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 لقاء قناة املستقلة مع الرفيق صالح املختار 

 األولاجلزء 

 2017-8-17اجريت يوم 

 

، عزائي مشاهدي قناة املستقلة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أدكتور عباس : 

 .بكم إىل حلقة نقاش  هاًلأ

 وسهاًل هاًلأستا  صالح املختار ، اضل والكاتب والسياسي العراقي األضيفي فيها املن

 . وسآأبا بك يا 

 دكتور عباس . ًابمرح هاًلأصالح املختار : 
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خر لقاء معاك واليوم آصار فرتة ليست بالقصرية ، ستا  صالح أعباس : يا  د.

لي ان أستمزج آراءك وأفكارك  مسحاثت تطورات كثرية يف الساحة لذلك حد

يف منطقتنا وأبدأ من هذا احملور جيري  السياسية وحتليالتك املوضوعية يف موضوع ما

 ةأنها رموز سنيتفسرون ظاهرة مبايعة رموز تدعي  لذي هو حمور العراق : كيفا

اجلبوري رئي  جمل   سليم ( يران مثل يمي  انخنرر والدكتور أياد عالوي و إل

يراني إىل اجملل  بعد أن كانت هناك حماولة لطرده أعاده السفري اإلالنواب الذي 

 وعزله منه ؟

الفرصة للتحاور وتبادل وجهات  هدكتور عباس إلتاحة هذ جزياًل املختار : شكرًا

 املرحلة . هاملواضيع حساسية وخطورة يف هذالنظر حول واحدة من أهم وأكثر 

ول : النفو  " ن منيز بني مفهومني : املفهوم األلإلجابة على هذا السؤال علينا أ

حتالل دولة احتالل " ، واملفهوم الثاني : اال نفو  دولة من الدول على دولة أخرى "

مريكية األكان احملتل للعراق هو الواليات املتحدة  2011لدولة أخرى " ، حتى عام 

، لذلك كانت تتحكم مبفاصل الدولة اليت دمرت وبقيت هياكل وحتدد من يشارك يف 
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العملية السياسية ومن ال يشارك مع وجود نفو  إيراني يف داخل العراق وبقرار 

( بأن متارس هذا النفو  ، ولكن  ايران أمريكي وبسماح أمريكي إلسرائيل الشرقية  

قوات األمريكية وبقيت أمريكا متارس دورها نسحبت الاحينما  2011بعد عام 

وتأثريها يف العراق عن طريق املخابرات حتول النفو  على مستوى الدولة وظواهر 

 " . إيران اجملتمع العراقي إىل الدولة احملتلة اجلديدة وهي إسرائيل الشرقية "

ت ستالم العراق من أمريكا رمسيا حتى بدأاانسحبت أمريكا وقامت بطهران ما إن 

 يف الوزارات ، دارات احلكومية ،يف اإل تتغلغل يف كافة مفاصل الدولة " يف اجليش ،

يف دوائر اجلنسية ، دوائر الوثائق الرمسية للمواطنة العراقية ، يف االقتصاد 

مل يسبق له مثيل  العراقي " يف كل مفاصل الدولة العراقية تغلغلت إيران تغلغاًل

املستوى احلكومي يف العراق ومل يعد هناك وأصبحت تتحكم مبرريات األمور على 

 أحد يناف  إيران يف هذا الدور داخل العراق .

