اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :أبعاد التوتر األمني في األنبار وتداعياته
مقدمة الحلقة :فيروز زياني
ضيفا الحلقة:
 عادل المانع/رئيس تحرير صحفية السياسة العراقية نزار السامرائي/مستشار المركز العراقي للدراسات اإلستراتيجيةتاريخ الحلقة4112/1/1 :
المحاور:
 أبعاد التوتر األمني مطالب مشروعة للمعتصمين سبل احتواء األزمةفيروز زياني :السالم عليكم وأهال بكم ،فرض مسلحو العشائر العراقية سيطرتهم على
مقار حكومية وأمنية في محافظة األنبار وخاضوا اشتباكات مع قوات الجيش ،يأتي هذا
فيما ادعى رئيس الوزراء نوري المالكي من وصفهم بأهل األنبار الحقيقيين إلى
التفاوض.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :هل تكشف تطورات الوضع في األنبار توازنا
للقوى لم يكن متوقعا قبل تحرك الجيش العراقي إلى هناك؟ ما هي سبل منع تصاعد تلك
األزمة وحدود قدرة كافة األطراف على فرض تصوراتها للحرب؟
مجددا يبرز دور مسلحي العشائر العراقية في األنبار كعامل مؤثر في معادلة السياسة
والقوة في تلك المنطقة تبدى هذا في سيطرتهم على المجمعين الحكوميين في مدينتي
الرمادي والفلوجة وعلى مقر قوات التدخل السريع في منطقة النعيمية ،في مناخ كهذا
تثار تساؤالت عن سبل منع التصعيد وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تفاوض
مع من سماهم أهل األنبار الحقيقيين ومع هذا أكد أنه لن يتفاوض مع من قال إنهم خلقوا
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األزمة أو يسعون الستغاللها ،وشدد المالكي أيضا على استمرار العمليات العسكرية في
األنبار.
[تقرير مسجل]
أنس بن صالح :تعود األنبار إلى سيرتها األولى في المقاومة عام  4112تحولت الفلوجة
وهي إحدى مدنها إلى قلعة استعصت على األميركيين عاما كامال ،هذه المرة تقاوم
األنبار ما يعتبره بعض أهلها مسعى من المالكي إلبادة السنة في البالد ،تعتصم منذ عام
فيغلق الجيش الحدود قبل أن يتم فض االعتصام بالقوة فتثور مجددا ،اشتباكات في مدن
المحافظة تدمير آلليات عسكرية في الرمادي وجنود في الجيش يسلمون أنفسهم إلى
مسلحي العشائر ،نحو ستين جنديا قالوا إنهم ال يريدون أن يكونوا طرفا في معركة يقتل
فيها العراقي أخاه العراقي فينتهي بهم األمر إلى خلع بزاتهم العسكرية ،في الفلوجة
يستولي مسلحو العشائر على مجمع حكومي هناك وعلى مقر قوات التدخل السريع
وعلى آليات للجيش وأكثر من ذلك تتوارد األخبار عن سيطرة المسلحين على الطريق
الدولي السريع الذي يربط العراق بدول الجوار ،ليست نزهة إذن أم ٌر دفع المالكي
الطامح إلى والية ثالثة إلى دعوة من سماهم أبناء األنبار الحقيقيين للتفاوض لكن ال
تفاوض كما قال مع من خلقوا األزمة أو من يحاولوا استغاللها سياسيا ،على أن تداعيات
األزمة سرعان ما ظهرت باستقاالت من البرلمان ومن الحكومة وتحولت األحداث في
األنبار إلى مختبر للقوة يسعى أكثر من طرف الستثماره سياسيا فثمة من يتهم المالكي
بتصعيد الموقف هناك مستغال األحداث في الجوار السوري لفرض واقع جديد تكون اليد
العليا فيه لمكون دون آخر من مكونات الشعب في العراق والمنطقة لكن سهمه برأي
مناوئيه أخطأ الهدف باحتمال خروج الموقف عن السيطرة ما يعني تحوله إلى حمولة
زائدة تثقل على حلفائه تمرير صفقاتهم في المنطقة بأكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من
الخسائر والعداوات.
