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 النص املكتوب ملقابلة الرفيق صالح املختار مع قناة املستقلة

 2017-4-14يوم 

  اجلزء الرابع

 اجلنابي : 

برز أالذي كان من  ، ملحن هذا النشيد العظيم هو الفنان علي عبداهلل ، ستاذ صالحأ طبعًا

نتم كحزب أرأيك  ىل موضوع ترامب ، ماإخذك مرة ثانية أ ريدأعلى كل  الفنانني العراقيني ،

ن أمسموعاتنا  حسب يف العراق ، ةزملوطين حلل األبعث عربي اشرتاكي طرحتم املشروع ا

تقديرك كيف تنظر  نت يفأ قليمي وبعض االهتمام الدوليإ هذا املشروع حضي باهتمام عربي

، وهل يتقاطع هذا املشروع مع خطط ترامب املتوقعة يف العراق ؟  ىل هذا املشروعإدارة ترامب إ

 . ؟

 املختار : 

ضواء ولكنه مت تسليط األ املشروع الذي تبناه حزب البعث العربي االشرتاكي مل يكن جديدًا

ناسب للتحوالت اليت حصلت يف الثالث سنوات املاضية لكي ي عادة بلورته وفقًاإعليه وقمنا ب

مريكي بصورة هذا املشروع خيتلف عن املشروع األالوضع اجلديد يف العراق واملنطقة والعامل ، 

كثر أو أىل فدراليات ثالث إمريكي يقوم على تقسيم العراق ن املشروع األأحيث  ةواضح

وجعلها جمرد سلطة  ةوجتريد املركز يف بغداد من السلطعطاء الصالحية للفدراليات إو
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 يسمى فدرالية السنة وما سق بني الفدراليات يف الشمال فدرالية كردستان ومافدرالية تن

دارة إيضع الثروة حتت  -مريكي األ –يعة ، واخطر من ذلك املشروع يسمى فدرالية الش

ساس التقسيم االقتصادي ، وجيعل أوهذا هو  ، وسيطرة الفدرالية وليس احلكومة املركزية

 .  املهيمن على كل فدرالية من القطاع اخلاص هو القطاع الوحيد

بينما مشروع حزب البعث العربي االشرتاكي يقوم على وحدة العراق واعتباره دولة بسيطة 

صالحات كثرية باستثناء إو وليست فدرالية وكما كانت قبل الغزو مع حتسينات طبعًا

،  االعرتاف واحملافظة على االعرتاف بوجود خصوصية للقومية الكردية يف ظل عراق واحد

و أي دعم خارجي عربي أن أخرى وهي أمريكي من زاوية ذا املشروع يتناقض مع املشروع األه

يريدون  بناء العراق الذين الأادة رإن حيرتم أالعراقية جيب  دولي حلركة التحررو أقليمي إ

بناء أمنا إض نظام اقتصادي معني من اخلارج ويريدون فر يريدون التقسيم وال الفدرالية وال

ذن هناك فوارق إ،  هم الذين خيتارون نظامهم السياسي واالقتصادي والثقايف والفكري العراق

 .  كبرية بني املشروعني

 ٢٠١٠ىل السنوات منذ إتفرض نفسها على اجلميع لو نظرنا خرى أومع ذلك هناك حقيقة 

 و منأاء من قبل الدول الكربى والعظمى ن عشرات املشاريع قد طرحت سوأن لرأينا وحتى اآل

دعم مالي كبري ودعم قليم غري العربية وهذه املشاريع العديدة حظت بو دول اإلأدول املنطقة 

شرتطت اومة لالحتالل عنها بشكل عمدي أو بعاد القوى املقاإمتيزت ب يضًاأسياسي كبري و
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على املقاومة العراقية والقوى الوطنية التنازل عن سرتاتيجيتها بالتحرير الشامل والكامل 

ي استثناء سواء قام أن تلك املشاريع مجيعها وبال شراكها يف تلك املشاريع وألإجمها ومقابل د

