اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :مغزى اتهامات المالكي للسعودية وقطر
مقدم الحلقة :محمد كريشان
ضيوف الحلقة:
 أنور ماجد عشقي/محلل سياسي وخبير استراتيجي -جدة عبد هللا بن حمد العذبة/مدير تحرير صحيفة العرب القطرية مصطفى حبيب/عضو ائتالف دولة القانونتاريخ الحلقة4102/3/9 :
المحاور:
 اتهام ال يستند إلى أدلة دعم السعودية وقطر للمعارضة السورية شماعة لتعليق فشل الحكومةمحمد كريشان :أهال بكم ،اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كال من السعودية
وقطر بإعالن الحرب على بالده من خالل دعم من وصفهم بزعماء اإلرهاب سياسيا
وإعالميا.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين مدى وجاهة المبررات التي ساقها المالكي
التهام السعودية وقطر ،دالالت توقيت إطالق هذه االتهامات في ظل األزمات الحالية في
العراق.
هجوم حاد شنه رئيس الحكومة العراقي على كل من السعودية وقطر محمال الدولتين
مسؤولية تدهور الوضع األمني في بالده ،قد تختلف التحليالت بشأن األسباب التي دعت
المالكي الستهداف البلدين بتصريحاته غير أن المؤكد هو أن العراق يعيش في ظل
مجموعة من األزمات الداخلية قبيل موعد االنتخابات البرلمانية مما يطرح مجموعة من
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األسئلة عن توقيت ومغزى تصريحات المالكي هذه.
[تقرير مسجل]
ناصر آيت طاهر :مشاهد من موجة العنف األحدث في العراق ،منذ شهور تتصاعد
الهجمات بشكل مضطرد هناك لتكشف كل يوم أكثر عن إخفاقات حكومة نوري المالكي
في التعامل مع الملف األمني ،معضالت أمنية تترافق ومتاعب سياسية وأزمة طائفية ال
تزال تغذي احتجاجات مناوئة للمالكي ،يتحدث نوري المالكي عما يسميها أزمة العراق
الطائفية واإلرهابية واألمنية ،أما المسؤول عنها فيراه خارج حدود العراق ،ففي مقابلة
مع محطة تلفزيون فرنسية قال المالكي أن السعودية وقطر تشنان حربا بخلفية سياسية
وطائفية على بالده عبر سوريا ،كما اتهمهما بالعمل على زعزعة استقرار العراق
بتقديمهما الدعم السياسي والمالي واإلعالمي لجماعات مسلحة ،وينكر المالكي أن يكون
السنة في العراق مهمشين فذاك برأيه ما يردده من يدعوهم طائفيين من السنة تدعمهم
الرياض والدوحة ،أنه أقوى تصريحات نوري المالكي منذ اندالع االضطرابات
بمحافظة األنبار بغربي العراق في وقت سابق من هذا العام لكن قوات األمن العراقية
تزعم أنها تقاتل هناك جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ،إنها بعض من المجموعات التي
يتهم المالكي كال من قطر والسعودية بدعمها و التي يقول أنها تنشط حاليا على جانبي
الحدود العراقية السورية بجوار األنبار .لم ترد الدولتان بعد على االتهام وهم اللتان تتسم
عالقاتهما مع المالكي تقليديا بالفتور ،إذ تريانه قريبا من إيران أكثر من الالزم فهل
يكفي ذلك مسوغا لتعمل على ضرب وحدة العراق واستقراره وهل يستقيم هذا المنطق
مثال مع السعودية التي أدرجت لتوها جماعات و حركات إسالمية على الئحة اإلرهاب،
كما توعد ت من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بالسجن ،يرى محللون خليجيون
أن المالكي إنما وجد شماعة يعلق عليها إخفاقات حكومته ،وللرجل ربما حسابات داخلية
أيضا فلعله يحاول تحسين صورته لدى شريحة من العراقيين قبيل انتخابات مقررة في
نهاية إبريل المقبل.