[نهاية التقرير]
أبعاد التوتر األمني
فيروز زياني :موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيفينا من ع ّمان الدكتور نزار السامرائي
مستشار المركز العراقي للدراسات اإلستراتيجية ومن بغداد عادل المانع رئيس تحرير
صحيفة السياسة العراقية ونبدأ معك سيد عادل من بغداد يعني بعد المقاومة التي أبداها
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مسلحو العشائر في األنبار هل باعتقادك تفاجئت القوات العراقية والجيش تحديدا بتلك
المقاومة التي أبدوها أم أنه ربما حساباتها لم تكن مضبوطة تماما وهي تواجه تلك
المقاومة؟
عادل المانع :تحياتي لك ست فيروز ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام ولكن دعيني
أتساءل ماذا تقصدين بالمقاومة حتى أجيب على قدر السؤال.
فيروز زياني :هم تمكنوا على األقل وفق ما وصلتنا وتواترت إلينا من أخبار من
االستيالء على مقار حكومية وأيضا كبدوا القوات العراقية خسائر بشرية أيضا كان هناك
بعض الجنود العراقيين ممن استسلموا وسلموا سالحهم من أبناء العشائر األخرى؟
عادل المانع :حقيقة ما جرى في األنبار هو بطلب رسمي من محافظ األنبار ومن مجلس
محافظة األنبار ويعاضده بذلك شيوخ عشائر األنبار وأهالي األنبار ،ما يحكى عن
مقاومة هي ليست من قبل الشعب األنباري وليست من مواطنين األنبار تجاه الجيش
العراقي هم طلبوا الحماية من الجيش العراقي ولكن هذه المجاميع اإلرهابية التي حاولت
أن تصور الصورة المشوهة بهذه الطريقة والحقيقة يعني كان هدف الجيش العراقي هو
القضاء على اإلرهاب والتواجد بصحراء األنبار ولكن والدليل على هذا أنه هو لم
يستهدف ال األنباريين كما يقال وأنا أبدي تحفظي على التقرير الذي بث في بداية
البرنامج بهذا الوصف ألنه تراجع الجيش وأعطى األولوية ألهالي األنبار من الشرطة
المحلية لفرض السيطرة والهيمنة يعني كانت هي مهمة الجيش إنه طرد الخارجين عن
القانون وبالتالي يمسك باألرض من الشرطة المحلية اللي هي معظمها من أهالي األنبار
هذا دليل واضح على إنه لم تكن هناك نوايا خبيثة أو نوايا غير حسنة ولهذا أقول
وبصراحة السيد المالكي عندما ينعت في التقرير أو في بعض وسائل اإلعالم على أنه
هو طائفي ويزج بالقضاء على السنة ال هذا خطأ كبير ومفارقة كبيرة وقع بها اإلعالم
ألنه أساسا ابتدأ بصولة الفرسان في البصرة وكانت لمالحقة جيش المهدي ومعروف
يعني..
فيروز زياني :لكن هناك يعني حتى ال ننسب األمور لوسائل إعالم فقط اعذرني سيد
عادل هناك حتى من الساسة العراقيين من السنة من وجهوا مثل هذه االتهامات للمالكي
وحكومته بالطائفية..
عادل المانع :نعم ،نعم..
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فيروز زياني :دعني فقط أتحول هنا للسيد الدكتور نزار معنا من ع ّمان إذن هي مجاميع
إرهابية ما فعله الجيش العراقي في نهاية األمر هو استجابة لمطالب أهل األنبار بأن
يفكهم من هؤالء ويساعدهم في التصدي لهم ما قولك في كل ذلك؟ ولماذا يقال إذن بأن
الموضوع هو حرب إبادة ضد السنة وضد طرف بعينه؟
ك سيدتي..
نزار السامرائي :تحية ل ِ
فيروز زياني :أهال وسهال.
