــره وزادت هــمــومه واســـتــشــرى الــفـــقــر والــفــســـاد وا
الـشــخـصــيـة والـطــائـفــيـة في كل مــفـاصل احلــيـاة وتــدني الـوضع
ـنـظـومـة األخـالقـيـة وإنـتـشـرت ـا أدّى الى إنـهــيـار ا االقــتـصـادي 
اخملـدرات بـكـل أصـنـافـهـا والـسـرقـة واخلـطف واغـتـيـال الـنـاشـطـ
واالعالمـيـ هــنـا سـيـتــحـقق هـدفـهـم إفـسـاد جـيل الــشـبـاب ولـكن
ا كـان مخططاً ضدهم ومن هذا جتدهم اليوم الشباب كانوا واع 
في سـاحات الـتظـاهرات بـكل احملافـظات رافـض الـتسـلط احلزبي

الطائفي. 
هذا اجلـيل من الـشبـاب الـذي شَعَـر وتـعـلّم خطـورة الـوضع احلالي
وضـيـاع مـسـتـقـبل األجـيـال الـقـادمـة وهم الـذين يـضـحّـون من أجل
عــراق حـر مـســتـقل ومــزدهـر ال تـابع لــهـذه اجلـارة او تــلك .. لـهـذا
عـاهد واالعـداديات صدحت حـناجـرهم وسانـدهم طلـبـة الكـليـات وا
شروعة لذا هم يـبحثون ويناضلون من اجل ان يكون طالب ا بكل ا
للشـباب دور قـيادي مـثقف واعي  مـتسـلح بالـعلم والـثقـافة والـعلوم

لقيادة البلد ..
لننتبه ولنع كلنا وإذا بقيَ احلال على ماهو عليه اليوم فسوف نرى
غـداً عـراقاً مـفـكـكـاً بال قـيم وال مـبـاد وال مـسـتـقبل
ويــتـــســاقط تــأريــخه ومــجــده كــأوراق اخلــريف
وت سـلـفـاً مـسـتقـبـله وهــــــذا مـا ال يـريدوه و
شـبــاب الـعـراق فـهـم يـريـدون الـعــراق كـنـخـيل
الـبـصرة شـامخـاً قـوياً لـيعـبـروا به الى شاطئ

العزة والكرامة واجملد.

{ الـريـاض- (أ ف ب) : دخـلـت الـشـابة
ــا مـقــهى في الــريـاض الــســعـوديــة ر
وتـفـحصت وجـوه رواده ملـيّا... أدركت
أن أحــدا ال يــعــرفــهـا فــبــدأت بــتــدخـ
سـجائرها االلكترونـية علنا. ورغم أنها
ـمـارسـة "حـريـتـهـا" اجلـديدة سـعـيـدة 
هـذه لكنها ال تـزال تفعل ذلك بعيدا عن

أع أسرتها.
وظفة ا وهو اسم مستعار  وتـقول ر
فـي شـركــة خــاصــة في وسـط الــريـاض
عـمرها 27 عـاما "تدخيني عـلنا مرتبط
كـتـسبـة أخـيرا في ـمـارسة حـريـتي ا
اجملـتمع. أشـعر أنـني حرة وسـعيدة أن

لدي اخليار".
وبـــات تـــدخــ الـــنـــســـاء لــلـــشـــيـــشــة
والـسـجائـر مـشهـدا مـألوفـا ومـسمـوحا
بـه في كــثــيـــر من األمــاكن الـــعــامــة في
مكن الـسعوديـة وهو أمر لم يـكن من ا
ا تـخيـله قبل أشهـر قليـلة.وتتـخوف ر
الــتـي تــدخّن ألربع ســاعــات عــلى األقل

يـــومــــيـــا أن يـــفـــتــــضح أمـــرهـــا أمـــام
عــائـلـتــهـا.وتـقــول الـشـابــة الـتي كـانت
تـرتـدي عـبـاءة سـوداء مـطـرزة بـخـيوط
وكـرات ذهبية اللـون تتماشى مع غطاء
رأســـهــا الــرمـــلي "لن أقــول لـــهم إنــهــا
حـريـتي النـهم لن يـفـهمـوا أن الـتـدخ

حرية للنساء مثل الرجال".
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ـمـلـكـة تـغيـيـرات اجـتـمـاعـيّة وأجـرت ا
مـهـمّـة وإصالحات اقـتـصـاديّة يـقـودها
ولي الـعـهـد األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمان
ـرأة أبــرزهــا رفع احلــظــر عن قــيــادة ا
لـلـسـيّارات وإعـادة فـتح دور الـسيـنـما
والــســمــاح بــإقــامــة حــفالت غــنــائــيــة
صـاخـبـة وحـتى غض الـنـظـر عن إبـقاء
ـتــاجـر أبـوابـهـا مـفـتـوحـة في أوقـات ا
الـــصالة. وتـــشــهـــد الــبالد انـــفــتـــاحــا
اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق يتوسع
شــهـرا بــعــد شـهــر بـصــمت لــعل أبـرز
سماته وضع حد للحظر على االختالط

