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فئة "أفضل فيلم أجنبي". فبحسب األحداث
يعـتبر بـطل العمل الـذي يحـمل اسم "نيوتن
ــمـثل "راجـكــومـيـر كــومـار" ويـقــوم بـدوره ا
ـتــواضـعـة راو" أن وظــيـفــته احلـكــومـيــة ا
تـشـكل مـزيةً له فـي رحلـة بـحـثه عن شـريـكة

حياة.
ـشاهـد يـقـول له والـده: "والـدها وفي أحـد ا
مـقاول وأنت مـسـؤول حكـومي. إنـها حلـياة
من الـتـرف". أما أمه فـتـضـيف بالـقـول: "لـقد
عـرضـوا أيـضـاً مـهـراً قـيـمـته مـلـيـون روبـية

جنباً إلى جنب مع دراجةٍ ناريةٍ".
ويحظى العـمل في السكك احلـديدية - على
وجه اخلـــصـــوص - بـــوضعٍ مـــعـــتـــبـــرٍ في
الـذهـنيـة الـهنـديـة والـثقـافـة اجملـتمـعـية في
هذا البلد. فالـتنقل بالقطـار في الهند يخطر
ــرء مـــا إن تــخـــطــر بـــبــاله فـــكــرة بــذهـن ا
الترحال ب أرجـائها تمامـاً كما يحدث إذا
مــا فــكــرت فـي أن جتــوب أنــحــاء الــواليـات
ـتـحــدة ولـكن الـفـارق هـنـا هـو أن الـسـفـر ا
على م سيـارة هو ما سيـتبادر إلى ذهنك
ـقالٍ نُـشِرَ في في احلالـة األمـريكـية. ووفـقاً 
أغـــســطس/آب  ?2017يـــفـــوق عـــدد ركــاب
الــعــربــات مــكــيــفــة الـهــواء فـي الــقــطـارات
الــهـنــديـة (الــتي تـشــمل كـذلـك عـربــاتٍ غـيـر
مـزودة بنـظـام تكـيـيف الهـواء) أولـئك الذين
يــسـتـخـدمــون الـرحالت اجلـويـة الــداخـلـيـة
التي تُـسيّرهـا شركـات الطيـران العـاملة في

هذا اجملال مجتمعة.
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كــمـا أن هــنـاك بـلــداتٍ ومـدنــاً هـنــديـة تـدين
بـــالــــفـــضل في مــــا حلق بـــهــــا من تـــطـــورٍ
لـوجـودهـا علـى خريـطـة الـسـكك احلـديـدية
مــثل غــوريــكــبـور وجــانــسي بــواليــة أوتـار
بـراديش وإيـتــارسي الـواقـعـة إلى اجلـنـوب
منهمـا في والية ماديا بـراديش. كما يحظى
الـعـمـل في احلـكـومـة بـالـتـقـديـر والـتـبـجـيل
ـناطق الـنائـية بـشكلٍ تـقلـيدي بـ سـكان ا

دن في الهند. البعيدة عن ا
دير التنفيذي للجان ويقول "أميتاب كَري" ا
ـسـؤولـة عـن الـتـوظـيف في هـيـئـة الـسـكك ا
نـاطق "كـانت احلـديـديـة الـهـنـديـة إن هـذه ا
في األصـل عـبــارةً عن مــجـتــمــعـاتٍ زراعــيـةٍ

وإقـطـاعـيـةٍ; حـيث يُـكـسِبُ الـعـمل في وظـيـفةٍ
حـكـومـيـةٍ صـاحـبه مـكـانـةً اجـتـمـاعـيـة.. هـذه

العقلية ال تزال قائمةً حتى اليوم".
ـؤسـسات ويـبـدو ذلك جـليـاً إذا نـظـرت إلى ا
األكــثــر رفــعــة ومـقــامــاً عــلى الــسـلم اإلداري
ـعروفة باسم احلكومي في الهـند مثل تلك ا
"اخلــدمـة اإلداريــة الـهـنــديـة" والــتي حتـظى
ن ـكانـةٍ مـرمـوقةٍ لـلـغايـة. فـالعـدد األكـبر 
يـنـجـحـون سنـويـاً في االلـتـحـاق بـالعـمل في
ـؤســسـة يــأتي بـانــتـظــام من واليـتيْ هــذه ا
أوتـار بـراديش وبيـهـار الـواقـعـت في وسط
الـبالد. بــجـانب ذلك قـال مــسـؤول كـبـيـر في
هـيــئـة الـسـكك احلـديــديـة الـهـنـديـة - حتـدث
شريـطة عدم الـكشف عن هـويته - إن الهـيئة
تــتــلــقـى ســنــويــاً طـــلــبــاتٍ من  15ألــفــاً من
ـتـوسط لـنــقـلـهم لـلـعـمل في مـوظــفـيـهـا في ا
بـلـداتـهم ومدنـهم األصـلـيـة. ويـضـيف الرجل
بــالــقــول: "غــالــبــيــة هــذه الــطــلـبــات يــطــلب
(أصـــحـــابـــهـــا) الـــنـــقل إلى أوتـــار بـــراديش

