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 لقاء قناة املستقلة مع الرفيق صالح املختار

 الثاناجلزء 

 2017-8-17اجريت يوم 

 
 

ا امللف أو دكتور عباس : طيب أستاذ صالح مرتبط يف هذا املوضوع حتى خنلص يف هذ

شكاليات كثرية وآراء ان نتخلص منه ألنه ملف مهم وهناك أيف الواقع ال نستطيع 

مريكي على دعم تنظيم سوريا صرار األهو سر اإل كثرية تطرح بصدده ، يف تقديرك ما

كرية يف مشال سوريا زرع عشر قواعد عسومحايته و الدميقراطية الكردي عسكريًا

 نباء وملاذا ؟! هل لديك تفسري ؟ ملاذا تضحي أمريكا بعضو الناتو "كما تتحدث األ

 و تعول على فوات سوريا الدميقراطية يف هزمية داعش يف الرقة ؟!أ" وتقول  تركيا
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عرتاض الواليات اوكيف تفسر ، ما الذي ختفيه أمريكا حول مستقبل سوريا ؟  ،

 .  !على طرح موضوع االستفتاء يف العراق يف املرحلة القادمة ؟ املتحدة

،  هميتهاأل ةى االستفتاء ، أبدأ من هذه النقطمريكا علأوال اعرتاض أاملختار : 

منا على توقيت إعلى االستفتاء بذاته و مريكا على االستفتاء ليس اعرتاضًاأاعرتاض 

كررته فاالعرتاض ليس على و رمسيًا ةمريكياأل ةدارمر قالته اإلأاالستفتاء هذا 

 . االستفتاء

 . أقصده على التوقيت ذيلانا أدكتور عباس : هو  

ال بعد إمر بالعراق تقسيم العراق لن يتم تار : نعم التوقيت ، قدر تعلق األاملخ 

مريكي ن الدخول األمنها حتقيق االستقرار املطلوب أل حصول عدة تطورات يف العراق

يف  ةمريكيجرائم بشعه فاقت اجلرائم األ ةائيل الشرقيسرإن ارتكبت أاجلديد بعد 

جل طرد أمريكي من ن يعود احملتل األأصبح العراقي العادي يفضل أالعراق و

د الحتالل العراق ن تعوأمريكا لن تستطيع أ ةه املرحليراني بعد هذاحملتل اإل

لى ، االحتالل العسكري ع ةوبنيوي ةاقتصادي ةداخلي ةمريكيأعسكريا ألسباب 

فما هو نوع االحتالل  ةاحلالي ةيف املرحل صبح مستبعدًاأبوش الصغري  ةطريق
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كي املطلوب يف العراق تفسره مرياأل االحتالل ،  !مريكي املطلوب يف العراق ؟األ

محق وتافه وغيب وغري أمريكا وليس مين بأنه أإيصال شخص وصف يف  ةظاهر

 بل من امريكا من " أكرر هذه ليست اوصافا مين ترامب نظيف الصفحات أي "

نه يتقن فن التجارة مريكي اختري هذا الشخص ألعالم األومن اإل ةمريكيأشخصيات 

ىل مصدر إن يتحول العراق أن هو خر واملطلوب يف العراق اآلآمرشح ي أكثر من أ

وضوع يف غرفه االنعاش يف واشنطن مريكي املنقاذ املريض األللتربع بالدم العراقي إل

ال  ةزمته البنيويأمن  ةخطري ةىل مرحلإمريكي وقد وصل مسالي األأرن النظام الأي أ

هي املزيد من  ةجلسد بدماء جديده والدماء اجلديدال حبقن هذا اإميكن معاجلتها 

ن تؤجل أات يف بلدان غنيه تستطيع مباهلا موال باملليارات واملزيد من االستثماراأل

  . مريكيةزمة املالية األوختفف حدة األ

" بدون  " االستقرار أوال ةول ما يتطلب كما يف التجارأذا املشروع يتطلب ه ، ذًاإ

و أدنى من الوعي ويسخر نسان ميلك احلد األإال يوجد  ، ةاالستقرار ال توجد جتار

مني ن هي تطاآل ةوىل للواليات املتحداأل ةخلطوثمر ماله يف بلد غري مستقر ايست

البناء وحتقيق االستقرار  ةإلعاد نها جاءتأىل إالعراقيني مبختلف اجتاهاتهم 
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نه يقرتن االستفتاء أل ةستبعدت فكرار وليس الستعمار العراق ، وهلذا واالستثما

