اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :تنامي الفساد في منطقة الشرق األوسط
مقدم الحلقة :عبد الصمد ناصر
ضيوف الحلقة:
 عدنان السّراج /عضو ائتالف دولة القانون سالم وهبي /رئيس تحرير األهرام االقتصادي أروى حسن/مديرة التوعية في منظمة الشفافية الدوليةتاريخ الحلقة1123/21/3 :
المحاور:
 إعادة اإلعمار في العراق ومستنقعات الفساد مصداقية مصادر المعلومات عن الفساد غطاء سياسي للفاسدين في مصرعبد الصمد ناصر :السالم عليكم ورحمة هللاو  ،وأهالب مكم مشاهدينا الكرامق قالم منظمة
الشفافية الدولية أن معدالت انتشار الفساد تتزايد في منطقة الشرق األوسط وخاصةب في
دول الرميع العرمي وفي تقريرها السنوي صنفم المنظمة خمس دول عرمية من مينها
العراق ضمن الدول العشر األكثر فساداب في العالمق
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :ما هي المعايير التي استند إليها مؤشر انتشار
الفساد ومدى تأثرها مالواقع المتغير في الدول العرمية؟ وما مدى قدرة المؤسسات
الرسمية في دول المنطقة على التصدي لظاهرة الفساد والتجاوب مع تطلعات شعومها؟
مواجهة الفساد كانم ولم تزل أحد العن اوين الرئيسية لثورات الرميع العرميو  ،لكن تقرير
منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر مدركات الفساد خالل العام الحاليو  ،يشير إلى اعتقاد
غالبية الشعوب في المنطقة أن واقع الفساد في دولها لم يتغيرو  ،وقد صنفم المنظمة
العراق وهي من الدول العرمية الغنية إلى جانب السودان وليبيا والصومال وسوريا مين
الدول العشر األكثر فساداب في العالمو  ،وكان الفتا ب تراجع العراق نقطتين عن العام الماضي
على المؤشر المكون من  211نقطهو  ،أما مصر فقد حافظم على المستوى نفسه مستوى

العام الماضي وحازت اثنتين وثالثين نقطةو  ،ونركز في هذه الحلقة على واقع الحال في
البلدين العراق ومصرقق
سجل]
[تقرير م ّ
محمد الكبير الكتبي :منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تعتمد في دراستها على
مجموعة متنوعة من المصادر المحلية والدوليةو  ،من مين  211ملداب جاء العراق في
المرتبة  12معد المئة متأخراب درجتين عن العام الماضي ليستقر عند نسبه  %21فقط
من درجات النزاهة المئة في مؤشر المنظمةو  ،كأحد أكثر البلدان فساداب في العالمو % 71 ،
من المستطلعين في العراق قالوا أن األحزاب السياسية فاسدة أو فاسدة للغايةو  ،واعتبر
 %22ممن جرى استطالعهم أن الهيئات الدينية العراقية فاسدة أو فاسدة ٌ للغايةو  ،وذكر
 %11أن القضاء كان فاسداب أو فاسداب للغايةو  ،مينما رأى  % 21أن المؤسسة العسكرية
كانم إما فاسدة أو فاسدةب للغايةق مصر وهي من أكبر الدول العرمية مقيم على نفس
نسبتها في العام الماضي  %31لكن المنظمة نوهم العتمادها على الدراسات التي
جرت على النصف األول من العامو ،دون قياس انعكاسات التطورات الراهنة معد انقالب
الثالث من يوليوو  % 11 ،من المستطلعين المصريين اعتبروا األحزاب السياسية إما
فاسدة أو فاسدة جدابو  ،مينما شعر  % 32من المستطلعين مأن الهيئات الدينية كانم فاسدة
أو فاسدةب للغايةو  ،و  %16رأوا أن القضاء كان فاسداب أو فاسداب للغاية و  %17من