نزار السامرائي :ولضيفك الكريم في بغداد أود أن أقول لو أن ما جرى في محافظة
األنبار منذ نهاية العام الماضي منذ نهاية العام  4114وحتى اليوم يعني أكثر من عام
كان لو كان حراكا إرهابيا أو أنه تجمع لإلرهابيين لما استطاع أن يحشد مئات اآلالف
من العراقيين في أكثر من مكان وفي أكثر من زاوية ويقول للعالم أجمع نحن هنا سلميون
ولدينا مطالب مشروعة وعادلة تتألف من أربعة عشرة مطلبا من دون زيادة أو نقصان،
هذه المطالب لم ترفعها قوى سياسية فقط ولم يرفعها حزب ولم يرفعها تنظيم ال مسلح
وال إرهابي وال غير ذلك رفعها أهل األنبار بشيوخ عشائرهم جميعا بشيوخهم من علماء
الدين األفاضل جميعا وبرجاالت ووجهاء هذه المحافظة الباسلة ،ال إرهاب في محافظة
األنبار وإنما يقال من قبل المحافظ ومن قبل الحكومة المركزية في بغداد أن ساحة
االعتصام قد تجمع فيها عدد من اإلرهابيين قال المحافظ في اجتماع لمجلس الوزراء أن
عدد اإلرهابيين ال يزيد على ثالثين شخصا حسنا هل أعاقب أكثر من خمسمئة ألف
محتشد في ساحة االعتصام بجريرة ثالثين إرهابيا إن صدق هذا القول ،ثم أن اإلرهابيين
موجودون في صحراء األنبار الغربية أي في مناطق حدودية أي حصرا على الحدود
السورية العراقية ما جريرة أهل الرمادي بما يحصل على حدود بالدهم أو بحدود
محافظتهم مع الدولة السورية؟ أنا أظن أن هذه مجرد ادعاءات ومزاعم يراد منها
السيطرة على هذه المحافظة التي رفض رئيس الوزراء منذ البداية التحاور معها ،هو
اليوم يدعو إلى التفاوض مع أهل األنبار الحقيقيين إذن يريد أن يتفاوض مع نفسه حصرا
ال يريد التفاوض مع الرأي اآلخر الذي يختلف معه ثم يقول أهل األنبار..
مطالب مشروعة للمعتصمين
فيروز زياني :هذه نقطة مهمة تشير إليها دكتور نزار نقطة مهمة تشير إليها ما تحدث
عنه -السيد عادل -رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تفاوض مع أهل األنبار
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الحقيقيين ما المقصود به وكما قال ضيفنا ساحات اعتصام سلمية لمدة أكثر من عام
رفعت مطالب الجميع بات يعرفها المادة الرابعة من قانون اإلرهاب إطالق سراح
المعتقلين ووقف استهداف السنة ،لماذا لم يتجاوب المالكي مع هذه المطالب على امتداد
العام كامال وهو اآلن يريد فقط التفاوض؟
عادل المانع :ال يا سيدتي العزيزة هذا حديث وكالم يعني مغلوط نوعا ما وصورة غير
واضحة ساحات االعتصام لم تكن سلمية إطالقا ومن على منصات ساحات االعتصام
خرج سعيد هللا فيه ومجموعة أخرى ممن قال أحاديث عجيبة غريبة ولعل من أهمها ما
قيل على أنه نحن القاعدة نقيم الحدود ونقطع الرؤوس هذا قيل على..
فيروز زياني :لكن سمعت ما قاله الدكتور عفوا سمعت ما قاله الدكتور نزار هل يؤخذ
هؤالء بجريرة هؤالء أعداد هؤالء أكثر من خمسمئة ألف شخص..
عادل المانع :ال ال ال ال..
فيروز زياني :وبعضهم فقط باعتراف الدكتور نزار.
عادل المانع :هذه كلمة حق أريد بها باطل لو كان ممن تجمع في ساحات االعتصام اللي
فيها يعني تجمع بشكل سلمي حقيقي وكانت الساحات تأوي إرهابيا واحدا يعني يتوسم
ويتقلد مقاليد قيادة هذه من خالل منصات االعتصام لكان أنه أما ألقي القبض عليه أو
يطرد من الساحات أساسا بخصوص المطالب األربعة عشر يا سيدتي الفاضلة فليعلم
الجميع عنا المطالب األربعة عشر منها خمسة يخص الحكومة ومنها تسعة يخص مجلس
النواب في القضايا ا لتشريعية المادة الرابعة إرهاب المساءلة والعدالة وما إلى ذلك وما
دعوة السيد المالكي اليوم إلى التفاوض مع شيوخ أو أهالي األنبار الحقيقيين كما أسماهم
وماذا يرجع إلى سبب رئيسي ،عندما كان التفاوض ابتداء والوصول إلى مطالب هناك
جهات قالت إنه نحن لم نتبن هذه ولم يمثلنا هذا الشيخ أو ذاك وبالتالي انتقل الحوار إلى
مجموعة من الشيوخ األخرى..
