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أصـدر سـلـطــان عُـمـان هـيـثم بن طـارق
مرسوما يقضي بتعديل النشيد الوطني
واستبدال كـلمات كانت تـشير إلى سلفه
السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي
ــاضي عن عـمـر في 10 كـانــون الـثـاني ا

ناهز الـ 79عاما.
ويذكر النشيد الوطني السلطان قابوس
بـــاالسم الــصـــريح إذ يــقـــول: "أبــشــري
قابوس جـاء فلتـباركه السـماء واسعدي
والتقيه بـالدعاء. وبحـسب وكالة األنباء
قـطع لـتحل الـعمـانـية فـقـد حُذف ذلـك ا
مــحـله الـكــلـمـات الــتـالـيـة "فــارتـقي هـام
السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي
وانــعــمي بــالــرخــاء".ويــعــرف الــنــشــيـد
الــوطــنـي الــعـــمــاني الـــقــد بـــالــسالم
الــســلــطـانـي وهـو من تــألــيف الــشــاعـر
حـــفـــيظ بن ســـالم الـــســيل الـــغـــســاني
مسـتشـار الـسلـطان الـراحل ومن تلـح
ـــصـــري مـــحـــمـــد عـــبــد ـــوســـيـــقــار ا ا
الـوهـاب.تـعـود الـعـمـانـيـون عـلى تـرديـد
نـاسبـات الوطـنية ذلك النـشيـد في كل ا
طوال فتـرة حكم السـلطان قـابوس التي
ا طُـرحت تساؤالت دامت 50 عاما.ولـطا
عـمــا سـيـكـون عــلـيه حـال الـنــشـيـد بـعـد
وصــول حــاكم جــديــد.وقــوبـل الــنــشــيـد
اجلديـد الـذي ال يذكـر اسم حـاكم البالد
بالثناء والتـرحيب عبر مواقع التواصل
االجـــتــمــاعـي إذ اعــتــبــره الـــعــديــد من
ــغــردين الـعــمــانـيــ نـشــيــدا جـامــعـا ا

يصلح ألي زمن.
ولم يخف بعـضهم اعتـراضه على حذف
اسم السلطـان الراحل وطالبـوا بإبقائه
تقـديرا لـ "جـهوده في تـوحيـد السـلطـنة
وإطالق عـملـيـة إصالح اقتـصـادي" على
حد تعـبيـرهم.يذكر أن الـسلطـان قابوس
تــولى حـكم الــسـلــطـنــة عـام 1970 بـعـد
انقـالبه على والـده الـسلـطـان سعـيد بن
تـــيــمـــور الـــذي عـــرف بـــنـــظـــام حــكـــمه
ـتشـدد.وأعـلن قـابـوس نفـسه "سـلـطان ا
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وبــعـضـهــا مـجــده بـشـكـل غـيـر مــبـاشـر
بينما ركزت أخـرى على احملطات الهامة

في تاريخ البالد.
وفــيــمـــا يــلـي نــرصــد بـــعــضـــا من تــلك
األنـاشــيـد:واشـتـهـر الـنــشـيـد الـتـونـسي
احلـالـي "حـمـاة احلــمى" بـاألبــيـات الـتي
نظـمهـا أبو الـقاسم الـشابي "إذا الـشعب
يـومًـا أراد احليـاة فال بـد أن يـسـتـجيب
الـقـدر وال بـد لـلـظـلم أن يـنـجـلي وال بـد
لــلـقــيــد أن يــنــكــســر".لــكن مــا ال يــعــرفه
كثيرون أن ذلك النشيـد لم يعتمد رسميا
إال في عــام 1987 بــديال عـن نــشــيــد "إال
خــلــدي" الـذي اخــتـيــر كــنـشــيــد رسـمي
لــلـــبالد أيـــام حـــكم الـــرئــيـس احلــبـــيب
بـورقـيـبـة. وكـان الـنـشـيـد الـقـد يـحـمل