استقالل كردستان العراق عن العراق ، وهذا اهلدف هناك كثري  بفكرة االستقالل ،

يف العراق  ةذن الواليات املتحدإ حباطه ،العراقيني يرفضه ومستعد للقتال إلمن 

جيل فتح معارك مع أطراف أجيل االستفتاء ، تريد تأمر تريد تا ترفض هذا األعندم

مجاع عراقي على دعم إو شبه أ عراقيًا عراقية ترفض االستفتاء ، تريد إمجاعًا

 . ةوسوف تعلن رمبا يف الشهور القادمن يف السر اليت جتري اآل ةمريكياخلطوات األ

يف زمن  ةوالوطني ةرت القوى السياسيمور شبه حمسوم فقد دمن األإأما يف سوريا ف

،  تهدد النظام ةمنظم ةوطني ةابنه بشار ومل تعد هناك قوى سوريسد وحافظ األ

يف عام  ةالوطني ةالسوري ةوجاءت االنتفاض ةساويأانقسم الشارع السوري بطريقه م

 ةسد املشبوه لكن هذه االنتفاضملسار سوريا حتت ظل حكم األ لتكون تصحيحًا 2011

يف ذلك حولت  ةعربي ةنظمأسف ساهمت خابراتي ومع األطريق التدخل املوعن 

مجيعها  ةمرتبط ةسالمويإىل صراع طائفي تقوده مجاعات إيف سوريا  ةاالنتفاض

صبح أففي سوريا خمطط تقسيم سوريا قد  وحتى املوساد ةتقريبا باملخابرات الغربي

روقة علين يطرح يف األن هناك كالم من خمطط تقسيم العراق ، اآل كثر وضوحًاأ
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 ةورعن ضر ةمم املتحدروقة الدولية حتى يف األواألروقة الروسية واأل ةمريكياأل

وىل أ ةو خطوأالتقسيم  ةلفكر ةهي قرين ةن الفدراليي تقسيم سوريا ألأفدرلة سوريا 

 90كثر من أ ةبسيط ةن نكرر هذا الكالم دولأجيب  يضًاأباجتاه التقسيم ألن سوريا 

 واًلأقسم سوريا ما مل تزرع يف داخلها ن تأن السكان عرب فكيف ميكن باملائة م

ان ترفض البقاء من الكي ةنشاء قوى جديدإوامل التفرقة وعوامل الصراع مثل ع

و ألالستقالل  بفيدرالية لكي تكون ممهدًا واًلألوطين السوري الواحد وتطالب ا

ملؤمتر دولي يضع  ةالعد عدادإن ما جيري يف سوريا هو أوهلذا نالحظه ،  االنفصال ؟

خرى أن تضع دول أوهي  ةول مررمبا حتدث أل ةغريب ةظاهر هلسوريا وهذ دستورًا

بناء أستقلة ألن الدساتري توضع من قبل ن تكون مأدستور دولة مستقلة يفرتض 

من  ةن حيصل على ضمانأجانب وهذا الدستور يراد به الدولة وليس من قبل األ

لس االمن حلمايته من أي تغري الحق ، وهلذا ففدرالية الدول دائمة العضوية يف جم

الدولة السورية املصطنعة واملفروضة تتضمن إنشاء قوى غري عربية يف سوريا تعمل 

على االنفصال وهذا ما ختشاه تركيا وإسرائيل الشرقية وأطراف أخرى يف املنطقة الن 

يطرح االن هو : ملاذا  تفتيت سوريا سيجر اىل تفتيت املنطقة مجيعها .السؤال الذي
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يف العراق  ،  !ىل سوريا ؟إلعراق لكنه أنتقل من حيث اجلوهر بدأ خمطط التقسيم يف ا

