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 2017/  04/  14النص املكتوب ملقابلة الرفيق صالح املختار مع قناة املستقلة يوم 
  اجلزء االول

هال بكم يف أ، عزائي مشاهدي قناة املستقلة السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أعباس اجلنايب :  د.
قدم هذه أ، قليمي والدويل خطط ترامب يف الشأن العراقي واإل حلقة نقاش يدور احلوار فيها حول

ختار . ستاذ صالح امل حزب البع  العريب االتاراكي اأاحللقة بصحبة الكاتب واملفكر والقيادي يف
  ..ستاذ صالحأ هال وسهالا أ

 . ومرحبتني وسهالا  صالح املختار : أهالا 
 :اجلنايب  دكتور عباس 
م ملا جيري يف املنطقة سوء التقدير والتقيي اا حيانأيف حالة من سوء الفهم و ، وراق يف حالة من خلط اأ 

ستاذ أتعلم يا  نتأ ، ترامب مريكية اجلديد دونالددارة اأطروحات اليت قدمها رئيس اإليف ضوء اأ
نه قيل الكثري عن املتغريات اليت حصلت وقد حتصل بعد استالم ترامب لدست الرئاسة يف أصالح 

قليمي والدويل فعال بعد استالم هناك تغيري يف الوضع العراقي واإليف تقديرك هل  ، الواليات املتحدة
 . ؟ ترامب للرئاسة

 :  املختار 
كثر مما هو يف البلدان أمريكية ساسي هو يف السياسة اأنعم هناك تغيري بكل تأكيد ولكن التغيري اأ

ها منه في وباما مرحلة تارخيية كان مطلوباا أكمل الرئيس السابق باراك أقطار العربية ، فقد جنبية واأاأ
خرى خمتلفة أ هدافاا أعمال وحيقق خر من اأآخر ليقوم بنوع آحمددة لكي ميهد لرئيس  هدافاا أن ينجز أ

ذن حنن إه بوش الصغري وقبله بل كلنتون ، اجنز  وباما وقبله ماأجنزه باراك أيد مكملة ملا ولكنها بكل تأك
حمددة وانتهت قليمية ودولية إهداف أت املتحدة انتقلت فيها من حتقيق زاء مرحلة جديدة ، الوالياأب
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لسياسات ن تدتن مرحلة جديدة يف العامل بكامله تتميز باختالفات واضحة عن اأمنها مث كان عليها 
مام أني ، حنن السابقة لرؤساء السابق هنا تواصل لسياساتأيف كثري من اجملاالت كما تتسم ب السابقة

  ( Grand Strategy) و عظمىألساراتيجية عليا  مريكية وتغرياهتا تبعاا دايناميكية السياسة اأ
اث كبرية يف العراق حدأبني مرحلة واخرى حنن مقدمون على تتضمن ساراتيجيات مرحلية فرعية ختتلف 

  .دارة الرئيس اجلديد دونالد ترامبإوطننا العريب ويف العامل حتت ظل ويف 
 اجلنايب : 
يران ، هو إنه كان بني قوسني حيتضن أوباما كان واضح بالنسبة أ ستاذ صالح لو مسحت يلألكن 
خر هذه  آو بأبشكل  ساعدها يف اليمن يضاا أدد يف مناطق مثل العراق وسوريا و طلق هلا يد التمأالذي 

ن أوباما حىت أاليوم على النقيض مما كان يقفه  ن ترامب يقفأكانت سياسات واضحه ، يف حني نرى 
كبري  ن احتالل العراق خطأ أ ، على سبيل املثال قال كثر من مناسبة ،أوباما يف أترامب نفسه انتقد 

يام يف الواقع ترامب فيما خيص ذه اأو يف هأطلقها اليوم أسألك عن التصرحيات اليت أريد أنا أ يضاا أ ،
خرى جمرد هتديدات وكيف تقيمون  أهداف أىل إم جمرد هتدف أيران ، هل هي تصرحيات جادة إ

 . ؟ كسياسي عراقي مناضل بعثي كيف تقيم تنفيذ ترامب لوعوده االنتخابية
 املختار:  

الت بالتذكري حوارنا حول هذه التساؤ  أن تسمح يل أن أبدأرجو أو  ةلكل رئيس مهم ، كما قلت
مريكي يسمي رأس الدولة أالدستور ا : بقضية مصطلحية تساعدنا على تفهم دور الرئيس االمريكي

وهذه التسمية (  leadership  القيادة وليس،  Administration  االدارة مريكية )اأ
صالحيات ي تركة كربى لديه أتنفيذي كما املدير التنفيذي يف  نه مديرأيف  حتدد دور الرئيس مسبقاا 
دارة يف حالة عدم تنفيذ دية وحياسب عليها من قبل جملس اإلوبصورة حدي ولكنها مقررة سلفاا 
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القضائية يف مريكي والسلطة صالحيات وهذا هو دور الكونغرس اأو اخلروج على الأهداف اأ
 سياسته يف و مناقضاا أيران إل صبح معادياا أن القول بأن ترامب إهلذا ف ، مريكيةالواليات املتحدة اأ

باما مل يكن الرئيس و أن باراك ط الضوء على هذه النقطة بالذات أوباما حتتاج لتوضيح وتسليألسياسة 
 ابتداء من رونالد ريغن مريكينيبينه وبني من سبقه من الرؤساء اأالفرق ، يران إىل إحناز االوحيد الذي 

كانت تتم يف    سرائيل الشرقيةإو أيران إل ةممريكية الداعن السياسة اأأاما الفرق هو وبأبباراك  وانتهاءا 
مريكية أوصول مخيين للحكم على منت مجبو  من للجميع ابتداءا  ن كان هذا السر معروفاا إالسر و 