ــلـكي أحــد مــقـاطـع الـنــشــيـد الــوطــني ا
ـــــلك الـــــســـــابق إدريس الــــقـــــد اسم ا
الــســـنــوسي فــآثــر الــبــعض اســتــبــدال
إدريس باخملتار نسبة للمناضل الليبي
عمر اخملـتار. أمـا في العراق فـقد تغـيير
الـنشـيـد الوطـني خـمس مـرات. وكل مرة
تروي التـغيـرات التي طـرأت على البالد.
ـصــري الـسـابق ظل الــنـشـيـد الــوطـني ا
"والـله زمـان يـا سـالحي" نـشـيـدا وطـنـيـا
للبالد خالل الـفترة من عام 1963 وحتى
عام 1981. ويرجع هذا النـشيد إلى فترة
الـعـدوان الـثـالثي عـلى مـصـر عـام 1956
إذ غـنـته أم كـلـثـوم ألول مـرة من كـلـمات
.وعـنـدما ـصـري صالح جاهـ الـشاعـر ا
تولـي صدام حـس الـسـلطـة في الـعراق
عـام 1981 اســتــبــدل الـنــشــيــد الــوطـني
" الـتي الـقـد بـقــصـيـدة "أرض الـفـراتـ
صـاغ كـلـماتـهـا الـشـاعـر الـعـراقي شـفيق

الكمالي.
wMÞË bOA½

وبعـد سقـوط حكم صـدام حسـ اعتـمد
نـشـيـد "مـوطــني" نـشـيـدا رسـمـيـا لـلـبالد
دنية األمريكية في بأمر رئيس السلطة ا
ــر بـحــجـة أن الــعـراق آنــذاك بــول بـر
الــنــشـيــد الـقــد يــذكـر الــنـاس بــصـدام

حس رغم أنه اسمه لم يرد فيه.
ويـشار إلـى أن النـشـيـد الـعـراقي احلالي
"مـوطـني" كـان نشـيـدا وطـنـيا لـفـلـسـط
أيــام االنـــتـــداب الـــبـــريــطـــاني.فـي حــ
تـخـتـلف القـصـة في الـبـحـرين إذ يـشـير
النشـيد الوطني الـقد إلى أن "بحـريننا
بـلد األمـان وطن الـكـرام يحـمي حـمـاها
أميرنا الهمام".وبعد تعديل الدستور عام
2002 وحتول الـبلـد اخلـليـجي من إمارة
ـلــكـة تـغـيـيـر مــضـمـون الـنـشـيـد. إلى 
ويـبرز الـنـشـيد اجلـديـد بـوضوح أهـمـية
الـدسـتـور بـعـد أن ركـز في الـسـابق عـلى
األمـــان واألمــيـــر. فــتـــقــول أحــد أبـــيــاته
قام ميـثاقها كانـة وا "دستورها عـالي ا

نهج الشريعة والعروبة والقيم".

إشـارة واضـحـة السم بـورقـيـبة فـي أحد
أبيـاته.لـذا تـوقف العـمل به بـعـد انقالب
زين الــعـابـدين بن عــلي بـورقــيـبـة الـذي

رض والشيخوخة. أنهكه وقتها ا
وال يختلف األمر كثيرا بالـنسبة للنشيد
الوطني اللـيبي احلالي فهـو مستمد من
النـشيد الـقد للـمملـكة الـليبـية.في عام
1969 وصل مــعــمــر الــقــذافي إلـى سـدة
ــلـكي احلــكم وقـرر اســتـبــدل الـنــشـيـد ا
ـصـريـة الـشهـيـرة "الـله أكـبر بـاألغـنيـة ا
ــعـتـدي".لــكن مـنــذ اإلطـاحـة فــوق كـيـد ا
بـحـكـمه بـعام 2011 أعـاد الـثـوار نـشـيد
ـلـكــيـة الـذي كــان مـعـتــمـدا بـعـد وعــلم ا
االستقالل تعبـيرا عن رفضهم لالنقالب
ـلك.ويظـهر في الذي قـاد القـدافي على ا

عـمان" بـعـدما كـان لـقب احلاكم "سـلـطان
مسـقط وعمـان" وأصـبح احلاكم الـثامن
في سـاللـة آل بــوســعــيــد مــنـذ أن تــولت
احلكم في 1749 فقام فورا بتـغيير العلم
والـعمـلـة.كمـا اسـتـبدل الـنـشيـد الـوطني
الذي كان يذكـر صراحة اسم والده الذي
دام حكـمه 40 عـامـا.ويـقـول الـنـشـيـد "يا
ربنا احـفظ لنا سـلطاننـا سعيـد... سعيد

بالتأكيد".
WOMÞË bOýU½√

وبـالنـظـر إلى تاريـخ األناشـيـد الوطـنـية
الـعـربيـة جنـدهـا عـلى اخـتالفـهـا حتمل
ـراحل بــ طــيـاته كــلــمـات تــعــبـر عـن ا
والــــتــــقــــلــــبــــات الــــتي مــــرت بــــهــــا كل
دولة.فبـعضـها ذكر صـراحة اسم احلاكم