المستطلعين شعروا مأن الشرطة إما كانم فاسدة أو فاسدة للغايةو  ،من مين الدول العرمية
األكثر فساداب في العالم ثالث من دول الرميع العرمي التي نشبم فيها الثورات أصالب
لمحارمة الفساد هي سوريا وليبيا واليمنو  ،ويحذر تقرير المنظمة مأن فقراء هذه الدول
وغيرهم هم األكثر معاناة من الفساد وانعكاساته على المجتمعق
[نهاية التقرير]
عبد الصمد ناصر :موضوع حلقتنا هذا نناقشه من مغداد مع الدكتور عدنان السّراج
عضو ائتالف دولة القانونو  ،ومن القاهرة عبر سكايب مع سالم وهبي رئيس تحرير
األهرام االقتصاديو  ،وعلى أن تنضم إ لينا معد قليل من مرلين أروى حسن مديرة التوعية
في قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليةق مرحبا ب مضيوفنا
الكرام نبدأ معك سيد عدنان السّراجو  ،العراق كان من ضمن الدول العشر األكثر فسادا ب
في العالم وتراجع هذا العام ممعدل نقطتين رغم كل ما تتحدث عنه الحكومة العراقية عن
جهودها لمكافحة الفساد وعن وجود مؤسسات تقوم مهذه المهمة والعراق طبعا ب كدولة
غنية وتتحدث األرقام الحكومية عن تطور اقتصادي ومع ذلك هناك فساد ما زال
مستشريا ب لماذا؟ق
سراج :نعمو  ،مسم هللا الرحمن الرحيمو  ،يعني تقرير منظمة الشفافية العالمية دائما ب
عدنان ال ّ

يوقع العراق تحم حيف متواصلو  ،ومالتالي التقارير التي ترفع عن العراق دائما ب تنبئ
مأن هناك نوعا من التراجع في حاالت الفساد مع وجود الكثير من القنوات التي تحاول
الحكومة العراقية وهيئة النزاهة أن تفتحها مع هذه المنظمةو  ،وخصوصا ب في دفعها
للمشاركة مفتح مكتب لها في مغداد إال أنها تعد ولكن ال تنفذو  ،كذلك العراق طالب مزيارة
وفد من هيئة النزاهة إلى المنظمة في مكتبها في مرلينو  ،كذلك رفضم هذه المنظمة
محجج مختلفة على أن معد عام  1123يمكن قيام وفد عراقي مزيارة المنظمةو  ،المنظمة
في حقيقة أمرها نعم تراقب الفساد ونحن نقول الفساد آفة عالميةو  ،ويجب أن يكون هناك
تضافر للجهود العالمية من أجل القضاء عليهاو  ،العراق وقع على اتفاقية مع منظمة األمم
المتحدة لمكافحة الفسادو  ،وكلفم األمم المتحدة دولتان هي األردن وماليزيا ممراقبة
أوضاع الفساد في العراق ورفعتا تقريراب في ماليزياو  ،وكانم منظمة الشفافية العالمية قد
حضرت المؤتمر في ماليزيا وشهدت التقرير الذي يشير موضوح إلى أن العراق فعالب قد
تخطى درجات متقدمة في حاالت مكافحة الفساد من خالل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة
ومكاتب المفتشين العامين وأشارت موضوح إلى أن العراق قد تقدم مخطى واسعة حتى
في مجال القضاء على الدول العرمية واإلسالميةق
إعادة اإلعمار في العراق ومستنقعات الفساد
عبد الصمد ناصر :يعني هذا الكالم كان يعني يمكن أن يكون مقبوالب لدى البعض لو سنده
الواقعو  ،لو كان له سند في الواقع وكان المواطن العراقي يعيش في محبوحة من العيش
وهو يعيش في دولة غنيةو  ،لو كان هناك فعالب اثر لهذه الثروة العراقية على حياة
المواطنو  ،كما أن مسالة انتقاد منظمة الشفافية رمما ال يسندها الواقع ألن هناك مصادر
أخرى دولية ومنظمات أخرى دولية وتقارير صحفية وإعالمية تتحدث عن الفساد