مريكي ن يف العام الرابع عشر للغزو األقيقة جيب االنتباه إليها وحنن اآلح هوهذ

يراني للعراق وبرغم كل الدمار الذي حتقق فإن اللحمة الوطنية العراقية بقيت اإل

ن بناء اجلنوب سرتى اآلأىل إكافة حماوالت الشرذمة ولو نظرت  قوى منأمتماسكة و

ضد الواليات املتحدة ومل يعد أبناء اجلنوب  معبؤونضد إيران مثلما هم  معبؤونأنهم 

يتحملون الصمت فأصبحوا يطلقون الكالم العلين ضد إيران وضد أمريكا ويطالبون 

ل ، اللحمة ك أبناء الوسط وأبناء الشمابوحدة العراق والدفاع عن عروبة العراق وكذل

ازر الدموية ول يف عدم النجاح يف تقسيم العراق رغم كل اجملالعراقية هي السبب األ

وما بعدها وما  2006مريكية السابقة يف عهد بوش عام دارة األاليت تسببت بها اإل

هي األقوى قامت به إسرائيل الشرقية فيما بعد أيضا بقيت اللحمة العراقية الوطنية 

اجتثاث البعث بقيت هناك ثانيا يف العراق ورغم ما يسمى بقانون  .وبقيت األمنت

 ةالوطني ةالعراقي ةسك بالشارع العراقي وتعزز اللحممت ةحقيقي ةعراقي ةقوى وطني

 ةالعراقي ةالوطني ة، احلرك مكونات العراق ةتضم كاف ةالوطني ةلكون هذه احلرك

ث العربي االشرتاكي فيها العربي والكردي اليت ميثل طليعتها حزب البع
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ي متييز أاليزيدي فيها السين والشيعي دون والرتكماني فيها املسيحي والصابئي و

ن نتساءل هل هذا أعث العربي االشرتاكي حمرم علينا ننا يف حزبنا حزب البأل

من يؤمن مببادئ احلزب من حقه ، و عربي أو سين كردي أو مسلم شيعي أمسيحي 

 160كثر من أرادوا تصفيته واستشهد أىل احلزب ، هذا التنظيم الذي إتمي ن ينأ

ضطرت دول ايف الشارع العراقي و ةاملركزي ةبقي هو القو 2014عام  ىلف بعثي حتأ

الدول مبا  هذا احلزب وفتحت الكثري من ةالنظر يف مقاطع ةعادإىل إكربى وعظمى 

ال لتبادل وجهات النظر مع حزب قنوات االتص ةمريكياأل ةفيها الواليات املتحد

فوجود حزب البعث العربي االشرتاكي وحمافظته على ،  البعث العربي االشرتاكي

النضال هو الذي  ةحها يف طرح املفهوم اجلديد لكيفينقاوته ومتاسك قيادته و جنا

ن أوهلذا تالحظون  ةيف هذه املرحل ةم العراق من قبل الواليات املتحدأجل ومنع تقسي

واخنرطت يف هذه  ةجديد شكااًلأو ةجديد جتثاث البعث اختذت صيغًاا عمليه

ب البعث العربي و تدعم حزأمن البعث  ةنها قريبأكانت تدعي  ةديدقوى ج ةالعملي

اللقاء ، هؤالء ال  ةاليت ذكرتها دكتور عباس يف بداي مساءاالشرتاكي مثل األ

ليه جبدية إش ال ينظر عن هوامش واهلام ةنهم عبارمسائهم ألأن نذكر أيستحقون 
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مريكا أل ةوهامش بالنسب ةسرائيل الشرقيإل ةلنا وهامش بالنسب ةنه هامش بالنسبأل

