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تــأتي في إطــار إلــتــزامــنــا بــتــطــويــر
ــالــيــة اإللـكــتــرونــيــة في اخلــدمــات ا
الي فنحن العراق  وتعزيز الشمول ا
نـــؤمـن أن الـــتـــرابـط بـــ احملــــفـــظـــة
ـــالـــيــة االلــكـــتـــرونــيـــة واخلـــدمــات ا
سـيــســاهم بــشــكلٍ كــبـيــر في تــمــكـ
كـنهم الـوصول إلى األفراد الـذين ال 
صرفية التقليدية من خالل األدوات ا
بوابة آمنة وأساليب سهلة وسريعة).
ــــفـــوض ــــديـــر ا من جــــانـــبـه أكـــد ا
ن أبــو دهـيم (أهــمـيـة لـلـمــصـرف أ
الشراكـة مع زين كـاش  التي تـنسجم
ـصـرف الـهـادفة إلى واستـراتـيـجـية ا
إثـراء جتــارب الـعــمالء وتــوفـيــر آخـر
ــــنــــتــــجــــات وأحــــدث اخلــــدمــــات وا
ـصــرفـيــة الــتي تـواكب تــطــلـعــاتـهم ا
وتـــلـــبي احـــتـــيــــاجـــاتـــهم ومن هـــذا
ـنـطـلق  اطالق اخلـدمـة من خالل ا
صرف حتت اسم سحب راتبك صار ا
اســهـل مع األهـــلي الـــعـــراقي بـــهــدف
خـدمـة شـريـحـة مـسـتـهـدفـة من عـمالء
الـرواتـب احملـولــة في الــقـطــاع الــعـام
واخلـــــاص). وبــــــ أبـــــو دهــــــيم أن

ـــصـــرف األهــــلي الـــعــــراقي يـــقـــدم (ا
ـالــيـة الــتي تـعــتـمــد عـلى اخلـدمــات ا
ـا يـسـهل احلـلـول الـتـكـنـولـوجـيـة و
الـية على الـعمالء تـنـفيـذ عمـلـياتـهم ا
بأعلى درجـات اخلصـوصيـة وبطـريقة

دة  3اشـهر تـعبـئـة رصـيـد خط زيـن 
ويتم ربط احلـساب الـبـنكي بـاحملفـظة
االلكترونيـة بسهولـة من خالل تطبيق
زين كــــاش وإضــــافــــة رقم احلــــســـاب

صرفي فقط). ا
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وساهمت زين كـاش ومنـذ إطالقها من
قـبل زين الــعـراق في تـوفــيـر احلـلـول
ـالـيـة الـرقـمـيـة الـسـريـعـة والـسـهـلـة ا
واآلمنـة لـلـمواطن الـعـراقي. إذ تـسمح
ـربـوطـة هـذه احملـفـظـة االلـكـتـرونـيـة ا
على خط الهاتف النقـال بالقيام بعدد
الية اليومية مثل عامالت ا كبير من ا
ســــحب األمــــوال وحتــــويـــلــــهــــا دفع
واقع الفـواتيـر عمـليـات الشـراء من ا
التجارية واإللكتـرونية عمليات الدفع
ـــطـــاعم ـــراكــــز الـــتـــجـــاريــــة وا في ا
ـقــاهي إلى جـانـب تـعــبـئــة رصـيـد وا
الـهــاتف بــقــيــمـة مــخــفـضــة من خالل
تــطـــبــيق زين كـــاش.  وقــال الـــرئــيس
التنفيـذي لزين كاش يزن الـتميمي في
مـعـرض تــعـلــيـقه عــلى هـذه الــشـراكـة
(سـعــداء جــداً بـهــذه الـشــراكــة والـتي
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سهـلـة وسريـعـة وآمنـة) مـشيـداً بدور
(شــركـة زيـن في اإلرتــقــاء بــاخلــدمـات
الية اإللكترونية في السوق العراقي ا
من خالل تـأســيس الـبــنـيـة الــتـحــتـيـة
الئمة). وبـعد تـطبيق زين كـاش منذ ا
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في إطـار اسـتـراتـيـجـتـها الـهـادفـة إلى
ـالـيـة اإللكـتـرونـية تعـزيـز اخلـدمات ا
أعلنت (زين كاش) إحـدى أبرز بوابات
الـــدفع اإللــــكـــتـــروني عــــبـــر الـــهـــاتف
احملــمــول واإلنــتــرنت في الــعــراق عن
صرف األهلي العراقي شراكتها مع ا
صرف الرائد بتطوير وتوفير أفضل ا
اخلدمـات لـعـمالئه من كـافـة الـشرائح
ــــصـــرفي من خالل ربـط احلـــســـاب ا
ــصــرف االهــلي اخملــصص لــعــمـالء ا
الـعــراقي مع احملــفـظــة اإللـكــتـرونــيـة

