
 

 الرشيد قناةاوال: 

 االخير المشهد برنامج

 واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 50 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 وتم الحسيني، هيفاء تقديم مختلفة، سياسية تيارات من ضيوف عدة مع والخدمي

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 36 رصد
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 الحسيني هيفاء/  المقدم

 . السياسية الكتل ومواقف العبادي إصالحات: الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الدملوجي ميسون

  سابق نائب اللطيف عبد وائل

  القانون دولة ائتالف عن نائب الموسوي سميرة

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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 المتظاهرين ومطالب اإلصالحات دستورية جدل /الحلقة عنوان

 :الضيوف

  الكردستاني التحالف عن نائب الجاف أشواق

  وسيناريست كاتب المالكي حامد

  القانون دولة ائتالف في بدر كتلة عن نائب المرشدي علي

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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 الفساد ومكافحة السياسية اإلصالحات /الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب الصيادي كاظم

  الكردستاني التحالف عن نائب نجيب نجيبة

  العراق صوت شبكة ومدير إعالمي ناشط الموسوي صادق

 البرلمان حل لمشروع طرحه عن متحدثا 8 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 من وقعوا عشرة فقط" نصه ما ، على المشروع أيدوا الذين النواب وعدد العراقي

 على وعلق" العراق يحبون فقط عشرة العراق، يحبون ما 318 يعني ،328

 ".كردستان إقليم بس يحبون األكراد" قوله على نجيب نجيبة اعتراض

 صادق كالم على تعليقا 14:10 الدقيقة في الحسيني هيفاء المقدمة قالت •

 يعرف وخلي صادق سيد نسمع احنا" نصه ما المسؤولين، حمايات عن الموسوي

 أعرف الما رئيس وحماية آالف، 6 الجمهورية رئيس حماية المسكين، المواطن هذا

 مو لداعش تنزلوها لو آالف 6 هاي إي آالف، 6 نائب فالن وحماية آالف، 6 منو

 ". حرب في نحن واليوم أكل، داعش تاكل

 وزير حتى سيدتي" قائال 14:30 الدقيقة في الموسوي صادق علق •

 النواب رواتب لتلبية هي المواطن، على انفرضت اللي الضرائب گال االتصاالت

 قوت من ورواتبهم أموالهم يأخذون هؤالء أن صريح دليل هذا الجمهورية، ورئيس

 ". وغرامات أجندات عليه فرضوا اللي الفقير، الشعب

 الكردستاني، التحالف كتلة عن متحدثا 19:50 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 گالوا الجيش، أركان رئيس قضية على بس العراق باعوا اإلخوان" نصه ما

 ". ننفصل

 أوجدت التي المؤسسة" نصه ،ما20:10 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 النواب مجلس عليهم؟ وصوت بالوزراء جاء الذي من البرلمان، هي الفساد

 ". العراقي النواب مجلس قيادية؟ بمواقع وخالهم الفاشلين جاب اللي من العراقي،



 

 بأن الحسيني هيفاء قول على معلقة 26:12 الدقيقة في نجيب نجيبة قالت •

 للكورد؟ شسووا للكورد؟ الحكومة شسوت" نصه ما الحكومة، من جزء هم الكورد

 أي ماكو حصة، ماكو ونص سنة رواتب، ماكو ونص سنة للكورد، سووا ما كلشي

 ثم" حصلنا ما كلشي شحصلنا؟ ، يقاتلون جاي وهمة للبيشمرگة بالنسبة موازنة

. البلد خيرات تهربون جاي النفط، تهربون نجيبة ست" قائال الصيادي كاظم تداخل

 %" . 13 ال استحقاق تاخذون% 17

 نصه ما نجيب، نجيبة مع سجال بعد 27:10 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 ما سرقوا. المالية للرقابة بتقارير كردستان إقليم نفط هربوا إجو ما أول اإلخوان"

 نجيب نجيبة فقاطعته" التهريب شاحنات. العراقية الحكومة دوالر مليار 34 معنى

 شوارعهم، بلطت ما أنت أخي، لشعبك كهرباء وفر بإصالحات، يطالب الشارع"

 على ضيعتوها المليارات آالف خربتوه، انتوا العراق كهرباء، اعطيتهم ما أنت

 ".الشعب

 بسبب الدولة بهد األكراد قام"  قائال 28 الدقيقة في الصيادي كاظم واصل •

 جميع على والهيمنة بالسيطرة قاموا. والكورد والشيعة السنة بين ما الخالف خلق

 مسعود كبيرهم قال البرزاني، مسعود كبيرهم قال. وبالقوة كركوك مناطق

 لم نجيب، نجيبة وبين بينه سجال دار ثم" بيده العراقي العلم وشمر اجة البرزاني،

 ". بالتعايش تؤمنون ما أنتم" الصيادي قول غير محدد شيء منه يفهم

 

  19/08/2015 األخير المشهد برنامج .4

  السياسية الكتل وارضاء الوزارات تقليص  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

  مستقل سياسي الوادي محمد

  بغداد محافظة مجلس رئيس العضاض رياض

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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  اإلصالحات وحزمة الوطني التحالف /الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم

  المواطن ائتالف عضو العرباوي صالح

 سياسي محلل الموسوي جاسم

 ما بالختام" نصه ما الحلقة، مختتمة 46:45 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 أو وقرروا اجتمعوا يوم فد السياسيين شفنا ما للبعض، الكلمة هاذي كلمة، عندي

 عقد كلها العراق، وخارج العراق داخل اجتماعاتهم الشعب، لصالح بيان أصدروا

 دون جهة عن مو الكتل عن أتحدث اني مصالح، وتبادل وإقليمية سياسية صفقات

 الجنوب شوفوا ممثليه، من شحصل التحالف جمهور ولألسف الكل عن ثانية، جهة

! التحالف؟ اجتماعات اجتماعاتكم وين والبطالة، واألمراض الخدمات نقص وشوفوا

 العراقية القوى تحالف وجمهور. أهلكم حال تناقشون ما! التحالف؟ اجتماعات وين

 هذا المدن، وخراب داعش ودخول والتهجير اإلرهاب غير مناطقكم حصلت شنو

 السياسة تمارسون جاي أنتو. وحده الشعب غير خسران محد الخالفات بسبب كله

 والعوائل الشباب الشعب، للناس خدمة مو وامتيازات، ومناصب وصفقات كهواية

 سأل ومحد وراحوا غرگوا وبعضهم والمجازفات، الطرق بمختلف العراق من هجت

 ما حسب الكفر بلد المسؤول؟ منو يصير؟ اللي كل عن المسؤول منو. عليهم

 االحتياجات كافة وينطوهم ويعالجوهم يستقبلوهم ناس منكم، وارحم احن تسموهم

 مجتمعة الناس وشوفوا التحرير ساحة شعارات اسمعوا عليكم، أكبر هللا. اإلنسانية

 ".السياسية الطبقة كل من ناقمة شلون ومسيح، وشيعة سنة
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  التظاهرات في السياسية األحزاب مشاركة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  األحرار كتلة عن نائب العوادي حسين



 

  العراقية القوى اتحاد عن نائب كنبش غيداء

 سياسي محلل القصاب نجم

 . برنامج الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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 . التطبيق بانتظار اإلصالحات حزم/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الفارس فارس

 القانون دولة ائتالف عن نائب هبابي نهلة

 سياسي محلل األبيض أحمد

 نصه ما الحلقة، تختتم وهي 52:57 الدقيقة  في الحسيني هيفاء قالت •

 حمايات ألي تقليص أي وماكو بالكامل رواتبهم استلموا النواب اليوم تعرفون"

 ،"االمتيازات بتخفيض وال بالتقليص كتاب أي اجانا ما يگولون النواب وامتيازات،

 .دليل او وثيقة عرض بدون
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  اإلصالحات تطبيق معوقات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب عبطان الكريم عبد

  سابق نائب البطيخ جمال

  سياسي وناشط كاتب المشهداني جبار

 كل" نصه ما الحلقة، تختتم وهي 53:15 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 الرواتب نفس مصرين وانتم االمتيازات على واالحتجاجات المظاهرات هاي



 

. عليكم الناس غضب المتصاص شكلي شيء مجرد كان وتصويتكم والحمايات،

 ما واالحتالل االستعمار حتى يعني بعضكم، ببطون صارت كلها العراق ميزانيات

 والبلد الكم رواتب راحت البلد ثروة محلي، استعمار أنتو بالناس، هيچي يسوون

 شغل وال خدمات بدون گاعد ونصه داعش بيد محتل نصه الشعب حاله، الضيم حال

 والمدراء والوزراء النواب من شگد تعرفون. وشردوا هاجروا والباقين أمان، وال

 للحج تروحون ما بمكان. ال؟ لو تعرفون للحج؟ يروحون راح والوكالء العامين

 جوعان، وشعبكم مسؤولين وانتو حجتكم تنقبل شلون الهاجروا، ناسكم حال شوفوا

 من مو نعرف جيوبكم، من مو الدولة من وأكيد تصرفون راح دوالر مليون كم

 سليم الدكتور النواب مجلس رئيس نسأل. سنة كل ُعرف صارت هاي ألن جيوبكم

 عطلة تنطي لو النصاب؟ يكتمل ما لو النواب مجلس جلسة نشهد راح الجبوري

 العبادي حيدر الدكتور الوزراء رئيس نسأل نريد وحتى الحج؟ موسم انتهاء لحين

 وعايفين رايحين شلون يحجون؟ الوزراء السادة هم لو ينعقد راح الوزراء مجلس

 تفرحون ال وهللا تفرحون، ال بس بالمشاكل غرگان البلد عايفين شلون؟ غرگان؟ البلد

 ". للبلد إدارتكم وسوء بعضكم سرقات على انتبهت الناس ألن هذا، بكل أبد
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  تاإلصالحا تسويف من شعبية تحذيرات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  الفضيلة كتلة عن نائب المحمداوي جمال

  سابق نائب اللطيف عبد وائل

  سياسي محلل عبيد سمير

 في"  نصه ما ، الحلقة تختتم وهي 50:30 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 عاد كافي اإلصالحات، لتطبيق فقط اسبوع للحكومة أعطوا المتظاهرين شفنا الختام

 وكلمة موقف عدها الجاية الجمعة الناس ابالكم، وال وانتو ونص شهر صارلهم كافي

 وتفويض الشعبي التفويض هذا كل استخدم ما يبدو ألن العبادي للسيد جديدة

 بعض عن أتحدث أنا أقوى، الفاسدة الكبيرة الحيتان تفويض يبدو المرجعية،

 الدولة مفاصل وكل القرارات كل على المهيمنة الكتل الكل، وليس األحزاب

 المرجعية. المضت بالجمعة عرفه والشعب نشوفه جاي اللي هذا وميگدرلهم،



 

 العبادي. يستقيل خلي انگله إي يستقيل، خلي المسؤولية گد مو اللي گالت بالخطبة

 دكتور نگلك خطوة القرعة، خارج للحج مقعد أي المسؤولين منح بعدم وجه اليوم

 يبقى لشوكت. لمكة وصولوا بيهم واكو أسمائهم وطلعت راحوا ألن متأخرة لألسف

 رئيس وكأن المواقف كل وعلى الحياة كل على مهمين فاسد، حزب كم من الخوف

 ". الحايط بعرض الباقين وضارب طلباتهم بس يلبي الوزراء
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  السياسيين ومنافع اإلصالح عقبات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقية القوى اتحاد ائتالف في قيادي المال حيدر

 سياسي محلل الموسوي جاسم

 القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم

 الذين العراقية، القوى اتحاد كتلة جمهور نقمة عن المقدمة حديث على تعقيبا •

 نصه ما ،28:25 الدقيقة في جعفر جاسم قال ، محافظاتهم على داعش تسيطر

 ". لداعش وسلموها خلصوها"

 بالختام"  نصه ما الحلقة، تختتم وهي 50:39 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 يرجع يريد اآلن لحد بيكم اكو للشعب، سويتوا اللي شنو للبعض كلمتي كلمة، عندي

 كافي. تأييد على ويحصل بالطائفية  ويعيش منجز أي عنده ما ألن الطائفية الفتنة

 وهذا دولة لفالن راح هذا أسود، وجهك لغراب يگله غراب بيناتكم، مشاكل باقين

 وراكم، من وتشرد هج الشعب. بيكم يدري ومحد ترحون كلكم دولة، فالن من اجة

 ما الناس بس الناس تلهون تريدون قابليها، انتو وال رافضيها انتو ال اإلصالحات

 نتيجة شافوا وما بالمظاهرات طلعوا الشباب من مجموعة. تنسى ما أبد حقها، تنسى

 وناس تشردت ناس. أيديكم على الشعب تصفون تريدون شنو هاجروا، وهسة

 صوت بس ومحروم، وجوعان مهجر وشعبه يحكم يفتخر واحد على عجيبة تموت،

 ".المتظاهرين بهمة الغمة هاي تنتهي راح وحتما صوت كل على عالي الشعب
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  اإلصالحات من النواب مجلس موقف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب الصيادي كاظم

  النواب مجلس لرئيس اإلعالمي المستشار محجوب أحمد

  سياسي محلل الموسوي مناف

 الوزراء رئيس إجراءات عن متحدثا 24:50 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 محاربة المفسدين، محاربة ومن الدستور من يبدأ أن يجب" نصه ما اإلصالحية،

 يضحك جاي نفسه، على يضحك جاي هاي! الخضراء؟ الطريق يفتح بيش المفسدين

 إذا يعني صبة، يشيلي يجيني ال تغيير، عنده من أريد اليوم. العراقي الشارع على

 ".الشارع على يقشمر جاي هذا المفسدين، على قضى صبة شال

 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت الحلقة، بها أختمت التي كلمتها ضمن •

 بس واجبكم؟ صار شنو الكبيرة، السياسية الكتل اسأل أريد"  نصه ما ،50:08

 اهتمامكم مجال هذا ألن حقكم وهللا حقكم الطائفي، الحس على واللعب التسقيط

 ولو بالشارع انتهت مصداقيتكم بيكم، تصدق قبل مثل الناس وعبالكم الوحيد،

 تصيحون. الواقع أرض على تطبيق تريد الناس بعد، يسمع محد للصبح تحچون

 مصفحة، سيارة 19 مشتري بالدولة الكبار المسؤولين أحد والبارحة تقشف تقشف

 بس التقشف لو أبيض، لونها 2016 وموديل دوالر، ألف 270 الواحدة السيارة سعر

 احنا الهجرة بيهة شكو يگول المسؤولين أحد. الفقير على بس وهللا إي! الفقير؟ على

 اي بسببكم، هاجروا الناس وهسة الظالم النظام بسبب هاجرتوا أنتو هاجرنا، هم

 بكل وعي على الشعب ينتخبكم؟ منو بعد؟ ينتخبكم منو نشوف خلي انتو، بسببكم

 ".لفضائحكم إي لفضائحكم، مسرح صارت التظاهرات وساحات أفعالكم
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  القوانين تشريع حول والخالفات اإلصالحات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف



 

  الكردستاني التحالف عن نائب الجاف أشواق

  القانون دولة ائتالف في بدر كتلة عن نائب محيبس الرزاق عبد

 اللي كلمة، عندي بالختام" نصه ما ،46 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 أبناء على گلبهم محروگ هيچي صدگ ذولة يگول وبتحزبكم وبالطائفية بيكم يسمع

 طائفتهم، ألبناء قدموا شنو الطائفيين أعرف أريد للكل، ومو للبعض هاي طائفتهم،

 وظائف ال وفقر، حرمان الجنوبية للمحافظات تجي العراق، محافظات شوف روح

 الغربية للمحافظات تروح وإذا وينهم؟، الوطني؟ التحالف جماعة وين خدمات، ال

 شنو وين؟ القوى؟ اتحاد جماعة وين ومهجرين، بالمخيمات كلها وناسهم داعش بيد

. واالمتيازات األصوات لتحصيل فرصة كانت هي بس بطائفيتكم؟ سويتوا اللي

 سنة انقتلت، إي انقتلت، والطائفية زين، كلش عرفتكم التظاهرات بهاي الناس

 عدهم لو ألن مذهب، وال دين ألي ينتمون ما سياسيين ذولة عرفوا ومسيح وشيعة

 فلل يدورون وهمة التشرد، وهذا الحالة بهاي الشعب هذا يعوفون ما دين ذرة

 وساحة عيونكم بين هللا خلوا عاد كافي عاد كافي. عليهم بالعافية بالخارج، وأمالك

 حتى إي الوطن، هذا من فاسد آخر إقالة حتى تعوفكم ما وهللا بعد تعوفكم ما التظاهر

 ". الوطن هذا من فاسد آخر إقالة

 

  05/10/2015 األخير المشهد برنامج .13

  السياسية الكتل واختالف الرباعي التحالف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب وردي لقاء

  النيابية العربية كتلة ورئيس العراقية القوى اتحاد عن نائب عبطان الكريم عبد

  المواطن ائتالف عن نائب المياحي جميل محمد

 بصراحة أقولها"  نصه ما ،38:30 الدقيقة في المياحي جميل محمد قال •

 وفي البرلمان في كان إن اليوم السني الطرف مشكلتنا النواب، اإلخوة وليتحملوني

 اإلرهاب واضحة، قيادة توجد ال واضح، مشروع يوجد ال موحد، غير هو الحكومة

 موجود ما داعش ليش بالبصرة؟ اإلرهاب يتواجد ما ليش متواجد؟ وين اليوم هو

 المناطق هذه في الحاضنة البيئة المناطق، بهذه موجود ما داعش ليش بالنجف؟



 

 على ناقمة المناطق هذه اليوم كبير، بشكل السياسية العملية إرباك في ساهمت

 يوحدون لو اإلخوة هو الكبير الخلل نعتقد. الحكومة وفي النواب مجلس في ممثليهم

 ".واحدة تكون الدينية مرجعيتهم واحدة، تكون قيادتهم مطالبهم، مشاريعهم،

 

  08/09/2015 األخير المشهد برنامج .14

  الجديدة والتحالفات الكتل بين الخالفات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب أألسدي خالد

  العراقية القوى اتحاد عضو المال حيدر

  سياسي محلل الفيلي عصام

  الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  08/10/2015 األخير المشهد برنامج .15

  الحسم معركة واقتراب األنبار/  العنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الخربيط طالب

  األنبار محافظة مجلس رئيس كرحوت صباح

  الحق أهل عصائب باسم الرسمي الناطق العبودي نعيم

  األنبار عشائر شيوخ أحد العساف فيصل

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  12/10/2015 األخير المشهد برنامج .16



 

 جديدص مباحثات.. الوطنية المصالحة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القائمة عن سابق نائب الزوبعي طالل

  سياسي محلل الموسوي مناف

 سياسي محلل الموسوي جاسم

 الحلقة هذه تحضير أثناء اليوم" نصه ما ،16 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 كلهم النواب، مجلس رئيس وأيضا نائب، ثالثين أو نائب عشرين من بأكثر اتصلت

 هناك أيضا داعش، على بحرب يمر اليوم هذا والبلد وبإجازة بعطلة مسافرين

 أعضاء واالفندية دولية تدخالت هناك كثيرة، احتياجات هناك عارمة، تظاهرات

 شاهد اني هذه العراق، خارج وكلهم عليهم، بالعافية إجازة ماخذين النواب مجلس

 واني دولة بفالن اني بعمان، اني وگلي خابرته ما ونائب مسؤول ماكو يعني عيان

 ". دولة بفالن

 يعني" نصه ما الحلقة، مختتمة 49:17 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 منو؟ بين مصالحة وطنية؟ مصالحة ماكو ألن بالعراق يحصل اللي هذا كل معقولة

 سنة، 13 صار دمار نعيش احنا الزم متزاعلين سياسيين مجموعة ألن منو؟ ومع

 على ال اختلف يوم فد ما المجتمع كيفك على إي كيفك، على الرئيس فخامة عيني

 سالحكم هي ألن إلهة وتروجون جبتوها انتو الطائفية المذهب، على وال الدين

 وال خدمي ال سويتوا، ما منجز أي ألن باالنتخابات، أصوات يجيبلكم اللي الوحيد

 أنتو متعايشة، ما الناس تفكرون وانتو وهللا متعايشة الرئيس سيادة الناس. أمني

 ال إي مجتمعية، مصالحة ادگولون وال بيناتكم اتصافوا مختلفين، اي المختلفين

 ".  بيناتكم اتصافوا ادگولون،

 

  14/10/2015 األخير المشهد برنامج .17

  الكردستاني التحالف خالفات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  سياسي محلل الهاشمي واثق



 

  الكردستاني التحالف عن نائب نجيب نجيبة

  الكردستانية التغيير كتلة عن نائب بكر أمين

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  16/10/2015 األخير المشهد برنامج .18

  الدين وصالح األنبار في األمنية القوات تقدم/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  وأمني عسكري خبير خلف الكريم عبد اللواء

  األنبار في المنتفضة العشائر رئيس الفهداوي رافع الشيخ

 أمني خبير الجياش سعيد

  الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  19/10/2015 األخير المشهد برنامج .19

  اإلقليم في اإلصالحات وإمكانية الكورد خالفات/  الحلقة عنوان

 :الضيوفك

  الكردستانية التغيير كتلة عن نائب أمين رضا محمود

  الكردستاني الديمقراطي الحزب عن نائب البيرفگاني فارس

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

 يشبه أن المبكي المضحك من" نصه ما ،48 الدقيقة في نصيف عالية قالت •

 الديمقراطية أسس هم هؤالء ألن مانديال، وبنليسون الناصر وبعبد بغاندي مسعود

 للوضع المؤزمة الشخصيات من كان مسعود حين في للسلطة، السلمي التداول ومبدأ

 إرادة بأي يلتزم وال مسعود السيد بها يقوم كان التي الخروقات ووتذكرين العراقي،



 

 الخارجين إيواءه إلى إضافة الدستور تطبيق وال القوانين تطبيق في ال اإلقليم، في

 ".اإلقليم في القانون على

 

  21/10/2015 األخير المشهد برنامج .20

  2016 وموازنة الرواتب تخفيض قرار/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  الوطني التحالف عن المالية اللجنة عضو العبادي جبار

  المدني التحالف عن نائب العبايچي شروق

  العراقية القوى اتحاد عن النيابية االستثمار لجنة عضو البجاري نورة

 طلعت الناس" نصه ما  الحلقة، مختتمة 47 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 وبحجة التقشف بحجة رواتبها قطعتوا جازيتوها، خوش باإلصالحات، تطالب

 عدهم أغلبهم ألن عليهم يأثر ما طبعا. الرئاسية المناصب حتى يشمل التخفيض

 فقير صار العراق مثل غني بلد الراتب، محتاجين وما مؤسسات وفتحوا شركات

 إي أحمر، خط الناس قوت الناس، وقوت الفقير رواتب على ركضتوا انوب بسببكم

 .فسادكم يتحملون ذنبهم ومو الفقراء، أيدي على تصير ونهايتكم أحمر خط

 

  23/10/2015 األخير المشهد برنامج .21

  الدولية التحالفات ودور األمني التقدم/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  الشعبي الحشد باسم والناطق القانون دولة ائتالف عن نائب األسدي أحمد

  العراقية القوى اتحاد عن والدفاع األمن لجنة عضو الشمري نايف

   سياسي محلل الموسوي مناف. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •



 

 

  26/10/2015 األخير المشهد برنامج .22

  باإلصالح المتظاهرين ومطالب الحسينية الثورة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  مدني ناشط الحلفي جاسم

  مدني ناشط القريشي محمد

  سياسي ومحلل كاتب األبيض أحمد

 كلمة عندي" نصه ما الحلقة، مختتمة 46:57 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 ويطبخ، حسينية مجالس ويسوي الدين باسم يحتمي السنين هاي كل اللي المسؤول

 ما واحفظوا موقفكم صلحوا الناس حساب على ومملكات فضائيات صارلتكم مو

 إصالحات وسووا وجوهكم ماء من تبقى ما احفظوا إي وجوهكم، ماء من تبقى

 ".الموظفين رواتب على ركضتوا مو حقيقية

 

  28/10/2015 المشهد برنامج .23

  السياسية الكتل وانقسام الحويجة حادثة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 الوطنية المصالحة لجنة ورئيس القانون دولة ائتالف عن نائب السهيل هشام

  البرلمانية

  العراقية القوى اتحاد عن نائب السامرائي القهار عبد

  سياسي محلل الهاشمي واثق. د

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 3١/10/2015 األخير المشهد برنامج .24



 

  المشاريع وفساد الخدمات سوء/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب عبطان الكريم عبد

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

 بغداد محافظة مجلس عضو الزاملي غالب

 مسؤول يا"  نصه ما الحلقة، مختتمة 48 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 كأحزاب بالسلطة موجودين كلهم وهمة قبله اللي المسؤول على اللوم يذب يجي

 هاي معقولة معقولة؟ تتعطل الحياة كل وحدة مطرة معقولة. وشخصيات وكتل

 تمطر ما كل سنة، أول مو وهاي األقل على مجاري تسوون عرفتوا ما الميزانيات

 كلها مشاريع الفلوس، راحت وين بالناس هيچي يصير إي بالناس، هيچي يصير

 بيا شوفوا ومصروفه، ماخذيها كلها وفلوسها معلق وقطار بغداد مترو. بچذب چذب

 مستشفيات مال مخصصة كاملة فلوس. الحيتان ذولة من إي الحيتان، ذولة من بطن

 وال حاسبوا ما اآلن والحد الفساد ومحاربة فساد تصيح وكلها نسرقت والمدارس

 وما والفيضانات بالمطر وهسة بالحر متبهذلين النازحين ونص سنة صار مسؤول،

 البارحة ماتوا أطفال الحال، هذا من تنقذوهم عرفتوا ما إي تنقذوهم، عرفتوا

 عوائلهم على مأمنين المسؤولين بعض ألن يمكم، وال وانتو النازحين بمخيمات

 شي يسوي وما للمسؤولية يتصدى واحد كل وعلى الفاسدين على أكبر هللا. بالخارج

 هللا غير عنده ما والشعب الشعب عن تماما تخلوا بالعراق المسؤولين بعض. للناس

 ومعاقبتهم سجنهم يوم انشاهلل يوم، الفاسدين بالمسؤولين ويشوفنا حقه ياخذ اللي وهو

 ".العراقيين على بعيد مو

 

  02/11/2015 األخير المشهد برنامج .25

  الخدمات تقديم في الحكومي التقصير/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  ائتالف عن واالستثمار االقتصاد لجنة عضو الحارثي حارث

  والخدمات اإلعمار لجنة عضو الزيرجاوي الحسين عبد



 

 اإلنسان حقوق مفوضية عضو الغراوي فاضل

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  05/11/2015 األخير المشهد برنامج .26

  الصالحيات وتحديد العبادي تفويض سحب/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الدهلكي رعد

  سياسي محلل القصاب نجم

 وصلنا اللي" نصه ما الحلقة، مختتمة 42:55 الدقيقة في الحسيني هيفاء قالت •

 حال شوفوا. بجيوبهم صارت الموازنات اللي الفاسدين المسؤولين هم الحال هذا إلى

 توقفت اليومي، الدخل على المعتمدة الناس أرزاق شوفوا اليوم، العاصمة شوارع

 ما كهرباء، ال مجاري، ال شي، منها شافت ما الناس كاملة ميزانيات. المطر بسبب

 أريد وگال أجنبي وفد اجاكم باهلل تستحون ما إي العاصمة، حال هذا هو تستحون

 غيرة أي عدكم ما ألن بالبال وال وانتو نستحي البسطاء الناس احنا بغداد، أشوف

 ".البلد على

 

  06/11/2015 األخير المشهد برنامج .27

  الخدمات وسوء الفساد معدالت ارتفاع/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  سياسي محلل الموسوي مناف

  المالية اللجنة عضو العقابي حسام

  دولة ائتالف في بدر كتلة عن نائب محيبس رزاق



 

  الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  09/12/2015 األخير المشهد برنامج .28

  العراقية السيادة ومفهوم التركي التوغل/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الجبوري مشعان

  سياسي محلل األبيض أحمد

 بالعمالة العراقية القوى التحاد البعض اتهام حول المقدمة سؤال على ردا •

 لتركيا عمالء عدنا من جزء" قائال 15 الدقيقة في الجبوري مشعان أجاب لتركيا،

 ".قطر عد قنادر عدنا وجزء للسعودية عمالء عدنا من وجزء

 في كردستان إقليم وضع يصف 33:53 الدقيقة في الجبوري مشعان قال •

 للعراق، محتلة جارة دولة هو العراق، إضعاف هي اإلقليم شغلة" نصه ما العراق،

 واني ،%17 منهم أخذ دا خو استعجل، انفصل ما بدل يگلك بس جارة دولة هو

 المخابرات، رئيس نائب واني البرلمان، رئيس نائب واني ببغداد، الجمهورية رئيس

 لست وأنا القرار صناعة في شريكي هو. محتلنا فهو منو، أدري الما وزير واني

 بغداد في ما وكل اإلقليم، وإلدارة لإلقليم اإلقليم في ما كل. شيء أي في شريكه

 ".فيه شريك اإلقليم

 أجاب والعراقيين، العراق السياسيون يأخذ أين إلى المقدمة سؤال على ردا •

 اإلقليم الكوردية، لألطماع حد نحط ما إذا" قائال 46:45 الدقيقة في الجبوري مشعان

 اإلقليم حدودها، أين تقل لم اآلن لحد إسرائيل حدوده، نعرف ما إسرائيل مثل الذي

 30 من بلدة 11. مزيد من هل يقول أرض يقضم ما كل الحدود، وين يگلنا دا ما

 ".اإلقليم أخذها داش من تحريرها تم نينوى محافظة في بلدة

 

  09/12/2015 األخير المشهد برنامج .29

  تركيا من الموقف حول السياسي االختالف/  الحلقة عنوان



 

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب ألشمري نايف

  الوطني التحالف في اإلصالح تيار عن والدفاع األمن لجنة عضو ألساعدي صباح

  سياسي محلل ألشمري إحسان. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  14/12/2015 األخير المشهد برنامج .30

  اإلقليمية التدخالت من السياسي الموقف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب المالكي سالم

  األنبار عشائر شيوخ أحد السليمان رعد

 التوغل على الفعل ردود على تعليقا 10:50 الدقيقة في السليمان رعد قال •

 ما العراقية، بالشؤون اإليرانية بالتدخالت مقارنة العراقية األراضي في التركي

 آالف عشر يوميا تدخل وإيران نفط، يبوگون سنوات عشر صارلهم همة"  نصه

 يگول الحدود أبو هذا يطلعون وما ، وديالى زرباطية من العراق إلى إيراني مواطن

 عن ناهيك ألفين، ألف ويطلعون آالف عشرة يومية يطبون يگول اگول، اني مو

 بالنخيب، موجودين أكثرهم زوار، مو وهمة زائر يگولون زائر، مليون نص

 بين ما الرقعة بهاي وموجودين بالنخيب، وموجودين عرعر بجديدة موجودين

 ".أمريكي همات والسالح  ثقيل سالح عدهم مسلحين، مطشرين والرزازة، كربالء

 احتضان في تركيا دور عن متحدثا 19:35 الدقيقة في المالكي سالم قال •

 نظمتهم أما يا عائلة، كم احتضنت من تركيا" نصه ما السنة، العراقيين الالجئين

 ".تدخلهم حتى ذممهم واشترت فلس كم انطتهم أما يا دواعش

 القانون دولة كتلة اتهام على ردا 20:40 الدقيقة في المالكي سالم وأضاف •

 المنصات على ظهرت ما القانون دولة" قائال األمنية، العراق أزمة في بالتسبب

 في معروفة ومساحتها معروفة حدودها القانون دولة والموصل، الرمادي ودمرت



 

 اللي اليوم بالموصل، وال بالرمادي ال القانون لدولة تواجد وماكو والجنوب الوسط

 يرفعون وهؤالء  صفوية هؤالء الشعارات وأطلقوا التظاهر منصات على صعدوا

 ".  العراق إلى أردوغان دخل اللي هو باردوغان الترحيب هذا أردوغان، صور

 قال األزمة، عن الدعوة وحزب القانون دولة مسؤولية حول حامي سجال بعد •

 المالكي هدهم وقاعدة داعشي 1600" نصه ،ما 10:25 الدقيقة في السليمان رعد

 1600 عالم، يا ناس يا جماعة يا واحد 1600 روحوا، وگاللهم الباب لهم فتح بعفو،

 وأضاف" للغربية وراحوا بتريالت وصعدوا الباب لهم فتح بديارنا غريب بأبو واحد

 برنامج. العراق خراب سبب الدعوة حزب العراق، خراب سبب المالكي" القول

 ". البلد خربوا همة إيران، الثانوي والمقاول الرئيسي المقاول األمريكان بين مثبت

 اإليراني الدور عن الحديث مواصال 26:50 الدقيقة في السليمان رعد قال •

 إيران، بيد راح نفطنا اليوم نچذب، نظل ال احنا عيب" نصه ما العراق، في

 األجهزة إيران، إلى تابع المركزي البنك باگوها، الميزانية إيران، بيد اقتصادنا

 سوريا، دمرت إيران للتاريخ، ارجعي" القول وأضاف" إيران إلى تابعة األمنية

 تدخلت إيران لبنان، دمرت إيران اليمن، دمرت إيران العراق، دمرت إيران

 أهل األتراك خلصونا، اجو إذا األتراك مع مشكلة عدنا ما احنا وعليه. بالبحرين

 عشائر شيوخ وفد نروح وراح األتراك اجيب اني. الفاتح محمد األتراك فتوحات،

 ". وياهم ونتفاوض األتراك على
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  التركي التدخل حول المواقف اختالف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  النيابية بدر كتلة عن الخارجية العالقات لجنة عضو الحيدري رزاق

 السابق نينوى محافظ النجيفي أثيل

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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  اإلسالمي التحالف تشكيل من العراق موقف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم

  العراقية القوى اتحاد عن نائب حمدون محاسن

  وسياسي أمني محلل العگيلي محمد

 الذي اإلسالمي التحالف على معلقا 23:24 الدقيقة في جعفر محمد جاسم قال •

 أسست التي هي السعودية مو القاعدة؟ أسس منو هو" نصه ما السعودية، عنه أعلنت

 اللي وقطر السعودية وأموال األفكار هاي هي مو داعش؟ أسس منو هو. القاعدة

 القتل شغله اللي السلفي الوهابي الفكر بهذا واجو القاعدة وحركوا داعش حركوا همة

 ". المناطق هذه واحتلت والذبح،

 التحالف إنشاء من الهدف عن متحدثا 27:44 الدقيقة في العگيلي محمد قال •

 الخارجية المؤامرة هي الموصل، على فقط ليست المؤامرة" نصه ما ، اإلسالمي

 هكذا لتمرير خصبة أرض هي مناطق في محافظات، في لكن برمته العراق على

 لألفكار استقبال وفيها حواضن فيها يعني والموصل األنبار لألسف. مؤامرات

 ". المجاميع هذه ومررت سهلت من هي المتطرفة، السلفية

 بقيادة الوطني الحشد قوات عن متحدثا 32:10 الدقيقة في العگيلي محمد قال •

 تحليل ليس وهذا معلوماتي حسب" نصه ما النجيفي، اثيل السابق نينوى محافظ

 كله هو وإال الوطني، بالحشد يسمى ما أو الوطني الحشد شكل من أن معلومة، وإنما

 النجيفي، أثيل قبل من شكل الوطني الحشد. الوزراء لرئاسة تابعة هيئة شعبي، حشد

 األخيرة الفترة في الحكومة، إلى قدمت التي القوائم إلى تذهب رواتب هناك هذا رغم

 األعداد، لهذه دراسة هناك الوطني، الحشد على القائمين قبل من األعداد أزيدت

 يسمى ما إلى رواتب تسلم ولم( ادلة يقدم لم) العدالة إلى مطلوبين هم منهم الكثير

 العام القائد قيادة تحت يقاتل أن يفترض الوطني الحشد الثاني الجانب. الوطني الحشد

 حصل، اللي التركي التدخل المسلحة، للقوات العام القائد وبإمرة المسلحة للقوات

 ". التركي واالحتالل بالتدخل المرحبين هم الوطني الحشد على القائمين هناك

 الذي األخضر الضوء" نصه ما ،43:15 الدقيقة في العگيلي محمد قال •

 القوى اتحاد في اإلخوة ثانيا. بارزاني مسعود السيد من هو الخارجي للتدخل يعطي

 ". الوطني التحالف على منهم استقواء بارزاني مسعود السيد يتبعون هم



 

 ذكاء، لديه بارزاني مسعود" نصه ما ،45 الدقيقة في العگيلي محمد قال •

 ". المصالح بربط السياسية القوى يستقطب بالمال، السياسية القوى يستقطب
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  اإلسالمي التحالف حول السياسي االختالف/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب اللويزي الرحمن عبد

  سابق نائب اللطيف عبد وائل

  أمني محلل الجياش سعيد

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •
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  الخارجية السياسة على وانعكاساتها السياسية الخالفات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  سياسي محلل الهاشمي واثق

  العراقية القوى اتحاد عن نائب عبطان الكريم عبد

 مستقل نائب الحارثي حارث

 بين العالقات برودة أسباب على تعليقا 27:50 الدقيقة في الهاشمي واثق قال •

 على تتآمر العربية الدول من كثير نشوف اآلن" نصه ما العربية، والدول العراق

 جديد تحالف كل مع أنا. صار اللي اإلسالمي التحالف اليوم آخرها يعني العراق،

 اإلرهاب لمحاربة يصير إسالمي بتحالف اقتنع شلون اني لكن اإلرهاب، ضد

 ما اإلرهاب، موضوعة في العالم عن دفاعا يقاتل واللي باإلرهاب المعني والعراق

 لكن اإلسالمي، لمؤتمر منظمة إسالمية دولة والعراق إسالمي تحالف يسموه. يدعا

 عراقية سياسية كتل شاهدنا أيضا العراق، على تآمر هذا أليس إليه، يدعا ما العراق



 

 بهذا صير تعال يابة وگالة العراق عبر محد أصال اللي التحالف بهذا ترحب

 ". التحالف
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  النصر مع موعد.. األنبار/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  األنبار عشائر شيوخ أحد الگعود نعيم

  داعش ضد المنتفضة األنبار عشائر مجلس رئيس العساف فيصل الشيخ

  األنبار محافظة مجلس عضو الطرموز خلف أركان

 في األنبار محافظ دور عن متحدثا 9:22 الدقيقة في العساف فيصل قال •

 وال الصالحية في بغداد، في گاعد األنبار محافظ" نصه ما العسكرية، العمليات

 بدأت عندما الدين، صالح محافظ مثل بصمة له وال العسكرية القطعات يزور

 مع المعارك ساحات في المحافظ كان الدين صالح محافظة في العسكرية العمليات

 يتحمل المحافظة ومجلس" القول وأضاف" العراقي والجيش الشعبي الحشد

 وهم الراوي، صهيب األنبار محافظ رشح اللي هو المحافظة مجلس لكون المسؤولية

 خيمة وفي االعتصام ساحات في المنصات في كان الراوي صهيب يعلمون

 ". االنتحاريين

 صهيب األنبار محافظ عن كالمه وكرر 40 الدقيقة في العساف فيصل وعاد •

 وفي االعتصام ساحات في كان كان؟ وين األنبار محافظ السيد" قائال ، الراوي

 ". صوره وموجودة االنتحاريين، خيمة
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  األنبار تحرير في الجيش انتصارات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  األنبار عشائر شيوخ أحد الهايس حميد



 

  اإلرهاب مكافحة جهاز في مستشار العباسي حسن

  سياسي محلل الموسوي مناف. د

 ما األنبار، محافظة نواب عن متحدثا 17:48 الدقيقة في الهايس حميد قال •

 غير همة وبالمناسبة ممثلين، يصيرون خلتهم المنصة ممثلين؟ صاروا شلون" نصه

 العشائر شيوخ يسمى ما من اسم 37 فيهم، مرغوب غير المعممين فيهم، مرغوب

 وال خوفا ال نجدهم، ما متى النة أهداف هذولة فيهم، مرغوب غير ناس هذولة

 وروح نقتلهم بالمشنقة أهال باهلل ال ذولة، قتل مقابل معلگة المشنقة وإذا حياء،

 الرمادي بمدينة ألف 24 والتهجير، والخراب الدمار سببوا اللي همة ألن للمشانق،

 أنفسهم مسوين اللي المعممين ذولة هدمها لو اني؟ هدمها منو بيت ألف 24 مهدم،

 صرت اني يگول جامع وخطيب إمام الشريعة كلية من متخرج الدواب حشا علماء،

 خاللكم من رسالة" القول وأضاف" عالم؟ اشسواك الوالدين منعول أي عالم،

. النة مطلوب المنصات على صعد واحد كل القادمة المرحلة خيارين، الكم المعممين

 الناس يوجهون الصبيان، على يضحكون ما حتى بالكامل يتغير الديني الخطاب

 نگول مستحين كنا نتدخل، احنا ذلك غير مقبولين، تعليمي إصالحي اجتماعي توجيه

 تكفيرهم من نخاف ما بعد يكفرونا هالسوالف، من ونخاف وإسالم دين رجال ذولة

 باهلل ثقوا. باطل على وهمة حق على احنا بالنتيجة انتصرنا واحنا كفرونا همة ألن

 لطائفية يتطرق ولة لجهاد يتطرق ولة ناقصة، زايدة كلمة يلقي جامع إمام العظيم

 ".  آذانه نملص إال لحكومة يتطرق ولة

 يحمل كان إن المقدمة تساؤل على معقبا 20:25 الدقيقة في الهايس حميد قال •

 واكو زين، األحداث تابعتي إذا"  نصه ما األزمة، مسؤولية األنبار في الدين رجال

 األساس همة بالمشانق، واعلگهم المعممين أجيب األمنية القوات من حقيقية متابعة

 يصطفون كلهم وهللا" قائال التعميم، لعدم المقدمة نوهت حين وأكد" بالخراب

 ". المنصة على يتدافعون ناس مسطرة،

 

 العراقية قناةثانيا: 

 التاسعة بعد برنامج

 واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 50 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 من عدد تقديمه على يتناوب واحد، ضيف على يقتصر او عدة ضيوف مع والخدمي



 

 عدم ولوحظ 2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 31 رصد وتم االعالميين،

 قبل من جمعها وتم موعدها، في االلكترونية مواقعها على الحلقات بنشر القناة اهتمام

 وتعليمية بحثية مؤسسات الى تابعة يوتيوب قنوات من" العراقي االعالم بيت" فريق

 .وشخصية وحكومية
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 الناصري ضياء/  المقدم

 الربيعي موفق النائب مع خاصة حلقة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب الربيعي موفق

 الخليج دول فيها اتهم التي الربيعي تصريحات حول المقدم سؤال على ردا •

 ما عن 29 الدقيقة في الربيعي موفق تحدث اإلرهاب، بدعم خاصة واإلمارات عامة

 دولة في الشيعة المقيمين ضد اإلماراتية الحكومة قبل من طائفية ممارسات عدها

 عمله بحكم 2007 عام من تموز في عليها اطلع حادثة على عرج ثم اإلمارات،

 مجموعة رصدت العراقية األمنية األجهزة بأن فيها ادعى القومي، لألمن كمستشار

 مالصق سرداب في على عثر حيث بغداد، في اإلماراتية السفارة محيط في إرهابية

 بمبرزات ضبطت التي اإلرهابية، المجموعة على السفارة لسرداب وموازي

 عالقة يوضح أن دون محمولة، وكومبيوترات ومتفجرات أسلحة شملت جرمية،

 للشارع توفرت التي األمنية التحصينات من استفادوا اإلرهابيين كون سوى السفارة

 (وادلة وثائق يقدم لم) ضمنه السفارة تقع الذي

 بحري نقل مركب عن متحدثا 31:25 الدقيقة في الربيعي موفق أضاف •

 حين العراقية، الموانئ إلى متوجها دبي من خرج بالمتفجرات محمل" دوبة" صغير

 . الخليج أعالي في األمريكية البحرية اعترضته

 حكمتهم إماراتيين، مواطنين وجود 32:50 الدقيقة في الربيعي موفق ادعى •

 بالعشرات، عددهم وحدد إرهابية، بأعمال تورطهم بسبب بالسجن العراقية المحاكم

 بأنهم وقال الربيعي عاد ، سابقا ذكره وعدم العدد مستغربا المقدم استفهم وحين



 

 و 2007و 2006 األعوام في مفخخة وسيارات ناسفة بأحزمة أنفسهم فجروا

2008 . 

