
حاوره : يو�سف املحمداوي 

مهند�س مدين  وطالب دكتوراه
• اأبو مهدي املهند�س من هو؟ 

مواليد  م��ن  ابراهيم  اآل  علي  حممد  جعفر  جمال  -ان��ا 
الب�صرة القدمية عام 1954، ووالدي موظف متنقل يف 
دوائر املحافظة، لذا اأنا ولدت يف القرنة وبعدها انتقلنا 
االبتدائية والثانوية  اأكملت   ، ابي اخل�صيب  اىل ق�صاء 
الهند�صة  كلية   1973 ع��ام  يف  ودخ��ل��ت  ال��ب�����ص��رة،  يف 
فيها يف عام 1977  بغداد، وتخرجت  التكنولوجية يف 
، وبعد اكمال اخلدمة االلزامية ن�صبت اىل املن�صاأة العامة 
كمهند�س  فيها  وعملت  الب�صرة.  يف  وال�صلب  للحديد 
العلوم  يف  املاج�صتري  ���ص��ه��ادة  على  وح�صلت  م���دين، 

ال�صيا�صية واالآن طالب دكتوراه يف نف�س التخ�ص�س. 
االعدادية  اي��ام  ففي  ال�صيا�صي  للن�صاط  بالن�صبة  ام��ا 
مقدمات  ودر���ص��ت  ال��دع��وة،  ح��زب  يف  ع�صوًا  ا�صبحت 
احلوزة يف مكتب اآية الله العظمى احلكيم يف الب�صرة، 
ووقتها  ال�صبعينيات  بداية  يف  حتديدًا  الدعوة  ودخلت 
اثرها مت  البعثيني،  �صر�صة من  يتعر�س اىل هجمة  كان 
وجمموعة  عارف  ال�صيخ  امثال  من  احلزب  قادة  اع��دام 
الهدى، وتزامنت تلك االعدامات مع تو�صيع قواعد حزب 
الطلبة.  من  قواعده  اغلب  وكانت  وانت�صارها،  الدعوة 
العديد من  اعتقال  اح��داث رجب يف عام 1979 مت  بعد 
الثورة  ملحكمة  حينها  يف  مطلوبا  وا�صبحت  الطلبة 
ال�صهيد  الله  اآية  مل�صاركتي يف احداث رجب بعد اعتقال 
عام  يف  احلكم  �صدام  ت�صلم  وبعد   ، ال�صدر  باقر  حممد 
1979، وا�صت�صهاد اآية الله حممد باقر ال�صدر، ا�صطررت 
اىل اخلروج من العراق عام 1980 اىل الكويت، وقمت 
خاللها  ومن  التجنيد  اىل  موجهة  تخرج  وثيقة  بتزوير 
اعتمدت كمهند�س يف جمعية املهند�صني الكويتيني، يف 
اثر  الكويت،  التي جرت يف  عام 1983 وبعد االح��داث 
مت  وامل��راك��ز  والفرن�صية  االمريكية  ال�صفارتني  تفجري 
كان  الوقت  ذلك  ويف  هناك،  املقيمني  العراقيني  اعتقال 
ال�صيد  الكويت وا�صحًا ومت اعتقال  العراقي يف  النفوذ 
ال�صوكي، واحلاج �صهيل وورد ا�صمي �صمن  عبد املنعم 
حدثت  التي  التفجريات  يف  باال�صرتاك  االتهام  الئحة 

بالرغم من براءتي منها.. 

 مطلوب حلكومة �سدام 
• ما دمت بريء ملاذا مل ت�سلم نف�سك؟ 

نف�صه  ، ولكن هل هناك عاقل يقوم بت�صليم  -نعم بريء 
كل  بت�صليم  بدورها  تقوم  التي  الكويتية  احلكومة  اىل 
كل  ب��اع��دام  يقوم  ال��ذي  ���ص��دام  حكومة  اىل  العراقيني 
انا  ذل��ك،  عن  ف�صاًل  حماكمة  اي��ة  دون  من  له  ي�صلم  من 
اقربائي  �صلم  وبالفعل  �صدام،  حلكومة  ا�صاًل  مطلوب 
غادرت  ل��ذا  ت�صفيتهم،  ومت��ت  ال��ع��راق  اىل  وا�صدقائي 
الكويت اىل ايران وهي البلد الوحيد اإ�صافة اىل �صوريا 
العراقية، وبعد ت�صفية %90  املعار�صة  ت�صتقبالن  كانتا 
تامة  قناعة  اىل  و�صلت  العراق  يف  احلزبي  امل��الك  من 
الذي  النظام هو الطريق الوحيد  باأن اجلهاد ومواجهة 
قوات  ي�صمى  ت�صكيل  اىل  فانتميت  اليه  نلجاأ  ان  يجب 
وتفرغت  ال��دع��وة  ح��زب  وتركت  العراقيني  املجاهدين 
القوات  تلك  يدخل  م��ن  على  �صرط  هناك  الأن  للجهاد، 

يوجب عليه ان يرتك انتماءه اىل اية جهة اخرى. 
وملن  العراقيني  املجاهدين  لقوات  املوؤ�س�س  من   •

تنتمي؟ 
اال�صا�صيني  الدعوة  قادة  احد  تاأ�صي�صها  فكرة  -�صاحب 
احلاج ابو زينب اخلال�صي، وهو علم من اعالم الدعوة، 
الذي كان ع�صو قيادة العراق يف حزب الدعوة منذ بداية 
ال�صبعينيات وبعد �صقوط نظام �صدام ب�صهور مت اعتقاله 
من قبل امريكا، ثم اطلق �صراحه بعد عامني لكونه م�صاب 

بال�صرطان ومات متاأثرًا مبر�صه. 