لزين كاش.
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وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(هذه الـشـراكـة سـتـتـيح الـفـرصـة أمام
ـــصـــرف إلســـتـــخـــدام كـــافــة عـــمالء ا
ـيـزات محـفـظـة زيـن كاش خـدمـات و
من سحب الـرواتب ودفع الفـواتير من
خالل أكـثـر من  4000 وكـيل مــعـتــمـد
لـزيـن كـاش في كــافــة أنـحــاء الــعـراق
وكذلك حصول العميل على خصومات
ــئــة عــنـد خـاصــة مــثل خـصم   20بـا
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فهـوم الكتـلة النيـابية االكـثر عددا فيه عد مراقـبون تفسـير احملكـمة االحتاديـة العليـا 
ـقـبـلـة لكن حـرج لـرئيـس اجلمـهـوريـة بـرهم صـالح بـشـان تـكلـيف مـرشح احلـكـومـة ا
ال دعا صالح الى عـدم االخذ بهـذا التفـسير واالحـتكام لـساحتي السـياسي حيـدر ا
(التحـرير) و(احلبوبي) النهـما الكتلـة الكبرى فيـما حدد مجلس الـقضاء االعلى اليوم

االثن موعدا الختيار اعضاء للمفوضية اجلديدة.
وقـال مــراقـبـون لـ (الــزمـان) امس ان
فهوم الكتلة (تفسير احملكمة العـليا 
الـنـيــابـيـة االكـثــر عـددا يـضع رئـيس
اجلـمــهــوريـة في حــرج كـبــيـر بــشـأن
ـستقيل تكليف شـخصيـة بديلة عن ا
ـهـدي وبـالـتالـي البد من عـادل عبـد ا
حـسم هـذا االمـر والـرجـوع الى اولى
ــعــرفــة من هي ــان  جــلــســات الــبـــر
الـكتـلـة الـكبـرى والسـيـما ان حـكـومة
ـهـدي جاءت بـتـوافق سـائرون عبـد ا
والفـتح) ,مؤكـدين ان (احملـكمـة بـهذا
الــتـفــسـيــر تـعــيـد الــكـرة مــرة اخـرى
لرئـيس اجلمـهوريـة وكان قـد سبـقها
ـان الـذي اكـد ان الكـتـلة في ذلك الـبر
الـكـبـرى هي من كــلف عـلى اسـاسـهـا

ستقيلة). رئيس احلكومة ا
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واشــــــاروا الـى ان (حــــــسـم مــــــرشح
ـؤقـتـة قـد يـطـول نـتـيـجة احلـكـومـة ا
الصراعـات اجلاريـة ب الكـتل بشأن
ــوضـوع وقــد تــدخل الــبالد بــفـراغ ا
دسـتوري بـعـد انـتـهاء مـدة الـتـكـليف
في ظل التدخالت اخلـارجية الـكبيرة
لـلـضـغط بـأجتـاه اخـتـيـار شـخـصـيـة
ـا تكـون غـيـر مقـبـولـة من الـشارع ر
ــــا يــــدفع ذلك نــــحـــو ــــنـــتــــفض  ا
الـفـوضـى وانـفالت االمن). واصـدرت
احملكمة االحتادية قرارها بشأن طلب
صـالح حــول الـكـتــلـة الـكــبـرى. وقـال
ـتـحـدث الـرسـمي لـلـمـحـكـمـة إيـاس ا
الـسـامــوك في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)