وبيهار".
لكن هات الواليت - اللت تشكالن منطقةً
تُــعــرف بــاسم "احلــزام الــبـقــري" حــول نــهـر
الــغـاجن - من بــ أكـثــر الـواليــات الـهــنـديـة
مــعـــانــاةً من الـــفــقـــر واألمــيـــة. ومن ثم فــإن
نح السكان احلصول على وظيفةٍ حكوميةٍ 
الفرصـة للنـقل بعد فتـرةٍ للعـمل مجدداً حيث
وُلِـدوا ونـشـأوا بـدالً من قـضـاء حـيـاتـهم في

ناطق. العمل بعيداً عن تلك ا
وإذا أضـفت عامـلـيْن مـثل الزيـادة الـسكـانـية
الهائـلة وندرة الـوظائف في هاتـ الواليت
إلـى مــا ســبق ســتــجــد أن كل ذلك ســيُــنْــتِجُ
سـعـيـاً محـمـومـاً ومـهووسـاً تـقـريـبـاً من قبل
سكانهما للحصـول على أي وظيفة حكومية.
من ب األمثلـة على ذلك حالة "دي تي" وهو
شـــرطي يـــعـــمل فـي قـــوة حـــمــايـــة الـــســـكك
احلديـدية آثر االكـتفـاء باحلروف األولى من
اســمـه. فــلـم يــحظ هـــذا الـــرجل بــوظـــيـــفــته
احلكومية تلك سوى بعد  24محاولة فاشلة
شــمـــلت الـــتـــقــدم لالنـــضـــمــام إلـى اجلــيش
الـهــنــدي وكــذلك لــلـعــمل في قــوة الــشــرطـة
ـوكل إلــيــهــا حـراســة احلــدود بـ الــهــنـد ا

. ومنطقة التبت ذاتية احلكم في الص

أمـا رفــيـقه وزمـيـله فـي الـعـمل "جـيه إس" -
الذي فضل أيضا إخفـاء هويته - فقد قضى
أربع ســـنـــواتٍ من حـــيـــاته فـي مـــحــاوالتٍ
مــحـمــومـةٍ لاللـتــحـاق بــالـعـمل فـي مـصـالح
حــكـومـيـةٍ هـنـديـةٍ مـتــنـوعـةٍ شـمـلت شـرطـة
واليـة أوتـار بـراديـش وكـذلك قـوة الـشـرطـة

صانع. كلفة بتأم ا ركزية ا ا
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وعـــلى اجلـــانب اآلخـــر من الــصـــورة جنــد
ـوظـف الـســابق في "أنــوديب داريــشــاتي" ا
شــركــة "غــوغل" الــذي جنح هــذا الـعــام في
ـدنـية الـظـفـر بـوظـيـفةٍ في هـيـئـة "اخلـدمـة ا
ـرموقـة وذلك بعـدما خـاض هذا الهـنـدية" ا
الـــشــــاب الــــبـــالغ مـن الـــعــــمـــر  28عـــامـــاً
االخـتـبـارات اخلـاصـة بـذلك لـسـبع سـنـواتٍ
مـتـتـالــيـةٍ قـبل أن يـحـالـفه احلظ في نـهـايـة

طاف. ا
ــكن أن يــكــون لــلــتــقـدم من جــهـة أخــرى 
بطلب توظـيف في السلك احلكـومي الهندي
جانب عـائـلي أيضـاً. فزوجـة الشـرطي "جيه
إس" تـــدرس في الـــوقت الــراهـن لــتـــصــبح
مـؤهـلـةً لـلـحـصـول عـلى وظـيـفـة مُـعـلمـةٍ في
ـديـنـة "غـازي ــدارس احلـكـومـيــة  إحـدى ا
آباد" في والية "أوتار بـراديش" التي نشأت
فـيهـا وزوجهـا. ويـقول الـزوج: "عـندمـا جتد
وظـيفـةً سأتـقـدم بطـلبٍ لـلنـقل خالل عامٍ أو

نحو ذلك".
وال يـفــوتـنـا هـنـا احلــديث عن "بـريـا" زوجـة
"أنـيش تومـار" الـذي حتـدثنـا عـنه في بـداية
هــذه الـسـطــور فـهي قـد أعــلـنت اعــتـزامـهـا
السعي بدورهـا لنيل الوظيـفة التي يحاول
ــسـتـشـفى الـتـابع زوجـهــا الـظـفـر بـهـا في ا

لهيئة السكك احلديدية الهندية.
الالفت أن هذه السيدة ال تـرى أنها تتنافس
ا تـعـتـبر ـضـمـار وإ مع زوجـهـا في هذا ا
أن تقـدمهـا بطلـبٍ لاللتحـاق بهـذه الوظـيفة
ـا سـيـعـزز فـرصـة أن يـحـصل أحـد أفراد ر
األســرة عــلى عـــملٍ حــكــومـي مــرغــوبٍ فــيه
بشدة. وتقـول في هذا الصدد: "لِمَ ال?.. فأول
راتبٍ للملتحق حديثاً بالوظيفة مُجزٍ بشدة
كـمـا أنـهـا سـتُكْـسِب أسـرتي مـكـانـةً ومـنـزلةً

ومهابةً".
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النجف

تنهال طلبات الـتوظيف بكثافةٍ على إداراتٍ
حكـومـية مـثل السـكك احلـديديـة والشـرطة
عـنـدما تـفـتح بـاب االلتـحـاق بـالعـمل فـيـها.
ــكـن أن يـــزيـــد عــدد وفـي هـــذه احلـــاالت 
تقـدم على عدد الـوظائف وبشـكلٍ كبير ا

