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 لقاء قناة املستقلة مع الرفيق صالح املختار

 لثالثااجلزء 

 2017-8-17اجريت يوم 

 
 

يراني يف العراق بالنفوذ ستبدال النفوذ اإلاكتور عباس : هناك من يروج لفكرة د

حتالل وآخر من منظور اهو هل يوجد فرق بني نفوذ وآخر ، سؤالي ، األمريكي 

هو موقف حزب البعث العربي االشرتاكي من طروحات  ما ، الل ؟!السيادة واالستق

  . من هذا النوع ؟! تفضل ابو أوس

ى السؤال السابق تضمن ، جوابي عل هذا السؤال مرتبط بالسؤال السابق املختار:

خرى هو حوار وتبادل وجهات نظر ن ما بيننا وبني الدول األأوهي  ةفكره جوهري
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 ةمع دول ن تتفقأسبب واضح : لكي تستطيع كثر مما هو تبين موقف مشرتك والأ

غري منقوص  تامًا ميانًاإنت حزب يؤمن أحترر و ةنت حركأو عظمى وأكربى 

ي أن تقبل بأحوال ي حال من األأال ميكنك ب ةستقالل الوطين وبالسيادة الوطنيباال

واالستقالل وتقيدهما  ةو عظمى يقوم على انتقاص السيادأي دولة كربى أاتفاق مع 

ي حل ألزمة أن يكون أملسلح أو السياسي يقوم على ضمان ل احلزب سواء افنضا

وعلى  ةالعراقي ةيقوم على احرتام السياد و عسكريًاأ العراق سواء كان سلميًا

  . االعرتاف باالستقالل التام للعراق

خر هو كمن آحتالل احتالل باو أمن يتحدث عن استبدال نفوذ بنفوذ من هنا فإن 

هون أمريكي ن االحتالل األأن نقول بأخر ! ما معنى آل شر بشر يتحدث عن استبدا

 ةاالسرتاتيجي ةذى لكن من الناحيمن ناحيه األ ةيراني وهي حقيقمن االحتالل اإل

املفهومية ، االستقالل هو استقالل واالحتالل هو احتالل سواء كان  ةومن الناحي

حتالل ومن يرفض االحتالل او فه أو إيرانيًا أو إسرائيليًا مريكيًاأو أ احملتل روسيًا

ض حتالل ورفامتيز بني احتالل واحتالل وقبول بوأي  يرفض االحتالل عمومًا

وعن العقيدة  ئاملوقف الوطين وتراجع عن املبادحتالل آخر هو ختل حقيقي عن ا
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القومية اليت ترفض أي مس باالستقالل والسيادة الوطنية ، هذا املفهوم وقفت قيادة 

ستبدال اضده حينما بدأ البعض يروج لفكرة  ربي االشرتاكي مبكرًاحزب البعث الع

  . مريكيةمريكي أو بالسيطرة األيراني بالنفوذ األالنفوذ اإل

نسانية ، أبناء العراق نتيجة األذى الفادح وغري املسبوق إوهنا جيب أن نالحظ حالة 

وهلا ونغ رتكبتها إسرائيل الشرقيةاي وقع عليهم نتيجة اجلرائم اليت الذ

طفال والنساء قاذ والتوقف عن االضطهاد وقتل األوميليشياتها أصبحوا يريدون االن

وهي :  يف الواقع نظرية أمريكية مقرة سلفًا هن ، وهذالشيوخ بأي طريقة وبأي مثو

ض عن القيم الوطنية والقومية مام املوت وعند حافته يرتاجع البعأي شعبا أضع 

ية أو الشخصية ، يش اجملرد من الكرامة الوطنخالقية والدينية ويقبل بالعواأل

ىل هذا احلد ، ظهر بعضنا يقول لتأتي أمريكا لتنقذنا وليكن ما إأوصلتنا أمريكا 

 ن مام قصريوا النفس ، من قدم حلد اآيكون ! ولكن هؤالء الذين يقولون هذا الكال

يتوج هذا ن أالغزو ال ميكن ي شهيد وضحية بعد بني مليونني وثالثة ماليني عراق

سطوري العظيم بأن يفطر على اخلمر ! ال جيوز ملن يصوم شهر رمضان أن الصيام األ

جل السيادة أمن  عامًا 14حنن صمنا طوال  ،  !يفطر على اخلمر وإال ملاذا الصيام ؟
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مريكية اليت طرحت قبل العراقيني أن يقبلوا بالشروط األ واالستقالل وإال كان بإمكان