احملـكمـة بـتفـسـيرهـا لـلكـتـلة الـكـبرى
اء بعد اجلهد ينطبق عليه (فـسرت ا
ــاء). واكــد الــنــوري في تــصــريح بــا
امس ان (احملـكـمـة نـأت بـنـفـسهـا عن
الــصــراع واعــادة الــكــرة الى مــلــعب
رئــيس اجلـــمــهــوريــة) مــضـــيــفــا ان
(ضـغـوط الـدولـة الــعـمـيـقـة واخلـارج
اعــطت ثــمــارهــا حــيث تــرك اخلــيــار
ان لـتسمـية الكـتلـة الكبـرى بعد للبـر
ان اعطت احملكمة تفسيرا للمادة 76

) مــؤكــدا ان (جــواب احملــكــمــة عــقــد
ـصـداقـيـة لـيـضع الـتـفـسـيـر واغـفل ا
رئيس اجلـمهـورية في حـيرة كـبرى).
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ال عــلى وعــلق الــســيـــاسي حــيــدر ا
تـفـسـيـر احملـكـمـة تـزامـنـا مع انـتـهاء
ـدة الدسـتـوريـة اخلـاصة بـتـسـمـية ا
ال في ــرشح احلـــكــومــة . وكـــتب ا ا
تـغـريـدة له عـلى تـويـتـر ان (احملـكـمة
االحتـــاديـــة أكــــدت في قـــرارهـــا أمـــا

سائـرون او حتالـف االصالح والبـناء
مـجتـمـعـ الـكـتلـة الـكـبـرى) واضاف
(انصح رئـيس اجلمـهوريـة بأن يـترك
التفسير واالحتكام لساحتي التحرير
في بــغــداد واحلــبـوبـي بـالــنــاصــريـة
وبــقــيــة الـــســاحــات النــهم  الــكــتــلــة
الكبرى). في غضون ذلك حدد مجلس
القضـاء االعلى الـيوم  األثنـ موعدا
الخــــتــــيــــار أعــــضــــاء مــــفــــوضــــيــــة
االنـتــخـابــات. وذكـر بـيــان لـلــمـجـلس

امس ان (رئيس اجلمـهورية طلب من
احملكمة حتديـد الكتلـة الكبرى الوارد
ــادة  76من الــدســتــور ذكــرهــا في ا
لـــعــام  2005وبـــنـــاء عـــلــيـه عـــقــدت
احملـكـمـة جــلـسـة لـلـنــظـر في الـطـلب)
ـوجب واضـاف ان (احملـكـمـة تـؤكـد 
قـرارهــا الــصــادر في اذار عـام 2010
بالـعدد  /25احتـادية/  2010واكدته
في شـهـر اب عام  2014بـالـعدد /45
ت. ق/  2014ومضمونهما ان تعبير
 الكتلة الـنيابيـة االكثر عدداً  الواردة
ادة  76يـعني امـا الـكـتـلـة التي في ا
تــكـونت بــعــد االنـتــخــابـات من خالل
قائمة انتخابية واحدة او قائمت او
اكثـر من القـوائم االنـتخـابيـة ودخلت
مــجـلـس الـنــواب وحــلف اعــضــاؤهـا
اليم الدستورية في اجللسة االولى
فيـتولى االكثـر عدداً من بـقـية الـكتل ,
بــذلك رئـــيس اجلــمــهــوريـــة تــكــلــيف
مـرشـحـهـا بـتـشـكـيل مـجـلس الـوزراء
ــدة ـــادة  وخالل ا طــبـــقــاً ألحـــكــام ا
احملددة فـيـهـا) واوضح الـسـاموك ان
(هــذا الـتــفـســيــر مـا اســتــقـرت عــلـيه
ـوجب قراريـها في تـفسـير احملكـمة 
ـادة  76وبــبـيــان مــفــهـوم الــكــتــلـة ا
الـنـيـابــيـة االكـثـر عـددا) الفـتـا الى ان
(قـــرارات احملـــكــمـــة بـــاتــة ومـــلـــزمــة
للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية
ـنـصــوص عـلـيـهـا في والـقـضــائـيـة ا
ــــادة  47 من الـــــدســـــتــــور). ورأى ا
احملــلل الــسـيــاسي كــر الــنـوري ان

تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس انه (ســـيــتم
ــفـوضـيـة الــعـلـيـا اخـتـيــار اعـضـاء ا
ـســتـقـلــة لالنـتـخــابـات الـيــوم بـعـد ا
اجـراء الــقـرعـة مـن قـبل الــقـضـاة في
مـقـر اجملـلس). وكـان رئـيس الـقـضاء
فــائق زيــدان قــد بــحث مـع الــســفــيـر
البريـطاني لدى بـغداد ستيـفن هيكي
إشــكـالــيــات  الـدعــاوى  الــقـضــائــيـة
اخلاصة بالـشركات الـبريطـانية التي

تعمل في العراق.