بـــ الــرجــال والــنـــســاء في مـــجــتــمع
مـحافظ الى حد كبير. علما ان الرياض
ال تـزال تـواجه اتـهـامـات مـن مـنـظـمات
مــدافـــعــة عن حــقــوق اإلنـــســان بــقــمع
نـاشـطـات قـدن لـسـنـوات حـراكـا يـدعـو
ملكة.وبدأت لتغيير وضع النساء في ا
ــا الـتــدخـ سـرا قــبل عـامــ عـلى ر
ســبـيـل "الـتــجـربــة" لـكــنـهــا بـاتت اآلن
تـدخن "الـسـجـائـر االلـكـتـرونـيـة أيـضا"
بــعــد أن أهــدتــهــا إيــاهــا شــقــيــقــتــهــا
ـدخـنـة.وتـشـكّل الـنـسـاء قـرابـة نصف ا
سكان اجملتمع السعودي البالغ عددهم
نـحـو 21 مـلـيـونـا حـسـب اإلحـصاءات
الـرسميـة الصادرة عام 2018. وتـشكو
ــوظــفــة جنـالء وهــو اسم مــســتــعــار 
سعودية تبلغ 26 عاما من جهتها من
ـدخن لكن أنّ "اجملـتـمع يتـقبّل الـشاب ا
ـدخنـة تشـكل فضـيحـة وعارا الـشـابة ا
ألهـلــهـا".وتـقـول "أدخن الـسـجـائـر مـنـذ
ــــدرســــة مـع الـــكــــثــــيــــر من كــــنت بــــا

ـئـة  من طـالـبـات صــديـقـاتي".و 65 بــا
ـدارس الثـانويـة السـعوديـة مدخـنات ا
بــشــكل سـري حــسب دراســة أجـرتــهـا
لك عبد العزيز كـلية الطب في جامعة ا
الـسـعـوديـة في الـعام 2015 ونـشـرتـها
صـحيفـة "عرب نيـوز" احملليـة الصادرة
بــاإلنـكــلـيــزيـة.ونـقــلت الــصـحـيــفـة عن
ـاثـلـة أنّ الـسـعوديـة حتل في دراسـة 
ـرتبـة الثـانية في اخلـليج واخلـامسة ا
فـي الــــــــــعـــــــــــالـم مـن حــــــــــيـث عــــــــــدد
ـدخنـات.وتشـكو جنالء الـتي جلست ا
وحـيـدة وسط طـاوالت يـشـغـلـهـا رجـال
مـدخنون من نظرات "اشمئزاز" تطالها

ب الفينة واألخرى.
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لــكن الــشـابــة الـتـي كـانت تــرتـدي رداء
أصـفـر بـقلـنـسـوة محل احلـجـاب تـقول
بـثـقـة وهي تـشـعل سـيـجـارة "تـدخـيني
الـعلني حتد للمـجتمع. ال بد أن يدركوا
أن الـنـساء بـات بوسـعـهن التـدخ في

كل مكان حتى يصبح األمر مقبوال".
وتــؤكــد الــفـتــاة الــتي وضــعت نــظـارة
شـمسيـة كبيرة تـخفي مالمحهـا خشية
أن يـتعرف عليهـا أقاربها "حقي ال يزال
نــاقــصــا. حــقي الــكــامل ســآخــذه حـ
تـتقبـلني أسرتي كـمدخنـة" مشيرة إلى
أن أسـرة إحــدى صـديـقـاتـهـا أدخـلـتـهـا
مـــصــــحـــة لـــلـــعـالج من اإلدمـــان حـــ
ـمكن اكـتـشـفت أنـهـا تـدخن.وبـات من ا
حـالـيـا مـشـاهـدة امـرأة سـعـوديـة تـقود
سـيارتـها في الشـارع ودخان السـجائر
يــعــبق داخل مــركــبــتـهــا.ويــقــول نـادل
لـبنـاني يعـمل في مقـهى راق في شمال
الــريـاض "مـعـظم زبـائــنـنـا من الـنـسـاء
يـطـل الـشيـشـة. كثـيـرات يتـرددن على
ــــــــكــــــــان بـــــــــانــــــــتــــــــظــــــــام فـــــــــقط ا
لـتدخـينـها".ويـضيف ضـاحكـا "هذا أمر
ـمـكن تـخـيـله مـطـلقـا قـبل لم يـكـن من ا
ثـالثـة أشـهــر فـقط".ومن ضــمن حـوالى
ــكــان شــغــلت نــسـاء 15 طــاولــة في ا

{ ســانــتـــيــاغــو- (أ ف ب) : شــهــدت
ســانـتــيــاغــو امس تــظــاهــرتـ أولى
مؤيدة العـتمـاد دستور جـديد وأخرى
مطالبة باإلبقاء على الدستور احلالي
لتشيلي التي تواجه أزمة اجتماعية.
وخــــرج آالف احملــــتــــجـــــ إلى بالزا
إيطالـيا وسط العـاصمة حـيث تركزت
التـظـاهرات مـنذ بـدايـة األزمة في 18
تـــشــــرين األول/أكـــتـــوبــــر مـــكـــررين
طالـبة بـإصالحات اجتـماعـية تضم ا
اعـتـمــاد دسـتـور جـديــد في تـظـاهـرة