 دولة تورط عن أخرى مزاعم 33:32 الدقيقة في الربيعي موفق أضاف •

 توريد طريق عن اإلرهابية، الجماعات لصالح أموال غسيل عمليات في اإلمارات

 ودفع البضائع بتصريف يقومون الشورجة، سوق في تجار إلى مقابل بدون بضائع

 .العراق في اإلرهابية الجماعات لتمويل عائداتها

 الربيعي موفق عرض االتهامات، صحة على بالدليل المقدم مطالبة على ردا •

 في األمريكية السفارة من موجهة سرية برقية بأنها زعم وثيقة 34:10 الدقيقة في

 قرأ عليها، حصوله كيفية عن يفصح أن غير من األمريكية، الخارجية إلى ظبي أبو

 األولى في جاء المتحدة، العربية اإلمارات دولة ضد اتهاماته لتدعيم منها فقرات عدة

 المقدم سأله وحين. اإلرهابيين إلى اإلمارات من النقد خروج على السيطرة غياب

 اعتبر اإلماراتية، الحكومة بحق إدانة دليل يعتبر السيطرة غياب كان إذا عما

 العراق إلى أموال تهريب عمليات إلى الثانية الفقرة أشارت بينما. كذلك أنه الربيعي

 بتحويل إماراتيين موظفين قيام عن فتحدثت الثالثة الفقرة أما. مشروعة غير بطرق

 .مجهولة ألغراض العراق، إلى رواتبهم نصف

 عن رابعة فقرة البرقية، نفس من 36:30 الدقيقة في الربيعي موفق أضاف •

 الشورجة سوق تجار إلى بضائع بتوريد اإلمارات في مدني مجتمع منظمات قيام

 ترتبط اإلمارات في المدني المجتمع منظمات كل بأن قائال علق ثم مقابل، بدون

 .الدولة في الكبار اإلماراتيين  بالمسؤولين

 نصت والتي واألخيرة، الخامسة الفقرة 37 الدقيقة في الربيعي موفق شرح •

 اإلمارات في المدني المجتمع منظمات كل ارتباط على المزعومة الوثيقة بحسب

 سأله وحين. أخرى جهة من اإلرهابية وبالمنظمات جهة، من الكبار بالمسؤولين

 قال لكنه بتأشيرها، يقم لم بأنه تعذر المنظمات، هذه من عدد أسماء يذكر أن المقدم

 .بنفسه ليتفحصها الوثيقة له سيترك بأنه
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 زوير حيدر/  المقدم



 

 المفترضة الحرب.. داعش/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقي اإلعالم شبكة في األمناء مجلس رئيس الشاله علي

 سابق نائب البياتي وسام

 الشهداء سيد كتائب في وقيادي القانون دولة ائتالف عن نائب الخزعلي فالح

 مجريات على السياسيين بين التجاذبات تأثير حول المقدم سؤال على ردا •

 من جزء أوال"  قائال 40 الدقيقة في الخزعلي فالح أجاب داعش، ضد الحرب

 بأجندات المرتبطين السياسيين عند موجود ما هو العراق، يشهدها التي المشاكل

 من كبير جزء يتحملون السياسيين واقعا. ويكيليكس وثائق أفرزته ما وهذا خارجية

 الميدان في يحصل ما يتحملون طبعا، السياسيين بعض والنازحين، المهجرين معاناة

 وغيره الطائفي المستوى على تصعيد من

 تتسبب كان التي اإلشكاالت تجاوزنا كنا ما إذا حول المقدم سؤال على ردا •

 علي أجاب عليها، داعش سيطرة قبل الغربية المناطق في األوضاع ضبابية بها

 الحقيقة يعرف كان الجميع بأن االعتراف من البد" قائال 44:40 الدقيقة في الشاله

 له وقلت وزير، واآلن نائب كان الزمالء، أحد مع تحدثت وأنا المناطق، تلك في

 في عضو فيه لديكم الدعوة حزب كان مثلما علي دكتور يا گلي تختاروا، أن عليكم

 داعش، ومن القاعدة من العوائل أكثر في خروقات فينا حصلت نحن عائلة، كل

 يسيروا أن أرادوا لكنهم. البيت داخل ألنها سهلة ليست إمكانية نواجهها أن وإمكانية

 سياسياز منها االستفادة بنية وراءها
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 البياتي سرمد/  المقدم

 وواشنطن طهران بين الحوار ومناخ العراق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب الغريري نواف كامل



 

 المواطن ائتالف عن نائب الطرفي حبيب

 واشنطن في السابق العراقي العسكري الملحق السوداني إسماعيل

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 02/08/2015 التاسعة بعد برنامج .4

 البياتي سرمد/  المقدم

 داعش وقتال.. الداخلية الجبهة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 الوطني التحالف في المواطن ائتالف عن نائب خالطي حسن

 العراقية القوى اتحاد عن نائب العجمان العظيم عبد

 وإعالمي كاتب الرهيمي الحليم عبد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 01/08/2015 التاسعة بعد برنامج .5

 البياتي سرمد/  المقدم

 التطبيق وآلية القانون بين الضرائب/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم

 العراقية القوى اتحاد عن نائب البجاري نورة

 للضرائب العامة للهيئة العام المدير معاون عباس ناجحة

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

 25/08/2015 التاسعة بعد برنامج .6

 الربيعي علي/  المقدم

 ترجمتها في والمضي اإلصالحات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 اإلسالمية الدعوة حزب في قيادي/  الحلي وليد

 العراقية القائمة عن سابق نائب/  مكي عالء

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 06/08/2015 التاسعة بعد برنامج .7

 الربيعي علي/  المقدم

 السلمي التعايش ومفاهيم الشباب/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 والشباب التنمية لشؤون الوزراء رئيس مستشار المبرقع علي

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 16/08/2015 التاسعة بعد برنامج .8

 الناصري ضياء/  المقدم

 .والمعوقات اإلرادة بين اإلصالح/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المواطن ائتالف عن نائب الفائز عامر

 الكردستاني التحالف عن نائب أمين مثنى

 القانون دولة ائتالف عن نائب الصيادي كاظم



 

 بحكم القانون دولة الئتالف المتظاهرين استهداف عن المقدم سؤال على ردا •

 اليوم" قائال 13:41 الدقيقة في الصيادي كاظم قال ،2005 عام منذ للحكومة قيادته

 السياسية الكتل يمثل العراقي الشعب يمثل ال حاليا، الموجود العراقي البرلمان

 ".فقط وشخصياتها

 يذهب أن الوزراء رئيس مسؤولية من أن أمين مثنى النائب قول على تعليقا •

 كاظم عقب استقالته، يقدم أو البرلمان، إلى وليس القضاء إلى الفاسد بالوزير

 نوري السابق  الوزراء رئيس إلى مشيرا بالقول 38:31 الدقيقة في الصيادي

 ". أربيل وغير أربيل مؤامرة وبدأت حديد من بيد يضرب بدأ" المالكي

 اعتبر الذي أمين، مثنى النائب اعتراض بعد 40:53 الدقيقة في وأضاف •

 مبكرة، انتخابات لعقد كافية أموال وجود عدم ظل في لالنقالب دعوة الصيادي كالم

 أموال سرقة على الفاسدة السياسية األحزاب تعاقب الباگهة؟ مو الباگهة؟ منو" قائال

 األفواه وتكميم واألحزاب والوزراء والفُساد السياسات تعاقب. العراقي الشعب

 .القضاء على والضغط

 عن أمين مثنى النائب حديث أثناء 50:51 الدقيقة في الصيادي كاظم علق •

 ".العملية انهارت مشاركتك بسبب هي" قائال الحكومة، في الكورد مشاركة

 عن أمين مثنى النائب مداخلة على 52:30 الدقيقة في الصيادي كاظم عقب •

 ما إذا إحنا يگول شيگول؟ األخ" قائال ، التوافقية السياسية العملية ضمن الكورد دور

 بابي أسد تطينياها ما إذا إلي الوزارة هاي اقطاع،اقطاع،. االقطاعية حصصنا ناخذ

 افسدتم من أنتم افسدتم، من أنتم. اسكتلك كون النفط تهريب. كردستان إلقليم وأرجع

 الصبح رأيكم على باچر البرلمان مشى ما إذا أنتم. خالفاتكم بسبب العراقية السياسة

 انطيناكم% 13 هي الرغم  على% 17 كالتالي،حصة يريد شيريد؟ هو. انسحبتوا

 إلك الموحد، العراق داخل تمثيل عندك أنت اثنين يريدها؟ اللي هاي غير إياه،

 .داخله تمثيلك

 الفرصة تسنح لم التي الصيادي كاظم اتهامات مع البرنامج وقت انتهى •

 .عليها للرد الكردستاني التحالف عن للنائب

 

 25/08/2015 التاسعة بعد برنامج .9



 

 الناصري ضياء/  المقدم

 الفساد على القضاء ومحاولة اإلصالحات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 الكردستاني التحالف عن نائب دخيل فيان

 القانون دولة ائتالف عن ونائب االقتصادية اللجنة رئيس البوالني جواد

 العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب الشمري كاظم

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 25/08/2015 التاسعة بعد برنامج .10

 الحاج عزيز/  المقدم

 .المواطنة روح وتعزيز االجتماعية العدالة.. اإلصالحات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن النيابية والخدمات اإلعمار لجنة رئيس الساعدي ناظم

 المواطن ائتالف عن نائب خالطي حسن

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 30/08/2015 التاسعة بعد برنامج .11

 زوير حيدر/  المقدم

 .الحكومي اإلصالح مسارات.. الثالثة الحزمة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المواطن ائتالف عن نائب اللگاش محمد

 .العراقية القوى اتحاد عن نائب العجمان العظيم عبد



 

 القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 07/09/2015 التاسعة بعد برنامج .12

 الناصري ضياء/  المقدم

 والنزاهة القضاء.. اإلصالح مقومات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 .العراق في اإلنسان حقوق لجماعة العام األمين الحلي وليد

 التوافق جبهة عن السابق الوزراء رئيس نائب الزوبعي سالم

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 15/09/2015 التاسعة بعد برنامج .13

 الحاج عزيز/  المقدم

 واإلصالحات االنتصارات من عام/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب العالق علي

  الصابئة كوتا عن مستقل نائب الحارثي حارث

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 19/09/2015 التاسعة بعد برنامج .14

 الناصري ضياء/  المقدم



 

 2016 موازنة في أولية قراءة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم 

 اقتصادي خبير الصوري ماجد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 28/09/2015 التاسعة بعد برنامج .15

 الربيعي علي/  المقدم

 .والسياسة االقتصاد معادالت.. الخاص القطاع/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقي األعمال مجلس رئيس زاير عبد داود

  اقتصادي مستشار الحاني عدي

 االقتصادي الوزراء رئيس مستشار الحسنى كاظم

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 26/09/2015 التاسعة بعد برنامج .16

 الناصري ضياء/  المقدم

 اإلصالح ودعم الشركاء/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المواطن ائتالف باسم الرسمي المتحدث گلل أبو بليغ

 لإلعالم الوطني المرصد رئيس السراي خالد

 الكردستاني التحالف عن نائب زيباري الباري عبد



 

 زيباري سيد"  زيباري الباري عبد للنائب 29:20 الدقيقة في المقدم قال •

 الفساد وعملية الهدر عملية في أساسيون شركاء أو أساسي، بشكل متهمون الكورد

 نفط تصدرون گاعد انتو الگمرگية، التعرفة تطبقون گاعد ما أنتو صارت، اللي

. تعطون وال تأخذون العراق، فلوس تحولون گاعد ما المركز، إلى الرجوع بدون

 الكورد يتهم الكل والمتابعين، والمحللين وبالشارع رسمي بشكل تثار كثيرة مشاكل

 ".البلد هذا خراب في أساسية مسؤولية يتحملون بأنهم

 

 06/10/2015 التاسعة بعد برنامج .17

  الناصري ضياء/  المقدم

 .المنطقة وتحديات نيويورك حراك/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقية القوى اتحاد عن نائب الكربولي محمد

 القانون دولة ائتالف عن نائب األسدي خالد

 الوزراء رئيس مكتب باسم المتحدث الحديثي سعد. د

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد  لم •

 

 20/10/2015 التاسعة بعد برنامج .18

 زوير حيدر/  المقدم

 النصر عنوان بيجي/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 .القانون دولة ائتالف عن والنائب الشعبي الحشد هيئة باسم الناطق األسدي أحمد

 سياسي محلل الموسوي حسن محمد

 الشهداء سيد كتائب في وقيادي القانون دولة ائتالف عن نائب الخزعلي فالح



 

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 12/10/2015 التاسعة بعد برنامج .19

 الناصري ضياء/  المقدم

 .الجديدة والتحديات الوطني األمن/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 .الشعبي الحشد هيئة ورئيس الوطني األمن مستشار الفياض فالح

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 18/11/2015 التاسعة بعد برنامج .20

  مجيد مؤمل/  المقدم

 الكونغرس ضيافة في لإلرهاب الداعمين/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب البياتي عباس

 لإلرهاب المتصدين العشائر مجلس رئيس الفهداوي رافع

 سياسي ومحلل كاتب الحسين عبد حسين

 مع األمريكية المتحدة الواليات تعامل معقولية عن المقدم تساؤل على ردا •

 الدقيقة في الفهداوي رافع أجاب األنبار، في شعبية قاعدة لديهم ليس أشخاص

 برسائل يبعث ال أن األميركي الكونغرس من نأمل انگول ولذلك" قائال 30:08

 يمثلون هم من يستقبلوا ال وأن خاصة، بصورة األنبار وألهل للعراقيين متناقضة

 داعش، ضد دولي تحالف جمعت األمريكية المتحدة الواليات أن باعتبار داعش،

 ".داعش تقاتل جاي وهي دولة ستين من أكثر



 

 قاتلت التي األنبار عشائر عن متحدثا 31 الدقيقة في الفهداوي رافع وأضاف •

 تطهير أجل من بأبنائهم ضحوا اللي الناس هذولة" قائال داعش، تنظيم

 راح هذولة داعش، جابوا اللي الناس وية تتعامل جهات اكو األنبار،وديشوفون

 نحذر وإنما أمريكا بس مو بيهة نحذرمن رسالة وهاي جديد، متشدد جيل يخلقون

 اللي الناس وتدعم الناس، تتبنى العراقية الحكومة من العراقية، الحكومة حتى بيهة

 ".بيهة سبب وكانوا داعش جابوا

 اللي المعاناة هاي نحن" نصه ما ،34:33 الدقيقة في الفهداوي رافع قال •

 العشائر مجلس في واحدة بجهة كليتها اصطفت اآلن والعشائر باألنبار صارت

 على اشتغلت أماكن، وبغير حاليا بأربيل اللي الجهات هاي. لإلرهاب المتصدية

 تستقبلونهم جاي وانتم المجلس، مالت االسم بنفس  وسمتهم أنفسهم يمثلون أفراد

 أبو نسيب هو اللي وبيهم لإلرهاب، المتصدية العشائر انقسام على تساعدونهم وجاي

 ".العراق بأمن يتعلق الذي األمر لهذا االنتباه أرجو اإلرهاب، ويمثلون البغدادي بكر

 

 16/11/2015 التاسعة بعد برنامج .21

 زوير حيدر/  المقدم

 لإلصالح الجوهرية المناطق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقية القوى اتحاد عن نائب الجبوري أحمد

 وإعالمي كاتب الرهيمي الحليم عبد

 المواطن ائتالف عن نائب خالطي حسن

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 21/11/2015 التاسعة بعد برنامج .22

  الزم حيدر نصير/  المقدم

 داعش على والحرب األمن مجلس/  الحلقة عنوان



 

 :الضيوف

  النهرين بجامعة السياسية العلوم كلية عميد فياض حسن عامر

 وإعالمي كاتب الحمداني فراس

 سياسي وباحث كاتب ماكرو جو

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 01/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 23

 زوير حيدر/  المقدم

 داعش ضد والحرب المحاور منطق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 بغداد بجامعة السياسية العلوم استاذ الجبوري علي

 واستراتيجي عسكري خبير فرحات إلياس الجنرال

 المصرية السياسة جريدة تحرير رئيس سمير أيمن

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 01/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 24

 الحاج عزيز/  المقدم

 الشهداء مؤسسة قانون تعديل قانون إقرار/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب الحسيني حمدية

 الشهداء مؤسسة رئيسة الشمري ناجحة

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •



 

 

 05/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 25

  الزم حيدر نصير/  المقدم

 العراقية األراضي في التركي التغلغل/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 اإلعالمية للتنمية العراقي المركز مدير السراج عدنان

 الدفاع وزارة باسم المتحدث الزبيدي رسول يحيى العميد

 الوزراء لرئاسة اإلعالمي المكتب باسم الرسمي المتحدث الحديثي سعد

 اسطنبول في القناة مراسلة اوستر إيبك

 للقناة الحربي  المراسل شكور حيدر

 التي الرمادي، مدينة من مداخلته أثناء شكور حيدر قال 33:35 الدقيقة في •

 أسلحة مخازن على والعثور المعارك وسير الميدانية األوضاع عن فيها تحدث

 مصادرة إلى إضافة" نصه ما داعش، تنظيم مسلحو استخدمها التي االختباء وانفاق

 ارتكبها التي بالجرائم بالتورط وإقليمية عربية دول تدين التي الوثائق من الكثير

 (وثيقة أي يعرض لم". )الرمادي مدينة في هنا اإلرهابي داعش مجاميع

 

 21/07/2015 التاسعة بعد برنامج. 26

 الربيعي علي/  المقدم

 النصر مع موعد.. األنبار/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 اإلعالمية للتنمية العراقي المركز مدير السراج عدنان

 استراتيجي خبير الشريفي أحمد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •



 

 

 14/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 27

 الزم حيدر نصير/  المقدم

 تركيا ليشكو األمن مجلس إلى يتوجه العراق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن النواب مجلس في القانونية اللجنة رئيس الحسن محمود

 العراقية القوى اتحاد عن الخارجية العالقات لجنة رئيس شويرد حسن

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 16/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 28

 الزم حيدر نصير/  المقدم

 وإعالميا نفسيا داعش محاربة مؤتمر/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المشتركة العمليات قيادة باسم الرسمي المتحدث الزبيدي رسول يحيى العميد

 وأكاديمي باحث الصحاف أحمد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 20/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 29

 الزم حيدر نصير/  المقدم

 اإلصالحات تنفيذ معرقالت/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب األسدي خالد



 

 العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب الشمري الرحيم عبد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 26/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 30

 الزم حيدر نصير/  المقدم

 الرمادي في داعش انهزام/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المشتركة العمليات وقيادة الدفاع وزارة باسم المتحدث الزبيدي رسول يحيى العميد

  وعسكري أمني خبير الطائي وهاب

 على السلبية السياسيين، بعض تصريحات تأثير حول المقدم سؤال على ردا •

 دائما   كنت" قائال 35:11 الدقيقة في الطائي وهاب أجاب المسلحة، القوات معنويات

 ال وأن قويا ، جيشا نبني أن أردنا إذا الجيش، بناء في خاصة موضوع، على أؤكد

 هذه إلى العراق وصل ما. السياسيين عن آذاننا نصم أن فعلينا انتصاراتنا، تُعكر

 الدواعش من الميدان نطهر أن بعد وعلينا الدواعش، السياسيين بعض إال الحالة

 الداعشي اليوم. الدواعش الساسة من السياسية العملية نطهر أن علينا المدن، ونطهر

 من هناك بل يلف، ما رأسه على ويلف اللحى ويطلق سود ثياب يرتدي من فقط ليس

 من أسوأ بل داعشي لكنه مهمة مقرات وفي بغداد، في وهو والرباط البذلة يرتدي

 العراق جيش كبير، العراق. الكبير االنتصار هذا يعكروا لن حقيقة هؤالء. الداعشي

 أتوا الذين جيش وال قطر جيش وال السعودية جيش ال العراق جيش هذا عظيم،

 أحمر، لونه ماء   يعطي كأنه أصبح وحتى وأعطى قاتل الذي العراق هذا باألمس،

 على ترجع حقيقة التصريحات هذه. العراق وحماية الحفاظ أجل من دماء ليس

 الدنيا يملئون كانوا كيف نتذكرهم كلنا خاسئون، هم خاسرون، هم. بالتالي أصحابها

 فنادق في" قائال المقدم أجاب" أين؟ هم اليوم قادمون، وغير وقادمون ضجيجا

 ". وعمان اسطنبول

 

 29/12/2015 التاسعة بعد برنامج. 31



 

 الزم حيدر نصير/  المقدم

 الرمادي بعد ما مرحلة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 النهرين بجامعة الوطني األمن أستاذ عالوي حسين

 لإلرهاب المتصدية العشائر باسم المتحدث الفهداوي رافع الشيخ

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 بغداد هنا قناةثالثا: 

 التاسعة حوار برنامج

 واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 50 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 االعالمي يقدمه مختلفة، سياسية انتماءات ومن العادة في واحد ضيف مع والخدمي

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 57 رصد وتم المهنا، علي

 

  01/08/2015 التاسعة حوار برنامج .1

  المهنا علي/  المقدم

  األقوى؟ من..  الدولة وسلطة اإلداري الفساد/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  02/08/2015 التاسعة حوار برنامج .2

  المهنا علي/  المقدم



 

  بامتياز عراقية صناعة السياسي الفساد/  الحلقة عنوان

  المدني الديمقراطني التيار عن نائب/  علي الشيخ فائق :الضيوف

  الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  03/08/2015 التاسعة حوار برنامج .3

  المهنا علي/  المقدم

  الفساد في المتورطة الشخصيات حماية وراء يقف من/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم :الضيوف

 سياسية شخصيات من طلبات تلقى أنه ،8:05 الدقيقة في الجبوري هيثم قال •

 الذي التمييز، محكمة قاضي موضوع متابعة عن للتراجع األولى، الطبقة من شيعية

 . بالفساد اتهمه أن للجبوري سبق

 المركزي، البنك من وثائق يستعرض وهو 19 الدقيقة في الجبوري هيثم قال •

 أتم بأنه فيها يفيد المركزي، البنك رئيس وبين العملة مزاد مدير بين لمخاطبات

  النواب، مجلس أعضاء أحد من موبايل رسالة تلقيه بعد قانونية غير بيع عملية

 . النائب اسم ذكر عن الجبوري وتحفظ

 البراري شركة ضد فساد لقضية وثائق 31 الدقيقة في الجبوري هيثم عرض •

 بعد لكن صاحبيها بتبرئة قاموا الرصافة جنايات محكمة قضاة أن وقال العربية،

 لدفع يضطروهما أن أجل من ذاتها، التهمة على منفصل بشكل منهما كل حاكموا

 . مضاعفة رشوة

 على المتأخرة المستحقات عن متحدثا 42:5 الدقيقة في الجبوري هيثم قال •

 هذه" نصه ما تحصيلها، عن الرسمية األجهزة تلكأ وأسباب النقال الهاتف شركات

 سيل وآسيا كورك بالذات، األكراد والسياسيين معروفين، للسياسيين كلها الشركات

 ". أيضا

 

  08/08/2015 التاسعة حوار برنامج .4



 

  المهنا علي/  المقدم

 . الفشل سنوات: العراق.. اإلنجاز عام: مصر/  الحلقة عنوان

  بغداد محافظ التميمي علي :الضيوف

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  09/08/2015 التاسعة حوار برنامج .5

  المهنا علي/  المقدم

  الجديدة السياسية المعادلة صناعة/  الحلقة عنوان

  مستقل سياسي الشابندر عزت :الضيوف

 اتهمت التي التصريحات على معلقا 33:55 الدقيقة في الشابندر عزت قال •

 من استغرب" نصه ما العراق، في للحكم الديني الوجه تغيير بمحاولة التظاهرات

 المراد لعل ذلك يقول النجف، جمعة خطبة يخطب اللي القبانجي الدين صدر السيد

 هذا من الرجل هذا يستحي أال مدني، وجه إلى للحكم الديني الوجه تغيير منها

 إلى يغيروه يريدون اللي الحكم جوانب من جانب أي في الدين هو أين الكالم،

 الخوف هو أين القبانجي الدين صدر يشوفني خلي دين، يشوفني خلي وين؟ مدني؟

 إدارة في هللا مخافة هي أين. وجل عز هللا من الخوف هو الدين يفهم هو إذا هللا من

 أخطر وهم عليه، ويعتاشون الدين يحترفون هؤالء" القول وأضاف" وين؟ الحكم؟

 الدين أعداء من الدين على أخطر هم المتظاهرين، ومن الشارع من الدين على

 ".نفسه

 

  11/08/2015 التاسعة حوار برنامج .6

  المهنا علي/  المقدم

  البقاء فرص.. زعماء/  الحلقة عنوان

  السابق الوزراء رئيس نائب الزوبعي سالم :الضيوف



 

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  12/08/2015 التاسعة حوار برنامج .7

  المهنا علي/  المقدم

 . منظم هروب الحكومية الدوائر حرق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراقي اإلعالم مركز مدير الموسوي عباس

  المواطن ائتالف عن نائب شوقي سليم

 بتصريح المقدم استشهاد على ،11:27 الدقيقة في الموسوي عباس عقب •

 تقديم المالكي نوري رفض نقل الذي العوادي، عواد األحرار كتلة عن النائب

 صحيح وغير كاذب كالم هذا بالتأكيد" نصه ما الرئيس، نائب منصب من استقالته

 تقودها حملة المالكي، نوري على ثأر هنالك التي البعثية الحملة من وجزء وافتراء

 نوري من ثأر هنالك فضحتهم، ويكيليكس ووثائق خليجية وأموال عربية فضائيات

 النظام على الحظر بوضع طالب من أول ألنه حسين، صدام أعدم ألنه المالكي

 من بغداد وحما بغداد على حافظ الذي هو حسابات، تصفية عدهم هؤالء السعودي،

 أوقف من البصرة، في المليشيات أوقف من. السياسية العملية حما الذي هو السقوط،

 ". شعبان 15 في كربالء في المليشيات

 

  22/08/2015 التاسعة حوار برنامج .8

  المهنا علي/  المقدم

  كتل وصراع شعب حقوق.. البصرة/  الحلقة عنوان

  النيابية األحرار كتلة رئيس أألسدي ضياء :الضيوف

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

  24/08/2015 التاسعة حوار برنامج .9

  المهنا علي/  المقدم

  األجندات حديث.. المظاهرات/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم :الضيوف

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  25/08/2015 التاسعة حوار برنامج .10

  المهنا علي/  المقدم

 . اإلصالح وحركة السياسي االتفاق بين الحكومة/  الحلقة عنوان

  العراقية القوى اتحاد عن نائب عبطان الكريم عبد :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  30/08/2015 التاسعة حوار برنامج .11

  المهنا علي/  المقدم

 . متعرج واتفاق دائم خالف.. السياسية الكتل/  الحلقة عنوان

  العراقية القوى اتحاد عن نائب عجمان العظيم عبد :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  31/08/2015 التاسعة حوار برنامج .12

  المهنا علي/  المقدم

 . شيعي شيعي انقسام من ومخاوف والجنوب الوسط تظاهرات/  الحلقة عنوان



 

 :الضيوف

  لإلعالم العراقي المرصد مدير السراي خالد

  الشعبي الحراك باسم الناطق الحمدون طه محمد

 قالت التي العبابچي شروق النائبة تصريحات إلى المقدم إشارة على تعقيبا •

 ما ،36:15 الدقيقة في السراي خالد قال تهديدات، إلى المظاهرات نشطاء بتعرض

 مسعود بحضن گاعدين بطالين، ناس قبل من الشكل بهذا األوضاع إشعال"  نصه

 عن المقدم فهاماست على ردا القول وأضاف" انتهت اللعبة يتركوه خلي البرزاني،

 األوضاع، إشعال محاولة دورهم، اآلن الثالثة المدني، التحالف هذا" المقصودين

 قندرة منهم واحد التصريحات. الرخيص الشكل بهذا الموجة ركوب محاولة

 يوگفون خل علي الشيخ فائق شيمرعد تعرفونه عدهم من وواحد كذا، تسوا الكوردي

 ". حدهم عد

 ما األنبار، في االعتصام ساحات عن متحدثا 40 الدقيقة في السراي خالد قال •

 إدخال ومشروع الطائفية الحرب إثارة ومشروع العراق تقسيم مشروع" نصه

 التوافقية ومشروع الفساد دعم ومشروع اليوم، إليه وصلنا ما ومشروع داعش

 ".المشروع كان كل السياسية، األغلبية حق إسقاط ومشروع

 

  07/09/2015 التاسعة حوار برنامج .13

  المهنا علي/  المقدم

  السابق االتصاالت وزير مع مقابلة/  الحلقة عنوان

  العراقية القائمة عن السابق االتصاالت وزير عالوي توفيق محمد :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  06/09/2015 التاسعة حوار برنامج .14

  المهنا علي/  المقدم

  الدوحة ومؤتمر البرلمان رئيس زيارة/  الحلقة عنوان



 

  الوطني التحالف في النيابية بدر كتلة عن نائب ناجي محمد :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  14/09/2015 التاسعة حوار برنامج .15

  المهنا علي/  المقدم

 . الجبوري بوجه وثلج نار.. والدوحة طهران/   الحلقة عنوان

 :الضيوف

  بدر منظمة عن البصرة محافظة مجلس عضو السليطي أحمد

  الوطني التحالف في المواطن كتلة عن نائب شوقي سليم

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  15/09/2015 التاسعة حوار برنامج .16

  المهنا علي/  المقدم

  اختالف أم اتفاق.. والحكومة البرلمان/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب العالق علي :الضيوف

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  09/09/2015 التاسعة حوار برنامج .17

  المهنا علي/  المقدم

  الكتل صراع.. الوزارات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراق صحوات مؤتمر رئيس الحردان وسام



 

  بدر منظمة في والقيادي الشعبي الحشد قوات باسم متحدث النوري كريم

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  21/09/2015 التاسعة حوار برنامج .18

  المهنا علي/  المقدم

  ضعيفة أدوات.. الفساد حرب/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  لإلعالم العراق المرصد مدير السراي خالد

  المصالحة شؤون مستشار ألخالدي محمد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  22/09/2015 التاسعة حوار برنامج .19

  المهنا علي/  المقدم

 . السياسية التوافقات وضعتها التي الخطوط العبادي تجاوز هل/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب الهبابي حسين نهلة

  سابق نائب البياتي وسام

 رئيس صالحيات حدود على معلقة 18 الدقيقة في هبابي حسين نهلة قالت •

 صالحية عنده كان ما الوزراء رئيس" نصه ما المسؤولين، محاسبة في الحكومة

 سقوط في ضلع له وكان تجبّر النجيفي أثيل أن والدليل المحافظات، محافظي بإقالة

 بما طويلة، فترة من أقاله كان المالكي السيد الصالحية له كان لو نينوى، محافظة

 ". نينوى محافظة سقوط في وضلوعه القاعدة، تنظيم في ضلوعه ثبت أنه

 



 

  03/10/2015 التاسعة حوار برنامج .20

  المهنا علي/  المقدم

  تصاعد في وأمني سياسي غبار العراق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب الربيعي موفق

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  04/10/2015 التاسعة حوار برنامج .21

  المهنا علي/  المقدم

 . النجاح سبب.. داعش مواجهة في الحسم نقطة األنبار/  الحلقة عنوان

  األنبار انقاذ مجلس رئيس الهايس حميد الشيخ :الضيوف

 تحرير معركة بدء عدم أسباب عن متحدثا 7:45 الدقيقة في الهايس حميد قال •

 وزارة فيهم بما كلهم العسكريين والقادة الحكومة على العتب" نصه ما الفلوجة،

 على وعقب" مكان مكان بنبشها الصحيح القرار يتخذون جاي ما ألن الدفاع،

 المدنيين" قائال المدينة، في المدنيين وجود مع ذلك تحقيق كيفية عن المقدم استغراب

 داخل عوائلهم ومن منهم قسم انسحبوا الصخر جرف إرهابيين هم الموجودين

 وبقي الفلوجة أهل من آدمي وخوش شريف منو الموجودين الفلوجة وأهل الفلوجة،

 المدينة داخل عائلة آالف ثالثة وجود إلى المقدم إشارة على ورد" الفلوجة داخل

 وال الصحة عن عار كالم" بالقول الشعبي، الحشد قوات في قادة تصريحات وفق

 العسكرية المجالس وبعض البعث قيادات من هم الفلوجة داخل الموجودين له، أساس

 ". والدواعش فقط

 األنبار محافظة في الدين رجال عن متحدثا 13 الدقيقة في الهايس حميد قال •

 للكالب واذبهة اگصه اذني هاي المعممين؟ يرجعون" نصه ما ، المحافظة ومستقبل

 اخلي إذا. عندي من تاخذها شتريد بعد الرمادي، بشوارع يمشي معمم اخلي إذا

 أي. طائفي خطاب ويلقي منصة ويصعد بيهة ويدعي الرمادي بشوارع يمشي معمم

 ". كلهم أوادم خوش مو أي عليهم، تحرم وعانة وحديثة الرمادي بشوارع معمم



 

 

  29/09/2015 التاسعة حوار برنامج .22

  المهنا علي/  المقدم

  البقاء وصراع اإلصالح سياسة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  اإلصالح تيار عن نائب الكعبي توفيق

  األحرار كتلة عن نائب ثابت زينب

" الثالثة الوالية أيتام" تعبير مرات عدة ثابت زينب كررت مداخلتها أثناء •

 السابق الحكومة رئيس أنصار من العبادي، حيدر الوزراء رئيس منتقدي لوصف

 . المالكي نوري

 

  10/10/2015 التاسعة حوار برنامج .23

  المهنا علي/ المقدم

  السياسية الكتل بين المشتركات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب الجبوري هللا عبد

  القانون دولة ائتالف عن نائب هبابي حسين نهلة

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  05/10/2015 التاسعة حوار برنامج .24

  المهنا علي/  المقدم

  التغيير ضرورة..عراقية ثقافة الطائفية الكتل/  الحلقة عنوان



 

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب الصيادي كاظم

  العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب الجبوري هللا عبد

 وزارة عقود في الفساد عن متحدثا 40:20 الدقيقة في الصيادي كاظم قال •

 بعض غلق شسوة؟ والعبيدي العبيدي، زمن في عقود ثالثة" نصه ما الدفاع،

 وانطاهم رتب انطاهم الموضوع، هذا على المجرمين وكرم التحقيقية المجالس

 سنة هذا خورشيد اسمه ركن فريق اكو شيسوي، واحد على اگلك راح. قيادية مواقع

 بإقليم زعالن گاعد وهو ومخصصاته وحماياته راتبه يستلم الدفاع، لوزارة طاب ما

 ". كردستان

 

  13/10/2015 التاسعة حوار برنامج .25

  المهنا علي/  المقدم

  العراقي المشهد عن تغيب وحلول تكبر أزمات/  الحلقة عنوان

  المواطن كتلة عن سابق نائب الخفاجي ليلى :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  17/10/2015 التاسعة حوار برنامج .26

  المهنا علي/  المقدم

  الطلب في تتردد وبغداد االنتظار في موسكو/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

  العراقية القوى اتحاد عن نائب العاني ظافر



 

 السياسية األحزاب بعض" نصه ما ،45 الدقيقة في العاني ظافر قال •

 اآلفاق بشذاذ أمريكا وجاءت وطنهم، الحتالل باألمريكان جاءوا الذين والشخصيات

 واإلرهاب الدواعش فجاء السلطة استخدام فأساءوا السلطة، في بعضهم ووضعت

 عنا نيابة يقاتلون دا فما األمريكان ويگولون األمريكان على انقلبوا اآلن. العراق إلى

 ".العراق عن ادافع وإيران روسيا نجيب فخلونا عليهم زعالنين ثانية، مرة

 تجيب تريد نصيف عالية األخت"  46:14 الدقيقة في العاني ظافر قال •

 احتالل جايبينا ويوميا العراق، إلى وإيران روسيا تجيب أو مانع، عدها ما إسرائيل

 قرار اباله سياسي واحد كل التجارب، فئران من مجموعة العراقيين وكأنما شكل

 اجيب خل روسيا عجبته ما باچر أمريكا، عجبته ما اليوم وهللا براحته، محتل يجيب

 ".اإلسرائيليين وهللا ال اإليرانيين

 

  19/10/2015 التاسعة حوار برنامج .27

  المهنا علي/  المقدم

  متقاطعة ارادات..للعراق الخارجية السياسة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب ربه عبد نوري محمد

  القانون دولة ائتالف عن نائب نعمة عواطف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  20/10/2015 التاسعة حوار برنامج .28

  المهنا علي/  المقدم

  مغلقة طرق.. العراق في السياسية العملية/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب الفتالوي حنان :الضيوف

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •



 

 

  25/10/2015 التاسعة حوار برنامج .29

  المهنا علي/  المقدم

 اليوجد/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  النيابية بدر كتلة عن نائب ناجي محمد

  الوطنية ائتالف عن نائب الغريري كامل

 تصريحات حول المقدم سؤال على تعليقا 29:45 الدقيقة في ناجي محمد قال •

 ومحمد العلواني وأحمد الهاشمي طارق تعرض عن العراقية القوى اتحاد كتلة رئيس

 من جزء وهو إرهابيين عن دفاع الحديث هذا" نصه ما السياسي، لالستهداف الدايني

 ". للقضاء ومطلوبين مدانين هؤالء لإلرهاب، وتشجيع اإلرهاب

 

  26/10/2015 التاسعة حوار برنامج .30

  المهنا علي/  المقدم

  الخالصي الشيخ مع المستقبل ورؤية السياسية العملية/  الحلقة عنوان

 الخالصي جواد الشيخ العظمى هللا آية :الضيوف

 . الكراهية محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  27/10/2015 التاسعة حوار برنامج .31

  المهنا علي/  المقدم

  جديدة مظلومية أم عدالة.. الرواتب سلم/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم :الضيوف



 

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  01/11/2015 التاسعة حوار برنامج .32

  المهنا علي/  المقدم

  متعرجة وحلول متعددة أزمات/  الحلقة عنوان

  األحرار كتلة عن نائب العوادي عواد :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  02/11/2015 التاسعة حوار برنامج .33

  المهنا علي/  المقدم

  اإلصالح وحركة الظل حكومة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب البعيجي منصور

  المواطن ائتالف عن نائب الحيدري رعد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  08/11/2015 التاسعة حوار برنامج .34

  المهنا علي/  المقدم

 . القادمة للمرحلة االقتصادية والقراءة المالية األزمة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  األحرار كتلة عن نائب العقابي حسام

  العراقية القوى اتحاد عن نائب العيثاوي يحيى



 

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  09/11/2015 التاسعة حوار برنامج .35

  المهنا علي/  المقدم

  جديدة؟ بحكومة القادم العام سيكون هل/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب اللويزي الرحمن عبد

 القانون دولة ائتالف عن نائب جعفر محمد جاسم

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  10/11/2015 التاسعة حوار برنامج .36

  المهنا علي/  المقدم

 األخيرة والصور كردستان أزمة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الجبوري هللا عبد

  الكردستانية التغيير كتلة عن نائب الواحد عبد سروة

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  16/11/2015 التاسعة حوار برنامج .37

  المهنا علي/  المقدم

 2016 موازنة/  الحلقة عنوان



 

  القانون دولة ائتالف عن نائب الجبوري هيثم :الضيوف

 التقشف إجراءات على معلقا 33:55 الدقيقة في الجبوري هيثم قال •

 ما اللي الناس على اإلصالحات، عالفقرا مو خو" نصه ما ، الحكومية واإلصالحات

 وما عشيرة عدهم ما ألن بس شرفاء، ألن بالشارع اذبهة سنة 45 أعمارها واصله

 مجيبا وأضاف" مقرب أخوه ألنه والفُساد الحرامية الناس أجيب بس حزب، عدهم

 اإلصالحات، حزمة بعد لألقرباء والمحاباة الفساد استمرار عن المقدم سؤال عن

 ". بالقربى وصى هللا هو طبعا"

 

  17/11/2015 التاسعة حوار برنامج .38

  المهنا علي/  المقدم

  السني الوقف ديوان رئيس مع مقابلة/  الحلقة عنوان

  السني الوقف ديوان رئيس الهميم اللطيف عبد الشيخ :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  21/11/2015 التاسعة حوار برنامج .39

  المهنا علي/  المقدم

  كردستان؟ إقليم حدود ستنتهي أين/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب هبابي حسين نهلة

  العراقية القوى اتحاد عن نائب ألشمري الرحيم عبد

 التي األخطاء جملة من" نصه ما ،30:10 الدقيقة في حسين نهلة قالت •

" كردستان إقليم إلى نينوى مناطق باع نينوى، محافظ كان من النجيفي أثيل ارتكبها

 سؤال هذا أدري ما" للمناطق بيعه كيفية عن المقدم تساؤل على معقبة وأضافت



 

 ضمن ومن المناطق، أغنى باع صالحياته ضمن من النجيفي أثيل له، توجهوه

 ". كردستان إلقليم األراضي بيع بينها من 13 إقالته أسباب

 المالكي كان إذا حول السؤال على 48:25 الدقيقة في حسين نهلة ردت •

 المالكي السيد" قائلة نينوى، محافظة سقوط مسؤولية يتحملون والبرزاني والنجيفي

 ومسعود النجيفي أثيل بينما ، المسؤولية ويتحمل المسلحة للقوات العام القائد

 يعني المحافظة، سقوط إلى أدت ودوليا وإقليميا داخليا مؤامرات نتيجة هم البرزاني

 قال المالكي السيد والدليل دعم، له أيضا أوربية دول قطر السعودية تركيا دور كان

 باعتبار أمريكا من وطلب للدواعش معسكرات هناك كانت األنبار مظاهرات أثناء

 التكفيرية والزمر داعش يصوروا أن األميركية القوات طالبنا أمريكا، مع حلفاء أننا

 حكومة يدعموا أن يريدون ال باعتبار يضربوا أن أبوا ولكن مقراتهم وضرب

 " الثالثة الوالية على يحصل ال حتى المالكي

 

  22/11/2015 التاسعة حوار برنامج .40

  المهنا علي/  المقدم

  المواجهة قرر من أم الفساد حيتان اليوم، األقوى من/  الحلقة عنوان

  العراقية القوى اتحاد في الوطنية ائتالف عن نائب عبطان الكريم عبد :الضيوف

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  24/11/2015 التاسعة حوار برنامج .41

  المهنا علي/  المقدم

  الطائفي؟ أم الوطني للمشروع البقاء لمن/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القائمة عن سابق نائب الزوبعي حسين طالل

  النيابية بدر كتلة عن نائب الحيدري رزاق



 

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  23/11/2015 التاسعة حوار برنامج .42

  المهنا علي/  المقدم

  الحسم ساعة الرمادي معركة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراق صحوة قائد الحردان وسام

  الموصل صحوة قائد البياتي علي

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  28/11/2015 التاسعة حوار برنامج .43

  المهنا علي/  المقدم

  واإلصالحات المظاهرات/  الحلقة عنوان

  الديمقراطي الوطني التيار عن نائب العبايچي شروق :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  30/11/2015 التاسعة حوار برنامج .44

  المهنا علي/  المقدم

  العراق في للفساد السياسي الغطاء/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

 الوطني للحوار العراقية الجبهة عن سابق نائب البياتي وسام



 

 الكتل اختيار طريقة عن متحدثة 5:50 الدقيقة في نصيف عالية قالت •

 حكومة نگول ليش احنا فاسدين، تختارهم" نصه ما الحكومة، في لوزرائها السياسية

 من يسرق يجي ما وكفوء نفسه على تعبان اللي ألن كفاءات حكومة تكنوقراط،

 الوالء يعطيها بمن تأتي أو مزورة أو معادلة شهادته إما هو بمن تأتي العام، المال

 على ينصب تتصور ال النماذج هؤالء. األمانة قبل أو الوطني الوالء قبل الحزبي

 على قادر الوزير هذا يكن لم إذ الوزراء، حتى فوق فما وكيل من الخاصة الدرجات

 يتنصب ما الحزب، لمصلحة العام المال بسرقة والسياسي الحزبي عمله يؤدي أن

 ".كسارق يتنصب كوزير،

 كان ما إذا حول المقدم سؤال على ردا 51:30 الدقيقة في نصيف عالية قالت •

 هناك نعم" نصه ما داعش، تنظيم ظهور من األكبر المستفيد البرزاني مسعود

 المستفيد هو من نقول بالقانون واحنا داعش، بين وما مسعود بين ما عقدت صفقات

 بتمدده سواء منها استفاد اللي كثيرة داعش وجرائم معينة، جريمة حصلت ما إذا

 على تعقيبا القول وأضافت" النفط منابع على سيطرته سواء األراضي، على

 قبل واني مصلحته أساس على يتفق داعش" صفقة هكذا وجود من المقدم استغراب

 بين ما عليها اتفاق اكو زالة عين قال كبير أمني مسؤول من معلومة جتني أيام

 إلى المقدم إشارة وردت" النفطية ثرواتها يتقاسموا أن على داعش وبين مسعود

 تحرير ال" قائلة سنجار، قضاء وتحرير داعش وتنظيم اإلقليم بين الدائرة الحرب

 جثث، بدون تتفخخ بيوت بدون سنجار تحرر ساعة عشر بثمانية سالفة هذه سنجار

 لتقسيم مشروع داعش أن نعرف كلنا. وصفقات اتفاقات هذه مهزلة، أعتقد هذه

 لتحقيق المشروع هذا يستثمر أن واستطاع المشروع، هذا من جزء ومسعود العراق

 ". مصالح

 

  07/12/2015 التاسعة حوار برنامج .45

  المهنا علي/  المقدم

  تكتمل؟ متى.. السياسي التغيير مالمح/  الحلقة عنوان

  مستقل وسياسي سابق نائب الساعدي صباح :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

  13/12/2015 التاسعة حوار برنامج .46

  المهنا علي/  المقدم

  سياسيا؟ التركية القوات ستخرج هل/  الحلقة عنوان

  المدني التيار عن نائب اآللوسي مثال :الضيوف

 دعم لطلب العراقية الخارجية تحرك عدم سبب حول المقدم سؤال على ردا •

 مثال أجاب التركية، القوات توغل تجاه موقف أي تبدي لم التي العربية الجامعة

 الدول لجامعة الوفاة شهادة تمثل الحالية الحالة هذه" قائال 10 الدقيقة في اآللوسي

 معاهدة هناك. العراق على العرب األشقاء من العربي الحرص يسمى وما العربية

 داعش تدعم السعودية اآلن، انقلبت المشترك الدفاع معاهدة هي؟ أين مشترك دفاع

 الدفاع معاهدة داعش، تدعم تركيا داعش، تدعم اإلمارات داعش، تدعم وقطر

 ما قبل من العراقي المصير في واللعب العراق على للقضاء أصبحت المشترك

 سعود آل منو الشرعية، حدود أدنى يملكون ال الذين هؤالء العرب، باألشقاء يسمى

 ". الشرعية يملكون

 ذولة يسمعوني خل بعدين" نصه ما ،11 الدقيقة في اآللوسي مثال أضاف •

 والوطنيين، الشرفاء ففيهم أعمم أن أريد وال السنة، ممثلين يدعون اللي الجماعة

 وغير الرمادي في العشائر وكل منه، ونحن منا فهو داعش يقاتل الشعبي الحشد

 القوات هذه يرفض من وكل منهم، ونحن منا هم داعش يقاتلون عندما الرمادي

 المسلحة قواتنا رأسها على وطبعا المتطوعين أو الحشد من الشريفة العراقية

 بل منا ليس هو العراقية، األجزاء جميع تطهير في أو الموصل تطهير في العراقية

 محافظ، كان أيا الجميع وليسمع وعميل وخائن ومرتزق والسعودية تركيا من هو

 سيادة العراق، وحدة المحك، على العراق اليوم كان، أيا جمهورية، رئيس نائب

 المصلحة ضد تركيا مع يتحالف من كل على ولعنة فبئسا العراق، كرامة العراق،

 ". العراقية والسيادة

 صمت من قاله عما بإجابات سيطالب كان ما إذا حول المقدم سؤال على ردا •

 لم الذي بعشيقة معسكر في التركية القوات تواجد عن العبيدي خالد الدفاع وزير

 أنا" قائال 17:52 الدقيقة في اآللوسي مثال أجاب التركي، العلم سوى فيه يرفع

 للسيد العظمى الخيانة تهمة بتوجيه العراقي العام المدعي اإلعالم، خالل من أطالب

 أطالبه أتحدث، عماذا يعلم وهو الوزراء رئيس السيد وأطالب العبيدي، الدفاع وزير

 بريئا كان فإن التحقيق إلى الدفاع وزير وإحالة الوزراء مجلس داخل تحقيق بفتح



 

 العراقية بالسيادة يتساهل فمن بريء يكن لم وإذا منه، واعتذر وسأذهب وسهال فأهال

 اللي ومنو منو اسمه النظر بغض القانون خالل من يحاسب أن يجب العراقي والدم

 ". منو وگرايب منو ونسيب جابه

 المتحدة الواليات تجاه اتخاذه الالزم اإلجراء حول المقدم سؤال على ردا •

 مثال أجاب وأمريكا، العراق بين األمنية االتفاقية ببنود باإليفاء لمطالبتها األمريكية

 شواربنا ونلزم الخضراء بالمنطقة زلم نصير وهللا" قائال 28 الدقيقة في اآللوسي

 للسفير ونگول العصمة، البيدي وأنا الرجال، أنا يمرة ونگلهة نسوانا على ونباوع

 السفير يا بالثالث طالق ربعنا يگولوها شلون بالثالث، بالحرام، طالق، األمريكي

 بمعنى بالثالث طالق أو االتفاقية هذه وتحققون تقف يا فرصة عندك. األمريكي

 ". الكلمة

 واحد لهم يريدون األمريكان" نصه ما ،29:10 الدقيقة في اآللوسي مثال قال •

 يسوي ويريد اآلن يتعصب يريد خبل سني اسمه وواحد شنو، مدري وواحد تركي

 بقطر وگاعدين بعمان، بعضهم الگاعدين المرتزقة ذولة مثل السنية الدولة

 ".مرتزقة مرتزقة مرتزقة واإلمارات،

 سعودية قوات دخول احتمال عن األخبار حول المقدم سؤال على رده ضمن •

 السعوديين،" نصه ما ،31:23 الدقيقة في اآللوسي مثال قال األنبار، محافظة إلى

 ليش االحترام، حتى يستحق ال دموي قذر عشائري متخلف نظام سعود؟ آل هم من

 ". العراقية األرض في سعودية بقوة نرضى

 بعض استقتال من النائب موقف حول المقدم سؤال على رده ضمن •

 مثال أجاب بغداد، في السعودية السفارة افتتاح إعادة أجل من العراقيين المسؤولين

 إلى يسعى من أن وأعتقد بصراحة استغرب أنا" قائال 33:32 الدقيقة في اآللوسي

 يفتهم ما أهبل يكون يا العراق في سعودية سفارة يفتح ومستقتل سعودية سفارة فتح

 االتهامات حجم يعي وال سال، اللي العراقي للدم احترام عنده وما وقح يا شيء،

 ". السعودي والتورط

 بعض أحرج التركي االحتالل كان ما إذا حول المقدم سؤال على رده ضمن •

 الدقيقة في اآللوسي مثال أجاب الوطنية، السيادة عن الحديث عند الشخصيات

 وتحديد الوطنية الثوابت أحد هي تشتيته وعدم العراقي الصف توحيد" قائال 43:47

 احتالل احتالل احتالل هذا تركي تدخل مو ال التركي، التدخل يسميه من المسميات،

 ألن جواري، عدهم يشغلوهم نسوانا ياخذون عگبة وباچر الكلمة بمعنى عثماني



 

 تركية داعش عراقيين يا زين افهموا. جواري ياخذ حق الة العدالة بحزب بمفهومه

 ". المنطقة تفتيت أجل من بامتياز وسعودية بامتياز،

 بما العراقي القرار بأن القول يمكن كان ما إذا حول المقدم سؤال على ردا •

 مثال أجاب األمريكية، باإلرادة مقيد بات داعش، من المحافظات تحرير يخص

 في األول الرجل هو األمريكي السفير اخويه"  قائال 45 الدقيقة في اآللوسي

 تعرفون؟ ما يعني انتو شدتحجون هاي األول الرجل هو هاي، الگشرة الخضراء

 ". يعرف شي كل شعبنا يعرف، شعبنا يعني

 

  12/12/2015 التاسعة حوار برنامج .47

  المهنا علي/  المقدم

  مشروعة؟ أقاليم أم تقسيم العراق/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  العراقية القوى اتحاد عن نائب الجواري كريمة

  القانون دولة ائتالف في بدر كتلة عن نائب الزيرجاوي الحسين عبد

 قوات تقدم يوقف حين السيادة عن الحديث معنى حول المقدم سؤال على ردا •

 العراقية، الحكومة على األمريكية الضغوط نتيجة األنبار محافظة في الشعبي الحشد

 العراقية السلطات ليس ال"  قائال 27 الدقيقة في الزيرجاوي الحسين  عبد أجاب

 بالعملية اإلطاحة دائما يريدون والذين السياسية، العملية يعادون الذين العمالء وإنما

 من وهي واستضافتهم األسف مع األمريكية المتحدة الواليات وتبنتهم السياسية،

 ".العوائق هذه وضعوا من هم تتبناهم ومن العراق، سيادة خرقت

 عن الشعبي، الحشد قادة بعض تصريحات حول المقدم سؤال على ردا •

 في المشاركة من لمنعها األمريكية للضغوط العبادي حيدر الوزراء رئيس رضوخ

 ال" قائال 27:45 الدقيقة في الزيرجاوي الحسين عبد أجاب تكريت، تحرير عملية

 سويت بعدما األمور لكنه الشعبي الحشد قوات تقدمت بالنتيجة كذلك، األمر ليس

 بقايا من وغيره الدوري عزة المقبور ومنهم العتاة وأخرج أيام لعدة األمر وتعطل

 ".جيدا نعلمه هذا بسالم المدينة دخول وتم إخراجهم تم البعثيين،



 

 

 15/12/2015 التاسعة حوار برنامج .48

  المهنا علي/  المقدم

  القانون دولة الئتالف النيابية الكتلة رئيس مع مقابلة/  الحلقة عنوان

  النيابية القانون دولة ائتالف كتلة رئيس األديب علي :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 14/12/2015 التاسعة حوار برنامج .49

  المهنا علي/  المقدم

  العراق ومستقبل اإلقليمية التحوالت/  الحلقة عنوان

  القانون دولة ائتالف عن نائب العالق علي :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 19/12/2015 التاسعة حوار برنامج .50

  المهنا علي/  المقدم

  اإلقليمية التطورات التركي التدخل/  الحلقة عنوان

 الديمقراطي الوطني التحالف عن نائب علي الشيخ فائق :الضيوف

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 20/12/2015 التاسعة حوار برنامج .51

  المهنا علي/  المقدم



 

  التحرير في السياسية والنوايا األنبار/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  الشعبي الحشد باسم والناطق برلماني نائب األسدي أحمد

 داعش ضد المنتفضة العشائر مجلس رئيس الگعود نعيم

 في األنبار محافظة ممثلي من شاكيا 32:20 الدقيقة في الگعود نعيم قال •

 جحورهم من خرجوا األخيرة اآلونة في أحد، لنا يخرج لم"  نصه ما البرلمان،

 ومعهم التصوير لغرض أخرى مناطق إلى ليذهبوا أو النازحين إلى ليذهبوا

 ".اإلعالم شاشات خالل تظهر حتى أخرى، مرة جحورهم إلى وعادوا الكاميرات

 

 21/12/2015 التاسعة حوار برنامج .52

  المهنا علي/  المقدم

  العراقي والقرار داعش لمحاربة الدولية التحالفات/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

  القانون دولة ائتالف عن سابق نائب العسكري سامي

  وصحفي كاتب عباس مشرق

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 22/12/2015 التاسعة حوار برنامج .53

  المهنا علي/  المقدم

 المنظمة؟ الجرائم خلف يقف من/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 المواطن ائتالف عن بغداد محافظة مجلس في األمنية اللجنة نائب الربيعي محمد



 

  بدر منظمة عن البصرة محافظة مجلس عضو السليطي أحمد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 26/12/2015 التاسعة حوار برنامج .54

  المهنا علي/  المقدم

 موجود غير/  العنوان

 :الضيوف

 األنبار في االعتصام ساحات باسم الناطق الشمري الرزاق عبد

  بدر منظمة في وقيادي الشعبي الحشد باسم الناطق النوري كريم

"  نصه ما اآلخر، الضيف قناة من غامزا 3:50 الدقيقة في النوري كريم قال •

 فنادق في المقيم الكريم ولضيفك الفضائية بغداد هنا قناة ولمشاهدي لك تحية

 ".الشمري الرزاق عبد الدكتور كردستان

 العراقية، القوى اتحاد عن النائب تصريح حول المقدم سؤال على رده ضمن •

 عدم بسبب كانت طهارتها وأن بالنظيفة، الرمادي تحرير عملية فيه وصف الذي

 أعود"  قائال 11:28 الدقيقة في النوري كريم أجاب الشعبي، الحشد قوات مشاركة

 نظيفة وغير نظيفة المعركة يشخص الذي هو العاني، ظافر الدكتور تصريح إلى

 تأنيب عقدة عندهم هؤالء انتخبوه، الذين أبناءه عن أين وهو نظيفا، يكون أن يجب

 على يساهموا لم أنهم ثانيا. بغداد إلى داعش وصول لعدم أوال أمل، خيبة ضمير،

 ". انتخبوهم الذين أبنائهم مع الحضور في األقل

 حدوث إلى المقدم إشارة على تعقيبا 12 الدقيقة في النوري كريم قال •

 داعش نقاتل نحن إنما تحصل لم ال" نصه ما الشعبي، الحشد قبل من انتهاكات

 يريد حصل، بما الشعبي الحشد اتهام يحاول من صدقني. يدافعون يبدو وهؤالء

 يعولون حقيقة هم ربما ادري وال وديع، حمل داعش وكأنما داعش عن الدفاع

" صدمة من أمل، خيبة من يعانون هم ولذلك مشكلتهم، وهذه داعش على ويراهنون

 الحشد يتهمون الذين هؤالء" المقصودين عن المقدم استفهام على ردا القول وأضاف

 ".ذلك في نقاش وال بامتياز داعشي فهو الشعبي للحشد يسيئ من كل الشعبي،



 

 من يعاني الذي العاني ظافر" نصه ما ،18:55 الدقيقة في النوري كريم قال •

 ". داعش هزيمة

 العاني، ظافر النائب عن متحدثا 19:35 الدقيقة في النوري كريم أضاف •

 من أمام مواقفه يبرر أن يريد الذي اليائس البائس هذا عودنا العاني ظافر" قائال

 ".انتخبه

 حصل ما سبب أن معه أتفق" نصه ما ،25:15 الدقيقة في النوري كريم قال •

 يمكن الشيخ أدري ما القاعدة، اسمنا تنظيم نحن الردح االعتصام، منصات كل ليس

 ".لداعش الطريق ومهدوا هوسوا من غايب

 كان أن بعد الجيش إلى النظرة تغيير سبب حول المقدم سؤال على ردا •

 سبب" قائال 32:35 الدقيقة في الشمري الرزاق عبد أجاب الطائفي، بالجيش يوصف

 وهي الكريم، ضيفك عنه يدافع الذي الحشد، ارتكبها التي الجرائم بعد اآلن التغير

 الدستور وعلى البرلمان وعلى العراقي الشعب على فرضوها رسمية ليست مؤسسة

 َحسن" عبارة مرددا النوري كريم فتداخل" السيستاني من فتوى بمجرد بالقوة،

 ". جرائم ادگول ال ألفاظك َحسن شيخ، ألفاظك

 قائال 33:35 الدقيقة في الشمري الرزاق عبد حديث على النوري كريم عقب •

. الداعشية حقيقة اللغة بهذه يتكلم ال وأن ألفاظه يهذب أن الجليل الشيخ من أتمنى"

 قتال أن تصور أنت داعش بحق جرائم نعم. جرائم وليس مالحم له الشعبي الحشد

 قوات أنت ذكرت كما ولذلك الدواعش، عن ضمنا تدافع أنت فإذن جريمة، داعش

 األرض على األمريكية القوات وربما بشدة ذلك نرفض األرض،نحن على أمريكية

 لكم بالنسبة األمريكان نظافة أفهم ال. نظيفة هي الشمري ونظر العاني ظافر بنظر

 ".لكم مخجل هذا األمريكان وبين بينكم الجديد الزواج الحقيقة وهذا

 يتطاول ال أن الشيخ من أرجو" قائال 34:56 الدقيقة في ألنوري كريم أضاف •

 وأما بقائكم، أجل من المنطقة، أبناء أجل من الشهداء نقدم نحن الشعبي، الحشد على

 أعترض" يرضيك ال كالما مني تسمع ربما لك، أسمح فلن الطريقة بهذه تتطاول

 إذ الحوار، ضبط في محدودا نجاحا إال يحقق لم لكنه النوري كالم على المقدم

 يطلق ال لكن بالحوار نتمسك نحن" محذرا بأصبعه يلوح وهو قائال النوري واصل

 وبطوالت مالحم لدينا بالجرائم، يتهمونه من يشرف الشعبي الحشد. جرائم كلمات

 والفتحة والرمادي الدين صالح بالتأكيد،أرض عراقية هي أرض على شهداء ولدينا

 بهذه منك نسمع أن أما عليها، دمائنا تسيل أن ونتشرف عراقية أرض هي وديالى،



 

 باإلساءة يتهمونه الذين هؤالء يشرف الحشد ألن بذلك، لك أسمح فلن الفجة الطريقة

." 

