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ؤامـرات الكونـية هي وراء الـثورة العـراقية الى متى الـصراخ واالتـهام بأن هـذه ا

واطن العراقي الذي يريد استرجاع وطنه اذا ال نقول انها صرخة ا و
مـنــذ ربـيع عـام 2003 وسـقــوط الـنـظـام الــسـابق الـذي اذاق الـعــراقـيـ األمـرين
والـكـثـيـر من الـعــذاب والـفـقـدان واحلـرمـان وحـروب عــبـثـيـة وحـصـار دولي ظـالم
ـسـاعدة من تـصـورنـا انهم اخـوة في الـقـوميـة والـدين  وكـلفـنـا ارواحاً بـشـرية
اكثـر من احلروب واألسوأ من ذلك جرحنا كثيراً في كرامتـنا ووطنيتنا واصبحنا
ـمددة للجميع بدون منـبوذين من قبل أُناسٍ  ودول  كانت تسـتجدي من ايادينا ا
زمـع اصبـح الشـعب مـقـابل قـبل صـعـود صـدام للـسـلـطـة  مـنـذ هـذا الـتـحـريـر ا

اسيراً لدى احزاب وكتل ومليشيات تريد نهش اللحم القليل الذي تبقى منه .
ؤامـرة الكبرى على الـشعب العراقي لم حتدث عـلى يد األعداء  بل حدثت على ا
يد من يـدَّعون انهم عـراقيون ويـحبـون شعبه وارضه  وهم في احلـقيقـة ابعد عن

ٍ ضوئيةٍ طويل .  ذلك  بسن
الــشـعب الــعـراقي الـذي كــان شـبــابه يـومــذاك آبـاء لـثــوار الـيــوم امـثـال حــسـونـة
الـكـتـالوني واحـمـد الـيـوفي ونـعـمـة الـشرطـاوي ومـصـورهم الـعـطـواني وحـفـيدات
الحم في ساحات الثورة  هذا العراقي سمـير أميس وشبعاد اللواتي يسـطرن ا
كان مـتعـباً من نـظام دكتـاتوري ظـالم في ظاهـره وكارتـوني هش في سره  وكان
ستقبل مسـتعداً بفعل الـظلم والفقـر واحلصار على تـصديق اي احد يصـور له ا

وردياً وحلماً قابالً للتحقيق .
هؤالء الـذين يحكمون اليوم بقنص الشبـاب في ساحات الثورة ومحاولة اسكاتهم
بارهابـهم وتخـويفـهم والقبض عـليـهم ظلمـاً وعدوانـاً وخنـقهم بقـنابل دخـانية  بل
ـحـاولـة القـضـاء عـلى كل صـوت وطـني  لـكي يـستـمـروا في سـرقـتـهم خلـيرات
الـعراق وعـمـالتـهم لـلجـارة الشـرقـية الـسيـئـة الصـيت وغيـرهـا من دول التي تـريد

سرقة هذا البلد وامكانياته . 
الذي اكـتشــــفـناه منذ اول يـــــوم حلكم هذه االحـزاب الفاسـدة والى اليــــوم هو
شـيء واحـد وهــو بــيــــع الــعـراق فـي مـزاد عــلــني والــثـــــمـن هـو دم الــشــبـــــاب

العراقي !!
ـاسـونـية ـؤامـرة عـلـيـنـا  هي لـيـست مـؤامـرة من ا لـنعـتـرف ونـقـلـهـا عالنـيـة ان ا
وأمرة احلقيقية ية والصهيونية واالمبريالية وما الى ذلك من اوصاف  بل ا العا
تأتيـنا من قـبل من اسميـناهم الـطرف الثـالث قبل اسابـيع واحلكـومة وملـيشيـاتها
التابـعة لـنظام الـولي الفـقيه التي تـريد قـتل العراقـي وسـرقة اخلزيـنة لـكي تمول
حـروبـهـا العـبـثـيـة واخلـاسـرة مـثـلـهـا مـثل صـدام حـسـ  الذي جـعل مـن نفـسه
اضحوكـة ومن العراق بلداً متـخلفاً بعد ان عـلمنا العالم احلـديث القراءة والكتابة