[نهاية التقرير]
محمد كريشان :معنا في هذه الحلقة هنا في األستوديو عبد هللا بن حمد العذبة مدير
تحرير صحيفة العرب القطرية ،من بغداد مصطفى حبيب عضو ائتالف دولة القانون
ومعنا أيضا من جدة عبر الهاتف الدكتور أنور ماجد عشقي المحلل والسياسي والخبير
اإلستراتيجي السعودي .أهال بضيوفنا جميعا نبدأ من بغداد سيد مصطفى حبيب هذا
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االتهام المالكي للسعودية وقطر هو األعنف واألوضح على ماذا استند؟
اتهام ال يستند على أدلة
مصطفى حبيب :شكرا الستضافتكم لنا في هذا البرنامج الحواري وأشكرك أستاذ محمد
على هذا السؤال أيضا حقيقة األمر أن باعتقادي أن السيد نوري المالكي لم يكشف جديدا
ولم يكشف شيئا مستورا أنما العمليات الجارية في الدولة المجاورة لسوريا انتقلت إلى
األنبار وانتقلت عبر الحدود إلى بعض مناطق شمال العراق في الموصل ليست قضايا
يعني ليس هنالك أناسا جاؤوا مدججين بالسالح ومهيئين للقتال بنفس الطريقة التي
يقاتلون بها في سوريا جاؤوا من حدود أخرى أنما هذه الحدود المشتركة الطويلة كشفت
من خالل الممارسات داخل سوريا في بعض بؤرها تضرب فتأتي وتعبر الحدود
والحدود بطبيعة الحال قد يكون أن هنالك البد من وجود حرس حدود لكن بهذا االمتداد
ال يمكن ضبط الحدود بطريقة حديدية بحيث ال يمكن تسلل أي عنصر من العناصر
باإلضافة إلى أن االمتداد الموجود داخل العراق لهذه الجماعات من أعضاء تنظيم
القاعدة وممن تسلل من داعش اللي هي دولة العراق اإلسالمية في الشام والعراق ،هذه
كلها دالئل ليست ظنية وإنما تعطي الدليل الكبير جدا على أن هذه االمتدادات لمساعداتها
ودعمها ليس من داخل العراق ،داخل العراق ال يملك هذه اإلمكانيات حتى المعارضين
لحكومة السيد المالكي.
محمد كريشان :ولكن سيد حبيب نقطة فقط بسرعة على افتراض أن السعودية وقطر
تدعم هذه الحركات فعال قوال وإعالما و ماال وسالحا داخل سوريا هل معنى ذلك أنها إذا
انتقلت إلى العراق انتقلت بقرار سعودي وقطري أيضا؟
مصطفى حبيب :ال سبق أن قدمت حضرتك أن العالقة تتسم بفتور يعني طبيعي منذ
سنوات ألن حقيقة األمر ال يخفى على أحد أن الدول التي كان لها أنا بتصوري هنالك
قوى معارضة لنظام صدام السابق اللي سقط قبل  00سنة هي تملك مواقف مضادة لها
من قبل كثير من العرب وممن حتى ولج في بيوتهم في الكويت سنة  0991ووصل إلى
حدود المملكة السعودية ودخل بعض أراضيها بالرغم كل هذا فإن الموقف الواضح
المسدد والمساند للمعارضة العراقية لم يكن بتلك الجدارة التي يمكن أن يعني نتوقعها من
أشقاء عبر..
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محمد كريشان :هو هذا االتهام للسيد المالكي وصل إلى حد االتهام بأن الدولتين أعلنتا
الحرب هنا نسأل ضيفنا من السعودية الدكتور أنور ماجد عشقي هل ترى هذه االتهامات
في محلها؟
أنور ماجد عشقي :أوال بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول
هللا وعلى آله وأصحابه ومن واله ،إن من يقرأ الموقف في العراق يجد أن هذه االتهامات
ليست في محلها خصوصا أن الحدود العراقية مع السعودية هي وقطر جنوبية ،قطر
الحقيقة ما في حدود مع العراق ،السعودية الحدود جنوبية فكيف تكون هذه الحدود
شمالية ،السيد المالكي دائما يتهم اآلخرين بمشاكله هو فمثال بالبداية اتهم فيما مضى
سوريا بأنها هي تصدر اإلرهاب وهدد أنه سينقل اإلرهاب إليهم ،فاليوم ال يستطيع أن
يهدد سوريا وال يستطيع أن يهدد غير المملكة العربية السعودية ،فهدد المملكة العربية
السعودية وقطر ،فطبعا اتهم المملكة العربية السعودية وقطر فإذن معناها أن السيد
المالكي اآلن في ظرف صعب جدا أوال جماعته في الداخل انقضوا عليه بعضهم انقضوا
عليه ثانيا طبعا في الداخل أيضا اإلرهاب طبعا كانت عبارة عن مطالبة في الشمال في
المساواة والعدالة وأيضا إطالق المساجين والسجينات كل هذه واليوم طبعا وجد أنه كمان
أيضا حتى السيد مقتدى الصدر اعترض عليه وقال كالما دقيقا تجاه المالكي اتهمه
بالديكتاتورية واتهمه بعدم القدرة على إدارة الحكم ،كل هذه األمور جعلت المالكي يريد
أن يرحل المشاكل الداخلية إلى الخارج .