الشعبية متثلها رادة واإلرادة الشعبية ىل اإلإنها افتقرت و عمالء كانت فاشلة ألأبها وطنيون 

رادة شعبية تتمثل إمكانية حلل مشكلته بدون وجود إذ ليس يف العراق إتنظيمات شعبية ، 

ب سياسي كل و حزأقيني سواء كان جبهة وطنية عريضة تنظيم ميثل كل العرايف وجود 

فراد ليس هلم جذور سياسية عميقة وليست هلم جتربة أنفار وأاملشاريع اعتمدت على 

 .  ،وهنا كمن مقتل كل تلك املشاريع سياسية عميقة

مساء من طرحوا أ ىلإن ننظر أقرر حقيقة يكفينا أمنا إقول ذلك أسيء ألحد حينما أنا ال أو

غروا أو مال من دعمهم وبهذا املال أامتلكوا املال سواء ماهلم اخلاص نهم من أاملشاريع جند 

ريكية والعربية مم ويف النهاية وبعد كل اجلهود األالعديد من الناس حلضور مؤمتراته

 نقرة . أخرها الذي عقد يف تركيا يف آليمية فشلت مجيع تلك املؤمترات وقواإل

حالل االستقرار يف إ رادت فعاًلأذا إ : وهو واحدًا ال حاًلإمام الواليات املتحدة أيبقى ذن مل إ

زدهار للتجارة مريكية فال او غري األأمريكية وهو ضروري لعمل الشركات سواء األ العراق

مين مستحيل بدون اشراك القوى الفاعلة يف اجملتمع مين واالستقرار األبدون االستقرار األ

صبح املشروع الوطين العراقي مشروع انقاذ أي حل سياسي للعراق ، ومن هنا أالعراقي يف 

رجل وسيقان قوية يستطيع االستناد عليها ألبعث العربي االشرتاكي املدعوم بالعراق حلزب ا
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لصابئة وهي اجلماهري املنظمة يف كل العراق واليت تضم الشيعة والسنة واملسيحيني وا

راد والعرب مجيعهم موجودون داخل حزب البعث العربي كواليزيديني والرتكمان واأل

 . االشرتاكي وجبهة اجلهاد والتحرير

ىل القوى الدولية واالقليمية وهلذا انتقلت هذه القوى إذه احلقيقة وصلت بكافة تفاصيلها وه

فضل الطرق حلل أىل التحاور معه حول إطعة حزب البعث العربي االشرتاكي من عزل ومقا

مل يعد  ن احللأة يف املنطقة ويف العامل تتميز بمام حتوالت جديدأن حنن اآل ،مشكلة العراق 

ميلكون احلد  و بعض العرب خيتارونهم وهم الأد على من كانت الواليات املتحدة يعتم

 . عادة املشروع الوطين لتحرير العراقإدنى من مؤهالت األ

 اجلنابي : 

احلديث معك مفيد وممتع لكن وقت  ستاذ صالح املختار ملقاطعتكوس األآبو أ سف جدًاآ

كل الذين ينشدون  ، قناة نك خصصت هذا الوقت لقناة املستقلةأل شكرًا، الربنامج انتهى 

 . ، حتياتي لك وحتياتي ملشاهدي قناة املستقلة والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته احلرية

Almukhtar44@gmail.com 

 

23-4-2017 

 

  . فرغت النص كتابةأاب العراق يف املهجر اليت عارف من احتاد شب شكرا للرفيقة درة
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  :املقابلة

https://youtu.be/V1NKtNXHnEI 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV1NKtNXHnEI&h=ATPWsNSbNCGfL8vKN0ZJOQKKY_I9kBQ3xi1e4Im2lwyPp6Y1KJPgIWACpbEhbPaCOYQWxcBvzbe4KEpFf7hCw9xGFuRHKmm0E1_cOt8aHivURaxeZ-om9iHTpitVF9yCRQcn