يوميات طبيب عجوز 
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حالـة الـطوار لـسـتة أشـهـر وإعادة
فرض الـرقابة وأنـزلوا الـدبابات إلى
مــــوســــكـــــو.وأخــــفـق االنــــقالب و

تـوقيف االنـقالبـيـ بعـد ثالثـة أيام.
لــكن هــذه احلـوادث حــددت مــصــيـر
االحتــاد الـســوفـيــاتي الــذي أضـعف
بــــــســـــبـب االنــــــفـــــصــــــالـــــيــــــ في
اجلمهوريـات وتفكك في نـهاية األمر

في كانون األول/1991.
وقــد أوقف يـــازوف مع االنــقالبــيــ
اآلخـرين ثم أفـرج عـنـهم من الـسـجن
في 1993 وصـــــدر عــــفـــــو عـــــنه في
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وبــوفـــاته ال يــبــقـى ســوى انــقالبي
واحــد عـلـى قـيــد احلـيــاة هــو أولـيغ
بـــاالنـــوف الـــذي كــان نـــائب رئـــيس
مــــجـــلـس الــــدفــــاع لـــدى الــــرئــــيس

السوفياتي عند وقوع االنقالب.
وفي 2019 حكم الـقضـاء اللـيتواني
ـــتـــري يـــازوف غـــيـــابــــيـــا عـــلـى د
شـاركته في بالـسجن عـشر سـنوات 

{ موسـكـو (أ ف ب) - توفي عن 95
عـــامــا آخـــر مـــاريــشـــال من االحتــاد
ـتــري يـازوف الـذي الـســوفـيــاتي د
شـارك فـي االنـقالب عــلى مـيــخـائـيل
غـــوربــاتـــشــوف وفـي قــمع احلـــركــة
االستقالليـة في ليتـوانيا عام 1991
حـــســبــمـــا أعــلــنـت وكــاالت األنــبــاء

الروسية.
ونـــقـــلت وكـــاالت األنــبـــاء عن وزارة
ــاريـــشــال الـــدفــاع الـــروســيـــة أن "ا
ـتــري تـيـمــوفـيـيـتــفـيـتش يـازوف د
تـوفي في 25 شــبـاط/ في مــوســكـو

بعد مرض طويل".
كان يـازوف وزير الـدفاع في االحتاد
الــــســـوفـــيــــاتي بـــ 1987 و1991
وشــارك فـي االنــقالب الـــفــاشل ضــد
مـيـخـائــيل غـوربـاتـشـوف آخـر زعـيم
ســوفـيــاتي في آب/ 1991بـعــد عـام

على ترقيته إلى رتبة ماريشال.
ورأى االنــــقالبــــيــــون حـــيــــنـــذاك أن
غـوربــاتـشــوف "غـيــر قـادر عـلى أداء
مهامه ألسـباب صحـية". وقد أعـلنوا

كــــانــــون الــــثــــاني/1991 في قــــمع
احلـركـة االسـتـقـاللـيـة في لـيـتـوانـيـا
الـتـي كـانت جـمــهـوريـة سـوفــيـاتـيـة
حـيـنـذاك. وأسـفـر الـقمـع عن سـقوط

14 قتيال واكثر من 700 جريح.
وبــصــفــته وزيــرا لــلــدفــاع كــان في
صــــلب قــــمـع عــــنــــيف في كــــانــــون
الـثـاني/1990 في أذربـيـجـان سـقط
. وسـمـيت ـدنــيـ فـيه الــعـديـد من ا

هذه الوقائع بـيناير األسود.
لـــكن في روســـيـــا بــقي شـــخــصـــيــة
مـــــــحــــــتـــــــرمــــــة. وفـي الــــــرابـع من
شـبـاط/منـحه وزيـر الـدفـاع سـيرغي
شـويـغو الـذي يـتـمـتع بنـفـوذ كـبـير
وسامـا تقديـريا خلـدمات قـدمها إلى
الــوطن بـســبب الــتـزامه الــدفـاع عن
احملــاربـــ الـــقـــدامى.كـــمـــا مــنـــحه
ــيــر بـــوتــ وســام الـــرئــيس فـالد
الشـرف في 2004 ووسـام ألـيكـسي
نيفسكي في 2014.وعبرت مـوسكو
عن اسـتـيـائــهـا من احلـكم بـالـسـجن