يراني لسبب بسيط أصبح اقب وكانت تشرع وتدعم التغلغل اإلأمريكا كانت تر

 وآال  نها أرادت أن تربء نفسها وتغسل وجهها من دماء مالينيأن وهو اآل واضحًا
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مريكية ومن تعاون الغزو على يد القوات األ ستشهدوا بعداالعراقيني الذين قتلوا و

 . ومنهريًا معها وإضافة لتخريب وتدمري العراق عمدًا

مريكا أن حتول املسؤولية منها إىل احملتل اجلديد وهو إسرائيل الشرقية ، أأرادت  

فإنها كانت  2003ت منذ عام رتكباحينما حتملها وزر اجلرائم اليت  وبنف  الوقت

تل اجلديد   فنحن هر املنقذ للعراق من الظلم الواقع عليه من احملمبظ ن تبدو أتريد 

ة ة ودعمته الواليات املتحدل للعراق باركته الواليات املتحديراني كامإبإزاء احتالل 

 . نسانًاإو وجمتمعًا ةصلي وهو تدمري العراق دولإكمال املخطط األأجل من 

اقع نظره استحسان حتى هذه ىل هذا الوإة تنظر مريكية األن الواليات املتحداآل

 . رغم كل النقد الذي وجهته لطهران  ةاللحظ

أدركوا اآلن  ةة والعنصرية بكافه انتماءاتهم الطائفية السياسيرموز العملي 

ه قاسم سليماني َلُجمفاتيح احلل والربط على املستوى احلكومي بيد خامنئي وَر  أن

مريكي يكية تصوروا بأن العصر األمرني بالواليات املتحدة األوا مرتبطوهلذا من كان

أنتهى أو على وشك أن ينتهي يف العراق وأصبحوا يتقربون من طهران ويقدمون 
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أو كتف آخر ألجل أن يبقوا يف احلكم الوالء لطهران وينقلون البندقية من كتف إىل 

الوجوه  شرتكوا بعد يف احلكم خصوصًااخرطوا يف احلكم إن مل يكونوا قد ن ينأ

ة إسرائيل الشرقية ، فعملية مبايع ل هؤالء الذين  كرت أمساء بعضهماجلديدة مث

قتناع هؤالء بأن ال جمال ملواصلة سرقاتهم ونهبهم ألموال العراق اتأتي يف إطار 

ولتدمري العراق وللحصول على مكاسب معنوية إضافة إىل املكاسب املادية إال بإرضاء 

ي كي يعينوا يف املناصب العليا أو قاسم سليماني وهي بالتبعية تعين إرضاء خامنئ

،  ينخرطوا يف جهاز حكومة املنطقة انخضراء هذا هو السبب الرئي  هلذا الوضع

( يف العراق ، وهناك  النفو  اإليراني وهلذا فإن علينا أن نتخلى عن ترداد مصطلح  

رغم تغري الواقعة العراقية وإثبات أن  2011من يستعمل هذا املصطلح حتى بعد عام 

حتالل إيراني ولي  نفو  إيراني ألن النفو  يعين وجود اهو موجود يف العراق  ما

يراني يف العراق مفتوح والدور اإل .. دور لدولة ما لكنه حمدود ومقيد بإجراءات

الدولة العراقية وكذلك ويتحكم قاسم سليماني نيابة عن خامنئي يف كل مفاصل 

 يراني .السفري اإل
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وراق فيهما صل األبدو سورية والعراق قد خلطت يف األسؤال : أستا  أبو أوس ت