امة الوطنية هما ضمانة ولكن السيادة واالستقالل والكرالغزو وتنتهي املشكلة 

خذ الكثري من العراقيني أويته ومصاحله وحقوقه واحلمد هلل نسان وهاحرتام اإل

والعرب يفهمون معناها الفعلي بعد غزو العراق حينما فقد العراقي الكرامة 

السيادة واالستقرار واالستقالل واحلرية وليس احلياة فقط نتيجة الغزو وضياع 

واالستقالل ، يف العهد الوطين كانت هناك سيادة وكان هناك استقالل وكان العراقي 

يف حتى  وتقديرًا ، كان العراقي يف املطارات الدولية تأخذ له التحية احرتامًا حمرتمًا

ن فقد العراقي كل شيء فقد الكرامة فقد املال وفقد مطارات الدول املعادية أما اآ

كرب من شهر  أن نعيد النظر حتملنا اجلزء األلة إذا علينا كعراقينيالبيت وفقد العائ

ن أن نتحمل التضحيات وأينا ام االخرية من شهر رمضان وعلرمضان بقيت العشر أي

  . حتاللاحتالل باال نستبدل 

 2003ميلكون القوة اليت كانت لديهم قبل عام  عداء الذين حيتلون العراق الاأل

ىل االعتماد على خنب ) شركات إوحتولوا  وعسكريًا ونفسيًا ضعفوا واستنزفوا ماليًا

منية ( وميليشيات لتحقيق االحتالل ، لنطيل الصرب ، الصرب دقيقة الصرب يف أ
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يام من رمضان النضال الوطين أخرية من رمضان وحنن يف العشر يام األأالعشر 

ات الشعب مقارنة بتضحي العراقي تستحق منا املزيد من التضحيات وهي قليلة جدًا

العراقي خالل سنوات االحتالل وقبلها سنوات احلصار الطويلة ،العراقيون 

سيكافئهم اهلل ملوقفهم النبيل وموقفهم الوطين باخلري والرخاء واالستقالل والسيادة 

  . وكل اجلوانب اليت حلموا بها طوال الفرتة املاضية

علم أن أنا أن ر ألىل حمور آخإأنتقل بيك ، ستاذ صالح املختار أدكتور عباس : 

بعث العربي حزب البعث العربي االشرتاكي هو حزب قومي وهناك فروع حلزب ال

قطار العربية هناك من ميارس نشاطه بعلنية وهناك من ال االشرتاكي يف أغلب األ

االشرتاكي ر حزب البعث العربي كيف يفس، أسألك ، ميارس مثل هذا النشاط 

بي هل هي مثرة مشاكل داخل جملس التعاون زمة احلالية بني دول اخلليج العراأل

 . ! ؟ اخلليجي أم هي نتاج خمطط خارجي

البشر سواء كانوا من دولة ن نعرتف بأن اخلالفات بني أبتداء علينا ااملختار : 

بعض البشر  مر طبيعي ، البشر ليسوا نسخ كاربونية منأو من دول خمتلفة أواحدة 

ة توفر املنطق واحلكمة تعاجل بالتوافق االختالفات يف حال هبطبيعتهم خيتلفون وهذ
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زمة اخلليجية احلالية وإن كافة املراكب وزوارق النجاة ، األوبالتفاهم وليس حبرق 

ىل إن من شجع ودفع أال إ كانت هناك مشاكل بني دول اخلليج العربي قدمية جدًا

مريكية ، ية كمحلل هو الواليات املتحدة األتفجريها وهذا حسب قناعيت الشخص

عربية وأنظمة  دواًل وختطيطًا مريكية هي اليت ورطت عمدًالواليات املتحدة األا

مر ثابت يعرفه القاصي والداني مل يعد يعرفه أمنظمات إرهابية وهذا  بية يف دعمعر

 اخلبري واملختص فقط . 