المستشريو  ،حتى أن صحيفة واشنطن موسم األميركية قالم في السادس عشر أو
السادس من آذار مارس لهذه السنة أن المفتش العام األميركي المسؤول عن البرنامجقق
مرنامج إعادة إعمار العراق ستيوارت ماون كتب تقريراب يقول فيه مأن هذا البرنامج قد
فشلو  ،وذكرت الصحيفة أن جهود إعادة اإلعمار انتهم في مستنقع الفساد وسوء اإلدارةو ،
ومالتالي األمر ال يتعلق مشهادة أو تقرير منظمه واحدة وإنما هو حال الواقع في العراقق
سراج :نحن نتكلم عن منظمات مجتمع مدنيو  ،تكتب تقارير غير ملزمة مالنسبة
عدنان ال ّ
للعالم ولنأخذ مثالب منظمة الشفافية العالميةو  ،منظمة الشفافية العالمية عندما تريد أن تعتمد
في تقاريرها على دراسات مقارنة لنسب الفساد فعليها أن تعطي الحلولو  ،ال أن تعطي
مسائل تتعلق مقضايا هي لم تطلع على تقارير هيئة النزاهة وال لجنة النزاهة وال التجار
العراقيين وال الشركات األجنبية التي يقدر عددها ممئات مل ماأللوف من الشركات
العاملة في العراق والتي تستطيع هذه الهيئة أن تسمع منهم تقارير عن أعمالهمق المواطن
العراقي نعمو  ،يدرك حجم الفساد في العراق ولكن في نفس الوقم هناك حركة مستمرة
للبناءو  ،ما دور الشركاتو  ،ما دور مكاتب المفتشينو  ،هناك تقارير نزيهةق نحن نقول إذا

كان هناك حالة من تشخيص الفساد في ملد ما فعليه أن ال يكون مهذا الحجم الكبير محيث
تكون دول شعومها ثارت من أجل الفسادو  ،ويجعلها في مراتب متقدمة على ملد أيضا ب
يشهد حركة عمرانية ويشهد إعادة صياغة للكثير من النظم السياسية واالجتماعيةو ،
مالمناسبة هي نفس المنظمة قد وقعم في أخطاء الفساد يعني كما تعلمقق
عبد الصمد ناصر :نحن لسنا هنا مصددقق أستاذو  ،أستاذ دكتور عذراب للمقاطعة ألن الوقم
ضيق ولسنا مصدد تقييم المنظمة وانتقاد أدائها وغير ذلكو  ،نحن نتحدث عن واقع العراق
و أيضا ب مصر التيقق
سراج :إذا كانم المنظمةو  ،عفواب إذا كانم المنظمةو  ،سيدي العزيزقق
عدنان ال ّ
عبد الصمد ناصر :أسأل السيد وهبي من القاهرة أستاذ سالم وهبي في القاهرة مصر في
المرتبة  227على مستوى العالم من مين  211دولة في قائمة الدول األكثر فساداب هذا
العامو  ،طالما أن مصر في هذه المرتبة هل الفساد في مصر فساد سياسي أم اقتصادي أم
أن هناك عالقة جدلية مين المستويين؟
سالم وهبي :يعني طبعا ب من الصعب أن نفصل مين تأثير االقتصاد والسياسةو  ،حالة ما
يسمى التجاوب مين السياسيين ورجال األعمال أو مشاركة رجال األعمال في السياسة
وخصوصا ب في فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك كان لها أثر سيء جدا على
االقتصاد المصري و على السياسة في مصرو  ،لقد شاهدنا في خالل هذه الفترة مشاركة
رجال األعمال الكبار مثل أحمد عز وغيره في اتخاذ القرار السياسي وحسين سالم
الهارب في اسبانيا والكثير من الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر من مجموعة
رجال األعمال الذين استطاعوا أن يحققوا مكاسب كبيرة جدابو  ،ومالتالي أصبح لدى
المواطن المصري قناعة مأن التزاوج مين السياسة ومين االقتصاد هو أحد األمواب أو
النوافذ المهمة جدا للدخول إلى الفسادو  ،ويتوقف على ذلك لألسف الشديد ارتفاع نسبة
الفقر الذي يتجاوز  %71من حجم سكان مصر الذي يصل إلى  11مليون نسمة اآلن