للغاية أيضاً.
"تــومــار" مــثالً بــحـاجــةٍ إلى قــدرٍ كــبــيـرٍ من
ــسـتـشـفى احلظ لــلـعـمل مــوظـفـاً في هـذه ا
التـابعة لـهيئـة السـكك احلديديـة نظراً إلى
ــتــنـافــســ عــلى كل وظــيــفـة من أن عــدد ا
الـوظـائف الـتي تطـرحـهـا الـهيـئـة يـزيد في

توسط على  200شخص. ا
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ولــتـوضــيح الــصـورة يــكـفي أن نــقـول إنه
اضي عنـدمـا فتـحت هذه الـهـيئـة في آذار ا
بـاب الـعـمل فـيهـا بـعـد تـوقفٍ اسـتـمر ثالث
ســـنــوات ونــشــرت إعالنـــاتٍ في مــخــتــلف
أنـحـاء الـهـنـد بـشـأن حـاجـتـهـا لـشـغل نـحو
ـسـؤولـون فـيـهـا  100ألف وظـيـفـة تـلـقى ا
أكـــثــر من  23مـــلــيـــون طـــلب تــوظـــيف من
" أو أشخاصٍ يرغبـون في العمل كـ"حمال
"فــنــيي كـهــربـاء" أو فـي مـجــال مـد خــطـوط
الــســـكك احلــديـــديــة وصـــيــانــتـــهــا أو في

مجاالتٍ أخرى.
وال يشكل هذا اإلقبال الـهائل أمراً غريباً أو
شــاذاً. فــبــعــد أســابــيع قــلــيــلـة مـن حــمــلـة
التوظيف التي أطلقـتها "السكك احلديدية"
تـقدم  200ألـفـاً من سـكـان مـومـبـاي لـشـغل
 1137وظــيــفـة شــرطي وهي أدنـى مـراتب
دينة. وفي العمل على اإلطالق في شـرطة ا
عام  ?2015تلقت السلطات في والية أوتار
بــراديش  2.3مـــلــيــون طــلـب تــوظــيف من
أشخـاصٍ يتـنـافسـون على شـغل ما ال يـزيد
على  368وظـيـفـة شـاغـرة لـلـعمـل كمـوظفٍ
مـكـتــبيٍ في سـكـرتـاريـة احلـكـومـة احملـلـيـة.
ويعـني ذلك أنه كـان هـناك  6250مُتـنـافـساً

على كلٍ من هذه الوظائف.
وبـسبب هـذا الـعدد الـغفـيـر للـغـاية اضـطر
ــسـؤولــون احملـلــيـون في الــواليـة إلرجـاء ا
حــمـلـة الــتـوظـيف هــذه بـرمـتــهـا نـظـراً ألن
تـقـدمـ لـهم كان إجـراء مـقابالت مع كـل ا

سيتطلب أكثر من أربع سنوات.
تـقـدمون وفي الـكثـيـر من احلاالت يـكـون ا
لــشـغل مـثل هــذه الـوظـائف حــاصـلـ عـلى
مؤهالتٍ تـفوق بكـثيـرٍ ما هو مـطلـوب منهم
لنـيل فرصة الـعمل الـتي يسـعون للـحصول
عـليـها بل إن نـسـبةً كـبيـرًة مـنهم يـحمـلون
درجــاتٍ جـامـعــيـةً في مــجـاالتٍ كـالــهـنـدسـة

وإدارة األعمال.
طـلوب تـوافرها في ـفارقـة أن الشـروط ا فا
ـــتــــقـــدمــــ لـــشــــغل وظــــائف في إدارات ا
احلكومات احملـلية في الهـند ال تتجاوز أن
يــكــونــوا قــد واصــلــوا الـدراســة حــتى سن
الــعـــاشــرة وأن يـــكــون بـــوســعـــهم ركــوب

الدراجات الهوائية.
أما نيل فرصة عملٍ من الـ  100ألف وظيفة
التي كانت هـيئة الـسكك احلـديدية الـهندية
قـد نـشـرت إعالنـاتٍ لشـغـلـهـا قـبل تعـلـيـقـها
تقدم لهذه احلملـة فكان يتطـلب أن يكون ا
ـدرسة العليا. فما قد استكمل دراسته في ا
ـن هم مـؤهــلـون الــذي يــجـتــذب الــكـثــيـر 
طلـوب للـتنـافس على شغل بشـكلٍ يفـوق ا
هــذه الــوظــائـف? ال بــد أن هــنــاك مــغــريـاتٍ
أخرى بـخالف الرواتب احملـددة لشـاغلـيها

ميزات التي سيحصلون عليها. وا
ن يـحالـفـهم احلظ لنـيل وظيـفةٍ فـبالـنسـبة 
ـكن أن يــشـكل ذلك حــكـومــيـةٍ في الــهـنــد 
كانتهم وحظوظهم في سوق تعزيزاً أيضاً 
رتب أو اخملـطط له. وقد  تناول الزواج ا
هذه الـقضـية في فـيلم "نـيوتن" الـذي عُرِض
عــام  ?2017ومـــثّل الـــهـــنـــد رســـمـــيـــاً في
ـنافـسة عـلى الـفوز بـجـائزة األوسـكار في ا
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رغم أن هـذه هي احملـاولة الـسـابـعـة لـ"أنيش
تـومار" لـلـحصـول علـى وظيـفةٍ فـي احلكـومة
الـهــنـديــة وهـو مــا يـعــني أنه يــألف تـمــامـاً
اإلجــراءات اخلـــاصــة بـــذلك ومـــا تــتـــسم به
ـثل هــذه الـوظـائف ــنـافـســة عـلى الــفـوز  ا
رة عادةً من حـدةٍ وضـراوة; فإن األمـر هـذه ا
مختلف إذ أن زوجـته من ب منـافسيه على
رضاً في إطار فرق الـرعاية الطبية العمل 
التي توفـرها هيـئة السـكك احلديديـة بالبالد

