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 النص املكتوب ملقابلة الرفيق صالح املختار مع قناة املستقلة 

 2017-4-14يوم 

 الجزء الثالث

  الجنابي :

زك بهذه الطريقة كان قلتها علم هذه الرسالة تستفألو ، رجع بك لسؤالي أ، أستاذ 

نتقال ترامب من سياسة امب من معاداة اململكة العربية ، ول ، انتقال ترامن ال 

ة السعودية ودول الخليج وباما في معاداة اململكة العربيأنتهجها أمريكا التي أ

وما تقييمكم ملا ، هو تحول صادق ؟ لى النقيض من ذلك ، هل إيران إواحتضان 

 . ؟ يطلق عليه اليوم اسم الناتو الجديد في املنطقة والناتو ترامب

  املختار :

 سف ل آنا أ
ا
ن أخيرة التي ستسجل في تاريخنا وهي طغت علي مفخرتنا ال  ن فعل

 
ا
  العراقي العربي بقي عراقيا

ا
 عنصريته ، جل طائفيته أوأورفض االنحناء من  عربيا

ام تحول ولكن هذا التحول يستبطن مأن الواليات املتحدة أم بكد لكو أ  نعم

 هدافأ
 
لى حافه انهيار من الداخل إ، الواليات املتحدة وصلت ة خرى غير املعلنأ ا

 ن الد  ولى ل انهيار مالي اقتصادي بالدرجة ال  ،
 
تجاوز الواحد  ين العام مثال

ملتحدة تعيش ن الواليات اأي أ،  وعشرين ترليون دوالر وهو رقم خيالي مرعب

ين العام ، لذلك الد   قل من نسبةأمريكي ين وقيمة الناتج القومي ال كل بالد  أوت
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لى الشركات ويمثل الشركات ويعبر عن عقلية إمريكي ينتمي أصبح وجود رئيس أ

مريكا حتى ترامب يختارون من بين ألشركات ضرورة حاسمة ، كان رؤساء ا

صحاب شركات أولكنهم لم يكونوا  ولئك الذين يخدمون الشركات عن بعدأ

 ،  ترامب جاء بعقلية التاجر ، كبرى كترامب
 
 أ

 
 ختير بعقلية التاجر ليكون قادرا

نهيار إبتقديرنا ، أو تمنع بتقديرهم ،  على توفير املوارد املالية التي تعطل

 
 
 . ؟ فماذا يفعل ، من الداخل الواليات املتحدة اقتصاديا

 لى مراكز الثروة في العالم أهمهإيأتي 
ا
، الواليات  نحتى ال  ا الغاز والنفط طبعا

غلب برامج ترامب في منطقتنا أن أن ننتبه أة بحاجة للمرونة املالية وعلينا املتحد

مريكي العسكري والسياس ي مقابل تقوم على شرط واحد هو التدخل ال  العربية

ريد ن الواليات املتحدة تأفة التحركات العسكرية وهذا يعني تمويل دول الخليج لكا

  ن الأ
ا
وهذا ما نها تريد وتشترط أتملك هذا املال ، كما  نها الل تصرف من مالها شيئا

ي لتنشيط املال العرب ن تستخدمأ مريكا للعراق ،أطرح في العراق في مشروع 

ن أرادت الواليات املتحدة أنقاذ العراق والذي إذا مشروع إمريكية ، فالشركات ال 

لواليات املتحدة التي كانت السبب في غزو ودمار تقوم بتمويله دول الخليج وليس ا

ول هو تمويل ال   ليجي سيقوم بدور مزدوج الدور ن املال الخأ العراق يعني

عادة بناء التي دمرت وحان وقت إمريكية في املنطقة وتمويل عملية الحمالت ال 

ة مريكية . فهنا ترى الواليات املتحدالشركات ال   بنائها ولكن عن طريقعادة إ
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  تستثمر استثمارا

 
 أدون  هائال

 
  ن تقدم دوالرا

 
ن مشروع إلذلك ف ةضافإ واحدا

 
 