عليه في ليتوانيا.
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ـطـر شـديـد الـبـرودة وكـعـادتي أسـتـغل يـوم اجـازتي بـشـراء فـي يـوم 
بعض احلـاجيات ألسـبوعي احلافل بـالعـمل واهم جزء فيـها هو الـقهوة
ولـوازمـهـا من حـلـيب وسـكر اخـتـارت ابـنـتي الـصغـيـرة الـتي اتـرك لـها
دائما حرية التصرف واختيار احملـالت التي نتسوق منها ومن ضمنها
مـحالت بـيع الـقـهـوة مـحل جديـد بـديـكـور مـترف وجـمـيل واسم مـتـمـيز
تـف بـالديـكور وسـرني هذا االخـتيـار فـدخلـنا الى اروقـة هذا احملـل ا
ـتـنـعم بـاالنـواع الـكـثـيـرة من الـلـ الـصـافي من الـنـبع االصـيل بـ وا
زارع اجلـزائرية وبال انـية ومـصريـة وقهوة تـركيـة وبن فرنـسي من ا
كــافـيــ ومع الــكــثـيــر من احلــنــ أخـتــرت بــعض االطـعــام واخــتـارت
ا ـطـيبـات وخـتـمنـاهـا  صـغـيـرتي انواع وأضـفـنـا بعض الـسـكـاكر وا
تـوفـر في احملل من الـبهـارات وهـممـنـا بدفـع احلسـاب وكـعادتـهـا قالت
امـيـرتي الـصـغـيـرة انـا من سـيـدفـع احلسـاب وانـا زاحـمـتـهـا عـلى ذلك
طـلـبـها وكـمـا تعـودنـا انا وبـسـبب اصـرارها مـثل كل مـرة اسـتسـلـمت 
ـنـاقــشـات قـررت ان تـتـرك دفـع احلـسـاب لي ودفـعـته وهـي بـعـد هـذه ا
واثناء كل هـذا كان سعال صـاحب احملل يقطع عـلينا حـديثنا بابتـهاج 
ـطاف وعـنـد ماكـنة ويـعـكر صـفو يـومـنا ويـشوش بـهـجتـنا وفي نـهـاية ا
احلساب دفـعتني مهـنتي ان اساله عن سبب هـذا السعال فـإنهال على
االطبـاء بأتـعس االلـقاب بـاجلشع واالسـتغالل وكـيف انهم اذا راجـعهم
تهالك من اجارات مالك احملالت ويساعده الصيدلي سيفرغون جيبه ا
 واالحسن ان يـنـتظـر حتى تـتحـسن حالـته بال فحص وعالج وفـاجأته
بـاني طـبيب واعـرض عـليـه ان يراجع عـيـادتي مـجانـا ولن اخـذ منه اي
كن ان شيء وساكتـب له االدوية الالزمة بـعد فحـصه أستغـرب كيف 
افحصه بال مقابل واحلحت عليه للـحضور الى عيادتي لفحصه مجانا
وطلب الدلـيل على صدقي فـاعطيـته كارتي وكتبت عـليه مجـانا وشكرته
ـنــحي بـعض مـقــدمـا اذا حــضــر النه سـيــكـون صــاحب فــضل عـلـيّ 
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الــــدوحــــة) (أ ف ب) - وصل وزيــــر
اخلـارجـية األمـيـركي مـارك بـومـبـيو
إلى الـدوحـة امس الـسـبت حلـضـور
حــفل تــوقــيع اتــفــاق تــاريــخـي بـ
ـتـحـدة وحــركـة طـالـبـان الـواليــات ا
األفــغـانــيـة حــسب مـا أفــاد مـراسل
وكالـة فرانـس برس.ويـفتح االتـفاق
قرر أن يُوقّع عند الساعة الذي من ا
12,45 بـتـوقـيت غـريـنـيـتش الـبـاب
أمــام انــســحـاب تــدريــجي لــلــقـوات
األمـيـركـية من أفـغـانـسـتـان بـعد 18
ســـنــــة من االقــــتـــتــــال في مــــقـــابل

تمردين. ضمانات أمنية من قبل ا
ووقعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع
تـطـرفة في الـدوحة حركـة طـالبـان ا
هـد الـطـريق لسـحب آالف اجلـنود
األميركـي من أفغـانستـان بعد 18