فيروز زياني :من يحدد عفوا سيد عادل من يحدد أبناء األنبار الحقيقيين..
عادل المانع :هذه النقطة المهمة..
فيروز زياني :هناك من قال ،هناك من قال بأن المالكي ما أقدم على هذا الكالم إال ألنه
اكتشف واقعا مغايرا لما كان يتوقعه ميدانيا من خالل المقاومة أو سميها ما شئت من قبل
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مسلحي العشائر هناك.
عادل المانع :ال يا سيدتي العزيزة ما فيه مقاومة كل من يتحدث عن مقاومة فهو واهم
هناك إرهاب هناك داعش هناك قتلة هناك سفاحين هناك مجرمين هناك تنظيمات القاعدة
بأجمعها ،أوال يكن السيد سعدون الدليمي وزير الدفاع هو من أهالي األنبار لماذا ال
يفوض أو يأخذ برأيه وسيطا بالقضية ،أولم تكن المجاميع السياسية حتى منها مجموعة
مثال النائب دكتور طالل الزوبعي أولم يكن أهالي الفلوجة وهو امتداد أنباري لماذا لم
يأخذ برأيه؟ ل ماذا لم يشرك؟ أولم يكن من قاد التفاوض وشكلت لجان من قبل الحكومة
يرأسها كبار شخصيات السنة في العراق وعلى رأسهم مستشار رئيس الجمهورية فخامة
رئيس الجمهورية السيد جالل طالباني اللي هو الدكتور خالد المال والشيخ الصميدعي
وآخرين لماذا يشكك في الحوار مع الوفد المتفاوض مع الحكومة؟
فيروز زياني :لكن عفوا عفوا سيد عادل هناك من قال بأن المالكي منع أصال النواب من
الحضور لهذه الجلسات وبالتالي تمرير هذه القوانين والتشريعات في البرلمان العراقي.
عادل المانع :ال ال إطالقا ،السيد المالكي ال يملك سلطة على النواب ،النواب هم من
يعبثون بحكومة السيد المالكي القضية معكوسة ولكن دعيني أقول..
فيروز زياني :النواب يعبثون ما قولك دكتور نزار ،النواب يعبثون هم من يعبثون عفوا
سأتحول بهذه النقطة إلى الدكتور نزار لعل لديه وجهة نظر يجيبنا ،نعم إذن النواب
يعبثون وهناك من الساسة من انسحب ومن يري بأن هذا االنسحاب سلبي أكثر منه
إيجابي في وقت كان يفترض أن يبقوا ويفاوضوا إلخراج العراق من هذه األزمة؟
نزار السامرائي :يا سيدتي مرة أخرى أود أن أشير إلى قضية مهمة جدا يتحدث ضيفك
من بغداد عن مجموعة من األشخاص ويعتبرهم ممثلين للمكون السني أو لمحافظة
األنبار هم من لون سياسي وإن كانوا ينتمون إلى طائفة واحدة هل أن االنتماء إلى
الطائفة يعني االنحياز الكامل لكل أطروحاتها السياسية ال ننسى بأن قابيل هو الذي قتل
أخاه هابيل بمعنى أن أخوة العرق أو الطائفة ال تشكل انسجاما في الموقف السياسي هذا
خلط عجيب لألوراق هذا من جه ة ،من جهة أخرى أما فيما يتعلق بدور مجلس النواب أو
النواب أو بعض النواب لنأخذ نموذجا بسيطا ماذا جرى للنائب الشيخ أحمد العلواني؟
يتمتع بحصانة برلمانية ودهم بيته وقتل شقيقه وزوجته وقتل ثالثة من عناصر حمايته
أية حصانة للنواب أن يطرحوا ما يؤمنون به من دون خوف أو تحسب لردود فعل
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غاضبة من المالكي أو فتح ملفات سرية يحتفظ بها السيد المالكي لهذا النائب أو ذاك تحت
الفتة أربعة إرهاب ،أنا أظن أن األمر يخضع لكثير من االبتزاز السياسي ال يستطيع أحد
على اإلطالق أن يقول ما يؤمن به ومن يقول ما يؤمن به سيدفع ثمنا كما دفعه النائب
الشيخ الدكتور أحمد العلواني وأسرته.
