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-14النص املكتوب ملقابلة الرفيق صالح املختار مع قناة املستقلة في لندن يوم 

4-2017 

 الجزء الثاني

   الجنابي : 

 أستاذ صالح ، أدعني أخذك بنفس املوضوع 
 
دة ن الواليات املتحأ نت تعرف تماما

ى هذا الشاه شرطي الخليج يران وكان يسمإاعتمدت لفترات طويلة على شاه 

شياء جاءت بسط ( ال أب رادت الواليات املتحدة التغيير غيرته بأقل )أوعندما 

الواليات  نجف في العراق ،ن كان كما تعلم في الأيران بعد إبخميني ووضعته في 

نه سيحد أالعراقي اليوم عندما يقول ترامب املتحدة هذه سياستها لذلك الشارع 

ن الواليات املتحدة ليس لديها أفي خلفية تفكيره يعرف   يرانيمن التمدد ال 

كما انتهت من الشاه   ، الواليات املتحدة كما تخلصت من الشاه صاحب صديق ،

يران اليوم إمن هؤالء املاللي الذين يحكمون  ستنتهيواعتبرته ورقه محروقه 

 أ  وتعتبرهم
 
الزحف الصيني ولها أ سباب مختلفة :ورقه محروقة هذه املرة ل  يضا

 أوثانيها ، وسط نحو منطقة الشرق ال 
 
في العراق  ن الواليات املتحدة خسرت كثيرا

طلق العديد من الوعود ، هل سيتمسك أفي تقديرك ترامب  ، ن تعوضأوتريد 

ومن بين تلك البعض موضوع م انه سيتراجع عن بعضها أ ؟ ، بأهم هذه العهود

 . ؟ يران في العراقإو موضوع أالعراق 
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  املختار :

سوريا  علنه هو ومن كان قبله عن خطتهم في العراق وفيأما   ترامب لن يتراجع عن

  غلب وعوده االنتخابية بشكل رسميأبشكل خاص ولكنه تراجع عن 
 
تراجع  ، فمثال

وباما وتراجع عن رفض حلف النيتو وهدد و البرنامج الصحي ل أوباما كير أعن 

باالنسحاب من النيتو قبل انتخابه لكنه اآلن يريد تعزيز النيتو وتراجع عن 

 مور لكنه خفض هذا املوقف وكثير من ال سالم الراديكالي و يسمى ال  املوقف من ما

 أكدت أرصدت و 
 
  نه تراجع كثيرا

 
قلناها  عن وعوده السابقة ، والسبب كان متوقعا

ي حملته ن ترامب فأرات غيري من املتابعين والخبراء نا وعشأمنذ البداية كتبتها 

 ي مرشح تمثل وجهات نظره مضافأ االنتخابية يحمل شعارات
 
ليها وجهات نظر إ ا

ن الشركة الكبرى أحريص على  نهوراءه لكن من يقف وراءه يراقب ل  من يقف

دارة ، وهي إمريكية فيها مجلس والتي تسمى الواليات املتحدة ال  التي تحكم العالم

طلقت له حرية التصريح بما يريد أاملتحكمة في الواليات املتحدة ، النخبة الحاكمة 

جهزة املخابرات ومع الخبراء وحدد ألكن حينما انتخب جلس مع  قبل االنتخاب

دارة الجديدة لكي يصوبوا ركان ال أشارون ومعاونون اختار من بينهم له مست

بأزاء ذن نحن إ،  ساسيةلتكون منسجمة مع خطة النخبة ال   اتجاهات ترامب

 إتغيرات حصلت لتصويب أتجاه 
 
ملا تريده النخبة  دارة ترامب ليصبح تنفيذا

 التي تدعمه .
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حينما كان  ١٩٩٨ذكر عام علن رسميا قبل الغزو وكلنا نتأما في العراق فقد أ

 
 
قانون تحرير  )  للواليات املتحدة وتم تبني قانون سمي خطأ بل كلنتون رئيسا

( ووضعت خطة شاملة للعراق البديل ولكن هذه الخطة الشاملة لم تنفذ  العراق

 تركيبه ، ةعادإالوضع كان يحتاج لتفكيك العراق و م لن ٢٠٠٣في بداية الغزو عام 

ختار بول ولهذا ا  ، الخطة التي وضعت  تنفذ كي هتركيب عادةإتقسيم العراق و ل

دارة إخطة تفكيك العراق عبر تعمده هو و مريكي للعراق بريمر الحاكم املدني ال 

بوش الصغير نشر الفتن الطائفية والعرقية في العراق كي تدمر النسيج 

م تقو  لى أعراق وطوائف متنافرة ،إوتحولهم  مراالجتماعي للعراقيين في نهاية ال 

(  ) فدراليةة تطلق عليه تسمي  طار كونفيدراليإالواليات املتحدة بتجميعها في 

لتيكية خطيرة تقع بو مريكا على العراق بصفته قوة جيو أسيطرة  ةتسهل مهم

 إشرت حضرتك دكتور عباس أمريكا كما أوسط العالم و 
 
  لى ان هناك هدفا

 
 كبيرا

 
 