سنة من احلرب.
—«uŠ `²

ويــأمـل األفــغــان أن يـــؤدي االتــفــاق
إلنـهــاء أربـعـة عـقــود من الـنـزاعـات
ويــفــتح بــاب احلــوار بــ حــكــومـة
تطـرفة لوضع حد كابول واحلركـة ا
لـلـمـعـانـاة في الـبـلـد الـفـقـيـر.ووصل
وزيـــر اخلــارجــيــة األمـــيــركي مــارك
بـومـبـيـو إلـى الـدوحـة قـبـيل تـوقـيع
االتفاق عند الساعة 12,45 بتوقيت
غــريـنــيـتش حــسـبــمـا أفــاد مـراسل
وكـــــالـــــة فـــــرانس بـــــرس.ولـم يـــــتم
ّ اإلفصاح عن فحوى االتفاق الذي 
التـفـاوض حـوله ألكثـر من عـام لكن
ـــــتــــــوقع أن يــــــؤدي الى بـــــدء من ا
انـســحـاب اجلـيش األمــيـركي األمـر
الذي يـريـده الـرئيس دونـالـد ترامب
وجـزء كبـيـر من الـطبـقـة الـسيـاسـية
والرأي العام األميركي.ويرى احمللل
في مـــعـــهــــد "مـــجـــمـــوعـــة األزمـــات
الـدولـيـة" أنـدرو واتـكـيـنـز أنّ "هـنـاك
الكثـير من الـتكهـنات حول مـضمون
االتــــفـــــاق (...) نـــــعـــــلم اخلـــــطــــوط
الـعريـضـة لـكن من غـيـر الـواضح ما
إذا كــانت بــنــود االتــفــاق ســتــنــشـر
كــامـلــة".ولن تـكــون حـكــومـة كــابـول
ثّلـة في حفل الـتوقـيع في الدوحة
بــعـد ظــهـر الـيــوم لـكــنـهــا سـتـرسل
فريقا مؤلّفا من ستة أشخاص لفتح
ـكـتب الـسـيـاسي قـنـاة اتـصـال مع ا

حلـــركــة طـــالــبـــان الــذي تـــأسّس في
الـــعــاصــمـــة الــقــطـــريــة عــام 2013.
وحض الــرئــيـس األمـيــركـي الــلــيــلـة
ـــاضـــيــة الـــشــعب األفـــغــانـي عــلى ا
ــسـتــقـبل جــديـد اغــتـنــام الـفــرصـة 
مشـيرا الى أن وزيـر اخلارجـية مايك
بومبـيو سيـحضر توقـيع االتفاق مع
طالبان في الدوحـة.وقال "في النهاية
ســـــيـــــتـــــوقـف األمـــــر عـــــلـى شـــــعب
أفغانـستـان كي يحدد مـستقـبله. لذا
نحض الـشعب األفغـاني على اغـتنام
هــــذه الـــــفــــرصـــــة من أجـل الــــسالم
ومـستـقـبل جـديـد".وأضـاف "في حال
كـانت طـالـبـان واحلـكـومـة األفـغـانـية
علـى مسـتوى االلـتـزامات سـنـمضي
قــــدمــــاً لــــوضـع حــــد لــــلــــحــــرب في
أفــغــانــســتــان وإعــادة جــنـودنــا إلى
الـوطن".لم تـكـن قـطـر شـبه اجلـزيـرة
ـعروفة بثرواتـها الغازية الصغيرة ا
ـثـيـر لـلـجـدل بـاسـتـضـافـة وفـوزهـا ا
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
خــيـــارًا مـــطـــروحــا عـــلى مـــا يـــبــدو
ـفـاوضـات.لـكن تـوفـيـر السـتـضـافـة ا
اإلمارة الثريـة موقعا مـحايدا إلجراء
مـــحـــادثـــات حــول إنـــهـــاء الـــصــراع
ــــســــتـــــمــــر مــــنــــذ 18 عــــامًـــــا في ا
أفـغـانسـتـان عـزّز مـكـانتـهـا الـدولـية
وجــــهــــودهـــــا في حتـــــدي احلــــظــــر
ــفــروض عــلــيــهــا مـن الــســعــوديـة ا
واإلمــارات والـبــحــرين ومــصـر مــنـذ
ـفاوضـات مشـاهد 2017. وشهـدت ا
غيـر مألـوفة كـتحـوّل مقـاتلي طـالبان
إلى مــــفـــاوضــــ ســــيــــاســـيــــ في
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة عـــلى وقع
مــوســيـــقى كالســيــكــيــة تــصــدح في
مداخل فـنادقهـا الفخـمة.وقـال سهيل
ــكــتب الــسـيــاسي شــاهــ عــضــو ا
حلـــركــة طـــالــبـــان والــنــطـــاق بــاسم
احلـركة لـصـحيـفـة "الشـرق" الـقطـرية
إنّ جـــمـــاعــــته ال تـــمــــانع أن تـــكـــون
فاوضات محـتملة ب الدوحة مقـرا 