 يجابيإمشروع  التي تبنته اململكة العربية السعودية وهو الثالثين عاما

مريكية التي تنشط ولى على الشركات ال صبح يعتمد بالدرجة ال أوصحيح 

ول من نتفع ال مريكي سيكون املن االقتصاد ال أكبر وهذا يعني أوتتحرك بشكل 

 . قليمية وفي الوطن العربيمريكية اإلكافة الخطط ال 

 
ا
نه للواليات املتحدة ل  هذه هي الخطة التي وضعت لجعل رجل أعمال رئيسا

عمال وليس أعملقة بجهوده وبعقليته كرجل   تترامب نجح في أنشاء شركا  أي

ين لكي يجمعوا بين مريكيحيط بخيرة السياسيين والخبراء ال أن كسياس ي ولكنه ال 

ي وهو تمويل عملية لهدف االقتصادضرورة الهدف السياس ي وحتمية تحقيق ا

 . هدافها فيهأوتنشيط حركتها في العالم وتحقيق مريكا على قدميها أيقاف إ

ن كانت تتبرقع أن الواليات املتحدة بعد أجديدة هي   مام ظاهرةأنحن   ذنإ

دارة ركان اإل أعن شركة كبرى وأغلب صبحت تجاهر بأنها عبارة أبغطاء الدولة 

 أوبالتالي و  الحالية هم رؤساء شركات ومنطقهم منطق الشركات
ا
هذا املنطق  خيرا

( هي املحرك  عدو دائم في السياسة ) ال صديق وال ن مقولة تشرشل :أيعني ب

 ترامب الحالية . دارة االساس ل 

  الجنابي :
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اليوم ، لنضع املوصل  أستاذ صلح في موضوعين رئيسيين يشغلن بال العراقيين

 حدث في الديوانية ، ن املوصل وصفتها باملوصل الجريحة ، مسألة ماعلى جانب ل 

الهجوم على مقر الحزب الشيوعي العراقي الذي هو جزء من العملية السياسية 

، واملوضوع الثاني باعتقادك  ول يحكمون في بغداد هذا املوضوع ال  وحليف للذين

ملا يسمى   ثة اجتماعاتن حكومة العبادي تعقد ثلأهو السر في  بو اوس ماأيا 

هل ، ؟  لى هذا االنعقادإدت أسباب التي تقديرك لل  ما ،؟   من القوميبمجلس ال 

لهذا صلة باملؤتمر الذي ذكرته قبل قليل وهو مؤتمر املغتربين الذي عقد في 

 . ؟ اسبانيا

  املختار :

ن الهجوم في الديوانية على مقر الحزب الشيوعي لم يكن الظاهرة أالحقيقة ،  نعم

بناء الجنوب من أقام بها  ةجوم ، فقد تمت عملية بطولية رائعالوحيدة في اله

 الف الصور لخميني وخامنئي .آو بابل ، تم خللها تمزيق ألى الحلة إالبصرة 

   الجنابي :

 حتى في بغداد .

  املختار :

 إحتى في بغداد ، 
ا
لذين لم يعودوا يتحملون بناء الجنوب اأهي هجمة شعبية من  ذا

يراني لهم واستخدام اسم التشيع لتشويه صورة التشيع العلوي املقدس زو ال الغ
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من القومي في تمر والدعوة لعقد اجتماع مجلس ال ما بخصوص املؤ أبنائنا ،ألدى 

