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 االمريكية -العربية المجمس الوطني لمعالقات  يف ريفسلا ةممك

 العاصمة واشنطن 
  9102تشرين األول  92
 

 بغداد"من  رؤية: االمريكية –العراقية العالقات "
اشكركم ايضًا بان لي اسمحوا التقديم. و  عمى حفاوةانتوني  ديوك في البداية، اسمحوا لي ان اشكر الدكتور

 . 23ـلاالسنوي  واالمريكيينجميعًا لحضوركم ىذا األسبوع لممشاركة في فعاليات مؤتمر صناع القرار العرب 

العربية عمى جيودىم المستمرة في تنظيم ىذه  –المجمس الوطني لمعالقات االمريكية  أاىنأود ان كما 
 . العالم العربيبالدي، و وعمى عمميم الدؤوب لتعزيز التفاىم بين الواليات المتحدة  ،المناسبة رفيعة المستوى

لم يكن ليذا لمؤتمر ان يأتي في وقت أفضل من االن. ولم تكن مناقشة المواضيع التي سيتم طرحيا أكثر 
 أىمية من اليوم. 

 بغداد"  رؤية مناالمريكية:  –العراقية  العالقاتطمبتم مني مناقشة موضوع "  دلق

 اإلرىابية تنظيماً  المنظمات أكثران العراق يتقدم خطوط المواجية لقتال  :بغداد ىي رؤيةلكي أكون واضحًا، و 
 عمى وجو األرض.  وثراءوعدًة 

داعش، تكمن في تنظيم عميو  والتي أطمقوحشية ما يعرف بالدولة اإلسالمية في العراق والشام، ان 
اخضاع  ىوداعش تنظيم  مسعىان : فيمووال تخطؤوا . واألسباب التي نشأ من اجمياأيدولوجيتو واستراتيجيتو 

 تفسيره المنحرف لإلسالم.ويتفق مع  كل من ال يبايعو عمى او القضاء

 وبيع جيتيملو و يبأيد المؤمنينغير ع رؤوس يداعش راية اإلرىاب، يتم قتل األقميات وتقط يرفع تنظيمواينما  
  .بوحشية اكرام الغريب وتقاليدالنساء والفتيات في سوق الرق وتنتيك المحارم 

ىو دحر ىؤالء اإلرىابيين القادمين عبر  :ان التحدي المشترك الذي يواجو بمدي والمنطقة والعالم اجمع
 داعش والقضاء عميو في نياية المطاف.  تنظيم اضعافالرئيس أوباما، يجب  أعمنالحدود. وكما 

 من ذلك بكثير. وحسب، بل أكثر  عماًل عسكرياً  يتطمب ال والقضاء عميوداعش تنظيم  اضعافان 
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بذل االزمة الحالية االا بتبني استراتيجية شاممة تتضمن عماًل عسكريًا باإلضافة الى  التغمب عمىال يمكن ف
نسانية ودب  .واألماكن االخرى منطقتنافي  المتأثرةطراف موماسية من قبل جميع االجيود سياسية واقتصادية وا 

يعني االستمرار في عمميات  ىذا التنظيم الن وجودعمى المدى البعيد،  مطمباً  ال يعدفقط  االزمةان احتواء 
، ميما كان ديننا وميما كان عرقنا، ومن دون شك، أينما وىذا يعني اننا جميعًا مستيدفونإبادة "االخرين"، 

 نكون. 

 في العراق.  اوالً  داعشتنظيم ولكن، عاجال وليس اجاًل، يمكننا، ويجب عمينا، مكافحة 

 شكل تيديدًا مباشرًا عمى جانبي الحدود بين العراق وسوريا. يداعش تنظيم  ان نعم،

بالمناطق باالحتفاظ  لوان ُسمح فداعش في العراق. تنظيم يا ضد قولكن، ىناك مكاسب يمكن، ويجب، تحقي
من ان عواقب ذلك ستكون وخيمة فخرى في العراق، امناطق ل توعن استباح فضالً عمييا،  استولىالتي 

 اإلنسانية واالمن الدولي. الناحية 

يممك  التنظيمضد وبما ان التحالف الدولي  داعش عمى اعقابو تنظيم الصمود ورد ، يمكننا ويجب عمينامعاً 
يجب عمينا السيطرة عمى الحدود بين شريكًا في العراق، وال زال يبحث عن مثل ىذا الشريك في سوريا، ف

من عبور الحدود، ويجب عمينا تضييق الخناق عمى شبكات  منع الجياديين. ويجب عمينا والعراق سوريا
 الماليين من الدوالرات شيريًا. جني من مكن تنظيم داعش الذي النفط و وتيريب السالح التمويل 

نقدم الكثير من نبذل كل ما في وسعنا و العراقيون  نحن ،في العراق ساحات المعاركجميع من بغداد الى 
  تضحيات. ال

سياًل. فحتى في أوقات الشداة، ال تستجيب  شعبنا، لم يكن طريق الديمقراطية الذي سمكو 2003فمنذ العام 
العممية الديمقراطية بالسرعة التي يستجيب فييا الطغاة او االرىابيون. ولكن، وفي نياية المطاف، توفر 

أصوات الجميع وعدم شعور أي أحد سماع لضمان  صالفر الحكومة التي تمثل الشعب وسيادة القانون أعظم 
 بالتيميش. 