ستقبل. األطراف األفغانية في ا
وأشـار إلى أنّ رئـيس مـكـتب احلـركة
ال السـيـاسي ونائب زعـيم احلـركة ا
عـبـد الـغـني بـرادر سـوف يـوقع عـلى
االتــفــاق الــســبت بــيــنــمــا ســيـمــثل
ــــبــــعـــوث الــــســـفــــيــــر الـــســــابق وا

ـــاي خــــلـــيل زاد الـــدبــــلـــومـــاسـي ز
ال عـبـد الـغني تـحـدة.وا الـواليـات ا
ــؤسـســ األربـعـة بـرادر هــو أحـد ا

حلركة طالبان عام 1994. 
وكانت احملـادثات الـتي تـوسط فيـها
دبـلـومـاسيـون قـطـريـون مـاراثـونـية
شــابـهـا الــتـوتـر فـي أحـيـان كــثـيـرة
وامـتـدت حتى وقـت طويـل من الـليل
ـتـوقع أن يـحـضر مـرات عـدة. ومن ا
ـثلـون عن 30 دولة حـفل الـتـوقيع
في الــعــاصـمــة الــقــطـريــة.وســيـوقع
االتفاق بعد أسبـوع من هدنة جزئية
غيـر مـسبـوقـة اعتـبرهـا األمـيركـيون
اخــتـــبــار نــوايــا لــلــمــضي في قــرار

توقيع االتفاق أم ال. 
وقد صمدت بشكل عام.وقال بومبيو
في اليـوم الرابع من الـهدنـة الثالثاء

طـالبـان لـتنـظـيم القـاعـدة على أرض
أفغـانستـان السـبب الرئـيسي لـلغزو
األمــيــركي في أعــقــاب هــجــمـات 11
أيـلـول/ســبـتـمـبـر عـام 2001. وطرد
حتــــالف دولـي بـــقـــيــــادة الـــواليـــات
ـتــحـدة احلـركــة من الـسـلــطـة بـعـد ا
ــتـمـردون الـذين الـهــجـمـات ونـفـذ ا
كـانـوا يـحـكـمـون كـابـول مـنـذ 1996
وحتـى تشـرين األول/أكـتـوبر 2001
هجمات متواصـلة أودت بحياة أكثر
من 2400 جـنـدي أمـيـركي وعـشرات
اآلالف مـن أفــــــــــــراد قــــــــــــوات األمـن
األفغانـية.وأنـفقت واشنـطن أكثر من
ألف مـــلــيــار دوالر فـي احلــرب الــتي
قُتل وأصيب فيهـا أكثر من مئة آالف
مــدنـي أفــغــانـي مــنــذ 2009 حــسب

تحدة. أرقام األ ا

لالحــتــفــال داخل احلــكــومــة أو لـدى
حلـفائـها".وجـرت انتـخابـات رئاسـية
في أفغـانسـتـان في أيلـول/سبـتمـبر
ّ اإلعـالن عن فـــوز غــــني بــــواليـــة و