 ةشر في الصحف والفضائيات التابعنعم قيل بشكل علني ون بغداد لثلثة مرات ،

وبيدو في أنقاش واالجتماعات كان عقد مؤتمر ن محور الأللحكومة في بغداد ب

غلب أن أنهم اكتشفوا أهو  بين العراقيين والسبب في ذلكسبانيا للمغتر إشمال 

و غير مباشرة من يحضر هذا أرسلت بصورة مباشرة أوروبية قد الحكومات ال 

ملانيا أيطاليا و بلجيكا و إمن فرنسا والدول االسكندنافية و حضرت وفود  . املؤتمر

 وكل الدول ال 
ا
 و رؤساءأسفراء سابقين  ةما بصيغأرسلت مندوبين أ وروبية تقريبا

تمر لى املؤ إثناء فترة الحصار وخبراء حضروا أمنظمات شعبية كانت تدعم العراق 

دعم عقد  ن منل سباني و اليسار ال أسبانيا إوالقوا كلمات وكانوا يشجعون 

 أ ةن كانت متعاطفإسبانية و املؤتمر ليس الحكومة ال 
ا
مع عقد املؤتمر ولكن  يضا

 سبانيا .إوستيرياس في شمال ألذي فاز في االنتخابات في والية سباني االيسار ال 

املنظمات الشعبية  رؤساءثيف للخبراء والسفراء السابقين و فهذا الحضور الك

خب العراقية التي لى مؤتمر عراقي يضم النإوروبية ت ال عضاء البرملاناأاملؤثرة و 

قبل الغزو في  عززت صورة عراق مامام العالم و أشرفت العراق  ةمثلت صورة رائع

صلء بناءه ال ألى العراق من خلل إن ينظروا أكثر من السابق بأذهانهم ودفعتهم أ

نسان إسيئة لكل وليس من خلل الحثاالت التي جاء بها االحتلل وقدمت صورة م

وا ليقولوا نحن مع العراق املدني نحن مع العراق ء، هؤالء جا وليس للعراق فقط
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رية والتطرف الديني التقدمي نحن مع العراق الواحد نحن ضد الطائفية والعنص

التي حلت بالعراق ، نقاذ العراق والخروج من هذه الكارثة إجل أنحن معكم من 

 . بغدادرعب الحكومة في أهذا هو الذي 

من العراقيين كان مصدر الرعب  ن من حضروا هذا املؤتمرإما العامل الثاني فأ

 ، خر ال 
ا
  ففي هذا املؤتمر كان الحضور البعثي عدديا

ا
بحضور  ةمقارن قليل جدا

ن هناك أية الساحقة ومن بين هؤالء وجدنا غلباملستقلين الذين شكلوا ال 

حية الطويلة سلمي ذو اللل الشيوعي الرافض لسياسة الحزب الشيوعي وهناك ا

ديان ورأينا بصورة سلمية متعايشة مع باقي ال  سلملكنه معتدل ويفهم ال 

 
ا
بعروبته والصابئي يتراكض لكي ينجح  املسيحي يقف على املسرح ليتحدث مفتخرا

املؤتمر ويقدم صورة سليمة والشيعي يتحدث باسم العروبة والسني يتحدث 

 لواحد العظيم وليست طائفه وال العنصر .باسم العروبة يجمهم العراق ا

 
ا
وقفوا ورفضوا االنحناء لعاصفة الخراب والدمار والكوارث وقالوا  هؤالء جميعا

يا كاع ترابج  نحن نبقى كما كنا عراقيون وقد جسد ذلك استخدام نشيد العراق ) 

هذا النشيد الوطني العظيم الذي عزف في ،  (  كافوري عل الساتر هلهل شاجوري

 أاملؤتمر و نهاية 
ا
بناء العراق تتهاطل وهم أ، كانت دموع  بكى العراقيين جميعا

صرارهم على إلعظيم الذي مثل تطلع العراقيين و لى هذا النشيد اإيستمعون 

تحرير وطنهم لذلك فالرعب الذي ساد في بغداد ناتج عن شعورهم بوجود دعم 
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نقاذ إجل أن م  حرار ووجود شعب واحد متحد متضامندولي عام للعراقيين ال 

العراق   وتحرير نقاذ العراقإوط كافة املشاريع التي تحدثت عن العراق بعد سق

 . ةمن حالته الراهن

هذا النشيد الذي حرك حتى كبار السن الذين قاموا وحافظوا على وقارهم وهم 

يرددون هذا النشيد مع الفنان عبد الحكيم ناهي وهو فنان كبير جاء من السويد 

ليقوم بهذا الدور الوطني الكبير الذي جمع بين الحماس وبين  ةملتبرعومعه فرقته ا

التي اختتمت املؤتمر وعقلنية الحضور  ةالفني ةالعقلنية في املؤتمر حماس الفرق

 . يتبع ... غلبية في هذا املؤتمرساسة والتكنوقراط الذين كانوا ال من ال

Almukhtar44@gmail.com 
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