للعامل فيها.
ورغم أن تـلـك الـوظـيـفـة ذات مـكـانـة مـتـدنـيـة
ـئات إن لـم يكن نـسـبـيـاً فـإنهـا سـتـجـتـذب ا
اآلالف من الــراغــبـ فـي احلـصــول عــلـيــهـا
وهــو مــا كــان احلــال عـلــيه خـالل احملـاوالت
ـوظف السـابقـة لـ"تومار" لاللـتحـاق بركب ا

احلكومي في بالده.
ـكن أن يُـوصف بأنه فـهذا الـشـاب الـذي ال 
صـــعب اإلرضــــاء ســـعى مـن قـــبل لــــلـــعـــمل
كـ"مُــعــلم" وحـارسٍ لــلــغـابــات دون أن تُــكـلل
محـاولـتاه في هـذا الشـأن بالـنجـاح. ويتـذكر
"تـومـار" مـا حـدث خالل مـحـاولـته لاللـتـحاق
بتلك الـوظيفة األخـيرة بالـقول إنه لم ينجح
في اجـتيـاز الكـشف الـطبي الالزم لـلـعمل في

إدارة الغابات.
في الوقت الراهن يعمل هذا الشاب - البالغ
من العـمر  28عامـاً - مسـؤوالً عن التـسويق
ـنـتــجـات الـعـنـايــة بـالـصـحـة في فـي شـركـة 
ــسـاحـة "بـيـلــفـارا" وهي بــلـدة مــتـوســطـة ا
تُـعــرف بــصــنـاعــة الــنــسـيـج تـقـع في واليـة

راجستان شمالي الهند.
وتُــدِرُ وظـيــفـة "تــومـار" احلـالــيـة عــلـيه دخالً
شـهــريـاً يُـقـدر بـ  25ألف روبـيــة (مـا يـوازي
 370دوالراً أمــريـكـيــاً). ويـشـعــر هـذا الـرجل
بأنه يعـمل فوق طاقـته ويحصل عـلى مقابل
ـا يــســتـحــقه أيــضـاً. ويــقــول في هـذا أقـل 
الشأن: "األمر يصل إلى درجة أنه يتع علّي
الرد على اتـصاالتٍ هاتـفية في جـوف الليل..

ال وقت للراحة".
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وهــكـذا فــبـالـنــسـبـة لــشـخصٍ مــثل "تـومـار"
يـعـيش فـي بـلـدةٍ صـغـيـرةٍ في الـهـنـد يُـشـكِّلُ
احلصول على وظيفة حـكومية أمراً يستحق
القتال من أجله. فااللتحاق بالسلك الوظيفي
ــيـزاتٍ تــكـفل احلــكـومي يــتـرافـق مع نـيل 
ـكن وصفه بـ"األمن الـوظيفي" إذ للـمرء ما 
يـحــصـل عـلـى مــسـكـنٍ يــعـيـش فــيه ورعــايـةٍ
صـحـيةٍ مـجـانـيـة ألسرته بـجـانب امـتـيازات
أخــرى مــثل مــنــحه بــطـاقــات ســفــرٍ ألسـرته

بالكامل.
ــكــان اإلشــارة هــنــا إلى أن ومـن األهــمــيـة 
ـوضـوع فـي هـذا الـشـأن الــشـرط الـوحـيــد ا
يتمثل في ضـرورة أن يكون كل من يـتمتعون
بـــذلك االمـــتـــيـــاز مُـــعـــالـــ من قـــبل شـــاغل
الوظيفة. لكن هـذا ال يفرق كثيراً فألن األسر
الهنديـة غالباً مـا تكون كبـيرة العدد فإن من
يصبحـون من أفرادها عائـل ال مُعال ومن
ـــيــزة ســـرعــان مـــا قــد ثم يـــفــقـــدون هــذه ا

يُعوضون بأخوة آخرين وُلِدوا للتو.
ويــزيــد من بــريق الــوظـائف احلــكــومــيـة في
ـلــتـحـقـون الــهـنـد أن أول راتب يـتــقـاضـاه ا
حـديثـاً بهـا ال يـختـلف كثـيـراً عن نظـيره في
الــقــطــاع اخلـــاص وذلك بــفــضـل مــراجــعــة
ــــوظــــفــــ واســــعــــة الــــنــــطــــاق لــــرواتب ا

احلكومي أُجريت عام .2006
ـثـال ســيـتـمــكن "تـومـار" من فــعـلى سـبــيل ا
الوصول بـراتبه الـشهريٍ إلى  35روبية إذا
مــا نـال الـوظــيـفـة الـتي يــسـعى لـلــفـوز بـهـا
والتي تتـمثل في العـمل في مستـشفى تديره
هـيـئـة الـسـكك احلـديـديـة وتُـخـصـصه لـعالج