محمد كريشان :ولكنه مع ذلك دكتور اسمح لي مع ذلك كان يعني واضحا وضوحا شديدا
في هذه االتهامات في مقابلته مع قناة فرنسا  .42سيد العذبة السيد المالكي يقول :أزمة
العراق الطائفية واإلرهابية واألمنية يعني بهذا البعد الثالثي هي مسؤولية السعودية
وقطر استمعنا إلى وجهة نظر سعودية ماذا عن قطر؟
عبد هللا بن حمد العذبة :أوال أشكرك على االستضافة وأثني على كالم الدكتور عشقي
بالفعل اتهم المالكي السيد المالكي بشار األسد أو نظام األسد بأنه كان يقف خلف العمليات
اإلرهابية داخل العراق واآلن وجه سهامه باتجاه قطر والسعودية.
محمد كريشان :يعني أال يمكن عفوا أال يمكن أن يكون محق بذلك الوقت بشار األسد
الذي كان يدعم اآلن ربما السعودية وقطر.
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عبد هللا بن حمد العذبة :دعني أكمل إذا سمحت لي بالنسبة لزميلنا من العراق طبعا هو
حاول أن يتالعب باالسم ،داعش أتت من الدولة اإلسالمية في العراق والشام حرف
العين قبل حرف الشين فهي انتقلت أصال من العراق وانتقلت إلى سوريا ،فعملية الهجوم
التي يتحدثون عنها بالنسبة لداعش انطلقت من العراق ولم تأتي من الشام وهم يتحدثون
العمليات التي يتعرضون لها أتت من الشام فهذا أمر محض افتراء ،باإلضافة إلى أنني
أعتقد يعني أنا كمحلل أعتقد بأن العراق يحتاج اليوم إلى رئيس توافقي ال يحمل نفسا
طائفيا وتكون أجندته هي أن يكون هناك عراق بعيدا عن الطرح الطائفي عراق يقبل
بالجميع أكراد وسنة وشيعة.
محمد كريشان :ولكن حتى نبقى في هذه االتهامات اسمح لي سيد العذبة.
عبد هللا بن حمد العذبة :إحنا دعنا نبحث عن أدلة يقدم لنا أدلة.
محمد كريشان :ال ال اسمح لي..
عبد هللا بن حمد العذبة :إذا كان لديه..
محمد كريشان :بالضبط إذن في هذه الحالة أال يمكن اعتبار الوضع السوري فاض على
الوضع العراقي يعني ليس بالضرورة السعودية والدوحة تقصد اإلساءة للعراق ربما
بسبب للوضع السوري وهو أشار لهذه النقطة ،هل يمكن أن يكون الوضع السوري أساء
للعراق من حيث لم تكن السعودية وقطر تقصد بالضرورة العراق؟
عبد هللا بن حمد العذبة :دعني أؤكد على نقطة مهمة أوال من فتح السجون وأطلق رجال
داعش ليذهبوا إلى الشام لسنوات طويلة هم موجودين في السجون العراقية هو من أطلق
سراحهم فجأة ليرسلهم إلى ا لشام ال قطر قامت بذلك وال المملكة العربية السعودية قامت
بذلك وإن حاول البعض إشغالها بصراع جانبي مع دولة قطر أو بعض التوجهات هنا
إلبعادها عن الخطر الحقيقي والذي تمثله المسألة العراقية والتوجهات التي يمثلها نوري
المالكي يعني هذا التصريح ليس مستغربا من خالل رصدنا لشهور طويلة منذ أن قامت
الثورة السورية هناك هجوم ممنهج ضد كل من المملكة العربية السعودية شقيقة قطر
الكبيرة وقطر ،ألن الدولتين لهما يعني موقف واضح من دعم الثورة السورية بغض
النظر عن توجهات الفصائل التي يدعمونها فبالمحصلة الكل يبحث عن مساعدة الشعب
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السوري بطريقته وإن شاء هللا يكون هناك دائما تنسيق واضح في سوريا
محمد كريشان :سيد حبيب في بغداد سواء ضيفنا في الرياض أو هنا في األستوديو أشار
إلى موضوع األدلة هل فعال السيد المالكي يملك من األدلة ما يجعل هذا االتهام يقف على
رجليه؟
مصطفى حبيب :السؤال هو أن القوى المعارضة التي تقاتل والتي تفجر هنا وهناك وكان
آخر تفجير في الحلة اليوم وذهب ضحيته أكثر من  24شهيدا ،هذا العمل حقيقة ال تملك
أي قوة داخل العراق أن تساند وأن تصرف من المال على عناصره صغارا وكبارا وهذا
حقيقة يعني ما أعتقد أنه بحاجة إلى نص بكالم أو نص تصريح من جهة سعودية أو جهة
قطرية تقول ذلك إنما المواقف السياسية هي التي تقف وراء الدعم..