فيروز زياني :طبعا سنعود لضيفينا الكريمين ولمتابعة هذا النقاش معكما ،اآلن إلى
فاصل قصير نناقش بعده سبل منع تصاعد تلك األزمة وحدود قدرة كافة األطراف على
فرض تصوراتها للحل ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
سبل احتواء األزمة
فيروز زياني :أهال بكم من جديد في هذه الحلقة التي تناقش أبعاد التوتر األمني في مدن
محافظة األنبار وتداعياته على المشهد العراقي نعود إليك سيد عادل يعني في ظل ميزان
القوى الذي ظهر في محافظة األنبار باعتقادك هل يعتقد وبإمكان أي طرف من الطرفين
أن يفرض تصوره للحل هناك؟
عادل المانع :بدءا دعيني أعلق على ما تفضل به ضيفك الكريم ومن ثم أعود إلى
اإلجابة النائب العلواني هو محكوم بالمادة ( 32ب) من الدستور العراقي إنه تصدى إلى
األجهزة األمنية بإطالق النار عليهم فبالتالي يعني ألقي القبض عليه وللتاريخ أقول وأوثق
من منبر الجزيرة على إنه المذكرة القضائية لم تكن باسم النائب العلواني بل كانت على
أخيه جاء الجيش ليقبض على أخيه ومجموعة في المنطقة ولكن هو وحمايته تصدى
لضرب الجيش فألقي القبض عليه بالجرم المشهود هذا واحد اثنين المادة سبعة من..
فيروز زياني :هذه رواية من بين روايات عديدة استمعنا إليها..
عادل المانع :على أية حال أنت تعتبريها رواية أنا لدي دراية.
فيروز زياني :أنا ال أعتبرها سمعنا روايات عدة لهذا الموضوع بالذات في هذا المنبر
بالذات؟
عادل المانع :على أية حال لو يعني هو سؤال مهم يطرح نفسه حتى تكون قضية منطقية
ما هو سر وجود العلوا ني في محافظة األنبار وهو نائب ممثل عن الشعب ولم يحضر
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الجلسة لمجلس النواب منذ اندالع األزمة في األنبار ولغاية يومنا هذا إن لم يكن على
تماس ودفع مع جهات أخرى هذا واحد من األدلة ،وفي مقابلة على قناة السومرية
العراقية سئل العلواني بالمباشر لماذا لم تحضر جلسات مجلس النواب قال بمزاجي
وكأنه القضية السياسية أصبحت مزاج..
فيروز زياني :لعل لذلك عالقة بعدم موافقته على أشياء معينة في مجلس النواب على كل
ليس هذا موضوع حلقتنا أنا سألتك عن اآلن هل المخرج لهذا فعال أن يتمكن طرف ما
من فرض تصوره على الطرف اآلخر أم األجدى ربما إيجاد أرضية مشتركة يلتقي فيها
الطرفان لحل هذه األزمة؟
عادل المانع :أنا أقول إنه األزمة صورت على إنها أزمة بين الحكومة العراقية أو بين
الجيش العراقي وبين الشعب األنباري ،حقيقة هذا التصوير خاطئ أنا أعتقد أنه هناك
حكومة محلية مشكلة من انتخابات ديمقراطية حقيقية أفرزت مجلس المحافظة ومحافظ
إدارة محلية ،هناك وجهاء وشيوخ عشائر ممكن أن تجتمع كل هذه يعني الجانب
الحكومي في المحافظة مع مجموعات شيوخ العشائر لي ّكونوا صورة موحدة للحديث مع
الحكومة وأنا مطلع يعني خالفا لمن هو يجلس خارج حدود العراق ويتحدث يعني
بأسانيد قد يتعكز عليها على الوسائل اإلعالمية ها هي الوفود األنبارية من شيوخ عشائر
تطرأ على المنطقة الخضراء للتفاوض بكثير من القضايا وقد استنجدت وأقول هي من
استنجدت وهي كانت..
فيروز زياني :وضحت وجهة نظرك وأنت تتحدث ،نعم.
عادل المانع :ما جرى في صالح الدين إذا تسمحي لي ثالثين ثانية ما جرى في صالح
الدين من استهداف الفضائية لصالح الدين على يد اإلرهابيين يعني هذا لو امتد وسكتنا
قليال على محاربة اإلرهاب لسمعنا صوت اإلرهاب من داخل العراق ومن فضائياته.