موظفيها.
فاجأة أن نطلق لـيس من قبيل ا ومن هذا ا

øÊU ½ù« wM³½ v²

UOÝË—Ë ÂdI « 5Ð b¹b'« d '« `²²H¹ 5ðuÐ

WMŠUý œuI  nKš

WŽUÝ ØÎ«d² uKO  ±≤∞ WŽd Ð dO ð  U³ d*«Ë Î«d²  ≥μ ŸUHð—ù«

{ كـــيـــرتـش (أ ف ب) - افـــتـــتح الـــرئـــيس
ـيـر بـوتـ اجلـسـر اجلـديد الـروسي فـالد
الـذي يـربط الــقـرم بـروسـيـا قــائـدا بـنـفـسه
شاحـنـة بـرتـقالـيـة الـلـون عبـر هـذا اجلـسر
الـضـخم الـعالي الـرمـزيـة الـرامي إلى احلد
من عـزلـة شـبه اجلـزيـرة بـعـد أربع سـنوات

على ضمها من أوكرانيا.
وقاد بوتـ الشاحنـة مرتديا سـروال جينز
وسـتـرة سـوداء مـتقـدمـا قـافـلـة من حوالى
عشر شاحنات برتقـالية اللون أيضا وعبَرَ
ـمـتـد على خالل  16دقـيـقـة "جـسر الـقـرم" ا
طـول  19كــلم بـ شــبه جـزيــرة تـامـان في
جـنـوب روسـيـا وشـبـه جـزيـرة كـيـرتش في
منطقة القـرم.وفي الطرف اآلخر من اجلسر
في القرم كان حشد صغـير ينتظر الرئيس

واستقبله بتصفيق حار عند وصوله.
وقال بـوت "كان النـاس في حلظـات كثيرة
مـن الــتــاريخ وحـــتى في أيــام الـــقــيــصــر
يـــحــلــمـــون بــبــنـــاء هــذا اجلــســـر. قــامــوا
ـــحــــاوالت جــــديــــدة في الــــثالثــــيــــنـــات
واألربعينات واخلمـسينات وأخيرا بفضل
ـشـروع عـمـلـكم ومـوهــبـتـكم حتـقق هـذا ا

عجزة". هذه ا
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وأضـاف "إنه يوم اسـتـثنـائي يـوم احتـفال
تاريخي" في روسيا.

وأثــنى الـــتــلــفـــزيــون الــروسـي الــذي نــقل
مشاهد افتتاح اجلسر في بث مباشر على

"األبطال" الذين بنوه.
وبحسب مرسوم نشر على موقع احلكومة
ــــــفــــــتــــــرض أن تــــــســــــلـم شــــــركــــــة مـن ا
"سـتـرويــغـازمـونـتـاج" اجلــسـر قـبل كـانـون
األول  2018لـــقــاء كـــلــفـــة حــدد ســـقــفـــهــا
بـ 228,3مــلــيــار روبل ( 2,9مــلــيــار يــورو
بــــحـــسـب ســـعــــر صــــرف الـــروبـل في ذلك

الوقت).
لـكن بوتـ طـالب خالل زيـارة في آذار قبل
أيــام قــلـيــلــة من إعـادة انــتــخـابـه رئـيــسـا
بــإجنــاز اجلـســر اعــتــبــارا من أيــار "حـتى
يتـمكن الـناس من االسـتفـادة منه في فصل

عـــلـــيه بـــحـــسب مـــا ذكـــرت وكـــالـــة "ريــا
نوفوستي" الروسية لألنباء.

واتـــــــهـم رئـــــــيـس الـــــــوزراء األوكــــــــراني
ـيـر غـرويـسـمـان الـثالثـاء روسـيا فولـود
بـ"انـتـهــاك الـقـانـون الـدولي" بــافـتـتـاحـهـا
اجلـســر مـتـوعــدا مـوسـكــو بـ"دفع الـثـمن
غاليـا جدا" في مقابـلة أجرتهـا معه وكالة

فرانس برس.
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ــتــحــدة قــيــام بــوتــ ودانـت الــواليــات ا
بـتـدشـ اجلـسـر واعـتـبـرته مـحـاولـة من
مـوسـكـو لـ"تـرسيـخ الضم غـيـر الـقـانوني"
ـــنـــطـــقـــة "الــتـي تـــعــد جـــزءًا من لـــهـــذه ا
أوكـــرانــيـــا". كــمــا نـــدد االحتــاد األوروبي
بـ"انتهاك جـديد لسيـادة" أوكرانيا من قبل
روسـيـا فـيـمـا دانت فـرنـسـا بـنـاء اجلـسر

الــذي "يــســاهـم في حــرمــان أوكــرانــيــا من
ـعـترف الـوصول إلى مـيـاهـهـا اإلقـليـمـيـة ا

بها دوليا واستخدامها".
وقالت مـتحـدثة بـاسم االحتاد االوروبي ان
روسـيـا تـبـني هـذا اجلـسـر "بـدون مـوافـقـة
اوكرانيا" ما "يشكل انـتهاكا جديدا لسيادة

ووحدة اراضي اوكرانيا من قبل روسيا".
وقـامـت اوكـرانـيـا التـي نـددت مـرارا بـبـناء
اجلـسر بـاعتـبـاره انتـهاكـا لوحـدة وسالمة
ـداهمة مـكاتب وسـيلتي إعالم أراضيـها 
روسيـت همـا تلفـزيون "روسيـا اليوم" (آر