محمد كريشان :ال اسمح لي سيد حبيب اسمح لي سيد حبيب..
مصطفى حبيب :األخ ذكر أن دولة العراق..
محمد كريشان :ال اسمح لي بهذه المداخلة..
مصطفى حبيب :داعش انطلقت من العراق..
محمد كريشان :اسمح لي بالمداخلة هذه هنا في هذه الحالة..
مصطفى حبيب :تفضل..
محمد كريشان :هناك فرق بين أن تقول السعودية وقطر تؤيدان أو هواهم السياسي مع
هذه المعارضة وبين أن تتهمها بأنها تشن حربا وبأن العنف والطائفية واإلرهاب كله من
السعودية وقطر.
مصطفى حبيب :أخوي مصالح البلدان المجاورة بعض البلدان المجاورة ومنها قطر
والسعودية بسبب تغير النظام بداخل العراق ،والنظام داخل العراق حتى لو كان هذا
يتكلم عن المالكي وذاك يسب وهذا يشتم النظام الديمقراطي الحرية المتوفرة ألبناء
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الشعب العراقي في التعبير عن رأيها من الحاكم من الوزير أو من المسؤول ليست
موجودة في أي دولة من هذه الدول أتحدى أي دولة من هذه الدول التي تسن قانونا لمن
يتهجم على األمير أو على الملك أو على كذا بالسجن أو باإلعدام أو بغير ذلك هذا األمر
جدا طبيعي بأن يأتي األخ بدليل على أن داخل العراق عند جبهة الناس كلها تعارض
وهذا يتكلم هذا يتكلم عليه وهذا ينتقد هذا كلش شيء طبيعي جدا منذ  01منذ  00سنة
العراق لم يكن هكذا..
محمد كريشان :ولكن ولكن المفارقة..
مصطفى حبيب :أن يأتي في..
محمد كريشان :سيد حبيب..
مصطفى حبيب :أي بلد آخر من البلدان المجاورة..
دعم السعودية وقطر للمعارضة السورية
محمد كريشان :نعم المفارقة هذه المرة سيد حبيب وهنا أسئل ضيفنا من جدة وليس من
الرياض الدكتور عشقي المفارقة أن الكل كان يتحدث وليس سرا بأن السعودية وقطر
تدعم المعارضة السورية هذه ألول مرة يتم جمع السعودية وقطر للحديث بشكل علني
وصريح أنهما يدعمان ويأويان اإلرهاب الذي يجري في العراق كما يقول المالكي ،سيد
عشقي..
أنور ماجد عشقي :آه تفضل.
محمد كريشان :تفضل ،تفضل.
أنور ماجد عشقي :هذا الكالم لي؟
محمد كريشان :حضرتك نعم تفضل.
أنور ماجد عشقي :ألول مرة أعقب على ما تفضل به األستاذ مصطفى..
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محمد كريشان :نعم تفضل.
أنور ماجد عشقي :األخ مصطفى طبعا في البداية خلط بين القرائن والبينات فهو اآلن
يقول عن قرائن أنه طالما أن هناك ال يمكن قوة أن يكون كذا كذا هذه كلها قرائن ما فيش
بينة ،معناها أن السيد المالكي ليس لديه بينة فيما يقول إنما هي اتهامات جزافية يلقيها
يبحث على من يلقيها عليه ،ألقاها على المملكة العربية السعودية ألن المملكة العربية
السعودية أسقطت في يده عملية اإلرهاب واتهامها باإلرهاب حينما شجبت اإلرهاب
وحينما جرمت عملية اإلرهاب وحينما منعت أبناءها من الخروج للخارج وجرمت من
يحارب اإلرهاب في الخارج أو في الداخل ،فهو يريد طبعا يريد أن طبعا يعني يسقط هذا
العمل الذي أو يشكك بهذا العمل الذي قامت به المملكة ،بالنسبة للشقيقة قطر شاف أنه
قطر البد أنها تساعد الشعب السوري لحمايته من البراميل والقتل فقطر والسعودية
يساعدان الشعب السوري في ذلك فهو وضعهما في معسكر واحد وأنهما متهمان ،لو
كانت السعودية تريد أن تعمل شيئا لكانت السعودية جعلت األكراد على األقل باالنفصال
لو كانت السعودية تعمل ذلك لكانت عملت أمر آخر لكن السعودية وقطر ال تتآمران على
الدول وال تساعدان باإلرهاب ولكنهما يقفان بجوار الشعوب فإذن ألن ذلك أدعى لتحقيق
األمن القومي العربي واألمن القومي اإلسالمي.
