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  : شبكة فرسان البعث العظيم تتقدم بسؤال إىل الرفيق اجملاهد صالح املختار ، وهو

مع اللغط الدائر يف الوسط اإلعالمي حول احتماالت قيام اإلدارة األمريكية بإزالة حكومة 

االحتالل املوالية للكيان الصفوي يف إيران ودعم حكومة وطنية قادرة على بناء العراق والقضاء 

  . على كل أشكال اإلرهاب يف املنطقة

لى أي حكومة وطنية مرشحة هل تعتقدون بأن أمريكا ستمارس ضغوطًا قاهرة ومشرتطة ع

 . لقيادة العراق باجتاه االعرتاف والتطبيع مع الكيان الصهيوني ؟

 

 الرفيق اجملاهد صالح املختارجواب 

 

ن من يتوقع ما ورد يف الفرضية أىل إشارة ود اإلأعلى توجيه هذا السؤال املهم ، و جزياًل شكرًا

ىل الذاكرة إما يفتقر أمريكا حلكومة وطنية حقيقية أوهي دعم ،  اليت سبقت السؤال وهم كثر

متابعة ومعرفة قواعد  نه غري قادر علىأو أمريكي لقوية كي يتذكر حقيقة املوقف األا

ول ما جيب تذكره هو حقيقة نعرفها أية جتاهنا وجتاه غرينا ، وهلذا فمريكالسياسة األ

ىل إسرائيل الشرقية إدخل أمريكا ومن أهو  شاماًل ن من دمر العراق تدمريًاأوهي  مجيعًا

مريكا ليست أن أمريكا ، ومبا أمريكا كي تكمل ما مل تدمره أهو  اليهإ العراق ثم سلمه

منا هي عرفت بالتخطيط الطويل والعمل اجلاد واملستمر إللوقت و  تبعًامزجة تتغريأصاحبة 
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باهلزمية املاحقة ال إري ال تتغ سرتاتيجيات صارمةانها تتبع إهداف املرسومة فلتحقيق األ

هدفها هو االستيالء على ن فضل ألوليس حنو األ -حايا بالنسبة للض  –سوأ فتغريها حنو األ

ثروته  مريكا لالستيالء علىأول الدول اليت خططت أخرى والعراق من بني مم األثروات األ

نا هلا كانت بتخطيط الصهيونية حداث واملؤامرات اليت تعرضمنذ تأميم النفط ، وكل األ

سرائيل الغربية لتنفيذ خمطط إة ونظمة عربيأسرائيل الشرقية وإمريكية واستخدمت األ

  . االستيالء على ثروات العراق ولكن بعد تدمريه بصورة كاملة

اجلواب ، مريكا كي نتوقع منها دعم قيام حكومة وطنية يف العراق ؟ أفهل تغريت سياسة 

دارة الرئيس إن عن آلهو كال وما صدر حتى ا مريكي املعلن رمسيًاألىل املوقف اإاملستند 

مريكية مباشرة ، فمن خضاع العراق وثرواته للسيطرة األإن اهلدف هو أىل إ ترامب يشري

نقاذ العراق إمل بأعذاباتهم الضخمة بوجود  يتصور ذلك خيدع نفسه ويضلل الناس مستغاًل

 مريكية فقطقية وليس خلدمة مصاحل الشركات األللمصلحة الوطنية العرا عادة بناءه وفقًاإو

دارة بوش الصغري تعلن بال إوباما وأدارة إدارة ترامب ومثل إن أكثر خطورة هو ن األأبل 

ى الفدراليات وتضعف قامة نظام فدرالي يف العراق توزع فيه السلطات علإنها تريد أتردد 

ي العاصمة وجتعلها جمرد منسق عام وليس دولة حتكمها بغداد مباشرة أمركز الدولة 

 . وبصورة مركزية كما كان العراق طوال تارخيه
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هوريات ضعيفة ىل مجإىل تفكيك العراق القوي وحتويله إنتيجة احلتمية هذا يؤدي بالو

و ذاك وهو اهلدف اجلوهري من وراء النظام الفدرالي وفرض نوع من أوتابعة هلذا الطرف 

و أبقاء ميليشيات إنظام كونفدرالي مادام يقوم على  الليربالية الزائفة ، وهو يف احلقيقة

ن مفهوم إالثروات املوجودة فيها ، ولذلك فها حق التصرف بؤعطاإالية ونشاءها يف كل فدرإ

نقاض التدمري أوف ينتهي يف حالة تطبيق ذلك على الدولة الوطنية القوية يف العراق س

، فقط  سياسيًا ن مركزية الدولة ليست خيارًاأعلما  الواحد واملركزي الشامل واملتعمد للعراق