فيروز زياني :وضحت تماما أنا سألتك عن األرضية المشتركة ويبدو أن ال أرضية
مشترك ة على األقل ما نسمعه هنا في هذه الحلقة ،دكتور نزار يعني استمرار مسلحي
العشائر مع ابتعاد النواب والساسة عن العمل السياسي ،حضور جلسات مجلس النواب
أو حتى دوائر الحكم ما الذي يمكن أن يفضي إليه تغييب صوتهم عدم إيصال وجهة
نظرهم وبالتالي هناك من يرى بأنه يمكن أن يقود في حال استمراره إلى تفتيت وحدة
البلد؟
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نزار السامرائي :أنا في تقديري أن األزمة الحالية التي يعيشها العراق وخاصة محافظة
األنبار لن تنتهي على اإلطالق هي والمحافظات الست المنتفضة ما لم يستمع رئيس
الوزراء إلى المطالب األربعة عشر ويحاول أن يدرسها تباعا فهي قابلة للتنفيذ وهي من
صالحياته على خالف ما قال ضيفك من بغداد بأن خمسا منها فقط من صالحيات األخر
من صالحيات مجلس النواب ،لذلك أقول إن لم تدرس هذه المطالب بعناية وهو ليس
بحاجة إلى دراسة طويلة من قبل باحثين كبار وإنما هي مطالب معروفة ومن ال يدري
كيف تلغى الماد ة أربعة إرهاب ومن ال يدري كيف يطلق سراح المعتقالت الالئي
انتهكت أعراضهن في السجون والمعتقالت السرية ومن ال يقبل بإطالق سراح بقية
المعتقلين الذين مضت عليهم مدد من دون يقدموا إلى قاض للتحقيق ومن دون أن تقدم
بشأنهم اتهامات واضحة ،أنا أظن أن أرضية مشتركة لن تكون بين الحكومة وبين
الشعب من جانب آخر ليتفضل ضيفك من بغداد وليذكر لي اسم شيخ عشيرة واحد ذهب
إلى المنطقة الخضراء من غير األسماء المعروفة التي نعرفها جميعا أنا ال أريد أن أشكك
بأحد ولكن أقول ما يجري حاليا هو فعل الجيل الثاني من المقاومة العراقية المسلحة التي
كان الجيل األول قد أخرج األميركان من العراق بعد انتصاراته في مدينة الفلوجة وفي
محافظة األنبار ويبدو أن صفحة جديدة من التاريخ تعيد نفسها بالجيل الثاني للمقاومة
حينما تقاوم من يريد االستئثار بالسلطة ويمارس التهميش واإلقصاء وال يريد أن يعترف
للطرف اآلخر بأي حق ويريد أن يعين ممثليهم ويتفاوض معهم وكأنه يقف أمام المرآة
ويتفاوض مع نفسه حصرا وال يقبل سماع أي رأي آخر معارضا لرأيه ،فقد أصم الجميع
في التحالف الوطني الحاكم آذانهم وسدوا أعينهم عن سماع وجهات نظر المكون السني
العربي السني الذي له مطالب مشروعة وال يستطيع أحد أن يتجاهلها وال يستطيع أحد
أيضا أن ينكرها عليهم أو أن يلغيها إلى األبد.
فيروز زياني :إذن أربعة عشر مطلبا سيد عادل يكرر الدكتور نزار بأن هي مفتاح هذه
األزمة هل باعتقادك الحكومة الحالية بتركيبتها الحالية والحديث عن السيد نوري المالكي
بإمكانه فعال النظر ف ي نهاية األمر بجدية إلى هذه النقاط كونه ال تنازل عنها من قبل
الطرف اآلخر؟
عادل المانع :ال يا سيدتي العزيزة هو الحديث هذا حقيقة غلف بهذا الغالف هي القضية
سياسية بامتياز وما قضية ساحات االعتصام في األنبار إال أزمة سياسية مفتعلة من قبل
رافع العيساوي وزير المالية السابق..
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فيروز زياني :أعتذر منك سيد عادل لألسف نفقد صوتك وصورتك نشكرك جزيل
الشكر سيد عادل المانع رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية كما نشكر جزيل الشكر
ضيفنا الدكتور نزار السامرائي مستشار المركز العراقي للدراسات اإلستراتيجية وقد
كان معنا من ع ّمان ،بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر
نلتقي بإذن هللا في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد ،السالم عليكم.
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