تي) ووكالة ريا نوفوستي في كييف.
ولم تـربط الـسـلـطـات األوكـرانـيـة عـمـلـيـات
الـدهـم بـافـتــتـاح اجلـســر غـيـر أن رئــيـسـة
حترير "آر تي" مارغاريتـا سيمونيان كتبت
على تويتر أن "كييف قررت الثأر منا بشأن

جــسـر الــقـرم". وسـيــسـمـح "جـســر الـقـرم"
لــروسـيــا بـاحلــد من الـعــزلـة اجلــغـرافــيـة
واالقتـصادية للـقرم التي ضـمتهـا موسكو
في آذار/مارس  2014بعـد تـدخل للـقوات
اخلاصة الروسـية وتنظيم اسـتفتاء نددت
به كييف والغرب باعتباره "غير قانوني".
ونــتـيــجـة احلـصــار الـذي فــرضـته كــيـيف
والـعـقوبـات الـغربـيـة على إثـر ضم الـقرم
ـواد الــغـذائـيـة تـسـتـقـدم من فـإن مـعـظم ا
روسـيا بـواسـطة عـبارات غـيـر أن وسيـلة
النقل هذه تبقى رهن الظروف اجلوية ما

واد. يتسبب أحيانا بانقطاع في ا
كما تـعتمد الـقرم في إمداداتهـا على النقل
اجلــوي مـا يــؤدي إلى ارتــفـاع كــبــيـر في

األسعار للمواد الشائعة االستهالك.
ـتـحـدث بـاسـم الـكـرمـلـ دمـيـتـري وقـال ا
بـيسـكوف خالل مـؤتـمر صـحافي الـثالثاء
"لم يـكن الـكـثـيـرون يـؤمـنـون في إمـكـانـيـة
حتـقــيق مـثل هـذه اخلـطط ومـرة جـديـدة
أثــبـت بـــوتــ أن حـــتـى اخلــطـط األكـــثــر

كن حتقيقها بقيادته". طموحا 
WOÝË— W³ſ—

ـتحـدثة باسم وزارة وقالت هـيذر ناورت ا
اخلـارجيـة األميـركيـة في بيـان إنّ "تشـييد
اجلـسـر من جـانب روسـيـا يـذكّـرنـا بـرغـبة
ـسـتـمــرة في انـتـهــاك الـقـوانـ روسـيــا ا

الدولية".
وأضــــافت "لــــقـــــد  هــــذا بــــدون إذن من
احلكـومة األوكـرانيـة" مشـيرة إلى أنّ هذا
الحة عن طريق احلدّ من اجلسر "يعـوق ا
حــجم الــســفن الــتي يُــمــكن أن تــمــرّ عــبـر
مـضــيق كــيـرتش (الــذي يــشـكّل) الــطـريق
ياه األوكرانية في الوحيد للوصـول إلى ا

بحر ازوف".
وتــابـعت نــاورت "إنـنــا نــؤكّـد مــرة أخـرى
الـــتــزامـــنـــا ســيـــادة أوكــرانـــيـــا وسالمــة
أراضـــيــهـــا". وســتـــبــقى كـلّ الــعـــقــوبــات
تعلقة بضم شبه جزيرة القرم األميركية ا
ـا لـم تُـسـلّم روسـيـا" ــفـعـول طـا "سـاريـة ا

جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

الصـيف". والقـرم وجهة شـعبـية يقـصدها
الـــروس لــقــضـــاء عــطـــلــة واالســتـــمــتــاع
بـشـواطـئـهــا وجـبـالـهـا ويـشـكل الـسـيـاح
الـقادمـون من روسيـا أحـد مصـادر الدخل
الـرئـيـسـيـة لـشـبه اجلـزيـرة الـواقعـة عـلى
الـــبـــحــر األســـود. وأعـــلن الـــكـــرمـــلن أنه
ســيــكــون بــوسع الــســيــارات واحلــافالت
سلـوك اجلسر اعـتبـارا من امس األربعاء.
أمــا الــقــطــارات فــلن تــتــمــكن من عــبــور
ــضـيق الـواقع بـ بـحـر أزوف والـبـحـر ا

األسود إال في نهاية .2019
ر بـجـزيرة ويـبـلغ ارتـفاع اجلـسـر الـذي 
ـــركــزي تــوزال  35 مـــتـــرا عــنـــد قـــوسه ا
سـموح بها وستـكون السـرعة القـصوى ا
عـلـيه  120 كــلم في الــسـاعــة إذا لم تـؤد
الـظروف اجلـوية إلى إبـطاء حـركة الـسير
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حــ تـصــاب الــعـيــون بــعـمى األلــوان وتــنـتــشــر األخـبــار واألنــبـاء
أل والـتصـريـحات واخلـطب بـكل أنواع الـكـذب والبـهـتان ويـساور ا
شعـور بالـضيـاع واخلسـران وتصـاب الذاكـرة بالـغيـاب والنـسيان
وتـمـتأل مـوائد الـشـبـعان ويـزيـد سـغب اجلوعـان وتـقـتصـر الـعـدالة
عـلى كـفـة واحـدة لـلـمـيـزان ويـنـعم اجلـمـيع بـابـتالء الـظـلـم والـهوان
وتــتــســاوى احلــقــوق بــ احلــيــوان واالنــســان وعــلى اجلــمــيع ان
يـتـسـلـحـوا بـالـصبـر والـسـلـوان كي يـسـتـعـدوا ألسـوأ مـا مرّ في أي
زمان ومـكـان فيـصبح الـعيـش أهون مع الـقردة واجلـرذان كمـا هو
حاصل في احـدى الديانـات الوثنـية في الـهند من ان يـرى االنسان