شهدت مواجهات مع قوات األمن.
وعــلى بــعــد كــيــلــومــتــرات من مــوقع
الـتـظـاهرة جتـمع نـحـو ألف شـخص
أمام الـكـلـية الـعـسـكريـة لـلـتعـبـير عن
تــأيـــيــدهم لـإلبــقـــاء عــلى الـــدســتــور
احلـالي لـلــبالد الـذي يـعــود اعـتـمـاده
إلى سنـوات حكم أغـوسـتو بـينـوشيه

الديكتاتوري (1973-1990).
ــتـــظـــاهـــرون عن رفـــضــهم وأعـــرب ا
لتـغـيـيـر الدسـتـور بـشكل سـلـمي عـبر
حمل الفتات كتب عليها كلمة "رفض"
ورفع األعـالم الــتـــشـــيـــلــيـــة وتـــرديــد

شعارات مناهضة لليسار.
وشـهــدت الــعـاصــمـة الــتـشــيـلــيـة في
األســـابــــيع الــــثالثـــة األخــــيـــرة عـــدة
ــاثـلــة.وأصـدر الــرئـيس تـظــاهـرات 
الـتـشـيلي سـيـبـاسـتـيـان بـيـنـيـيرا في
كـانون األول/ديـسـمـبـر قـانـونـاً يـتيح
تنظيم استفتاء في 26 نيسان/أبريل

2020 بشأن تغـيير الدسـتور.ويشكّل
تغـييـر الدسـتور احلالـي الذي أصدر
في أيـــلــول/ســـبــتـــمــبــر 1980 عــبــر
اسـتــفــتـاء مــثـيــر لـلــجـدل خالل عــهـد
الـديكـتـاتـوريـة الـعسـكـريـة أحـد أبرز
مــطـــالب احلــراك االجـــتــمـــاعي الــذي

تشهده البالد منذ أكثر من شهرين.
ويـتـضـمّن االسـتـفـتـاء سـؤال األول
بشـأن تـغيـير الـدسـتور واآلخـر حول
طـريـقـة الـقـيـام بـذلك.ويـحـدد الـسؤال
الثـاني اجلـهـة الـتي سـتعـدّ الـدسـتور

اجلديد. 
jK²  fK−

ويؤيـد االئتالف احلـاكم فـكرة أن يـعدّ
الدسـتور "مـجلس مـختـلط" مؤلف من
عدد مـتـسـاوٍ من مواطـنـ يـنتـخـبون
ـعـارضة لـهـذا الـغـرض ونـواب. أمـا ا
ـتـظـاهـرين فـيـدعـمون والـعـديـد من ا
فكرة ان يشكّل الدستور اجلديد جلنة
تــأســيــســيـــة مــكــوّنــة من مــواطــنــ

ينتخبون حصراً لهذا الهدف.
ـوافـقـة في اسـتـفـتـاء 26 وإذا تـمت ا
نــيــسـان/أبــريل عــلى فــكــرة اعــتــمـاد
دســـتــور جـــديـــد يـــجــري انـــتـــخــاب
اجملـــــلس اخملـــــتــــلـط أو الــــلـــــجــــنــــة
التأسيسية في تشرين األول 2020.
ــكــلـفــة إعـداد ويــكـون أمــام اجلــهـة ا
الدستور تـسعة أشهـر للخروج بنص
جديـد وهي مدة قـابـلة لـلتـمديـد ثالثة

أشهر.

نــحــو خــمس طــاوالت عـلـى األقل. وقـد
أمـسـكت مـعـظمـهن بـخـراطيم الـشـيـشة
لون فيما سحب الدخان ـبسم ا ذات ا
ابـــــيـض حتـــــوم فـــــوق عــــــبـــــاءاتـــــهن
الـسود.وتـقول الـسعوديـة هبـة البـالغة
36 عـــامــا والــتـي كــانت تـــضع غــطــاء
لــلـرأس يـكـشف نـصف شــعـرهـا الـبـني
ـمـلـكة كـانت مـنـغلـقـة لـسنـ طـويـلة "ا
عروف والنهي والـهيئة (هيئـة األمر با
ـنـكـر) كـانت تــمـنع كل شيء عـلى عـن ا
الــنـسـاء". وتـتـابع الــسـيـدة الـتي قـالت
إنـهـا تـدخن مـنـذ سـنـ "لم أكن اتـخيل
أنني ساتمكن يوما من تدخ الشيشة
علنا وسط رجال".وتتابع ضاحكة "اآلن
رأة تخـرج دون حجاب كـله مسمـوح ا

ودون عباءة بل وتدخن علنا".
وقـالت وزارة اخلارجـية الـسعـودية في
ـملكـة نفذت كـانون الـثاني/ينـاير إنّ "ا
12 إصـالحــا في األنـــظــمــة والـــلــوائح

رأة". رتبطة با ا
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