عراق مبدع  اجلغرافية والتارخيية للعراق عليه فال جبار الطبيعةإبل هو قبل كل شيء 

هم دروس التاريخ العراقي من أبدون دولة مركزية قوية وهذا من  ومتقدم وقوي وناهض

 . نصر وحتى صدام نبوخذ

يراني وسندعم إي نفوذ أقية من العراق وتنظيف العراق من سرائيل الشرإحنن مع طرد نعم 

، وسنتعاون معه وهذا حقنا الوطين  جنبيًاأأو  قليميًاإو أ من يقوم بذلك سواء كان عربيًا

 مريكية مثلما الأيرانية بسيطرة إولكن هذا ال يعين استبدال سيطرة والقومي بال نقاش ، 

 وحرًا مستقاًل بل نريد عراقًا خر ،آوصيغة استبدال استعمار باستعمار يعين بأي شكل 

نضالنا السلمي واملسلح وسيبقى  رضه وثرواته ومستقبله وهذا كان حمور وهدفأعلى  وسيدًا

ذا كانت إابية كعالقات طبيعية بني دول ، فجيإلك ، ومن يقبل ذلك سنتعامل معه بكذ

ولكن  وسهاًل هاًلأجل عراق مستقل وحر وسيد فأيد التعاون مع القوى الوطنية من مريكا ترأ
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مريكية تتعارض أعادة بناءه وفقا ملصاحل إهو السيطرة على العراق وثرواته وذا كان اهلدف إ

  . مع مصاحل العراق الوطنية والقومية فكال طبعًا

ن وجدت أمريكا جتاه العراق أن حسن نوايا أمر من زاوية حمددة وهي ىل األإوحنن ننظر 

جل تطهري العراق من نغول ألى التعاون مع القوى الوطنية من سوف يتجلى يف موافقتها ع

مريكية املصاحل األ ملصلحة العراق ومبا خيدم ثانيًا ًاعادة بناء العراق وفقإسرائيل الشرقية وإ

عادة بناء العراق بل بالعكس نشجعها على إمريكية بفنحن لسنا ضد السماح للشركات األ ،

مم غري عراقية ، تقدمها األ عمارإو خطط أخلطط عراقية  دخول هذا اجملال ولكن وفقًا

عادة بناء عراق قوي واحد وتتطابق سرتاتيجيتنا إلاو غريها ، ولكنها تنسجم مع أاملتحدة 

ن تنفذ بكوادر أمتس استقالل العراق و مع مصاحلنا الوطنية وال خترق السيادة العراقية وال

ن تقوم بعد أكومة الوطنية العراقية اليت جيب و مبساهمتها املباشرة وبأشراف احلأعراقية 

 . ذا كانت النوايا سليمة حقًاإسرائيل الشرقية إطرد 

مريكا من خطوات على أمريكي الفعلي وما ستقوم به ي يف املوقف األالنهاية ه العربة يف

ى رض وليس يف املعلومات اليت تنشر دون سند يف الواقع ، وهلذا حنن ننتظر خطواتها لنراأل

ي أعيد التأكيد بال أننا وأب و متناقضة معها ، علمًاأكم هي منسجمة مع مصاحل العراق 

من يراني يف العراق كما يف سوريا واليب بتصفية النفوذ اإلغموض وبكامل الصراحة نرح

سرتاتيجيات واملصاحل طار توافق االإي طرف يقوم بذلك يف أولبنان وكل قطر عربي ونقف مع 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

مريكا أع مرت ضد العراق بالتعاون مآحينما ت سرائيل الشرقية متامًاإ، وهذا ما فعلته 

، توفرة بالعشرات وكلنا نعرف ذلك طرح فهي معادة دلة ال حتتاج إلسرائيل الغربية واألإو

  . ظلمأعني بالعني والسن بالسن والبادئ ن هو اتباع مبدأ الاآل وما نتبناه

 ن القضية الفلسطينيةخر ألآي طرف أيوني فنحن من نقرر مواقفنا وليس ما عن الكيان الصهأ

ا كثريون ، وما سباب تارخيية وواقعية يعرفهأل يضًاأقضية كل العرب وهي قضية عراقية 

ن القضية الفلسطينية ، وبالطبع هم دوافعه موقفنا مأحد أصابنا من كوارث غري مسبوقة كان أ

ن سرائيل الغربية ألإجل االعرتاف بي حكومة وطنية ألأعلى  مريكا سوف متارس ضغوطًاأف

منه وبقاءه أكيان الصهيوني وضمان ود محاية العمدة سياستها اخلارجية هو عمأهم أحد أ

حساب الشعب العربي مريكي يقوم على هذا املوقف األ نأ ي مساس به ، وواضح جدًاأورفض 

هم أحد أمريكا والذي كان أا ، وهنا مكمن خالفنا القديم مع مة العربية كلهالفلسطيين واأل

مريكا أقيام تعاون بني مكان وباإل، للنظام الوطين طوال عقود طويلة مريكا أسباب معاداة أ

جياد قواسم مشرتكة بينهما حتددها مصاحل الطرفني وليس طرف واحد فقط ، إوالعراق و

ودون املساس حبق العراق يف تبين وجهات نظر وطنية وقومية مستقلة وثابتة ختدم املصاحل 

  .  العربية