والقانون .
الـشـعـب الـعـراقي وكـمــا عـلـمـنــا الـتـاريخ ســيـنـتـصــر بـعـد ان فـهم شــبـابه ابـعـاد
لـيشيـات التي تدعي انهـا من رحم الشعب وهي ؤامـرات التي حاكتـها سلـطة ا ا
بــعـيــدة كل الـبــعـد عن اخالق ابــنـاء سـومــر واكـد وآشــور واحـقـيــتـهم فـي بـلـدهم
وحـضارتـهم الـتي تـمـتد آلالف الـسـنـ وسـتسـمـر لـنهـايـة الـكـون  فالـعـراق كـما

علمتنا ادبيات التاريخ االنساني هو بداية اخلليقة ونهايتها .
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التصالح احلقيقي هو تصالح مع الذات.

مـتـى تـصـاحلت مع ذاتك تـصــاحلت مع اآلخـر وأمـكـنك تــفـهم دوافع كل حـركـة
وطرف.. وغاية كل خطوة.. ونتيجة كل مقدمة.

في وضح النـهار تمد يديك للكل وجتاهر بصداقـتك لهم فيحترمك اجلميع مهما
أبدى بعضهم حتفظاً إزاء مواقف يتب جدواها الحقاً.

غربـون في حتليل ـشرقون وغـرّب ا كثـرت التعـليقـات عن سلطـنة عمـان وشّرق ا
تواصلة إلى حوار وتفسير ما وراء مواقفها وعدم قطع صلتها بأحد. ودعواتها ا
تنازع واخملتلف واستيعاب مواقفهم اخملتلـف كافة إقليمياً ودولياً واحتواء ا
ـنـطق مـوضـوعي وجواب وخـلـفيـاتـهم. ال يـجـعلـنـا هـذا ندافـع عن قوم مـشـبـع 
ـسئولون بأفعال وأقوال حازم كـالذي يُشهره مبعوثـو السلطان قابوس ووزراؤه ا
ن يـود اسـتـكـشاف قـاطـعة لـسـان الـنـقـد واالسـتـغـراب كـما تُـفـتح أبـواب عـمـان 
آفاقهـم واستطالع رأيـهم واالستـعانـة بهم ال سـيمـا وأن طبيـعة مـختـلف القـضايا

وتطوراتها احلساسة تفرض اللقاءات.
شـتركة ـصالح ا تسـمة بـاحلياد تـنهج خُطى واثـقة تراعي ا السيـاسة العـمانيـة ا

ب عنها. وهذا هو اللسان ا
نعود إلـى التاريخ نـستعـرض موقفـاً نبيالً سـما به من يـتخذ مـوقفاً وسـطاً وعلى
ذات القـدر من الثبات الواضح حتى استحق صفة الوسيط النزيه.. حسب تعليق

السيدة هيالري كلينتون.
دينة الـتاريخية ـنطقة يـذكرون حرب ظفـار ا هتمـ بشؤون وتاريخ ا كثيـر من ا
الـواصلـة بـ سلـطـنة عـمـان وبـ اجلمـهـورية الـيـمـنيـة حـاليـاً وجـمـهوريـة الـيمن
قـراطـية الـشعـبيـة سـابقـاً. يوم كـان نـظام جـنوبي الـيمـن حتت قيـادة اجلبـهة الـد
القومـية ثم احلزب االشـتراكي لفـترة بسـيطة مـولعاً بـدعم "اجلبهـات" في الشمال
اليـمني والـغرب األفـريقي والـشـرق اخللـيجي حـيث كان يـدعم في شرق اجلـزيرة
جـبـهـة حتــريـر اخلـلــيج وعـمـان ثم تــقـلـصت حــدود أحالم اجلـبـهــة من اجلـزيـرة