محمد كريشان :نعم أشرت إلى نقطة مهمة جدا دكتور عشقي وهي مسألة القرائن
والبينات سيد العذبة هل تعتقد فعال أن هناك إشكال في موضوع القرائن والبينات في
االتهام العراقي؟
عبد هللا بن حمد العذبة :أوال طبعا نحن ال نتحدث عن النظام العراقي كنظام نحن نتحدث
عن ممارسات السيد المالكي تجاه السعودية وتجاه قطر وهناك عملية ممنهجة لشيطنة كل
من المملكة العربية السعودية وقطر ألن الغالب عليهما هو يعني أنهما دولتين سلفيتين
يدعمان يعني التوجه السلفي مع احترام جميع المذاهب والطوائف األخرى وتعايشها لكن
هن اك عملية شيطنة لهاتين الدولتين ومحاولة لوصمهما باإلرهاب من خالل مكينة إعالم
تقوم يعني جهات عراقية خلفها في محاولة لشيطنة كل من السعودية وقطر ،أما مسألة
يحدثنا عن النظام وأنك ال تستطيع أن تنتقض ملك أو هذا نحن نتحدث اآلن عن تهميش
يتحدث عنه مقتدى الصدر وال يستطيع السيد نوري المالكي وال زميلنا من العراق أن
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يتهم مقتدى الصدر بأن طرحه طائفي بأي شكل من األشكال ،فالمشكلة هي اآلن تتحدث
عن أن نوري المالكي لديه مشكلة مع جميع األطياف داخل العراق ويريد تصدير األزمة
لكل من قطر والسعودية.
محمد كريشان :وهذه النقطة تحديدا التي نريد أن نتوقف عندها بعد الفاصل نريد أن
نعرف دالال ت توقيت إطالق هذه االتهامات من قبل السيد المالكي في ظل األزمات
الحالية التي يمر بها في العراق ،لنعود بعد فاصل قصير نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
شماعة لتعليق فشل الحكومة
محمد كريشان :أهال بكم من جديد ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها اتهامات
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لكل من السعودية وقطر بشن حرب على بالده
ودعم اإلرهاب هناك ،سيد مصطفى حبيب في ثنايا كل من كالم ضيفنا في األستوديو
وضيفنا من جدة اإلشارة إلى أن السيد نوري المالكي مشكلته داخلية ويبحث عن
شماعات يعلق عليها هذه المشاكل ،ما تعليقك على مثل هذا االتهام؟
مصطفى حبيب :أقول عودا على بدء إذا كان المالكي ال يملك أي دليل فمن حق أي متهم
أن يسأل عن الدليل وبالتالي فهنالك دول تتكلم من بعض هنالك سلطات تتحادث مع
بعض ممكن ومن حق المملكة السعودية ومن حق دولة قطر أن تطالب السيد المالكي
بأدلة وليس من خالل ما نتحدث في اإلعالم.
محمد كريشان :ولكن القاعدة تقول البينة على من ادعى القاعدة تقول البينة على من
ادعى عندما يتهم يجب أن يطرح األدلة حتى يكون مفحما.
مصطفى حبيب :هذا صحيح تكون هذا صحيح نعم قد ال يكون من المصلحة أن تطرح
األدلة علنا في نفس التصريح قد تكون لديه أدلة يمكن أن يطرحها فيما بعد ألن المسائل
ال يمكن أن تطرح دفعة واحدة بهذه الطريقة قد يكون لديه والمقابلة الصحفية ال تتحمل
أن يذكر األدلة التفصيلية التي ليس من شأن الصحيفة أن تعرفها..