إطالقه مـن قــبـل شـــركــة زيـن الـــعــراق
احدث تـغييـرات جوهـرية سـاهمت في
ـالـيـة اإللكـتـرونـية تطـويـر اخلـدمات ا
في العراق األمر الذي انـعكس إيجاباً

على تنمية اجملتمع وحياة الناس.

صرف بطاقة سحب راتب من ا

ــالــيــة كــون وخــاصـــة الــتــحــديـــات ا
ميـزانيـة العـراق سخـرت للحـرب على
االرهــاب ورغـم وجــود  1.1مــلـــيــون
نازح عراقي إال ان العراق يستضيف
مـــــا يــــقـــــارب من  300الف  ســــوري
اضـــــافـــــة الى  34الف الجـئ من دول

نطقة).  ا
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ـؤسـسات الـوطـنـية وتـابع  كمـا ان (ا
الـعراقـيـة تعـمل بـجـهد كـبـير لـضـمان
ــتـــواجــدين عــلى تــمــتـع الالجــئــ ا
اراضيها بـاحلقوق التي تـنص عليها
تــلك االتـفــاقــيـات والــتي من اهــمــهـا
ـأوى والـوصول الى احلصـول عـلى ا
الصـحـة والتـعـليم والى سـوق الـعمل
ومشاركة اخلـدمات الوطنـية العامة).
وفـي خــتـــام كـــلـــمـــته هـــنـــأ الـــوزيــر
ــتــحـــدة لــشــؤون مـــفــوضــيـــة اال ا
الالجئ على (جنـاحها في جمع هذا
احلشد الـدولي الذي يـعكس االهـتمام
الــدولي الـعــالي بــقــضـيــة الالجــئـ

ـيـثاق مـتـمنـيـاً احملـافـظة عـلى بـقـاء ا
ي لالجـئـ انـسـانيـا بـعـيدا عن الـعا
التـسـييـس وأن يسـتـمر الـتـعامل مع
ظاهرة اللجوء والالجئ وفق مباد

ي حلــقــوق االنــســان). االعالن الــعـــا
بحسب بيان تلقته (الزمان) امس.

وأوضح ان (ظاهرة الـلجوء ولدت من
رحم ظــاهــرة الـــنــزوح عــلى اخــتالف
قدم مسبباته لذا فان تكثيف الدعم ا
الى البلدان التي تشهد حركات نزوح
واسـعـة الـنــطـاق ومـعـاجلـة االسـبـاب
ــنـطــلـقـة من اجلـذريــة من بـدايــتـهـا ا
بــلـدان االصـل سـيــســاهم بال شك في
تـطـويق هـذه الظـاهـرة ومـعـاجلـتـها).
وبـ ان (تـضـافــر اجلـهـود الـوطـنـيـة
بـالــتـعــاون والــتـنــسـيق مع اجملــتـمع
الـــدولـي ســـيـــكـــون فـــعـــاالً في بـــنـــاء
اجملـتمـعـات والـتشـجـيع عـلى الـعودة
وضـمــان اسـتـدامــتـهـا) مــشـدداً عـلى
(أهــــمــــيـــة ان تــــكــــون من اولــــويـــات
مـفــوضــيـة الالجــئـ تــوجـيه انــظـار
اجملـتـمع الـدولي الى خـطـورة ظـاهرة
الـــنـــزوح الـــتي يـــشـــهـــدهـــا الــعـــالم
وتكثيف اجلهود لالهـتمام بالنازح
داخل بــلــدانــهم وبــالــعــائــدين مــنــهم
وتـوفــيـر الـظــروف الـكـفــيـلـة لــلـعـودة
ـســتـدامــة جتـنــبـاً من حتــولـهم الى ا
سـتقبل). وأشار الى أنه الجئ في ا
(رغم كون العـراق دولة غـير طرف في
الــصــكــوك الــدولـيــة لـالجـئــ اال انه
اظـهــر نـهـجــاً سـخــيـا في اسـتــضـافـة
الالجـئــ فـعـلى الــرغم من الـظـروف
والـتـحـديـات الـتي يـواجـهـهـا الـعراق

