
1 
 

 سعادة السفير لقمان الفيلي 
 مجلس األطلسي 

 واشنطن 
  3122تموز  32

كما اتقدـ بو،  يقوـالذي  كبير. أتقدـ بشكري لممجمس األطمسي عمى العمؿ الرحيبشكرًا بيري عمى حفاوة الت
 ىذا اليوـ لمناقشة التيديد الذي تشكمو داعش عمينا جميعًا.  واحضر بالشكر لجميع الذيف 

 دمياق، اود اف اشكر الشعب األمريكي عمى التضحيات العظيمة التي أكثرقبؿ اف استرسؿ في الحديث 
 في طريؽ الديمقراطية.  مضي قدماواللمساعدة الشعب العراقي في التحرر مف طغياف صداـ حسيف 

العراقي االف بمرحمة صعبة يمر الشعب . صامديف، ولكننا كّنا دومًا صعباً لطالما كاف طريقنا الى الديمقراطية 
اذ اقمؿ مف فداحة الوضع الحالي. استطيع اف . ال لمحدود اً عابر  اً ىابر ا وـنحف نواجو اليو ونقطة تحوؿ خطرة 

 . لو مثيال مف قبؿالمنطقة  لـ تشيدييدد وجوده، اليوـ خطرا  العراؽيواجو 

تقؼ اليوـ  ونأمؿ باف ،ـ الحرب المظممةاالشعب العراقي خالؿ اي لوقوؼ الواليات المتحدة معممتنوف اننا 
ونحف نقارع نفس قوى العنؼ والتطرؼ التي تعاظـ طموحيا اليوـ الى درجات تتعدى الشرؽ األوسط الى معنا 

 العالـ باسره. 

في الوقت الذي نمتقي فيو ىذا الصباح، يتعرض الشعب العراقي الى ىجـو مباشر مف قبؿ تحالؼ جياديو 
ليس "ثورة لمسّنة" ضد "حكومة اف مايجري عمى عكس ما يعتقد البعض منكـ،  لصداـالمواليف و القاعدة 
متطرفي داعش الذيف نذروا أنفسيـ إلقامة مالذات امنة لتأوي اإلرىاب في يقوده ىذا تمرد شامؿ الشيعة". 

 اؽ. قمب منطقة الشرؽ األوسط، لتمتد مف شواطئ البحر المتوسط في سوريا الى محافظة ديالى في العر 

االمر الواضح ومف دوف شؾ: ىو اف داعش تستيدؼ الجميع دوف استثناء، مسمميف كانوا اـ مسيحييف، ائمة 
 لمسّنة اـ شيعة معتدليف يرفضوف مبايعة تعصبيـ وتخمفيـ. 

الناس  مع ظيور "الخميفة" الذي نصب نفسو عمى العراؽ وسوريا، فقد أعمنت داعش باف ىدفيا ىو محاربة
 العالـ. في في المنطقة و في كؿ مكاف، 
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سياسية وجيود  عسكري لقياـ بعمؿال يمكف مواجية االزمة الراىنة ااّل باتباع استراتيجية شاممة تتضمف ا
نسانية   . باألزمةاألطراؼ المتأثريف  مف قبؿ جميعدبموماسية و واقتصادية وا 

اف ويجب عمينا  ،المتحدة وحمفاءىاىي العدو المشترؾ لمشعب العراقي ولمدوؿ المجاورة لو ولمواليات  ،داعش
تطورات خطيرة وجديدة في الشرؽ األوسط، وتتطمب إيجاد سبؿ جديدة لمكافحة الىذه نوحد الجيود لدحرىا. 

 اإلرىاب. 

بنفسيا بذور ىزيمتيا. برغـ ىذا وحتى تزرع مف الناحية العسكرية، ومع قوة داعش التدميرية العشوائية، فإنيا 
يصؿ الى نقطة ال يمكف حتى فريدة مف نوعيا  لتطيير العرقي والتدمير المنظـ لحضارة  ذلؾ الحيف، سيستمر ا

 الرجوع منيا. 

قد باستيالء داعش عمى الموصؿ، فقد دمرت مساجد الشيعة واضرحة السّنة واحتمت كنائس المسيح. ف
ما الدخوؿ في ار أصدرت داعش قبؿ اقؿ مف أسبوع مف اليوـ انذارًا لكؿ المسيحييف، تامرىـ فيو باختيا

 "حد السيؼ".   واجويالجزية، ومف يخرج عف ذلؾ فانو  اإلسالـ او دفع

ر االالؼ مف األقميات األخرى عمى ترؾ منازليـ ااجبتـ باإلضافة الى االقمّية المسيحية في العراؽ، فقد و 
وتعذيب التركماف . وأشار التقرير األخير لمنظمة حقوؽ االنساف الى اف داعش قد قامت بقتؿ وممتمكاتيـ
الصميبييف او الزنادقة  يعامؿ كمامداف واالشورييف، وعاممتيـ الشيعة مف الشبؾ والمسيحييف مف الكو  واليزيدييف