يعين لو تالحظ أمريكا وروسيا يف سوريا تعقدان صفقات مع إسرائيل حول مستقبل 

سورية رغم تصاعد انخالفات بينهما كما يشري إىل  لك عدد من امللفات اليت تظهر 

العراق تبدو أمريكا كأنها تدعم احلشد يف  يضًاأ،  على الساحة يف أمور كثرية أيضًا

الشعيب فقد  كرت تقارير أنها كانت تغطي تقدم هذا احلشد بالطريان يف مناطق 

ن مل نسمع حتى اآل،  تقع على احلدود السورية أو عدد من القرى اليت البعاج مثاًل

 ها خيص تصرحيات ترامب عن خطورة هذفعل أو نقرأ عن فعل حقيقي فيم

الشعيب فما الذي جيري بالفعل يا يسمى باحلشد  تنضوي حتت ما امليليشيات اليت

 ستا  صالح ؟أ

ة : دارإىل اإلمريكي بعد وصول ترامب أتناول الدور األأن  واًلأامسح لي :  املختار

ق وبالوطن العربي بالعرا ةة انخاصة العاممريكية األترامب لي  واضع االسرتاتيري

 ةخريصبح البعض يسميها يف السنوات األواليت ا ةأمريكية جهزأهناك ، وبالعامل 

إىل البيت ة ويف من يصل مريكياأل  هي اليت تتحكم بالسياسة  ة (ة العميقالدول ب 

مل  ةهذه السياس عالم ،ومن يبقى يف اإل   حكام الوالياتىلإبيض واىل الكونغرس واأل
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كان  وباما وال يف عهد بوش وال يف عهد منأغري ال يف عهد ترامب وال يف عهد تت

التكتيكات ال يقوم بها الرئي   حتى التغريات يف  قبلهم الذي يتغري هو التكتيكات

 . حيانًاأكما تسمى ة ة العميقإمنا من ميثل تلك الدولو

ثم تتخلى عنه  تضع اليوم خطة وحتدد هدفًا  مريكا ليست دوله عامل ثالثيةأإ ن  

قل ربع ا على األعمره ة، أمريكا تعمل على اسرتاتيريو يم  سنوات أة بعد سن

ن منذ أكثر من القرن القادم وخططت ملا جيري اآل ىل ربعإن قرن ختطط من اآل

بعد تنصيب يميين  عمليًا وبشكل خاص بدأ هذا التخطيط يتخذ شكاًل يمسني عامًا

يف العامل ،  سرتاتيريًاا نقالبًااران وبدء مرحلة جديدة اليت حققت على إي حاكمًا

قطار العربية لي  فقط لصاحل إسرائيل تقسيم األ تعمل على ًائمودا فأمريكا أصاًل

ىل إمريكية اليت وصلت هيوني وإمنا لصاحل االحتكارات األالغربية أي الكيان الص

لل بنيوي خطري ، فإدارة ترامب مرحلة الشيخوخة واليت تعاني من تراجعات وخ

قية سرائيل الشرإلو التصرحيات اليت تعد بها بضرب ن وهي تطلق التصرحيات تاآل

مريكية وهلذا رأيناها وقف احلقيقي للواليات املتحدة األأو تقليم أظافرها ال متثل امل

اللحظة رغم كل التهديدات ومازالت تدعم  همازالت تغازل حكومة طهران حتى هذ
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مريكية صل ومازالت تسخر القوة اجلوية األاحلشد الشعوبي يف املوصل وغري املو

مريكية لدعم حكومة املنطقة انخضراء نخبة األمريكية وقوات الواملخابرات األ

هدا  اللحظة بني األ هحتى هذ الشرقية ألن هناك تطابقًا التابعة إلسرائيل

 سرتاتيرية العظمى بني طهران وواشنطن .اال

انخطوات اليت تبدو متناقضة ألن  هأن تتخذ إدارة ترامب هذ فلي  غريبًا 

كن الواقع يؤكد بأن الواليات املتحدة التصرحيات الرمسية تنتقد إسرائيل الشرقية ل

لتقليل أو إسرائيل الشرقية ودفعها للخروج  مل تتخذ خطوة واحدة كبرية إلضعا 

  قطار العربية .دورها يف األ

إ ا أمريكا تعمل وفق خمطط إمربيالي واضح وصريح مل يتغري من الناحية 

لية ليست االحتاد ، أما روسيا فروسيا احلا االسرتاتيرية وإن تغريت التكتيكات

السوفييت ، روسيا احلالية دولة إمربيالية وهنا جيب أن أوضح معنى مصطلح 

االمربيالية : أصل مصطلح االمربيالية اللغوي يعين التوسع وسياسة العظمة ولكن 
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على مراحل أ" كتابه   االمربيالية  لينني هذا املصطلح أختذ بعد أن أصدر "