التصرحيات املؤذية للجميع ولكنه يستغل لإلساءة ولطرح  ةقليميطراف اإلاأل ةولكاف

ن نواصل أن نعزز وحدتنا وألة علينا كقوى وطنية أن نتماسك واملرح همام هذأ. حنن 

ة عن وقوع ج الذي أثبتت كل األحداث صحته ألن غري هذا النهج هو عبارهذا النه

  . و يف الفخ األمريكيأإما يف الفخ اإليراني 

مام التاريخ أن مساء حقيقة لكي أثبت أاأل هذكرت هذ واًلأ، وس آدكتور عباس : أبو 

خر آا تتحرك بهذا االجتاه وليس لسبب و شخصيات بعينهأهناك قوى بعينها 

واحد ، أثنني سؤال خطري للغاية وحضرتك يعين  همضافة هذ ةاء قيميعين إلعط

مثل ما نقول  -ي العميق أ –(  للغميج مريت على جرفه وآني أريد أخذك )

بالعراقي ألن هناك أنباء كثرية اليوم تتحدث عن حوار بعثي أمريكي حول مستقبل 

شرتاكي يف العراق وليس حول العملية السياسية أو دور حزب البعث العربي اال

ىل " الغميج " مثل ما نقول إسية هذا هو الذي يدفعين أن اخذك العملية السيا

  . بالعراقي أتفضل أمسع رأيك
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ن أسباب منها أصعب تقديم جواب مباشر عليه لعدة املختار : هذا السؤال من ال

ي تعرض لكوارث مل يتعرض هلا حزب مثل حزب البعث العربي االشرتاك حزبًا

كرب حزب موجود يف الوطن العربي ألف شهيد بعثي يعادلون أ 160ت خر وكما قلآ

رض وبقي بسرية ويناضل بسرية يعمل حتت األ هذا احلزب يعمل من حيث العدد ،

ال إعالم وراقه لإلأغزو املاضية وهلذا ال يكشف مجيع رض طوال فرتة الحتت األ

نا قلت قبل أنعم  ، ةضلالطليعة املنا هز هذا الطرح دعم الراي العام هلذبقدر ما يعز

 ةكثري ةعربي ةوأنظم ةوروبي والواليات املتحدحتاد االن هناك دول من االأقليل 

خص حزب البعث العربي االشرتاكي وباألمع  علنيًا حيانًاأو صرحيًا فتحت حوارًا

تبادل وجهات  ةو قاعدأ ةو فكرأحماط بتبادل  واًلأولكن هذا احلوار  2013منذ 

طراف األني حزب البعث العربي االشرتاكي وت النظر بالنظر للتعرف على وجها

ن الدول ال أنظار إليه وهو ريد لفت األأ مر مهم جدًاأوأشري هنا إىل ،  خرىاأل

اوض ولكن حزاب ، تتفاوض مع دول هذا هو مفهوم التفأو تتفاوض مع أ رحاوتت

ن دول كربى وعظمى وغريها تتحاور مع حزب سري أ الذي حصل يف العراق هو

عرتاف اجلميع ان هذا احلزب بأل مع حزب يقود مقاومة والسبب هو زب مناضح
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ي حل يف أمكان تطبيق احلقيقة مل يعد باإل هعرتفوا بهذا 2013منذ عام  خصوصًا

لعربي االشرتاكي فاحلوارات ال مبعرفه رد فعل ورأي حزب البعث اإالعراق 

دول كربى رتاكي و و تبادل الرسائل حصل بني حزب البعث العربي االش ةموجود

على عدم  ن احلديث عن هذا املوضوع حلساسيته وحرصًاوعظمى ولكن من الصعب اآل

 .بالكامل . يتبع ةإلنقاذ العراق وإنقاذ املنطق وراق هذه االتصاالت وصواًلأحرق 

علياء الناصري من احتاد شباب العراق يف املهجر  مالحظة : شكرا جزيال للرفيقة

  . املكتوب من النص الصوتي املسجل اليت قامت بتفريغ النص
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