اأمريكا تخ�سى ال�سخ�سيات اجلهادية 
• ما ا�سباب اعتقاله من قبل االمريكان؟ 

ال�صخ�صيات  من  قلقني  كانوا  االمريكية  ات  القو  -ق��ادة 
ع�صكرية،  بعمليات  ال��ق��ي��ام  ت�صتطيع  ال��ت��ي  اجل��ه��ادي��ة 
انه   اخلال�صي  زي��ن��ب  اب��و  احل���اج  ع��ن  ت�صور  ول��دي��ه��م 
���ص��وف ي��واج��ه��ه��م ب��ق��درات��ه، ل���ذا مت اع��ت��ق��ال��ه ع��ل��ى هذا 
اال�صا�س ، وهو علم من اعالم اجلهاد، وهو كذلك �صاحب 
فكرة تاأ�صي�س فيلق بدر ، لكن مع اال�صف االن اجلماعة مل 
يتحدثوا عنه بهذه الطريقة ، هذا الرجل ظلم، بل البع�س 
ويف  االعالمية،  املوؤ�ص�صات  يف  وفاته  خرب  ن�صر  منع 
االنتفا�صة ا�صرتكنا وا�صبحت لدينا  مقرات يف الداخل 
حتى يف �صمال العراق، وبالذات يف حمافظة ال�صليمانية 
وباملنا�صبة  داغ  قرة  منطقة  هناك مقربة يف  ول�صهدائنا 
اآخر من ان�صحب من املنطقة يف عمليات االنفال هو فيلق 
الكرد�صتاين  الوطني  ب��در، واالخ��وة يف حزب االحت��اد 
جالل  اجلمهورية  رئي�س  ولفخامة  ذل��ك،  على  ي�صهدون 
دوركبري  الكرد�صتاين  االحت���اد  يف  واالخ���وة  طالباين 
ي�صمى  ل��واء  هناك  �صكلنا  حيث  هناك،  وجودنا  بتطور 

امل�صطفى يتكون من )1500( عن�صر. 

قائد فيلق بدر 
تتحدث  واالن  الدعوة  حزب  اىل  تنتمي  انت   •

با�سم  فيلق بدر؟ 
-نعم ا�صبحت قائد فيلق بدر بعد ان تدرجت من مقاتل 
يف  ع�����ص��وًا  ا�صبحت   1985 ع��ام  ويف  فيلق  ق��ائ��د  اىل 
املجل�س االعلى اال�صالمي، بعدها ا�صبحت ع�صو قيادة 
ال�صهيد  بقيادة  اع�صاء  ثمانية  من  تتكون  التي  املجل�س 
ك�صيا�صي  عملي  ام��ار���س  فكنت  احل��ك��ي��م،  ب��اق��ر  حممد 
التغيري  وقبل   ، بدر  فيلق  يف  وكع�صكري  املجل�س،  يف 
املجل�س  بدر، وكذلك  امل�صوؤولية يف  باأ�صهر، تخليت عن 
عن  اتخل  مل  ولكن  م�صتقل  ك�صخ�س  وعملت  االع��ل��ى، 
العملية  يف  دوري  وم��ار���ص��ت  اجل��م��ي��ع،  م��ع  ع��الق��ات��ي 
التيار  اأزم��ة  كاحتواء  العراق،  يف  اجلارية  ال�صيا�صية 
ال�صدري  مع حكومة اياد عالوي االنتقالية واالمريكان 
يف  ا�صهمت  وك��ذل��ك  فيها  املفاو�صات  ادي��ر  كنت  حيث  
ت�صكيل االئتالف االول، وكذلك االئتالف احلايل، وهذا 

يرغبون  ال  كانوا  الذين  لالمريكان  ازعاجًا  �صبب  االمر 
بت�صكيل ائتالفات كبرية.

منه،  ان�سحبت  ثم  الدعوة  حزب  اىل  انتميت   •
وكذلك  ب��در،  وفيلق  االع��ل��ى  املجل�س  اىل  ث��م 

اعلنت االن�سحاب ما مربرات االن�سحابني؟ 
-هذا االمر يحتاج اىل تف�صيل، فاأنا مل اخرج من حزب 
اخواين  اعز  فيه  قدمت  وان��ا  �صيا�صي،  خلالف  الدعوة 
كان  انتمائي  بل  فيه،  موظفًا  اأك��ن  مل  فاأنا  وا�صدقائي، 
الغايل  االنتماء  ذلك  عقائديًا وروحانيًا وبذلت من اجل 
والنفي�س  لكني وجدت نف�صي يف مفرتق طرق بني الذبح 
تنظيم  يف  نبقى  ام   ، �صدام  يد  على  له  نتعر�س  ال��ذي 
يجيد البحث والدرا�صة واحللقات واالجتماعات نتناول 
واملواجهة  اجلهاد  ف�صلت  لكني  الفكرية،  البحوث  فيه 
االجرامي  النظام  ملواجهة  ال�صحيح  الباب  باعتباره 

الدكتاتوري.

عالقاتي طيبة مع اجلميع 
مب��اذا  وب���در  االع��ل��ى  املجل�س  م��ن  خ��روج��ك   •

تربره؟
-هذه ق�صة طويلة وحتتاج  اىل تف�صيل، انا على يقني 
املعار�صة،  يف  ا�صا�صي  دور  لهما  االثنني  ب��اأن  ودراي���ة 
هناك  لكن  فيهما،  موظفًا  نف�صي  اع��ت��رب  ال  اأن���ا  وك��ذل��ك 
خالفات يف وجهات النظر، لكن تولدت يل قناعة يف عام 
بدر، وما  او  املجل�س  بالتنظيم يف  ان�صغل  ال  ان   2002