واخلليج قليالً قليالً حتى اقتصرت على عمان.
فـرضت طبـيـعة الـنـظام الـيـمني اجلـنـوبي بعـدن بـخلـفـياته الـثـورية وإيـديولـوجـيته
الفـكرية أن يعتبـره اآلخرون مُقلقـاً جلواره وفرض هذا القـلق معاجلات ضرورية
واجـهة العـسكـرية حـيناً مـستـعينـاً بخـبرات أجنـبيـة وبوساطـات عربـية ترعى بـا

باشر مع امتصاص اإلساءة اإلعالمية والترفع عنها. احلوار ا
قابلت السلطنة حُلم حتريرها بحِلم قيادتها.

وبحـكم خبرة السـلطان قابوس بن سـعيد رحمه الـله أدرك أن حواراً جاداً يجريه
أطراف الـنزاع مـباشـرةً سيـعقـبه تـصديق األقـوال باألفـعال وإطـفاء نـيران احلـقد

. ضطرم وتهدئة خواطر القلق وتلجيم اجلامح ا
يبلغ احلِـلمُ منـتهاه بـأن استضـافت السـلطنـة أحد كـبار رعاة وقـادة جبهـة حترير
عـمـان إطـفـاءً مـنـهـا في ذات الـوقت نـيـران فـتـنة صـيف 1994م الـيـمنـيـة مـثـلـما

احتضنت عناصر اجلبهة أنفسهم وصدقت التعامل معهم.
تـصــاحلت عـمــان مع نـفــسـهــا فـصــاحلت غــيـرهــا مـراعـاةً
ـصـلـحــتـهـا وجـيـرانـهــا وأشـقـائـهـا وأصــدقـائـهـا في كل

العالم.
بالتصالح والوضوح لن تخسر احترام أحد.

لـئن غــابت احلــكـمــة عن بـعض أهــلـهــا ال تـغــيب احلـكــمـة
العمانية.

بغداد
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في الـسـابق كـان آباؤنـا واجـدادنـا يطـلـقـون االمـثال الـشـعـبـية عن حـاالت واقـعـية
ـثل الـشـعـبي بـاب الـنـجـار مـخـلوع وتـكـون في الـصـمـيم مـبـاشـرة واذكـر مـنـهـا ا
وطـبـيب يــداوي الـنـاس وهـو عـلـيل و انـطي اخلــبـزخلـبـازته ومن طـلع من داره قل
عنى مقداره والـقرعه تتـباها بـشعر اخـتهه وهكـذا عشرات االمـثال تعطـي نفس ا
واطن الـعراقي متمـسكاً بهـذه االمثال الشـعبية ا وصار ا ضمـون اطلقت قـد وا
ختلف اللجهات التي تنتمي الطياف الشعب العراقي ة ومنها حديثة و منها قد
من شمـاله الى جـنـوبه مرورا بـغـربه ووسـطه ولكن اسـتـغـربت حلالـة رواهـا احد
ـعروف وقـال هذه احلالـة الى اي مثل من االمثـال الشعـبية تـنسبـوئها الفنـان ا
يقـول الفنـان ( النني فنـان معروف بـالشكل واالسم وخـاصة في منـطقتي بـبغداد
طرق بـابي عدد من اجلـيران ورجوني ان اذهب الـى دائرة الكـهربـاء القريـبة جدا
من مـنطـقـتـنـا واقـدم بـاسـمهم شـكـوى لـلـدائـرة عن اسـتـمـرار القـطـوعـات بـالـتـيار
الـكـهـربـائي ونــحن في مـطـلع فـصل الـشـتــاء  وكـيف اذا مـاحل فـصل الـصـيف 
فـذهـبت انا وعـدد من ابنـاء مـنطـقـتي االخيـار لنـقـدم شكـوانا الى دائـرة الـكهـرباء
ووصلنـا الى مركز الدائرة وسمعـنا صوت مولد تنبعث مـنها ابخرة وادخنة لوثت
ـدير الـدائرة ورحب بي كونـيفـنانا مـعروفـا فاخبـرته بالـشكوى االجواء والتـقيت 
ـولد قـد ومـستـهلك فرد عـلي وقال ( هـانت ومن مـعك شاهـدوا دائـرتنـا تعـمل 