لــنــبــذ اخلالفــات لـتــهــيــئــة الــظـروف
الئمة جللب االستثمارات). ا

هـجـرين نوفل ودعا وزيـر الـهجـرة وا
ـفــوضــيــة الـســامــيـة بــهــاء مـوسـى ا
لــشــؤون الالجــئــ لــتــوجــيه أنــظــار
اجملـتـمع الـدولي الى خـطـورة ظـاهرة
النـزوح الـتي يشـهدهـا الـعالم مـؤكداً
أن الــعـراق أظــهـر نــهـجــاً سـخــيـاً في
اسـتـضـافة الـالجئـ رغم كـونه لـيس
. طرفـاً في الـصكـوك الـدوليـة لالجـئ
ـنــتـدى وقــال في كـلــمــة ألـقــاهـا فـي ا
ثالً عن ي لالجـئ في جـنيف  العا
جـمـهـوريــة الـعـراق بـحـضـور األمـ
ـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيــو الـــعـــام لأل ا
غـوتــيــريس والـرئــيس الــتـركي رجب
طــــــــيـب أردوغــــــــان ورئـــــــــيس وزراء
بـــاكــســـتـــان عــمـــران خـــان وعــدد من
ثلي الدول ان (العـراق يرحب بعقد
ي االول لالجئـ ويعبر نتدى الـعا ا
عن دعــــمـه الـــكــــامل لـألهـــداف الــــتي
يـســعى الـيــهـا ويــقـدر اجلــهـود الـتي
ـفـوضـيـة السـامـيـة لـشؤون بـذلـتهـا ا
الالجـئ في االعـداد والـتـنظـيم لـهذا
سـتوى الذي احلدث الدولي الـرفيع ا
يعد اولى اخلـطوات الـعملـية لـتقاسم
ـــســؤولـــيــات الـــتي نص االعـــبــاء وا
.( ي لالجــئـ ـيــثــاق الـعــا عــلـيــهــا ا

مـؤكـداً إلى مـنــاطق أطــراف داقـوق) ,
(اسـتــمـرار عــودة الـعــوائل الــنـازحـة
بـالــتـنــسـيق والــتـعــاون مع اجلـهـات
اخملـتــصـة) ,وتـابع ان (فــرع الـوزارة
في احملافظة مستمر بتوزيع حصص
ــســاعــدات الــغـذائــيــة والــصــحــيـة ا
والعـيـنيـة بـشـكل يومي بـ الـعوائل
الـنــازحـة والــعـائـدة). ووجـه مـحـافظ
نــيـــنــوى جنم اجلـــبــوري امس االول
ـســيـحــيـ الى بــأعـادة الــنـازحــ ا
موطن سـكـنهم في سـهل نـينـوى على
خـــلــفـــيــة اســـتـــتــبـــاب االمن وعــودة

ناطق. اخلدمات في تلك ا
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وقـال اجلــبــوري في بــيـان إن (هــنـاك
ـسـيـحيـة لم تـعد أسراً مـن الطـائـفة ا
حــتى اآلن من مــنــاطق الــنــزوح بــعـد
ـنــاطق بـالــكـامل من داعش حتـريــر ا
بـــرغم من اســـتــتـــبـــاب االمن وعــودة
ناطق) ,الفتا الى اخلدمات في تـلك ا
ان (رجوع هذه االسر سيسهم بإعادة
ـنـاطق بـعد احلـيـاة الطـبـيـعـيـة الى ا
تــوفــيـــر احلــيــاة االمــنــة لــهــا) واكــد
اجلـبـوري انه ( تـخــصـيص نـسـبـة
ــوازنــة إلعــادة إعــمــار وتـأهــيل من ا
الـبـنى الـتـحـتـيـة في قـضـاء سـنـجار)
داعـيــا الى (تــعـاون جــمــيع األطـراف