محمد كريشان :إذن ننتظر أدلة في اليومين المقبلين إذن ننتظر أدلة في اليومين المقبلين،
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بشكل واضح؟
مصطفى حبيب:ال ،ال يسأل عن األدلة يسأل عن األدلة..
محمد كريشان :وإذا لم يسأل إنسان يتهم اتهام كبير بهذا الشكل ثم يمضى في حال سبيله
دون أن يقدم أدلة.
مصطفى حبيب :هات البينة.
محمد كريشان :ال هو يقدم البينة.
مصطفى حبيب :هات هاتوا بينة..
محمد كريشان :ال هو اتهم فعليه أن يبين يعني ليس من دور قطر أو السعودية أن تطالب
بالبينات هو اتهم فعليه أن يوضح..
مصطفى حبيب :ال قطر والسعودية من حقها ويجب عليها وطنيا أن ترد على هذه
االتهامات وتطالب بالدليل أليس كذلك؟
محمد كريشان :ال ليس كذلك ،يعني عندما يتهم السيد نوري المالكي دولتين بشن حرب
على بالده يقول  2 ،3 ،4 ،0فعلى األقل يعطي دليل اثنين ال يمكن أن يطلق اتهام ثم
يمضي في حال سبيله على كل ليس هذا موضوعنا تفضل.
مصطفى حبيب :باإلضافة إلى هذا نحن نملك من خالل اإلعالم ومن خالل االعترافات
للذين تم اعتقالهم من اإلرهابيين أنهم يتزودون وجاءوا من بلدان معينة ومنها السعودية
ومنها دول أخرى ولكن حينما منعت أو قضت المملكة السعودية في الشهر الماضي بمنع
مشاركة السعوديين المواطنين السعوديين لم يمنعها هذا من تجنيد مواطنين من دول
أخرى.
محمد كريشان :على كل المسألة داخلية مسألة مهمة جدا سيد عشقي تراها هي المحددة
في هذا االتهام للسيد المالكي؟
أنور ماجد عشقي :بال شك طبعا السيد المالكي اآلن اقتربت الساعة بالنسبة له اللي هي

10

ساعة االنتخابات ،طبعا الواليات المتحدة األميركية متضجرة من تصرفاته طبعا وهذا ما
بدا حينما ذهب والتقى بالرئيس أوباما ،الرئيس أوباما طلب منه أن يحقق العدالة
واالستقرار في العراق ولكنه فشل في ذلك ،السيد المالكي طبعا دائما يعني نجده دائما
يح ّكم يعني القضية األمنية وليس القضية العقلية بحل المشاكل فالقضايا طبعا الوسائل
األمنية هذه طبعا تأجج النار وخاصة في هذا العصر بالذات يعني اآلن لم يعد هناك
ستالين ولم يعد هناك هتلر ولم يعد كذا إذن معناها أنه ال بد للسيد المالكي أن يفتح باب
الحوار الصحيح وأيضا يحقق العدالة ألن أي بلد فيها عدالة اجتماعية ووحدة وطنية ال
يمكن أن تضام وال يكون فيها إرهاب وال يكون فيها مشاكل.
محمد كريشان :نعم سيد العذبة تعتبر أن هذه يعني بعد إذنك سيد العذبة تعتبر أن هذا هو
بيت القصيد اآلن في الوضع العراقي الداخلي؟
عبد هللا بن حمد العذبة :طبعا من المعلوم أن نائب الرئيس األميركي أعلن عن دعم
أميركا لتوجهات المالكي لمحاربة اإلرهاب ولكن عندما فشل نوري المالكي بقمع الناس
بناءا على أمر طائفي في األنبار توجه كان يعني هناك شماعة جاهزة دعني أهاجم كل
من المملكة العربية السعودية وقطر مستغل الصورة النمطية بأنهما دولتين يعني سلفيتين
أو وهابيتين كما يحلو للبعض أن يسميهما فكان األسهل أن يعلق الفشل الذي حققه سياسيا
وتصدير المشاكل الداخلية التي يعاني منها مع كل األطياف داخل العراق بما فيهم مقتدى
الصدر وتعليقها على شماعة كل من السعودية وقطر.
محمد كريشان :شكرا جزيال لك عبد هللا بن حمد العذبة مدير تحرير صحيفة العرب
القطرية شكرا أيضا لضيفنا من جدة عبر الهاتف الدكتور أنور ماجد عشقي المحلل
والسياسي والخبير اإلستراتيجي السعودي ولضيفنا من بغداد مصطفى حبيب عضو
ائتالف دولة القانون ،في أمان هللا.
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