وهناك أيضا ب نسبة كبيرة تقف على حافة الفقر طبقا لمعدالت المؤسسات الدوليةو  ،نتج
عن هذا الفساد مظاهر كثيرة جداب رغم االرتفاع في معدالت النمو في تلك الفترةو  ،إال أنها
كانم جميعا ب تصب في خانة الفسادو  ،وفي معض األعوام تحققم معدالت نمو تجاوزت
 %1من الناتج القومي اإلجمالي وهو معدل مرتفع إلى حد كبير في سياق أن المتوسط
العام لمعدل النمو كان يصل إلى  7ونصف في المئةقق
عبد الصمد ناصر :طيبو  ،أريد هنا فقط أن أستغل فرصة جاهزية السيدة أروى حسن
وهي مديرة التوعية في قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية
معنا من مرلين نرحب مها النضمامها إليناو  ،سيدة أروى حسن الدكتور عدنان السراج في
مغداد انتقد أداء المنظمة ويعني نوعا ب ما يكاد يتهمها مأنها قد تكون يعني متحاملة على

الحكومة العراقية مإصدار هذه التقاريرو  ،على ماذا استندتم أنتم للحصول على هذه
المعطيات والمعلومات للخروج مهذا التقرير األسود عن الحالةو  ،حالة الفساد في العراق؟
أروى حسن :مساء الخير أوالبو  ،على اإلطالق نحن ال نستهدف أي ملد وحيدةو  ،الحقيقة لو
تنظروا على المؤشر الصورة هي تقريبا ب نفسها في كل البالد العرمية انه معظم البالد ساء
وضعها في المؤشر أو فضلم زي ما هيو  ،وطبعا ب ده دليل على الوضع على األرضو ،
وإحنا الحقيقة كنا نتوقع انه معد االنفتاح أو معد الرميع العرمي أو االنتماء إلى مبادئ
الديمقراطية انه كنا ممكن نشاهد تغييرو  ،لكن الحقيقة زي ما حنا شايفين ما زال في مالد
كثيرة من ضمنهم مصر ومالد كثير أخرى األردن البحرين نشاهد قوانين للتجمع
للمجتمع المدنيو  ،يعني تضيق المساحة على حركة المجتمع المدنيو  ،عندنا مرضه مشاكل
صعبة جدا للمواطنين يحصلوا حق المواطن مالمعرفةو  ،حماية المبلغينو  ،الشفافية في
المناقصاتو  ،في أجهزة القضاءو  ،يعني كل دي مسائل تنعكسقق
مصداقية مصادر المعلومات عن الفساد
عبد الصمد ناصر :طيبو  ،سيدة أروى قبل أن نأخذ فاصالو  ،سيدة أروى حتى نكون منائين
في الحوارو  ،مصادركم هل كانم مصادر رسمية أم مصادر خاصة وما مدى مصداقية
هذه المصادر؟ق
أروى حسن :المصادر دي ذات مصداقية عالية جدابو  ،وده كله معلن ومنفتح وموجود
على موقع االنترنم تبعنا وهذه المصادر تكون مراكز أمحاث على مستوى دولي وممكن
األخ لو حامب يدخل على الموقع يشوف إحنا استخدمنا أي مصادر للعراقو  ،أعتقد انه
مالنسبة للعراق كان في أرمع مصادر استخدمناها والمصادر دي متكون مش مس من
مركز أو مكان واحدو  ،إحنا نأخذ من عدة مراكز أمحاث أو من عدة مصادرو  ،فأنا اعتقد
الواحد مش يعني العراق اعتقد في تغيير مسيط من مثالب درجتينو  ،لكن مش هو ده الواحد
اللي يركز عليهو  ،لو إحنا فعالب عاوزين نحسن موقفنا مصفة عامةو  ،الصورة الشاملة انه
إحنا الزم كحكومة نقوم مالخطوات اللي إحنا الزم نقوم مها عشان فعالب نطبق تغيير أو
فعالب الناس تشاهد وتحس انه في تغييرق
عبد الصمد ناصر :وهنا سنبحث هذه النقطة في المحور الثاني معد فاصل قصير حيث
سنناقش مدى قدرة المؤسسات الرسمية على التصدي لظاهرة الفساد نرجو أن تبقوا معنا
مشاهدينا الكرامق
[فاصل إعالني]