حــافالت لــنــقل الــنــازحــ الــراغــبـ
بــالــعــودة إلى مــنــاطق ســكــنــاهم في
كـركـوك) واشـار الى أن (مـخـيم لـيالن
األول شـهـد عودة  31 نـازحاً ولـيالن
الـثــاني  44نــازحـا إلـى جـانـب عـودة
 16نــازحــاً من مــخــيم يــحــيــاوة وأن
ــنــاطــقــهم هــؤالء الــنــازحـــ عــادوا 
األصـــلـــيــــة في مـــنـــاطق احلـــويـــجـــة
والرشـاد والريـاض والزاب بـاإلضافة
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نـــازحــاً من مـــخــيـــمــات الـــنــزوح الى
منـاطق سكـناهم األصـليـة في أقضـية
ونواحي وقرى محافظة كركوك. وقال
مـســؤول فــرع الـوزارة فـي احملـافــظـة
عــــمــــار صـــبــــاح فـي بـــيــــان امس ان
(الهـجـرة وبالـتعـاون مع وزارة الـنقل
شتـركة خصصت وقيادة الـعمليـات ا
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رفض مـثقف عربي الـفكرة التي يـكرر طرحـها عبـقري البـرمجيـات "بيل غيتس"
 بأنـنا ما زلنا في البداية في الطفرة التكنولوجية  وبعدها قام عظماء احمللل

بتحليل مقولة الرجل كل حسب اجتهاده ومعرفته .
لء فـمي  فـمـا يــحـدث يـفـوق الـتـصـور أنـني ال أسـتـغـرب أي شيء وأقــولـهـا 
وحتى اخلـيال  صفقات مليارية عبر الشبكـة العنكبوتية  شخصيات مشهورة
تـظهر من العدم بـسبب مقاطع يـصورونها  جامـعات تخرج االالف من الطالب
وهي عــبــارة عن مــقــر مــتــواضع فــيه احملــاضــرات مــســجــلـة وعــدد قــلــيل من
يـ  أفـراد لديـهم سـلطـة أكـثـر من زعمـاء دول مـثل "مارك زوكـربـيرغ األكـاد
"مـؤسس موقـع التـواصل االجـتمـاعي الـفـيسـبـوك الـذي صرح مـازحـا في أحد
ـرات أنه "زعيم أكبر كيـان بالعالم " ويقـصد بهذا مستـخدمي موقعه  عمالت ا
رقمـية مـثل البت كـوين تصـبح العـملـة احملبـبة لكـثيـرين واالقبـال علـيهـا مسـتمر

لدرجة الهوس .
ـلتـهبـة شرارته األولى كـانت من شباب كـلنا شـهدنـا أيضـا أن الربيع الـعربي ا
وما زال الربيع هذا مستمرا وال نعلم متى تواصـلوا فيما بينهم عبر االنترنـيت 

يتوقف .
ـلـكـة عـبـر اإلعالم العـربي والـصـغـير أنـني أعرف أفـراد أعـلـنـوا عن تـأسيس 
والـكبيـر قد سمع بـها  وهؤالء األفـراد يوصلـون الليل بـالنهـار من أجل حتقيق
حلـمهم هذا عبر التواصل مع اجلهات الدولية  وقد يتحقق حلمهم فكما ذكرت

سابقا أنني ال أستغرب أي شيء .
لقـد كانوا يقـولون لنا الـكبار مازح "هل الـفيل يطيـر? وبالتأكـيد كانت اإلجابة
لكن أنا سـوف أقول العـكس "الفيل سـوف يطير ـعروفة  "ان الفـيل ال يطيـر "  ا