حالل رجال الدين إسقاط الشاه و اد تنفيذ خطة زبيغنيو برجينسكي إلعدإطار إوحراسة فرنسية ويف 
 ايراجنيت يسمى فضيحة ) نية حي  عرفنا وعرف العامل مايراباحلرب العراقية اإل حمل نظام الشاه ومروراا 

اسرائيل الشرقية بالسالح والعتاد  - وأيران مريكية واملوساد إلاملخابرات اأ -وهي عميلة تزويد  (
هداف ىل اأإواصل مخيين حربه ضد العراق ويصل واملعلومات االستخبارية عن اجليش العراقي كي ي

بوش الصغري  خرين وكان جورججاء بعده الرؤساء اآلاحلرب ، مث  تلكاليت كان الغرب يريدها من وراء 
عليها يف غزو العراق وهو  كلياا   سرائيل الشرقية حينما اعتمد اعتماداا مريكي إلخري من جسد الدعم اأ

 الذي قال : ) لوال املساعدة يراينبطحي نائب الرئيس اإلأحممد علي  يران خصوصاا إاعارف به قادة  ما
 وانتهاءا  رمسياا  يرانإوهذا مثبت واعارفت به  ، ( فغانستان والعراقأمريكا يف غزو أا جنحت يرانية ملاإل

لعراق ىل االنسحاب من العراق ومل تسلم اإمريكية ا اضطرت القوات اأيران حينمإىل إبتسليم العراق 
وهو  2010حدهم يف االنتخابات يف عام أمريكا يف العراق والذين فاز أملن كانوا يعتربون رجاالت 

سرائيل إو أيران إن ىل املالكي أإىل هؤالء بل سلمتها إو احلكومة أياد عالوي مل تسلم السلطة أالسيد 
رادت املالكي كي يكمل مشروع تدمري العراق وتقسيمه ، أ يضاا أمريكا أن رادت املالكي وأأالشرقية 

املاضية  " خالل املراحل رقيةاسرائيل الش يران "مريكي إلخرى تؤكد الدعم اأأحمطات  وهناك طبعاا 
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كان ر أ ةيرانية وينتقد بصراحه هو وكافمريكي جياهر برفض السياسات اإلالفرق جاء اآلن الرئيس اأ
ني : هل هذه سياسة الرئيس ىل تقإ  واضح ، والسؤال املطروح ينقسممام تغريأذن حنن إ ، يرانإدارته إ

انتهى الدور  والشق الثاين : هل حقاا ، ؟  مريكييف القرار اال م سياسة النخبة اليت تتحكمأترامب 
 م الأالفنت الطائفية والعنصرية فيها  قطار العربية عرب نشريف تقسيم اأ وصهيونياا  يراين املرسوم غربياا اإل
يراين التدمريي قد ن الدور اإلأىل وجود تقدير إدارة ترامب تشري إالتصرحيات اليت صدرت عن ، ؟ 

عديدة ، قطار عربية أعات والفنت الطائفية وانتشرت يف صرايران الفوضى والإنشرت  اكتمل ،
على لبنان وتقاتل عرب احلوثيني  جل استعمار سوريا ، فرضت سيطرهتااستعمرت العراق وتقاتل أ

بيض املتوسط وتسيطر على ىل البحر اأإيران وصلت إن أب للسيطرة على اليمن ويصرح قادهتا علناا 
هذه االجتاهات تعين  ، قامة قواعد عسكرية يف سوريا واليمنإهنا تريد أب قطار عربية وجتاهر علناأربعة أ
هناء إقطار العربية و مريكا وهو نشر الفوضى وحتطيم اأأرادته منها أسرائيل الشرقية قد حققت ما إن أ

العدة لتشكيل حاالت نفسية تتحول  عدادإبية على رفض التدخل اخلارجي بل و قطار العر قدرات اأ
ة يف العراق مريكية ومن طرف ارتكب جرائم خطري لعربية من ناقد رافض للتدخالت اأماهري افيها اجل

قيني ىل منقذ وبطل يأيت لتحرير العراإيف فلسطني بدعم الكيان الصهيوين خرى أعند احتالله وجرائم 
هذا اهلشيم ن أوطن العريب كالنار يف اهلشيم مع يراين الذي انتشر يف الوغري العراقيني من الغزو اإل
ولكن هل  ! يران كي تشتعل هذه النريانإالذي زودت به الواليات املتحدة  وهذا احلطب اليابس هو
مريكا من ألتعود  ةأوضاع مهيصبحت اأأو  تعال كل تيءإكمال إىل مرحلة إوصلت هذه النريان 

حظه يف دخول نال ىل سوريا وغري سوريا وهو ماإمث متد نفوذها  الشباك وتسيطر على العراق جمدداا 
، عودة  ول مرة يف سوريا وكذلك دخوهلا يف العراق جمدداا مريكية والربيطانية والفرنسية أالقوات اأ
كرب بكثري من أات تقول باهنا ( ولكن هناك تقدير  ألف 1٥ )ـ مريكية بدارة اأمريكية قدرهتا اإلأقوات 
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: ) نراقب تدفق القوات  قال قبل يومني حينما اعارف به اجملرم قيس اخلزعلي هذا العدد وهو ما
ىل تغيري فعلي ومادي إخذت تتحول أمام احتماالت كبرية للتغري و أأذن حنن ،  (  ىل العراقإمريكية اأ

 .يتبع ...؟  يتجاوز حالة االنتظار والارقب ويبقى السؤال كيف هي هذه التغيريات وبأي اجتاه ستجري
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