تزال عالقاتي طيبة مع اجلميع. 
وانت  التغيري  بعد  ال�سيا�سية  العملية  دخلت   •
ل��دورة  ومر�سح  احل��ايل،  ال��ن��واب  جمل�س  ع�سو 
نيابية اخرى وكيف تقيم امل�سهد ال�سيا�سي االن 

وكيف تراه م�ستقباًل؟ 
بديل  ال  ولكن  كثرية،  ومعوقات  كبرية  �صعوبة  -هناك 
�صوى التفاوؤل ، وال بديل غري العمل املتوا�صل، نحن كنا 
ن�صق طريقني يف اجلهاد �صد �صدام املوؤيد من قبل جميع 
وامللفت  الفريد  وال�صيء  دول��ي��ًا،  وم��وؤي��د  املنطقة  دول 
الدولتني  ، هو ان  ال�صوء  للنظر ويجب ان ي�صلط عليه 
برغم  اتفقتا  املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف  الكبريتني 

اختالفهما على نقطة واحدة وهي دعم �صدام. 
اتفقا  لكنهما  �صيء  كل  يف  اختلفا  العامل  يقودان  قطبان 
دول  اي���ذاء  ي�صتطع  مل  ال���ذي  ���ص��دام،  ن��ظ��ام  دع��م  على 
اجلوار بقدر ما ا�صتطاع ايذاء �صعبه، اما االن لدي امل 
 ، ال�صيا�صية  العملية  هذه  يف  اال�صتمرار  بوجوب  كبري 
الد�صتور  هذا  �صقف  وحتت  اآخ��ر،  طريقا  منتلك  ال  الأننا 
و�صناديق االقرتاع ، ميكن ان يكون هناك نظام �صيا�صي 
ميثل جميع مكونات ال�صعب العراقي، مبني على ا�صا�س 
املواطنة، والي�صتثني احدًا الأ�صباب عرقية ومذهبية بل 

يوؤ�ص�س على ا�صا�س مرتكزات وطنية.

امللك عبد اهلل ا�سهم يف قمع االنتفا�سة
ما  براأيكم   1991 ع��ام  انتفا�سة  يف  كم�سارك   •
من  بالرغم  �سدام  با�سقاط  جناحها  عدم  ا�سباب 

�سقوط 14 حمافظة فيها بيد املعار�سة؟ 
�صرب  عيني  ب��اأم  و�صاهدت  حلبجة،  يف  فيها  كنت  -ان��ا 
وراأيت  الكيمياوية،  باال�صلحة  لها  الدكتاتوري  النظام 
حوا�صهم،  يفقدون  والن�صاء  وال�صيوخ  االط��ف��ال  كيف 
املفجوعة،  املدينة  تلك  يف  ال�صهداء  اآالف  بدفن  وقمنا 
وراأينا  بت�صويرها  وقمت  حينها  كامريا  ل��دي  وكانت 
كيف تدمر قرى، بالكامل على اهلها، وكذلك ع�صت ماأ�صاة 
االهوار وكيف قام �صدام بتجفيفها ومل ت�صلم من ظلمه 
بتاأييد  جرى  االمر  هذا  وكل  احليوانات،  حتى  وبط�صه 

واتفاق امريكي –�صعودي.
• ما دخل ال�سعودية يف املو�سوع؟

ابلغت  االنتفا�صة  من  الثالث  اليوم  ويف  -ال�صعودية 
الله  عبد  احل��ايل  ملكها  خ��الل  من  االعلى  املجل�س  وف��د 
باأنه قام باالت�صال ب� )بو�س( االب وطلب منه ان يوقف 
االنتفا�صة، ويف امريكا لديهم عقدة فيتنام، وكولن باول 
لديه مذكرات عندما كان رئي�س اركان اجلي�س االمريكي 
باأن املهمة  يقول ملاذا نتورط بق�صايا داخلية؟  لذا جند 
نتذكر خطاب  الكويت وكلنا  بعد طرد �صدام من  انتهت 
للكويت  �صدام  غ��زو  بعد  الكونغر�س  ام��ام  االب  بو�س 
يديره  ج��دي��د  دويل  ن��ظ��ام  اع��ت��اب  على  نحن  ق��ال  ح��ني 

القطب  حلظة  من  امريكا  بالفعل  وحتولت  واحد،  قطب 
الواحد اىل حقبة القطب الواحد ، و�صيا�صة امريكا بعد 
عام 1991 معروفة ، ابقت �صدام ولكنها عملت من اجل 
تغيريه على نار هادئة او التعامل معه على نار هادئة ، 

لكن هذه النار انكوى بها ال�صعب.
500 الف طفل عراقي توفوا ب�صبب احل�صار وحني توىل 
ال�صلطة كلينتون مل يكن يرغب بالدخول يف �صراع اآخر 
 11 بعد  لكن   ، ال�صومال  يف  امريكا  هزمية  بعد  خا�صة 
و�صلت  االب��ن  بو�س  بوجود   2001 يف  ايلول  �صبتمرب 

اىل قناعة تامة بوجوب تغيري نظام �صدام. 

علينا ان ن�سفر م�ساكلنا مع دول اجلوار 
ماهو  العراقي  ال�ساأن  يف  االيرانية  التدخالت   •

موقفكم منها؟ 
يف  باهظًا  ثمنًا  دفعوا  واالي���راين  العراقي  -ال�صعبان 
الدكتاتور،  اواره��ا  اوق��د  التي  �صنوات  الثماين  ح��رب 
تاأريخية  عالقات  تربطنا  اجل��وار،  دول  بقية  مع  نحن 
وجغرافية الميكن جتاهلها، فما عمله �صدام يف الكويت 
العامل  ا�صاطيل  ا�صتطاعت  خالله  ومن  البلد  و�صع  دمر 
االن  ون��ح��ن  �صيا�صاته،  ب�صبب  املنطقة  يف  ال��وج��ود 
املنطقة  دول  مع  م�صاكلنا  ت�صفري  اىل  بحاجة  كعراقيني 
العراق  وح��دة  على  احل��ف��اظ  ت�صرتط  معقولة  وب��ط��رق 

و�صيادته وا�صتقراره. 