تطورة ". وقريبا جدا بفضل التكنولوجيا ا

ان مـا يـريـده العـراقـيـون هـو اصالح مـا فـسـد خالل عـقـود خـلت ..  خاللـها
قـدس اكـبر من اي واطن ونـهب الـوطن وذلك الـهـدف ا تـدميـر الـبـلد وضـيـاع ا
ـازق يـتم بـاتـفــاق الـقـوى الـسـيـاسـيـة شـكل واسم كـان .. ولـلـخـروج مـن هـذا ا
ا اصاب الـعراقي ان بـرغم انها جـزء اساس  مـثلة حتت قبـة البر احلالـية ا
قبلة وورئيسها لكن ال بـديل قانوني حاليا اال عبر اتفاقها بـان شكل احلكومة ا
دة حتدد بـسنة مهمتهـا البدء بتنفـيذ مطالب الناس اين كان وزراؤه هـي مؤقتة 
سكن والوضع الصحي واخلدماتي واالعداد والسـيما الفقراء منهم من حيث ا
ا الجراء انـتـخابـات جديـدة وفـقا لـلمـفوضـيـة والقـانون اجلـديـد لالنتـخابـات و
ــواطن او اعــادة ذات الــوجــوه.. وعــنــد انــتــهـاء يــضــمن عــدم ســرقــة صــوت ا
ـنـبـثـقة عـبـر االنـتـخـابات قـالـيـد والـسـلـطة الـى احلكـومـة ا االنـتـخـابـات تـسـلم ا
بصـورة سلمـية يكـون فيهـا التداول سـلمي للـسلطـة التي سيـشكلـها العـراقيون
دون تـلك االليـات احملاصـصاتـية اخملزيـة .. واذا ما امن واذعن
ــنــطق وعــمل بـه سـيــكــون اسم رئــيس اجلـمــيع لــهــذا ا
الـوزراء واي جهة تـرشحه ليس مـهما النه مـوظف لسنة
ن عــرف ــهــام مــحــددة شــريـــطــة ان يــكن  واحــدة و
بـالنـزاهـة والوطـنـية واالعـلـميـة واالسـتقاللـيـة وان كانت