 لضيفك أقول فقط أنا"  قائال 36:20 الدقيقة في ألشمري الرزاق عبد رد •

 وبين بينه تالسن فاندلع" عليّ  يتجاوز أن لغيرك وال لك أسمح لن أنا أقول الكريم،

 . النوري

 شيخنا بصراحة لك أقول" نصه ما 41:35 الدقيقة في النوري كريم قال •

 الداعشي النهج من وعقولكم أفكاركم تحرير عليكم المناطق تحرير بعد الجليل

 سنحرر وإال ينتهي حتى القادمة المرحلة هذه. والطائفية والكراهية والحقد والتطرف

 عقولكم بتطهير تدعمونا أن وأمثالك أنت وعليك مؤثرا، الفكر يبقى ولكن األرض

 ".الداعشي الفكر من

 عليكم يقول الكريم ضيفك" قائال 44:23 الدقيقة في الشمري الرزاق عبد ردا •

 عقولنا وليست محمدية عقولنا هلل الحمد عقولنا أخي الداعشية، عقولكم تحركوا أن

 يكون أن محمد لفكر حاشا أوال ال، ال ال ال" بالقول النوري كريم فقاطعه" داعشية

 نحن فلسنا طائفيون بأننا اتهامك أما" بالقول حديثه ألشمري واصل بينما" بأفكاركم

 للحسين، الثأر لزينب، الثأر رفعوا الذين هم الطائفيون؟ هم من أتدري الطائفيون،

 قال الذي الدماء، من بحر وبينكم بيننا قال الذي الطائفي. الطائفيون هم هؤالء

 كريم فرد" الطائفيون هم هؤالء الحسين، وأنصار يزيد أنصار بين اآلن المعركة

 وأنت صحيح، يزيد وبين الحسين بين معركتنا فعال أحسنت صحيح،" بالقول ألنوري

 ".يزيد مع وإما الحسين مع تقف أن أما اختار

 الشمري الرزاق عبد للشيخ كالمه موجها 48 الدقيقة في ألنوري كريم قال •

 وهذه التوبة ويعلن بأفكاره النظر يعيد أن اآلن" نصه ما معه، االتصال انقطع الذي

 التأجيج هذا عن كثيرا وتبتعد العراقي الشعب أمام التوبة تعلن وهللا شيخنا، يا فرصة

 ".والكراهية والحقد الطائفي

 

 27/12/2015 التاسعة حوار برنامج .55

 المهنا علي/  المقدم

  الحل طريق..السياسية العراق أزمة/  الحلقة عنوان



 

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف في بدر كتلة عن نائب ناجي محمد

  العراقية القوى اتحاد عن نائب السامرائي القهار عبد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 28/12/2015 التاسعة حوار برنامج .56

 المهنا علي/  المقدم

 .واالقتصادي السياسي الصراع مركز البصرة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 سابق ونائب وزير اللطيف عبد وائل

 البصرة محافظة مجلس رئيس البزوني صباح

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 29/12/2015 التاسعة حوار برنامج .57

 المهنا علي/  المقدم

 داعش بعد ما لعراق األخيرة الصورة/  الحلقة عنوان

 :الضيوف

 العراق صحوة قائد الحردان وسام الشيخ

 وأكاديمي باحث الريشاوي ضاري

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 الرافدين قناةرابعا: 



 

 المساء حوار برنامج

 مع واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 40 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 وتم االعالميين، من عدد تقديمه على يتناوب السياسي، التوجه ذات من عدة ضيوف

 فواصل البرنامج يتضمن ،2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 76 رصد

 .والمناطقية للكراهية مثيرة

 

  01/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد /المقدم

 / الحلقة عنوان

 ومليشيات السياسية القوى بين الحاصل التوتر وخلفيات طبيعة ما: األول المحور

  الحشد

  الجهتين بين لألزمة المتوقع المسار: الثاني المحور

 :الضيوف

  األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد النايل القادر عبد

  سياسي ناشط الجنابي ياسين

 ب الشعبي الحشد قوات 3 الدقيقة في الحوار سبق الذي التقرير وصف  •

 . 5 الدقيقة في الوصف وكرر" الطائفي الحشد مليشيات"

 البصرة محافظة في الصراع أسباب حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 في الدينية القيادة ببقاء تدفع مليشيات هناك" 15 الدقيقة في النايل القادر عبد قال

 كلهم السيستاني، النجفي بشير األجانب، بيد تكون الشيعة، ولدى الجنوبية المحافظات

 اليوم البلد أبناء ازدواجي، تعامل هناك" قائال   وأضاف" عراقية جنسيات يحملون ال

 أو إيراني أو باكستاني الحوزة إلى يأتي عندما بينما الثانية الدرجة من يعاملون

 غير لدى الدينية القيادة وجود بسبب األولى الدرجة طراز من يعامل أفغاني،

 "وتفصيال جملة العرب غير ولدى العراقيين،



 

 والعقائدي الفكري الجانب عن متحدثا 16 الدقيقة في النايل القادر عبد أضاف •

 الكربالئي الشارع يتململ بدأ عندما وأتباعه، الصرخي إلى رجعنا ما إذا" للصراع

 هذه له يروق ال الكربالئي المهدي وعبد وعربي، كربالء إبن الشخص هذا ألن

 هم اليوم يعني لهم، تدر بالمليارات واموالها المقدسة بالعتبات يتصرف وهو القضية

 لندن بنوك في لديهم الدينية، القيادة زمام يمتلكون الذين المعممين هؤالء أغنياء

 مجلة فترة وقبل تماما واضحة مستندات هذه اتهامات، ليست وهذه بالمليارات،

 منهم وعدت حاليا، الموجودين المعممين أكبر أن أصدرت األمريكية الفوربس

 كأغنى ولندن، سويسرا بنوك في دوالر مليار 95 لديه خامنئي علي أن السيستاني،

 ". جميعهم هؤالء اسماء وأوردت المعممين، هؤالء بين رجل

 

  02/07/2015 المساء حوار

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 النخيب في الطائفي الحشد بانتهاكات تندد المسلمين علماء هيئة: األول المحور

 . الديموغرافي للتغيير الممنهجة بالسياسة وتصفها

 االتفاق على باالنقالب العام العفو قانون مشروع تصف وطنية قوى: الثاني المحور

 . العبادي حيدر لحكومة المؤسس السياسي

 :الضيوف

 . المسلمين علماء هيئة في واإلعالم الثقافة قسم مسؤول العاني الحميد عبد. د

  سياسي ومحلل باحث الجبوري الجبار عبد

 الحشد قوات لوصف" الطائفي الحشد" تعبير 1 الدقيقة في المقدم استخدم •

 ".الغادرة الطائفية المليشيات" وب الشعبي،

 فإن التقرير في شاهدنا كما" قائال معرض وفي 6 الدقيقة في المقدم سأل •

 الجرائم المرة هذه. يسيل يزال ال الطائفية، المليشيات لهذه والخسة الحقد لعاب

 ". األنبار غربي النخيب ناحية في مستمرة واالنتهاكات



 

 المليشياوية الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل كرر •

 القتل" و" الطائفية الحكومة" و العراقية، المسلحة القوات لوصف"  الطائفية

 أدنى وبدون" المسلحين" ب داعش تنظيم مسلحي بوصف استمر كما" الطائفي

 . اإلرهابي بالتنظيم صلتهم إلى إشارة

 ومبادئ العسكري العلم بين المعركة اليوم" 19 الدقيقة في الطائي خليل قال •

 وااليدلوجية المليشياوية و الطائفي الحقد يقابله المسلحين، قبل من الصحيحة الحرب

 " المليشياوية الحشود قبل من الفارسية،

 الجامعات لطالب الحكيم عمار دعوة حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 جيدا يدركون هم" قائال 21 الدقيقة في الطائي خليل رد السالح، حمل على بالتدرب

 والمكون الست، المنتفضة السنية المحافظات تدمير سوى خطط لديهم ليس بأنهم

 الحكيم عمار يخص ما أما. الوحيدة خطتهم هذه المحافظات، هذه في السني

 جميعهم فهم اإليرانية، الفارسية األيديولوجية ضمن ونشئوا تربوا هؤالء والخزعلي،

 ".سنوات الثماني حرب خالل موجودين هنالك كانوا

 قال أطفال، أربعة جثث لقطات عرض بتقرير الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 تبعها األنبار، في زوبع قرية على حكومي قصف في أمهم مع قتلى سقطوا بأنهم

 تطلق لمقاتلة ولقطات متفجرة، براميل مجموعة تلقي عسكرية لمروحية لقطات

 في قتل الحكومية القوات قصف بأن أيضا التقرير وقال. مدينة أجواء في صواريخها

 النساء من المئات بينهم واحد، عام في مدني آالف سبعة من أكثر فقط الفلوجة مدينة

 .  واألطفال

 سياسة مستمرة، القصف عملية" قائال 35:10 الدقيقة في المقدم عقب •

 اعتقال عمليات هناك ذلك مع مستمر، الدموي النهج هذا مستمرة، المحروقة األرض

 مخطط تحقيق بغية بغداد حزام من معين، مكون من المواطنين من اآلالف لمئات

 " الديموغرافي للتغيير مخطط أنه مراقبون، يرى كما

 خلفية على فيه جاء مصور بتقرير 35:50 الدقيقة في المقدم كالم أتبع •

 ومليشيات الحكومية القوات اعتقلتهم المدنيين مئات" عراقية عسكرية لقوات لقطات

 دوافعها تخفى ال عسكرية عملية ضمن بغداد، حزام قرى في الطائفي الحشد

 غيرها قبل إيران تريده فما. أحد على الديموغرافية، الحالة لتغيير الرامية الطائفية

 " السني المكون من بغداد محيط مناطق إفراغ هو

 



 

  04/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 في مناطقهم إلى العائدين النازحين نسبة تدني وأسباب خلفية هي ما: األول المحور

 . العراق

 المصالحة على العودة من منعهم أو النازحين عودة عدم تأثيرات ما: الثاني المحور

 . الوطنية

 :الضيوف

 العراق في الشعبي الحراك قادة أحد الدليمي دري

  سياسي وناشط إعالمي الهنداوي نمير

 التالية بالعبارة مهنئا الهنداوي نمير قال 6 الدقيقة في حديثه مستهال •

 األمريكي االحتالل من العراق بتحرير وعليكم علينا هللا أعاده كريم، رمضانكم"

 " الصفوي

 البرلمان رئيس مستشارة تصريحات حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 6:40 الدقيقة في الهنداوي نمير رد مناطقهم، إلى العائدين النازحين نسبة تدني عن

 البرلمان رئيس من العرب السنة يمثلون ما أو البرلمان رئيس لألسف" قائال

 في الفعلي تأثيرهم هو ما وغيرهم، النجيفي وأسامة المطلك وصالح الجبوري

 وسكوتهم تام، بشكل واضح أصبح والتخاذل وبؤساء، وذليلين خانعين بقوا الحكومة،

 وابادتهم العراق من السنة العرب وتهجير الديموغرافي التغيير أجل من يجري عما

"   قائال   وأضاف"  اإلنسانية والمنظمات العالمية اإلعالم وسائل تناقلته كما الجماعية

 وفي الرمادي وفي تكريت في السنة أهل قتل في مشاركين أنتم السنة العراق ساسة

 ". وخميني خامنئي سياسة يمثلون هؤالء إذن. ديالى

 الطائفية، المليشيات" التالية العبارات 11 الدقيقة في الهنداوي نمير استخدم •

 " السيستاني مليشيات

 العالقة النازحين وحشود بزيبز لجسر لقطات عرض تم 23:35 الدقيقة في •

 " طائفية حكومة على حي شاهد... بزيبز جسر" بعبارة ختمت المعبر، عند



 

 

  07/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 هذا وفي والمليشيات الدولة تنظيم بين القتال حدة ارتفاع سر ما: األول المحور

 . التوقيت

 وبين بينه المعارك تسير أين وإلى هي، ما الدولة تنظيم استراتيجية: الثاني المحور

 . خصومه

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

  العراق في الشعبي الحراك قادر أحد/  النايل القادر عبد

 الحشود"   التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 مسلحي وصف واصل وكما" المليشياوية السلطة الطائفية، السلطة المليشياوية،

 . اإلرهابي التنظيم مع لهم صلة أي إلى اإلشارة بدون" المسلحين" ب داعش تنظيم

 في يشارك اإليراني الطيران" قائال 21:35 الدقيقة في الطائي خليل ادعى •

 " الست المنتفضة المحافظات على الهجمات جميع

 رد بيجي، قضاء في القتال استمرار حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 المبدأ وفق تقاتل المليشياوية الحشود هذه" قائال 26:20 الدقيقة في الطائي خليل

 وعدم" قائال   وأضاف" القتال وفنون الحرب مباديء وفق وليس التدميري، الطائفي

 ". الفقيه لوالية والئها طائفية مليشيات وجود بل والشعب للوطن والءه جيش وجود

 محافظ إقالة حول المقدم سؤال على 30:35 الدقيقة في النايل القادر عبد رد •

 ال وهم لديهم، اذالء هؤالء هؤالء، على يعتمدون ال هم أوال" قائال الدين، صالح

 إياد الطارمية، في األمور لهم رتب من قتلوا أنهم بدليل عمالئهم، يحترمون

. سامراء في الحشد مسؤول باألمس واعتقلوا قتله، الحشد قتله؟ من المشهداني،

 المحافظات، هذه إلى ينتمي الذي عميلهم حتى يريدون ال أنهم سياسي بعد ذو القضية

 "  معهم كان وإن حتى السالح يحمل سنيا يريدون ال أنهم أدق بمعنى



 

 قائال الجبوري سليم البرلمان رئيس 32 الدقيقة في النايل القادر عبد وصف •

 ".  الكلمة بمعنى ديوث ألنه سنيا، أصبح الجبوري سليم أن نقول أن يمكن ال" 

 

  08/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . الفلوجة مدينة على العشوائي القصف تكثيف وراء من الهدف ما: األول المحور

 هذه على العشوائي القصف تواصل يخلفها قد التي التداعيات هي ما: الثاني المحور

 . المدينة

 / الضيوف

  سياسي ومحلل باحث الجبوري الجبار عبد

  اإلنسان حقوق في ناشطة الحيدري أسماء

 وتوغل، قصف عمليات تنفذ وهي والحشد الجيش لقوات لقطات خلفية على •

 اقتراب مع" التالي 2:30 الدقيقة في الحلقة، من األول الجزء سبق الذي التقرير قال

 قصف في وحشيتها من زادت العبادي حيدر حكومة قوات فإن المبارك، الفطر عيد

 الوعود بتنفيذ ملزمون المليشيات وزعماء الحروب فأمراء ونواحيها، الفلوجة مدينة

 في العيد صالة سيؤدون بأنهم طهران وحكومة النجف لمرجعيات أطلقوها التي

 " ودورها زرعها وحرق أهلها إبادة الثمن كان وإن الفلوجة،

 الفلوجة، مدينة على القصف تكثيف أسباب حول المقدم سؤال على ردا •

 تسمى ما طائرات أن باألمس أعرف" قائلة 9 الدقيقة في الحيدري أسماء أجابت

 أن يريدون ال هم. وقتلتهم الفلوجة من الخروج يريدون ناس قصفت بالحكومة،

 يطلعون، الناس إجبار يريدون وال المسلحين، وبين الفلوجة أهالي بين عداء يسوون

 القول وأضافت" وقتل تدمير كمية أكبر يعملون المتفجرة البراميل بهذه يريدون هم

 ". الفلوجة أهل يمحون يريدون األنبار، أهل يمحون يريدون هم عام، قتل عدنا احنا"

 مدينة يمحون اليوم" نصه ما 15:15 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد قال •

 وگراد زلزال صواريخ إيران، أرسلتها والتي دوليا، المحرمة بالصواريخ الفلوجة



 

 يريدون هم. كالفلوجة مدينة تحتملها ال ثقيلة ومدفعية وراجمات أخرى وصواريخ

 قادة يريدها هكذا آمنين، بسالم يدخلوها لكي تراب إلى الفلوجة مدينة يحيلوا أن

 ". الطائفي الحشد

 لضحايا تعويضات بدفع الدفاع وزارة تعهد حول المقدم سؤال على ردا •

 أجاب أخرى، مناطق على الحكومي القصف ضحايا تجاهل مقابل النعيرية، حادثة

 لن األمر هذا أن بالملموس لك أؤكد" قائال 18:40 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد

 تريد ال الحكومة الدين، صالح في وال الموصل في وال األنبار في ال أبدا، يحدث

 تضررت، التي المدن من غيرها أو األنبار أهالي وال الدين صالح أهالي تعويض

 وليست رسمية أصبحت النظرة هذه. داعش بأنهم كلهم المدن، هذه إلى تنظر ألنها

 " شعبية

 الحكومة في السنة ممثلي يصف 21 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد قال •

 األحزاب بهم تلعب دمى هم والحكومة البرلمان في السنة ممثلو"  نصه بما العراقية

 ".تشاء كما إيران بهم وتلعب الطائفية،

 

  09/07/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 انتقامي وقصف النعيرية متضرري تعويض للمعايير، ازدواجية في: األول المحور

 . األنبار في المدنيين على متواصل

 الجيش بمشاركة الرمادي مدينة القتحام جديدة لمعركة تخطط أمريكا: الثاني المحور

 . الطائفي والحشد الحكومي

 :الضيوف

  سياسي ومحلل باحث/  الزبيدي وليد

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 العراق إلى ينظر الذي اآلن" قائال ضيفه المقدم سأل 18:15 الدقيقة في •

 المتعاقبة، االحتالل لحكومات امتداد هي التي الطائفية الحكومة هذه سياسات حاليا،



 

 سياسة من الهدف ما. اإلرهاب محاربة بذريعة المدن وتدمير النازحين ماليين خلفت

 ". الحالية الحكومة هذه اآلن تتبعها التي المحروقة األرض

 القوات" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 ب داعش تنظيم مسلحي وصف واصل وكما" المليشياوية الحشود المليشياوية،

 . اإلرهابي التنظيم مع لهم صلة أي إلى اإلشارة بدون" المسلحين"

 

  10/07/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 الظلم بإشاعة واتهامهم هللا، رسول صحابة على المالكي هجوم: األول المحور

 . واإلرهاب

 دول يدعو والسيستاني الفلوجة، أطراف على سليماني قاسم ظهور: الثاني المحور

 . العراق إلى مقاتليها تدفق وقف إلى الجوار

 :الضيوف

  العراق في الشعبي الحراك قادة أحد الدليمي دري

  سياسي ومحلل باحث الدليمي هالل

 العسكري، بالزي ألفراد لقطات من بفاصل الحلقة من األول الجزء استهل •

 سليم البرلمان لرئيس لقطات تتخللها المعتقلين، من مجموعة بضرب يقومون

 تاليا يظهر الذي بدر لمنظمة العسكري الجناح بقائد مشيدا يخطب وهو الجبوري

 ألننا بالخروج، الموجودة العوائل كل ونحذر وشيكا، أصبح الحساب يوم" يقول وهو

 في يسمع منزل، تفجير لعملية لقطة تتبعها  ،"  تذر وال تبقي ال ضربة سنضرب

 ". الزهراء فاطمة يا لبيك" يهتف شخص صوت خلفيتها

 المالكي نوري السابق الوزراء رئيس 6:35 الدقيقة في الدليمي دري وصف •

 ". العراق في األكبر الطائفية سيد" بأنه



 

 المليشياوي، الحشد" التالية العبارات 12:40 الدقيقة في الدليمي دري استخدم •

 لهم صلة أية إلى اإلشارة بدون" المسلحين" بوصف اكتفى بينما" الطائفية الحكومة

 . داعش بتنظيم

 إليران، تابعة المرجعية حقيقة" نصه ما 33 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 وتعتبر واضح، بشكل إليران تابعة النجف في المرجعية لكن الشيعة إخوانا يزعلون

 الفقيه والولي نتبعهم، أن ويجب الدين أصحاب وهم األرض، أصحاب هم اإليرانيين

 القول وأضاف" ذلك إلى وما المذهب عن دفاع وهو األتباع، وعلينا ولينا هو

 وهي النجف، في الشيعية المرجعيات تقودها حرب حقيقة هناك مجامالت، وبدون"

 ". إليران تابعة

 

  14/07/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 انطالق من ساعات بعد الطائفيين والحشد للجيش كبيرة خسائر: األول المحور

 . وضواحيها الفلوجة على الصفر ساعة

 واألمم بغداد، في تفجيرات بثمانية وجريحا قتيال سبعون وخمسة مئة: الثاني المحور

 . الماضي حزيران في البالد في مدني آالف ثالثة وإصابة مقتل تعلن المتحدة

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

  إعالمي/  صالح هويدي الرحيم عبد

 الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 وصف واصل كما" الصحوة مليشيا الجيش، مليشيا الطائفية، المليشيات المليشياوية،

 التنظيم مع لهم صلة أية إلى اإلشارة بدون" المسلحين" ب داعش تنظيم مسلحي

 . اإلرهابي

 تفجيرات تنفيذ على القدرة تملك التي الجهة حول المقدم سؤال على ردا •

 32:30 الدقيقة في هويدي الرحيم عبد أجاب ،2003 عام منذ بغداد، في متزامنة



 

 الحكومة هم الحكومة، غير وال الحكومة هم ذلك، كل ينفذ أن يستطيع الذي" قائال

 الطائفي الحشد ومن الطائفي، الجيش من أقدامها، تحت المنبطحين من وأعوانها

 مكافحة من ضابط كشف" القول وأضاف" العميلة الخائنة الصحوات ومن المنجس،

 في ويدون مفعولها بإبطال يقوم التي المفخخة السيارات أن الحظ أنه المتفجرات،

 تعود يراها مرة، كل الداخلية لوزارة ويسلمها الشاصي، وأرقام أرقامها لديه سجل

 وسأل الغيور، الضابط فاحتار وجيزة، فترة بعد آخر بمكان العراقيين لضرب

 الصمت بالتزام زمالءه فنصحه المحير، الشيء هذا وراء الكامن السر عن أصحابه

 يقولون، كما مفعولها نبطل التي المفخخة السيارات فكل. حياته سيفقد وإال والسكوت

 وسط وتفجيرها تفخيخها بإعادة المخابرات من إيرانيون وضباط المالكي أحمد يقوم

 ". بينهم الفتنة لخلق العراقيين حشود

 

  15/07/2015 المساء حوار برنامج

  أكرم سمير/  المقدم

 / العنوان

 تقيده األمنية واألجهزة مستمرة بغداد، في المفتعلة الحرائق مسلسل: األول المحور

 . مجهول ضد

 أن هللا من وتدعو الفلوجة، على العدوان تدين المسلمين علماء هيئة: الثاني المحور

 . وسالما بردا عليها، المعتدين نار يجعل

 / الضيوف

  سياسي ناشط/  الياسري جبار

 . المسلمين علماء هيئة في واإلعالم الثقافة قسم مسؤول/  العاني الحميد عبد. د

 تتالعب التي األيادي من الحكومة موقف حول المقدم سؤال على ردا •

 قائال 12:15 الدقيقة في الياسري جبار أجاب المعتمدة، الحرائق عبر البلد باقتصاد

 دولة تشاء ما وكيف متى تحركهم شطرنج بيادق إال هم ما بالحكومة، يسمى ما"

 يعملون موظفين عن عبارة وهم األمريكية، المتحدة والواليات اإليرانية الفقيه والية

 أن يريد ومن قوة، وال لهم حول ال اإليرانية، السفارة وفي األمريكية السفارة في



 

 يجلس أو السياسية، الساحة عن ويبعد يقتل الشعب، ولهذا البلد لهذا شيء يعمل

 ". االزاحة أو بالقتل يهدد صامتا

 

  16/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 السنية القيادات بين الحاصلة واالنقسامات الخالفات طبيعة هي ما: األول المحور

 . السياسية العملية في المشاركة

 الشارع على االنقسامات هذه تخلفها أن يمكن التي التداعيات وما: الثاني المحور

 . العراق في السني

 / الضيوف

 . االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

  سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 العراق في السنية السياسية القيادات 14 الدقيقة في الدليمي هالل وصف •

 . والعار الخسة يمثلون بأنهم

 قال ناخبيهم، أمام السنية القيادات مأزق حول المقدم سؤال على رده ضمن •

 من اآلن السياسية العملية إلى ذهبوا الذين" نصه ما 29:50 الدقيقة في الدليمي هالل

 من مع وقفوا ما ألنهم هؤالء، تمثيل وادعى يمثل من أسوأ هم حقيقة السنة، أهل

 إزالة يريدون بأنهم نهارا ليال يعانون الذين بوجه وحقيقية شجاعة وقفوا وال يمثلون،

 ". بالكامل سنية مدن

 فيان امرأة، نتذكر كلنا نحن" قائال 30:30 الدقيقة في الدليمي هالل وأضاف •

 إليه أدى ما إلى أدى تمثيال ومثلت طائفتها، أجل من فعلت ماذا البرلمان، في الدخيل

 ". تمثل كانت أنها رغم

 

  21/07/2015 المساء حوار برنامج



 

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 سياسة أم فعل ردة ديالى، أبناء بحق الحشد مليشيات انتهاكات: األول المحور

 . ممنهجة

 أهل تستهدف التي والقتل الخطف أعمال في الحكومة تورط مدى: الثاني المحور

 . ديالى

 / الضيوف

  سياسي ناشط/  الجنابي ياسين

  سياسي محلل/  الشمري جاسم

 من األول الجزء استهل سعد، بني خان تفجير لموقع مشاهد خلفية على •

 أن" القول 4:20 الدقيقة في اإلنسان لحقوق بغداد مركز إلى نسب بتقرير، الحلقة

 من األمنية األجهزة منتسبي كل اجتثاث على العمل بدأ التميمي مثنى ديالى محافظ

 بعدما سعد، بني خان بلدة لشرطة ومنتسبين ضباط اعتقال عن فضال السني، المكون

 الخان، بحماية المكلفة األمنية المفرزة عناصر ألحد اعترافات استحصال عن قيل

 ". بالتفجير اشتراكه في

 محافظ أول الجبوري هللا عبد عن نقال 11:55 الدقيقة في الشمري جاسم قال •

 فرق من هم الرجل، هذا لي قال كما االنفجار، نفذوا الذين" نصه ما ديالى، لمحافظة

 مكان تغيير أرادوا هم ديالى، ضد واضح مخطط هناك وبالتالي الحكومية، الموت

 وجدوا أن وبعد بها المحيطة والمناطق المقدادية في اللعبة كانت باألمس اللعبة،

 ".  المؤامرة تغيير أرادوا السياسي، االتفاق طريق عن النازحين بعض عودة

 بعض على القبض إلقاء سرعة من فهمه يمكن عما المقدم سؤال على ردا •

 الوزراء، رئيس صرح كما الحادث، من ساعات بعد سعد، بني خان تفجير منفذي

 هذا من نفهم"  قائال 33:55 الدقيقة في الجنابي ياسين أجاب

 بالتفجير يقومون اللي األشخاص. اصال مدبرة العملية يعني بليل، دبرت العملية أن

 ليقال للتفجير، بإغراءات وضعتهم الحكومة معين مكون من للحكومة، يعودون هم

 يشير هذا" القول وأضاف" قتلت التي وهي فجرت، التي هي تلك أو الطائفة هذه   أن



 

 خان تفجير وخصوصا   التفجير، في المتورطة هي الحكومة أن إلى واضحة إشارة

 ". سعد بني

 

  22/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . السعودية على المالكي هجوم داللة: األول المحور

 . الخليجية جارته مع العراق عالقات على الهجوم هذا تداعيات: الثاني المحور

 / الضيوف

 . االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

 . صحفي كاتب/  الدليمي إياد

  الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  23/07/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 سليماني بين العالقة بداية عن تكشف الصهيونية هآرتس صحيفة: األول المحور

 .2001 عام منذ المتحدة والواليات

 بغداد، في والجرحى القتلى مئات التوالي، على أيام ثالثة في: الثاني المحور

 . دامية بتفجيرات

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الشيخلي زياد



 

  سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 في المشتركة األمريكية اإليرانية األهداف حول المقدم سؤال على ردا •

 كثيرة أهداف هناك" قائال 10:45 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد أجاب المنطقة،

 بالنسبة العرب مع تاريخي عداء المنطقة، في وثأر كبير عداء لديهم هم مشتركة،

 ". إليران

 

  25/07/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 العسكرية العمليات في الحشد ومليشيات الجيش لقوات كبيرة خسائر: األول المحور

 . واضح حكومي وتعتيم األنبار، في

 في المدنيين ضحايا إجمالي وجريح قتيل وأربعمائة آالف ثمانية: الثاني المحور

 . المعارك بدء منذ الفلوجة

 / الضيوف

 . وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 . سياسي ناشط/  البجاري محمد

 إلى الدفاع وزير بها يتحدث التي الصفة حول المقدم سؤال على ردا •

 وزير ليس هو الدفاع وزير" قائال 12:45الدقيقة في الطائي خليل أجاب السيستاني،

 مكتب عن عبارة هو فقط، التنظيمي الهيكلي للمكتب إعالمي ناطق هو بل دفاع،

 ما أما" القول وأضاف" إيران مع العقود توقيع وبذات العقود، وتوقيع الصفقات لعقد

 اإلندبندنت صحيفة مع لقاءه عند أيام، عدة قبل السيستاني بالسيستاني، يتعلق

 المسلحين، لمحاربة الطائفي للحشد دعم بإرسال الغربية الدول من طلب البريطانية،

 على المعارك تدير الفقيه، والية سيستانية أمريكية منظومة وجود على دليل وهذا

 ".  العراق في الست المنتفضة المحافظات

 



 

  26/07/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 اإليرانيين المسؤولين تصريحات على العراقيين السياسيين صمت: األول المحور

 . العراق في األمني للملف إدارتهم تؤكد التي

 . باإلتاوات المواطن أرهقت التي المليشيات جرائم: الثاني المحور

 / الضيوف

 . االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

 . سياسي ومحلل كاتب/  الياسري أسعد

 في السامرائي نزار قال العراق، في اإليراني الدور عن حديثه معرض في •

 إلثارة تخطط وكانت بكاملها، اإلرهاب عمليات خلف وقفت"  نصه ما 7:30 الدقيقة

 الحسينيات، لتفجير الشيعية المناطق إلى لها عمالء إرسال طريق عن الطائفية الفتنة

 ". السنية المناطق في المساجد لتفجير آخرين وترسل

 وهو عسكري بزي رجال يظهر فيديو مقطع خلفية وعلى 22:15 الدقيقة في •

 في جاء بتقرير الحلقة من الثاني الجزء استهل الصياغة، محالت أصحاب أحد يهدد

 دعمتها التي المليشيات هي ها زرعتموه، الذي زرعكم احصدوا" نصه ما مقدمته

 ورصد انتقادها أشكال من شكل أي ورفضت القدسية من بهالة واحاطتها المرجعية

 وتساومهم باإلتاوات يسمى ما وتجمع المواطنين تبتز باتت وجرائمها، تجاوزاتها

 ". ارزاقهم قطع على

 

  28/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 في المفخخة السيارات تكتيك على المسلحين اعتماد زيادة داللة ما: األول المحور

 . المعارك



 

 عملية تعثر على أمريكية إشارات ظل في القتال مسار هو ما: الثاني المحور

 . األنبار

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

  العراق في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 مسلحي وصف واصل كما"   المليشياوي الشارع الطائفية، المليشيات المليشياوية،

 اإلرهابي، التنظيم مع لهم صلة أية إلى اإلشارة بدون" المسلحين" ب داعش تنظيم

 . والمقدم النايل القادر عبد استخدمه الذي ذاته الوصف وهو

 

  29/07/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 تعليق ظل في العراق على المدى وبعيدة قريبة التداعيات هي ما: األول المحور

 . األممية الصحية الخدمات

 . األزمة هذه لمواجهة العبادي حيدر حكومة إليها تلجأ قد التي البدائل: الثاني المحور

 / الضيوف

 . لإلغاثة العراقية البعثة رئيس/  نزال مكي

 . سياسي ناشط/  الكعبي محمد

 العالقين الرمادي، مدينة نازحي وحشود بزيبز لجسر بلقطات الحلقة استهلت •

 ". طائفية حكومة على حي شاهد بزيبز،،، جسر" بعبارة ختمت معبره، عند

 واالحتالل األمريكي االحتالل" عبارة 6:55 الدقيقة في الكعبي محمد استخدم •

 ". للعراق اإليراني

 



 

  2015/ 01/08 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 هل والجنوب، الوسط ومحافظات بغداد في غاضبة تظاهرات: األول المحور

 . المقصرين ومحاسبة الخدمات ملف إصالح مطالبها سقف ستتجاوز

 . بوصلتها وحرف الشعبية التظاهرات إلفشال حكومية محاولة: الثاني المحور

  الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 . سياسي ومحلل باحث/  الكبيسي عمر. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  02/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . روسيا مع العراقية األسلحة صفقة ودالالت أبعاد هي ما: األول المحور

 . العراق على الحشد مليشيات إلى األسلحة هذه تسليم تداعيات هي ما: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  القصاب الوهاب عبد. د

 . وأمني عسكري خبير/  الشيخلي زياد

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  04/08/2015 المساء حوار برنامج



 

  عدلة جهاد/ المقدم

 / العنوان

 . العراقية المدن في المندلعة التظاهرات وخلفيات أبعاد هي ما: األول المحور

 . المتظاهرين مطالب تلبية على الحكومة قدرة مدى ما: الثاني المحور

 / الضيوف

 . األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 . سياسي ومحلل مدني ناشط/  الحسيني رعد

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  05/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

 بالخداع الشيعية للمرجعيات المتظاهرين اتهامات دالالت هي ما: األول المحور

 . الفاسدين انتخاب ودعم

 . والسياسيين المرجعيات بين العالقة على االتهامات هذه تداعيات: الثاني المحور

 / الضيوف

 . إعالمي/  صالح هويدي الرحيم عبد

 . الجنوب عشائر مجلس رئيس/  العنيزان كاظم الشيخ

 20 الدقيقة في الشيعية الدينية المرجعية صالح هويدي الرحيم عبد وصف •

 "الصماء االعجمية المرجعية" بعبارة

 الشيعية المرجعية ووصف 26 الدقيقة في صالح هويدي الرحيم عبد عاد •

 المرجعية هذه تسلطت بعدما" قال حين" الصماء االعجمية المرجعية"  بعبارة



 

 هو عدوه أن له وصورت وجهلته وضللته العراقي الشعب مقدرات على االعجمية

 ". جلدته وأبناء العراقيين إخوته من

 

  06/08/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 . بغداد العاصمة هزت التي التفجيرات في األمنية القيادات تورط: األول المحور

 العراق خارج إلى هربت دوالر، مليون وثمانمائة مليارات ثمانية: الثاني المحور

 . محلية لبنوك كواجهات تعمل وهمية شركات طريق عن

 / الضيوف

  سياسي ومحلل باحث/  العبيدي كامل صالح

 . االستثمار في دولي مستشار/  الحديثي علي. د

 خروج دون حالت الدينية المرجعية أن 38:35 الدقيقة في المقدم زعم •

 فتوى عبر ،2003 عام الغازية األمريكية القوات لمقاومة الجنوب في المواطنين

 عام داعش تنظيم ضد الكفائي للجهاد فتواها مقابل وطنهم، عن والدفاع الجهاد تمنع

2014. 

 2003 فتوى" قائال 39:38 الدقيقة في المقدم قول على الحديثي علي علق •

 " العراق لتدمير لها ومدبر االحتالل، قبل من بليل لها مدبر كان

 

  08/08/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 االستمرار إلى وتدعو المظاهرات دعمها تؤكد المسلمين علماء هيئة: األول المحور

 . الجذري التغيير لتحقيق



 

 ثورة إلى يؤدي هل المتظاهرين، مطالب تلبية في الحكومي الفشل: الثاني المحور

 . عارمة

 / الضيوف

 . المسلمين علماء هيئة في واإلعالم الثقافة قسم مسؤول/  العاني الحميد عبد. د

 . سياسي ومحلل باحث/  الكبيسي عمر. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  09/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 على فعل ردة أم صادقة إصالحية مبادرة العبادي قرارات هل: األول المحور

 . الغاضب العراقي الشارع مطالب من القرارات هذه اقتراب مدى وما التظاهرات

 قد وشخصيات قوى مراكز ظل في قرارته تنفيذ على العبادي قدرة: الثاني المحور

 . منها متضررة تكون

 / الضيوف

 . وإعالمي أكاديمي/  الفياض محمد. د

 . نظر وجهات موقع تحرير رئيس/  كامل مصطفى

 جاءت العبادي إصالحات إن قيل ما حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 كانت إذا" نصه ما 10 الدقيقة في كامل مصطفى قال المرجعية، مطالب لتلبية

 الفساد وسلطة الفساد حمت التي المرجعية وهي المرجعية، ألوامر استجابة جاءت

 المالكي حكم في مرات لثالث األقل على الفساد سلطة أنشئت بل عاما، 12 لمدة

 المرجعية هذه. الجعفري إبراهيم حكم في قبله ومن لمرة، العبادي حكم وفي لمرتين،

 ".  الفساد سلطة أنشئت التي وهي الفساد، حمت التي هي

 



 

  12/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 مليشيات سطوة ظل في العراق في اإلنسان حقوق واقع هو ما: األول المحور

 . الحشد

 . األخيرة العبادي قرارت عن المليشيات محاسبة غابت لماذا: الثاني المحور

 / الضيوف

 . لندن في العرب المحامين جمعية رئيس/  المختار صباح

 . سياسي ومحلل مدني ناشط/  الحسيني رعد

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  22/08/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 حول االستراتيجية للدراسات الرافدين مركز أقامها التي الندوة: األول المحور

 . المسلمين علماء هيئة أطلقتها التي المبادرة

 وبعض المليشيات قادة أطلقها التي واالتهامات التهديد عمليات: الثاني المحور

 . والتظاهرات المتظاهرين ضد السياسيين

 / الضيوف

 . المسلمين علماء هيئة في واإلعالم الثقافة قسم مسؤول/  العاني الحميد عبد. د

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 . سياسي ناشط/  السعيدي لطيف الشيخ



 

 شعبية ثورة الجنوب في" نصه ما 25:40 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 الحاضنة هو يعتبر الذي المكون هذا على حتى والفساد والجور الظلم نتيجة عارمة

 ". أطيافهم بكل العراق في الفارسية الجالية ألبناء الشعبية

 كلهم، للعراقيين أقول أنا" نصه ما 28:55 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 تتحدون ما إذا مسيحيين، أو مسلمين عرب، أو كورد شيعة، أو سنة كانوا سواء

 كما تحكمكم إليران وجدوا، ما أين العراقيين للمسلحين الشعبية الحاضنة وتوفرون

 ". الفرس بيوت في عبيدا وتجعلكم األحواز، حكمت

 في المعممين أو المليشيات تدخل احتماالت حول المقدم سؤال على ردا •

 تمر ولن واعون العراقيون" قائال 30 الدقيقة في السعيدي لطيف أجاب المظاهرات،

 واحد أي وال النسوان، أبو هذا الحكيم ابن وال الخبل، هذا الصدر مقتدى ال عليهم،

 السيستاني أن يعرفون النجف، في شعاراتهم شوف الحقيقة، يعرفون عليهم، يفوت

 ". دوالر مليون 200 قبض

 إيرانية كاملة خلية السيستاني بيت في" نصه ما 32 في السعيدي لطيف قال •

 ". األمور تسير

 

  22/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 للمتظاهرين ومعممين المليشيات مسؤولي من عدد تحذيرات أبعاد ما: األول المحور

 . العراق بشؤون التدخل من الدول بعض ولسفارات بالمرجعية، المساس من

 العراق في التظاهرات مسار على التهديدات هذه ستنعكس كيف: الثاني المحور

 . مستقبال

 / الضيوف

 . نظر وجهات موقع تحرير رئيس/  كامل مصطفى

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد



 

 . المستقبل ودراسات السومري المركز مدير/  الخطاب فارس

 من قوات على ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة استهلت •

 يا لبيك" هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات تتبعه الشعبي، الحشد

 " الشعب لقتل آخر باب.. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين

 

  25/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

 . للعراق سليماني قاسم لزيارة الحقيقية األسباب ما: األول المحور

 . الوطني للتحالف اجتماع في سليماني مشاركة داللة ما: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي محلل/  الياسري أسعد

 . سياسي ومحلل كاتب/  القصاب الوهاب عبد. د

 . اإليرانية الشؤون في باحث/  االحوازي علي حسين

 اي حصول من المانع عن متحدثا 17:10 الدقيقة في الياسري أسعد قال •

 جاؤوا وهم أدواتهم أحد العبادي" نصه ما سليماني وقاسم العبادي حيدر بين صدام

 انشئ التحالف وهذا وطنية، من له كان إن الوطني، بالتحالف يسمى ما بتوافق به

 كان أن منذ سنين، منذ يدعمونه وهم محض، فارسي وبدعم فارسية، بإرادة

 ". الحاضر يومنا وإلى خروجه وحتى االحتالل

 

  26/08/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان



 

 . األخير سقوطه بعد العائد المالكي وبين العبادي بين الصراع: األول المحور

 العراق، في ذروته إلى يصل القضائية المؤسسة في الفساد مستوى: الثاني المحور

 في العريقة العراقية المؤسسة جهود المحمود مدحت فيها سخر التي اللحظة منذ

 . وميليشياته وحزبه المالكي نوري خدمة

 / الضيوف

 . نظر وجهات موقع تحرير رئيس/  كامل مصطفى

 . سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 ينتميان بأنهما والعبادي المالكي 6:50 الدقيقة في كامل مصطفى وصف •

 . اإلقصائية اإلرهابية العقلية لنفس

 حزب أن يظن من يخطئ" نصه ما 20:40 الدقيقة في كامل مصطفى قال •

 األحزاب باقي مثل وحتى نعرفها، التي العالم أحزاب باقي مثل حزب هو الدعوة

 مكاتب له تنظيمي، كيان له حزب ليس هذا يعني عنها، نسمع التي العربية

 عبارة هو الدعوة حزب يسمى الذي هذا الحقيقة. العالم أحزاب باقي مثل متخصصة

 المواطن طالت التي جرائمها جيدا العراقي الشعب يعرف يعني إرهابية، منظمة عن

 العالم يعرف. مكان كل في السينما، دور في الشوارع، في الجامعات، في العراقي

 القرن ثمانينيات في اإليراني العدو ضد القتال جبهات في الخياني دورها أيضا

 ". الماضي

 

  27/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

 وتقدم األنبار في الحكومية للقوات النوعية الخسائر تزايد مغزى ما: األول المحور

 . بيجي في المسلحين

 لقوات العسكري الوهن ظل في األنبار استعادة عملية مستقبل: الثاني المحور

 . الحشد ومليشيات الحكومة



 

 / الضيوف

 . المستقبل لدراسات السومري المركز رئيس/  الخطاب فارس. د

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 يقلب ورجل مدمرة، وبيوت األطفال، من عدد لجثث بلقطات الحلقة استهلت •

 قصف وتشكو تندب وامرأة" داعش؟ هذا" يقول وهو بشظية أصيب مصحف في

 ". الحساب لتصفية.. اإلرهاب سالح المتفجرة البراميل" بعبارة تختتم المالكي،

 الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 ب داعش تنظيم مسلحي وصف واصل وكما" المليشياوية الحكومة المليشياوية،

 . اإلرهابي التنظيم مع لهم صلة أية إلى اإلشارة بدون"   المسلحين"

 

  28/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 عن تظاهراتهم حرف من للمتظاهرين المرجعية تحذير أبعاد ما: األول المحور

 . مسارها

 لها يتعرض التي واالعتداءات الجديد المرجعية موقف ظل في: الثاني المحور

 . والوسط الجنوب مدن تعم التي التظاهرات مستقبل هو ما المتظاهرون،

 / الضيوف

 . سياسي ناشط/  السعيدي لطيف

 . سياسي محلل /الربيعي لطيف. د

 . سياسي ناشط/  الجواري ربيع

 تصاعد" نصه ما 3:50 الدقيقة في الحوار استهل الذي التقرير في جاء •

 التي الممنهج اإلفساد لعملية األكبر الراعي بوصفها المرجعية ضد الشباب غضب

 نصه ما 4:10 الدقيقة في القول وأضاف" الفشل من سحيقة لهوة العراق أوصلت



 

 مرجعيات موقف منتقدا قمي كاظمي حسن بغداد في اإليراني السفير خرج ثم"

 للمرجعية األخضر الضوء بذلك ليعطي التظاهرات، بدعم المعلن وكربالء النجف

 ". سابقا لمطالبهم دعمها أعلنت من على وتنقلب عقبيها على تنكص لكي

 النجف في الدينية المرجعية عن متحدثا 6:30 الدقيقة في الربيعي لطيف قال •

 عندما األمريكية اإلدارة فضحتهم لقد. اآلن ولحد 2003 من دورهم هو ما" نصه ما

. األمريكي واالحتالل األمريكي للعدو التصدي بعدم فتوى المرجعية هذه تبنت

 أن مضحك وشيء العراقي، الشعب تدعم المرجعية أن مضحكة مسألة صراحة

 ".  العراق في الخراب أساس وهم البالء أساس هم. الشعب مطالب تدعم المرجعية

"  نصه ما المتظاهرين عن متحدثا 9:20 الدقيقة في الربيعي لطيف قال •

 العراق ظهر كسرت من هي والمرجعية المرجعية إلى ينظرون الزالوا لألسف

 ".  باسمها ويهتفون للمرجعية يرقصون الذين هؤالء كل ظهور وكسرت

 نغفل ال أن يجب حقيقة"  نصه ما 10:25 الدقيقة في الجواري ربيع قال •

 اآلن، ولحد 2003 عام منذ االحتالل ومنذ إيرانية، مرجعية هي المرجعية أن عنها

 العراقي الشعب مرجعية ليست هي والمرجعية إيران، من بتوجيهات تعمل المرجعية

 هذه الفساد، تساند المرجعية اآلن ولحد 2003 منذ الحقيقة"  القول وأضاف" 