موقف تركيا �سيا�سي 
قوات  با�ستخدام  تركيا  ت�سمح  مل  ملاذا  براأيكم   •
اىل  ال��دخ��ول  يف  ارا�سيها  اجلن�سيات  متعددة 

العراق؟ 
الرفاه  ح��زب  ك��ان  وحينها  داخ��ل��ي،  �صيا�صي  -م��وق��ف 
الربملان  داخ���ل  ويف   ، ال��ربمل��ان  اىل  ���ص��ع��وده  اول  يف 
اال���ص��الم��ي��ون وغ��ريه��م ق����رروا ع���دم ال��ت��دخ��ل، وكانوا 
الأن  قرارها  عن  امريكا  �صيثني  قرارهم  باأن  يت�صورون 
ا�صل اخلطة االمريكية كانت هي الدخول اىل العراق من 

ال�صمال بفرقة ع�صكرية.  
باأنه مل تكن هناك  وكان الت�صور املوجود عند االتراك، 
فيها،  هم  ي�صاركوا  مل  ما  العراق  يف  ع�صكرية  عمليات 
ولكن بعد ت�صارع االحداث والقناعة التي تولدت لديهم 
اجتمع  العراق،  دخ��ول  على  وعازمة  ج��ادة  امريكا  ب��اأن 
باأن  حقيقة  اىل  وو�صلوا  امل�صغر،  تركيا  ام��ن  جمل�س 
تركيا �صتخ�صر كل �صيء يف العراق اذا مل نتدخل ، وكذلك 
�صنخ�صر عالقاتنا مع الواليات املتحدة االمريكية، وقرر 
جمل�صهم يف حينها ال�صماح للقوات االمريكية با�صتخدام 
بابالغ  تركيا  خارجية  وزي��ر  ق��ام  وبالفعل  ارا�صيها، 
االمريكية  القوات  با�صتخدام  تركيا  ب�صماح  باول  كولن 
النحتاجكم  �صكرًا  ب��اول  م��ن  ال��رد  ج��اء  لكن  ارا�صيها، 
قامت  االول  ال��رتك��ي  امل��وق��ف  بعد  ام��ريك��ا  الأن  ب�صيء، 

بتغيري خطتها الع�صكرية. 

البعث خطر قائم 
للعملية  البعث  اإع��ادة  �سيناريو  براأيكم  هل   •

ال�سيا�سية اأمر وارد يف هذه املرحلة؟ 
االن  فاأمريكا  قائمًا،  خطرًا  يبقى  لكنه  اعتقد،  ال  -اأن��ا 
املهمة  ال�صيناريوهات  احد  �صيناريوهات،  عدة  لديها 
البعثيني،  م��ع  التفاو�س  ومت  البعث  اع���ادة  ه��ي  االن 
يف  �صدام  �صكلها  التي  االرهابية  املنظمات  مع  وحتى 
وهوؤالء  وغريها  وال�صحابة  حممد،  كجي�س  حينها، 
العملية  مع  املتعاونني  ي�صتهدف  القتايل  جهدهم  كان 
هم  االم��ريك��ان،  مقاومة  عملية  قاد  وال��ذي  ال�صيا�صية، 
الدكتاتور  �صاأن  �صاأنهم  ف��روا  البعثيني  الأن  القاعدة، 
املقبور، والزرقاوي كان يقود املواجهة �صد االمريكان، 
مع خم�صة االف عربي دخلوا العراق ب�صورة ر�صمية ، 
وتوفرت لهم حوا�صن جيدة ف�صاًل عن دعم مايل مفتوح 
من قبل دول اجلوار وبالذات ال�صعودية، وهم يحملون 
مواجهة  عملية  فقادوا   ، تكفرييًا  جهاديًا  فكرًا  ا�صاًل 
اقليم  ويف  واالك��راد،  ال�صيعة  وا�صتهداف  االمريكان، 
هناك  املنطقة  لكون  ف�صلوا  لكنهم  ح��اول��وا  كرد�صتان 
الب�صمركة هم من  م�صتقرة ولها خ�صو�صية ال�صيما ان 
بع�س  حدوث  من  وبالرغم  املناطق  تلك  بحماية  قاموا 
ا�صتهداف  يف  ف�صلوا  لكنهم   ، وه��ن��اك  هنا  العمليات 

مناطق  فهي  ال�صيعية  املناطق  اما يف  االك��راد،  االخوة 
باعتقادي  واالم��ريك��ان  لعملياتهم  ومفتوحة  مباحة 
ن�صفه  مل  واذا  ذل���ك،  يف  االخ�����ص��ر  ال�����ص��وء  اع��ط��وه��م 

بال�صوء االخ�صر يف االقل باال�صفر. 

عقدة البعث 
ال��ذي  ال�����س��ي��ن��اري��و  ه���ذا  ���س��وء  ع��ل��ى  يعني   •
االيراين  الرئي�س  ت�سريحات  جاءت  و�سفتموه 
للحكم  البعثيني  ع��ودة  عدم  ب�سرورة  جن��ادي 
الت�سريحات  تلك  تعد  امل  وبراأيكم  العراق،  يف 

تدخاًل بال�ساأن العراقي؟ 
لها  الكويت  دول��ة  مثل  اجل���وار  دول  وبع�س  -اي���ران 
عقدة من البعث، وت�صريحات وزير اخلارجية الكويتي 
ل�صنا بحاجة اىل تعوي�صات  قال: نحن  وا�صحة حيث 
يحكم  نظام  لوجود  حقيقي  �صمان  اىل  حاجتنا  بقدر 
العراق اليعتدي علينا مرة اخرى، وايران كذلك توؤمن 
�صتجعل  احلقيقية  العراقي  ال�صعب  مكونات  حكم  باأن 
اقامة  ب�����ص��رورة  ي��وؤم��ن  دميقراطيًا  ب��ع��دًا  ال��ع��راق  م��ن 
عالقات طيبة مع جميع دول اجل��وار مبا يحافظ على 
ك�صعب  نحن  يخيفنا   البعث  فعودة  املنطقة،  ا�صتقرار 

وكذلك يخيف ايران والكويت وبقية الدول.   
العراق، وت�صتخدم  �صلبي كبري يف  لها دور  ال�صعودية 
ال�صيا�صية يف  العملية  تعويق  �صبيل  طائلة يف  ام��وااًل 

البلد. 