و أمريكا هي اليت ضغطت أن أو العراق سنجد أو ليبيا أ ىل سوريا مثاًلإلو نظرنا 

ن يسمى اآ ول دعم ومتويل فصائل معينه وهذا الدعم مشل ماطلبت من بعض الد

ىل إوصلت سوريا أبية لكن الواليات املتحدة حينما إرها رهابية وهي فعاًلالفصائل اإل

ن توقف أان موعد إعادة ترتيب سوريا تريد مرحلة اخلراب والدمار الشاملني وح

 تنفيذ املخطط طراف معينة ساهمت يفأن تتخلص من أالعملية مثلما تريد  ههذ

ى من دعم جر مريكي بتحميلها املسؤولية وتربئة واشنطن لنفسها من مسؤولية مااأل

  . مريكي الساذج سياسيًالعام األي اأمام الرأقل ملنظمات إرهابية على األ
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األزمة هو  هيف هذ ن يف إطارها العام تدخل يف هذا النطاق وأخطر مافأزمة اخلليج اآ

 ىل توسع نطاقإكمة واملنطق املطلوبني سوف جير مة باحلزاأل هن عدم معاجلة هذإ

راني ليشمل دول اخلليج العربي يمريكي اإلتطبيق خطوات املخطط الصهيوني األ

سعودية يف اليمن وغري اليمن ن ، االستنزاف الذي تتعرض له اململكة العربية الاآ

سرائيل الشرقية إ تواجهها دول اخلليج العربي من والتحديات اليت هينًا مرًاأليس 

ظمات تعمل جبدية ، ولكن نائمة وهلا من وخطوطًا خطرية وكبرية ألن هلا نغواًل

 اجلهات داخل دول اخلليج . همريكي هلذكرب هو من التواطؤ والدعم األاخلوف األ

تذكر أال  1993و أ 1992كثر من مقال ودراسة يف عام أو أ كتبت مقااًل نا شخصيًاأ

ىل إحتويل دول اخلليج العربي مجيعها كا تريد مريأن أبالضبط حذرت فيه من 

ية مقرات لشركات عاملية أي منطقة جتارية تلغى فيها الدول من الناحية العمل

ىل أوروبا ويقال له لقد حولت إن دول اخلليج وتصبح شكلية ويبعد من حيكم اآ

ول املنطقة تتح هباخلارج لديك املليارات وأترك هذمليارات الدوالرات فتفضل عش 

وروبية هندية صينية وختلوا من صفة الدولة أمريكية أارات دولية ستثماىل منطقة إ

  . وهذا يشمل تقسيم اململكة العربية السعودية
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ن انتقلت و دعاية سياسية للتخويف اآأ دعاًءاهذا خمطط قديم ومعروف وليس 