 كانت السني، الدم استباحوا اللي الطائفي االقتتال إبان. العراق دمرت التي المرجعية

 ". السنة أبناء تطال التي الجرائم عن وساكتة صامتة المرجعية

 المرجعية معتمد خطاب اعتبار إمكانية حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 لطيف قال المتظاهرين، مع السلطات تعامل لتغيير مقدمة الكربالئي المهدي عبد

 المرجعية من أطيافهم بكل المعممون هؤالء"  نصه ما 23:10 الدقيقة في السعيدي

 من تكن لم هذه والبيضاء، السود العمائم هذه من شئت ما إلى عمار إلى مقتدى إلى

 ". غيرهم قبل ذلك يعرفون الجنوب وأهل العراقي الشعب نسيج

 

  29/08/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 . والمواطن الوطن خدمة أجل من الكهرباء لوزير الثقة يمنح البرلمان: األول المحور



 

 أجل من العراقي للمواطن أزمة في يتسبب والجيش الشرطة فساد: الثاني المحور

 . بغداد العاصمة دخول

 / الضيوف

 . األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 . سياسي ناشط/  الجنابي ياسين

 نصه ما الحكومة، رئيس عن متحدثا 19 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 رشى استلم وقد لالتصاالت وزيرا كان 2005 في ألنه فاسد هو العبادي حيدر"

 في عليه موجودة للقضية وهذه عراقنا، شركة من دوالر مليون 6 من أكثر بمبالغ

 مسجلة بمكالمات تماما انفضح ألنه الصفقة، تلك في أخطئ وهو تماما واضح ملف

 المالية اللجنة في موجودا كان العبادي حيدر. النزاهة هيئة أدراج في وموضوعة

 ".  تماما واضحة شركة يمتلك كان وبالتالي الجميع، يساوم وكان

 

  30/08/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . العراق في مدنيين ناشطين بحق االغتيال عمليات تصاعد مغزى ما: األول المحور

 التظاهرات زخم على االغتياالت هذه تنعكس أن يمكن وكيف: الثاني المحور

 . العراقية

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 . بغداد في التظاهرات نشطاء أحد/  الزبيدي أحمد

 . مدني ناشط/  الزيدي ضرغام



 

 القيادة عن العشيرة تخلت من" نصه ما 21:25 الدقيقة في الزبيدي أحمد قال •

 األمريكان محاربة بعدم فتوى لهم وطلعت تقود، التي هي الدينية المرجعية ودخلت

 ". العجيبة للمفارقة أنظر. االحتالل ومباركة

 

  01/09/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 سيصل الموازنة وعجز النفطية العراق واردات دوالر مليار 641: األول المحور

 . المئة في 50 إلى

 . سنتين من أقل في العراق في ومهجر نازح ماليين 3: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  المحمود أحمد

 . اإلنسان حقوق في ناشطة/  العاني فاطمة. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  02/09/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 الوجود تستهدف إيرانية رسالة يمثل هل األتراك، العمال اختطاف: األول المحور

  العراق؟ داخل التركي االقتصادي

 األرض يفترشون عالقون المسنون نينوى حجاج طائفية، بدوافع: الثاني المحور

 . القافلة ضمن المسنات إحدى ووفاة كربالء، قرب

 / الضيوف



 

 . وأمني عسكري خبير/  شوقي أحمد

 . مستقل سياسي/  العابد غانم

 من قوات على ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة استهلت •

 ،"حسين يا لبيك" هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات الشعبي، الحشد

 ". الشعب لقتل آخر باب. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر

 

  03/09/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 القوات هو والسبب تراجع في بيجي قضاء في الوضع البنتاغون،: األول المحور

 . الحكومية

 الحشد بين العالقة لبحث المحمود يزوران والمهندس العامري: الثاني المحور

 . والقضاء الطائفي

 / الضيوف

 . األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 . سياسي ومحلل باحث/  الياسري أسعد

 ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات بلقطات الشعبي، الحشد من قوات على

 لقتل آخر باب..  الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين يا لبيك"

 ".الشعب

 مهدي وأبو العامري هادي اجتماع 25:40 الدقيقة في المقدم وصف •

 ". بالجريمة الفساد اجتماع بأنه عنه يقال ما أقل اجتماع" قائال المهندس،

 هادي بدر منظمة عام أمين 30:24 الدقيقة في الياسري أسعد وصف •

 مهدي أبو الشعبي الحشد هيئة رئيس ونائب" الفرس ربيب" بعبارة العامري

 ". الدولي المجرم" بعبارة المهندس



 

 ما الشعبي، الحشد قوات عن متحدثا   34:20 الدقيقة في الياسري أسعد قال •

 على بني الحشد بالحشد، يسمى ما هناك ليس مرتزقة، من أكثر ليسوا هؤالء" نصه

 باسم ويصرح يظهر الخزعلي قيس المجرم أن لكالمي وتعضيدا وتأكيدا المليشيات

 عن خارجة مجرمة، مليشيات يقودون وهؤالء العامري، هادي وكذلك الحشد

 فتوى يدعوها ما حسب انضوت المليشيات هذه مجموعة" القول وأضاف" القانون

 معين حقد لتنفيذ أو لالقتصاص طائفيا تشكلت المليشيات أو الحشد هذا المرجعية،

 ". السنية والمناطق السني المكون اتجاه أعمى

 

  04/09/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 /  العنوان

 على حبر مجرد العبادي إصالحات البريطانية، ايكونومست مجلة: األول المحور

 . ورق

 وانفالت الموقف على المليشيات سطوة إلى يؤدي الجيش ضعف: الثاني المحور

 . األمن

 / الضيوف

 . سياسي ناشط/  الجنابي ياسين

 . والدراسات لإلعالم السومري المركز مدير/  الخطاب فارس. د

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 منذ الطائفية السلطة هذه إن" نصه ما 32:47 الدقيقة في الطائي خليل قال •

 أخرى مؤسسة وإحالل الجيش مؤسسة تدمير إلى إيرانية وبأوامر سعت 2003 عام

 طائفية عقيدة هي اآلن العراق في السلطة عقيدة" القول وأضاف" طائفية مليشاوية

 على والحفاظ الفارسية لالستراتيجية تنفيذ هو لها بالنسبة األمن ولذلك مليشاوية،

 ".الطائفية السلطة هذه شخوص بقاء

 



 

  05/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 اندالع على شهر من أكثر بعد العراقيين للمتظاهرين تحقق الذي ما: األول المحور

  تظاهراتهم؟

 وانتزاع مطالبهم تفعيل في المتظاهرين هؤالء خيارات هي ما: الثاني المحور

  حقوقهم؟

 / الضيوف

 . سياسي ناشط/  اآللوسي محمد

 . سياسي ناشط/  الخفاجي ناصر

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  08/09/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 تصفه والمليشيات الحرس قانون على التصويت يؤجل البرلمان: األول المحور

 . بالمشؤوم

 مباركة ظل في المعتقلين بحق الجرائم أبشع ترتكب المليشيات: الثاني المحور

 . دولي وصمت حكومية

 / الضيوف

 . وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 . العراق في الشعبي الحراك قادة أحد/  الدليمي دري الشيخ



 

 2003 عام العراق احتالل بعد" نصه ما 13:41 الدقيقة في الطائي خليل قال •

 النقطة نقاط، أربع في نجمله أن ونستطيع العراق، وتدمير لتقسيم الفعلي التنفيذ بدأ

 وفق تسير مليشاوية تجمعات إلى مهنية نظامية مؤسسة من الجيش تحويل األولى

 ذو بلد من العراق تحويل األخرى النقطة" القول وأضاف" الفارسية األيديولوجية

 ". الفقيه لوالية خاضع إيرانية، تبعية ذو ممزق بلد إلى دولية سيادة

 بزي عناصر بها يقوم بجثث وتمثيل وقتل تعذيب لعمليات لقطات خلفية على •

 من الثاني الجزء استهل الذي التقرير بدأ ، شيعية هتافات يطلقون وهم عسكري،

 نصه ما إحداها في جاء الخالصات، من جملة بترتيب 25:16 الدقيقة في الحلقة

 معناه السكوت كون حول تفسيرا منح المرجعيات بصمت مقرونا الحكومي الصمت"

 آخرين دفعت سلوكيات، من العناصر هذه يد على ويبدر بدر بما والقبول الرضى

 تأريخ صاحبة شخصيات وتقليد وانتحال التعذيب فنون في ليغالوا العقاب أمنوا منهم

 ". والتباهي االستعراض منها يقصد إجرامية وسيرة

 هذه الطائفية، المليشيات هذه" نصه ما 23 الدقيقة في الدليمي دري قال •

 ولقتل العراق شرفاء ولقتل السنة أهل لقتل وجاءت للحرب، جاءت المليشيات

 ما أو الشيعية بالمرجعيات يسمى ما أو الطائفية سيد أطلقها فتوى على بناء   األبرياء،

 ".األعلى بالمرجع يسمى

 الحقد من نابع اإلجرام هذا هل"  قائال 25:30 الدقيقة في المقدم سأل •

 اذبان حدث ما لتكرار ومحاولة االصالء، الشرفاء أهله وعلى العراق على الفارسي

 الحكم على استولى عندما األحواز بسنة الصفوي إسماعيل فعله وما الصفوية الدولة

 ". م1506 عام

 هم العراقيون" نصه ما 28 في الدليمي دري قال السؤال على جوابه ضمن •

 في سلطة لها ليست أمريكا حتى متكامل، كامل فارسي احتالل تحت واقعين اآلن

 ". الفرس سلطة أمام العراق

 نوري السابق الحكومة رئيس 29:35 الدقيقة في الدليمي دري وصف •

 ". المالكي الخبيث اللعين السيد" بعبارة المالكي،

 بما والحكومة البرلمان في السنة ممثلي 33 الدقيقة في الدليمي دري وصف •

 المليشيات هذه بها تقوم التي الجرائم لكل جديدة مشروعية أعطوا هؤالء" نصه

 أذناب إال هم ما السنة، ألهل ممثلون أنهم أنفسهم يدعون الذين هؤالء القذرة،



 

 ال للذنب، ذنب فهم إليران تتبع التي الطائفية الحكومة لهذه ذنب هم لألذناب،

 لهم هم ال هؤالء وراءهم، يمشي لمن وال انتخبهم لمن وال ألنفسهم ال حماية يملكون

 ". والسلب النهب من مزيدا إال

 

  09/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 ولماذا الوطني الحرس لقانون الحشد مليشيات رفض أسباب هي ما: األول المحور

 . عليه الموافقين من أكثر له المعارضون كان إذا طرحه تم

 بمنع الحشد مليشيات تعهد ظل في القانون هذا إقرار فرص ما: الثاني المحور

  تمريره؟

 / الضيوف

 . سياسي محلل/  طارق األمير عبد

 . سياسي ومحلل كاتب/  الكبيسي عمر. د

 ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات الشعبي، الحشد من قوات على

 ". الشعب لقتل آخر باب. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين يا لبيك"

 

  10/09/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 فهل األنبار، في أمريكي بري تدخل احتمال بشأن مؤكدة غير أنباء: األول المحور

  العسكري؟ التدخل بعدم وعده أوباما سيخلف



 

 ومسؤوال فيه وزيرا صار ثم العراق ضد حارب. العامري هادي: الثاني المحور

 . إيرانية بقيادة للحشد

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 . األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 هادي بدر منظمة عام أمين عن متحدثا 30:20 الدقيقة في الطائي خليل قال •

 يدعون الذي الحنيف، اإلسالمي الدين وفق يسير لن أيضا وهو" نصه ما العامري،

 وكأن باإلمام، وائتمر الفقيه بوالية ائتمر أنا يقول خطاباته وجميع دينية، أحزاب أنهم

 حقدية أيديولوجية وفق يسيرون قتلة هؤالء اإلسالمي، الدين يشرع الذي هو اإلمام

 وبالتالي العراق تدمير لغرض جاؤوا هؤالء غيرها، لديهم ليس تدميرية طائفية

 في التمدد استراتيجيتها ضمن من التي إليران تابع فضاء أو ضيعة إلى تحويله

 المجلس مع كان الذي العامري هادي هذا جاء ما اول نشاهد ولذلك المنطقة،

 الحرب في خسارتها عن إيران تعويض هو فعلوه شيء أول سابقا، اإلسالمي

 أهمية أو وطنية أو حرص لديهم ليس هؤالء واضح دليل وهذا اإليرانية، العراقية

 ". العراقي المجتمع وتفتيت تدمير لغرض فقط بل للعراق

 

  11/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 ميليشيا بثته مصور تسجيل في طائفية شعارات رفع مغزى ما: األول المحور

 . العراق؟ في أتراكا عماال اختطفت

 في الخطف ظاهرة تفشي عن العبادي حيدر حكومة مسؤولية مدى: الثاني المحور

 . الخصوص وجه على بغداد وفي العراق عموم

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د



 

 . سياسي ومحلل كاتب/  حسن سامي

 ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات الشعبي، الحشد من قوات على

 "الشعب لقتل آخر باب.. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين يا لبيك"

 حكومة تحميل يتم لماذا" نصه بما 27:25 الدقيقة في متسائال المقدم قال •

 في الجميع أليس المليشيات، هذه وانحرافات أعمال مسؤولية كل العبادي حيدر

 من وهو المالكي، نوري هو لها الروحي األب المليشيات هذه أن يعرف العراق

 كل العبادي حيدر حكومة تحميل يتم لماذا وبالتالي العراق، في وجودها رسخ

 ".  المليشيات ترتكبها التي المآسي

 ما 28:22 الدقيقة في الدليمي هالل قال المقدم، سؤال على جوابه ضمن •

 منظومة خارج يفكر الدعوة حزب من شخص هناك أن عاقل يصدق ال"  نصه

 حزب الدعوة حزب. الدعوة حزب عليه يسير الذي المنهج وخارج الدعوة، حزب

 بغداد، في والتفخيخ بالتفجير بدأ الذي وهو اآلن، ولحد تأسيسه منذ باإلجرام اشتهر

 ". للجميع معروف كما اإليرانية العراقية الحرب أسباب أحد وهو

 

  12/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  العراق؟ تقسيم األمريكية االستخبارات وكالة مدير توقع داللة ما: األول المحور

 المسؤولين من عدد صرح كما بالفعل البلد هذا تقسيم فرص هي ما: الثاني المحور

  األميركيين؟

 / الضيوف

 . عراقي وسياسي إعالمي/  العطية غسان. د

 . المستقبل ودراسات السياسية العلوم أستاذ/  الرمضاني مازن. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •



 

 

  13/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 ما العراق؟ في أتراك عمال خطف عملية وراء تقف التي الجهة من: األول المحور

  العملية؟ هذه خالل من توجيهها تريد التي الرسالة هي

  العراقية؟ التركية العالقات على الحادثة هذه تداعيات: الثاني المحور

 / الضيوف

 . تركي سياسي ومحلل كاتب/  گل زاهد محمد

 . سياسي ومحلل كاتب/  العبيدي كامل صالح

 األتراك، العمال خطف عملية عن المسؤول حول المقدم سؤال على ردا •

 الحكومة هي األول الطرف" قائال 7:25 الدقيقة في العبيدي كامل صالح أجاب

 ما بوجوب أفتت التي العراق في الدينية المرجعيات هي الثاني الطرف أما العراقية

 هذه استغلت ثم قانونية، صفة وإعطائه بتقنينه طالبت وثم الشعبي الحشد يسمى

 ". اليوم المليشيا هذه مثل تظهر حتى كبيرا استغالال الالفتة

 

  15/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 شحن طائرات بعبور العبادي حيدر حكومة سماح أبعاد هي ما: األول المحور

 في العراق مصلحة تكمن وأين. السوري للنظام أسلحة تحمل بأنها يعتقد روسية

 . دوليا المعزول األسد نظام لتزويد أجواءه تسخير

 بأمريكا العبادي حكومة عالقة على العراقية الخطوة تبعات هي ما: الثاني المحور

 . األوروبية الدول وبعض



 

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 .سياسي محلل/  محمد عدنان

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  16/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . بغداد في مخطوفا تركيا عامال 18 من اثنين عن اإلفراج مغزى ما: األول المحور

 الحاصل التدهور ظل في العراق في الصحي الملف يتجه أين إلى: الثاني المحور

  القطاع؟ هذا في

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الزبيدي وليد

 . سياسي ناشط/  الجنابي ياسين

 الحكومة معرفة الزبيدي وليد تأكيد بعد 14 الدقيقة في متسائال المقدم قال •

 تورط حقيقة األتراك المسؤولين عن غاب هل"  نصه ما الخاطفة، الجماعة بهوية

 ". الدبلوماسية؟ إطار في تندرج تصريحاتهم أن أم العراقية الحكومة

 

  18/09/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 ضد انتهاكات تمارس الحكومية القوات الحقوق، مرصد: األول المحور

 . المتظاهرين



 

 . ديموغرافي تغيير إحداث بهدف ديالى في مستمرة المليشيات جرائم: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 . العراق في الشعبي الحراك قادة أحد/  الدليمي دري

 كشف أن وبعد المرجعية دري، شيخ" قائال 17:20 الدقيقة في المقدم سأل •

 كانت كما الشعب لمصلحة وليس إيران ولمصلحة إيران بأمر تأتمر وأنها أمرها

 كيف حصل، الذي بعد يتقبلها وكيف الشعب عند موقفها سيكون كيف تدعي،

 ". تعلق؟

 تسمى ما هي العراق في الفساد أساس" قائال السؤال على الدليمي دري رد •

 المرجعية هذه الحكومة، لهذه شرعنت التي هي المرجعية هذه ألن لماذا؟ المرجعية

 هذه بنعم، الفاسد الدستور على يصوتوا أن العراقي للشعب وأفتت شرعنت التي هي

 وكان العراق في الحكم سدة يتولى عندما المالكي عنها يتحدث التي هي المرجعية

 وأضاف" حبيبنا أنت عني يقول كان السيستاني علي السيد األعلى المرجع يقول،

 منذ العراق في سفكت التي الدماء كل وزر يتحمل من وهي" 19 الدقيقة في القول

 ". اآلخرة قبل الدنيا في والعقوبة الوزر يتحملون الساعة، هذه وإلى االحتالل

 خصص والذي الحلقة، من الثاني الجزء استهل الذي التقرير في جاء •

 دورها أن ديالى شرطة تقول" نصه ما ،22 الدقيقة في ديالى محافظة في لألوضاع

 أهل من ومعظمهم السجون في زجهم يتم من على اإلشراف على يقتصر أصبح

 شرطة في لضابط والكالم باالعتقال، وال بالتحقيق ال التدخل لهم يحق وال السنة،

 المدينة مفاصل على يسيطرون باتوا اإليرانيون الضباط"  القول وأضاف" بعقوبة

 وينفذ. قياداتهم إخطار دون والشرطة الجيش ضباط ويعتقلون األوامر ويصدرون

 هذه وتقول. ديالى محافظة مجلس في مصادر عهدة كلها هذه االعتقاالت هللا حزب

 تدريب ومراكز للحشد تابعة ثكنات أصبحت وكنعان بهرز بلدات أن المصادر

 "  السنة بشباب مليئة ومعتقالتها إيرانيين ضباط بإشراف

 أكد بعقوبة من ضابط اليوم دري، شيخ“ قائال 26:20 الدقيقة في المقدم سأل •

 من كبيرة رموزا استهدفت والتي االغتيال عمليات جراء السنة من المدينة خلو

 ".  برأيكم؟ الخطوة هذه بعد ماذا دين، رجال وايضا وأكاديميين عشائر شيوخ



 

 كحالها ديالى محافظة"  قائال ٣٥:٢٥ الدقيقة في الدليمي دري أجاب •

 وحرقت أبيها بكرة عن وأبديت دمرت المحافظة هذه األخرى، السنية المحافظات

"  الدين صالح محافظة في جرى كما وسلبت ممتلكاتهم ونهبت وفجرت أهلها بيوت

 من إيراني مخطط تنفيذ عن عبارة العمل هذا"  27:45 الدقيقة في القول وأضاف

 أن أبيها بكرة عن يريدونها ديالى محافظة للعراق، حقيقي ديموغرافي تغيير أجل

 ألناس محافظة تكون أن يريدونها لكن عام بشكل للشيعة أقول ال محافظة، تكون

 عوائل من يريدون لها، وخادمين لها واذناب وتابعيها الحكومة لهذه موالين

 عسكري ممر تكون أن أجل من بها، وتستقر المحافظة هذه في تسكن أن المليشيات

 منه وتعبر المليشيات، منه وتعبر األسلحة منه تعبر ممر بغداد، وبين إيران بين آمن

 ".  اإليراني الثوري الحرس

 يقتلون العراقيون اآلن"  نصه ما 33:44 الدقيقة في الدليمي دري قال •

 ميادين وفي االعتصام ساحات في المتظاهرون صرخ وقد الدين، وباسم بالطائفية

 الدين باسم الجنوب، محافظات في وصرخوا بغداد، في التحرير ساحة في التظاهر

 التي وهي سرقتنا التي هي المرجعية بأن يقولون بعد، يقولون ماذا الحرامية، باگونة

 ".  الكبيرة المؤامرة هذه ضحية ونحن قتلتنا

 

  19/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

  الوقت؟ هذا في العراقيين هجرة لتجدد الحقيقية األسباب ما: األول المحور

  للعراقيين؟ الجديدة الهجرة موجات تخفيف أو وقف يمكن كيف: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل كاتب/  مكي لقاء. د

 .اإلنسان لحقوق العربية المنظمة مدير/  جميل محمد

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

  20/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 مليشيات انتهاكات يؤكد الذي ووتش رايتس هيومن تقرير أهمية ما: األول المحور

 . العراق في الحشد

 هذه في مباشر بشكل والجيش األمن قوات تورط مدى ما: الثاني المحور

  االنتهاكات؟

 / الضيوف

 . سياسي محلل/  الخطاب فارس. د

 . إعالمي/  المحمود أحمد

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  22/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

 ووتش، رايتس هيومن ل الحاد العبادي حيدر حكومة انتقاد تفسير ما: األول المحور

 الحشد؟ مليشيات النتهاكات توثيقها بعد

  بالصواريخ؟ بغداد مطار في أميركية قاعدة قصف داللة ما: الثاني المحور

 / الضيوف

 وعسكري أمني خبير/  الشيخلي زياد

  سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

  23/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  العراق؟ جنوبي في السياسية األحزاب بين الصراع مأالت ما: األول المحور

  الدولة؟ العراق على المتواصل االقتصادي التدهور تداعيات ما: الثاني المحور

 / الضيوف

  سياسي ومحلل كاتب/  البصري داوود

  سياسي ناشط/  الجنابي ياسين

 .الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

  24/09/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 الغربة مرارة يكابدون وهم األضحى عيد يستقبلون العراقيون: األول المحور

 . والتهجير والنزوح

 . المأساوي حالهم يغير بعيد يحلمون العراق في والنازحون الفقراء: الثاني المحور

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 . العراق في الشعبي الحراك قادة أحد/  الدليمي دري

 على الثاني للعام يمر األضحى عيد" نصه ما 1 الدقيقة في المقدم قال •

 بعد مناطقهم إلى عودتهم لقرب تفاؤل بوادر أي غير من العراق في النازحين

 محلي إجماع وسط المنتفضة المحافظات أهالي استهدفت التي العسكرية العمليات

 ". النازحين لملف والعبادي المالكي حكومتي إهمال على ودولي



 

 بأمر تأتمر التي الحكومة هذه" نصه ما 17:20 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 يسهل لكي البداية من أعداء   السنة أهل من اتخذت اإليرانية، المراجع وبأمر إيران

 ". العراق شيعة من الجنوب عرب جانب قضم إيران على

 ما العراقيين، السياسيين عن متحدثا 36:40 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 رقاب على يسلطوهم لكي العالم مزابل من بهم أتوا لصوص مجموعة هم" نصه

 األحزاب هذه من الخارج من أتونا الذين كل بأسماء جردا خذوا العراقيين،

 سنة، 12 بعد أموالهم وأحصوا العراق، إلى أتت التي النجسة القذرة، والمسميات

 ويأخذ بريطانيا، في سوكويرتي السوشيال على يعتاش كان الذي وامالكهم،

 يمتلك اآلن البريطاني، الشعب لفقراء تعطى التي االجتماعية والمعونة المساعدات

 كان محل سرقة من لندن في باوند آالف بثمانية مدين كان الذي ومنهم مليارات،

 ". دوالر مليون الخمسة هي ما يقول اآلن فيه، يعمل

 

  26/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 ببلوغ الخضراء المنطقة حكومة خارجية وزير اعتراف أبعاد ما: األول المحور

 . الفقر؟ حالة العراق

 إلى المدينة تحول عن دولي حديث بعد بيجي في القتال مستقبل ما: الثاني المحور

 . العبادي؟ حيدر حكومة وجه في شديدة عقبة

 /  الضيوف

 . لندن في السومري المركز مدير/  الخطاب فارس. د

 . سياسي محلل/  الجنابي ياسين

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 إبراهيم الخارجية وزير عن متحدثا 12:33 الدقيقة في الجنابي ياسين قال •

 ". هذا للخارجية وزير يسمى أن جريمة" نصه ما الجعفري،



 

 وتعاملها العراقية الحكومة عن متحدثا 15:20 الدقيقة في الخطاب فارس قال •

 الفاسدة الطغمة هذه من للخالص باألمل متشبثون الناس" نصه ما المالية، األزمة مع

 وغير أمريكية غربية بإرادة وجاءت الزمن من بغفلة القدر، من بغفلة أتت التي

 ". المنطقة هذه في الشر مصدر إيران من بدعم توضع أن أجل من أمريكية

 

  29/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

 سوريا في واألمريكي الروسي الوجود في السر كلمة الغاز هل: األول المحور

 . والعراق

  عليه؟ أم العراق مع. اإليراني الروسي التحالف: الثاني المحور

 / الضيوف

  سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

  االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

 وحكومة العراقية الحكومة عن متحدثا 16:50 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 العراقية بالحكومة تسمى ما أو العراقية الحكومة تشكيلة" نصه ما المحلية، األنبار

 محلية حكومة سمي من كل أن يعتقدون السرقة، على المؤتلفة العصابات لجنة هذه

 غزا الذي األمريكي للمحتل أعراضها باعت الصحوات. يشاء ما يفعل أن له يحق

. األمريكي المحتل عن للدفاع أنفسهم جندوا وهم األفاعيل، وفعل العراق أرض

 ". ذلك؟ دون ما يفعل أن والعميل الخائن على أيؤخذ

 ما إذا حول المقدم سؤال على ردا 36:55 الدقيقة في السامرائي نزار قال •

 الحرب فعال الهدف كان لو" للتحالف الحقيقي الهدف هو اإلرهاب على الحرب كان

 الحال هو كما إرهابي كيان اإلرهاب على بالحرب ينهض فلن اإلرهاب، على

 اإلرهابية الحركات دعم من عدد أكبر إيران نظام باسمه سجل الذي إليران بالنسبة

 ". العالم في

 



 

  30/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 إلى العودة ديالى من النازحة العائالت مئات رفض أسباب هي ما: األول المحور

  مناطقهم؟

  ذلك؟ عن المسؤول ومن العراق؟ في الجرائم تفشي داللة هي ما: الثاني المحور

 / الضيوف

 . األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 . سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

 ما ،2:53 الدقيقة في الحلقة من األول للجزء قدم الذي التقرير بداية في جاء •

 بدر مليشيا زعيم ألقاها جملة آخر هذه كانت سنية، ديالى محافظة أن انسوا" نصه

 اجتماع ختام في الجبوري سليم النواب مجلس رئيس مسامع على العامري هادي

 وهذا" القول وأضاف" ديالى محافظة في السنة النازحين أزمة ليحال الرجلين ضم

 ضمنها من مناطقهم، إلى عودتهم تمنع تعجيزية بأنها وصفة شروط وضع بسبب

 ". النازحين بعض قال كما الجعفري المذهب واعتناق الجزية دفع مثال

 في مناطقهم إلى العودة النازحين رفض سبب حول المقدم سؤال على ردا •

 الذي الموضوع" قائال 7:15 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد أجاب ديالى، محافظة

 إلى لتعرضه العراق كل منه يعاني جدا وكبير شائك ملف هو اليوم فيه نتحدث

 التي المناطق هذه إفراغ وينفذ العراق، في إيران عليه تشرف كامل منظم برنامج

 لغايات سكانها من المناطق هذه إفراغ ساحقة، وبأغلبية بعينه معين مكون يسكنها

 في إيران إلى وسفروا هجروا الذين اإليرانيين لتوطين إليران، معروفة وأهداف

 ".سابق وقت

 التي المخاوف عن حديثه سياق وفي 13:25 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 والقتل الخطف" نصه ما ديالى، محافظة في مناطقهم إلى العودة من النازحين تمنع

 محافظة أن نفهم أن البد ألنه األعراض، انتهاك من الخوف وكذلك واالغتياالت

 العراق البن حكمها ومقاليد أمنها وسلم هويتنا، ديالى أن قال من ضيعها التي ديالى



 

 هادي وهو إيران مع العراقيين قاتل الذي اللقيط هذا وهو يصفه، هو كما البار

 ". بدر وفيلق العامري

 حسن قال عندما اليوم" نصه ما ،19:40 الدقيقة في الجبوري الجبار عبد قال •

 في اإليرانية الديمقراطية نشرنا بأننا المتحدة، األمم في إيران رئيس روحاني

 عاصمة بغداد من تجعل أن تريد إيران أن هذا يعني هذا، يعني ماذا العراق،

 روحاني حسن المتحدة األمم منبر على من أطلقها التي الفارسية اإلمبراطورية

 الديموغرافية الطبيعة تغير أن تريد وواضح، منظم برنامج هناك إذن أمس،

 قضاء من تبتدئ المناطق هذه أن وعرفنا جدا، كبيرة مناطق في إليران المحاددة

 الحدودي الخط وهذا والسعدية المقدادية مدينة إلى ونزوال وسامراء ويثرب الدجيل

 وهذا بغداد، وقلب بغداد حزام إلى وصوال إيران، حدود إلى والمحاذي جدا الواضح

 وصالح إيران لصالح العراق ديموغرافية لتغيير طهران لحكام المرسوم المخطط

 التواجد يرفضون الذين المواطنين كل لطرد حثيثا يوميا تعمل التي المليشيات

 من الجنوب، في الشيعة أهلنا من بالحشد وااللتحاق المليشيات ويرفضون اإليراني

 ". أخرى أماكن إلى يهجر' بيته من يطرد أيضا الشعبي للحشد التطوع يرفض

 ومرج هرج" نصه ما الحلقة من الثاني للجزء قدم الذي التقرير في جاء •

 عقائدي وبدعم المجتمع عسكرة نحو الحكومية التوجهات بها تسببت عارمة وفوضى

 وصفها والتي القتالية العناصر ضخ تأمين آليات تبنت التي النجف، مرجعيات من

 للحكم السياسية بالتجربة سمي ما عن للدفاع المرتزقة، من فصائل بأنها مراقبون

 أن بعد السيطرة نطاق عن خرج اجتماعي، بنيوي وتفسخ خلل. العراق في الديني

 يالمس ما لكل جانبا والركن االهتمام في القتالي الجهد بأولوية دين رجال أفتى

 ".  والمجتمع للمواطن الحياة استمرار وضروريات اهتمامات

 أسباب حول المقدم سؤال على ردا 30:25 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 هؤالء السالح، أعطوا الذين المليشيات تجميع أن اوال"  نصه ما الجرائم، تفشي

 جرى هؤالء مخدرات، مدمنين سراق اجتماعيا، منبوذين أشخاص كانوا كلهم

 الجريمة خفت الجنوب مناطق في حتى ولذلك الشعبي، الحشد عنوان تحت تجميعهم

 ".المخدرات مدمنين هؤالء تطوع عندما

 عندما المهدي عبد عادل" نصه ما 37:30 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 ". الزوية مصرف على بالسطو ميلشياته أمر وزيرا كان



 

 العراق في الجريمة ازدياد مفسرا 38:42 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 المعممين بعض قبل من المليشيات هذه لبعض موجودة فتوى هناك الثانية القضية"

 عمليات هكذا وإشاعات السرقة أن على تنص الفتوى هذه العراق، وداخل إيران في

 ممنهج عمل سياق في تأتي الفتوى هذه وبالتالي المهدي، ظهور شأنها من إجرامية،

 ". اعتباطيا وليس

 

  04/10/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 المالية المخصصات إيقاف أو توقف وضع يمكن سياق أي في: األول المحور

 .  العراقية؟ للسجون

 في الثروات بضياع المتسببين بمحاسبة العبادي تهديد أبعاد ما: الثاني المحور

 . السابقة؟ الحكومات

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 . اإلنسان حقوق مجال في ناشط/  الدراجي محمد. د

 تخصيصات خفض على تعليقا 8:20 الدقيقة في الدراجي محمد قال •

 هي االجراءات هذه اتخاذ إلى الحكومة تدفع التي األسباب" نصه ما السجون،

 ". اقتصادية وليست طائفية أسباب

 بشأن الحكومة إجراءات عن متحدثا 12:46 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 المليشيات وهذه المليشيات، إلى السجون قيادات سلموا اوال" نصه ما السجون،

 نكون خلي المساجين. المساجين ضد توجهاتها ومعروفة انتماءاتها معروفة

 الشيعة من الجنوب، أهل من االنتفاضة بعد من كبيرة نسبة هناك نعم صريحين،

 ولكن السجون إلى يودع اإليراني المشروع يرفض عربي وكل السجون، أودعوا

 السنة المساجين هم الكون، في التعذيب أصناف كل عليهم يطبق التي األكبر النسبة



 

 السجون سواء العراق، في السجون نسبة من% 95 إلى% 90 تقريبا يشكلون الذين

 ". والعلنية السرية

 المعتقلين قضايا حسم في الحكومة تأخر أسباب حول المقدم سؤال على ردا •

 نصه ما ،18:45 الدقيقة في الدليمي هالل قال عددهم، خفض إلى بالتبعية يؤدي بما

 العقل وينعدم العدل ينعدم عندما العراق، في عدل اسمه شيء هناك ليس أوال"

 على الحقد هذا الحكومة، وهذه األحزاب هذه يسوق الذي هو والحقد الحقد، ويسود

 العراق في عربي كل اآلن عربي، كل وعلى العراق، في السنة أهل من المكون هذا

 السجن مصيره هذا إيراني، غير أو إيراني كان سواء األجنبي الوجود يرفض

 هذه الحكومة، هذه بأيدي ليس هؤالء اعتقال وبالتالي ويعتقل، إرهابي ومصيره

 النجف ولمرجعيات خامنئي لعلي التابعة للمليشيات وأسيرة إيران بيد أسيرة الحكومة

 ".  وغيرها

 

  07/10/2015 المساء حوار

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  العبادي؟ حيدر إقالة في الوطني التحالف تفكير أسباب ما: األول المحور

 حيدر إلقالة الوطني التحالف مداوالت عن الكشف تداعيات ما: الثاني المحور

  العبادي؟

 /  الضيوف

 . سياسي محلل/  الحسين عبد كاظم. د

 . سياسي ومحلل باحث/  العبيدي كامل صالح

 تعبير مستخدما ،9:40 الدقيقة في الوطني التحالف الحسين عبد كاظم وصف •

 ". الصفوي االئتالف"

 عن العامري هادي تصريحات حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 الوطني، التحالف من رسالة كانت إذا وعما الوزراء، رئيس أمام المتاحة الخيارات

 يسمى ما تأسيس عملية بدأت عندما" نصه ما ،١٥ الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال



 

 أن على تكهنات هناك بدأت معروف، كما صفوي طائفي حشد وهو الشعبي بالحشد

 في األمور زمام سيمتلك الذي وهو مستقبال، العراق سيقود الذي هو الحشد هذا

 ". العراق في القائم االحتالل حكم موضوع

 أطراف بين المهاترات هذه" السياق نفس وفي 16 الدقيقة في القول وأضاف  •

 وينفذ إليران، تابع طائفي صفوي إتالف هو اللي الوطني، باالئتالف يسمى ما

 ". قديمة وإنما جديدة ليست مهاترات هي العراق في إيران إلرادة

 التحالف داخل في انشقاقات وجود احتمال حول المقدم سؤال على ردا •

 عراقي مواطن أي" قائال 26:35 الدقيقة في الحسين عبد كاظم أجاب الوطني،

 هو ألنه االئتالف هذا يتمزق أن يتمنى لالحتالل مقاوم السياسية للعملية معارض

 يمثل يزال وال وجوده، وكرس اإليراني االحتالل وجلب ودمر العراق خان ائتالف

 ". العراقي للجسد طاعنة غرسة

 المقترح الشخصية عن متحدثا 27:40 الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال •

 شخص البديل أن تقول ظهرت التي األخبار" نصه ما العبادي، حيدر مكان احاللها

 العراق، واحتالل للعراق الخيانة عملية أركان واحد عميل بكونه معروف فاسد،

 العراق، في الفساد لعملية أسست التي األساسية األطراف أحد كان شخص وهو

 عماد أن أو الخرسان، عماد من فسادا أقل العبادي هل العبادي، ابدال يريدون فلماذا

 إعمار بعملية يسمى ما يدير كان عندما الفساد لعملية أسس الذي هو الخرسان

 االحتالل أيام في الدوالرات مليارات لسرقة بريمر مع استخدمها والتي العراق،

 ".  األولى

 التي العبادي إصالحات على معلقا 35:20 الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال •

 معنى ذي غير إصالحات"  نصه ما المالكي، نوري الجمهورية رئيس نائب طالت

 من كشخص حضوره وفي السياسية العملية في المالكي نوري موقع على تؤثر وال

 ".  اإليراني المشروع خدم ومن إيران عبيد

 

  09/10/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان



 

 إلى هاجروا عراقي ألف 50 من أكثر أن تؤكد بوست واشنطن: األول المحور

 . الماضية الثالثة األشهر في أوروبا

 بدء منذ بلدهم مغادرة إلى اضطروا العراق أطباء من% 70: الثاني المحور

 . والتهديد لالبتزاز تعرضهم بعد االحتالل

 / الضيوف

 . سياسي ومحلل طبيب/  الكبيسي عمر. د

 . اإلنسان حقوق في ناشطة/  العاني فاطمة. د

 عبد الشيخ السيستاني، السيد لمعتمد لقطات بين جمع بفاصله الحلقة استهلت •

 لقطات وبين الهجرة، عدم الشباب مناشدا الجمعة خطبة يلقي وهو الكربالئي المهدي

 من الهروب" بعبارة تختم بالهجرة، أقرانهم ناصحين يتحدثون مهاجرين لشباب

 ". الشباب خيارات هي جحيمكم،

 

  10/10/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 . كردستان إقليم في التظاهرات النطالق الحقيقية األسباب ما: األول المحور

 كردستان في التظاهرات الستمرار المحتملة السياسية التداعيات ما: الثاني المحور

 . العراق

 / الضيوف

 . االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

 . عراقي أكاديمي/  الجبوري الدين عماد. د

 . الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 



 

  11/10/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  قريبا؟ روسي بتدخل الترحيب العبادي حكومة اعتزام مغزى ما: األول المحور

 في الحكومية القوات على للمسلحين المتزايدة الهجمات تفسير ما: الثاني المحور

 . األنبار؟

 / الضيوف

  وعسكري أمني خبير/  الحسني أحمد

  ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 الفلوجة، يقصف كان من" نصه ما ،11:35 الدقيقة في الحسني أحمد قال •

 الطائرات أليست المتفجرة البراميل يرمي كان من. اإليرانية الطائرات أليست

 ".اإليرانيين والطيارين اإليرانية

 الحكومة داخل سياسية خالفات حدوث احتماالت حول المقدم سؤال على ردا •

 ما ،15:10 الدقيقة في الدليمي هالل قال المفترض، الروسي التدخل بسبب العراقية

 عمالء، لدينا يوجد الخضراء، المنطقة في حقيقة قوى لدينا توجد ال نحن"  نصه

 المتحدة الواليات مع ابتداء العراق خانوا عندما نقطة على اساسا متفقون والعمالء

 الوجود هذا تحقق أخرى دولة أي باتجاه يخونوا أن شك أدنى لديهم ليس األمريكية،

 ال هم خالف، موضوع مو حقيقة هو إذن. الخضراء المنطقة في لهم الخياني

 قبل من يؤمرون وعندما للمشروع، تنفيذ أدوات هم الخالف، على القدرة يملكون

 ". أريحية بكل ينفذون هم أمريكا، قبل من أو إيران،

 الجيش" بعبارة العراقي الجيش ،22:30 الدقيقة في الدليمي هالل وصف •

 ". اللملوم الدمج،

 

  14/09/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم



 

 / العنوان

 في العربية القرى على اليزيدية المليشيات هجمات من الهدف ما: األول المحور

  وراءها؟ يقف ومن الموصل؟

 السنة العرب بحق اليزيدية االنتهاكات وقف مسؤولية تقع من على: الثاني المحور

  سنجار؟ جبل في

 / الضيوف

  سياسي ومحلل باحث/  الجبوري الجبار عبد

  االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د

 نسبت التي التجاوزات على معلقا ،8 الدقيقة في السامرائي نزار قال •

 أدته الذي الفيلم حصل كيف نعرف نحن" نصه ما سنجار، في اليزيدية للمليشيات

 منطقة احتل اإلسالمية الدولة تنظيم بأن قيل عندما الحالي، النواب مجلس عضو

 ضجة أثار فيلم بتأدية قامت كثيرة، انتهاكات بممارسة قيل ما على وقام، سنجار

 عمليات من يجري ما كل أمام لدمهم قيمة ال العرب كأن الشديد لألسف ولكن دولية

. القسوة بمنتهى للعرب تتعرض األخرى األقليات أن حين في لهم، استهداف

 فيلمية تلفيقات مجرد جرى ما أن أو حق على كانوا سواء للعرب توجه اإلدانات

 ".لهم معادية قوى تنفذها

 ما على الفعل ردود بين للمقارنة 16:30 الدقيقة في السامرائي نزار عاد •

 انتهاكات على الفعل ردود وبين سنجار، في االيزيديين ضد داعش تنظيم ارتكبه

 هؤالء" نصه ما قال حيث المنطقة، في والسورية العراقية الكردية المليشيات

 من فعل ردود دون من التطهير هذا يمارسون وبدأوا العرب هؤالء استضعفوا

 فيان تمثيلي مشهد في بكت حين يقعدها ولم الدنيا أقام الذي العالمي، العام الرأي

 ذاك حين حصل ما أن الرغم على الشكل، بهذا وصورت النواب مجلس أمام دخيل،

 اآلن يجري ما لكن عشرات، بضعة يتجاوز لم أزيدية، عناصر بحق تجاوزات من

 يتحرك أن دون مناطقهم، من ويستبعدون يضطهدون الذين األفراد بآالف يستهدف

 ". العالمي العام الرأي قبل من واستضعفوا استهدفوا الشديد لألسف العرب ألن العالم

 ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات مع الشعبي، الحشد من قوات على



 

 لقتل آخر باب. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين يا لبيك" هتاف

 "الشعب

 السلطة أن أقول أن يمكن" نصه ما ،24:35 الدقيقة في السامرائي نزار قال  •

 ممارسة في اليزيدية مليشيا عناصر دعم في واضحة مساهمة مساهمة الكردية

 التي العشائر. العرقي التطهير كلمة على أصر زلت وما العرقي، التطهير

 تتأكد ألم اليزيدية، العناصر بعض قبل من بناتها أعراض وانتهكت ونكل اضطهدت

 العشائر هذه ذنب ما ثم. األنباء وكاالت تناقلتها التي األخبار خالل من الحقائق هذه

 العشائر، هذه من أحد عناصره بين من يكن لم الذي اإلسالمية، الدولة تنظيم كان إذا

 كانت وإن اإلسالمية، الدولة تنظيم عناصر أخطاء ثمن تدفع أن العشائر هذه ذنب ما

 ".  دخيل فيان مسرحية عبر ضخمت قد األخطاء تلك

 

  15/09/2015 المساء حوار برنامج

  أكرم سمير/  المقدم

 / العنوان

 استعادة قرب مجددا تعلن العراق في المشتركة العمليات قيادة: األول المحور

 . تفند عسكرية ومصادر بيجي على السيطرة

 يدفع العراق على والروس األمريكان بين النفوذ سباق... محللون: الثاني المحور

 . ثانية فيتنامية هاوية إلى االثنين

 / الضيوف

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

  سياسي محلل/  الجنابي ياسين

 ناسفة عبوة تفجير عملية مشهد يدمج بفاصل الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 هتاف المشيعون فيها يردد قتالها، لجنازات لقطات مع الشعبي الحشد من قوات على

 "الشعب لقتل آخر باب. الطائفي الحشد"  عبارة ختامه في يظهر ،"حسين يا لبيك"



 

 الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 تنظيم مسلحي وصف واصل كما" الجيش مليشيا الطائفية، السلطة المليشياوية،

 . اإلرهابي التنظيم مع لهم صلة أية إلى اإلشارة بدون" المسلحين" ب داعش

 

  22/10/2015 برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 الطيران بدعم القتال في حاضرا كان سليماني بيجي، معركة في: األول المحور

 . األمريكي

 تؤكد المتحدة واألمم عاجلة لمساعدات بحاجة عراقي ماليين 9 نحو: الثاني المحور

 . النازحين على األقسى هو القادم الشتاء أن

 / الضيوف

  ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

  الدولي القانون أستاذ/  شندب طارق. د

 والحشد الجيش قوات دوافع عن متحدثا 10:15 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 كافيا، عسكريا تدريبا مدربة غير معظمها أتت التي الحشود هذه" نصه ما للقتال،

 الضغينة وعقيدة الحقد بعقيدة أتت بل البلد، هذا عن حقيقة دفاع بعقيدة مسلحة وغير

 من تبقى ما لسرقة المليشيات استعدت أيام قبل تعلمون وكما والنهب، السلب وعقيدة

 باألساس هي الخطة حقيقة" القول وأضاف" عصابات هناك أنه بحجة بيجي مصفى

 البنى وتدمير المناطق هذه من انتقام عملية هي واإليرانيون األمريكان أعدها عندما

 في حصل ما والدليل تحرير هناك وليس فيها، الموارد كل واستنزاف التحتية

 ". تكريت

 سليماني قاسم تصريحات على معلقا 23:20 الدقيقة في شندب طارق قال •

 يمر الوقائع وعبر تلك طريق" نصه ما حلب، عبر يمر الموصل إلى الطريق بأن

 األصيل، العربي المكون وهو العربية، المنطقة أبناء من واحد مكون ذبح عبر

 وتؤمن بالعروبة تؤمن التي األخرى المكونات من يدعمهم ومن بالذات السني



 

 في سليماني قاسم وغير سليماني قاسم يمارسه الذي اإلرهاب اآلن. الحقيقي باإلسالم

 هي اإلسالمية، الدولة تنظيم يسمى ما مع معاركه في أو الداخلية العراق معارك

 وغير داعش من غيره مع المالكي نوري تآمر كيف يعرف الكل يعني حيل، مجرد

 ". الموصل وسلمها داعش

 

  23/10/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 جرائم وترتكب بغداد في األمني الملف على تسيطر المليشيات: األول المحور

 . أبنائها بحق وحشية

 المحافظات من النازحين تجاه الحكومية والقوات الحشد من انتهاكات: الثاني المحور

 . الغربية

 / الضيوف

  سياسي محلل/  الصقر إياد. د

  سياسي محلل/  الجنابي ياسين

 نازحي لحشود بلقطات 24:30 الدقيقة في الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 المعاملة لسوء بعضهم يتعرض بينما بزيبز، جسر معبر عند العالقين الرمادي مدينة

 جيش يفعله ال.. واهانتهم النازحين ضرب" بعبارة تختتم الجنود، من عدد أيدي على

 ". وطني

 من النازحين أوضاع على معلقا 28:40 الدقيقة في الجنابي ياسين قال •

 ما ادعى، كما مناطقهم إلى العودة من منعهم بعد الدين، وصالح ديالى محافظتي

 تشريد السنة، أهل لتشريد وطهران قم ماللي من تأتي ممنهجة أمور هنالك" نصه

 هؤالء. العراق خارج يهاجر ولكي حائر، اإلنسان يبقى لكي المناطق هذه أهل

 بأبناء يدفعون هؤالء الذي بالوقت العراق، سيمتلكون األمر بهذا أنه يتصورون

 هم والحكومة المليشيات قادة وأوالدهم، وهم حساب بال الزؤام، الموت إلى الشيعة

 وفي والدنمارك والسويد وكندا لندن في الكسول كميل دعاء يترنمون وأوالدهم



 

 الذرة، عالم دماغ من وأقدس وأهم أشرف العمامة عندهم وأصبحت. الغبراء المنطقة

 أهل فيما لألسف، الحسين تراث على الحراس هم واالميين الجهلة أصبح ولذلك

 ". وأوغاد كفرة هم والتجربة الوعي

 الحشد قوات صفوف بين سنة وجود عدم حول المقدم سؤال على ردا •

 في تحدث الجنابي ياسين ضيفك" قائال 20:32 الدقيقة في الصقر إياد أجاب الشعبي،

 وكأنما السنة، أبناء ضد كلها اإلجرامية األعمال هذه أو التوجيهات هذه أن موضوع

 والموساد أمريكا من اسيادهم من تصدر هي حقيقة التعليمات، هذه تصدر إيران أن

 الحثالة، هؤالء إلى ذهب من طبق على العراق سلموا الذين واألمريكان الصهيوني،

 السنة، على الهجمة" القول وأضاف" اإلصرار سبق مع مجرمين يعرفوهم وهؤالء

 في وأيضا السنة، على العراق في الهجمة ، السنة على سوريامن في الهجمة

 هذا وكل وأكثر، أكثر إيران تتوغل حتى السنة أبناء كل إلضعاف العربية المنطقة

 التي الفتوى طائفي، حشد فهو الحشد هذا أما. وأمريكا إسرائيل مصلحة في يصب

 السنة أبناء. اإلصرار سبق مع صفوية إيرانية شيعية فتوى هي الحشد هذا أصدرت

 كل حشدت الفارسية الصفوية الشيعية المرجعية لكن الشيعة أبناء من بالضد ليسوا

 ". داعشيون كلهم وهؤالء اعدائكم، هؤالء أن بمعلومات وعبأتهم الشيعة أبناء

 

  24/10/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 عبر كان أينما األمريكي الوجود بضرب يتوعد المهندس مهدي أبو: األول المحور

 . الحشد مليشيات

 المجتمع يهدد الحكومي الجيش حساب على المليشيات تسلح سباق: الثاني المحور

 . العراقي

 / الضيوف

  سياسي محلل/  الحسين عبد كاظم. د

  االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د



 

 باستهداف المهندس مهدي أبو تهديدات حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال العراق، إلى عودتها حال في األمريكية القوات