�سمانات بني جميع االطراف 
• هل هذا االمر يعد مربراً للتدخالت االيرانية 

يف العراق؟ 
تدخل  الأن  وم��رف��و���س  مقبول  غ��ري  االم���ر  ه��ذا  -اب����دًا 
غريها  او  ايران  اليعطي  احلالية  ب�صورته  ال�صعودية 
دول  خم��اوف  لكن  ال��ع��راق��ي.  ال�صاأن  يف  التدخل  ح��ق 
يفر�س  البلد،  يف  املقبل  ال�صيا�صي  النظام  من  املنطقة 
علينا اعطاء �صمانة لهم بعدم تكرار ال�صيا�صات احلمقاء 
ال�صعودية  من  نريد  كعراقيني  ونحن  ال�صابق،  للنظام 
ي�صابه ب�صيا�صاته  العراق  اأي نظام يف  ان التدعم  مثاًل 
وبط�صه نظام �صدام وتعلن هذا االمر على املالأ ، ونحن 
ومن  ال����دوري،  ع��زة  امل��ج��رم  ي���اأوي  م��ن  االن  ن�صاألهم 
بط�صوا  الذين  ال�صابق  النظام  �صباط  كبار  يحت�صن 
بتدمريه؟ واالمريكان يف عام 2008  بال�صعب وقاموا 
االرهابية  القوائم  �صمن  من  هم  �صخو�س  مع  جل�صوا 
املطلوبة من قبلهم لكونهم قاموا بقتل امريكان، وقاموا 
باعطائهم مواثيق مكتوبة، منها اطالق �صراح �صجنائهم 
وعدم ت�صليمهم اىل ال�صلطات العراقية، واعفاوؤهم من 
 2003 عام  وبعد  قبل  باأرتكابها  قاموا  التي  اجلرائم 
الد�صتور والغاء  ال�صلطة، وتعديل  اعادتهم اىل  وكذلك 

املادة التي ت�صري اىل اجتثاث البعث. 

العراقيون متفقون 
عربية  ح��وا���س��ن  ع��ن  ت��ت��ح��دث  االن  ان���ت   •
هناك  اي�سا  االخ��ر  الطرف  من  لكن  لالرهاب 
جماميع  حتت�سن  اي���ران  ب���اأن  ت��ق��ول  ات��ه��ام��ات 
القتل  ومار�ست  العراق  داخل  نا�سطة  ارهابية 

على الهوية؟ 
-انا مع حما�صبة اأي �صخ�س مار�س القتل بحق ال�صعب 
باخراج  النطالب  ونحن  دوافعه،  كانت  مهما  العراقي 
املتهمني من تلك الدول، الأن هذا �صيقودنا اىل الدخول 
ت�صفري  مع  قلت  وكما  ب��راأي��ي  وان��ا  معها،  م�صاكل  يف 
امل�صاكل مع دول اجلوار وايجاد �صمانات م�صرتكة بني 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  بعدم  االط��راف  جميع 
لبلدانهم. ونحن كعراقيني اثبتنا للعامل باأننا ن�صتطيع 
االتفاق وذلك من خالل جتاربنا االنتخابية وكذلك يف 
الد�صتور، التوجد بيننا م�صاكل لوال تدخل دول  كتابة 
اجلوار، ومع تدخالتهم ا�صتطعنا عبور مرحلة العنف 
تفجريات  بعد  بالعراق  تع�صف  ك��ادت  التي  الطائفي 
�صامراء، وكل هذا جاء من الفكر التكفريي فالفكر الذي 
مرافق  اىل  )���س(  االعظم  الر�صول  والدة  مكان  يحول 
�صحية ماذا تتوقع منه؟ يف وقت نرى االخوة امل�صيح 
امتطاها  التي  البغلة  حافر  اثر  ويحرتمون  يقد�صون 

�صيدنا امل�صيح )ع(.

�سعور باملظلومية  
بداأ  الطائفي  االحتقان  باأن  يقول  من  هناك   •
 2005 عام  انتخابات  يف  للتحالفات  ت�سكيلكم  من 