ظلم االنسان لالنسان وبطش احلارس والسجّان.
وعلى هـذه البقـعة الـتي نعيـشها حـالهـا حال أي غابـة تتربص فـيها
الذئـاب لقطـعان الغـزالن وأسماك الـزينة اجلـميلـة تبتـلعهـا احليتان.
ـلـيـئـة فال عـجب ان يـكـون الـعـراق بــطل حـكـايـات ألف لـيـلــة ولـيـلـة ا
بـالـسـحـر والــشـعـوذة واجلن وقـصص عـلي بـابـا واألربـعـ حـرامي
الئـكـيـة التي ـدينـة ا ـارد الـذي يـخرج من الـقـمـقم وا والـسـنـدباد وا
ـليـارات والسبـائك الذهـبية في بالد تمـتلئ فـيها اجلـيوب اخلـاوية با
عـلـقـة ومسـلـة حمـورابي والـثيـران اجملـنة الـعـجائب بالد اجلـنـائن ا
وأسد بابل والقيثارة السومرية واألهوار التي يعيش فيها اجلاموس
كـأخـيه االنـسـان معـززاً مـكـرمـاً زمن الـبـواسيـر الـذهـبـيـة ومدارس
الـقـريـة الـتي يـفتـرش أطـفـالـهـا األرض حتت سـقف من الـبـردي أيام
الشتاء القارس والصيف القائض ليـتعلموا احلرف والكلمة ويأكلون
الـنـســتـلـة الـتي حـرمـهـا الـشـرع ويـحـصـلـوا في يـوم من األيـام عـلى
شهادات غير مزورة يفتخرون بها عندما يتسنمون بها مواقع العمل
الشريف في بسطية على قارعـة الطريق أو كشك مهدد بالتهد من
ـفقـودة او العـمل في سيارة قبل أمـانة بـغداد األميـنة عـلى النـظافة ا
التـنك الـصفراء مـن اجل بنـاء حضـارة البـلد لـيصـبح الدولـة الثـامنة
في منظمة الدول الصناعية السبع بعد أن توقفت اخلطوط االنتاجية

علنة على معامل القطاع اخلاص. عامله احلكومية واحلرب ا
وأمـام هذا الـبـناء الـشـامخ الـذي بنـاه سـياسـيـو العـراق األبـطال في
انيا واليـابان من اجناز مثيله أربعة عشر عـاماً وهو ما لم تتمـكن أ
ـية الثـانيـة يقف الـعراق متـفاخـراً يرفع يـده بعالمة بعـد احلرب الـعا
النصر وهو يرى هذا التحول اخلرافي في كل جوانب احلياة ابتداءً
من رفاهـية الشـباب في تـدخ (النـركَيلـة) في مقـاهي البطـالة وحلد
ديـنة الـبنـدقيـة االيطـاليـة (فيـنيـسيـا) في استـخدام مـضاهـاة بغـداد 
القوارب في شوارعـها التي احتـلت لها موقـعاً في قائمـة نظافة مدن
العالم وال يـهم التسـلسل الذي جـاءت به مادامت قد دخـلت التأريخ
ـستنـقع الهائج من وجاء ذكرهـا في هذه الـقائمـة. وفي خضم هذا ا
ـنجزات التي حـصلت والتضحـيات ونكران الذات عجائب وغرائب ا
وفداء الـوطن والـتقـشف الذي يـعيـشه السـياسـيون من أجل الـشعب
إقـتداءً بـآل بـيت النـبـوة األطهـار وإمـام احلق والعـدالـة حيـدر الـكرار
(ع) عندما قـدمت له ابنته طعـاماً بطبقٍ فـيه رغيف من شـعير فقال
لها ارفعي أحد الرغيف وأبقي على واحدٍ منهما فال أريد ان يطول
ـلك قوت حـسابي أمـام اللـه سبـحانه وهـنـاك من ب الـرعـية من ال 
يومه. ولم يدُر في خَلَده يوماً بأن الفـقراء سوف يأكلون من القمامة
وهو القائل (لو كان الفقر رجالً لقتـلته) عندئذٍ ماذا سيعمل عندما
يـعرف الـذي أفقـر الـناس وكـان سبـبـاً في سرقـة لقـمـة عيـشهم. وذو
ـــيــنه. فال عــجب أن يـــكــون الــقــوم ســكــارى ومــا هم الــفــقــار في 

بــسـكــارى حــ أصــبــحــوا فـي حــالــة ضــيـاع ال
يعـرفـون مجـراهـا ومرسـاها فـأصـبح واحدهم
مثـل راكب الدابـة العـميـاء في الـليـلة الـظلـماء
فـال هـــو وال الــدابـــة فـي ذلك الـــظالم احلـــالك

يرون معالم الطريق.