قبولة. بدرجاتها ا
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تـمر هذه األيـام الذكرى السـنوية األولى لـرحيل األميـر طالل بن عبـد العزيز آل
ـتوفى في  22 ديـسـمـبر   2018 وكـان يـعدّ عَـلـَـماً مـن أعالم السـيـاسة سـعـود ا
عـادلة الـسـياسـية ي ورقـمـاً صعـباً فـي ا والفـكـر على الـصـعيـد العـربي والـعا
الــشــرق أوسـطــيـة جتــمـعـه صـداقــات مع أهم مــلـوك وأمــراء ورؤسـاء الــعـالم
والكـثيـر منـهم كان على اتـصال مـعه للتـشاور وتـبادل اآلراء بشـأن السـياسات
ية بحسب ما حتدث به الي شخصيا في اطار كتاب وضعته عن احملـلية والعا
سـيرته احلـيـاتـيـة . إلى جـانب حـنـكـته الـسيـاسـيـة وقـراءاته الـفـكـريـة لألوضاع
يـسـتمع لـلـصغـير تـقـلبـة في الـعالم كـان دمث األخالق مـحـبوبـا من اجلـميع  ا
والكـبير ويعلم محاوريه ثقافة اإلصغاء كان موسوعي الثقافة على غير العادة
ناصب والوفرة الكبيرة من الثراء ورفعة النسب باالنصراف عن كـما لم تغرهِ ا
ملكة النـاس بل كان منكبـاً بنشاط ال يتـوقف نحو توفيـر حياة فضلى لـشعب ا
ــلــوك والســيــمــا  فـي أيــام الــشــدائــد فــضالً عن ودعـم أخــوته من األمــراء وا
تـنوع في العديد من اهتـمامه بشعـوب العالم العـربي واإلنساني حيث الـعطاء ا
اجملاالت الـسـياسـيـة واالقتـصـادية والـثـقافـيـة والنـشـاطات اجملـتـمعـيـة وهذه
النـشاطات كـانت مقـرونة بسمـو أخالقي وسلـوك متفـرد خلدمة الـناس. بعد أن
تـعرض لعـزل سيـاسي من قـبل أرباب الـسيـاسة الـدولية ألنـهم كـانوا علـى ثقة
بـأنه فك شفـرة تـخـلف مـنطـقـة الـشـرق األوسط وسعـيه لـتـجـاوز الدول الـعـربـية
ـطـية االقـتـصـادي الريـعي حـ يـكون االقـتـصاد مـرهـونـاً بتـصـدير النـفـطـية 
النـفط فقط. فـاختـلقوا له الـذرائع حلجـبه عن سلطـة القـرار… فأطلـقوا عـليه لقب
األميـر األحمر وهي تهمة بعيدة كل البعد عنه لكنهم جنحوا بتفويت أية فرصة
علـيه للمسك بسلطة القرار ومن انزعاجهم منه منعت كوندليزا رايز في إحدى
نـاسبات األمير طالل من إلـقاء كلمة في منـاسبة افتتاح اجلـامعة األميركية…! ا
مـلـكة ألن األمـير كـان يـشكل لـلـغـرب مصـدر إزعـاج إذ كان يـعـمل عـلى ربط ا
ط احلالة السـياسية واالقتصـادية والعلمية والعـرب باحلداثة الغربـية وجتاوز 
والثـقافيـة …التقـليديـة واالنفالت من حالـة التيـه احلضاري والدوران فـي حلبة
ذهـبيـة والقـومـية الالنـهائـيـة…لذلك شـكلـوا ضغـطـاً إعالميـاً هائالً الصـراعـات ا
ه اخلـاص وبـدأ برسم عـلـيه إلضـعافه لـكـنه عـلى الـرغم من ذلك كـله…خـلق عـا
رأة الـعربية استـراتيجـيته فأسس اجملـلس العربي لـلطفـولة والتنـمية ومـركز ا
للـتدريب والبـحوث (كوتـر) والشبـكة العـربية لـلمنـظمات األهـلية وبنـك الفقراء
ـفتوحة اجلمعـية السعودية لـلتربية والتـأهيل لرعاية األطفال اجلامـعة العربية ا
ـسـؤول في ـعـاق مـن ذوي متـالزمة داون. كـمـا لـعب دوراً مـهـمـا بـأقـنـاع ا ا
ـية WTO وهـنـاك العـديد من ـنـظمـة الـتجـارة الـعا ـملـكـة بضـرورة االرتـباط  ا
واقف السـياسية واالجـتماعيـة والثقافـية…كما يـصطف مع الرموز بـادرات وا ا
عاصر. وحصل على جوائز الفكرية العربية بوصفه أحد أهم عناصر التنوير ا
ـشـروعات الـتـنـمويـة الـرائـدة…واحلديث يـطـول في هـذا األمر…لـقـد ترك بـشأن ا
ـواقف االنـسـانـيـة والـوعي الـعـالي في ـغـفـور له تـراث حـافالً بـاإلنـتـاجــات وا ا
هم مـا ترك من إرث فكـري وسيـاسي يشـكل خزاناً هـضم السيـاسة الـدوليـة ا
واصفات وعلى الرغم من معـرفياً عتيداً. فما أحوجنا اليوم لشخصيات بهذه ا
مــغـادرته احلـيـاة فـهـو حـاضـر بـكل مــنـاسـبـة سـيـاسـيـة أو أزمـة اقـتـصـادي أو
ا كنا بحاجة لقراءة امثاله معـضلة اجتماعية وغيرها. االمير رحل  في وقت ر
ـنـطـقـة . كـيف ال وهـو كـان عـالمـة فـارقـة مـنذ الـعـمـيـقـة لالحـداث الـعـاصـفـة بـا
البدايات األولى لنشأته وترعرعه.حقا خسرنا واحداً من أهم رجاالت السياسة
عاصر والفكر وبرحيله يكون قد هوى جنم من أهم جنوم العرب في تاريخنا ا
ـيزاً فتـاريخه يـحـيلـنا لـرموز الـتنـوير األوائل بـوصفه عـقالً تنـويريـاً شجـاعاً و
ومن مـصاف الـكـبـار والعـظـمـاء. فـاألميـر قـد حـفر اسـمه في سـجل كـبـار األمة
الـذين سـتـنـهل مـنـهـم األجـيـال الـقـادمـة احلـلـول عـبـر إحـيـاء
ـا أعـطـوا وبـذلـوا بـإخالص وتـفانٍ ذكـراهم بـاسـتـمـرار 
وعـانوا الكثير من أجل أن ينيروا الدرب لآلخرين. وفي
هـذه الـذكرى ال يـسـعـنـا إال أن نـشاطـر عـائـلـة االمـير
الـراحل خالص احلـزن وندعو أن يـتغـمده الـله بوافر

رحمته.