التوسع الصيني بصفته الخطر ي التمدد الصيني و أحرير وهو طريق ال ستراتيجيا

 مريكية .كبر على الواليات املتحدة ال ال

 
 
هم من السيطرة أ -في هذه املرحلة  – فالسيطرة على العراق جغرافيا

  ، االقتصادية
 
ن العراق فيه ثروات معروفه وثروات مجهولة لكن أ علما

تيهئ ن أرادت أبناء العراق لهذا أاملتحدة اكتشفتها في العراق قبل الواليات 

 ، ساسية في مشروعها التوسعي نحو الشرق أالعراق ليكون قاعدة انطالق 
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و تحجيم التمدد العراق هو املمر الرئيس للواليات املتحدة نحو الشرق ونح

ن وخططت للسيطرة عليها بما فيها دوات التي تفكر الصيتعطيل ال الصيني ل

تتبنى خطة مريكية ال دارة ن ال أن من هنا نرى اآل  ، يرانإو أسرائيل الشرقية إ

ار كونفيدرالي طإولكن تجمع في ، كثر أو أدول  ةلى ثالثإفدرلة العراق وتقسيمه 

دارة بيل كلنتون وجاء من بعده إ في ظل ١٩٩٨مريكا منذ عام أوهذا موضوع تبنته 

، وكان بوش الصغير  لى هذه الحالةإليكملوا الخطوات الالزمة للوصول رؤساء 

فجاء ترامب ليعلن هذا الخيار بعد أن ازيلت  طة بدقةوباما خير من نفذ الخأو 

ائق التي تحول دون تحويل حسب تصور الواليات املتحدة ومخابراتها العو 

وهام التي زرعت في ذهن الواليات املتحدة ول ال ألى قاعدة انطالق ، و إالعراق 

 نوات املاضية من تصعيد السعار ال خالل الس
 
  يراني في العراق قتال

 
 وتهجيرا

مريكي قد وجد بينهم من يرحب بالبديل ال بناء العراق أن أملاليين العراقيين 

عتقد رهان خاسر أ سرع وقت وهذا أيرانيين من العراق بن يطرد ال أالذي عليه 

 . نمن ال 

  الجنابي :

قدم هذا البرنامج أنا أتأتيني بعض التعليقات و  بعض املالحظات، ستاذ صالح أ

ن أملجتمع العراقي رهان خاسر بدليل لى تمزيق ارهان الواليات املتحدة ع

جزاء كبيرة من العراق خاصة في مناطق الفرات أالتظاهرات التي انطلقت وعمت 
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 أوسط وجنوب العراق ، تؤكد ال 
 
بالرغم  ن هذا النسيج االجتماعي مازال متماسكا

 عن طريق تعليق ما لرغم من كل الخطط التي تنفذ سواء  ثيرات ، باأمن كل الت

 تقوم به امليليشيات املسلحة وما و ماأات على شماعة داعش حدث من تفجير ي

 . يسمى اليوم بالحشد الشعبي وغير ذلك

جابة نني واملشاهد الكريم سيجد ال أعتقد ألى سؤال مهم للغاية و إنتقل معك أ

  الشافية عنه :

ة العربية مريكا للمملكأتاذ صالح انتقل ترامب من معادات سأ ملاذا يا

وباما أبرز سمات سياسة أيران والتي كانت إة ودول الخليج ودعم السعودي

تقييمكم ملا سمي  ما،   عادة التحالف معها ، هل هذا تحول صادق ؟إلى إانتقل 

 . ؟ بالناتو الجديد في املنطقة

  : املختار

تماعي العراقي الذي كان ن النسيج االجأت بها وهي ساسية التي تفضلالنقطة ال 

نه بدون تحطيم النسيج مريكية لغزو العراق ل لة ال ساس في الحمالهدف ال 

 
 
  االجتماعي لن تستطيع تقسيم العراق وكان بوش الصغير متفائال

 
على  بناء   جدا

 ) املعلومات التي حش ي رأسه بها قبل الغزو حينما وقف بعد بضعة شهور وقال :

 ( .ة كملت املهمأ

  : الجنابي 
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   . حش ي رأسه من قبل بعض العمالء

  املختار :