 لسيطرة عن طريق رأس املال .آخر وهو ا تعريفًا، الرأمسالية ( 

ن تتقاسم العامل مع أولة رأمسالية ناشئة جديدة حتاول ن بصفتها دروسيا اآل

نولوجي واالقتصادي قبل على املستوى التك الواليات املتحدة فهي وإن كانت قزمًا

بادتها عشرات إا عمالق عسكري ضخم يهدد أمريكا بخري هلا فإنهالنهوض األ

دم روسيا بأن من حقها أن تتقاسم قيادة العامل مع أمريكا وعوهلذا تشعر ،  املرات

 أوكرانيا ويف سوريا ويف القيادة ، فدخول روسيا يف هالسماح ألمريكا باالنفراد بهذ

بدليل أن " كثر من الضغط للحصول على مكاسب إمربيالية أأخرى هدفه لي  مناطق 

نتنياهو " رئي  الوزراء  ستمرار مع "ااسرتاتيرية وينسق ببوتني " لدية عالقات 

كما  سرائيلية عن السياسة الروسية متامًاال تبتعد السياسة اإليل الغربية ويف إسرائ

جتاه العرب اريكية عن سياسة إسرائيل الغربية مال تبتعد سياسة ترامب األ

جيري يف  هناك شبه إمجاع ، االختال  يف التفاصيل بني روسيا وأمريكا حول ما ،

 . ترلى يف سوريااملنطقة وهذا ي
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ها وأصبحت قوة حقيقية ففي حني أن قوات سوريا الدميقراطية أنشأت وطورت قوت

 ن كانت جمرد جماميع سياسية ضعيفة فإن روسيا أيضًاأأمريكي بعد بفضل قرار 

القوة وإن كانت بطريقة أو بأخرى حتاول كسب تركيا وعدم معاداة العرب  هتدعم هذ

مريكي   وهنا جيب ا الدميقراطية أقل من الدعم األبالتظاهر بأن دعمها لقوات سوري

ن يعزز عن أ" جيب  يسمى " الشرق االوسط أن نتوقف : روسيا ترى أن نفو ها يف ما

ا حمرم يف سوريا ، العراق بالنسبة لروسي  طريق البقاء واحلصول على موطأ قدم

راق إال ىل العإحصتها وال تسمح لروسيا بالدخول  نهأعليها العراق أمريكا ترى 

مريكية وهلذا نرى أن أمريكا الزالت تنفرد بالتأثري على العراق حتت املظلة األ

 ومتنع روسيا من لعب دور فعال ورئيسي فيه .

 لتقسيمها رمسيًا يأهُي ن عمليًامهما وقسمت سوريا اآل يف سوريا روسيا تلعب دورًا

ن وبعض الفصائل يف املؤمترات الدولية القادمة بني روسيا وأمريكا وتركيا وإيرا

فاملخطط إ ن مشرتك ،  يف سوريا 2011السياسية اجلديدة اليت نشأت بعد عام 

سرتاتيرية يف ألنه خيدم مصاحلها اال خمطط أمريكي إسرائيلي ال تقف روسيا ضده

يف سوريا وغري  سرتاتيرية مثاًلاطيها الفرصة ألن حتصل على مكاسب املنطقة ويع
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تغلغل يف ليبيا ويف مصر مستغلة بعض أخطاء ن أخذت تسوريا ونرى روسيا اآل

فهذا التالقي هو عبارة عن صراع على الوليمة ،   السياسات األمريكية يف املنطقة

صراع بني أطرا  إمربيالية لي  من بينها حركة حتررية أو تدعم حركات التحرر 

 . يتبع مثلما كان األمر أثناء احلرب الباردة .

علياء الناصري من احتاد شباب العراق يف املهرر  ة للرفيق جزياًل مالحظة : شكرًا

 اليت قامت بتفريغ النص املكتوب من النص الصوتي املسرل .

 

 الشبكةكّتاب 

 الكاتب صالح املختارصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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