ولي�س بعد تفجريات �سامراء؟ 
ال�صيعة  ل���دى  ���ص��ع��ور  ال��ت��غ��ي��ري، ه��ن��اك  -ب��ع��د ح����دوث 
لذلك  االك����راد،  ل��الخ��وة  بالن�صبة  وك��ذل��ك  باملظلومية، 
ت�صكلت قوائمهم على هذا اال�صا�س، وهذا امر طبيعي.. 
وتتذكرون جيدا يف انتخابات عام 2005 رف�س ال�صيد 
املكون  ا�صراك  دون  من  احلكومة  ت�صكيل  ال�صي�صتاين 
مكونات  جميع  م��ن  ت�صكيلها  ���ص��رورة  واأك���د  ال�صني 
يف  ال�صيعة  ان  اجل��م��ي��ع  ول��ي��ت��ذك��ر  ال��ع��راق��ي،  ال�صعب 
واجهت  والع�صائرية  الدينية  بقياداتها  الع�صرين  ثورة 
من  الدماء  ودفعوا  العثمانيني  بقاء  اج��ل  من  االنكليز 
اجل ذلك، ولكن النتيجة ا�ص�صت الدول العراقية باأبعاد 
املكونني ال�صيعي والكردي، فبعد اق�صاء ا�صتمر ثمانني 
مثل  ح���دوث  ون���رى  التحالفات  تلك  مثل  تتكون  ع��ام��ًا 
البلد  م�صاهد االنفالت التي حدثت لكن العقالء من اهل 
الفتنة،  داب��ر  وقطع  الو�صع  على  ال�صيطرة  ا�صتطاعوا 
ولكن العملية الدميقراطية ا�صتمراريتها �صتتجه بنا اىل 
�صواء  االن،  يحدث  ما  وهذا  التحالفات  تلك  تفكك  واقع 
يف ال�صاحة ال�صيا�صية الكردية، او ال�صيعية او ال�صنية، 
والئه  م��ن  �صيخرج  ب��االم��ان،  ي�صعر  عندما  ف��امل��واط��ن 
باأختيار  و�صيقوم  الوطني،  انتمائه  اىل  ويعود  ال�صيق 
ممثله يف الربملان على ا�صا�س الكفاءة والنزاهة ولي�س 

على ا�صا�س انتماء طائفي او مناطقي. 

التق�سري يف املمار�سة 
وتخندقات  وخ����روق  اأزم����ات  م��ن  ح���دث  م��ا   •
م�ستقبل  على  ب��راأي��ك��م  ت��وؤث��ر  امل  طائفية، 
االحزاب الدينية يف العراق ال�سيما انها من قادت 

البلد بعد التغيري؟ 
عنده  يح�صل  �صخ�س  فكل  املمار�صة،  يف  -التق�صري 
لل�صقوط،  يتعر�س  وممار�صته  فكره  ب��ني  م��ا  اخ��ت��الف 
واالن�صان واحلزب كذلك ومهما يكن عنوانه عندما يقوم 
حتمًا  �صيحظى  لديه  ما  اف�صل  وتقدمي  النا�س  بخدمة 
بالتاأييد ، اما اذا حدث العك�س فماذا يتوقع من ت�صدى 
للحكم غري عدم التاأييد؟ فاملقيا�س لي�س باللحى وارتداء 
العمامة امنا املقيا�س هو �صندوق االقرتاع الذي �صيحدد 
من ي�صلح لقيادة البلد ، من خالل تداول ال�صلطة بالطرق 

ال�صلمية وعدم تهمي�س اأي مكون عراقي.  

امريكا دعمت �سدام 
مع  �سواء  املعار�سة  يف  الثوري  اخلط  تبنيتم   •
الكثري  واعطيتم  االعلى،  املجل�س  او  املجاهدين 
من ال�سهداء، براأيكم اين تكمن قوة �سدام وعدم 

قدرتكم على ا�سقاطه؟ 
-�صدام �صقط عدة مرات ولكن امريكا هي من تقوم باأبقائه 
على قدميه يف كل مرة، نحن قمنا بواجبنا وقدمنا االف 
و�صرب  ق�صي،  ومالحقة  عدي،  ب�صرب  قمنا   ، ال�صهداء 
الق�صر اجلمهوري وكذلك االذاعة والتلفزيون، والكثري 
من العمليات اجلهادية التي نعتز بها، لكن امريكا ارادت 
ال�صهيد طالب  ل�صيناريو عاملي كبري فمثال حركة  ابقاءه 
بقتله  ا�صهم  ب�صرها واعلن عنها؟ من  اف�صى  ال�صهيل من 

يف بريوت؟ 
امريكا من وقفت وراء ذلك.

تقاطع اخلطوط 
• براأيكم ملاذا ف�سل ائتالف دولة القانون النزول 
باالنتخابات وحده، بعيداً عن االئتالف الوطني 

العراقي؟ 
ت�صتطيع  -هذه متغريات، فمجموعة عوامل من خاللها 
ان ت�صدر قرارات، وهذا ما دفع حزب الدعوة ان ي�صكل 
�صخ�صيات  االئتالف  لهذا  وان�صمت  به  خا�صًا  ائتالفًا 
مهمة ولها تاأثريها يف املجتمع، وكذلك جمموعة عوامل 
ولالمانة  العراقي،  الوطني  االئتالف  ت�صكيل  اىل  ادت 
اقولها وانا كنت طرفًا  وملدة �صهور يف م�صاألة التفاو�س 
�صمن  ووج��دت  توحيدهما  وحم��اوالت  االئتالفني  بني 
ب��اأجت��اه توحيد  ه��ذي��ن االئ��ت��الف��ني خ��ط��ان، خ��ط ي�صري 

االئتالفني واآخر باأجتاه عدم توحيدهما. 
ا�سباب  احد  كان  ال��وزراء  رئي�س  من�سب  هل   •

عدم االئتالف؟ 
-نعم.. املن�صب كان من �صمن اال�صباب ف�صاًل عن ح�صة 
دخل  لو  باأنه  يقول  ط��رف  ل��دى  �صعور  هناك  كيان،  كل 
ما  اذا  انه  يعتقد  لكونه  �صيخ�صر  حم��دودة  ح�صة  �صمن 
نزل وحده �صيحقق ن�صبة اكرب، وانا ال احتدث عن طرف 

واحد هنا، بل هذا ال�صعور موجود عند الطرفني. 
املالكي  ال����وزراء  رئي�س  االخ  ب���اأن  ل��ل��ت��اأري��خ  ونقولها 
جمال�س  انتخابات  يف  االئتالف  يف  الرغبة  لديه  كانت 
مفاده  راأي  وله  رف�س  االخ��ر  الطرف  ولكن  املحافظات 