رجع مـحـمد الـيـعقـوبي في الـنجف عـندمـا زار وفـد من احلوثـيـ ا
االشـرف قـبل االحــداث الـتي عـصــفت بـالـيــمن مـؤخـراً طــلـبـوا مـنه
ـسيـرتـهم وحـصدوا مـنـها نصـيـحة فـقـال لـهم كـلمـة كـانت مـنهـجـاً 
الكثير من النتائج االيـجابية فيما بعد وهـذه النصيحة كانت (عليكم
بـبـنـاء االنـسـان) قــد تـكـون كـلـمـة بـسـيـطــة ونـتـداولـهـا بـسـهـولـة في
جـلسـاتـنا ومـنتـدياتـنا ونـقاشـاتنـا ولكـنهـا كلـمة عـظيـمة تـبنى عـليـها
مستقبل الـشعوب ونظافـة وصحة اجملتمعـات االنسان هو األرضية
الـتي نـؤسس علـيـها كل بـنـاء ونشـيـد علـيـها كل اخلـطط سـواء على
ستوى الفردي أو اجلمعي لقد بنـينا البيوت والقصور والعمارات ا
والــسـيـارات واالرصـدة والـشـركـات ولـكــنـنـا لم نـ االنـسـان حـتى
واجهة أدنى العواصف ذواتنا التي أعتـقدنا أننا بـنيناها أنهـارت 
االبتالئيـة فسقطنـا في أوحال الفسـاد بكل أشكالـه وللنفس االمارة
بـالـسـوء مــبـرراتـهـا الــتي تـزين لـنــا فـسـادنـا وجتـمــله وحتـسـنه فال
تغرنـكم مبرراتـها إن نظـرة خاطفة جملـتمعـنا العـراقي جند أنحدار
ستوى االخالقي وفي االلتزام الديني والقيمي و أحتقار كبير في ا
االنسان لقيمة االنسان حتى أن الـقتل بات ألسباب تافهة كتشجيع
فــريق كــرة قــدم أو نـزاع عــلى قــطــة أرض أو خالف عـلـى شـخص
ـقود وتـنامي االنتـماء القـبلي عـلى حساب االنـتماء القـائد من قبل ا
الـديني والـوطـني واذا بحـثـنا في االسـباب والـعـوامل فسـيـطول بـنا
قـام ولكن يكـفيـنا اليـوم أن نشخص الـداء و العـلة لنـعرف العالج ا
ونـسيـر في الشـفاء الـسؤال الـذي يـجب أن جنلس لـبحـثه ودراسته
هـمة الـكبـيرة ـسؤول عن أداء هـذه ا هو كـيف نـبني االنـسان ومن ا
ا االجـابة تـكون بسـيطة اذا قـلنـا كما يـقول الـوعاظ : أبني ذاتك ر
وقـوم نفـسك فاذا بـنيـنا أنـفـسنـا وأصلـحنـاها فـسيـصلح اجملـتمع 
وهـذا حـق فأن لـم نـبـني ذواتـنـا ونـصـلـحهـا كـنـا قـاصـرين عـن بـناء
االخــرين وإصالح اجملـــتــمع ولــكن يــجـب أن تــكــون هــنــاك حــركــة
أعـمـارية لـبـناء اجملـتـمع أي بنـاء االنـسان االخـر والـلبـنـة االساسـية
لبناء اجملتـمع لنحصد نـتائج تأتي باخليـر علينا وعلى وطـننا وأمتنا
الـيــوم ونـحن نــشـهـد نــهـائـيــات كـأس الـعــالم لـكــرة الـقـدم نــشـاهـد
ـية التـي أعدت فرقـها ضمن خـطة محـكمة وتـخطيط نـتخبـات العا ا
أستـراتيـجي نراهـا حتصـد النـتائج بـسهـولة أما مـن لم يبنـي فريقه
تـوفرة فلن يقـاوم وسيخسر هارات ا بناءً مـحكماً وأعـتمد جتمـيع ا
ستـوى كأس العـالم يحتاج الرهان مـنذ الدور االول فـبناء العبـ 
تـخطـيط منـذ الصـغر وهـذا ما نـحتـاجه اليـوم جملتـمعـاتنـا بنـاء جيل
نـظـيف صحي وطـبـعاً لـسـنا مـعـزول في جـزيـرة واما نـحن نـعيش
ـؤثــرات الـسـلـبـيــة أقـوى و أكـثـر جـذب الـيـوم في قـريــة صـغـيـرة وا
وأقـرب لـلــنـفس ولــلـشـهــوات واالنـسـان عــبـارة عن شـهــوة وغـريـزة
يناضل الـعقل ويكافح لـكبح جماحـها فاذا كان الـعقل أصالً مغلف
بـاجلهل فـسيـكون مـقود لـهذه الـشهـوات اذن احلدي كـبيـر ويحـتاج
ـؤثرة في هـذا اجملـتمع ابـتداءً الى عـمل مشـترك مـن كل االطراف ا
من الــدولـــة ومــؤســســاتــهـــا والــســلــطـــات الــديــنــيــة والـــقــضــائــيــة

ـثـقـفـون ـدني وا واالعالمــيـةومـنـظـمـات اجملـتــمع ا
والناس البـسطاء وكل عضـو في هذا اجملتمع له
سـاحـة مـا فـأن أغـفلـنـا هـذا الـبـناء مـسـؤولـيـة 

. سينهار كل بناء ودمتم سا

ير بوت يصافح مستقبليه على اطرف االخر من اجلسر d∫ الرئيس الروسي فالد ł

WMN∫ بيع الصحف مهنة حتظى بالقبول