عبد الصمد ناصر :أهالب مكم من جديد في هذه الحلقة التي تناقش ظاهرة الفساد على
ضوء تقرير منظمة الشفافية الدولية وسنركز في هذه الحلقة على تنامي معدالت انتشار

الفساد في منطقة الشرق األوسط تحديداب في العراق ومصرق نرحب مضيوفنا الكرام من
جديدو  ،دكتور عدنان السراج قلم قبل قليل مأن هناك حركة من البناء وهناك حركة
عمرانية في العراق وهناك نوع من التطور ولكن هذا كما قلم سامقا ب ال ينسحب وال
يكون له أثر على أرض الواقع على المستوى المعيشي للمواطن وهناك من يرى مأن
األمر كله يعود إلى كون هذه الحركة تعود مالنفع على األغنياءو  ،على نخبة معينة التي
يصفونها مالفاسدة وهي التي تتولي اآلن زمام في العراقق
سراج :أنا ال أنفي مسألة الفساد في العراق نفيا ب قاطعابو  ،ولكن أقول الفساد موجود
عدنان ال ّ
في العالمية ونفس التقرير يشير إلى أن الصين احتلم المرتبة  71والواليات المتحدة
المرتبة  27أي ممعنى أن هناك حاالت فساد حتى في الواليات المتحدة األميركية التي
تملك أكبرقق
عبد الصمد ناصر :وهل هذا مبرر أن نكون فاسدين إذا كان غيرنا فاسدا؟
سراج :ال يبرر ذلك ولكن أريد أن أقول يجب أن ال يكون التقرير مهذا الشكل
عدنان ال ّ
ألن التقرير اعتمد على أرمع معايير من  23عيار تستخدمه منظمة الشفافية العالمية
لتقييم الواقع في العراقو  ،واعتمدت على سياسيين وعلى نواب هم خارج العراق في
األردن ورفضوا المجيء إلى مغداد لالطالع على تقارير لجنة النزاهة والتي تعد ماآلالف
الصفحات من التقارير عن العراقو  ،وكذلك لجنة النزاهة في مجلس النواب وكذلك
مكاتب المفتشين العامينق عند ذلك نستطيع أن نقول أن هذا التقرير غير منصف ألنه
اعتمد على تقارير ومعايير غير مكتملةو  ،نحن نتحدث من هذا البابو  ،نحن نؤيد هذه
المنظمة وفتحنا ماب التعاون معها وطلبنا أن تفتح لها مكتب في مغدادقق
عبد الصمد ناصر :دكتور عدنانو  ،نحن ال نتحدث هنا عن عالقتكم أنتم ممنظمة الشفافية
الدولية ولكن دعني أقو ل لو كان هناك محاسبة أو سياسة محاسبة حقيقية في العراق هل
كان العراق سيكون على هذا الحال من استشراء واسع للفساد ألن رئيس هيئة النزاهة
األسبق القاضي رحيم العقيليو  ،أكد في التاسع والعشرين من آب من هذه السنة أن رئيس
الوزراء نور المالكي نجح في تطويع هيئة النزاهة لصالحه كونه يعتبر الرقامة على
الفساد معطلة لعمله؟
سراج :هذا عمل سياسيو  ،هذا خطاب سياسيو  ،الرجل أيضا ب هو متهم مالفسادو  ،أنا
عدنان ال ّ
أقول مالنسبة لحاالت الفساد في العراقو  ،ملد يتغير من نظام شمولي إلى نظام السوق الحر
يتحول من نظام شمولي سياسي إلى نظام ديمقراطيو  ،مالتأكيد حالة عمران حالة فسادو ،
حصار للعراقو  ،مالتأكيد العراق يشار إليه ولكن أريد أن أسأل نفس المنظمةو  ،مئات
الشركات مل ألوف الشركات العالمية التي منم صروحا عديدة في العراق من شبكات
كهرماء إلى رياضه إلى أمور أخرىو  ،أكبر ملعب في العالم مني في البصرة لماذا ال يسأل

هؤالء عن نسب اإلنجاز؟
عبد الصمد ناصر :هذه معلومة جديدةق
سراج :أي معلومةو  ،اآلن اكبر ملعب أنجز في البصرة مليار و 111مليون
عدنان ال ّ
دوالر لماذا؟
عبد الصمد ناصر :ما شاء هللا!