باأن لكل طرف وزنه وقدرته يف امليزان. 
اعتقد  وان��ا  املعادلة  اختلفت  االنتخابات  ه��ذه  يف  ام��ا 
االئتالفني  توحيد  باجتاه  دافعة  عوامل  عدة  هناك  باأن 
والعوامل  واح����د،  ب��ائ��ت��الف  حتالفهما  ���ص��د  واخ����رى 

الطاردة لالتفاق هي التي فازت بالنهاية. 
ب��ع��د ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ه��ل ميكن   •

حتالفهما من جديد؟
مكونات  جميع  وم��ن  الفائزة  الكبرية  فالكتل   ، -حتمًا 
ال�صعب البد ان تاأتلف من اجل ت�صكيل احلكومة ورئي�س 
اجلمهورية وكذلك رئي�س الربملان، وهذا هو ما متوقع 

يف امل�صهد ال�صيا�صي العراقي املقبل. 
• هل انت مطلوب لل�سرطة الدولية؟ 

-كال، التوجد اية دعوى ق�صائية �صدي. 
• اذن ملاذا تعار�س امريكا وجودك يف العراق؟ 

-امريكا هناك من يدفعها باجتاه ا�صتعداء ال�صيعة وانتم 
الحظتم احلما�س االمريكي �صد هيئة امل�صاءلة والعدالة 
االنتخابات.  يف  املتناف�صني  بع�س  ا�صتبعاد  ق��رار  بعد 
وهذا �صيولد �صعورًا كارهًا لهم يف الو�صط ال�صيعي وقد 

يتعمق هذا ال�صعور، وهناك عنا�صر حتى يف او�صاطنا 
خاطئة،  مبعلومات  وتديل  التقارير،  كتابة  على  معتادة 
وهوؤالء �صكلوا عند االمريكان قاعدة بيانات ال ا�صتطيع 

ان اقول التوجد فيها حقائق لكن فيها اكاذيب كثرية. 

هددوين بالقتل واخلطف  
• ملاذا انت بالذات؟ 

هاجموا   2003 ع��ام  يف  اجللبي  مثاًل  فقط،  ان��ا  -لي�س 
داره وحاولوا قتله. 

النواب  ملجل�س  ور�سحت  النتائج  ظهرت  ما  اذا   •
لدورة برملانية اخرى هل �ستعود للعراق؟ 

-لي�صت لدي م�صكلة.. فاأمريكا لي�صت لها دعوى ق�صائية 
نائب  ل��ك��وين  علي  القب�س  ال��ق��اء  ت�صتطيع  وال  ���ص��دي 
عام  يف  لكن  ذلك،  متنع  التي  احل�صانة  وامتلك  برملاين 
2005 وحينها كنت ا�صكن يف املنطقة اخل�صراء و�صلني 
تهديد امريكي وا�صح بالقتل او اخلطف، وهذا ما اعده 
لديهم  كانوا  اذا  واح��د،  مل��ربر  ال�صلوك  ه��ذا  يف  رعونة 
للق�صاء  فليتوجهوا  ���ص��دي،  حقيقية  ق�صائية  دع���وى 
انا كنت  امراأً برفع احل�صانة عني وحما�صبتي،  لي�صدر 
اتوقع ان توجه يل كتب ال�صكر يف عدة م�صائل ا�صهمت 
فيها، كاأحداث النجف، والب�صرة، ومدينة ال�صدر، على 
االقل كم�صهم يف اطفاء احلريق، اوقفت فتنة يف مدينة 

النجف. 

نعم لدي عالقات طيبة مع اإيران 
املخابرات  ل�سالح  بالعمل  يتهمك  من  هناك   •
االيرانية كم�ست�سار لفيلق القد�س التابع للحر�س 

الثوري االيراين، انت ماذا تقول؟ 
-انا كنت م�صوؤول فيلق بدر ، وكذلك م�صوؤول يف املجل�س 
االعلى للثورة اال�صالمية يف العراق ، وجزء من منظومة 
املعار�صة العراقية لنظام �صدام، وكانت قاعدتنا ايران، 
و�صمن هذه املنظومة البد من تر�صيخ عالقات قوية لي�س 
مع �صخ�س او �صخ�صني بل مع اجهزة كثرية لل�صماح لنا 
والذهاب  االمكانات  ونقل  والتحرك  االجتماعات  بعقد 
فاأنا ق�صيت من حياتي اكرث من  والعودة اىل مواقعنا، 
طيبة  عالقات  ل��دي  فالبتاأكيد  اي��ران  يف  عاما،  ع�صرين 
املنطقة  دولة عظمى يف  اأن  املعقول  لكن هل من  وقوية 
مثل ايران تعتمد على �صخ�س واحد ا�صمه )ابو مهدي( 

واذا كانت تعتمد بالفعل علّي. 
ل�صكلت يل حزبًا �صخمًا حتت غطاء �صيا�صي يعمل به. 

هذا �صيء عجيب، فاأوديرنو الذي اتهمني بذلك قد يكون 
ع�صكريًا ذكيًا، لكن من خالل ت�صريحاته تلك اراه اليفهم 

�صيئًا يف ال�صيا�صة. 
• ي��ع��ن��ي ل��ي�����س��ت ل���ك ع���الق���ات ب��امل��خ��اب��رات 

االيرانية؟ 
فاأنا ع�صت يف   ، -انا مل اجاوب على �صوؤالك بنعم او ال 
ايران ع�صرين عامًا ، هل من املعقول ان ال امتلك عالقات 
هنا، وانا كنت م�صوؤوال ع�صكريا و�صيا�صيا يف املعار�صة 
وهذا االمر يتطلب وجود عالقات مع هذا الطرف او ذاك 
اما ان تتخذ مني ايران قناة لعملها يف العراق فهذا غباء، 
اخرجه رئي�س قائمة يف جريدة ال�صرق االو�صط علمًا ان 
بعالقاته  ال�صخ�س  ه��ذا  ومعروف  �صيعي،  الرجل  ه��ذا 
بع�صهم  �صدي  تكلموا  من  ان  ولال�صف  االم��ريك��ان،  مع 
ا�صدقاء، منهم �صديق �صابق كان رئي�س حترير جريدة 
كان  اجلادرية  ملجاأ  ان  واعلن   ،2005 عام  ال�صباح يف 
يديره لواء يف وزارة الداخلية يدعى احمد املهند�س او 
ابو مهدي املهند�س وزج ا�صمي يف هذه الق�صية وانا مل 
اتهامات زائفة  الداخلية يف حياتي.. هذه  ادخل وزارة 

وعارية عن ال�صحة.