. 1991 عام في والخيانة الغدر صفحة في حصل ما أذكر أن أريد" نصه ما ،10

 العامري وكان إيران، وأعوان إيران شنتها التي اإلعالمية بالهجمة أذكر أن أريد

 عندما عنهم تخلت قد بأنها أمريكا واتهموا لآلخرين، إضافة فيها أطراف والمهندس

 اولح الذي اإليراني الدور دحر من حينها، في الباسل العراقي الجيش استطاع

 ". حينها في العراقية الدولة إسقاط

 بعبارة الشعبي الحشد قوات ،16 الدقيقة في الحسين عبد كاظم وصف •

 ". الصفوي الشعبي الحشد"

 بعبارة الوطني التحالف 17:45 الدقيقة في الحسين عبد كاظم وصف •

 ". الصفوي االئتالف"

 ألي النهائية المحصلة" نصه ما ،24:35 الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال •

 الثوري والحرس المليشيات إليها، ينتهي أن عاقل وألي سياسي محلل وألي مراقب

 يكرسوا لكي العراق، في اآلن القائم الوضع من يستفيدون أن يحاولون اإليراني،

 ". الصفوي الفارسي االحتالل

 السامرائي نزار كالم على معلقا 32:25 الدقيقة في الحسين عبد كاظم قال •

 الثوري للحرس مشابهة قوة إلى الشعبي الحشد تحويل في إيران رغبة حول

 القائمة العراقية الحكومة ألن اإليرانية، للتجربة تكرار هي نعم" نصه ما اإليراني،

 نغالط ال أن يجب نحن. إيرانية حكومة هي اليوم إلى االحتالل يوم من العراق في

 جزء هم هؤالء عراقي، المالكي وأن عراقي العبادي أن القول لنصدق كثيرا أنفسنا

 ".بالعراق تتحكم التي الفارسية اليد من وجزء الفارسية، الهوية من

 

  25/10/2015 المساء حوار برنامج

  عصام محمد/  المقدم

 / العنوان

 ما مقابل قيمته ما العراق تدمير عن سنة 12 بعد بلير توني اعتذار: األول المحور

  الحرب؟ به تسببت



 

 لمساعدته ضخمة بفوائد قرضا العراق يمنح قد الدولي النقد صندوق: الثاني المحور

 . المالية أزمته تجاوز على

 / الضيوف

  سياسي ناشط/  السعيدي لطيف

  عراقي إعالمي/  الخطاب فارس. د

 عام العراق غزو أسباب عن متحدثا 15:45 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 ضد معركة هناك يدركها، أن الجميع على يجب التي الحقيقة" نصه ما ،2003

 بيد كان الذي الحكم انتزاع حقيقة هذه السني، المكون وضد العرب العراقيين

. القدم منذ سنة، ألف من ألكثر استمر والتي العراقي، الشعب من األصلية الشريحة

 لم بانتخابات، يأخذوه لم السيف، بقوة الناس هؤالء من الحكم يؤخذ أساس أي فعلى

 العراقي، الشعب من الحكم يأخذوا لم اآلن هم يأخذوه يقدروا ولن بحرية، يأخذوه

 ". إيران إلى واعطوه األمريكية بالطريقة الحكم شالوا

 الدولي النقد صندوق منح على تعليقا 29 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 الجالية أبناء تريد الدولية واإلرادة األمريكية اإلرادة" نصه ما للعراق، قرضا

 ". علينا تثبيتهم يردون الحكم، في يستمرون أن العراق في الفارسية

 تسديد العراق إمكانية عدم عن متحدثا 29:50 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 المريدين إلى تدفع إيران كثار، اللصوص كثار، الحرامية ألن" نصه ما قروض، أية

 على تعتمد كلها وهذه األخرى الدول في التشيع مسألة وإلى الغربية، الدول في

 ". العراقي الشعب أموال

 

  27/10/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/    المقدم

 / العنوان

 . الموظفين رواتب وتسرق وجرائمها أنشطتها من تصعد العصابات: األول المحور

 . الحياة أسباب وانعدام والمليشيات الجيش من يومي قصف: الثاني المحور



 

 / الضيوف

  العراقية األخبار وكالة مدير/  الكريم عبد سرمد

  األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 الشعبي الحشد فصائل صراحة اتهم بتقرير الحلقة من األول الجزء استهل •

 مصادر شحة أن بعد بغداد في الموظفين رواتب تسليب عمليات خلف يقف من بأنها

 . المالية األزمة نتيجة تمويلها

 ،7:17 الدقيقة في قال حين التقرير في جاء ما على الكريم عبد سرمد أثنى •

 مسألة هذه بالحقيقة الحشد، عصابات ترتكبها جرائم من اليوم يجري ما" نصه ما

 إفالس هنالك األولى الخلفية خلفيات، عدة ولها الظروف، هذه في تجري جدا طبيعية

 داخل إيران وعمالء إيران به قامت الذي المنظم النهب نتيجة الدولة خزينة في كامل

 وهي األخرى الخلفية" القول وأضاف" للعراق المباشر اإليراني واالحتالل العراق

 االحتالل حكومة العبادي، حكومة من عليها وموافق متبعة سياسة هي جدا، مهمة

 بغداد في الساكن المواطن لدى والخوف الهلع إثارة هو السياسة هذه السادسة،

 ". الحكومة منهاج من جزء بغداد، حول والمناطق

 يسيطر من حول المقدم سؤال على معلقا 10 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 في المليشيات على يسيطر من إن" نصه ما ، العراق في اإلجرام مافيات على

 من بغداد في يجري ما ولذلك الحكومة هي المافيات تعدت التي هذه العراق،

 هؤالء أن ذلك على والدليل بها، تقوم حكومية مليشيات هي ونهب، سلب عمليات

 فسادا، بغداد في يعيثون ممن جلهم أو كلهم الحشد مؤسسة إلى انتموا الذين األفراد

 ووجهاء قادة مع نحن نتواصل وبالتالي العراق، جنوب مناطق في سراق كانوا

 من يسرقون لدينا، مشهورين سراق كانوا انتموا الذين هؤالء كل قالوا عشائر

 لمليشيات األولى للوهلة هؤالء انتمى عندما خفت السرقة جريمة وبالتالي منازلنا

 ".الحشد

 في اليوم واالستغراب الضحك يثير ما" قائال 18:35 الدقيقة في المقدم سأل •

 أثار جديد رواتب سلم أوجدت والحكومة الميزانية في كبير عجز يوجد العراق

 أن العراق، في الجديد الرواتب سلم أن يبدو ما على لكن كبير، بشكل المواطن سخط

 بأن أخضر ضوء هناك تريد، ما وإعطاء تريد ما باستقطاع فقط ليس الحكومة تقوم

 ". الموظف إلى شيء يصل ال بحيث النهار، وضح في المليشيات تسرقه



 

 اآلن" نصه ما إيران، عن متحدثا 24:25 الدقيقة في الكريم عبد سرمد قال •

 نهبه يمكن ما لنهب الخطة تعد عمليا، للعراق المحتلة الجارة الشيطانية، الدولة هذه

 اليوم يجري ما وذلك الفوضى، وتدب نهائي بشكل اإلفالس يتم أن بعد العراق من

 ". خطيرة مقدمات هي

 مجموعة من بفاصل 27:15 الدقيقة في الحلقة من الثاني الجزء استهل •

 عدد لجثث وأخرى القصف، بوقف أمره عن يتحدث وهو الوزراء لرئيس لقطات

 تشتعل وأخرى مدمرة لبيوت لقطات تتخللها الفلوجة، مدينة في القصف ضحايا من

 ". مستمر العراقيين قتل العبادي إلى المالكي من" بعبارة تختتم النيران، فيها

 مدينة في األوضاع على تعليقا 31:35 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 واضح طائفي عرقي وتطهير حقيقية إبادة إلى تتعرض الفلوجة" نصه ما الفلوجة،

 تاريخي حقد هو الدفين الحقد هذا حصرية، إيرانية بتوجيهات التطهير وهذا بامتياز،

 يعيشون سكانها المنطلق هذا ومن تماما، الفلوجة إنهاء هدفه اللحظة، هذه وليد ليس

 ". جدا صعبة حياة

 الحقد" نصه ما ذاته، السياق في 34:25 الدقيقة في الكريم عبد سرمد قال •

 خامنئي الظالم المجوسي الفارسي هذا حقيقية، قصة هي النايل الشيخ عنه تكلم الذي

 السم، الخميني فيها تجرع التي المرة الدقائق هذه يتذكرون اآلن لحد خميني، وقبله

 ". الزعاف أيضا السم خامنئي هللا شاء إن وسيتجرع

 

  30/10/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 . قاس شتاء بقدوم وتنذر النازحين آمال على تقضي األمطار: األول المحور

 . 5000 إلى عناصرها زيادة تروم وأمريكا العراق في إيراني 500: الثاني المحور

 / الضيوف

  سياسي ناشط/  السعيدي لطيف

  سياسي محلل/  الجنابي ياسين



 

 لطيف أجاب النازحين، معاناة عن المسؤول حول المقدم سؤال على ردا •

 األمريكية، الدبابة ظهر على جاء الذي اإلرهاب" قائال ٧ الدقيقة في السعيدي

 لم القوم هؤالء أن تماما تدرك وأمريكا إيران، من أمريكا استقدمته الذي اإلرهاب

 جاؤوا هؤالء لكن ويروح فيسرق يأتي الحرامي أن معروف فقط، ليسرقوا يأتوا

 الحسين ثارات يال العرب، من العراقيين، من ينتقمون سنة، 1400 لتاريخ لينتقموا

 هذا الجنوب أهل ليسمع كسرى، ثارات يال داخلهم وفي قلوبهم في هم كذبة هذه

 بس أعداء لكم ينظرون وإنما أبدا يتركوكم لن الفرس عليكم، قادم اليوم ترة الكالم

 القول وأضاف" اآلخر الجانب في عمومتكم أبناء لمقاتلة بكم يدفعون اآلن اآلن، مو

 إلى بهم جاءت عندما الفارسية، الجالية أبناء الشلة، بهذه جاءت عندما أمريكا"

 من قتله يمكن ما قتل اآلن أوال هدفهم هؤالء أن تماما تدرك الخضراء، المنطقة

 ". حصرا السنة

 في حكومة توجد ال اآلن" نصه ما ،14:40 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 وهذا الخضراء، المنطقة في إرهابيون يوجد عصابات، توجد مافيات، توجد العراق،

 هذه من جزء وهو المافيات هذه من جزء العبادي حيدر اسمه اللي الرجل

 سلطة، عنده ما لكن دائرة عنده نفسهم، األمريكان يسميه كما رجل وهو العصابات،

 األمريكية السفارة فجر الذي القاتل المالكي نوري اإلرهابي بيد كلها السلطة

 بيد العراق، داخل إلى المفخخات يقود كان الذي صوالغ باقر بيد العراقية، والسفارة

 ". الخوئي مجيد هو اللي النجف في قتيل آخر كان الذي الصدر مقتدى

 

  31/10/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  العراق؟ في لقواته محتملة زيادة عن األبيض البيت حديث داللة ما: األول المحور

 العمليات على العراق إلى إضافية أمريكية قوات إرسال تأثير ما: الثاني المحور

  القتالية؟

 / الضيوف

  االستراتيجية للدراسات العراقي المركز مستشار/  السامرائي نزار. د



 

  وأمني عسكري خبير/  الحسني أحمد

 الشعبي الحشد قوات تصرفات على معلقا 19 الدقيقة في الحسني أحمد قال •

 وتغيير إيراني امتداد هذا" نصه ما عليها، السيطرة استعادة تم التي المناطق في

 وما ديالى، محافظة وفي الدين صالح محافظة في اآلن يحدث الذي ديموغرافي،

 على والقتل والخطف والتهجير التفجير عمليات ديالى محافظة في اآلن مستمرا زال

 انسحاب بعد تم ما كذلك وساق، قدم على يجري اآلن بعينه، مكون واستهداف الهوية

 جامع 12 فجرت الجوامع، بتفجير وبدأت المليشيات هذه دخلت بيجي، من داعش

. بالكامل فجر بيجي لقضاء التحتية والبنية السكنية الدور من تبقى ما كذلك اآلن، لحد

 وأجزاء مولدات من الثقيلة األمور كافة وسرقة بيجي مصفى تفكيك يتم اآلن كذلك

 وأضاف" بدقة اإليراني الجانب من لها ومخطط مدروسة عملية هذه. بيجي مصفى

 جديد إيراني احتالل هناك معروف، شيء وهذا سليماني قاسم بيد األمر اآلن" القول

 يعلنوها وبصراحة اآلن األمريكان، قبل من العراق احتل 2003 عام في. للعراق

 ". العراقية األراضي إلى يمتد صفوي إيراني احتالل هناك أن رسميا

 

  03/11/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

 كاتمة بأسلحة محملتين وكندية سويدية طائرتين ضبط أبعاد ما: األول المحور

  بغداد؟ بمطار

 نقل في بالتورط األمريكي السفير عراقية أطراف اتهام يفسر كيف: الثاني المحور

  العراق؟ كردستان إلى كاتمة أسلحة

 / الضيوف

  سياسي ومحلل كاتب/  الجبوري الدين عماد. د

  وأمني عسكري خبير/  الطائي خليل الركن العميد

 األسلحة شحنة من المستفيد عن متحدثا 14:20 الدقيقة في الطائي خليل قال •

 العراق، في الموجودة األميركية للقوات هي األسلحة هذه تكون قد" نصه ما الكاتمة،



 

 وضباط ومقاومين عشائر أو لقيادات وتصفيات وخطف قتل عمليات تنفيذ لغرض

 آي السي مع تعاون بالذات والمالكي المالكي حكومة أن ننسى ال ألنه وغيرها، جيش

 وضباط العلماء لتصفية اإليراني الثوري الحرس مع وكذلك والموساد األمريكية إيه

 ". طيارين مقدمتهم وفي الجيش

 الحشود" التالية العبارات مداخلته فترة طوال الطائي خليل استخدم •

 على الحسني أحمد دأب كما"   الفارسية األيديولوجية الطائفية، السلطة المليشياوية،

 ". بغداد في اإليرانية الظل وحكومة طهران في الصفوية الطغمة" تعبير استخدام

 

  09/11/2015 المساء حوار برنامج

  صبحي محمد/  المقدم

 / العنوان

 وأد أهلها صمود الثانية، الفلوجة لمعركة عشرة الحادية الذكرى في: األول المحور

 . الجديد األوسط الشرق مشروع

 باحتجاجات ويهددون تكنوقراط بحكومة يطالبون المتظاهرون: الثاني المحور

 . الثالثة األسابيع مهلة بعد مفتوحة

 / الضيوف

  األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

  سياسي ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

 إيران على جاء قد الدور كان إذا عما المقدم سؤال على رده ضمن •

 قال ، المدينة ضد واإليرانيين األمريكيين بين التنسيق واستئناف الفلوجة الستهداف

 الثانية، الفلوجة معركة نتذكر عندما" نصه ما ،13:10 الدقيقة في النايل القادر عبد

 في إليها نشير القضية هذه أن البد إيران، ترعاها التي المليشيات دخول نتذكر

 وكان بدر فيلق منهم وأخص المليشيات هذه جرائم ننسى أن يمكن ال ألننا الذاكرة،

 األمريكي االحتالل مع دخل عندما براثا، جامع خطيب الصغير الدين جالل بقيادة

 لقتل، ذهب األول القسم قسمين، إلى وانقسمت المليشيات هذه دخلت الفلوجة، في

 من كثيرا فقتلوا الفلوجة، مدينة في أنفاسا يلفظ أو جريح موجود، ما كل حتى وقتلت



 

 العيان الشهود بعض قال كما وقتلوهم ركلوهم أحياء أطفاال وجدوا بل الجرحى

 حتى األطفال ركلوا القضية، هذه على توثيقات هناك وكانت الموثوقين، الصادقين

 والكهربائيات، التحف سرقوا الفلوجة، أهل منازل ليسرق ذهب الثاني والقسم. ماتوا

" السرقة ينون كانوا وبالتالي القصف، شدة من انخلعت التي األبواب حتى سرقوا

 هذا يعاود الفلوجة، معركة في الطرفين بين ما تنسيقا هناك كان" القول وأضاف

 ". كبير إيراني دور في للظهور اليوم التنسيق

 لن القادمة واألجيال الشعوب" نصه ما ،20 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 يعلم وكلنا الحشد، تواجد جراء الفلوجة أرض على سالت التي الدماء ألن ترحم،

 الدين استهداف يريد بغيض، طائفي وقتل حقيقية أطماع من وإيران الحشد يريد ماذا

 مطلوبا وسيكون التاريخ سيلعنه هؤالء ساند من كل وبالتالي واألرض، والعرض

 يطبلون الذين هؤالء"  بالقول وختم"  آجال أم عاجال القادمة، واألجيال للشعوب

 ".  إال ليس نجاستهم والعقي الفرس أحذية إال هم ما وميليشياتهم للحشد ويزمرون

 الحكومة رئيس إصالحات عن متحدثا 29:50 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 منظومة من جزء ألنه شيئا يفعل أن يستطيع ال الرجل هذا"  نصه ما العبادي، حيدر

 الدعوة حزب إلى منتميا يزال ال وهو العراق، في ومؤسسيها أقطابها أحد بل الفساد،

 باالحتالل وأتى وبعده، االحتالل قبل العراق بأرض فتك الذي المجرم العميل

 ". البلد هذا في والتدمير التخريب أعمدة أحد وأصبح به االحتالل وتبارك وباركه،

 

  17/11/2015 المساء حوار برنامج

  محمد نصير/  المقدم

 / العنوان

 في الحشد على يشرفون القدس فيلق ضباط إيرانية، كردية مصادر: األول المحور

 . الطوز مواجهات

 لخالفة الصمد عبد خلف الوطني، التحالف داخل من مصادر: الثاني المحور

 . العبادي

 / الضيوف

   سياسي وناشط إعالمي/  صالح هويدي الرحيم عبد



 

  األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

 الحشد" عبارة استخدم بتقرير 3 الدقيقة في الحلقة من األول الجزء استهل •

 قيام الرافدين، بقناة خاصة مصادر عن ونقل الشعبي، الحشد قوات لوصف" الطائفي

 من جزءا األزمة التقرير واعتبر كرديات، نساء أربعة باختطاف الحشد مليشيات

 الطريق شق ثم ومن بالنفط، الغنية المنطقة على للسيطرة االستراتيجية إيران خطط

 .سوريا نحو الموصل عبر

 في اإليراني المخطط عن متحدثا 15:45 الدقيقة في النايل القادر عبد قال •

 الموالية األحزاب مع اجتماع أول في اجتمع عندما خامنئي" نصه ما العراق،

 نريد نصا، لهم وقال معهم اجتمع العراق، احتالل بداية في الشيعة، على والمحسوبة

 هذه أن تماما وهو ،2023 لغاية التحتية بناه كل تخرب وأن يستقر ال  أن العراق

 ". اإليراني الملف عن الخطر وتبعد العراق بقضية منشغال العالم من ستجعل القضية

 

  23/11/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 على للحصول المليشيات أساليب اإلتاوات وفرض والتهديد الخطف: األول المحور

 . األموال

 سجونا المهجورة المقرات تستخدم المليشيات الرافدين، أحرار شبكة: الثاني المحور

 . سرية

 / الضيوف

  سياسي ومحلل باحث/  الحسين عبد كاظم. د

  سياسي ناشط/  السعيدي لطيف

 أرزاق" فيه جاء بتقرير 2:30 الدقيقة في الحلقة من األول الجزء استهل •

 بذريعة الطائفي الحشد مليشيا قبل من مستباحا بات وأمنهم، وممتلكاتهم العراقيين

 شرارتها أطلق التي المقدسة بالحرب تسميها لما الجبهات، في مقاتليها تمويل

 ". الكفائي الجهاد فتوى خالل من عام، من أكثر قبل السيستاني علي المرجع



 

 أن يعرفون األمريكان" نصه ما ،12:48 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 عن متحدثا القول وأضاف" إيران هي ولإلسالم وللعرب للعراق اللدود العدو

 قيم لها وليس يربطها، دين لها ليس المجموعة هذه أن ويعرفون" الحشد عناصر

 كل يجيه فلوس، منه يريد المرجع حتى يمسكه، شيء عدهم ما هؤالء يعني تربطها،

 للمرجع ينطي حتى يسرق الخمس؟ يجيب فمنين خمس، تعال يگله سنة رأس

 ". خمسه

 كربالء جمعة خطيب قيادة كيفية عن الحسين، عبد كاظم قول على تعقيبا •

 قال ، دين رجل وهو الشعبي الحشد فصائل ألحد الكربالئي المهدي عبد الشيخ

 النواب راتب يعادل راتبا يستلم أنه إلى باإلضافة" نصه ما16:35 الدقيقة في المقدم

 ". البرلمان في

 والمرجعية فارسية المرجعية" نصه ما ،19 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 وما رامسفيلد مذكرات وهذه دوالر، مليون 200 ب رامسفيلد إلى العراق باعت

 مذكرات في موجودة حقيقة هذه ال جيبي، من جايبهة أو كيسي، من اني جايبهة

 المحيطين ومن المرجعية من نحن نطلب صحيحة مو كانت وإذا رامسفيلد،

 هل المرجع و" القول وأضاف" يكذبوها أن غيره أو الكربالئي سواء بالمرجعية،

 فتمشي اصابعها بعد تدرك ال التى العفنة العقول من عقل كم يملك ال العراق؟ يملك

 وذولة عربي، هذا أنه على وراه ويمشوه عگال يلبسوه إيراني واحد يجيبون. وراه

 گاعد وذولة شنو، القضية يعرفون ما الشديد لألسف الجنوب في العرب إخوانا

 ". شغلهم وياخذون فلوسهم، وياخذون عليهم يضحكون

 جنوب في إيران تأثير عن متحدثا 10:27 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 لألستاذ تقديري كل مع إليران، يتبع العراق داخل التشيع اآلن" نصه ما العراق،

 التي هي السيستاني بيت في موجودة خلية هنالك ألن أبى، أم شاء الحسين عبد كاظم

 علم، أي عنده وال يدري ما السيستاني حتى أجزم وأنا بالمرجعية، يسمى ما تدير

 هم والمعممين تشتغل، التي هي النجف في الموجودة الفقيه الولي تمثل التي الخلية

 البرلمان هذا وال المالكي، يديره ولم العبادي، يديره ولم العراق يديرون الذين اآلن

 ". الحقيقة هذه ويعرفون ذلك يدركون واألمريكان الكذب،

 

  30/11/2015 المساء حوار برنامج



 

  عدلة جهاد/  المقدم

 /  العنوان

  بغداد؟ من لألكراد الحشد مليشيات تهجير أبعاد هي ما: األول المحور

 في السياسي المشهد على الكردي الشيعي الخالف تداعيات ما: الثاني المحور

  العراق؟

 / الضيوف

  األنبار في الشعبي الحراك قادة أحد/  النايل القادر عبد

  سياسي ناشط/  السعيدي لطيف

 الكورد المواطنين لتهجير الحشد مليشيات دوافع حول المقدم سؤال على ردا •

 واحد، مكون فيها بغداد يريدون" قائال 8 في النايل القادر عبد أجاب بغداد، من

 بطريقة العراق إلى يدخلون الذين اإليرانيين من بغداد سكنة يعوضوا أن ويريدون

 الكاملة السيطرة من يتمكنوا حتى العراقية الجنسية إعطائهم أجل ومن شرعية، غير

 ".ديموغرافيا تغيير إلى يسعون هم ولذلك بغداد، على

 الوسط في السياسية القيادات" نصه ما ،9:55 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 بالذات، الشيعي الشعب إلى أقصد أنا العراقي، الشعب نسيج إلى تنتمي ال الشيعي

 سياسيين ليسوا وهم سياسية، كانت سواء أو مرجعية كانت سواء أجنبية، هي وإنما

 جله في هو الذي الشيعي الفقه في" القول وأضاف" إرهابية عصابات زعماء بل

 آخره، وإلى واليهودية والنصرانية المجوسية عليه وأضافت فارسية بأيادي كتب

 الشيعي الفقه هذا. فيه أكثر الفرس أراده اللي لكن مجموعة، عن عبارة الشيعي الفقه

 ". الجن من نوعا األكراد يعتبر

 تغيير فيها وما القضية" نصه ما ،١٣:٢٥ الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 مجوسية، فارسية بهوية البغدادية الهوية ولتبديل بغداد من األكراد لدفع ديموغرافي

 وبنفس بعيد إلى ينظرون انتخابات، وتصير المستقبل في بغداد على إيران ولتسيطر

 ". إيران في عدها الموجودين األكراد أيادي تقريم الوقت

 الفارسي الهدف اآلن" نصه ما ،20:45 الدقيقة في السعيدي لطيف قال •

 الشوفينية اإلرهابية األمريكية الديمقراطية به أتت الذي اإلرهابي المجوسي

 من األولى بالدرجة وبغداد العراق تطهير أمريكا، تريده اللي هو هذا العنصرية،



 

 لم األنبار أهالي من اآلالف مئات بزيبز غير أو بزيبز معبر على اآلن لماذا السنة،

 مجوسي إيراني مليون نص نص حين في هوية، أو بكفيل إال بغداد إلى يدخلوا

 ".  ديالى عبر الحدود منطقة خالل من بغداد إلى يدخل مجرم إرهابي فارسي

 

  01/12/2015 المساء حوار برنامج

  الصقر أفل/  المقدم

 / العنوان

 . الدولة تنظيم ظهور في تسبب للعراق أمريكا غزو فلين؛ مايكل: األول المحور

 من المدينة بإخالء ويطالب الرمادي على الصفر ساعة يعلن الجيش: الثاني المحور

 . السكان

 / الضيوف

  نظر وجهات موقع رئيس/  كامل مصطفى

  لندن في السومري المركز مدير/  الخطاب فارس. د

 األميركي الكونغرس قادة دعوات حول المقدم سؤال على جوابه ضمن •

 من" نصه ما 21 الدقيقة في كامل مصطفى قال العراق، في األميركية القوات لزيادة

 ألنهم الفعل، على وحدها القادرة هي األرض على األمريكية القوات أن منهجهم

 العسكري الفعل على قادرة غير العراق تسلمت التي اإليرانية المليشيات أن يعرفون

 العراق سنة ضد الطائفي والتطهير والجرائم المذابح ترتكب فقط هي وإنما الحقيقي

 ".  استقرارا تحقق وال أمنا تفرض أن يمكن ال فهي وبالتالي ومقاوميه، وثواره

 تظاهر الذي العبادي"  نصه ما ،٢٦:٢٥ الدقيقة في الخطاب فارس قال •

 عن عجز ما حقق األمر حقيقة الفساد، لمحاربة خطة بتحقيق وتظاهر باإلصالح

 العربي اإلقليم لبغداد، الشمالي اإلقليم خارطة إلى سريعة وبنظرة المالكي، تحقيقه

 من بالكامل تطهيرها تم قد ديالى محافظة أن نجد لبغداد، والشرقي الشمالي

 الدين صالح محافظة وكذلك المحافظة لهذه الكامل الديموغرافي والتغيير مواطنيها،

 لهم تسمح أن الهزيلة الحكومة هذه أبت التي األنبار، محافظة من كبيرة وأجزاء

 العراقيين" القول وأضاف" بزيبز جسر بموقعة يسمى بما بغداد، إلى بالدخول



 

 هذه وآخر قادم، متغير في األمل روح تحذوهم مرة كل لكن الموضوع هذا يفهمون

 لإلصالح برنامج من العبادي به وعد ما على للعامة بالنسبة معقودة كانت اآلمال

 عكسها تحقق والتي االجتماعية، والعدالة الرفاهية من نوع وتحقيق الفساد ومكافحة

 الحكومي اإلفالس نسبة زيادة وفي التقشف من حالة في العراق أدخل حيث بالضبط

 هذه في اإليراني المشروع من كبيرة نسبة تحقيق وبالتالي الفساد، وحجم والفاسدين

 والذين السنة، أهل من خاصة العراقيين، موطن تمثل والتي الحيوية، بالغة المنطقة

 أن يقتضي اإليراني المشروع لكن المناطق هذه في موجودون الحال واقع في هم

 ".  المناطق هذه تطهر

 

  06/12/2015 المساء حوار برنامج

  عدلة جهاد/  المقدم

 / العنوان

  تركيا؟ ضد الدبلوماسي العبادي حيدر حكومة تصعيد مغزى ما: األول المحور

  العسكرية؟ للكلية المتقدمين في المذهب على التركيز داللة ما: الثاني المحور

 / الضيوف

  ومحلل باحث/  الدليمي هالل. د

  وأمني عسكري خبير/ الشيخلي زياد

 من العراقية الحكومة موقف على تعليقا 18:40 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 يرضوا لكي فقط اإلعالمي الضخ هذا“ نصه ما الموصل، في التركية القوات توغل

 العراق في أمريكية قوات وجدت إذا وتحدثوا أشاروا كما وطنيون، وأنهم اسيادهم

 بالعراق الحكم ومستلم بثورة جاي لو اآلن أنت يعني عسكري، احتالل يعني فهذا

 من أمريكا لمتك أنت مو الكالم هذا منك أقبل األمريكية، الدبابة على جاي وما

 أمريكي، احتالل تقول واآلن العراق، باسم حكومة وحطتك وجابتك الدول مزابل

 ".  تحرير كان احتالل كان ما 2003 بال

 الطالب يلزم إلجراء العراقية الحكومة إقرار 32 الدقيقة في المقدم أكد •

 البعض اعتبار إلى مشيرا مذهبهم، تثبت هوية إبراز العسكرية، الكلية إلى المتقدمين



 

 على معين مكون سيطرة وتكريس جهة، من معين مكون يستهدف اإلجراء هذا أن

 . أخرى جهة من العسكرية المؤسسة

 هذا" نصه ما العراقي، الجيش عن متحدثا 35 الدقيقة في الدليمي هالل قال •

 من بعدد طعموا دمج، وضباط مليشيات مجموعة عن عبارة هذا جيشا، ليش الجيش

 العسكرية العقيدة من جزءا يكونوا أن ألنفسهم ارتضوا الذين النفعيين الضباط

 أعطى اإلجراء هذا" القول وأضاف" شعبه يقاتل الذي المحتل عقيدة األمريكية،

 ".بالنتيجة العراق أهل من واالنتقام السنة، أهل من لالنتقام الكبرى الفرصة إيران

 

 افاق قناةخامسا: 

 الفاصل الحد برنامج

 له واحد ضيف مع والخدمية واالمنية السياسية المستجدات يناقش حواري برنامج

 الحلقة زمن معدل كاظم، محمد االعالمي يقدمه القناة، توجه مع متناغمة مواقف

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 21 رصد وتم دقيقة، 60 الواحدة

 

 2015-8-19 حلقة -1

 الموصل مدينة لسقوط النهائي التقرير صدور ملف: الحلقة موضوع

 الموصل سقوط في تحقيق لجنة عضو الماس رعد النائب: الضيوف

 على اعتراضات لديه كان البرزاني مسعود" ان البرنامج مقدم قال ،37 الدقيقة في

 وقال ،"كردستان اقليم لضرب االسلحة تلك استخدام من خوفا العراقي الجيش تسليح

 اصدر النجيفي اسامة يراسه كان عندما الماضية دورة في اتذكر" الماس النائب

 ".وواجهات بقرارات العراقي، الجيش تسليح بمنع قرارات

 اسقاط في االول المتسبب ان رائيي في انا" الماس النائب قال ،46 الدقيقة في

 قوة يوجد ان دور باخطر قام الذي النجيفي اثيل ثانيا التركي، الدور هو الموصل

 ".الموصلي ومواطن االمنية القوات بين فاصلة

 



 

 2015-9-16 حلقة -2

 اإللزامي التجنيد قانون: الحلقة موضوع

 المفتي طورهان السابق االتصاالت وزير: الضيف

 الكراهية على محرضة تعليقات أية الحلقة تشهد لم •

 

 2015-9-17 حلقة -3

 االول الجزء

 التربية لوزارة برلمانيين نائبين زيارة: الحلقة موضوع

 نعمة عواطف القانون دولة عن النائب: الحلقة ضيف

 بامر النائبين على حصل الذي االعتداء ان اعتقد" عواطف النائب قالت 7 الدقيقة في

 حيدر بالنائب والتقيت الوزير لمكتب ذهبت" قالت 10 الدقيقة في ،"التربية وزير

 ارسلت اني يقول هل يقول؟ ان يريد ماذا والوزير ،"بانفه مصاب وهو المولى

 منصب اعلى وانا حمايتي، وهوالء منكم اعتذر انا الوزير رد فكان مسلحة، جماعة

 ".عليكم باالعتداء قاموا الذين االشخاص هوالء اعاقب وسوف التنفيذية بالسلطة

 عسكرية جهة الي ينتمون ال االشخاص والء انه اتضح النهاية في" ان واضافت

 ".كعصابات بهم جاء التربية وزير وان

 او للخطف تعرض سنيا نائبا ان فرضنا لو" عواطف النائب قالت 21 الدقيقة في

 لماذا الدنيا، والبغدادية والشرقية العربية قنوات القامت شيعية وزارة في اغتيال

 ".االمور؟ لهذه يتعرضون الشيعة نوابنا

 

 2015-9-23 حلقة -4

 االنبار في االميركي التدخل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الساري حسن الجهاد سرايا عام امين



 

 المكصوصي احمد الشهداء سيد كتائب عام امين

 السابق النظام الرئيس على القبض القت امريكا" ان فيها قال للمقدم طويلة مقدمة في

 لشباك دخل صاروخ وضربت الدن بن اسامة القاعدة تنظيم ورئيس حسين صدام

 تستطيع ال ولكنها الفنادق، احد ارضية على بوش امريكا رئيس صورة رسمت فنانة

 !".البغدادي بكر ابو داعش زعيم قتل

 تحت المنضوية الجهاد سرايا عام امين تصريح إلى المقدم تطرق 25 الدقيقة في

 مشاركة من قلقة الحشد فصائل" ان بقوله الساري حسن الشعبي الحشد راية

 عن فضال الستهدافها مبيتة نيه لوجود االنبار في العسكرية العمليات في االميركيين

 ".لداعش االمريكي الدعم استمرار

 

 2015-9-30 حلقة -5

 داعش ضد الدولي التحالف: الحلقة موضوع

 الخزاعي عامر النائب: الضيوف

 دائمة دول فيه( داعش ضد) الدولي التحالف مشكلة" ان الضيف قال 8 الدقيقة في

 ".لالرهاب وبؤر

 

 2015-10-1 حلقة -6

 داعش محاربة في الروسي الدور: الحلقة موضوع

 القانون لةدو عن المولى حيدر النائب: الضيوف

 لدول جلب التركي الخليجي االمريكي المحور" ان المولى النائب قال 15 الدقيقة في

 ".المحور هذا بسبب كله واليمن وسوريا العراق منه يعاني ما الويالت، المنطقة

 

 2015-10-7 حلقة -7

 الروسي االميركي المحور بين الصراع: الحلقة موضوع



 

 :الضيوف

 القانون دولة عن نصيف عالية النائب

 العراق انقاذ لجبهة السياسية هيئة عضو الغنام عدنان الشيخ

 مواقف بجد ويقيّم يراجع ان العراق بد ال" نصيف عالية النائب قالت 20 الدقيقة في

 وجود وعدم خذالن وسيجد الماضية، سنوات العشر ي االمريكية المتحدة الواليات

 اعطت من وهي داعش اوجد من هي انها الرغم على داعش، محاربة في مصداقية

 ".داعش وتدريب لتمويل المنطقة لدول االخضر الضوء

 في تشاور لم انها اعلنت السياسية الكتل كل" ان نصيف النائب قالت 24 الدقيقة في

 وان فيه تطعن العبادي الدكتور من يخرج قرار اي ان بالتالي االصالحات، قرارات

 من وهذه العبادي، حزب او العبادي لجناح حزبية مكاسب لتحقيق هي القرارات هذه

 ". العبادي حكومة من التفويض لسحب يؤدي قد

 رحم من تاسست العراق انقاذ جبهة" ان الغنام عدنان الشيخ قال ،39 الدقيقة في

 العراقية القوى باتحاد السياسية العملية في لممثلينا السيئة السياسة من الناتجة المعاناة

 هم سنة 12 منذ روسنا على القابعون القوى االتحاد افراد ان السياسي، وبرنامجه

 القوى تحالف قيادة من العالمية التواطى وبسبب داعش، لدخول الرئيسي السبب

 ".داعش بدخول سبب هم الذين القوى اتحاد ووزراء بمحافظين المتمثلة

 

 2015-10-8 حلقة -8

 االوسط والشرق سوريا في الروسي الدور: الحلقة موضوع

 الجبوري مشعان النائب: الحلقة ضيف

 ترى وال المريخ كوكب على الماء ترى امريكا" ان الجبوري قال 22 الدقيقة في

 عن مترا 50 بمقدار يخطا الروسي القصف ان ويقولون االرض، على داعش

 ".االهداف ترى امريكا ان يعني وهذا االهداف،

 هم هوالء عالوي، اياد جماعة اقوال من استغرب ال: "الجبوري قال 25 الدقيقة في

 ال مؤكد وبشكل السعودية، عند المدلل هو عالوي اياد وقطر، السعودية جماعة

 ".بغداد في ساعات وسبع والسعودية، عمان في اشهر سبعة جالس هو معهم، يتقاطع



 

 جماعة مؤتمر مع كانوا اصدقائي من اثنين" ان الجبوري قال 27 الدقيقة في

 كان حيث الكزنزانية، الطريقة مريدي جماعة من واخر التجارة وزير عالوي،

 ومدير االهداف، تضرب حتى االمريكية الطائرات إلى االقراص يوزعون مريدوهم

 الغزو طيب والغزو، االحتالل مع تعاونهم عن طويلة صفحات يسرد اي اى سي

 اطفالنا قتلت التي داعش ليقتلوا الروس وياتي حالل، بيوتنا هجم الذ االمريكي

 ".حرام

 احد وال سماءنا، تخترق طائرات لديها دولة 60 نحن" الجبوري قال 35 الدقيقة في

 بسماءنا طاير كلب الف 60 لنا، تاذن العراقية حكومة اال ادخل ال انا ويقول يحترمنا

 وينزل وخرج، دخل اين من سالنا وال خلفونا الي ابو ومشعل سيادتنا ومنتهك

 ".مباشرة بصورة وطائراته خبراءه

 

 2015-10-14 حلقة -9

     داعش ضد الحرب في الروسي الدور: الحلقة موضوع

 الخزاعي عامر النائب: الحلقة ضيف

 التركية الشوارع في يتمشون الدواعش" ان: الخزاعي النائب قال 51 الدقيقة في

 خرج لما داعش تحارب تركيا ان ولو التركية، المستشفات في يتعالجون وجرحاهم

 ".الموصل مدينة داعش احتل عندما سليمين التركية القنصلية افراد

 مدينة سقوط قضية في وحساسة مهمة النقطة هذه" ان وقال البرنامج مقدم قاطعه

 مفردات بين بتنسيق كبير دور له كان التركي القنصل ان يعتقد والبعض الموصل،

 كان انه ويقال ودواعش، ونقشبندية البعثية بين ينسق وكان الداعشية، الظاهرة

 ".للموصل الفعلي المحافظ

 

 2015-10-15 حلقة -10

 الدين صالح شمال تحرير: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الموسوي هاشم النجباء لحركة الرسمي المتحدث



 

 الحسيني جعفر هللا حزب حركة باسم العسكري الناطق

 وتضع االرهاب، عن تدافع االن السنية القوى" ان الموسوي قال 40 الدقيقة في

 مؤتمر هذا ان قالت السنية القوى الدوحة، كمؤتمر الفتنة لمؤتمرات حتى تشريعا

 ".للمصالحة

 

 2015-10-21 حلقة -11

 الدين صالح شمال تحرير: الحلقة موضوع

 القانون دولة عن الربيعي موفق النائب: الضيوف

 المملكة تواجد من حذرين جدا جدا نكون ان علينا" الربيعي قال ،49 الدقيقة في

 يعملون وان دقيقة جدا مراقبة هناك يكون ان ويجب العراق، في السعودية العربية

 ".العراقي الشان في يتدخلون وال الدبلوماسية بطرق

 

 2015-10-28 حلقة -12

 العراق في االمريكي التواجد: الحلقة موضوع

 الجبوري مشعان النائب: الضيوف

 انها تقول وامريكا داعش، من لهجمات نتعرض نحن" الجبوري قال ،22 الدقيقة في

  من تاتي التي السيارات مواكب رؤية تستطيع وال المريخ سطح فوق الماء ترى

 ".سامراء في الحويش الى مكحول جبل راس من هجمات لشن الرقة و الموصل

 

 2015-10-29 حلقة -13

 2016 لسنة المالة الموازنة: الحلقة موضوع

 القانون دولة عن نصيف عالية النائب: الضيوف



 

 النفط، تراخيص بملف النظر اعادة عن تكلمنا مرة كم" نصيف قالت 16 الدقيقة في

 التعاقد هذا احكمت االجنبية الشركات مستعمر، اليوم نفطنا 1972 لقبل عدنا لقد

 ".االجنبي االستعمار تحت واقع نفطك يكون بحيث

 الفاشل المالية وزير العبادي يقيل لم االصالحات قضية في" قالت 30 الدقيقة في

 اي اخراج العبادي يستطع لم للبلدو المالي بالوضع  لالضرار  مقترحاته ادت الذي

 ".اشهر ستة بعد سقط الذي( واربيل بغداد بين) النفطي االتفاق في شارك وزير

 

 2015-11-4 حلقة -14

 الشبكي المكون اوضاع: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 رسول يحيى المشتركة العمليات باسم المتحدث

 الشبكي عباس الناشط

 ابراهيم محمد الديمقراطي الشبك لتجمع السياسي مجلس عضو

 من عنصر اي تواجد نقبل ال الشبك نحن" ابراهيم محمد قال ،44 الدقيقة في

 عشر لمدة مريرة تجربة في دخلنا اننا اعتبار على نينوى، سهل في البيشمركة

 التفجيرات عشرات امنيا، هشة كانت المنطقة كذبة، االمن المالذ وحلم سنوات

 انسحب بعدما وضحاها بليلة نينوى سهل منطقة وسقوط حصلت، واالنتهاكات

 الشبك االقليات مناطق وترك برازاني، مسعود السيد من سياسي بقرار البيشمركة

 ".داعش لعصابات سهال صيدا والتركمان والمسيحيين

 سهل مناطق من االسلحة سحبت البيشمركة" ان ابراهيم محمد قال 46 الدقيقة في

 نينوى سهل حول تحاك مؤامرة هناك ان شعرنا لقد الشرطة، مراكز واغلقت نينوى

 االخرى، والمكونات الشبك لحماية موجودة تكن لم البيشمركة ان نعتقد كنا لكون

 الفرصة واتاحة كردستان القليم دفاعي خط وتوفير االرض احتالل هدفها انما

 ".وتلسقف شيخان  في النفط تستخرج التي اكسلموبيل لشركة

 

 2015-11-5 حلقة -15



 

 الشعبي الحشد تمويل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 العاصي وصفي الشيخ كركوك حشد قائد

 سجاد هدى النائب

 بعد ولكن عديدة، مناطق حررت البشمركة قوات" ان العاصي قال 18 الدقيقة في

 تم االن  قرية 50 بحدود واالن باالرض، بتسويتها وقامت الجرافات جلبت تحريرها

 الرياض نواحي وتتبع عربية وجميعها اسم، فقط واصبحت باالرض تسويتها

 القوات تلك من اعتذار او رد او البيشمركة قبل من تفسير يوجد وال وتازة، ويايجي

 اربيل في الكردستاني الديمقراطي حزب يتبناه الموقف وهذا القرى، هذه لسكان

 ".السليمانية في المتنفذة االحزاب وليس البارازاني، مسعود يرأسه الذي

 

 2015-11-12 حلقة -16

 الوطنية المصالحة: الحلقة موضوع

 القانون دولة عن الصهيود سعدون محمد النائب: الضيوف

 تجري حوارات هي العراق خارج المصالحة متمرات" الصهيود قال 33 الدقيقة في

 مصالحة وهي العراقي، للقضاء المطلوبين لداعش امتداد او الصداميين ينالبعثي مع

 لعودة انما للمصالحة ليست المؤتمرات تلك العراقيين، بدماء اياديهم تلطخت من مع

 ".باخرى او بطريقة االرهابيين عودة هي او باخرى، او بطريقة الصداميين

 

 2015-11-18 حلقة -17

 2016 لسنة العامة الموازنة: الحلقة موضوع

 العبادي جبار النائب النواب مجلس في المالية اللجنة عضو: الضيف

 الكراهية على محرضة تعليقات الحلقة تشهد لم •

 



 

 2015-11-19 حلقة -18

 الشهداء مؤسسة قانون: الحلقة موضوع

 الشهداء مؤسسة مديرة الشمري االمير عبد ناجحة: الضيف

 القانون دولة عن الخزاعي عامر النائب 

 تكيل التي العرجاء السياسية العملية" ان  الخزاعي النائب قال ،56 الدقيقة في

 العلم يرفع لم عندما سنجار في فعلها كما بالهيمنة كردستان اقليم تمكن بمكيالين

 رواتب ندفع ان ويريد باالقليم، وربطها محافظة الى سنجار تحويل اجل من العراقي

 يتم وكذلك العراقي، العلم يرفعون ال وهم البيشمركة قوات االتحادية حكومة من

 ".طوزخرماتو في االمر

 

 2015-11-25 حلقة -19

  الروسية للطائرة تركيا اسقاط بعد الدولية التطورات: الحلقة موضوع

 نصيف عالية النائب: الضيوف

 وشاهد التقسيم، بالون اطلقت المتحدة الواليات" ان نصيف قالت ،19 الدقيقة في

 لهذا تهيئة بدأت التي الستة والمحافظات العراق شمال إلى انظر ذكرته ما على

 ".الموضوع

 تحركاتهم، لديهم والسنة تحركاتهم لديهم االكراد" نصيف قالت 26 الدقيقة في

 التحالف ينب الخالفات زال وما القبور، اهل صمت صامتون نحن اقولها ولالسف

 الدولية، التغيرات هذه قراءة اجل من الوطني للتحالف اجتماع نسمع ولم الوطني

 ".موقفكم لبيان ولكن الداخل، او العراق اجل من مو كعدوا عمي

 فيها صحيح للشيعة، ليست كركوك لمن؟ كركوك" ان نصيف قالت 31 الدقيقة في

 يكون ان االقل على السنة، من فيها العرب من اغلبية هي بالمحصلة لكن منهم عدد

 ".الستة المحافظات من تعتبر التي المناطق هذه السترجاع توجه هناك

 

 2015-12-10 حلقة -20



 

 العراق في التركي التدخل: الحلقة موضوع

 القانون دولة عن االسدي عدنان النائب: الضيوف

 التركي التدخل لمناقشة المخصصة البرلمان جلسة في" االسدي قال 20 الدقيقة في

 إلى سحبها تم القوى اتحاد في االخوة( بطاقات) كارتات هناك كان العراق شمال

 اكمال عدم اجل من الجلسات في النواب حضور يبين الذي الجهاز من االعلى

 دوالر مليون استلمتم هل الحضور لبعض فقلت البرلمانية، للجلسة القانوني النصاب

 ".تركيا؟ من

 لتكوين هو المناطق تلك على وسيطرته داعش قدوم" ان االسدي قال 26 الدقيقة في

 الكونجرس في استجوابه عند االمريكي الدفاع وزير ان حيث ولنكون السنية، للدولة

 قال االواكس؟ وطائرات الصناعية االقمار طريق عن داعش دخول تكتشفوا لم لماذا

 نينوى نسقط او علينا خطر وهذا للحكومة المالكي لتشكيل نسمح ان امرين بين كنا

 ".المالكي ونسقط

 لديه وليس طارئ ألي جاهز غير الوطني التحالف" ان االسدي قال 29 الدقيقة في

 في والخلل جاهزين، ليسوا الشيعة بصراحة واقولها العراق، لمستقبل قرار اي

 وليسمعنا االن لحد رئاسة يمتلك ال الذي الوطني، التحالف في وتحديدا الشيعة

 البيان اصدار اجل من يومان قبل اال يجتمع لم الوطني التحالف ان الشيعي الشارع

 همام يرأسهم وكان الوطني التحالف نواب يجتمعون نصف سنة منذ مرة والول

 ".حمودي

 جدا، خطر شي الستة، المحافظات ضمن بغداد وضع"ان االسدي قال 32 الدقيقة في

 ".وتلعفر الدجيل في موجود ما مثل نعم سنّة فيها شيعية اغلبية بغداد

 

 2015-12-31 حلقة -21

 : الحلقة موضوع

 االنبار شيوخ احد الفهداوي رافع الشيخ: الضيف

 الكراهية على محرضة تعليقات الحلقة تشهد لم •

 



 

 الغدير قناةسادسا: 

 الخالصة برنامج

 ضيفين مع والخدمية واالمنية السياسية المستجدات يناقش حواري اسبوعي برنامج

 االعالمي ويعده يقدمه الحلقات، محور القضايا بشان واحدة مواقف لهم  الغالب في

 خالل حلقة 27 رصد وتم دقيقة، 40 الواحدة الحلقة زمن معدل العذاري، احمد

 .2015 عام من الثاني النصف

 2015-6-26 حلقة -1

 الفلوجة اقتحام تاخر: الحلقة موضوع

 العسكري ناجي محمد بد منظمة في القيادي: الضيوف

 الفلوجة، تحرير عملية تباطأت لماذا" مقدمته في البرنامج مقدم قال الحلقة بداية في

 ".العراق في الشر براس سابقا سميت المدينة

 ".والعراق االنبار في الشيطان او الشر راس انها" الضيف وقال

 

 2015-7-27 الحلقة -2

 الكهرباء ملف: الحلقة موضوع

  اللطيف عبد وائل: الحلقة ضيوف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-8-28 حلقة -3

 الكهرباء ملف: الحلقة موضوع

 العبود رحاب النائب عواد، حسين الطاقة لجنة عن النائب:  الحلقة ضيوف

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 



 

 2015-8-2 الحلقة -4

 الوطني التحالف رئاسة: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 العباسي احمد" المواطن" ائتالف في القيادي

 المالكي صبحي احمد" القانون دولة ائتالف" عن النائب 

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-3 الحلقة -5

 كهرباء وملف التظاهرات: الحلقة موضوع

 : الضيوف

 العالق علي" القانون دولة ائتالف" في القيادي

 البجاري نوره" الوطنية القوى اتحاد" عن النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-4 الحلقة -6