نزوده بالوقود على حسابنا اخلاص !! ) 
يقـول الفنـان (ادرت وجهي لـلذين معي السـمع اراءهم ووجدتـهم صامـت للـحالة
ومن ثم انـفـجــروا من الـضـحك واالسـتــهـزاء وقـالـوا( عــمي خـلي نـرجع لــبـيـوتـنـا

ولد مستهلك ماذا نقول !?   ونحمد الله اذا دائرة الكهرباء تعمل 
فـعـاد الـفـنـان ومن مـعه الـى بـيـوتـاتـهم خـائـبـ ومــسـتـغـربـ ) نـعم هـذه احلـالى

الاعرف الى اي مثل عراقي شعبي تنسب ? 
وكـهـربـاؤنـا الـيـوم تـشـهـد انـقـطـاعـات مسـتـمـرة في مـثـل هذه
االيام من الـسنة التي تستقر فيها االجواء ولكن مابالنا اذا
ماحل فـصل الصيف الذي يعاني اصال انـقطاعات تستمر

طوال ساعات اليوم . 
ــا يــنـتــمي مــوضــوع الـيــوم الى مــثل شــر الـبــلــيـة نــعم ر

مايضحك.
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ـركــزي الـعـراقي فــقـدت هــويـة الـبــنك ا
?−??b?O??ý— b??O© فـمن  rÝU??ł ® بـاسم
يـعثر علـيها الرجـاء تسليـمها الى جهة

االصدار.
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ـركـزي الـعـراقي  فـقـدت هـويـة الـبــنك ا
?rÝUł .d© فمـن يعـثر  œU?N?½® باسم
عـلــيـهــا الـرجــاء تـســلـيــمـهـا الـى جـهـة

االصدار.
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وقع الرئـيس اللـبـناني مـيشـيل عون
مـــســاء الـــثالثـــاء مــرســـوم تــشـــكــيل
احلـكــومـة اجلــديـدة بــرئـاســة حـسـان

دياب.
وتــضم احلــكــومـة 20 وزيـراً  حتــتل
ـرأة ألول مــرة مـنـصب نــائب رئـيس ا
الوزراء وتـضم خـمس وزيرات بـيـنهن

وزيرة الدفاع 
وجاءت التشكيلة وفق اآلتي:
رئيس احلكومة حسان دياب

نـائب رئيـس احلكـومـة وزيـرة الـدفاع:
زينة عكر

وزيــر الـداخــلـيــة والـبــلـديــات: الـلـواء
محمد فهمي

ال: غازي وزني  وزير ا
وزير اخلارجية: ناصيف حتي 
وزير االتصاالت: طالل حواط
وزيرة العدل: ماري كلود جنم 

وزير األشـغال العـامة والـنقل: مـيشال
جنار 

يا  وزيرة العمل: 
ون غجر  ياه: ر وزير الطاقة وا

وزير السياحة والـشؤون االجتماعية:
رمزي مشرفية 

وزيـــر الــشـــبــاب والـــريــاضـــة: فــارتي
اوهانيان

وزير التربية: طارق اجملذوب 
وزيــر االقـــتــصــاد والـــتــجــارة: راوول
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ولم يكن اسـم زينـة عكـر عـدرا معـروفاً
عـلى الـسـاحة الـسـيـاسـيـة اللـبـنـانـية
ولكن اسمها  اآلن سـيبقى في الذاكرة
الوطنـية  بعـد أن اصبحت  أول امرأة
تــتـــولى حــقــيــبــة الــدفــاع في لــبــنــان
والــوطن الــعــربي كــمــا انــهــا تــتــولى
مــــنـــصـب نـــائـب رئـــيـس الـــوزراء في
حــكــومـة حــســان ديــاب الــتي شــكـلت