سراج :لماذا لم يفتش عن الفسادو  ،أكبر منظومة للكهرماء محيث يصل العراق
عدنان ال ّ
معد سنه إلى أكثر من  27ألف ميم لماذا ال يسأل عن هذه المحطات العمالقةو  ،أنا ال
أقولقق
غطاء سياسي للفساد في مصر
عبد الصمد ناصر :طيبو  ،دعني مرة أخرى أركز على مصر ألنه لم يتبق إال دقائق
القليلة تفصلنا عن نهاية البرنامج دكتور عدنانو  ،في مصر الفاسدون أستاذ سالم وهبي
يتهمون مأنهم يجدون غطاءا سياسيا غطاء قضائيا غطاء أمنيا و دينيا ب للمؤسسات الدينية
وأيضا ب إعالميا ولكن هل كان لهؤالء الفاسدين أن يكون لهم أي تمكين في مصر لوال
وجود غطاء دولي من تلك المنظمات أو الدول التي تسمى مانحة لمصر؟
سالم وهبي :ال هو في الحقيقة إننا ننظر للموضوعو  ،ألوقق
عبد الصمد ناصر :تفضلق
سالم وهبي :نحن في مصر ننظر إلى الموضوع مشكل مختلف إلى حد ماو  ،في الحقيقة
نحن ال نحاول أن ندافع عن أسباب الفسادو  ،نحن نعترف أن هناك فسادا موجودا في
مصر وإال لما قامم الثورة األولى والثورة الثانيةق نحن نؤكد أن هناك فسادا موجودا في
مصر وان هذه الثورة إنما قامم مسبب هذا الفساد وكي تبحث عن أهداف محددة وتطالب
مالعيش والحرية والكرامة والعدالة االجتماعيةق نحن نعترف أن هناك فسادا ولكن قد ال
نكون في المرتبة  227قد نختلف على الترتيب وتختلف مذلك المعاييرو  ،نحن نعترف في
مصر أن هناك فس ادا في معض مظاهر القضاء النائب العام األسبق حصل على هدايا من
معض الجهات أي أن هناك فساد سياسي تالعب في الهيئات القضائيةو  ،إذن نحن نعترف
أن هناك فسادا في مصرقق
عبد الصمد ناصر :طيبو  ،ألن الوقم ضيق سيد سالم إذا كانم المنظومة التشريعية
فاسدة وهي التي ساهمم في تمكين الفساد وانتقاله إلى مرحلة مأسسة الفساد في مصر
هل مؤسسات الدولة اآلن لها القدرة على مكافحة الفساد؟

سالم وهبي :نحن نحاول من خالل الدستور زعزعة النصوص التي تحاولقق
عبد الصمد ناصر :ولكن هذا الدستور المعدل رمما قد ال يجدا أي حضور في الشارع
المصري في مثل هذا التوتر األمني والسياسيو  ،سيدة أروى حسن في الختام إلى أي مدى
رمما تقاريركم تعكس حقيقة منية الفساد في هذه الدول العرمية خاصة في العراق ومصر
كما قلناق
أروى حسن :أوالب اللي أنا حاب أوضحه انه المؤشر ده ال يستهدف أي دولة وحيدة هو
مش يحاول يفضح أي ملد ألي سببو  ،هو يحاول أن يقدم لمحة أو صورة للواقع على
األرض في الوقم ذاتهو  ،ومعدين الحقيقة انه الواحد لو انه الواحد ينظر للوضع في مصر
أو العراق وفي مالد أخرى طبعا ب الفساد وارد والفساد وارد في كل أنحاء العالم ولكن لو
إحنا ننظر للبالد العرمية نجد انه في كذا موضوع يتكرر في كل البالد العرميةو  ،اللي هي
غياب الحقوق اإلنسانية وغياب حقوق الجمعيات مالحركةو  ،وحق المواطن مالمعرفةقق
عبد الصمد ناصر :هو ذلك الزواجو  ،زواج المتعة مين السياسة والمالو  ،سيدة أروى هذا
التزاوج مين المال والسياسية هو المشكلة والمعضلة الكبرى يقول كثير من المراقبينو ،
شكراب لك على كل حال انتهى وقم البرنامج أروى حسن مديرة التوعية في قسم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدوليةو  ،نشكر أيضا ب الدكتور عدنان السراج
عضو ائتالف دولة القانون من مغدادو  ،ونشكر ضيفنا من القاهرة سالم وهبي رئيس
تحرير األهرام االقتصاديو  ،مهذا تنتهي هذه الحلقة من مرنامج ما وراء الخبر شكرا لكم
والسالم عليكمق