 الفساد على الحرب: الحلقة موضوع

 "الرسالي التيار" عام وامين البرلمان في النائب الشحماني عدنان: الحلقة ضيف

 وعند داعش، ليدعم بطيرانه جاء الدولي التحالف" ان الشحماني قال 6 الدقيقة في

 سلبي موقفهم نجد السعودية راسهم وعلى بالجملة الخليج الدول لموقف النظر

 يخفى وال واالعالم، والرجال والمال الفتوى ناحية من وداعم بالمائة مائة وخطير

 ".التركي الدور وكذلك المغفلين على حتى والقطري السعودي الدور

 العراقية، الدولة مشروع من جزء ليسوا االكراد" ان الشحماني قال 11 دقيقة في

 من يستفيدون حلوب بقرة عن عبارة لهم والعراق الكردية، لدولتهم يؤسسون الكرد



 

 قال 20 دقيقة في ،"دولتهم تاسيس اجل من الدولة في وحضورهم ميزانيته

 ".الكردية القومية بمفهوم السياسيين يجلد البارازاني مسعود" ان الشحماني

 

 2015-8-9 الحلقة -7

 يالعباد اصالحات: الحلقة موضوع

 :الحلقة ضيف

 الزويرجاوي الحسين عبد" بدر" كتلة عن النائب

 المالكي صبحي علي" القانون دولة" كتلة عن النائب

 بحل يطالبون من المتضاهرين بعض" ان المالكي النائب قال 24 الدقيقة في

 نعم) عليه ومكتوب شخص صورة عن عبارة شعار لديهم هوالء البرلمان،

 ألولئك أنسابهم ويعودون المتظاهرين اخترقوا بهم المغرر هوالء ،(للفوضى

 طالبوا المتظاهرين بعض" ان قال 28 الدقيقة في ،"الفاسدين اوالد وهم الفاسدين

 ".العراق خارج االكراد النواب بطرد

 

 2015-9-10 الحلقة -8

 العبادي اصالحات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 لفتة علي" بدر" كتلة عن النائب

 الطرفي حبيب" المواطن" الفائت عن النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-11 الحلقة -9

 العبادي اصالحات: الحلقة موضوع



 

 :الضيوف

 اللكاش محمد" المواطن" كتلة عن النائب

 العقابي حسام ر"االحرا" كتلة عن النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-16 حلقة -10

 االصالحية العبادي تحركات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 االعرجي قاسم النيابية" بدر" كتلة رئيس

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-17 حلقة -11

 " الوطني التحالف"بـ العبادي عالقة: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الحيدري رزاق" بدر" كتلة عن النائب

 الحسيني احالم" المواطن" ائتالف عن النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-18 الحلقة -12

 الموصل سقوط اسباب تقرير: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 قدو حنين" بدر" كتلة عن النائب



 

 نصيف عالية" القانون دولة" كتلة عن النائب

 االسماء بعض ادرج الموصل سقوط اسباب تقرير" ان قدو الناب قال 4 الدقيقة في

 عن كبيرة مسؤولة يتحمل البرازاني مسعود السيد ان نعتقد حيث اخرى، واهملت

 وسنجار زمار مثل نينوى سهل مناطق من البيشمركة بانسحاب امر فقد المجال، هذا

 الى تشير صحيحة وثائق وهناك االرهابية، الجماعات إلى وتسليمها اخرى ومناطق

 تنظيم يسمى ما لقوات التعرض بعدم سنجاري لكريم البرزاني مسعود من اوامر

 ".االسالمية الدولة

 بسقوط بتحقيق المكلفة) اللجنة" ان نصيف عالية النائب قالت 13 دقيقة في

 في البيشمركة لقوات مسعود من تعليمات تعطي مهمتين وثيقتين اهملت( الموصل

 وانهم اصدقاء لكونهم االسالمية الدولة لقوات التصدي بعدم وكركوك اربيل

 ".ذلك؟ من المقصود ماهو والمالكي، الشيعة نحو متوجهين

 االمريكي االرهاب مكافحة لجهاز مهم تقرير اهملت اللجنة"  ان ايضا واضافت

 النجيفي اثيل وحدد تسليم، انما سقوط قضية ليست الموصل قضية ان ذكر الذي

 السياسية العملية في االن مشاركين سياسيين وهناك االرهابيين، مع التجاري تعامله

 في التركي القنصل تدخل اللجنة واغفلت وساعدوهم، ارهابيين اخراج في نجحوا

 ".الموصل قضية

 واسامة المالكي لنوري اسئلة قدمت اللجنة" ان نصيف النائب قالت 25 الدقيقة في

 تكبر حين في النجيفي وكذلك بالوثائق المالكي فاجاب البرزاني ومسعود النجيفي

 ".العراقية الحكومة على البرزاني

 

 2015-8-23 حلقة -13

 االصالحات في العبادي خطوات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 المالكي صبحي علي" القانون دولة" عن النائب

 الخربيط طالب" الوطنية القوى اتاد" عن النائب



 

 يطالب التي بسرعة تاتي ال االصالحات" ان صبحي علي النائب قال 2 الدقيقة في

 كما المظاهرات منصات يعتلون والذين اصولهم، معروفة غير الذين بعض بها

 ".المشعوذين قبل من الغربية المنطقة في المظاهرات منصة ارتقيت

 ان نقبل وال سني، زعيم لدينا يوجد ال" الخربيط طالب النائب قال 22 الدقيقة في

 ".الجبوري وسليم والنجيفي المطلك صالح من زعماء انفسهم ينصب من ينصب

 مقربين، نواب عشرة لديها الجبوري سليم" ان الخربيط النائب قال 26 الدقيقة في

 سليم ضالين، وال عليهم مغضوب وغير عليهم انعمت الذين إلى النواب ويصنف

 ".التصنيفات هذه الى السنة النواب مصنف

 

 2015-8-24  الحلقة -14

 للتظاهرات الصدر مقتدى الصدري التيار زعيم دعم: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 العالق علي" القانون دولة" كتلة في القيادي

 شوقي سليم" المواطن" ائتالف عن النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-25 حلقة -15

 العبادي اصالحات من المواقف: الحلقة موضوع

  ناجي محمد" بدر" كتلة عن النائب: الضيوف

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-30 الحلقة -16

 "الوطني الحرس: "الحلقة موضوع



 

 لفتة علي" بدر" كتلة عن النائب: الضيوف

 معك تتعامل ال كردستان اقليم حكومة" ان لفته علي النائب قال 27 الدقيقة في

 على حتى وتتعدى ودول سفارات مع تتعامل انها ودليل العراق، من جزء كحكومة

 ".العراقية السيادة

 

 2015-8-31 الحلقة -17

 الوطني الحرس: الحلقة موضوع

 االديب علي" القانون دولة" كتلة رئيس: الضيوف

 تعطي تكن لم والعسكرية الشرطوية المحلية القيادات" ان االديب قال 4 الدقيقة في

 بالعكس ،(الغربية) المناطق تلك في االرض مسك على قادرة انها على انطباع

 احيانا وتكلمت داعش، واحتضنت استوعبت  حواضن إلى المحافظات تلك تحولت

 ".لداعش تمهد خطاباتها وكانت مخففة بصورة ولكن داعش، خطاب بنفس

 ان لذلك)...(  للتقسيم مخفف خطاب هو الفدرالية" ان: االديب قال 7 الدقيقة في

 من التسلح من المناطق ابناء يمكن سوف االخر الجانب فهم حسب الوطني الحرس

 ".معينة لقضايا االخرى المحافظات يهاجمون او محافظاتهم حدود حماية

 

 2015-9-6 الحلقة -18

  الدوحة مؤتمر: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 حسين نهلة" القانون دولة" عن النائب

 بطيخ جمال السابق النائب

 وااليزديين التركمان اعراض انتهاك" ان حسين نهلة النائب قالت ،19 الدقيقة في

 ".المناطق تلك بحماية مكلفين كانوا الذين البيشمركة بسبب



 

 عنده كان لو الشجاعة، يمتلك ال العبادي" ان البطيخ النائب قال 27 الدقيقة في

 ويعتمد حكومة، لرئيس سنة مائة كل يتكرر ال الذي الموقف استغل لكان الشجاعة

 ".الوطني الحرس قانون إلغاء في عليه حصل الذي الدعم على

 

 2015-9-7 الحلقة -19

 الوطني حرس قانون: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 اللكاش محمد" المواطن" ائتالف عن النائب

 الزويرجاوي الحسين عبد" بدر" كتلة في القيادي

 عن عبارة الوطني الحرس قانون مشروع" ان الزويرجاوي قال ،24 الدقيقة في

 ".العراق تقسيم اجل من مؤقتة قنابل

 

 2015-9-13 الحلقة -20

 العبادي اصالحات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 قدو حنين" بدر" كتلة عن النائب

 الحلفي جاسم المدني الناشط

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-9-14 الحلقة -21

 الوطني الحرس: الحلقة موضوع

 :الضيوف



 

 الطرفي حبيب" المواطن" ائتالف عن النائب

 الزاملي مخلص" الرسالة حركة" في القيادي 

 التي وغيرها القوى باتحاد متمثلة سياسية جهات هناك" ان الزاملي قال 8 الدقيقة في

 على عسكرية قوة ايجاد اجل من( الوطني الحرس) القانون هذا مثل بتشريع تنادي

 اجل من العراق، بخارطة يعبث ان او العراق تقسيم مشروع تنفيذ تحاول االرض

 ".االوسط الشرق يستهدف الذي العالمي المشروع مع التناغم

 االكراد االصالحات، دعم تريد ال اطراف هناك" ان الزاملي قال 40 الدقيقة في

 القوى فتحالف الكردستانية، مواقف في تغير اي رفض عن موقفهم عن اعلنوا

 ".االصالحات يرفضان كردستاني وتحالف الوطنية

 

 2015-9-15 حلقة -22

 االنبار في االميركية القوات تواجد: الحلقة موضوع

 ناجي محمد" بدر" كتلة عن النائب: الضيوف

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-9-20 حلقة -23

 العبادي اصالحات: الحلقة موضوع

 نصيف عالية" القانون دولة" كتلة عن النائب: الضيوف

 احد وقال وقطر، سعودية هي عالوي اياد مرجعية" ان نصيف قالت ،11 الدقيقة في

 عالوي، دعمنا اننا تلفزيونية مقابلة في الدوحة موتمر عن تكلم الذي البعثيين كبار

 ".للبعث رئيسية واجه عالوي اياد اذن

 تصفية هي العبادي يوجهها التي الضربات بعض ارى" نصيف قالت 18 الدقيقة في

 ".خارجه ومن الدوة حزب داخل من خصوم



 

 بقاء على سنوات عشر منذ عمل البرزاني مسعود" ان نصيف قالت 29 الدقيقة في

 الجيش ومزق العراق الجيش تسليح امام وقف وسياسيا، امنيا ضعيف العراق

 ".البعث وفصائل داعش مع لتخادمه سمح العراقي،

 

 2015-9-21 حلقة -24

 االنبار في االمريكي التدخل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 العيساوي عبود" القانون دولة" كتلة عن النائب

 العالق علي" القانون دولة ائتالف" في القيادي

 من توجهات عن ببعيد ليس انعقد الذي الدوحة مؤتمر" ان العالق قال 27 الدقيقة في

 الضباط كبار ارجع عالوي سيد واشراكهم، للسلطة بعودتهم عالوي سيد يؤمن

 موظفين من كبير عدد وزج اشهر، لستة امتدت التي حكومته خالل للسلطة، البعثيين

 ".البعثيين

 

 2015-9 -22 الحلقة -25

 داعش ضد الدولي التحالف: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 قدو حنين" بدر" كتلة عن النائب

 درع طه"  القانون دولة ائتالف" عضو

 سني اقاليم إلى العراق لتقسم مخطط لديها امريكا" ان درع النائب قال 7 الدقيقة في

 وسوريا العراق المقاومة محور ومحاربة المنطقة، كامل وتقسيم وشيعي، وكردي

 ".اسرائيل امن لضمان هللا وحزب وايران

 

 2015-9-28 الحلقة -26



 

 االنبار في االمريكي التدخل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 بطيخ جمال" البيضاء" كتلة عام امين

 شوقي سليم" المواطن" ائتالف عن النائب

 قدمت وسوريا، العراق اتجاه خبيثة لعبة لعبت تركيا" ان شوقي قال 33 الدقيقة في

 دول جميع من بالعشرات االرهاب دخل لإلرهاب، اللوجستي الدعم وجميع االرض

 ".تركيا عبر العالم

 

 2015-9-29 الحلقة -27

 وموقف وايران، وسوريا وروسيا العراق بين الرباعي التحالف:الحلقة موضوع

 الخليج ودول امريكا

 :الضيوف

 قدو حنين" بدر" كتلة عن النائب

 المالكي صبحي القانون" دولة" كتلة النائب

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 العهد قناةسابعا: 

 وجيه كالم برنامج

 عبر والخدمية واالمنية السياسية المستجدات يناقش حواري غير اسبوعي برنامج

 رصد وتم دقيقة، 50 الواحدة الحلقة زمن معدل عباس وجيه االعالمي ومعده مقدمه

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 24

 2015-7-6 حلقة -1

 (؟ السوخوي حديث أتاك هل) الحلقة عنوان



 

 اتهامها من خوفا شي اي عمل تخاف العراقية الحكومة: "المقدم قال ،27 الدقيقة في

 هو الكردية الطبقة خطة طائفيين، بنظرهم انتم بالطائفية، الجبوري سليم قبل من

 إلى وضمه شبر اخر واحتالل المكتسبات من دينار الف اخر على الحصول

 تعيش الشيعية السياسية الطبقة للمستقبل، تخطط السنية السياسية الطبقة كردستان،

 ". مستقبلية خطة لديها ليس وتخمط تبوك بالحاضر وتريد بالماضي

 مسلسلهم االرهاب، وجلب العراق بتدمير يكتفوا لم: "المقدم قال 36 الدقيقة في

 هم الحارثية مول لها قلنا من الجاف حمدية ندري ما العراق، اموال بسرقة مستمر

 هاي الجاف بيت مالت مو الفلوس هاي حمدية يتكلم، عوفوه قالت ام محامي حركت

 ".احنة الفقرة مالت الفلوس

 

 2015-7-11 حلقة -2

 (شخابيط) الحلقة عنوان

 لعب سنة اربعين كوكائين، ابو الفيصل سعود وفاة" ان: المقدم قال 2 الدقيقة في

 رئيس لنائب بيان على المقدم وعلق". شرفاءنا يترحموله وهسة بالمنطقة طوبة

 ثوابت، على يستند الفيصل موقف ان على نص الذي النجيفي اسامة الجمهورية

 .حظ وطيحان خيانات كلها بدات من والعروبة ثبته، شلون"

 العرب السياسيين جميع ضحالة اثبتت ويكليكس وثائق: "المقدم قال ،7 الدقيقة في

 وكل االموال استلموا الذين العراقيين السياسيين بعض او العراقيين، ضمنها ومن

 ".كوكائيين ملك ذيول من ذيال ليصبحوا الفيصل، سعود من شي

 النجيفي اثيل السابق الموصل لمحافظ بيان على تعليقا المقدم قال ،15 الدقيقة في 

 دين ودينا الوهاب عبد محمد دين ودينهه تركيا، ولكنته اعوج حلكة صدك من هو"

 ".طالب ابي بن علي

 وعذرا داعش، بيد الرسمي الناطق هي الجزيرة قناة" ان: المقدم قال ،19 الدقيقة في

 ".ينعدلون ما وهوالء ينعدل، ما الجلب ذيل

 ان اشهد برفع الوزراء رئيس طالب العاني ظافر" ان: المقدم قال ،24 الدقيقة في

 ".سفيان ابي ابن لمعاوية حفيد وهو الطائفية، تسبب النها هللا ولي عليا



 

 اخر زميل مع صورتي ان قال الزمالء احد" ان: المقدم قال ،34 الدقيقة في

 ".اربيل لبن ونشرب ندخل ان بارزاني يخاف اربيل، سيطرة في موضوعة

 استطاعوا ما وسرقوا بالعراق، النظام خربوا االكراد: "المقدم قال ،37 الدقيقة في

 ".كرستان الى ذهبت سرقتها يتم التي السيارات وكل

 عن كردستان ينفصل عندما جوبي ارقص سوف: "المقدم قال ،41 الدقيقة في

 ".العراق

 

 2015-7- 21 حلقة -3

 (المالهي انتفاضة وبين.. الدم انتفاضة بين) الحلقة عنوان

 طلعوا المالهي على االعتداءات حصلت عندما: المقدم قال ،24 الدقيقة في

 االخرين، مقتنيات على االعتداء وعدم االنسان حقوق عن يحجون الشيعة السياسيين

 ".مالهي؟ لو تربة جماعة انتوا فهمونا

 بالعلمانية طز باللبرالية طز ماخور، ميصير العراق: "المقدم قال ،34 الدقيقة في

 شفت حفلة، كانت تقول الشرقية مراسل انت العراقي، للشرف يسيئه شي اي وطز

 تخافون شنو وقفهن، حد ما وليش عوائل، ماعدهن شعدهن وحدة 35 العرك، بطالة

 ".عهر صارت الصحافة شنو الصحافة، من

 ديالى نواب احد وال سعد بني خان انفجار صار من: "المقدم قال ،38 الدقيقة في 

 من مو اصواتكم الجبوري، سليم وال الدهيلكي وال الدايني ناهدة ال بيان، اصدر

 ".بيهم دخل مالكم شيعة هوالء لو ديالى، محافظة

 

 2015-7-28 حلقة -4

 (علي أبو دهين) الحلقة عنوان

 صار االعرجي بهاء سيد انباع، العراق جماعة يا: "المقدم قال ،12 الدقيقة في

 هو النفط على مسيطر المهدي عبد عادل دكتور الكهرباء، محطات باع لجنة رئيس

 .ادلة عرض بدون ،"وكتلته



 

 

 2015-8-1 حلقة -5

 !( الحرامية باكونة الدين بأسم: )الحلقة عنوان

 من المتظاهرين مطالب تخرج ان الكبرى الكارثة" ان: المقدم قال ،27 الدقيقة في

 على اللعب ديصير شلون البزاز، سعد شرف من شريفة صرتي هيج الشرقية، قناة

 ".الخراب من جزء الشرقية الشريفة، للتظاهرات تسيس هذا االخرين،

 

 2015-8-8 حلقة -6

 (المر الزمن في الحر الرأي: )الحلقة عنوان

 جميع وضع جنوب، في االمن حفظ اراد عندما صدام: "المقدم قال ،8 الدقيقة في

 يستطيعون ال الجيش ضباط جميع االن لالسف الجيش، ضباط من المحافظين

 ".الدفاع وزير امام الوقوف

 السكك، موظفي رواتب قضية يحل ان النقل لوزير قلت: المقدم قال ،12 الدقيقة في

 تحترك ويحب بجفية ديركصلها ترة الزيباري هوشيار المالية لوزير تتركها اذا لن

 .سالمة كردستان اذا بغداد

 اغلب لكن يبوكون، واالكراد السنة السياسيين صح: "المقدم قال ،33 دقيقة في

 ".الشيعة من جاء المالي الفساد

 

 2015-8-19 حلقة -7

 ( متونس..  مرتاح: )الحلقة عنوان

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-8-29 حلقة -8

 (واطمطملك طمطملي) الحلقة عنوان



 

 2003 ومنذ بفلوسه، الوزارة اشترى الكهرباء وزير" ان: المقدم قال ،7 الدقيقة في

 ".الكربولي لالخوين يبيعها ان ويريد المقسوم، يدفع ان اال وزير اي يرشج لم

 

 2015-9-6 حلقة -9

 بامتياز كردية العراقية الحكومة:  الحلقة عنوان

 حظ سوء ومن مضبوط، داعشي رجل السبهان ثامر: "المقدم قال ،18 الدقيقة في

 يستلمون هناك ميروحون بعد بغداد، في لها سفيرا السعودية اختارته العراقيين

 وعلى النواب اصرار فلوسهم، وياخذون السفير إلى راسا يجون راح فليساتهم،

 هذا في سعود ال لمهلكة الداعشي السفير اوراق قبول على السنة النواب راسهم

 السعودية االرهابية لالجندة يعملون هوالء انه على اضافي دليل الحساس الظرف

 ".العراق في

 التي التفجيرات جميع ان قال البطل هللا نصر حسن" ان: المقدم قال ،22 الدقيقة في

 ".السعودية المخابرات مدير كرون ابو مكرن وترتيب بفعل كانت العراق في حدثت

 وبعد بامتياز، كردية حكومة حكومتنا ان نثبت" ان نريد: المقدم قال 36 الدقيقة في

 المنفذ وكان السراق سرقه ما على شهود ونحن السياسية، العملية الكرد دخل 2003

 العسكرية لتجهيزات وصوال الحكومية السيارات وخصوصا االكراد التجار الوحيد

 ".السابق العراقي الجيش تركها التي الثقيلة االسلحة وبقايا

 اوقفت سنوات عشر ،2013 لغاية 2003 منذ كردستان: "المقدم قال ،42 الدقيقة في

 ما االمر هذا ولكن العراق، بناء تم لكان قلب على قلب االكراد كان لو العراق، بناء

 ".دفرة عثرة ابقاءها اجل من المركزية الحكومة في الحرائق ويشعلون يفيدهم،

 

 2015-9-12حلقة -10

 العراق_ يبكي_حين: الحلقة عنوان

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 



 

 2015-9-21 حلقة -11

 "اولى سنة.. الصقالوية: " الحلقة عنوان

 الطيران منع العراق من السعودية طلب خبر على المقدم علق ،33 الدقيقة في

 راعية هي السعودية: "بقوله العراق من الغربية المناطق فوق التحليق من العراقي

 ".العراق في االرهاب

 

 2015-9-30 حلقة -12

 وتفاحه.. حاحه: الحلقة عنوان

 العرب، وخاصة للعراقيين تسئ اآلن البرزاني عائلة" ان: المقدم قال ،3 الدقيقة في

 االعتراف حكومة وعلى فاشل، العراق في الحكم نظام البارزاني مسرور يقول

 نفط تمصون ليش عدنا، من فلوس تاخذون ليش فاشل حكم نظام اذا زين بذلك،

 ".مملكتكم لبناء البصرة

 النقاذ طوف عن وعبارة سيئ دوره الدولي التحالف: "المقدم قال ،31 الدقيقة في

 دخول عدم مقابل الرمادي في الغازي عكاز حقل على سيطرة على ويعمل داعش،

 مثل برة كاعدين االنبار يمثلون الذين الخونة هوالء بصاية للرمادي، الشعبي الحشد

 ".الخنجر خميس

 

 2015-10-3 حلقة -13

 رياض لك:  الحلقة عنوان

 العالي، التعليم وزير على للبرنامج تاتي الشكاوي اكثر: "المقدم قال ،3 الدقيقة في

 العاني التعليم وزارة على الشكاوي هذه وتاتي طين، اذانه في واضع الوزير وهذا

 ".بالناصي وال بالعالي ال عالقة لها وليس الراوي والبحث

 

 2015-10-7 حلقة -14

 طحينوف اال: الحلقة عنوان



 

 لسنا لكوننا تسمعنا، كانت اذا التربية لوزارة نقول: "المقدم قال ،10 الدقيقة في

 وفي".االسالمي للحزب التابعة للقنوات فقط يسمعون هم االسالمي للحزب تابعين

 ". العراقي البرلمان في لداعش ممثلين وجود نعلم: "المقدم قال ،29 الدقيقة

 

 2015-10-14 حلقة -15

 بيجي عن ويسألونك:  الحلقة عنوان

 من انها لداعش، سيارة 11260 قدمت االمارات" ان: المقدم قال ،40 الدقيقة في

 ".للشيعة اسم اي او حكومة على القضاء اجل من داعش تدعم التي الخطيرة الدول

 قال صدام قال اذا بمقولة معجب البرازاني مسعود" ان: المقدم قال ،43 الدقيقة في

 وما السيد هو التكريتي المواطن وكان داخله، في الدكتاتورية نمت هنا من العراق،

 الشعب يقدمه ما ان يعتبر الذي البرازاني مسعود عن يختلف ال وحال العبيد، دونه

". التسعين بعد اجة هو نضال، عندة ما هو بالمناسبة وثوريته، نضاله نظير الكردي

 والعراقيين العراقي الجيش بحق مجرم البارزاني" وقال

 

 2015-10-31 حلقة -16

 ( للمطر شكرا  : ) الحلقة عنوان

 مجاهدي حركة) خلق منافقي مع حبايب متحدون ائتالف: "المقدم قال ،2 الدقيقة في 

 (". االيرانية خرق

 

 2015-11-2 حلقة -17

 (غطه الغركان زيد) الحلقة عنوان

 تحمل بغداد مطار في طائرات نزول خبر على تعليقه في المقدم قال ،3 الدقيقة في

 سمحولي وهسة كردستان، القليم متوجهتين كانتا الطائرتان: "كردستان القليم اسلحة

 كردستان ان ويقول كردستان، على تحجي ليش ويكول كلب ابن كلب واحد يجي



 

 شاء ماء مسعور البرزاني مسعود" وقال". واالغتياالت االرهاب دعم في دخل مالها

 ".صدام تلميذ هللا

 محملة كردستان إلى قطر من تاتي التي الطائرات" ان: المقدم قال ،10 دقيقة في

 إلى البغال عبر وتنقل كردستان في تنزل االسلحة ان معلومات وعدنا باالسلحة،

 .ادلة اي اظهر بدون ،"داعش قبل للقاعدة كامل معسكر حمرين جبال

 كواتم تضم كانت كردستان اقليم الى وصلت اسلحة" ان: المقدم قال ،14 الدقيقة في

 كانت الهاشمي طارق بها يقوم كان التي االغتياالت وايضا الشعبي، الحشد قادة لقتل

 قتل في تساهم كانت الدول هذه وقطر، وكردستان االمريكي السفير من تاتي

 ".العراقيين

 ال للبالد، اقتصادي احتالل عبارة الدولي النقد صندوق: "المقدم قال ،35 الدقيقة في

 فقير العراقي المواطن بقاء يريد النه الرواتب، بتقليل اال البلد اقراض يقبل

 ".الشيعي وخصوصا

 

  2015-11-10 حلقة -18

 وطن دونما مواطنون: الحلقة عنوان

 شاء وما انفهم، من ابعد يرون ال بسياسيين ابتلينا لقد: "المقدم قال ،17 الدقيقة في

 ".للسنّة الحكومة نصف هللا

 وزارة تنتجها التي العسكرية الصناعات لموضوع المقدم تطرق ،32 الدقيقة في

 مشادة صارت: "المقدم وقال منها، الشراء الدفاع وزارة ورفض والمعادن، الصناعة

 وزير العبيدي، خالد الدفاع ووزير الدراجي محمد الصناعة وزير بين كالمية

 ورد الوزارة من والدروع االصلية الخوذ تاخذ ال لماذا الدفاع لوزير قال الصناعة

 على الغضب يزداد حتى الدفاع وزير من خطة انها بالرفض، الدفاع وزير عليه

 ".الشيعة وزراء

  

 2015-11-17 حلقة -19

  واحدة لعملة وجهان وداعش البعث الحلقة عنوان



 

 الدقيقة وفي". داعش عن اتكلم يعني السعودية عن اتكلم: "المقدم قال ،7 الدقيقة في

 قتلت التي( الشرقية قناة) يشاهد الذي العراقي الشعب على بالعافية" المقدم ذكر 40

 ".بجنازته وتمشي الشعب

 

 2015-11-22 حلقة -20

 !!(  طيري طيارة يا طيري: )الحلقة عنوان

 مطاري في تحط قطر من طائرات ان ذكروا شهود: "المقدم قال ،15 الدقيقة في

 ".مكحول جبال في داعش إلى البغال طريق عن االسلحة نقل ويتم والسليمانية اربيل

 

 2015-12-2 حلقة -21

 زرباطية قادسية:  الحلقة عنوان

 ذكر مكي لقاء السابق االعالم كلية لعميد حديث على المقدم علق ،19 الدقيقة في

 الفارسي، الغزو ضد ستظهر االميركي الجيش ضد ظهرت التي المقاومة ان فيها

 محافظاتكم تاخذ من داعش منعتوا جان خير بيكم لو انتم مقاومة، اي: "المقدم وقال

 ".نساؤكم على ويعتدي

 هذا خطابه، ضيع الجمهورية رئيس باريس مؤتمر في: "المقدم قال ،31 الدقيقة في

 ".جعابه صول يضيع خطابه يضيع الي

 

 2015-12-12 حلقة -22

 المقاوم الشعبي الحشد: الحلقة عنوان

 البرزاني، مسعود له مثال ابرز القومي السياسي الفكر: "المقدم قال ،18 الدقيقة في

 الخرنكعية، سبب وهذا اولى، درجة وهو عاشرة درجة بانهم العراقيين الى ينظر

 ".القزم للدكتاتور وانبطاحهم خضوع بسبب السياسيين،



 

 بالفدرالية تحدث الحكيم العزيز عبد المرحوم من: "المقدم قال ،22 الدقيقة في

 في للضالين نبحوا لضاريا جماعة من والبعثية وبيعه، العراق بتقسيم اتهموه

 ".جفن لهم يرف ان بدون اسرائيل مشروع ينفذون السنّة 2015 وفي ،2005

 يبقيان وعلمه العراق اسم فان العراق، تقسيم حال في: "المقدم قال ،45 دقيقة في

 ".ثاني وعلم اسم اختاروا التقسيم اخترتم وذا للشيعة،

 

 2015-12-19 حلقة -23

 الكبار مع اللعب:  الحلقة عنوان

 خطاب كراهية رصد يتم لم

 

 2015-12-26 حلقة -24

 العاني ظافر نظافة اسبوع: الحلقة عنوان

 له وليس للبعث، ينتمي لم وان بعثي رجل العاني ظافر: "المقدم قال ،1 الدقيقة في

 ظافر يشتم ان سمح من" وقال ،"وعائلته لصدام بوقا كونه سوى 2003 قبل تاريخ

 امام انبطح الوطني التحالف لوال العراقي، الشهيد قيمة من ويقلل الشهداء العاني

 ".العاني ظافر

 او ارهابيين اقاربهم ناس من لسين نرضخ ال ان علينا: "المقدم قال ،16 الدقيقة في

 المقدم عرض ،22 دقيقة وفي". لداعش يحن هو العاني، ظافر امثال ارهابيين هم

 ".داعش تنظيم بايع الذي البزاز سعد االعالمي خال" انها قال ميت شخص صورة

 

 التغيير قناةثامنا: 

 العراقي الشارع برنامج

 او واحد ضيف مع والخدمية واالمنية السياسية المستجدات يناقش حواري برنامج

 معدل جميل، عباس سحر االعالمية تقدمه ، مختلفة سياسية تيارات من ضيوف عدة



 

 عام من الثاني النصف خالل حلقة 25 رصد وتم دقيقة، 50 الواحدة الحلقة زمن

2015. 

 2015-7-4 حلقة -1

 :الضيوف

 االنبار شيوخ احد القعود غازي الشيخ

 الشعبي الحشد هيئة باسم المتحدث النوري كريم

 االنبار، اهل بإذالل تقوم الحكومة بان اشكك كنت سابقا: "القعود قال ،26 الدقيقة في

 توكيل او وشراء بيع من االنبار الهل معاملة اي ترويج بمنع االخير قراراها ولكن

 ".وقتلهم االنبار اهل بإذالل متقصدة الحكومة ان ايقنت والدة، بيان حتى او

 

 2015-7-15 حلقة -2

 البرلمانية الحل كتلة رئيس الكربولي محمد: الضيف

 النائب طلب حول البرنامج مقدمة طرحته سوال على الكربولي اجاب 36 دقيقة في

 يشكل لماذا الزاملي حاكم: "للسعودية سفره حول تحقيقية لجنة بتشكيل الزاملي حاكم

 ".الثمن مدفوع هو ربما عنده؟ طالب انا هل لجنة؟

 

 2015-7-18 حلقة -3

 الجبوري هللا عبد النائب: الضيف

 جيرها مقاعد خمس ديالى في القوى اتحاد" ان: الجبوري قال 35 الدقيقة في

 اليهم وانضموا واشتراهم المحافظة مجلس اعضاء من عدد على وتحرك لصالحها،

 .كالمه على وثائق او ادلة يقدم ولم ،"مخزية حالة وهذه مالية، مبالغ مقابل

 لم جميعهم السابقين، المحافظين على تحفظات لدي: "الجبوري قال ،42 الدقيقة في

 السنة، اهل واحمي سني انا شعار يحملون جميعهم كانوا السنة، حماية يستطيعوا

 ".لصوص مجرد ولكنهم



 

 

 2015-8-4 حلقة -4

 :الضيوف

 السابق نينوى محافظ النجيفي اثيل

 "الشعبي الحشد" باسم متحدث النوري كريم

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-8-8 حلقة -5

 :الضيوف

 كرحوت صباح االنبار محافظة مجلس رئيس

 فالح محمد عبد السياسي المحلل

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-8-17 حلقة -6

 :الضيوف

 "الكردستاني الديمقراطي الحزب" عضو قاسم شيرزاد

 "الكردستاني االتحاد الحزب" عضو جوهر سلوى

 (الهاتف عبر) ،"التغيير حركة" عضو اسماعيل صابر

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-8-23 حلقة -7



 

 :الضيوف

 والدراسات للبحوث الروابط مركز مديرة النعيمي هدى

 "التغيير" حركة عضو اسماعيل صابر كوران

 (الهاتف عبر" )الكردستاني الديمقراطي الحزب" عضو سمو ابراهيم

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-8-30 حلقة -8

 النجيفي اثيل السابق نينوى محافظ: الضيف

 ان يعتقد وكان المؤامرة، نظرية عاش المالكي" ان: النجيفي قال 7 الدقيقة في

 من وجزء اليه منصاعة غير جهة نحن ويعتقد عليه، متآمرة كلها الموصل

 ".عليه المتآمرين

 

 2015-9-6 -حلقة -9

  الدين صالح محافظة مجلس رئيس الكريم احمد: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015 -9 – 13 حلقة -10

 االنبار عشائر شيوخ احد السليمان حاتم علي: الضيف

 حزب هو( الدوحة) المؤتمر مشكلة اثار الذي" ان: السليمان قال 9 الدقيقة في

 11 الدقيقة وفي". المالكي المجرب يقودها التي القانون دولة( وطكطكها) المالكي

 على السليمان علق ،17 الدقيقة وفي". خربانة هي السياسية العملية" ان قال

 الرد اريد ال: "وقال قطر، دولة في مؤتمر فيها هاجم المالكي لنوري تصريحات

 هذا يبطل خلي العبادي، حكومة اسقاط يريد وهو العراق دمر كذاب شخص على

 ".القرد



 

 من هم االنبار محافظة من واتباعه المالكي" ان: السليمان قال ،21 الدقيقة في

 واالنتصارات االنبار، من تخرج لن داعش" ان قال 41 الدقيقة وفي". داعش ادخلوا

 العراق في خالص ال" قال ،49 الدقيقة وفي". فارغ كالم الشعبي والحشد الحكومية

 ".لداعش محافظاتنا سلم ومن المالكي نوري بإعدام اال

 

 2015-9-27 حلقة -11

 عالوي اياد االسبق الوزراء رئيس الضيف

 من ليس االن، وتسرق سرقت السياسية العملية" ان: عالوي قال ،22 الدقيقة في

 العملية في االطراف وباقي لالصالح الداعي هو الوحيد العبادي يكون ان المعقول

 ".والبعث الدوحة ومع وإرهابيين وعمالء خونة السياسية

 

 2015-10-4 حلقة -12

 "العربية" ائتالف زعيم المطلك صالح: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-10-18 حلقة -13

 :الضيوف

 الكردستاني التحالف عن سابق نائب طه محمد شوان

 ".التغيير" حركة عن نائب عناية عمر كوران

 رئيس ويرسلون مقراتنا، تحرق تغيير حركة كوادر: "طه قال ،28 الدقيقة في

 الشارع تاجيج اجل من له حادث يحدث هللا سامح ال لكي اربيل إلى البرلمان

 ".الكوردستاني

 اطفال على المال بتوزيع علنا قاموا التغيير حركة: "طه قال 38 الدقيقة في

 ".مقراتنا لضرب ومراهقين



 

 

 2015 – 10 – 24 حلقة -14

  الدين صالح محافظة مجلس عضو العزاوي ناظم احمد: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-10-25 حلقة -15

  البرلمانية" الحل" كتلة رئيس الكربولي محمد: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-11-1 حلقة -16

 "الشعبي الحشد" بأسم متحدث النوري كريم: الضيف

 وقاتل الكرامة لباس لبس كان حظ بيه لو الكربولي" ان: النوري قال ،28 الدقيقة في

 للحشد ويسيئ ويتحدث الفضائيات عبر العراق خارج من يخرج ان ال معنا،

 ".ويهرب انتخبوه ومن اهله ترك لمن التاريخ ولعنة العار بصمة الشعبي،

 الدولة تشظية إلى يودي الوطني الحرس قانون: "النوري قال ،49 الدقيقة في

 وجعل رسمي، بشكل الطائفية لتقنين مشروع وهو متاخية، غير شظايا إلى العراقية

 ".ذاتها بحد دول المحافظات

 

 2015-11-7 حلقة -17

 الصدري التيار في القيادي االعرجي بهاء: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-11-14 حلقة -18



 

 الجهاد حركة عام امين الساري حسن: الضيف

 العراقي الشعب ضد مواقف لهم الذين البعثيين كبار: "الساري قال ،28 الدقيقة في 

 وفي". ايضا وداعش القاعدة وتنظيم كانوا االرهابيين السنية، المناطق في كانوا

 الطائرات نرى المجردة بالعين داعش، تساعد امريكا" ان: قال ،38 الدقيقة

 ".داعش إلى المساعدات ترمي االمريكية

 

 2015-11-17 حلقة -19

 بابليون كتائب عام امين الكلداني ريان: الضيف

 الصغار واالطفال وامريكا اسرائيل هم داعش يدعم من: "الكلداني قال 8 الدقيقة في

 امريكا في العراقية الجالية" ان قال 15 الدقيقة وفي". والسعودية قطر امريكا بيد

 .الشعبي للحشد االساءة على واشنطن اصرت اذا امريكا في تنتفض سوف

 

 2015-11-28 حلقة -20

 كربالء محافظ الطريحي عقيل: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-11-29 حلقة -21

 زيباري هوشيار المالية وزير: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-12-10 حلقة -22

 النجيفي اثيل السابق نينوى محافظ: الضيف

 الشعبي الحشد بأسم متحدث النوري كريم



 

 بابليون كتائب عام امين الكلداني ريان

 ال التي الجهات بين بمكيالين معاملة بغداد، في هناك: "النجيفي قال 5 الدقيقة في

 مسيطر غالبيتها التي الشعبي الحشد على المسيطرة الميليشات منهج وفق تسير

 ".الدينية الشيعية االحزاب عليها

 داعش تنظيم في اعضاء ان معلومات وصلتنا: "الكلداني قال 37 الدقيقة في

 .ادلة دون من ،"شيخان معسكر في حاليا موجودين

 ويحطم نينوى مصير يقرر من هو ريان سيد كان اذا: "النجيفي قال 39 الدقيقة في

 االن، بعد للحديث داعي فال العراقية، السياسية خارطة ويرسم التركية الدبابات

 وال نينوى تحرير على وقادرين اغلبية وهم نينوى في العصب هم السنة العرب

 ".الكلداني ريان يمثلهم

 

 2015-12-20 حلقة -23

 (االول الجزء) السابق االنبار محافظ الدليمي خلف احمد: الضيف

 الدولة اعضاء من بعدد التقى الفهداوي قاسم" ان: الدليمي قال 27 الدقيقة في

 داعش تدخل ان صار الذي االتفاق)...(  خالته اوالد من اثنين ضمنهم من االسالمية

 تعيد الموجودة العسكرية والمجالس وتخرج، االنبار في المحلية الحكومة وتسقط

 ".المحافظ منصب الى الفهداوي قاسم

 

 2015-12-26 حلقة -24

 (الثاني الجزء) السابق االنبار محافظ الدليمي خلف احمد: الضيف

 كراهية خطاب رصد يتم لم •

 

 2015-12-28 حلقة -25

 االنبار عشائر شيوخ احد السليمان رعد: الضيف



 

 واالنبار، العراق تدمير سبب االسالمي الحزب" ان: السليمان قال 23 الدقيقة في

 المليشيات ارى: "قال ،38 الدقيقة وفي". الموامرة بهذه شريكهم الدعوة وحزب

 وتقصف المواطنين، وتختطتف القران وتمزق والصحابة المومنين ام تسب االيرانية

 ".المنازل االيرانية الطائرات

 الكحولية، والمشروبات الحشيش يجلب الحشد" ان: السليمان قال ،40 الدقيقة في

 هادي الشعبي الحشد وروساء ايرانيين، بينهم عراقي، كله ليس الشعبي والحشد

 العجوز المراة قندرة" قال ،53 الدقيقة وفي ،"ايرانيين المهندس مهدي وابو العامري

 ".االنبار السياسيين رؤوس فوق المهجرة

 

 االتجاه قناة: تاسعا

 الشاخص برنامج

 واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 40 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 مثنى االعالمي يقدمه مختلفة، سياسية انتماءات ومن عدة ضيوف مع والخدمي

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 22 رصد وتم محمد،

1- 7-5-2015 

 مشتركة استحقاقات...  الحكومي المشروع: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 المواطن ائتالف عن نائب شوقي سليم

 القانون دولة عن نائب االسدي خالد

 الكردستاني التحالف عن نائب السعدون محسن

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

2-    12-7-2015 

 :الضيوف



 

 والطاقة النفط لجنة عضو الفياض علي

 الكردستاني التحالف عن نائب احمد جمال

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

3- 19-7-2015 

 واالدارة التوقيت بين االنبار عمليات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الوطني التحالف عن النائب قدو حنين

 االنبار محافظة مجلس عضو الغني عبد طه

 هللا حزب لكتائب االسالمية المقاومة باسم الناطق الحسيني جعفر

 منفذ ايجاد وتحاول داعش مع تتعاون سياسية قيادات هناك: "قدو حنين •

 ".النقاذهم

 االمنية القوات ساعدوا مما اكثر داعش ساعدوا االميركان: "الحسيني جعفر •

 الرمادي على الحفاظ في العراقية القيادات وفشل داعش على بالقضاء جادين وغير

 اليجاد تأسس الخبيث االميركي التحالف هذا تأسس وعند االميركان، بسبب جاء

 المعركة امد اطالة يريدون هم داعش، وتنظيم المقاومة فصائل مابين موازنة

 حجم تماما ويدركون للعراقيين بالنسبة استنزاف او بالوقت طبعا استنزاف ويريدون

 امد واطالة ذلك اليقاف فتدخلوا المعركة هذه حسم في وامكانياتها المقاومة فصائل

 االميركان أهداف ماهي يعلم العراقي والشعب رسموها هم اهداف وتحقيق المعركة

 ".العملية هذه في

 ودعم الدواعش لدعم هو العراق في حاليا االجانب وجود: "القدو حنين •

 مكونات وضد السياسية العملية وضد العراقية الحكومة ضد تعمل التي اخرى جهات

 ".العراقي الشعب



 

 داعشي، أمريكي تواطؤ بسبب هو الرمادي مدينة سقوط: "عبدالغني طه •

 يحركوهم امريكا بيد ادوات هم وداعش امريكية صفحة هي داعش بصراحة أقول

 ".شاءوا اينما

 امريكا صفحات احدى هي الخالدية معركة: "الغني عبد طه ووافقه جعفر •

 ".الحكومة على للضغط

 

4- 26/ 7 /2015 

 والمسؤوليات التحديات جدل...  الوطني التحالف: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الوطني التحالف عن نائب العالق علي

 االحرار كتلة عن نائب العوادي عواد

 المواطن كتلة عن نائب الخالطي حسن

 

5- 2  /8/ 2015 

 السياسي الفساد وشبهات االقتصادي الواقع: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الدفاعي طه

 النيابية المالية اللجنة عضو الجبوري هيثم

 اقتصادي خبير المشهداني الرحمن عبد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

6-  9  /8/ 2015 



 

 :الضيوف

 االسبق الوزراء رئيس نائب الزوبعي سالم

 الوطني التحالف عن نائب البياتي عباس

 الكردستاني التحالف عن نائب الدين نور اردالن

 الوطني التحالف انتو امركم عجيب: "البياتي لعباس كالمه موجها المقدم •

 "باالصالح وتطالبون يمكم الفساد ارباع ثالث

 

7- 16-8-2015 

 العراق في التركي التدخل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 النيابية والدفاع االمن لجنة رئيس الزاملي حاكم

 القانون دولة ائتالف عضو الخزاعي عامر

 العراقية القوى اتحاد عضو سالم نوره

 القنصل قضية على الموصل محافظ قبل من تستر هناك: "الزاملي حاكم •

 واخذها العراقي الجيش اسلحة على البيشمركة استيالء على اثباتات هناك... التركي

 الموصل اسقاط بعملية متهمين كثيرين كرد قادة... الموصل سقوط يوم نفس ي

 ".ادانتهم وتمت

 

8- 23-8-2015 

 الكردية الداخلية الخالفات: الحلقة عنوان

 :الضيوف

 سياسي محلل الجاف حسين

 الكردستاني الديمقراطي الحزب عن نائب عبدهللا سيروان



 

 الكردستاني الوطني االتحاد عن نائب محمد القادر عبد

 على حصلوا التغيير لحزب المزيفة الشعارات بسبب: "عبدهللا سيروان •

 ".البرلمان رئيس منصب

 

9- 6-9-2015 

 االحزاب قوانين اقرار: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 القانون دولة عن نائب نصيف عالية

 الوطنية البرلمانية الكتلة رئيس عطار الكريم عبد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

10- 13-9-2015 

 :الضيوف

 الوطنية القوى اتحاد عن نائب السامرائي القهار عبد

 الدين صالح عن نائب الجبوري مشعان

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

11- 4-10-2015 

 جديد عسكري واقع...  والمنطقة العراق: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الوطني التحالف عن نائب راضي رسول

 السياسية العلوم في استاذ احمد الجبار عبد



 

 سياسي محلل ابراهيم وفيق. د

 ".للعراق المجاورة الدول وتدعمها اميركية اطروحة داعش: "راضي رسول •

 االجتماعية الخريطة المتحدة الواليات لتحقق هنا داعش: "احمد الجبار عبد •

 واسقاط االجتماعية القيم منظومة اسقاط منها وواحدة اخرى الغراض للوصول

 ".الدول الضعاف المقاومة نزعة واسقاط الفكرية االيديولوجية المنظومات بعض

 المستمرة االميريكية المؤامرة عمق يكشف الروسي التحالف: "ابراهيم وفيق    •

 االلتقاء حدود الى وصل الذي السافر الخليجي الدور عمق وتكشف المنطقة في

 بمسؤولين الفيصل تركي فيها يلتقي التي الثالثة المرة وهذه باسرائيل العلني

 ضد لدعمها السعودية الى اتت التي االسرائيلية الطائرة عن والمعلومات اسرائيليين

 وسحب كعدو هوالشيع ايران وضع اميركيا اليوم المطلوب. حقيقي أمر اليمن

 (ادلة يقدم لم". )كصديق وجعلها العدو خانة من اسرائيل

 ".التسليح بشأن العراقي مع صادقة غير أميركا: "راضي رسول •

 

12- 11-10-2015 

 طرق مفترق....  كردستان: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 البرلمان في القانونية اللجنة عضو نصيف عالية

 سياسي محلل الجاف حسين

 الكردستاني الديمقراطي للحزب السياسي المكتب عضو قاسم شيرزاد

 الكردستاني الوطني االتحاد عضو بيره سعدي

 فحسب بغداد على تمارس لم االقليم في دكتاتورية هنالك: "نصيف عالية •

 قبل من تفردية ونزعة هيمنة هناك. ايضا االقليم في االحزاب على مورست وانما

 عن الكالم حتى تخشى بغداد في االحزاب ان حيث بغداد في ولمسناها االقليم رئاسة

 ".حق أي عن تتكلم أو برزاني مسعود



 

 وجود بالتأكيد يعني االقليم في نازح وثمانمئة مليون وجود: "الجاف حسين •

 ".نائمة خاليا

 ".ضدنا الناس يحشدون وكانوا التغيير كوران حزب: "قاسم شيرزاد •

 في االخيرة االحداث كانت اذا فيما المقدم سؤال على مجيبة نصيف عالية •

 يعتاش كان هو: "السلطة في للبقاء بارزاني لمسعود ذريعة اعطت قد كردستان اقليم

 فكان بمركزه يبقى يخلي اللي الخفي العدو من نوع يجد فكان مواضيع هكذا على

 حتى القوي الجانب على ويتكئ المركز مع والصراعات الخالفات يصطنع دائما

 بداعش متمثال خفي عدو وجد واليوم يبقى حتى العرب على الكورد يثير حتى يبقى

 ".أسلوبه هذا فبالتالي كردستان، محافظات باقي أو اربيل بداخل أخرى حركات أو

 

13- 18-10-2015 

 االستراتيجي االرتكاز نقطة...  بيجي: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الشعبي الحشد في قيادي الكاظمي معين

 ستراتيجي خبير الجياشي سعيد

 النيابية والدفاع األمن لجنة عضو المطلك حامد

 واستطيع داعش عن يدافع من وهناك داعش يدعم من هناك: "الجياشي سعيد •

 وهو العراقيين السياسيين مؤسسات ويزور يصرح عندما الرفاعي رافع تسميتهم

 من بمكان هو مالفرق؟ العراقي الجيش بقتل تفتي وداعش العراقي الجيش بقتل يفتي

 فتاوى يفتي ذلك من اكثر بل العراقي الجيش بقتل علنا ويفتي كردستان اقليم

 ".طائفية

 

14- 25-10-2015 

 والفائدة الضرر حسابات.. الرواتب سلم: الحلقة موضوع

 :الضيوف



 

 النيابية النزاهة لجنة عضو الدفاعي طه

 االقتصاد لشؤون الوزراء رئيس مستشار صالح محمد مظهر

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

15- 01-11-2015 

 مقيد أم مفتوح...  العبادي تفويض: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 األحرار كتلة عن نائب الغراوي ماجد

 القانون دولة عن نائب نصيف عالية

 "النجيفي اسامة الجندات يخضع الحالي الدفاع وزير: "نصيف عالية •

 

16- 08-11-2015 

  ومعوقات أولويات...  النفط صناعة: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 سابق نائب شياع عبدالعباس

 نفطي خبير الجواهري حمزة

 البرلمانية والطاقة النفط لجنة عضو زاهرالعبادي

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

17- 15-11-2015 

 وماعليها مالها...  المركزي البنك مزادات: الحلقة موضوع

 :الضيوف



 

 النيابية المالية اللجنة عضو الجبوري هيثم

 اقتصادي خبير الفخري محمد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

18- 22-11-2015 

 الشهداء قانون: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عضو عامرالخزاعي

 المواطن كتلة عن نائب اللكاش محمد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