ـاضـية.  وقـد ضـمت حـكـومة الـليـلـة ا
لبنان اجلديدة  6وزيرات بيـنهن زينة
ـنـصـبـ عـكـر عـدرا الـتي عـيـنت في ا
وهي ســـلـــيـــلــــة أســـرة مـــســـيـــحـــيـــة
أرثــــــوذوكـــــــســـــــيــــــة ومـن الــــــوزراء
احملـسـوبـ عــلى رئـيس اجلـمـهـوريـة
اللبـناني ميـشال عون وصـهره جبران
بـــاســيـل.والــوزيـــرة اجلــديـــدة زوجــة
جلـواد عــدرا رجل األعـمــال الـلــبـنـاني
ـعروف ومـديـر عـام شـركة “الـدولـية ا
لـلــمـعــلـومـات ”وهي واحـدة من أبـرز
ـتخـصـصـة باسـتـطالعات الـشركـات ا

الرأي في لبنان.
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و حتـمل عـدرا شـهـادة الـبـكـالـوريوس
في العلوم االجتماعية في التسويق /
اإلدارة من اجلـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيــة
ـعــروفـة سـابـقًــا بـكـلـيـة األمـريــكـيـة (ا
جـامـعة بـيـروت).  لـديـهـا أكـثر من 20
عـامًـا من اخلـبــرة الـعـمـلـيـة واإلداريـة
والبـحثـية. وبـصفـتهـا شريـكًا ومـديرًا
ـعلـومات الـدولية ؤسـسة ا تنـفيـذيًا 
قــــــادت عــــــدرا شــــــركــــــة األبــــــحـــــاث

واالستـشـارات التي تـتـخذ من بـيروت
مــــقــــراً لـــهــــا فـي مــــجــــال األبــــحـــاث
االستقصائية  وجمع قواعد البيانات
ــشـاريع الــعـالم الــعـربي وحتــلـيـلــهـا 
والـشـرق األدنى في مـجـاالت الـصـحـة
والـتـعــلـيم والـزراعـة  مــرافق الـبـنـيـة
ـوغـرافـية الـتـحـتـيـة والـدراسـات الـد

واالجتماعية االقتصادية.
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وبــاإلضــافـة إلـى الـعــمل مع مــنــظــمـة
ــعــلــومـات الــدولــيــة فــإن عـدرا هي ا
مــؤسـســة ومـديــرة بــرنـامج جــمـعــيـة
الــتــنـمــيــة االجـتــمــاعـيــة والــثـقــافــيـة
(INMA) وهي منـظمـة غيـر حكـومية
ال تـــهــــدف لــــلـــربـح تـــقــــدم خــــدمـــات
جملموعـات قرى ومـحددة. كـما أقامت
وحافـظت على اتـصاالت وثـيقة مع
ـنـظـمـات ـانـحـ الــدولـيـ وا ا
غيـر احلكـوميـة ووكاالت األ
ــتــحــدة والــبــنــوك احملــلــيـة ا
ـالـيـة بـحسب ـؤسسـات ا وا
بطاقـة التعـريف التي أوردها
ــعـلــومـات مــوقع مـؤســسـة ا

الدولـية. الـتمـثيل الـنسوي في
احلـــكــومــة الــلـــبــنــانــيــة
اجلديدة لم يقتصر على
عــــــدرا حــــــيث ضــــــمت
خــــــمـس وزيــــــــرات هنّ
مـــنـــال عــبـــد الـــصــــمــد
وزيـــرة اإلعالم وغـــادة
ـهجرين شر وزيرة ا
ــ الـــدويــهي ــيـــا  و
وزيــرة الــعـمـل ومـاري
كـــــــلـــــــود جنـــم وزيــــــرة
الـــعــــدل وفـــرتـــيـــنـــيه
أوهــــانــــيــــان وزيـــرة
الـــــــــــشـــــــــــــــبــــــــــاب

والرياضة.
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