% من أبناء الشعب، واصمت عممية تشكيل الحكومة 00الحراة التي شارك فييا قرابة  وبعد انتخابات نيسان
 وحسب المواعيد التي حددىا الدستور. الجديدة تقدميا 
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جميع العراقيين سناة وشيعة حكومة وحدة وطنية جديدة لتشمل السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء قد شكل ف
موا رسميا الى التشكيمة اليمين الدستوري وانضمطمع الشير الحالي  . واداى الوزراء االكرادواخرين واكراد

بحد  الوزارية الجديدة. وىذا مؤشر واضح عمى دعم جميع الكتل السياسية لمحكومة الجديدة، وىو انجاز كبير
 . ذاتو

إجراءات اتخذ رئيس الوزراء كما حقيبتي الدفاع والداخمية. يحممون ، ىناك وزراء 2000ألول مرة منذ عام و 
 كبار.القادة الضباط و العديد من ال ، باستبدالالعراقية حاسمة إلعادة ىيكمة األجيزة األمنية

في ظل القيادة  من تحقيق مكاسب ميمة خالل الشيرين الماضيين، د تمكنت القوات األمنية العراقيةقو 
  التحالف الدولي والضربات الجوية التي يشنيا ضد تنظيم داعش. الجديدة ودعم 

 الذي الخطرخفض مستوى من ضمن تمك المكاسب تحرير سد الموصل وفك الحصار عن مدينة امرلي و 
لعمميات العسكرية بين في اوتعزيز التعاون غير المسبوق  يةخطوط الدفاعالواربيل بتقوية  بغداد ييدد كان

في شمال البالد  زماار مدينة وقبل أيام معدودة، تمكناا من تحرير الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكوردية.
  ومنطقة جرف الصخر االستراتيجية في الوسط. 

 تحقيق االنتصار فييا لوحدنا.  نا غير قادرين عمىىذه معركة العراق، ولكن

نحن نؤيد استراتيجية الرئيس أوباما تأييدا كامال، وندرك بان تحقيقيا يتطمب صبر وثبات الشعب العراقي 
 وجميع حمفائنا. 

في ساحة  قطعات قتاليةواسمحوا لي ان أكون واضحًا: الحكومة العراقية ليست بحاجة، وال تطمب تواجد 
 المعركة. 

ولكن العراق بحاجة الى الخبرة االمريكية ومشاركة المعمومات االستخبارية واإلسراع في إيصال األسمحة 
 وسنستمر في دفع ثمنيا. دفعنا والمعدات التي لطالما

التغمب عمى داعش األكبر ىو  عراقيين ولألمريكيين ولجميع حمفائنا في المنطقة والعالم، التحديبالنسبة لم
  الى ظيور المتطرفين واإلرىابيين.   ادتالتي  والظروف

ان التغمب عمى ىذه الصعاب ال يتم بين ليمة وضحاىا، ولكننا نحن العراقيون، وجميع شركائنا في المنطقة 
 تحقيق ذلك.  طال امدلعمل بأقصى ما نستطيع وميما والعالم، بحاجة الى ا
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وجو.  أكمليم عمى اتأوضح بان الحكومة العراقية والشعب العراقي يقومون بواجبمرة أخرى، اسمحوا لي ان 
 ولكن البد ان نكون واقعيين فيما يخص حجم التحديات التي نواجييا وصعوبة الميمة الواجب إنجازىا. 

 . المنصب الجديد التعامل معيا ومنذ توليوجم الصعاب التي كان عمى رئيس الوزراء ولنأخذ بعين االعتبار ح

 اواًل، الصعوبات المالية:

 ىي مكمفة جدًا.و  في حالة حربالعراق 

أسعار النفط في ان النفط، و من  وعائداتعمى المئة ون بمسة وتسعبنسبة خيعتمد العراق عالوة عمى ذلك، 
 تذبذب مستمر. 

من دون مخيمات تأوييم. والحقيقة  مميون نازح 1.8، يوجد في العراق االن أكثر من االنسانيةمن الناحية و 
 تمك في العديد من يالدراسالعام في المدارس، ونتيجة لذلك، فقد تأخر بدء  النازحين يسكنون اغمب ىي ان

 المدارس. 

من اجل التعاون مع الوكاالت الدولية لتوفير الدعم المناسب لمنازحين داخل البالد مستمرة في  حكومتناان 
 واستقرار.  بأمانمناطق سكناىم وبيوتيم  الىمساعدتيم في العودة 

ولحماية مصالح العراقيين والكفاح من اجل حقوق مواطنينا، تقوم حكومتنا بتطبيق سمسمة من التعديالت 
 السياسية واالقتصادية. 