19- 29-11-2015 

 الدين صالح في االوضاع: الحلقة موضوع

 الدين صالح محافظة مجلس رئيس الكريم احمد: الضيوف

 بعد حدثت التي االمنية االزمة من جزء يتحمل الجبوري أحمد: "كريم احمد •

 ".ذلك على دليل والحشد االمنية القوات عند اللي والملفات حزيران، من 10

 الى الجبوري أحمد عودة سبب عن المقدم سؤال على مجيبا   كريم أحمد •

". للعودة منفذ الى وتحتاج داعش من نُّظفت المحافظة اليوم: "الدين صالح محافظة

 طريق عن أكيد: "الكريم أحمد". المنفذ الجبوري أحمد يكون ممكن: "المقدم

 مع يتعاملون كانوا أنهم اثبوا واللي وياهم يتعاون كان اللي والسماسرة المقاولين

 ".داعش

 "المجهول الى سيقودها للمحافظة الجبوري احمد رجع اذا: "الكريم أحمد •

 



 

20- 06-12-2015 

 العراق شمال في التركي التدخل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الوطني التحالف في عضو المولى تقي محمد

 القانون دولة عن نائب الجبوري هيثم

 يدخلوا كيف واالّ  واالقليم تركيا بين تنسيق هنالك بالتأكيد: "المولي تقي محمد •

 هنالك اال معقولة مو الكيفية؟ بهذه بدروعهم باسلحتهم، بمعداتهم، افواج ثالثة

 ".تنسيق

 ".برزانية برعاية دخلت التركية القوات: "الجبوري هيثم •

 الدخول التركية القوات من طلب من المقدم سؤال على مجيبا الجبوري هيثم •

 الذرائع يقدم وبدأ السابق المحافظ اي: " ؟(النجيفي أسامة) للموصل السابق المحافظ

 شلون شفويا ؟ كالك كال منو شفويا   شنو شفويا ، وكالي ويا اتفقت وفلتان كلي فالن

 انت ثم!!!!! بشفويا   محافظة وتحتل لدولتك كاملة دولة مدخل انت ثم شفويا ؟ تنحسب

 منو انت للقضاء، ومطلوب مطرود رجل انت النجيفي؟ اثيل اليوم مسؤوليتك شنو

 عالمة 20 عليك رجل أنت شعبي؟؟ حشد تقود وحتى تشارك وحتى تصرح حتى

 ".افهم اريد بس اني هلحجم؟ لنفسك منطي حتى منو أنت استفهام،

 طلعت الدوالرات مليارات تركيا؟ من شمستفادين احنا هسه: "الجبوري هيثم •

 التمرد وشجعوا داعش، جابوا استفادينا؟ اللي شنو واقتصادية تجارية لتركيا

 ".الكردستاني

 محسوبين نكرات سياسي كم ذوله اليوم العراق سنّة وينهم: "الجبوري هيثم •

 ".بالجالليق يطلعوهم عكبه باجر وصدك بعمان مرتزقة ذولة العراق سنّة على

 كردستان اقليم تحاسب لم ولكن تركيا على ردت العراقية الحكومة: "المقدم •

 شحاسبنا هوا: "الجبوري هيثم عليه رد ،"الحدودية منافذه من دخولهم سهل اللي

 نفط خروقات، كردستان اقليم 2004 من هايه على نحاسبة حتى كردستان اقليم

 عربية مناطق جرف عليها، متنازع بمناطث مشاكل سبب مينطي، ضريبة مينطي،

 "كركوك نفط أخذ طب بالكامل،



 

 بالطاري البرزاني السيد ماجابت الموصل سقوط لجنة: "الجبوري هيثم •

 ".وعالن؟ فالن يزعل تخاف ليش؟ ويا، تحقق تدز ماتجرأت

 

21- 20-12-2015 

 المتباينة التوجهات وتحالف السعودية: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 بغداد جامعة في السياسية العلوم كلية عميد احمد الجبار عبد

 عسكري خبير السامرائي وفيق ركن أول الفريق

 التركي الشأن في باحثة رزق هدى

 هي جزافي اتهام وبدون مبالغة أي وبدون االرهاب منابع: "السامرائي وفيق •

 ".التاريخية الحقيقة هي هذه العرب، جزيرة من جزرية صحراوية خليجية

 اقليمية حرب اثارة هو العربي التحالف من الهدف: "السامرائي وفيق •

 ".طائفية

 النها وكركوك الموصل على لالستيالء تسعى تركيا: "السامرائي وفيق •

 برزاني ومسعود أربيل تضم أن الممكن من وحتى الطارق في أزمة من تعاني

 ".الكردية الدولة تكوين في حقة عن وسيتنازل لهذا سيصفق

 الكردستاني العمال حزب ضد حليفان هما والبرزاني اردوغان: "رزق هدى •

 ".تركيا داخل كردي تحرك أي وضد

 بغداد الى الوصول في األمل برزاني مسعود فقد أن بعد: "السامرائي وفيق •

 واتفق اردوغان الى لجأ التدون االقليم رئاسة أن الحظ أن وبعد العراق ورئاسة

 ".معه

 اليمن على لتسيطر اليمن في الحرب في شاركت السعودية: "رزق هدى •

 سوريا في االرهاب بدعم ايضا وتقوم سوريا هدم وفي بسوريا الحرب في وشاركت

 هي بينما االرهاب محاربة تريد انها وتقول التحالف في الدول هذه قيادة تريد واليوم

 بينما االرهاب محاربة تريد انها وتدعي الدول هذه قيادة تريد هي تدعمه،



 

 انها بحجة البلدان هذه تفتت وتدعم االرهاب هذا تدعم ومالها وأفكارها ايديولوجيتها

 ".نفوذ لها يكون أن وتريد اسالمية ودولة اقليمية دولة

 أن وتريد االيرانية السيطرة تحت العراق ان تدعي السعودية: "رزاق هدى •

 أن وتريد العلوية الدولة بيد سوريا ان وتقول فيه السنة أهل على الوصية تكون

 ومذهبية طائفية حرب تقود واليوم السعودية عليهم الوصية وتكون فيه السنة تقوي

 العربي العالم تقود ان يجب التي هي شعارات تحت التقسيم هذا وتقود المنطقة في

 نفس في وهي حليفتها تكون لكي بالمال تغريها ان وتحاول لمصر اليوم تدفع وهي

 تقوم هي بانها شعار تحت العربية المنطقة تفتيت في اردوغان مع حليفة الوقت

 منذ شاركت السعودية العربية، المنطقة في السنّة وتحمي العربية المنطقة بحماية

 العربية المنطقة تفتيت في وساهمت العربية القوى بين الشق توسيع في الخمسينات

 فعلته مما واكثر اسرائيل فعلته مما اكثر بالمنطقة اليوم السعودية تفعله ما لذلك

 ".العراق استباحت عندما امريكا

 

22- 27-12-2015 

 متعددة مواجهات في الحكومة...  العراق: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 األسبق الوزراء رئيس نائب الزوبعي سالم

 النيابية والدفاع األمن لجنة رئيس الزاملي حاكم

 الساسة أغلب العراقيين، السياسيين غباء في مشكلة لدينا: "الزوبعي سالم •

 ".أغبياء المسؤولية الى تصدوا الذين وأغلب اغبياء العراقيين

 للمخلصين، تحياتي مع فاسدة محلية لحكومة ضحية االنبار: "الزوبعي سالم •

 سلمت التي وهي األنبار سلمت التي هي محلية حكومة مع نتعامل نحن المصيبة

 ".لداعش الدين صالح وسلمت نينوى

 في الموجودين السنّة السياسيين من% 95 يشرفهم ال السنّة: "الزوبعي سالم •

 في ووضعهم السنّة السياسيين اسخف اختار الوطني والتحالف السياسي، المشهد

 ".السياسية العملية



 

 الجيش سيارات حملتها صناديق كذبه، العراقية االنتخابات: "الزوبعي سالم •

 ".وغيرتها

 تافهة، شخصيات أغلبهم السني السياسي بالمشهد الموجودين: "الزوبعي سالم •

 هذولة نزيهين، غير مزورين، سّراق، أسود، تاريخهم أجندات، صاحبة حرامية،

 ".السني المكون ميشرفون

 وذولة الروافض ذولة يصيح سني واحد البارحة أخي يا: "الزوبعي سالم •

 ليلة مابين تحول وكأنما ويتحدث محتضني واليوم الصفويين وذولة المجوس

 ".وضحاها

 ميم اسمة من حرف أول اكولك؟ يحتاج هسا: "الزوبعي سالم" هو؟ من: "المقدم 

 ".نون حرف وآخر

 ".؟الجبوري مشعان: "المقدم

 

 البغدادية قناة: عاشرا

 عراقي حوار برنامج

 واالمني السياسي الشان يناقش دقيقة، 50 الواحدة البرنامج حلقة زمن معدل

 مختلف من سياسية شخصيات البرنامج ويستضيف واحد ضيف مع والخدمي

 النصف خالل حلقة 13 رصد وتم الربيعي، نجم االعالمي ويعده يقدمه االنتماءات،

 .2015 عام من الثاني

 22/07/2015 والعشرون السادسة الحلقة_ 1

 الكهرباء ومشاكل الكهرباء: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 الكهرباء وزير /الفهداوي قاسم :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

 29/07/2015 والعشرون السابعة الحلقة_ 2

 العراق؟ في يجري لما والبرلمانيون السياسيون ينظر كيف: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 العراقية القوى تحالف كتلة رئيس /المساري أحمد :الضيوف

 انت تعال بيهم ويدكون االبرياء الزمين الحكومة" عبارات المساري اورد •

 (.17.د" )ابرياء هم المسجونين من%  80 اعترف، كتلت

 (20.د" )بالسجون واالبرياء طليق الحقيقي المجرم"  •

 بالمنصات جنتوا من انتوا اليوم ذاك مفهومة، غير مواقفكم اقولك انا: المقدم •

 الناس" المساري يجيب داعش؟ فرخت ومنصاتكم ظلم وهذا ثورة هذه وتحجون

 بطريقة التظاهرات الى التجأت لهذا حقوقها اعطائها في الحكومة من يأست

 ".بالحقوق للمطالبة دستورية

 ساحة في قاعدة، انهم بيهم مشتبه الي الوزراء لرئيس يكول االنبار محافظ" •

 ".واحد 23 الرمادي

 دخلت واذا المتظاهرين، حماية عن المسؤول هو وغيره الفهداوي قاسم" •

 ( 27.د" )عليها المسؤولين هم وغيره فقاسم القاعدة

 

 08/2015/ والعشرون الثامنة الحلقة_ 3

 الجماهيرية التظاهرات: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 سابق نائب /الساعدي صباح :الضيوف

 وتجاهلها الوزاري، منهاجها في ماذكرته لكل الحكومة تجاهل هو القلق" •

 اخطر هذا شئ كل قبل المرجعية لخطاب وتجاهلها المرحلة، تحديات لطبيعة

 مااعتبرت انت زين استخفاف بمعناه التجاهل هذا" ويضيف( 44.د" )مايكون

..." وماننطيها وبس اني بس وكال( المالكي يقصد) كبلك بالي( العبادي يقصد)



 

 واستهانة استأثارا المالكي نهج نفس على يسير العبادي السيد" ان واردف(  45.د)

 ".وفشل وتجاهل

 المؤتمر في بالزعيق، ويصفه الفساد يكشف من يهاجم خطاباته في العبادي" •

 نفس بفساد، متهمون هم الفساد بمكافحة يزعقون الذين الناس اكثر ان وكال االخير

 (47.د" )فاسد هو الفساد بمكافحة صوت الناس اعلى المالكي عبارة

 

 12/08/2015 والعشرون التاسعة الحلقة_ 4

 العراقي الشعب انتفاضة: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 : الضيوف

 الجمهورية رئيس نائب /عالوي أياد

 (24.د" )ماشتري بحذاء النائب منصب" الئقة غير عبارة اورد •

 

 28/10/2015 الثالثون الحلقة_ 5

 كردستان اقليم في الصراعات: الحلقة عنوان

  الربيعي نجم: المقدم

 الكوردستاني الديمقراطي الحزب كتلة رئيس /كوران خسرو :الضيوف

 فرض ويحاولون البرلمان مقاعد من% 20اال اليشكلون التغير حركة" •

 على وهجومهم جلساتهم كل تحملنا نقاشاتهم كل تحملنا%... 80 على ارادتهم

 والى قواعدهم الى واوعزوا الحدو تجاوزوا عندما ولكن البرزاني، مسعود الرئيس

 وحرق الديمقراطي الحزب مقرات يهاجمون بان قاعدتهم من والشبان المراهقين

 (20.د". )احمر خط كان هذا المقرات



 

 الهدف وكان... التغير حركة من مفتعلة كانت وانما رواتب ماكانت المشكلة" •

 مسعود السيد واستهداف السلطة من الديمقراطي الحزب اقصاء وهو اجندتهم تنفيذ

 (.24.د" )البرزاني

 

 04/11/2015 والثالثون الواحدة الحلقة_ 6

 العراقية الفساد ملفات: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

  البرلمانية النزاهة لجنة رئيس /الزوبعي طالل: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 11/11/2015 بتاريخ والثالثون الثانية الحلقة_ 7

 السياسية العملية مستقبل: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 العراقي االسالمي للحزب العام االمين  /السامرائي اياد: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 18/11/2015 بتاريخ والثالثون الثالثة الحلقة_ 8

 النفطية التراخيص جولة: الحلقة عنوان

  الربيعي نجم: المقدم

  النيابية النزاهة لجنة رئيس /الزوبعي طالل: الضيوف

 (.االرض في ابتالء الشهرستاني) عبارة المقدم اورد •

 



 

 25/11/2015 بتاريخ والثالثون الرابعة الحلقة_ 9

  الدين صالح محافظة مجلس اعضاء خالفات: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 (الُمقال) الدين صالح محافظة مجلس رئيس /الكريم أحمد :الضيوف

( الدين صالح محافظ) الجبوري هللا عبد احمد: "عبارات الكريم احمد اورد •

 (9.د")باسمه مسجلة طابو المحافظة ان يعتقد

 (27.د" )الدين صالح محافظة مجلس مشاكل كل سبب ناظم احمد" •

 الى( الجبوري احمد) مازن ابو طريق عن طلعت كلها المحافظة مشاريع" •

 (38.د" )داعش بدخول ساهم من وهو داعش، يدعمون اناس

 ويرجعون مازن ابو يرجع ان على المجلس نحل ان قناعة الى وصلنا" •

 (48.د) معاه الدواعش

 

 02/12/2015 بتاريخ والثالثون الخامسة الحلقة_ 10

 العراق في الفساد: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 النواب مجلس عضو /الجنابي عدنان: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 09/12/2015 بتاريخ والثالثون السادسة الحلقة_ 11

 الشباب قطاع في اإلستثمار: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 والرياضة الشباب وزير /عبطان الحسين عبد :الضيوف



 

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 16/12/2015 بتاريخ والثالثون السابعة الحلقة_ 12

  منها السياسي والموقف.. العراق في التركية القوات: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 البرلمانية الخارجية العالقات لجنة عضو /شويرد حسن: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 23/12/2015 بتاريخ والثالثون الثامنة الحلقة_ 13

 المدنية الدولة ومشروع... الشعبي الحراك: الحلقة عنوان

 الربيعي نجم: المقدم

 إسالمي باحث /رغيف ابو رحيم :الضيوف

 يكن ولم صوت بدون بالصورة فقط يوتيوب على الحلقة هذه توفرت: مالحظة* 

 محتواها رصد باالمكان

 

 الشرقية قناة: احد عشر

 الخالصة برنامج

 واحد ضيف مع والخدمي واالمني السياسي الشان يناقش اسبوعي، حواري برنامج

 ويعده يقدمه مختلفة، تيارات من سياسية شخصيات ويستضيف الغالب، في

 حلقة 20 رصد وتم دقيقة، 40 الواحدة الحلقة زمن ومعدل خضر، أحمد اإلعالمي

 .2015 عام من الثاني النصف خالل

 01/07/2015 والعشرون الثانية الحلقة_ 1

 الحسم تنتظر وقوانين جديد تشريعي فصل: الحلقة عنوان



 

 خضر أحمد: المقدم

 العراقي النواب مجلس رئيس /الجبوري سليم :الضيوف

 أخرى محرضة تعليقات أية وال كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 08/07/2015 بتاريخ والعشرون الثالثة الحلقة_ 2

 االداري والفساد السياسية التسقيطات بين النجف: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 النجف محافظة مجلس رئيس /الجبوري خضير :الضيوف

 (4.د" )بالقرارات وينفرد وظيفته يستغل الزرفي عدنان النجف محافظ" •

 تركية انها يفترض والشركة النجف، في لالستثمار فرص منحها تم شركة" •

 (10.د" )المحافظ من مقربين اشخاص قبل من تدار انها الحقيقة لكن

 في لالستثمار فرص 9 منحها تم وهمية شبه تركية شركة روتان شركة" •

 (كالمه على وثائق الضيف يعرض لم( )13.د" )النجف

 

 22/07/2015 والعشرون الرابعة الحلقة_ 3

 سياسييها ومواقف التحرير معارك بين االنبار: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 االنبار محافظ /الراوي صهيب :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 29/07/2015 بتاريخ والعشرون الخامسة الحلقة_ 4

 العام المال وسرقة االدارة سوء بين الدولة مشروع: الحلقة عنوان



 

 خضر أحمد: المقدم

 النواب مجلس في سابق ونائب عراقي سياسي /الشابندر عزت: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 05/08/2015 بتاريخ والعشرون السادسة الحلقة_ 5

 ادارتهم وسوء المسؤولين سرقات بين العراق: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 النيابية المالية اللجنة عضو /التميمي ماجدة :الضيوف

 أخرى محرضة تعليقات أية وال كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 12/08/2015 بتاريخ والعشرون السابعة الحلقة_ 6

  العراق؟ في السياسي التغيير نار ستشعل هل الكهرباء تظاهرات:الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 عراقي وأكاديمي سياسي  /العطية غسان :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 19/08/2015 والعشرون الثامنة الحلقة_ 7

 بعد؟ وماذا..  الموصل سقوط حول البرلماني التقرير: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 القانونية اللجنة عضو برلماني نائب /علي الشيخ فائق :الضيوف



 

 سقوط تقرير في المالكي نوري اسم اليذكر ان الجل استماتوا النواب" •

 هذا ابعاد الجل هو والزوبعة التقرير هذا من فالغرض(. "2:25.د" )الموصل

 (.3.د" )المسؤول فمن هو يكن لم وإذا التهمة، عن( المالكي يقصد) الرجل

 

 30/08/2015 والعشرون التاسعة الحلقة_ 8

 تنتظر وامنيات وتسقيطات ومؤامرات تظاهرات.. العراق: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 الوطنية القوى التحاد السياسي المكتب عضو المال حيدر :الضيوف

 اجترار في البقاء اساس على مشروعه بنى الشيعي السياسي االسالم" •

 لو حتى صوتلي انه الناس بي نخوف بعثي تحدي سني تحدي اكو دائما الماضي،

 ياخذون السنة يجون راح اكو النه الحياة، مقومات من االدنى بالحد عايش انت

" عدكم من الحكم ويروح زمان ومن هدلة ابو يرجعون البعثية يجون وراح الحكم

 (16.د)

 تصفية عملية يسوي وديحاول صالحيات اخذ مجرد هو العبادي حيدر" •

 ضافتهم الصدري التيار الترشيق، خارطة باوع ذلك على دليل اكبر حسابات،

 من وزارتين واخذوا عاقبوهم بدر االعلى، المجلس وزاراتهم، فوك وزارة

 (17.د".)عدهم

 تم كوردي سياسي واي االول، الخط من به المساس تم شيعي سياسي أي" •

 التجارة بوزارة فساد ملفات عليه انفتحت السوداني الفالح عبد بس) به، المساس

 هواي اعددلك اكدر المكاريد السنة على تسالني اذا لكن....( لندن وجابو طمطموها

 المساس تم كلهم... الهاشمي طارق العيساوي، رافع المطلك، صالح الدليمي، عدنان

 السياسية والطبقة الشيعية السياسية الطبقة الشاكلة هذه على بنيت السلطة بيهم،

 ( 19.د" )بيها المساس اليمكن حصانة لديها الكوردية

 

 03/09/2015 الثالثون الحلقة_ 9

 السحت على تعتاش اسالمية واحزاب وسرقات فساد... الديوانية: الحلقة عنوان



 

 خضر أحمد: المقدم

 الديوانية مجلس في النزاهة لجنة رئيس الشعالن باقر :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 10/08/2015 والثالثون الواحدة الحلقة_ 10

   للحلول بوابة أم الخاصرة في شوكة الوطني الحرس قانون: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 النيابية والدفاع األمن لجة رئيس /الزاملي حاكم :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 16/08/2015 بتاريخ والثالثون الثانية الحلقة_ 11

 اسبق وزراء رئيس نظر وجهة من العبادي اصالحات: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 الوطنية ائتالف رئيس عالوي اياد:الضيوف

 هذا واحد، قياس الخياط مثل المصالحة يسوون يردون: "عالوي قال •

 ( 36.د". )واحد واحد على يفصلوا يصالحوا

 

 29/08/2015 بتاريخ والثالثون الثالثة الحلقة_ 12

 ودوالر نفط وقصة وعطش فقر قصة.. البصرة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 االسبق البصرة محافظ اللطيف عبد وائل:الضيوف



 

 كل على اطلع الذي المالية، الرقابة ديوان هو بالعراق االول المتهم" •

 هو هذا ومع يخرج اين ومن الدينار يدخل اين من ويعرف الملفات وكل الوصوالت

 (.25.د" )المالية الرقابة ديوان هو االول الفاسد. ساكت

 

 01/09/2015 بتاريخ والثالثون الرابعة الحلقة_ 13

 مستقيل اتصاالت وزير اوراق في سريعة قراءة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 السابق االتصاالت وزير عالوي محمد:الضيوف

 والعقد الشركة نفس مع تسوية سوى نفسه المالكي به، أتهمتُ  الذي العقد" •

 عن كتعويض لتنفيذه دوالر مليون 170 دفع من وهو ومجانيا الشروط بنفس مشاه

 (4.د" )تاخيره

 بتجميع ويقوم السياسين، مكالمات على التنصت يتم كان المالكي زمن في" •

 (كالمه على وثائق يقدم لم( ) 9.د) "بعد فيما ويبتزهم المسؤولين ضد ملفات

 

 8/09/2015 بتاريخ والثالثون الخامسة الحلقة_ 14

 العراقية المؤسسات فساد ملفات إدارة في نظر وجهة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 البرلمانية الخارجية العالقات لجنة عضو الفتالوي حنان :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم*  

 

 21/09/2015 بتاريخ والثالثون السادسة الحلقة_ 15

  والبطولة العراقي التكاتف صور من صورة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم



 

 النيابية بدر كتلة رئيس االعرجي قاسم :الضيوف

 أخرى محرضة تعليقات أية وال كراهية خطاب الحلقة تشهد لم*  

 

 28/09/2015 والثالثون السابعة الحلقة_ 16

 العالج تنتظر جراح.. والمهجرون النازحون: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 والمهجرين الهجرة وزير محمد جاسم:الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 10/2015 /04 بتاريخ والثالثون الثامنة الحلقة_ 17

 ومعالجات اتهامات ومعوقات طموحات.... العراقية النقل وزارة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 النقل وزير الزبيدي جبر باقر:الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 18/10/2015 والثالثون التاسعة الحلقة_ 18

 النجف محافظة مجلس ازمة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 الُمقال النجف محافظة مجلس رئيس الجبوري خضير:الضيوف

 الزرفي منها، يعزل ان اليمكن له ضيعة النجف ان الزرفي عدنان يعتقد" •

 (2.د" )عليهم التأثير يستطيع النجف محافظة مجلس في اشخاص ثمانية يمتلك



 

 وجهه في وقف من كل يزيل وان ينتقم ان حاول( الزرفي يقصد) اقالته منذ" •

 (3.د" )بعنف مصحوب سياسي انتقام..... الخصوص بهذا

 مستمسكات بتزوير قامت النجف محافظة مجلس عضو الفتالوي سحر" •

 (.30.د" )النجف واحوال النجف طابو وسجالت اوراق وسرقة

 

 27/10/2015 االربعون الحلقة_ 19

 حوار: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 الحالي والنائب االسبق البرلمان رئيس المشهداني محمود: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 11/11/2015 واالربعون الواحدة الحلقة_ 20

  المالية وزير مع العراقي المالي للوضع سريعة قراءة: الحلقة عنوان

 خضر أحمد: المقدم

 العراقي المالية وزير زيباري هوشيار: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 .موقعها على 2015 لسنة اخرى حلقات القناة تنشر لم الحلقة هذه بعد /مالحظة

 

 الفرات قناة: اثنا عشر

 الحدث مع برنامج

 واحد ضيف مع والخدمي واالمني السياسي الشان يناقش اسبوعي، حواري برنامج

 ويعده يقدمه مختلفة، تيارات من سياسية شخصيات ويستضيف الغالب، في



 

 زمن معدل الحلقة، محور عن مرئي تقرير عرض يتضمن خضر، أحمد اإلعالمي

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 19 رصد وتم دقيقة، 40 الواحدة الحلقة

 22/07/2015 األربعون الحلقة_ 1

 واإلجراءات األسباب.. ديالى مجزرة: الحلقة عنوان

 االرناؤوطي زهير:  المقدم

 :الضيوف

 ديالى محافظة مجلس عضو  /المعموري قاسم

 أمني خبير/  خلف الكريم عبد

 (هاتفي اتصال)  ديالى محافظة عن برلماني نائب/   التميمي فرات

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 25/07/2015 واألربعون الواحدة الحلقة_ 2

 بقائه وظروف.. الوطني التحالف: الحلقة عنوان

 صبيح عدنان:  المقدم

 : الضيوف

 المواطن كتلة عن برلماني نائب /اللكاش محمد

 اإلصالح تيار كتلة يسرئ برلماني نائب/  سهالني هالل

 التحالف الحائط عرض ضربه هو المالكي فشل اسباب من واحدة: "اللكاش •

 مشكلة من جزء هو المالكي(. "13.د".)بالقرارات تفرده عن فضال الوطني،

 ".الوطني التحالف

 

 27/07/2015 واألربعون الثانية الحلقة_ 3



 

 مرتقب نصر نحو واعدة خطوات: الحلقة عنوان

 االرناؤوطي زهير: المقدم

 :الضيوف

 عاشوراء سرايا باسم الناطق /رغيف ابو جواد

 أمني خبير /الحيدري علي

 أخرى محرضة تعليقات أية وال كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 31/07/2015 بتاريخ واألربعون الثالثة الحلقة_ 4

 صالحياتها الستالم المحافظات استعدادات: الحلقة عنوان

 صبيح عدنان: المقدم

 :الضيوف

 بغداد محافظ نائب  /البختاتي جاسم

 بابل محافظ نائب  /منديل حسن

   البصرة في العراقي االسالمي االعلى المجلس مسؤول  /البزوني جواد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 01/08/2015 واألربعون الرابعة الحلقة_ 5

  والمحافظات المركز بين الصالحيات: الحلقة عنوان

 االرناؤوطي زهير: المقدم

 :الضيوف

 واسط محافظ /خلف مالك

 البصرة محافظ /النصراوي ماجد



 

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 03/08/2015 واألربعون الخامسة الحلقة_ 6

  الصالحيات لنقل التنازلي العد: الحلقة عنوان

 الجزائري ليث: المقدم

 :الضيوف

 بغداد محافظة مجلس رئيس: العضاض ناصر رياض

  العراقي اإلسالمي األعلى للمجلس المركزية الشؤون عضو: الشمري فادي

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 05/08/2015 بتاريخ واألربعون السادسة الحلقة_ 7

 الصالحيات نقل وتحديات... الالمركزية: الحلقة عنوان

 البهادلي سالم: المقدم

 :الضيوف

 بغداد محافظة مجلس عضو  /المالكي احمد

 بغداد محافظة مجلس عضو  /السلطان نزار

 (هاتفي اتصال)  قار ذي محافظ نائب /الدخيلي عادل

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 06/08/2015 واألربعون السابعة الحلقة_ 8

  الفوضى زرع ومحاوالت والشفافية العفوية بين التظاهرات: الحلقة عنوان

 الجزائري ليث: المقدم



 

 :الضيوف

 والدولية العربية للدراسات المستنصرية مركز /شغيدل كريم

 واكاديمي باحث /كريم محمد طالب

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 08/08/2015 بتاريخ واألربعون الثامنة الحلقة_ 9

 الوزراء مجلس لرئيس تاريخية فرصة.. الدينية المرجعية توجيهات: الحلقة عنوان

 مهدي احمد:  المقدم

 :الضيوف

 السياسي التاريخ استاذ /الموسوي جاسب. د

 النجفي بشير الشيخ الديني المرجع نجل /النجفي علي

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 10/08/2015 واألربعون التاسعة الحلقة_ 10

  االصالح ثورة تفجر المرجعية: الحلقة عنوان

 االرناؤوطي زهير: المقدم

 :الضيوف

 سابق برلماني /الساعدي صباح

 المواطن كتلة عن برلماني نائب  /الخفاجي ليلى

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 12/08/2015 بتاريخ الخمسون الحلقة_ 11



 

 التغيير وثورة....  المنهج اصالحات: الحلقة عنوان

 البهادلي سالم:  المقدم

 :الضيوف

 اقتصادي خبير /الصوري ماجد.د

 قانوني خبير /التميمي اسماعيل

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 13/08/2015 والخمسون الواحدة الحلقة_ 12

 واالصالح األمن: الحلقة عنوان

 الجزائري ليث: المقدم

 :الضيوف

 أمني خبير /خلف الكريم عبد

 وإعالمي كاتب /الموسوي حسن

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 15/08/2015 والخمسون الثانية الحلقة_ 13

  القضاء اصالح: الحلقة عنوان

 االرناوؤطي زهير: المقدم

 :الضيوف

  المواطن كتلة عن نائب /شوقي سليم

  قانوني خبير /الرضا عبد جالل

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 



 

 

 20/08/2015 والخمسون الثالثة الحلقة_ 14

 وحدتنا عنوان الشعبي الحشد: الحلقة عنوان

  الجزائري ليث: المقدم

 : الضيوف

 الشعبي الحشد في قائد /فدعم حسن

  أمني خبير /الجياشي سعيد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 22/08/2015 والخمسون الرابعة الحلقة_ 15

 االصالحات ومعركة الوجود معركة: الحلقة عنوان

 االرناوؤطي زهير: المقدم

 : الضيوف

 (الجهاد سرايا) الشعبي الحشد في قائد /الساري حسن

 واكاديمي باحث /الساعدي مزهر.د

 كراهية خطاب الحلقة  تشهد لم* 

 

 24/08/2015 والخمسون الخامسة الحلقة_ 16

 المصير معركة...  داعش: الحلقة عنوان

 البهادلي سالم: المقدم

 :الضيوف

 السياسي التاريخ استاذ /الموسوي جاسب



 

 ونمرالب عشيرة شيخ /الكعود نعيم

 بعد السياسية العراق بتجربة تقبل ولن تقبل لم بلدان هنالك الموسوي، جاسب •

 داعش خلف تقف البلدان هذه. الخليجية المشيخات وبعد السعودية خاصة 2003

 الموجودين بعض" واضاف(. 18:د) قوة من ماتملك بكل داعش وتساند, وبقوة

 (30.د" )داعش هم الوزارية الكابينة ضمن

 

 27/08/2015 والخمسون السادسة الحلقة_ 17

 الصعبة والتحديات... والوجود االصالح معركتنا: الحلقة عنوان

 البهادلي سالم: المقدم

 :الضيوف

 النهرين جامعة_ السياسية العلوم كلية عميد /فياض حسن عامر

 سياسي ومحلل كاتب  /العزاوي سعدي

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم*   

 

 29/08/2015 والخمسون السابعة الحلقة_ 18

 والهجرة... االصالحات معركة...  المرجعية توجيهات: الحلقة عنوان

 االرناؤوطي زهير: المقدم

 :الضيوف

 واعالمي كاتب /االعسم المنعم عبد

 بغداد جامعة السياسية العلوم استاذ /فاضل حميد.د

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

 03/09/2015 والخمسون الثامنة الحلقة_ 19 

 العسكرية والتطورات... المعركة ساحة: الحلقة عنوان

 البهادلي سالم: المقدم

 : الضيوف

 أمني خبير /خلف الكريم عبد

 أمني خبير /حنون جاسم

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 .اخرى حلقات عرض يتم ولم التاريخ هذا عند البرنامج توقف: مالحظة

 

 الفيحاء قناة: ثالثة عشر

 الملحق برنامج

 واحد ضيف مع والخدمي واالمني السياسي الشان يناقش اسبوعي، نصف برنامج

 تقديمه على يتناوب مختلفة، تيارات من سياسية شخصيات ويستضيف الغالب، في

 خالل حلقة 44 رصد وتم دقيقة، 20 الواحدة الحلقة زمن معدل عدة، اعالميين

 .2015 عام من الثاني النصف

 2/7/2015: االولى الحلقة -1

 فاروق خاون: تقديم

 بينهم ومادر االصالح ولجنة الثالث الرئاسات: الحلقة  موضوع

 :الضيوف

 السياسي التاريخ استاذ الموسوي جاسب

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

 2015-7-6 الثانية الحلقة -2

 ناصرالهاجري: تقديم

 العراقي الساحة على االمنية التطورات وآخر زوبع قرى تحرير: الحلقة موضوع

 االمنية الشؤون في الخبير رغيف ابو فاضل :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-7-9 الثالثة الحلقة -3

 فاروق خاون: تقديم

 المتراكمة العراق الزمات الحقيقي الحل االقاليم: الحلقة موضوع

 السياسية العلوم استاذ الفيلي عصام :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-7-12: الرابعة الحلقة -4

 الفضلي فالح: تقديم

 ورفض الصالحيات توسيع في المماطلة بين المركزية عقدة: الحلقة موضوع

 االقاليم

 الطائي محمد: الضيوف

 الوطني التحالف عن النائب

 

 2015-7-16: الخامسة الحلقة -5

 فاروق خاون: تقديم

 العالمي النووي الى النادي طهران دخول: الحلقة موضوع



 

 اقتصادي خبير الركابي صادق :الضيوف

 في الفوضى تدعم السعودية: "الحلقة بداية في ُعرض مصور تقرير ذكر •

 االرهاب ودعمها اليمن ضد وحربها المتخبطة سياساتها خالل من االوسط الشرق

 ".االرهابي داعش كتنظيم صنوفه بكل

 

 2015-7-21: السادسة الحقلة -6

 فاروق خاون: تقديم

 الرواتب خفض: الحلقة موضوع

 سياسي ومحلل كاتب البكري ياسين :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-7-24: السابعة الحلقة -7

 محمد فرزدق: تقديم

 البالد في االرهابية العمليات وتزايد االمني الملف تداعيات: الحلقة موضوع

 سياسي ومحلل كاتب العبوري علي :الضيوف

 السعودية من سواء العراقي الدم اراقة بجرائم اشتركت الجوار دول: "المقدم •

 من أو المتطرفه للجماعات ودعمهم لالرهابيين دعمهم خالل من وتركيا وقطر

 والسعودية السياسية، العملية تدمير يريدون الذين السياسيين لبعض دعمهم خالل

 مشايخ يطلقها التي التكفيرية الفتاوى خالل من سواء لالرهاب بدعمها معروفة

 خالل من أو العراق في لالرهابيين يقدم الذي المالي الدعم خالل من أو السعودية

 ".ايضا   لهم يقدم الذي اللوجستي الدعم

 هناك ورأينا االرهاب تدعم التي الدول عن تدافع العراقية الحكومة: "المقدم •

 بممارسة السعودية البعض اتهم عندما ايام قبل صدر حكومي سياسي موقف

 في الرصينة المؤسسات احدى خرجت العراقية االرض على االرهابية االنشطة

 شئ العراقي، الرسمي الرأي التمثل واالراء التصريحات هذه ان وقالت البالد



 

 االرهاب قضية ندون ان من بدال   لالرهاب بدعمها معروفة السعودية عجيب غريب

 ندافع نحن لالرهابيين، دعمها عبر العراقي الدم تريق التي الدول بمحاسبة ونقوم

 ".االرهاب ترعى التي الدول عن

 

 2015-7-27: الثامنة الحلقة -8

 الفضلي فالح: تقديم

 الرؤية وغياب لسياسةالحكومة االنحياز بين الدولة اعالم: الحلقة موضوع

 االستراتيجية

 سياسي ومحلل كاتب الساعدي فرج عدنان :الضيوف

 لم الحكومة غطاء تحت تعيش ومازالت كانت العراقي االعالم شبكة: "المقدم •

 رئيس جانب الى فهي العراقية االزمات من أزمة أي وفي تخرج ولم نهائيا تخرج

 جاء وعندما عالوي مع كانت للوزراء رئيسا عالوي السيد كان عندما الوزراء

 المالكي جانب الى اصبحت المالكي جاء وعندما الجعفري جانب الى كانت الجعفري

 ".العبادي جانب الى هي واالن

 دولة من المحللين اال التستضيف العراقية قناة: "الساعدي فرج عدنان •

 ".القانون دولة يؤيدون أو القانون دولة من القريبين الفنانين اال والتستضيف القانون

 

 2015-7-30: التاسعة الحلقة -9

 فاروق خاون: تقديم

 الوزارات فشل بسبب السياسي الى البرلماني من الحكم نظام تغيير: الحلقة موضوع

 الفساد وتفشي

 العليا الجنائية المحكمة لرئيس السابق النائب حداد منير :الضيوف

 

 2015-8-3: العاشرة الحلقة -10



 

 الهاجري ناصر: تقديم

 العراقية التظاهرات: الحلقة موضوع

 مدني ناشط الزيداوي محمد :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-8-6: عشر الحادية الحلقة -11

 الفضلي فالح:تقديم

 العراقية الموانئ: الموضوع

 مدني ناشط الالمي كاظم :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-8-11: عشر الثانية الحلقة -12

 فاروق خاون: تقديم

 االصالحات سيطبق من: الحلقة موضوع

 سياسي ومحلل كاتب البكري ياسين :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015-8-15: عشر الثالثة الحلقة -13

 الهاجري ناصر: تقديم

 المتظاهرين مطالبات: الحلقة موضوع

 كريم محمد طالب السياسي والمحلل الكاتب :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 



 

 

14- 17-8-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 البصرة اقليم تشكيل: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الطائي محمد الوطني التحالف عن النائب الطائي محمد

 لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية باسم الناطق الشريفي مقداد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

15- 20-8-2015 

 فاروق خاون: تقديم

 عنها الناتجة والمظاهرات للبصرة العبادي زيارة: الحلقة موضوع

 مدني ناشط الحاتم حيدر :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 عشر السادسة الحلقة -16

 ناصرالهاجري: تقديم

 البصرة اقليم: الحلقة موضوع

 الحاتم حيدر البصرة اقليم ائتالف عضو :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

17- 27-8-2015 

 فاروق خاون:تقديم

 المتظاهرين عن معصوم فؤاد حديث: الحلقة موضوع

 السياسي التاريخ استاذ الموسوي جاسب :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 عشر الثامنة الحلقة -18

 الهاجري ناصر: تقديم

 وبيجي االنبار في االمنية التطورات: الحلقة موضوع

 الشعبي الحشد باسم متحدث النوري كريم :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

19- 4-9-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 وتنفيذها الحكومة طرحتها التي االصالحات: الحلقة موضوع

 االعالمية للتنمية العراقي المركز رئيس السراج عدنان :الضيوف

 نفسك في تحز االمور بعض احيانا تسمع ناصر استاذ وهللا: "السراج عدنان •

 السلم يهدد المواطن سالمة يهدد المؤتمر وهذا قطر في مؤتمر يُعقد عندما اليوم

 الخنجر خميس الى الضاري حارث مثنى من بي المشتركين كل يعني الوطني

 هذا يعقد اليوم. العراقيين دماء في اوغلو الذين هؤالء وغيره الميزان وناجح

 توقيع 100 يجمع ان اراد واذا االجراء هذا ينتقد بيانا يخرج من تجد وال المؤتمر

 إلى اللوم يومجه أن يستطيع وال شيئا   يفعل أن اليستطيع وهللا البرلمان قبة تحت

 بأشخاصهم المؤتمر وحضروا ذهبوا الذين الكربولي محمد أو المساري أحمد

 ".واسمائهم



 

 

 العشرون الحلقة -20

 الجاف صبا: تقديم

 ونتائجها اسبابها العراقي الشباب هجرة: الحلقة موضوع

 الدولي الشان في ومتخصص باحث خزعل حسين :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والعشرون الواحدة الحلقة -21

 محمد الفرزدق: تقديم

 الكربالئي المهدي عبد المرجعية ممثل خطبة في النقاط ابرز: الحلقة موضوع

 واعالمي كاتب الموسوي مناف :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والعشرون الثانية الحلقة -22

 الجاف صباح:تقديم

 العبادي اصالحات: الحلقة موضوع

 السراي عمر واالعالمي الشاعر :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

23- 19-9-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم



 

 البالد في الجارية التظاهرات: الحلقة موضوع

 خنجر عبد مناضل: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

24- 24-9-2015  

 الجاف صباح: تقديم

 واالقتصادي األمني والهاجس األضحى عيد: الحلقة موضوع

 واعالمي كاتب كريم شوقي :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

25- 30-9-2015 

 الجاف صباح: تقديم

 فيها تحصل التي واالعتقاالت التظاهرات: الحلقة موضوع

 التظاهرات في ناشط جليل جهاد :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

26- 2-10-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 الدولة في شامل حقيقي اصالح صوب لالنطالقة ذكرى الغدير عيد: الحلقة موضوع

 دين رجل البغدادي حافظ :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

27- 9-10-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 غائبا مازال واالصالح التظاهرات من عشرة الحادية الجمعة: الحلقة موضوع

 مدني  ناشط الحاتم حيدر :الضيوف

 "بغداد امام اقزام البصرة مدراء: "عبارة الحاتم حيدر اورد •

 

28- 15-10-2015 

 فاروق خاون: تقديم

 العراق في االمنية االحداث تطورات: الحلقة موضوع

 امني خبير الحيدري علي :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

29- 19-10-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 العراقية الموازنة: الحلقة موضوع

 مالي خبير القريشي محمد :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والثالثون الواحدة الحلقة -30

 فاروق خاون: تقديم

  الجامعات ورواتب العبادي اصالحات: الحلقة موضوع



 

 السليمانية جامعة في تدريسي دريد ناصر :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

31- 26-10-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 الحكومة اصالحات بعد البصرة تظاهرات: الحلقة موضوع

 جودة عبد ماهر: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

32- 29-10-2015 

 محمد الفرزدق: تقديم

 داعش ضد العسكرية والعمليات االمنية التطورات: الحلقة موضوع

 سياسي ومحلل كاتب حنون جاسم :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

33- 2-11-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 للعبادي التفويض وايقاف البرلمان من االصالحات: الحلقة موضوع

 السياسية العلوم في استاذ الفليلي عصام :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 



 

34- 4-11-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 والحسم االستعداد بين األنبار في المعركة: الحلقة موضوع

  امني خبير الدين محي معتز: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والثالثون الخامسة الحلقة -35

 الهاجري ناصر: تقديم

 والعبادي الحكومية االصالحات: الحلقة موضوع

 سياسي محلل جودة عبد ماهر: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والثالثون السادسة الحلقة -36

 الجاف صباح: تقديم

 فاسدين تدين وملفات وثائق من بعده ظهر وما الجلبي وفاة: الحلقة موضوع

 النيابية المالية اللجنة عن نائب الجبوري هيثم: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 والثالثون السابعة الحلقة -37

 الجاف صباح: تقديم

 المهاجرين وازمة العالم في االرهاب: الحلقة موضوع



 

 الدولي الشان في باحث خزعل حسن: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

38- 19-11-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم

 المتعمد وتهميشهم البصريين حقوق غياب بين 2016 موازنة: الحلقة موضوع

 البصرة محافظة عن المستقل النائب الطائي محمد:الضيوف

 الساسية الكتل بين باتفاق البصرة محافظة حصة الغاء تم: "الطائي محمد •

 (وثيقة تقديم دون من". )كافية الغير% 5 ال نسبة الى وتحويلها

 اللجنة قبل من كتب ما خالل من السياسية الكتل ماتريده: "الطائي محمد •

 ".مقبول وغير مرفوض امر وهو البصرة بحق كبير اجحاف المالية

 

 والثالثون التاسعة الحلقة -39

 الهاجري ناصر: تقديم

  واجحاف ظلم من ومايحصل ماحصل األهوار: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 الجبايش قضاء قائممقام خيون بديع

 البصرة في الزراعيين المهندسين نقيب بدران عالء

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

40- 5-12-2015 

 الهاجري ناصر: تقديم



 

 لمقاتلة المتطوعين تدريب بحجة العراقية السيادة تنتهك تركيا: الحلقة موضوع

 داعش

 سياسي محلل الشبكي عباس: الضيوف

 اجتماعات النجيفي وأثيل النجيفي اسامة االستاذ لدى االن: "الشبكي عباس •

 ".الحكومة علم دون ومن تركيا مع سرية

 سنوات لعشر الموصل يحكمون كانوا الذين النجيفي آل: "الشبكي عباس •

 مع اقتصادية عالقات لهم كان التركي، الجانب مع رسمية غير صفقات لهم كانت

 الجانب االن وبالمقابل التركي، الجانب مع جيدين حلفاء كانوا وهم التركي، الجانب

 وسني شيعي اقاليم ثالثة الى العراق تقسيم مبدأ لدعم المعونات هذه لهم يقدم التركي

 ".وكردي

 أشهر 8 منذ النفط تأخذ وهي الموصل، باسقاط متهمة تركيا: "الشبكي عباس •

 ".داعش طريق عن الموصل من

 

 واالربعون الوادة الحلقة -41

 الهاجري ناصر: تقديم

 بحقوقهم للمطالبة البصرة في مقاولين تظاهرات: الحلقة موضوع

 مدني ناشط الحلفي مدلول: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

42- 10-12-2015 

 الهاجري ناصر: المقدم

 تركيا وتعنت بغداد دبلوماسية بين يتأرجح للعراق التركي االنتهاك: الحلقة موضوع

 الفيلي عصام: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 



 

 

 واالربعون الثالثة الحلقة -43

 الجاف صباح: تقديم

 داعش تمويل مصادر لتجفيف 2253 القرار يتبنى االمن مجلس: الحلقة موضوع

 المستقبل بحوث مركز مدير الشيخلي تحسين: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 واالربعون الرابعة الحلقة -44

 الجاف صباح: تقديم

 النفط تهريب عبر داعش تمويل بمصادر تحقق النيابية النزاهة: الحلقة موضوع

 سياسي ومحلل كاتب االبيض احمد: الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 دجلة قناة: اربع عشر

 بصراحة برنامج

 من اكثر او ضيفين مع والخدمي واالمني السياسي الشان يناقش اسبوعي برنامج

 الواحدة الحلقة زمن معدل الطائي، عدنان االعالمي يقدمه مختلفة، سياسية تيارات

 .2015 عام من الثاني النصف خالل حلقة 17 رصد وتم دقيقة، 55

 2/7/2015: التاريخ االولى الحلقة -1

 العرب مخاوف يثير دمشق طهران بغداد حلف: الحلقة موضوع

 

 :الضيوف



 

 القانون دولة ائتالف عضو الصيادي كاظم

 االنبار في الشعبي الحراك جبهة عضو الشمري عبدالرزاق

 فرض اميركا شكلته الذي الدولي التحالف من الغرض: "الصيادي كاظم •

 شرق خارطة لرسم المنطقة واستقرار أمن وزعزعة المنطقة على بايدن جوزيف

 االرهاب ودعم االرهاب غير الجارة العربية الدول من اجتنا ما إحنا. جديدة اوسط

 هناك وكانت, البعثي الدكتاتوري النظام سقوط بعد السياسية العملية بدء منذ والقتل

 الى تصديرها من خوفا   السياسية العملية هذه الجهاض الجوار دول من محاوالت

 ".والعوائل الملوكية دكتاتورية من تعاني الجوارالتي دول

 تفجير شفت انت, الويالت بس العرب من مااجانا احنا: "ذلك على الصيادي أضاف

 ارهاب اجا يوم بفد مااعتقد, سعودي قذر بي قام بالكريت الصادق االمام مسجد

 من االمارات من قطر من السعودية من يجينا جاي االرهاب كل اوربي او اجبني

 ".العداء شنّت الدول هاي, تركيا

 يأتي ألم االن الى 2003 عام بعد الشر أتى أين من: "الشمري عبدالرزاق •

 كل في العراقي الشأن في تدخلت التي إيران ومن  أميركا األكبر شيطانكم من

 ".وكبيرة صغيرة

 اللي الرزاق عبد بي يتكلم اللي المقيت الطائفي الحس هذا: "الصيادي كاظم •

 طريد عن عبارة هو واليوم واالرهاب والذبح القتل منصات على يصعد باالمس كان

 اذا القذر هذا, مثلك قذر كل وترف تشرفك إيران اكوله واني, الكلمات بعض يتلقى

: عبدالرزاق كالم على ردا  ", يانجس ياقذر عكاله فوك الخامنئي قندرة حظ، بي

 ".الخامنئي وتشرف تشرفك العرب قندرة"

 القتل بعمليات للقيام المليشيات دفع من أول هي إيران: "الشمري عبدالرزاق •

 قدمته ما هذا أرملي، في الشهيرة رقصته ليرقص بسليماني دفعت من أول وهي

 من وتمنعم ذهبوا عندما األنبار أبناء لتقتل الشيعية المليشيات دفعت للعراق إيران

 ".بزيبز جسر على بغداد دخول

 أن تريد وإنما بالعراقيين حبا   بالعراق تتدخل لم إيران: "الشمري عبدالرزاق •

 ادعائها خالل من السنية المحافظات وخاصة العراق أهل على وصية نفسها تنصب

 هذه اهل بها قام عما نكاية المحافظات هذه تخترق أن استطاعت داعش تحارب إنها



 