اضي. ثانية األسبوع ا
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لـــكن مـــنـــافـــسـه رئـــيس الـــســـلـــطـــة
الـتـنــفـيـذيـة عـبـدالــله عـبـدالـله رفض
نـتـيجـة االنـتـخـابات ووعـد بـتـشـكيل
حـــكــومـــة مـــوازيــة في خـالف ألــقى
بـــظالله عــلـى جــهــود الـــتــوصل الى
ـــتـــحــدة االتـــفـــاق بـــ الـــواليـــات ا
وطـــالــــبــــان.وجنـــاح االتــــفــــاق بـــ
ـتـحـدة وطـالـبـان مـرهون الـواليـات ا
بــعــمل احلـكــومــة عــلى مـنـع حتـويل
الـبالد إلى أرض خصـبـة لـلجـمـاعات
ــتــطــرفــة.وكــان اســتــقــبــال حــركــة ا
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"نـحن على مـشـارف فـرصة تـاريـخـية
لـــلــسـالم. إن احلــد من الـــعــنـف يــتم
احترامه بشكل غير تام لكنه ينجح".
ويرجح أن يؤدي االتـفاق الى خفض
عــديــد الـقــوات في أفــغـانــســتـان من
حـوالى 13 ألــفــا حــالــيــا الى 8600
وهو الـعـدد الذي كـان منـتـشرا هـناك
مع وصـول تــرامب الى الــرئـاسـة في
ــتــمــردون بــتــوفــيـر 2016. ويــعــد ا
ضــمــانـــات أمــنــيـــة في مــا يـــتــعــلق
ــكــافــحـة "اإلرهــاب" والــبــدء فـوراً
ــــفــــاوضـــات سالم مــــبــــاشـــرة مع
السـلطـات في كـابول عـلى الرغم من
اعـتبـارهم الـرئـيس أشـرف غني أداة
في يــد واشـنــطن.وقـال واتــكـيــنـز إنّ
االتــفـاق يــدشن عــمـلــيــة االنـســحـاب
األمــيــركـي فــحــسب "ولــيس ســبــبــا

تري يازوف  د

هيثم بن طارق

في 1981/9/12 قمنـا بشـراء كلب صـغيـر وكان الـهدف هـو احلراسة
لـكن االوالد كانـوا يـلـعـبـون معـه ويطـعـمـونه وصـنـعوا لـه بيـتـا خـشـبـيا في

احلديقة واطلقوا عليه اسم (سكوبي).
وكبر (سكوبي) وعرفه اجليران فكانوا يطعمونه ب وقت واخر الى درجة

انه كان يقفز احلائط بيينا وبينهم لياكل او يلعب هناك.
في24 شـباط 1983 وكـان عـمـر سـكـوبي سـنـتـ جـاءنـا ضـيف صـديق
ـا ادى الى ان نـذهب الى مــسـتـشـفى حـاول ان يـداعب الــكـلب فـعـضـه 

احلميات الخذ احلقن الالزمة خوفا من اي اصابة.
وتـكـررت حوادث االزعـاج مع اجلـيـران والـقـفـز عـلى احلـيـطـان فـنـصـحـنا
اجلـيـران بــالـتـخــلص من الـكــلب واال فـانـهم يــقـتـلــونه وحـرصـا مــنـا عـلى
اجلـيران وخـوفـا من قـتـله اخـذته بـالـسيـارة من بـيـتـنـا في حي الـعـدل يوم

1983/6/18 الى بسات العطيفية وتركته هناك اسفا.
ومرت االيام واالشهر ونسينا الكلب سكوبي ولكن.

في يوم 19 شباط 1986 بعد سنت و 8 اشهر فوجـئنا بسـكوبي واقفا
اما مدخل البيت وكانه يستاذن بالدخول.

نـظر الكلب (سكوبي) وكـأنه يقول لقد وجدتكم لم يبق احد دون ان يبكي 
هل تسمحون لي بالعودة.

رحـبنـا به واطـعـمـنـاه وحـاولنـا ان نـلـعب مـعه كـمـا كنـا في الـسـابق لـكـنـنا
وجدنـا ذلك الكـلب الوديع صـار شرسـا . في السـابق كان يـنتـظر الـطعام
امـا االن فـقـد اخـذ يـطـالب بل يـريـده بـالـقـوة. بـعـد ايـام شـعـرنـا ان طـبـاع
الـكـلب قــد تـغـيــرت بـسـبب مــعـيـشــته مـنـفــردا في الـبـســاتـ واصـبح من

ستحيل ان يعود كما كان. ا
احد اجليران قال ان الكلب يبحث عن اصحابه في دوائر
الى ان يجدهم وكـان عليـكم ان ترموه في مـكان بعد

النهر فهو مهما بحث لن يستطيع عبور النهر.
بــعـد 10 ايــام من الــتــردد انــتــهت قــصــة الــكــلب
(سـكــوبي) بــنــقــله الى بــســاتـ الــراشــديــة حـيث

. يفصلنا عنها نهر دجلة وتركناه اسف ومتأ
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"ان الـســعـادة تــنــتـقل بــالـعــدوى التــنـتــظـر عــدوى احـد..كـن حـامال لــهـذا
يكروب"..انيس منصور ا