ستشهاد اومريكا بعد تفكيك سوريا وتدمريها وإكمال تدمري العراق بتدمري املوصل أ

 لف عراقي يف املوصل على يد احلشد الشعوبي والقوات احلكومية وقوات ماأ 50

هل املوصل من املوصل أكملت أالدولي وتشريد أكثر من مليون من يسمى التحالف 

الواليات املتحدة مهمة التدمري واخلراب البشري والعمراني وحان وقت إعادة 

خرى من الوطن أخرى يف مناطق أات الرتتيب إعادة الرتتيب تتطلب إكمال خطو

 21مريكي جتاوز الدين العام األ ، ن الواليات املتحدة حتتاج للمال كثريًاالعربي أل

األزمة  هفكيف ختفف من هذ ترليون دوالر وهو مبلغ أسطوري ال ميكن حتمله عقليًا

؟ ختففها باالستيالء املباشر على ثروات اخلليج وموارده ونفطه وغازه ومبا فيه 

لة تقف وراءها الواليات املتحدة األزمة يف تقديري أزمة مفتع ههذ، سعودية ال

خر ألجل ة وجتاوزاتها على البعض اآخلليجيخطاء بعض األنظمة اأستغلت ا

األزمة بتشجيع من إدارة ترامب التاجر كما قلت والذي مل يأتي إال  هتفجري هذ

  .للحصول على املليارات بأسرع الطرق وأسهلها
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 خوة خصوصًان يف دول اخلليج العربي وعلى األمر اخلطري الذي جيري اآألهذا هو ا

الزاوية اخلطرية ألننا حريصون  هن ينظروا إىل هذا األمر من هذأيف السعودية 

كقوميني عرب على بقاء الكيان الوطين السعودي والوحدة الوطنية السعودية وبقاء 

ي عدد من املهاجرين أا كان هناك بالكيانات اخلليجية التابعة ألمتنا العربية مهم

وية والذين يسكنون منطقة اخلليج ، حنن نتعرض لإلبادة العنصرية إزالة اهل

 ن حنافظ على اهلوية العربية بغض النظر عن النظامأالعربية واجبنا كبعثيني هو 

ي نظام خيتلف معنا أمع األنظمة السياسية وال نقف مع السياسي حنن ال نتفق 

قطار قطار العربية ونقف مع هوية األولكننا نقف مع وحدة األ وسياسيًا يديولوجيًاأ

  . منلك العربية القومية وندافع عنها بالنفس وبالسالح وبكل ما

صدام  الرئيس الشهيد، وهذا موقفنا التارخيي وليس املوقف الذي نتبناه بعد الغزو 

بأن  1993م أو عا 1992قال يف ذروة اهلجوم اخلليجي على العراق يف عام  حسني

و غزو خارجي سريسل العراق جيشه للدفاع عن أالسعودية إذا تعرضت لعدوان 

الكيان الوطين السعودي ، حنن قوميون عرب ولذلك نقف مع أشقائنا يف اخلليج 
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ن تعيدوا النظر أىل جانبكم ولكن عليكم إونقف  ونقول هلم كل اجلراح نضعها جانبًا

  . جتاه العراق ببعض السياسات خصوصًا

آني أشكرك كثري على الكثري من املواضيع  طبعًا، ستاذ صالح أيب دكتور عباس : ط

سائل التواصل اليت كانت تشغل بالي وبال اجلمهور الذي يتواصل معي عرب و

سئلة ما أخفيك بعض األسئلة جاءت عن طريق التواصل االجتماعي وأغلب األ

اململكة العربية السعودية  نأقول لك أفأشكرك شكر كبري يا أبا األوس و االجتماعي

بلد كل عربي وهي جذر إن شاء اهلل باقية بقيادتها واململكة العربية السعودية 

ن املؤامرة كبرية وأن إيران حتاول بكل الوسائل لكي تنفذ أسالم وال شك العروبة واإل

قول لك مبا يتعلق أعقولنا كما وصفته و نبغي يكون يفإىل هذا اجلسم املقدس الذي ي

ن أمن قبل  والرافدان ومشس اهلل والقمر يبقى العراق وتبقى أور واحلضر ، لعراقبا

وس وإن أبا ألك يا حتياتي  كان العراق وفيه احلرف يبتكر تعرف الدنيا هويتها

 . لتقي بك يف حوارات وتوضيحات قادمةااهلل  شاء

 . دكتور عباس جزياًل املختار : شكرًا
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صغاء واملتابعة نراكم إن شاء دين حلسن اإلعزائي املشاهأ جزياًل شكرًا: دكتور عباس 

 . اهلل يف حلقة نقاش جديدة حتياتي لكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته . متت

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

 .  اليت قامت بتفريغ النص املكتوب من النص الصوتي املسجل

 

 الشبكةكّتاب 

 الكاتب صالح املختارصفحة 
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