 اآلن. 1988 الى 1980 من الثماني سنينهم في البطل العراقي وجيشهم المحافظات

 ".وشيعة سنة العراقيين من تأخذه أن تريد العراق مع ثأر لها

 فتح حين المالكي هو إنما داعش أدخل من نحن لسنا:" الشمري عبدالرزاق •

 الى لدخلهم الذي وهو, داعش ليكونو سجين ألف ليخرج غريب أبو سجون أبواب

 ".الموصل

 ".إلسرائيل الثاني الوجه هي السعودية أن يعرف الكل: "الصيادي كاظم •

 من مو ودتصرف عايش منين أنت: "لضيفه كالمه موجها الصيادي كاظم •

 بالحراك وياك واللي أنت بسببك مو عنها دتحجي اللي بزيبز هاي وقطر السعودية

 والمرض، الجوع كاتلها والعالم وتركيا باربيل بالفنادق كاعدين أنتو القذر، الشعبي

 يشرفك العراقي عالشعب تخطب ساعة صارلك عليك، عيب استحي نكرة أنت وهللا

 خير بيك إذا بأربيل شارد أنت ياجبان اليوم الصيادي، كاظم ويشرفك إيران وتشرفك

 ".استحي لك قذر ياوجه ياقذر الثمن مدفوع بخطاب تحجي كاعد أنت اليوم تعال،

 إيران ويشرف يشرفك عربي أي وحذاء حذائي: "الشمري عبدالرزاق •

 ".مرجعياتك ويشرف

 النكرة هذا بسبب كله ديصير واللي الموصل اهالي جريمة: "الصيادي كاظم •

 عيب عيب، وهللا بالتلفزيون تطلع عليك عيب وهللا بالتلفزيون، يطلع يوم كل اللي

 أنت اسرائيلي انت والعمل الشغل ماعندك باربيل كاعد شيباتك، على استحي عليك

 اللي أنت ديالى أبناء يقلت الل أنت األنبار، أبناء قتلت اللي أنت مجرم أنت يهودي

 ".ومجرم نكرة انسان أنت الموصل، أبناء قتلت

 من لي تثبت أن اتحداك متعة أبن أنت: "الصيادي لكاظم الشمري عبدالرزاق •

 ".ياصيادي نفسك احترم لسانك اقطع وهللا تتجاوز أن إياك الحقيقي، أبوك هو

 

 2015-7-16 الثانية الحلقة -2

 العراقية المحاكم في االعدامات: الحلقة موضوع

 :الضيوف

 محامي عزت عارف بديع



 

 الوطنية التحالف عن نائب العامري قيس

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم •

 

 وفقر وبحر نفط البصرة: الثالثة الحلقة -3

 : الضيوف

 سابق نائب عبداللطيف وائل

 البصرة في المواطن كتلة رئيس: العبادي وهب أمين

 متظاهر عثمان أرشد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم •

 

 الفلوجة؟ في الحشد ماذاسيفعل: الرابعة الحلقة -4

 :الضيوف

 األسدي أحمد

 الربيعي محمد

 الساعدي فرحان

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم •

 

 العراقية السفارات في المسؤولين أبناء: الخامسة الحلقة -5

 :الضيوف

 االحرار كتلة عن نائب التميمي ماجدة

 الخارجية وزارة وكيل هللا الخير نزار

 



 

 حتى بالمالية العالق علي عالقة شنو بالمالية؟ عالقتة شنو جبر باقر: "المقدم •

 على حريصة غير العراقية الدولة معناها يعني المركزي، البنك رأس على يكون

 "الناس؟ أموال

 

 التظاهرات عن السياسيون يقول ماذا: السادسة الحلقة -6

 :الضيوف

 الوطنية القوى اتحاد عن نائب الشمري الرحيم عبد

 متظاهر الربيعي حسن

 التحالف عضو/  العبودي رحاب

 األعلى المجلس في قيادي/  العرباوي صالح

 وصحفي كاتب /عباس مشرق

 سياسيين وهناك السياسة بعباءة يتغطون مفسدين هناك: "العبودي رحاب قال •

 ".الخط بهذا يلعبوا أن حاولوا

 

 تدار؟ كيف الخارجية العراق سياسة: السابعة الحلقة -7

 :الضيوف

 العراقية القوى اتحاد عن نائب العاني ظافر

 الوطني التحالف عن نائب نصيف عالية

 الكردستاني التحالف عن نائب زيباري الباري عبد

 الى لبلده المحب البسيط الطيب العراقي هذا حول اللي منو: "تصيف عالية •

 من تأتينا التي السموم هذه لوال الفتاوى هذه لوال بالجثث والممثل والناكح الذباح هذا

 ".وغيرها السعودية



 

 تمول السعودية إن واضح بشكل حددت ويكليكس وثائق: "نصيف عالية •

 وباريس والدمام الكويت تفجيرات بالمجندين، أو بالمال أو باالفكار سواء اإلرهاب

 ".سعوديين من مو نيويورك وتفجيرات

 تفاصيل وتعرف بالبلد أمنيا ممتدة ايدها ايران بالحقيقة نعترف خل: "المقدم •

 خالد قبل سليماني قاسم بيها يعرف خطوة تتقدم داعش االن العبادي، ميعرفها

 ".الدفاع وزارة في الموجودين القيادات من ذلك غير أو العبيدي

 نروح؟ وين كولي داعش خطر ندفع حتى متدخلت ايران اذا: "نصيف عالية •

 تنفذ رفضت األمريكية المتحدة والواليات متجاهلينه العربية والدول السعودية اذا

 تهدد إحنا تتدخل، أن عليها هي الدولة أمن تهدد اذا يقول الذي االستراتيجي اتفاقها

 ".تدخلت يله اربيل إلى الخطر وصل أن إلى متدخلت وهيا الدولة كيان

 

 العراق في وزيرا تصبح كيف: الثامنة الحلقة -8

 :الضيوف

 أحرار كتلة عن نائب األسدي ضياء

  األعلى المجلس في قيادي معله حميد

 الكردستاني التحالف كتلة عن نائب السعدون محسن

 الوطني التحالف عضو جعفر محمد جاسم

 ناس تختارون ليش القانون دولة: "جعفر محمد جاسم للنائب سؤال في المقدم •

 ".الناس تفيدون متريدون شنو اختصاص اصحاب مو

 

 الفلوجة؟ تنتفض متى: التاسعة الحلقة -9

 :الضيوف

 بدر كتلة عضو األعرجي قاسم

 الشعبي الحراك بأسم الناطق: حمدون طه محمد



 

 وأنت أربيل في العراق راية ترى هل: "طه محمد مخاطبا   األعرجي قاسم •

 ".الشعبي الحشد يحملها العراق راية فيها؟؟

 

 حوار: العاشرة الحلقة -10

 البرلمان في المدني التحالف كتلة رئيس االلوسي مثال :الضيوف

 المدنية الكتلة مع يتعامل نواب مجلس: "الحلقة ضيف الى البرنامج مقدم قال •

 قراراته؟ تحترم شلون سني مثال لكون النواب بمجلس غرفة مينطيكم طائفي بنفس

 ".العراق؟ مصير تحدد اللي بقراراته تثق شلون

 عضو مازال وزراء رئيس بإصالحات أثق شلون: "االلوسي لمثال المقدم •

 أكو واالن الموصل بسقوط متهم االن اللي المالكي رئيسة اللي الدعوة بحزب

 ".بقراراته؟ أثق شلون يتحاكم؟ الزم يكولون العراقيين من واسعة شريحة

 وهللا ال المالكي استلم يوم من إحنا علفرهود، تعلمت الناس: "االلوسي مثال •

 والقيم انباك والدين تنباك الميزانية فرهود، اليوم ذاك من إحنا عالوي، اياد استلم من

 ".ُسرق شئ وكل انباك والتاريخ انباكت

 علينا بغداد، حماية ويدّعي رشاشة شايللي قشمر واحد كل: "االلوسي مثال •

 ".السالح من خالية مدينة بغداد المدنيين باسم نعلن أن

 يطلعون اللي هما ليش تحميك، مليشيات بوجود مدني انت استاذ: "المقدم عليه رد

 بساحة يطلعون يكدرون ورافضيهم ينتقدوهم اللي مليشيات أكو لوما التحرير بساحة

 ".التحرير؟

 كم شايليلهم اللي الرجال وأنصاف الجبناء ميحموني اني شي أول: "مثال يجيبه

 ".السراق يحمون حتى السالح يحتاجون أحزاب ميحموني وأني بندقية،

 مليونية مظاهرة تشوف ورح سالح بال الصدر مدينة خلي: "االلوسي مثال •

 الحر الشيعي على تسيطر حتى المليشيات هذي والمي، بالخدمات تطالب تطلع

 ".النظيف االسالمي أو  المدني

 تُخرجوا لم مدني تحالف انتم له قال حين المقدم كالم على ردا   االلوسي مثال •

 الكردي قندرة الحرامية، كل فوك الكردي قندرة: "باربيل وانت داعش لمقاتلة 10



 

 شبيهم كخة؟ اربيل شبيها باربيل اني اي العراق، تقسيم الى يدعي اللي كل فوك

 ".االكراد؟

 ال نجحوا؟ االسالميين هل الدولة، بمنطق احجيلي: "للمقدم االلوسي مثال •

 ".فشلوا االسالميين حلفاء ال نجحوا؟ االسالميين حلفاء هل. فشلوا

 عدهم خطاب عدهم زين االسالميين فشلتوا، هم كمدنيين أنتو: "ذلك على ردا   المقدم

 كمدنيين أنتو يوعدني، وكان يوصفلي كان اللي المدني من انخدعت اني بس مقدس،

 ".فشلتوا

 من فلوس مناخذ منبوك، احنا عمي فشلوا، المدنيين يكولون طبعا  : "مثال فأجاب

 إحنا بالليل، وتغتال تكتل تروح مليشيات ماعدنا إحنا منجذب، إحنا السفارات،

 وسرقنا، وزارات اخذنا ما إحنا اسود، واالبيض ابيض االسود تكلب اذاعات ماعدنا

 برئ واالسالم االسالم، يدعي لمن فمبروك فشل هذا واذا المدنيين إحنا هاي

 ".المجرمين الساسة هؤالء من بريئة السنية والمرجعيات برئ والسيستاني

 

 2015-8-22: التأريخ: عشر الحادية الحلقة -11

 ايران من المالكي عودة: الحلقة عنوان

 :الضيوف

  أحرار كتلة رئيس االسدي ضياء

 لالعالم العراقي المركز مدير الموسوي عباس

 ".المالكي حكم تحت االن لحد القانون دولة عباس ياسيد": المقدم •

 

 الموصل سقوط في المستور كشف: عشر الثانية الحلقة -12

 الموصل سقوط في التحقيق لجنة رئيس الزاملي حاكم :الضيوف

 سقوط اسباب احد وكان دور له كان التركي القنصل: "الزاملي حاكم •

 مفبركة اختطافه وقصة داعش، مع يوم 21 من أكثر وبقي يتآمر كان الموصل

 ".مشبوه بعمل يتحرك وكان صحيحة وغير



 

 التسجيل وسجالت الجيش على يحرض كان النجيفي أثيل: "الزاملي حاكم •

 التركي القنصل مع حركته تخص كثيرة ملفات واختفت بسرقتها، قام تقريبا   العقاري

 ".عمان في المؤتمر الى وذهابه

 الضباط وبعض النفط، يهربون كانوا عراقيين ضباط: "الزاملي حاكم •

 والباقي متهم بس منهم واحد مجموعة يعتقلون االستخبارات ضباط وخصوصا  

 والبلد للعراق اعداد جيوش جيّش هذا اموال، بمقابل اال ميطلعون وهذولة ابرياء

 ".والحكومة

 

 خطر في االصالحات: عشر الثالثة الحلقة -13

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عضو جعفر محمد جاسم النائب

 عراقي وصحفي كاتب الشابندر غالب

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 السنية؟ التحالفات في ماالجديد..تساؤالت: عشر الرابعة الحلقة -14

 :الضيوف

 الوطني التحالف نائب العالق علي

 العراقية القوى اتحاد عن نائب الشمري عبدالرحيم

 سني خندق خندقين هناك ليكون الحكومة من واضح دفع هناك: "الشمري عبدالرحيم

 ".شيعي وخندق

 

 البرلمان في الفهداوي قاسم استجواب: عشر الخامسة الحلقة  -15

 :الضيوف



 

 الوطنية القوى اتحاد عضو الفارس طه فارس

 القانون دولة ائتالف عن نائب نصيف عالية

 العراقية القوى اتحاد عن نائب الجبوري صالح

 صالح بأن قناعات لتوليد روجت افهداوي كتلة" عبارة عالية النائب اوردت

 ".سياسية جهات من مدفوع الجبوري

 

 العبادي واصالحات كردستان اقليم: عشر السادسة الحلقة -16

 :الضيوف

 ارادة حركة رئيس الفتالوي حنان

 الكردستاني التحالف كتلة عضو: السعدون محسن

 دستورية غير عالقة االقليم مع العراقية الحكومة عالقة" عبارات حنان النائب اورد

 لالزمات سبب كان االكراد وجود... تعطي وال تأخذ طفيلية عالقة صحيحة وغير

 اسلحتنا االن وحتى الموصل سقوط منذ" وقالت". والسنة الشيعة بين لالزمة وعامل

 ".كردستان اقليم عند

 

 االصالحات حول السياسية الخالفات: عشر السابعة الحلقة -17

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب العالق علي

 البرلمانية الحل كتلة رئيس الكربولي محمد

 العراقية الحكومة باسم المتحدث الحديثي سعد

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 السومرية قناة: خمسة عشر



 

 معلنة خفايا برنامج

 تيارات من ضيفين مع المستجدة واالمنية السياسي القضايا يناقش اسبوعي برنامج

 االعالمي ويعده يقدمه واحد، ضيف على يقتصر الحلقات بعض وف مختلفة سياسية

 النصف خالل حلقة 21 رصد وتم دقيقة، 50 الواحدة الحلقة زمن معدل عبود، احمد

 .2015 عام من الثاني

 2015/ 07/ 27 والسبعون الثالثة الحلقة_ 1

 مستمرة أزمة الوطني التحالف رئاسة: الحلقة عنوان 

  عبود أحمد: المقدم  

 : الضيوف

 المواطن ائتالف عن نائب /العرباوي صباح

 القانون دولة ائتالف عن نائب/  النعمة عواطف

 بالتدخل وصفته عما متحدثة( 44:22) الدقيقة في النعمة عواطف قالت •

 دولة كتلة برغبة نظيرها اتهام على وردا العراقية الداخلية الشؤون في السعودي

 نصه ما الوزراء، رئيس لمنصب المالكي نوري االئتالف زعيم بعودة القانون

 ويقابل معصوم فؤاد السيد يقابل جاي األردن، في السعودي السفير الصالح سامي"

 الشعب نبشر احنا يعني گال السعودية، اإلخبارية قناة في له تصريح سياسيين،

 لخروج طعن مذكرات قدمنا واحنا العام العفو قانون يصدر راح أنه السعودي

 ألن احنا يعني. الشمال إلى الجنوب من السجناء نقل وكذلك والمعتقلين اإلرهابيين

 يعني. العودة حزب نصير للعراق، الداخلي بالشأن تدخل نريد وما بحقوقنا نطالب

 وقانون الوطني، الحرس قانون العام، العفو قانون شيء، كل على نوافقهم احنا إال

 النظام وازالم والنقشبندية البعثية جيب تعال يعني محتواه، من فارغ الوطني الحرس

 أنت تصير الوطني بالحرس دخلها تعال حسين، صدام مال القمعية واألجهزة السابق

 بالوقائع تتحدث أنت إذا إما سياسية، جهة على تنحسب وما تعارض وما محترم

 خلي العام العفو قانون" القول وأضافت مكونا حقوق نحفظ نريد تگول وبالحقائق،

 والغيره السعودي العربية، الجنسيات يشمل ما القانون يضمن بالقانون فقرة يخلونا

 ".األجانب حتى



 

 الوطني، التحالف قيادة عن متحدثة( 46:05) الدقيقة في نعمة عواطف قالت •

 الحرس قانون مشوا السياسي االتفاق على متفقة التحالف رئاسة هي إذا" نصه ما

 داعش مع يقاتلون البعثية. والعدالة المساءلة إلغاء العام، العفو قانون مشوا الوطني،

 هذه تفجرت سنية منطقة أكو هللا بين وما بينك" قائلة المقدم وسألت" بينة ويكتلون

 قانون يتأخر كلما كالمي عن ومسؤولة القناة هذه خالل من اگولهة اني. األيام

 رسالة وهاي الشيعية، بالمناطق االنفجارات تكثر العام العفو وقانون الوطني الحرس

 الكتل هاي من خوف الوطني التحالف اعرف ما اني يعني الوطني التحالف إلى

 اإلعالم گدام اني وهذا الداخلية، بشؤوننا تدخل ليش السعودية. يواجهونها السياسية

. األردن داخل في السعودي السفير بيه ظهر اللي الفيديو اجيبلكم ومستعدة احچيها

 لخروج يشتغلون وجاي باألردن وهمَ  بالعراق سعودية سفارة انحطلنا كيف

 شيسوي للعراق ويجي الحدود يتجاوز اللي السعودي الحدود، تجاوز. اإلرهابيين

 الموقوفين، سراح أطلقوا موقوفين ذولة ويطالبون شيسوي، عدنا يشتغل يجي يجينا؟

 ".اجوا؟ منين ذولة والسعودي واالفغاني الشيشاني ذولة مو يابة

 الدقيقة في العرباوي صالح عقّب" السابق النظام ازالم" تعبير على ردا •

 ما بس حددت ما العودة حزب گلت اني السابق، النظام ازالم زين" قائال(  50:10)

 ليش وغيره الجبوري مشعان السيد اليوم السابق، النظام ازالم عن الست تحدثت دام

 تنظيم على يحچون فيديوهات عدهم مو السابق، النظام أو الحالي النظام ازالم من

 مع سجال وبعد" ائتالفكم؟ لوجابهم األعلى المجلس الجابهم منو إخوانا؟ القاعدة

 من ذوله منو الموصل سلموا اللي غيدان وعلى گنبر عبود" العرباوي أضاف النائبة

 ".الحالي؟ النظام لو السابق النظام ازالم

 ليس بأن العرباوي قول على( 50:55) الدقيقة في النعمة عواطف ردت •

 وساحات الالفي سعيد هسة زين" قائلة إرهابية، بجرائم المحكومين عن العفو واردا

 ذلك بأن العرباوي أجاب أن بعد وأضافت" األبرياء بدماء متلطخ هذا االعتصام

 على يحرض جاي مو دليل؟ عليه عندك البغدادي بكر أبو" قائلة القانون، يحدده

 ".دليل عدنا شنو القتل،

 النعمة عواطف قالت البصرة، تظاهرات حول المقدم سؤال على ردها ضمن •

 اجانا گال بالمدينة اللي الشرطة في بعقيد اتصلت" نصه ما( 54:44) الدقيقة في

 هذه مصدر هوية عن المقدم سألها وحين" المتظاهرين على النار بإطالق توجيه

 يستهدف أنه العرباوي فهم تلميح في" الشرطة من الشرطة، من" قالت األوامر

 .المواطن الئتالف التابع البصرة محافظ



 

 البصرة مظاهرات من األعلى المجلس موقف حول المقدم سؤال على ردا •

 أنا" قائال  ( 59:44) الدقيقة في العرباوي أجاب مندسين، قبل من مدفوعة واعتبارها

 مع وتتناغم الوطني اإلطار خارج وتتحرك تسير بالبصرة مجموعة اشكم أتحدث

 طبعا وشيعية موجودة وهذا دينية أيديولوجية مجاميع مجموعة؟ كم داعش، حركات

 هو بس بشيعي شيعي واحد كم. أجندة يحمل القلب بس شيعي المظهر األصل، في

 عمار السيد ولذلك أمور هكذا مثل موجود البصرة في. خارجية واجندة مشاريع ينفذ

 مؤامرات هناك أنه عن تحدث األربعاء ملتقى األربعاء، خطاب خالل من الحكيم

 العراق وجيب   للعراق الحياة شريان البصرة ألنه البصرة بأمن تطيح أن تريد

 ".االقتصادي

 

 03/08/2015 والسبعون الرابعة الحلقة_ 2

 واالجندات الواقعية بين السياسي الواقع: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن نائب /سجاد هدى

  المواطن ائتالف عضو /الشمري فادي

 محرضة تعليقات او كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 2015 /10/08 بتاريخ  والسبعون الخامسة الحلقة_ 3

 والجديد القديم بين والتظاهرات الفساد: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف 

 المالكي نوري الجمهورية رئيس لنائب اإلعالمي المستشار /الموسوي عباس

  المواطن إئتالف بأسم الرسمي المتحدث /كلل ابو بليغ



 

 العبادي حكومة في االصالحات عن( 10:19) الدقيقة في كلل ابو بليغ تحدث •

 حديد من بيد بالضرب العبادي حيدر الدكتور شجعت المواطن كتلة ان موضحا

 دولة وإئتالف السابق الوزراء رئيس إلى إتهام يضيف وبعدها. معه هم يذهب واينما

 القانون

 اقتصاد، جيش، أمن، مشكلتنا وين؟ مشكلتنا احنا.......  العبارة بصريح اكلك اني" 

 وزارة بالوكالة المالكي، السيد الوزراء مجلس رئيس بيد كانت المشكالت وهذه نفط

 مشاكل فثالث القانون، دولة ائتالف بيد والنفط الداخلية، وزارة بالوكالة الدفاع،

 دينار ترليون 83 وعجز خاوية بخزينة مهامه استلم العبادي السيد. وكبيرة عويصة

" العراقية بالحكومة: "كلل ابو يرد" جز؟الع هذا وين" الموسوي يقاطعه...."  عراقي

 العجز هذا" حديثه يكمل ان من كلل ابو منع محاوال   عالي بصوت الموسوي يتحدث

 سنوات ثمان في اننا" المجال المقدم له يفسح ان بعد كلل ابو يكمل". سياستكم بسبب

 من هي والمرجعية يدخل، داعش جعل من هو الفساد االخيرة سنوات واالربع

 ".والمالي االداري الفساد شخص

 السبب هم القانون دولة وائتالف المالكي السيد الموسوي، إلى سؤال المقدم يوجه

 الحلة محافظ كان خيره، ماخوذ حجي هذا" يجيب  مايجري؟ كل في المباشر

 وياه احجيلك( عالي بصوت) صحيح مو شنو عدكم من وبغداد والسماوة والديوانية

 المشروخة االسطوانة هاي بي مشترك الكل فساد اكو واذا اساسي، جزء كنتم انتوا

 دعوة لوال أمني انهيار من اليه وصلنا ما هذا..........  المسؤولية من للهروب

 من دعم على يحصلوا لم لو المتظاهرين وهوالء الصامدة انبارنا إلى االخوان

 الدعم؟ شكل ماهو المقدم يسال". عليه ماهو إلى الوضع وصل لما السابقة حكومتكم

 ".الذل ساحات تقتحم ال ان الحكومة على ضغطوا" الموسوي يجيب

( 17:40)  في  العراق في السياسية العملية عن يتحدث الموسوي عباس •

 اسامة تتفاعل، ال السياسية الكتل مشوهة، العراق في السياسية العملية: "بقوله

 اربع البلد، في والتعطيل السياسية العملية في االساسية المشاكل من واحد النجيفي

 مع تعاون التقر، تشريعات تقر، ال ميزانية التشريعات، لكل تعطيل سنوات

 العملية في شريك يتكلم االن ويجينا. الموصل سقطت حتى واالرهابين، التكفيرين

 السياسية؟ العملية في شريك النجيفي أسامة السيد أليس: المقدم يسأل......"  السياسية

 ".البلد في الخراب من جزء لكنه شريك" الموسوي يجيب

 



 

 18/08/2015 بتاريخ والسبعون السادسة  الحلقة_ 4 

 حوار: الحلقة عنوان 

 الحاج حسام: المقدم

 االسبق االتصاالت وزير /عالوي محمد :الضيوف 

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم*  

 

 22/08/2015 بتاريخ  والسبعون السابعة الحلقة_ 5

 حوار: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 النواب مجلس في سابق ونائب عراقي سياسي /الشابندر عزت :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 31/08/2015 بتاريخ والسبعون الثامنة الحلقة_ 6

 حوار: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 االحرار كتلة من عراقي سياسي /االعرجي بهاء :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 07/09/2015 والسبعون التاسعة الحلقة_  7

 المنتظرة البداية.... السياسي األصالح: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم



 

 : الضيوف

 المواطن كتلة عن برلماني نائب /الخفاجي ليلى

 الكردستاني التحالف عن برلماني نائب /صديق طارق

 .أخرى محرضة تعليقات أية وال كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 

 

 14/09/2015 الثمانون الحلقة_  8

 الدوحة الى الجبوري سليم البرلمان رئيس وزيارة االصالحات: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن برلماني نائب/  العالق على

 العراقية القوى تحالف عن برلماني نائب /وردي لقاء

 إلى تذهب سياسية جهات هناك العالق، المقدم يسأل( 17:30) الدقيقة في •

 يجيب  ازمات؟ تثار عربية دول او قطر إلى سياسة جهات تذهب عندما لماذا ايران

 ملطخة ناس ومجرمين قتلة يحضره مؤتمر في قطر الى الذهاب اما: "....العالق

 القاعدة، وادعم القاعده مع انا ويقول مجرم الجنابي ناصر ومحكومين، بدماء ايديهم

 الدستور في البعث حزب محظور كبيرة، بعثية قيادات االخرى الشخصيات بعض

 مؤتمر لحضور احد يذهب ولم للدستور، خالفا ايران الى احد يذهب لم. العراقي

 عن نتج ماذا العراق، في السياسية العملية يسقط يريد او العراقي، للواقع معارض

 وفيها السياسية، للعملية مناقضة قرارات اصدر المؤتمر اتحدث، المؤتمر قطرعن

 (.منه ابتدأت الذي الصفر مربع األول، المربع الى العراق اعادة

 زيارة ضد وتحريض قطر الى الجبوري زيارة عن دفاعا وردي لقاء •

 ايران الى تذهب الشخصيات كل لماذا( " 19:13.د) ايران الى عراقين مسؤولين

 الجارة بيد اصبح العراقي السياسي القرار ان يدركون النهم ايران؟ الى تحج

 ......."ايران،



 

 تدخل لم.....  الشيعي السياسي القرار ابن انا(  "25:12.د) يرد العالق علي •

 سلبا تدخلت السعودية تدخلت عندما.... االطالق على قرارنا صناعة في ايران

 داعش دعمت التي وقطر السعودية عن نتحدث السلبي التدخل عن نتحدث وعندما

 واالرهابين داعش من المقاتلين تدعم جاي الي تركيا. والمال السالح في العراق في

....... العراق داخل ويقاتلوا يدخلوا ان للدواعش تسمح لم ايران. العراق داخل الى

 قبل فائقة بسرعة العراقي الواقع ودعمت حرجة فترة في عظيم تدخل تدخلت ايران

 وجاءت بالسالح جاءت ايران يعمل، ماذا يدرس جاي الدولي التحالف اميركا،

 انجاز يعتبر وهذا داعش مد يوقف ان على العراقي الشعب وساعدت بالمستشارين

 تدخل التدخل هذا. تاريخيا عليه تشكر يعني ايران موقف من مفخرة اعتبره واني

 المقاتل او بالعراق نفسه يفجر جاي الي السعودي للمقاتل متروح ليش. ايجابي

 ...".التخريب هذا.... الخليجي

 بالعراق، نفسه يفجر ايراني وجود عدم مسالة( "27:25.د) ترد وردي لقاء •

 مجاميع في توجيهُ  في تجنيده في سواء كانت، طريقة باي العراقي استخدام اكيد هي

 .......". ايراني بمواطن ماتضحي طبعا هي مادز ميليشيات في

 

 05/10/2015 والثمانون الواحدة الحلقة_ 9

 حوار: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 الوطنية القوى إلتحاد السياسي المكتب عضو المال حيدر :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 
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  االقليمية التحديات وسط في العراق أزمة:  الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف



 

 الوطنية ائتالف عضو/  الكريم شعالن

 بدر منظمة عن الوطني التحالف عضو/  محمد ناجي محمد

 .كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 
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 كردية بعيون... السليمانية أحداث: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

  التغير كتلة عضو /الواحد عبد سروة

 الكوردستاني الديمقراطي الحزب عضو/  قاسم  شيرزاد

 كانوا التغير حركة في المتقدمة الكوادر من مجموعة"قاسم شيرزاد قال •

...... غيرها في او دزة قلعة في كانت سواء التظاهرات يقودون وكانوا مشاركين

 وقتل مقراتنا بحرق وقاموا الكوردستاني الديمقراطي الحزب ضد التظاهرات وقادوا

 وجود  يتحمل من بالذات، التغير حركة يتحملها الدموية القضايا العشرات، واستشهد

 من بحقه؟ يطالب هذا كان هل عاما 13 عمره لطفل  دزة قلعة داخل محروقة جثة

 (. 9.د") ذلك؟ وراء التغير حركة أليس  وزجهم االطفال هؤالء حشد  وراء كان

 قاسم وجهها التي االتهامات عن تجيب( 12) الدقيقة في الواحد عبد سروة •

 في مصلحة لديه الديمقراطي حزب ان في وثائق لدينا نحن" التظاهرات بخصوص

 ال لماذا شيرزاد استاذ( "12:30.د) ايضا تضيف ،"كوردستان في االوضاع توتير

 اتفاق لديها الطبيعية المواد وزارة هناك اليوم...... كودستان اقليم رواتب تصرف

 الشركات هذه من مستحقاتها تأخذ وهي النفط لبيع عالمية شركات مع مبرم

 الموارد وزارة تاخذها التي المستحقات تصل شهر خالل في يعني اسبوعيا،

 لماذا االموال هذه تذهب اين كوردستان، في دوالر مليون 850 الى الطبيعية

 استخدم الكوردستاني الديمقراطي الحزب وتحديدا   كودستان اقليم حكومة التصرف،

 مسعود ببقاء للقبول االخرى السياسية االحزاب على ضغط كورقة الموضوع هذا

 (.الموظفين رواتب يدفعون بالمقابل منصبه في البرزاني



 

 هذه وراء هي كانت لو الديمقراطي الحزب تخشى ال التغير حركة: تردف •

 قام من هو الديمقراطي الحزب لكن المأل، امام ذلك ألعلنت وتدعمها االحتجاجات

" الحزب مقرات حرق المتظاهرين فعل رد كان لهذا المتظاهرين على النار باطالق

 المنصب اجل من الشعب بتجويع يقوم الديمقراطي الحزب" وايضا(. 21:50.د)

 يقوم الكوردستان الديمقراطي الحزب" ايضا وتورد(. 23.د" )الرئاسة وكرسي

 (.24:28.د" )وغيره السيسي فعل كما السياسية الشرعية على بانقالب

 الذين االحزاب(  "28) الدقيقة في سروة اتهامات على شيرزاد يجيب •

 الشارع ويهيجون المدارس من عشر السابعة سن دون واالطفال المراهقين يجمعون

 السيدة تعلم هل سياسية اطراف مع تعاونهم ويستغلون والذاتية الشخصية لمصالحهم

 موجودة الشعارات هذه الحزب مقرات على يهجمون كانوا شعارات بأي سروة

 ".كوردية شعارات ليست الشعارات وهذه بوك بالفيس فديوهات

 هدموا من هم للمشاركة يصلحون ال االعمال بهذه يقومون الذين" يضيف •

 ".المشاركة

 الحاكم الحزب اتهم اذ له تصريح حول ويستفهم قاسم شيرزاد المقدم يسأل •

 االستقرار هو والسبب، نعم" يجيب السليمانية؟ احداث وراء يقف من بانه بغداد في

 هناك شهدتها، الذي العمراني التطور ومدى كوردستان، اقليم في جرى الذي االخير

 وكانت الشارع تحريك في العراقية الحكومة ليس و الدعوة حزب من مؤامرات

 (.33.د" )المهمة هذه تنفيذ في تطوعية أداة التغير حركة

 الكوردستاني الديمقراطي الحزب( "37) الدقيقة في تتحدث الواحد عبد سروة •

 مكافحة في حقيقية ارادة لديه ليس بشركائه يؤمن ال صوته، غير صوت يسمع ال

 ".كوردستان اقليم في الشرعية على ينقلب ان ويريد القوانين يخرق حزب الفساد

 

 26/10/2015 بتاريخ والثمانون الرابعة الحلقة_ 12

 دائمة قصة العراق اهوار: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف



 

  والمياه للطاقة االنمائي المركز رئيس /شبر ليث

 الدولية والزراعة ذيةاالغ لمنظمة السابق العراق سفير /الجنابي حسن

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 
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 الجديد الرواتب سلم: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

  النيابة المالية اللجنة عضو /الجبوري هيثم

  كردستان اقليم دستور اعداد لجنة عضو /خسرو الحكيم عبد

( 34:35) الدقيقة في اورد االصالحات عن حديثه معرض في الجبوري هيثم •

 منتظرين الن بها فقبولنا كالم، هو االن ولحد بكالم بدأت االصالحات هي ابتداءا"

 اشهر ثالثة او اشهر اربعة من اكثر صار انتظرناها االصالحات هذه تنجز ان كلنا

 اسمه شئ إقصاء، اسمه شئ ترقيع أسمه شئ! اصالحات أسمه شئ ماكو تقريبا

 اسمه الواقع ارض على حقيقي شئ بس موجود، فعل وردة فعل اسمه شئ مزاجية،

 الكهرباء على تحجي تطلع الناس بالمزاجية، التعينات مثال يعني! مشفنا اصالح

 االن زين االنسان، حقوق ابو يطلعون التعليم على تحجي الناس البيئة، ابو يطلعون

 بالقضاء ودعاوى قبض القاء عليه وزير كم بيها كم الموجودة الحكومية الكابينة

 بكابينة اثق اني شلون. الحكومية الكابينة في وزراء 8 يمكن االن لحد مامسدودة

 لتصدير ومؤسسة قائد يكون هو ان وقانونية قضائية مشاكل عنده ثلثها من اكثر

 . ...".المؤسسات لبقية االصالحات

 من دينار مليار 65 استقطعت قد هوشيار السيد بتوقيع كتاب نقرأ اليوم يضيف، 

 الحشد اعداد نقلل راح انه ويكولون ممستحين ويكولوها الشعبي، الحشد ميزانية

 قراراتها الحظ الحكومة، تجامل دائما االتحادية المحكمة" ويردف،......".  الشعبي

 الطعونات وكل مقبولة كومةالح من المقدمة الطعونات كل تلكه االن لحد 2003 من

 (38. د". )مرفوضة النواب مجلس من المقدمة



 

 االسف مع تدخل هناك كان( "34) الدقيقة في يتحدث خسرو الكريم عبد •

 من العديد في جرى التدخل وهذا القضائية لسلطة التنفيذية السلطة قبل من الشديد

 القضائية السلطة استخدمت عندما عادلة القضائية السلطة كانت نعلم كما المراحل

 ".السياسية الكتل بعض لرموز السياسية والتصفية السياسين الخصوم من للنيل

 (.45.د) السياسية العملية مسار على كبيرة بدرجة اثر العراقي القضاء •

 االصالحات اسمه جديد بعنوان اجينا مشكلتنا احنا" الجبوري يضيف •

 الحكومة مازالت.....  المناسب للمكان المناسب بالرجل ناتي ان علينا ويستوجب

 ومحسوبية وعالن فالن حساب على باناس تاتي والزالت المحاصصة تستخدم

 (.46.د......." )ميجي ادمي خوش فلتان واخو ميطلع حرامي فالن واخو ومنسوبية

 

 09/11/2015 بتاريخ والثمانون السادسة الحلقة_ 14

 القانون دولة ائتالف اروقة داخل والتفويض ور،الدست االصالح،: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

 القانون دولة ائتالف عن برلماني نائب /نصيف عالية

  المواطن ائتالف في قيادي /العرباوي صالح

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 
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 تحالفات أم خالفات المستقبل: الحلقة عنوان

   عبود أحمد: المقدم

 : الضيوف

  القانون دولة ائتالف عضو/  الصهيود سعدون محمد



 

 االحرار كتلة عن النائب/  العوادي عواد

 معروفة وهاي الكهرباء لوزارة علنية مزايدة هنالك" العوادي عواد قال •

 دبي وفي عمان في السابقة الدورات في العلنية بالمزايدة تباع كانت الكهرباء وزارة

 الخنجر خميس لالرهاب داعمة اعالمية شخصيات معروفة شخصيات يشتريها والي

 (.20:13.د" )اثنين عليها ميختلفون الخنجر خميس وما

 الفضل له المالكي ان يكول الصهيود السيد من" للصهيود تصريح على يرد •

 نكول خلي نعم الهوية على وقتل طائفية هناك  كان االمن في الكبير والدور الكبير

 زين 2014 الى 2006 في النجاح امتياز ننطيه......  األمن باب في نجح عليه

 هو ال بالنجاح شوف..... عليها مسؤولية منحمله ليش احتلت من الموصل وهاي

 يعترف االيام من بيوم المالكي ماسمعنا" يكمل" طاري يجيب محد بالفشل بس نجح

 خالهم المالكي المقاومة فصائل كل.......  مقاومة مو هاي ال يكول بالمقاومة

 قتلوا شهيد عائلة زار يوم مافد المالكي.......  مصالح صارت هسه.... بالسجون

" ) العراقين قتلوا الي اميركان جنود على وين ورد اكليل حط راح بس االميركان

 (.33.د

 استالم كان واحد 500ال يتجاوزون ما اجاك الي داعش" الصهيود محمد  •

 ونتائجها اربيل في اقيمت عمليات غرفة وبين المحلية الحكومة بين الموصل وتسليم

 أومر هناك"  ويضيف( 37:د" )تسليم وسلمت واضح اتفاق كانت ظهرت االن

 ....". باالنسحاب الكتل قادة الئ البرزاني مسعود من صدرت
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 خورماتو طوز في واالستراتيجي القومي الصراع: الحلقة عنوان

 عبود أحمد: المقدم

 التركمانية الحبهة رئيس /الصالحي ارشد :الضيوف

 كراهية خطاب الحلقة تشهد لم* 
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 حوار: الحلقة عنوان

  عبود أحمد: المقدم

  االنبار انقاذ مجلس رئيس /الهايس حميد :الضيوف

 شيريدون همَ  داعش دخلوا الي همَ  حولهم الي واالسالمين واخيه النجيفي اسامة"

 نفس غيرو أسم كم تكتل كم الماضية، التكتالت ماكفتهم ليش جديدة تكتالت يسوون

 وضحكوا  فترة اجت السنة مايمثلون همَ ...... السنة تمثل انها تدعي الكالحة الوجوه

 تفجير تشريد انجازاتهم اكلك خل السنة الهل انجازاتهم..... وقشمروها الناس على

 يجفونا للتقاعد انفسهم يحيلون ان ندعوهم احنا لهذا....  ماقالوا حق كلمة بيوت

 دمرنا، منو" يضيف( 2.د" )شخصية ومنافع ازمات إخالق شغلهم كل شرهم

 ".غيرهم

 :الهايس حميد لسان على التالية العبارات ووردت

 حتى توجيهاتهم بسبب بساعات االنبار سلموا بساعات الموصل سلموا" •

 ".قاتلت ما توجيهاتهم ضوء على الشرطة ضباط

 الن عسكرية نسميها ما احنا والمهانة الذل بساحات العسكرية المجالس" •

 ".سرسرية مجالس ذولة شرف عدهم العسكر

 " السنة أهل بدماء تجار" •

 " العسكرية المجالس هو البعث" •

 المناطق يحكم منو هسه نجمة، جوى واحد كل مشردين مو وينهم السنة" •

 وهللا عمان من مو بيانهم مصدرين منين همَ ..  البغدادي بكر ابو مو جغرافيا السنية

 ". نفسهم على استحوا جان

 فرص انطوا النهم والمهانة الذل ساحات هي االنبار بتاريخ ما أسوء" •

 من واحد جيب. ......... ميدانين وقادة ابطال انفسهم يظهرون ان للمعممين

 الخونة احنا وعلينا الشيعة على اكثر يحجي الي....  ميفتهمون كلشي يفتهم المعممين

 " . الخطاب قوة على الشيخ اجرة(  مالية اجرة يقصد) اقوى اجرته تكون

 " . ماعدهم فعل كل منظرين استثناء بدون الدين رجال كل" •



 

 الملك عبد اتحدى الفلوجة، في الدواعش قادة احد السعدي الملك عبد ابن" •

 ". البغدادي بكر ابو قاتلوا ماكال االن لحد السعدي

 الشرطة مهاجمة ينكروها واتحداهم خطاباتهم كل والمهانة الذل ساحات" •

 .....".  والمهانة الذل ساحات في اغتيلوا الشرطة ضباط مئات.......  المحلية

: د"  )وجهين حجاية بايران عالقة وعدهم كذابين كلهم السنة السياسين" •

27 .) 

 ". كيمياوي هوادة بال بالرحمة  وماعليها االرض" •

 ومن داعش اال ماظل وياهم، ويتزاوجون للدواعش يطبخون المدنين كل" •

 ". والهم

 ". داعش جاب ومن داعش من انتقم بيدي تصير لو ياريت" •

 لكوا للجنوب االنبار أهل نزحوا من الطائفية، مشروع اسقطوا الدواعش" •

 ". المحرضة الخطابات عكس شئ

 ". البغدادي بكر البو الروحي االب هو المحمدي حامد" •

 ". بغداد اسقاط هدفه جان اسامة" •

 ". والمهانة الذل ساحات دعم البرازاني مسعود السيد" •
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 السني المكون توحيد:  الحلقة عنوان

  عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

  نينوى عن القوى اتحاد عضو /الللويزي الرحمن عبد

 االنبار عن القوى اتحاد عضو /وردي لقاء



 

 عن الصادر االول البيان( "27) الدقيقة في تحدث /اللويزي الرحمن عبد •

 ......". التحرير الى يتطرق ولم داعش الى يتطرق لم منشور وهو التنسيقية اللجنة

 ذهن وفي ذهنها في كان التمزيقية سميتها اني والي التنسيقية اللجنة"  •

 (28.د...." )االموال لجني كغطاء النازحين موضوع اجتمعوا الي اعضاءها

 عبد تقصد) التمزيقية هي القوى تحالف في اصوات هنالك /وردي لقاء  •

 (.اللويزي الرحمن

 عالقة مالي اني لنازحيكم اموال جيبوا روحوا كال الوزراء رئيس( "35.د)  •

 ".فلوس بالموازنة ماعندي واني بيهم،

 االموال تعطي ولم تخلت والحكومة النازحين عن تخلى الوزراء رئيس" •

 (36.د" )فلوس نجيب حتى لجنة نكون مجبورين احنا.  2016 لموازنة

 عبد: المقدم طرحه للمفرجي تصريح على رد في /اللويزي الرحمن عبد •

 يقصده الذي السرب ان" اللويزي يرد السرب؟ خارج يغرد اللويزي الرحمن

 معاناة على الصاعدين وسرب والمستأكلين والمطبلين المنافقين سرب هو المفرجي

 خالد السيد... المفرجي بي الي السرب خارج اكون ان يشرفني واني الناس،

 على تكبير يصيح وهو فيديو مقطع واكو الحويجة، اهل بدماء صعد المفرجي

 والسيد تميم، محمد والسيد المطلك، صالح السيد يتهم وكان الحويجة، ساحات

 ".خونة انهم يتهمهم كان الكربولي

 لسياسة الموالين مدللهم كان" للمالكي، تابع بانه اللويزي تتهم وردي لقاء •

 اتت وكيف االنتخابية بالمراكز بالطيارات االنتخابات صناديق نزللهم وحتى المالكي

 اطلع القوى تحالف معاجبك انت اذا" للويزي  الوردي تقول(. 46.د) االشياء هاي

 حصلت هنا". )المطلك صالح وخلف الخلفج بيت مو القوى تحالف"  يرد" منه

 (بينهما عالي بصوت كالمية مشادة
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 :الضيوف

 النيابة بدر كتلة رئيس/  االعرجي قاسم 

 الوطنية القوى اتحاد عضو  /الجبوري صالح 

 ان ويتوقعون الموصل في وغايات اهداف لديها تركيا" االعرجي قاسم •

(  45.د" )اليها الشعبي الحشد يصل ان تخشى  تركيا وبالتالي أمني فراغ يحصل

 النجيفي اثيل على التصويت تاجيل البرلمان رئيس على ضغطت تركيا" ويضيف

 ".   مدروسة خطة في يصير الوضع االن ولحد اليوم ذاك ومن
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 عبود أحمد: المقدم

 :الضيوف

 الشعبي الحشد باسم المتحدث /االسدي احمد

 سياسي وناشط اكاديمي /الشمري الرزاق عبد

 نوايا في المطلق التشكيك بخصووص السؤوال حول" االسدي قال  •

 المملكة االرهاب بمحاربة يتعلق فيما الحالي الموضوع الى نأتي... .. الرياض

 فيه يعلن مشروع في المشاركة الى يؤهللها موقع في ليست هي السعودية العربية

 من كثير في السعودية العربية المملكة ان ذلك في والسبب االرهاب مكافحة نية

 كان وان ذلك من عانت والمنطقة بأخر او بشكل االرهاب تصدر من هي التفاصيل

 في البحث وال للمنافشة ال مجال فال ضئيل كان ومن هذا في للتحدث مجال هنالك

 تكفير في سابقا صدرت التي الفتاوى في والبحث للمناقشة مجال فال الموضوع هذا

 هذه فيها يكفرون السعودية علماء من بفتوى نسمع لم اليوم والى المسلمين من الكثير

....  غيرهم قبل الكتاب اهل وقتلت الشيعة قبل السنة قتلت التي االرهابية التنظيمات

 رأينا العراق قبل سوريا في ماجرى في رأينا المالي وغير المالي الدعم كل الن

 وأضاف(. 5.د" )سريا يكن لم النه  الحكومة بعلم مراى على يجمع المالي الدعم

 تنظيم كبر حضنها في التي وهي إنشأت طالبان افغانستان في طالبان إنشاء تجربة"



 

 صناعة في شركاء السعودية" القول وأتبع". السعودية باالموال وإنشأت القاعدة

 (.6. د" )االرهاب

 علني بشكل العسكرية والمليشيات االرهاب تدفع دولة هنالك" الشمري •

 (. 9.د("  )ايران يقصد) ورسمي

 فيها االفتاء وبدوائر وبتفاصيلها بإدارتها السعودية العربية المملكة" االسدي •

  دمائنا في شريكة هي االرهاب  مكافحة لملف  فيها السيئة االدارة هذه خالل من

 بعدم دليله لنا يوضح ان إلى قبلنا من متهم بطرف نقبل أو نتفهم ان يمكن ال وبالتالي

 (.17.د" )إتهامنا صدقية

 مفتوح والباب والعراق، ايران الشراك مفتوحا الباب اليزال" الشمري •

 اما واليمن، وسوريا العراق في لالرهاب دعمها عن تتوقف ان بشرط اليران

 في السني المكون مواجهة في المليشيات دعم عن يتوقف ان بشرط للعراق بالنسبة

 المحافظات تحرير عملية على اصرت المليشيات هذه ان" وأردف( 22.د" )العراق

 المليشيات لهذه ان اثبت تحريرها وبعد المناطق في الحشد ارتكبها التي الجرائم وبعد

 شعار تحت تحقيقها تريد بها خاصة اجندات لها وانما المناطق تحرير هدفها ليس

 (. 26.د" )داعش تنظيم

 عن مدافعة تنطلق وستبقى والزالت كانت التي االصوات هذه" االسدي •

( 29.د" ) االسالم الى تسئ التي التنظيمات كل وعن والقاعدة داعش عن االرهاب

 عن للدفاع والوسط الجنوب ابناء وتوجه الفتوى صدرت عندما" القول واتبع

 اما قسمين المناطق ابناء كان  المنكوبة او المحتلة  المناطق ابناء كان االراضي

 من جزء كانوا او والمسكن الماوى الهلهم يوفرون كيف حائرون منكوبون نازحون

 التي االصوات" واضاف( 28. د" )وجلدتهم عشائرهم ابناء يقاتلون يقاتلوننا داعش

 باالرض وتعيث عاثت هي داعش من جزء هي االصوت هذه الشعبي الحشد تتهم

 ". االبناء عشرات بقتل انتهت الحزم عاصفة" ايضا وقال".  فسادا

 دخل عندما الفتوى هذه مثل الشيعية المرجعية تصدر ان نتمنى كنا" الشمري •

 الى دخلت حين االميركان عن المرجعين سكتت لماذا العراق، الى االميركان

 بين نقارن دعنا هذا يومنا وحتى الميليشيات تاسيس منذ" يضيف(  32. د" )العراق

 التي الجرائم ان نجد داعش يرتكبها التي والجرائم الميليشيات ترتكبها التي الجرائم

 الداعشي داعش، جرائم عن كثيرا تفوق السني مكوننا بحق الميليشيات ارتكبتها



 

 القضاء هو هدفهما ايرانيتان، صنيعيتان كالهما واحدة، لعملة وجهان والميليشيات

 (.32.د" )المنطقة في المكون هذا على

 صدقيته؟ الثبات دليل اعطاء بضرورة المقدم يقاطعه ان بعد اتهامه ويكمل •

 الشيعة علماء عدد وكم داعش استهدفهم الذين السنة علماء عدد كم: االول الدليل"

 300 العراق دخل بانه اعلنت عام قبل المتحد االمم ثانيا داعش، استهدفهم الذين

 بدخول لداعش ايران تسمح كيف االيرانية، االراضي عبر داعش من عنصرا

 دول جميع في داعش استهدفها التي االيرانية المصالح ماهي العراقية، االراضي

(. 34.د" )ثقافية ملحقية وال ايرانية سفارة وال قنصلية ال يستهدف لم داعش العالم،

 هذا اوجدوا السنية المحافظات دخول عن االيراني المشروع عجز عندما" واردف

 ". اميركية ايرانية صنيعة هي الصنيعة،

 هي داعش ان اقول انا"  ايرانية؟ صنيعة داعش ان عن دليل اعطني المقدم •

 السنية المناطق في لها تمهد لكي ايران اوجدتها ايرانية صنعة لكنها سنية منظمة

 (. 35.د" )ذلك في نجحت وفعال

 عليها نقول ان نستطيع العلمية الناحية من االقاويل هذه" يرد األسدي •

 ".سخيفة

 ايران كانت اذا والسنة بالكتاب ملتزمة دولة ايران ان يقول االخ" الشمري •

 اهل من شاب  يومين قبل الميليشيات، ارهاب تقبل لماذا داعش ارهاب ترفض  فعال

 لماذا" يكمل(. 44.د" )العربية اليتكلمون افراد من المليشيات من اغتياله تم الرمادي

 العالم على ايران خطر ان اقول انا المسلمين، يخدم تحالف بكل االستخفاف هذا

 عرب وهي عربية ارض تحتل ايران اوال ،(47.د) اسرائيل من اكثر االسالمي

 اسرائيل ان اقول ال انا فلسطين، ارض من ضعف عشرين اكثر ومساحتها ستان

 والمسجد فلسطين ارض الغتصاب جاءت صهيونية محتلة دولة اسرائيل شرعية

  فقط الف 5 هم اسرائيل قتلتهم من جميع ان اصدرت الدولية المنظمات االقصى،

 في ذبحتموهم سني مليونين االن لحد سنة 11 مدى على انتوا عام، 67 مدى على

 (. 47. د". )واكررها اقولها اسرائيل من المسلمين على خطر اشد ايران. العراق
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