فمن الناحية االقتصادية، ىدفنا ىو تعزيز النمو االقتصادي مع توزيع عادل لمثروات والفرص. حيث تتبع 
الحكومة سياسة الالمركزية في اإلدارة واالقتصاد والتي من شانيا ان تعزز إجراءات مكافحة الفساد. 

تصدير الثروات الطبيعية.  ىقدراتنا عمتطوير رفع سقف اإلنتاج من النفط والغاز و  العمل عمى وسنستمر في
 وستساعد التعديالت المالية واالقتصادية التي تتبعيا الحكومة في التحول الى نظام اقتصاد السوق. 

عمى قطاعات  بشكل خاص تحسين الخدمات العامة مع التركيزعمى كما ستعمل الحكومة من دون كمل 
الحكومة المركزية والحكومات المحمية من تمبية  ينوألىمية تمكالصحة والتعميم والمواصالت وشبكة الكيرباء. 

االحتياجات األساسية لممواطنين، من خدمات الصرف الصحي الى المدارس، سنعمل عمى تطبيق سياسة 
 العائدات التي من شانيا ان تخدم مصمحة جميع العراقيين.  تقاسم
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عمى المستوى المحمي، ستبذل الحكومة جيودىا إليجاد حمول اجتماعية  بشكل أفضل داعشتنظيم ولمحاربة 
فضال عن الحمول العسكرية. وضمن إطار تمك الجيود، فإننا نعمل وبالتعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية 

لفكر الجيود الرامية لمحاربة اان . في المساجديتم تقديميا لمكافحة التطرف  برامجوقادة المجتمع عمى تقديم 
 راف. عرضة لمتمقين واالنحلذين ىم أكثر االشباب شريحة تستيدف المتطرف 

 عمى المستوى الشعبي والعالمي ايضًا. كما ان عمينا التحرك

 لتحسين تمك الظروفالجيود كل يجب بذل لذلك، . ال تختص بحدود دولة معينةاإلرىاب ظيور سباب اان 
 عمى المستوى اإلقميمي والعالمي.

نأخذ تيديد داعش بجداية تكفي لمواجية اننا السؤال األىم عمى مستوى الشرق األوسط برمتو ىو: ىل 
يعزز من فرص التحديات في المنطقة؟ ىل اننا جميعًا عمى استعداد ألخذ ىذا التيديد عمى محمل الجد بما 

    ؟ النجاح

 ي عموم المنطقة: ينبغي اعداد فكر جديد وواضح ومناىض لإلرىاب وتبني ىذا الفكر ف

التحديات التي تواجينا عمى مختمف األصعدة، الدينية واالقتصادية  لمناقشةقد ان األوان لفتح حوار إقميمي و 
 والسياسية واالجتماعية، فضال عن اإلرىاب واالمن. 

ن ااإلرىاب. ومن جميع المذاىب اإلسالمية الوقوف بوجو  ،كل رجال الدين نريد مناواًل وقبل كل شيء، 
 بان وحشية داعش خاطئةجميعًا الى ان نعمن  ونحتاجي. مل وحشل نيجًا، بل ىو عاإلرىاب ال يمث

  .زمانو مكان  كلفي  ومرفوضة

، الحكومة، رجال الدين حاجة الى جمع كل األطراف المعنيةب فإننامستقبمنا،  بشأن ومن اجل التحاور
 ومؤسسات المجتمع المدني.

 األقمياتفيو منزاًل وتنعم  الفقير اماًل ويجد النازحفيو نحن بحاجة لمحديث عن كيفية بناء شرق أوسط يجد 
 االقوياء.  فيو يعدلباألمان و 

ونرحب بكل من يرغب بالمشاركة في . الحوار األطراف المعنية عمى طاولة جمع كلنعم، نحن بحاجة الى 
 ىذه المواجية.
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الصراع. ان مستقبل بالدنا  المشاركة في ىذامن الى الحوار مع بعضنا البعض ليتمكن الجميع نحن بحاجة 
تكون نظرتنا من األطراف المعنية وان  طرف ومنطقتنا وعالمنا كمو عمى المحك، ويجب عمينا ان ال نبعد أي

 أوسع. 

التي  لألرواحعا الى االبد اكراما داعش ونبني بالدنا، سيبقى العراق والواليات المتحدة متنظيم وفيما نقاوم 
ىاب والتطرف وبناء مجتمع ديمقراطي خالل واألموال التي انفقت من قبل كال البمدين في محاربة اإلر  ضحت

 .العقد المنصرم

الى جانبنا، سنتمكن من دحر عدونا المشترك المتمثل باإلرىابيين القادمين مع وقوف المجتمع الدولي معًا، و 
اإلرىاب العالمي ىو عدونا  .جميعاً اليو  نصبومن وراء الحدود وبناء شرق أوسط مستقر وامن، وىو ما 

 دحر ىذا اإلرىاب.  يكون ىدفناالمشترك. ويجب ان 

  

    