تاح وصوال الى السعادة:هي حالة الـتوازن ب مزاجية االنـسان وظرفه ا
عنى اخر هي راحة اجلسد والروح معا. و القناعة والرضا

وقـد دأب االنـسـان مـنـذ االزل لـيـصل الـى سـعـادته الـتي تـوفـر له اجلـانب
واالنسان هو بهج من احليـاة التي يراها مـناسبه لنـفسيته ولـشخصيـته ا
بـل يخلـق الظروف الذي يـصنع الـسعـادة والينـتظر ان يـقدمـها له احـد ما

: وتقسم السعادة الى قسم التي جتعله سعيدا
1- سعادة مؤقـتة:وهي وليدة حلـظتها اي انهـا نتيجـة موقف طار جتعل
اوتعرضه اوسـماعه خلبـر يبهـجه كـاقتنـاءه حلاجة يحـبها االنسان سـعيدا

وهكذا.. وقف مضحك
2- السعـادة الدائمـية:هي وصول االنـسان وسعيـه الدؤوب لتحـقيق هدف

ما يوصله الى السعادة احلقيقية التي ينشدها.
ويـخـتـلف مـفـهـوم الـسـعـادة من شـخص الخـركل حـسب قـنـاعـته وحـاجـته
وهـنـاك من يرى ـال فـهنـاك من يـرى سـعـادته با ـفـهـوم السـعـادة ونظـرته 
وهنـاك من يرى سـعادته وهنـاك من يرى سـعادته بـالعـمل سعـادته باجلـاه
وهـنـاك من يرى وهـنـاك من يرى سـعـادته بـاقـتـناء االشـيـاء بتـكـوين اسـرة
فـالــسـعـادة اذن نــسـبـيـة سـعـادتـه بـتـفــوقه وابـداعه في مــجـال مـا وهــكـذا
فاالشياء الـتي كانت تسعدنا وتختلف من شخص الخـر بل من وقت الخر
باتت عاجزة عن اسعادنا في الوقت احلاضر.. في مرحلة ما من حياتنا 
فهـوم العام للسعادة بل تسـاهم مساهمة فاعلة وهناك عدة عوامل تدعم ا

ومته وهي: بد
قـادرا على الـتـحكم 1- الثـقـة بالـنـفس الـتي جتعل االنـسـان مقـدرا لـذاته 

متفهما لظروفه ومسيطرا عليها. بحواسه
ـارسـة هوايـة مـا تـقـوده الـى االبـداع الذي 2- الـقـيـام بـاعـمـال مـفـيـدة و
او او الــكـتــابـة كـمــمــارسـة الــريـاضــة يـضــفي عــلـيـه نـوعــا من الــسـعــادة

فيجد بذلك متعة حقيقية تشعره بالسعادة. الرسم
3- االنـفـتـاح عـلى ثـقـافـات جـديـدة تـؤثـر عـلى نـفـسـيـة االنـسـان وتـشـعـره
بالـبـهـجة مـن خالل اقامـة عالقـات انـسانـيـة نـاحـجة من شـانـهـا ان جتلب

السعادة له.
4- االهتمـام باجلوانب الـترفيـهيـة التي جتلب الـسعادة لالنـسان كالـسفر
كـبـنـاء دار مـثال اوشـراء اواقـتـنـاء االشـيـاء الـتي تـشـعـره بـالـسـعـادة مـثال

وهكذا.. سيارة 
الن السـعادة تنتـقل بااليحاء الى االخرين 5- االختالط بالناس الـسعداء 

." تشائم "النكدي واالبتعاد عن الناس ا
ورسم الــبــســمــة عــلى 6- هــنــاك من يــجــد ســعــادته بـــاســعــاد االخــرين
عـونـة بـكل انواعـهـا وبـطيب ـسـاعـدة وا وذلك عن طـريق تـقد ا شفـاهـهم

رء. كن ان يشعر بها ا وتلك ارقى انواع السعادة التي  خاطر
كالهدية مثال فمهما كانت وهناك اشياء صغيرة لكن وقعها بالنـفس كبيرا
او اي الهدية بـسيطة يـكون تاثيـرها على النـفس كبيرا او كـالكلمـة الطيبة
او قد او جـلسـة عائـليـة حمـيمـة كـاكلـة طيـبة شئ بسـيط يحـقق سعـادة ما
يقول غانـدي"نحن نبحث عن يجد االنسـان سعادة بلبـاس جميل او نزهـة

ثم جندها في ابسط االشياء".. السعادة بعمق

صدام حس
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