 أال 
 
حمد الجلبي أحمد الجلبي وغير ألعمالء كانوا مجرد ورق تواليت ، ا ، بدا

مريكية مريكية لن املخابرات ال مات كانت تريدها املخابرات ال علو زودوهم بم

 أتعرف حالة العراق 
 
كثر من هؤالء بكثير أولديها معلومات  فضل من هؤالء كثيرا

ي يقنع بون على العراق لكو محسو أرادوا معلومات باسم عراقيين ألكنهم 

كذوبة كبيرة تلك التي أمريكي بضرورة غزو العراق ، هذه الكونغرس والرأي العام ال 

ضرابه من الخونة أحمد الجلبي و أالواليات املتحدة خدعت بمعلومات ن أتدعي 

   ، الواليات املتحدة والجواسيس
 
كثر من هؤالء الجواسيس أو  تعرف العراق جيدا

مريكية اكتشفت ان تقارير دارة ال ، حينما تحركت ال  لتحركها رادت غطاء  ألكنها 

م بعد ٢٠٠٦ن كارثة عام أاالجتماعي العراقي خاطئة بدليل  مخابراتها عن النسيج

ن تشعل فتنة طائفية أفين في سامراء كانت تريد من ذلك تفجير املرقدين الشري

 أي أ لى يوغسالفيا جديدةإالنسيج االجتماعي وتحول العراق  تنهي
 
 ن تقسم رسميا

ن أحصل هو  بناء على طلبات الجماهير والشعب العراقي بكافة مكوناته ولكن ما

عصابات كانت كافة املجازر وكافة الفتن وكافة الجرائم التي ارتكبت من قبل 

الف سرائيل الشرقية أبادت اآلإو  - مثل بالك ووتر -مريكية تنظمها املخابرات ال 

 املهندسين وال من العلماء والسياسيين و 
 
كانت الناس  طباء ونشرت العنف ويوميا
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جثة من ٣٠٠الى  ٢٠٠ بين تجد في املزابل ومجاري املياه والشوارع واالزقة ما

ات الذين يقتلون من قبل العصاب -مريكا أحسب تقديرات  –برياء العراقيين ال 

ت مريكية وللمخابرات االيرانية وللمخابراية التابعة للمخابرات ال الرسم

 االسرائيلية .

ى الدخول بناء العراق علأجبار إمن ذلك تمزيق النسيج االجتماعي و وكان الهدف 

ن االنتقام والثأر بين العراقيين ل قل زرع روح و على الأفي صراعات وفتن طائفية 

من كل الطوائف ثم انتقلت قتل كان من طائفة رئيسية واحدة وليس من كان ي  

 أخرى طائفة ال ن يقتل من الألى إاللعبة 
 
ت هاب الذي كانر تحت غطاء ال  يضا

ذن الواليات املتحدة كانت إسالمية املتطرفة في العراق ، تقوده الجماعات ال 

 
 
ن أجواسيس في تقاريرهم ، ثم اكتشفت ن العراق ليس كما ذكر الأ تعرف تماما

بتمزيق النسيج االجتماعي  -لى شق الصف العراقي إكل هذه الجرائم لم تؤدي 

 ن أريد أ ال –اللحمة العراقية و 
 
أين وصلنا في هذا  بدأ من النهاية ،أطيل ولكن أ

ن ألى نتيجة إوصلنا ،  ؟ ي موضوع النسيج الوطني االجتماعي العراقيأمر ال 

 
 
ن العراق الواحد بشيعته وسنته بمسيحيه أوبقي يهتف  العراقي بقي عراقيا

ربية قبل االنتماء الديني الهوية الوطنية الع وصابئته ويزيديه هو عراق واحد ،

والطائفي حتى من الناحية التاريخية العربي كان موجودا قبل اليهودية وكان 
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   موجودا قبل املسيحية
 
 قبل ال  وكان موجودا

 
قبل الصابئية  سالم وكان موجودا

 
 
 قبل ظهور الطوائف السنة والشيعة وغيرها . وكان موجودا

عليها القبيلة والعشيرة  ذن الهوية الوطنية العراقية التي حافظتإ 

 ، لواناهرة كحديقة فيها زهور متعددة الالعراقية وتراها واضحة وظ

فيهم الشيعي وفيهم السني وهم أبناء ، ون والجبور والتميميون وغيرهم ري  الشم  

، هذه الرابطة االجتماعية هذه التربية الوطنية هي  عم ، هذه الرابطة الرحمية

جأت املخابرات التي غزت العراق ووضعت التي منعت تقسيم العراق ولذلك ل

رهاب على يد الكتيبة نواع القتل والذبح وال أشد ألى إخطة غزو العراق 

لنسيج جل تفكيك ال   ( داعش )ـ التدخل السريع املسمى باملتنقلة وقوة 

نا قلت هذا في مؤتمر أالعراق يفتخرون و بناء أن االجتماعي ولكنها فشلت وال 

ننا بقينا موحدين بقينا نعتز أسبانيا بأننا نفخر بإي املغتربين العراقيين ف

طالق تحركنا على ال  ثنياتنا في الخلف الإاقيتنا وبعروبتنا ونضع طوائفنا و بعر 

 حينما يتعلق ال 
 
 أهلل  مر بالعراق وبالوطن العربي فحمدا

 
 لف حمد وشكرا

لى املوصل إلى وسطه الصامد الصابر إلشعبنا العظيم من جنوبه الثائر 

 . يتبع  .... الشهيدة ةريحالج
Almukhtar44@gmail.com 
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