�سدام اعدم اخوتي 
دولة  قبل  من  �سدك  ق�سائية  دع��وى  هناك   •
ال�سفارتني  بتفجري  ا�سرتاكك  ب�ساأن  الكويت، 
اغتيال  حماولة  وكذلك  والفرن�سية  االمريكية 
كونك  وك��ذل��ك   1983 ع��ام  يف  ال��راح��ل  ام��ريه��ا 
الكويتية  ال��ط��ائ��رة  اخ��ت��ط��اف  ع��ن  م�����س��وؤواًل 

كاظمة؟ 
فيها  املطلوبني  الئحة  يف  مهدي(  )اب��و  ا�صم  ورد  -نعم 
ان  املعقول  من  هل  ولكن  الكويتية،  ال�صلطات  قبل  من 
حينها  حكومة  اىل  بريئًا  كنت  ل��و  حتى   نف�صي  ا�صلم 
كانت منا�صرة حلكومة �صدام؟ وحتى ان اعلنت املحكمة 
براءتي �صت�صلمني الكويت اىل �صدام كما فعلت باأخوتي 
قبل  والكثري من اخواين يف اجلهاد ومت ت�صفيتهم من 
ذلك النظام، فاأنا يف تفجريات ال�صفارتني كنت موجودا 
بالكويت لكن يف الق�صايا االخرى مل اكن موجودًا ا�صاًل 
م�صى  والق�صية  اي���ران.  يف  حينها  وكنت  الكويت  يف 

عليها اكرث من 27 عاما. 
حتى  جديد  من  الق�صية  الكويت  ترفع  ان  تتمنى  *ه��ل 

ت�صتطيع ان ترد تلك ال�صبهات ما دمت بريئًا؟
هذه  مثل  الكويت  لدى  كانت  واذا  م�صكلة  لدي  -لي�صت 
عراقية  حمكمة  ام��ام  باملثول  لذلك،  م�صتعد  فاأنا  النية 
ومقا�صاتي  العراقية  احلكومة  عليها  توافق  حمكمة  او 
احلكومة  مبقا�صاة  �صاأقوم  ولكني   ، امل��ذك��ورة  بالتهم 
وزمالئي  اخوتي  بت�صليم  قامت  لكونها  اي�صًا  الكويتية 
يف اجلهاد من دون وجه حق اىل نظام �صدام الذي قام 

باعدامهم واظنه حق م�صروع. 

امتنى رئا�سة اجلمهورية لطالباين 
للفرتة  العراق  قيادات  عن  ت�سور  لديكم  هل   •

املقبلة؟ 
-بالن�صبة لرئا�صة اجلمهورية امتنى ان ي�صتمرمام جالل 
طالباين يف عمله لكونه من ال�صخ�صيات العراقية الوطنية 
التي عملت وتعمل من اجل وحدة العراق واملحافظة على 
�صعبه ورئي�س الوزراء املقبل �صيكون �صخ�صية من احد 
الوطني، وال  اواالئتالف  القانون  دولة  اما   ، االئتالفني 
ل�صغل من�صب  املقبلة  بال�صخ�صية  اعتقد حدوث مفاجاأة 

رئي�س الوزراء. 

يجب ت�سفري م�ساكلنا مع دول اجلوار

النائب )اأبو مهدي( املهند�س لـ )       ( :
ال م�شاكل بني مكونات ال�شعب العراقي لوال التدخالت اخلارجية

�سخ�سية اثارت اجلدل يف الو�سط ال�سيا�سي ، ور�سمت اكث�ر من عالمة ا�ستفهام على طاولة النقا�س، اتهمه االمريكان بتفجري 
ال�سفارتني االمريكية والفرن�سية يف الكويت عام 1983، ودولة الكويت رفعت دعوى �سده حتت ذريعة حماولته اغتيال امريها 

الراحل ا�سافة اىل اتهامات له بالعمل ل�سالح املخابرات االيرانية، ولت�سليط ال�سوء  على تلك املحاور ومعرفة احلقيقة بجالء ، 
التقت )املدى( يف �سفحة )�سيف اخلمي�س( ع�سو جمل�س النواب احلايل واملر�سح عن قائمة االئتالف الوطني العراقي املهند�س 
جمال جعفر اآل ابراهيم وامللقب ب� )ابو مهدي( املهند�س ليوؤكد لها يف طهران باأنه بريء مما حدث يف الكويت وهو على ا�ستعداد 

للمثول امام  حمكمة عراقية لرد ال�سبهات ب�ساأن تلك التهم ، وب�ساأن االنباء التي حتدثت عن انتمائه للمخابرات االيرانية 
بني النائب باأنه من الغباء اطالق تلك التهم وعزا ذلك لكون ايران كدولة عظمى يف املنطقة الميكن ان تعتمد على �سخ�س 

واحد يف عملها وفيما يلي ن�س احلوار:

النائب اأبو مهدي املهند�س

�ضيف اخلمي�س مع املحرر
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