 .او عبدة الشيطاف

فقد استعادت القوات األمنية العراقية معنوياتيا عمى الرغـ مف حدوث نكسات كبيرة عمى الجبية العسكرية، 
يتمكف مف كؿ ا مف يالسيستاني، الذي حث فيعمي اية اهلل العظمى السيد ىا صدر افتوى الجياد التي فضؿ ب

مف الالؼ أ ليااستجاب قد حمؿ السالح عمى االنضماـ الى القوات األمنية العراقية دفاعًا عف الوطف. و 
الدينية  ولـ يحدث اف أصدر أحد المراجع ،العراقييف، صغارًا وكبارًا، سّنة وشيعة، وانضموا لمقتاؿ ضد داعش

 مثؿ ىذه الفتوى منذ أوائؿ عشرينات القرف الماضي. 

وحدة  مثؿيفيو  لؾذ مواضيع تتعمؽ بالحكومة، ولكنو حيف يفعؿيتحدث السيد السيستاني عف  فمف النادر اف
 وطنية تعزز مف الديمقراطية وسيادة القانوف. 
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داء عمى ضريح االماـ العسكري في لوحدة بيف السّنة والشيعة بعد حادثة االعتالسيد السيستاني ا عادكما 
 .6002سامراء عاـ 

التوتر مف حدة وفي ظؿ ىذه األوقات الحرجة، يعمؿ السيد السيستاني اليـو مع زعماء الديف االخريف لتخفيؼ 
الطائفي وتقوية االواصر بيف السّنة والشيعة والعرب واالكراد والتركماف. ىذه ىي حقا األوقات التي ينبغي اف 

 عبدوف بطريقة مختمفة، بؿ اف اعدائيـ ىـ مف يياجموننا جميعًا. تيا العراقيوف باف أعدائيـ ليسوا مف ييتذكر في

والف داعش تستيدؼ جميع العراقييف ومعتقداتيـ وثقافتيـ ووجودىـ شيعة كانوا او سنة او اكراد او مف أي 
 ىؤالء المتطرفيف المتعصبيف.  مكوف اخر مف مكونات شعبنا، فإننا نسعى الى توحيد جميع العراقييف ضد

الطغاة او اإلرىابييف، ولكف في  تواكب الخطر الذي يشكموالالعممية الديمقراطية فاف وحتى في أوقات االزمة، 
واف ال  لمجميع صوت يسمعوسيادة القانوف أفضؿ الفرص لضماف اف التمثيمية لحكومة ا وفرتنياية المطاؼ، 

 يشعر أحد بالتيميش.  

% مف 20مف  أكثرانتخابات نيساف الحرة والتي شارؾ فييا اعقبت وال تزاؿ عممية تشكيؿ الحكومة، التي 
 الدستوري وينبغي اف ال يتـ تقويضيا.  اإلطارماـ ضمف االمستمرة بالتقدـ الى  الناخبيف،

السياسييف قادروف عمى باف قادة العراؽ اظير أىمية بالغة و  يفقد كاف انتخاب رئيس البرلماف ونائبيو حدثًا ذ
 . حرجةترؾ الخالفات وراءىـ سعيًا لوحدة البالد خالؿ األوقات ال

الذي و تموز، بانتخاب الرئيس الجديد،  62الموافؽ ويتوقع اف يقوـ مجمس النّواب العراقي يوـ األربعاء، 
  .مف القومية الكرديةعمى االرجح سيكوف 

، فقد ألذّكركـلفترة التي ينص عمييا الدستور. فقط ىناؾ احتماؿ كبير اف يتـ تشكيؿ حكومة جديدة ضمف او 
 . فقط أسابيع 2: ىذه المرة نحف نتكمـ عف فترة أشير 9الى  2 لسابؽ مفااستغرقت ىذه العممية في 

نسانيةبؿ خمؽ ازمة امنية وحسب، بالعنؼ يتسبب لـ   . ايضاً  أدى الى خمؽ أزمات سياسية وا 

 أنفسيـوجدوا اولئؾ الذيف العراقيوف التخفيؼ مف معاناة  ؿو اوالفوضى، يحوبينما تعمو امجاد داعش بالقتؿ 
 . في خط المواجية مع االرىابييف ولـ يكف ليـ ذنب في ذلؾ
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النزوح وترؾ منازليـ في عمى  ،منذ بداية االزمة الشير الماضيالؼ شخص،  250ما يقرب مف  فقد اجبر 
  .مميوف عراقي 2.6 شتى مف العراؽ بػويقدر عدد النازحيف في انحاء  ذاالموصؿ. 

 أسرعفقد استخدموا العنؼ لتخريب واحد مف  ،مف الناحية االقتصادية، يدرؾ المتطرفوف تمامًا ما يفعموف
واف  ،ويدرؾ االرىابيوف أيضا باف توفر الفرص االقتصادية سيمنع عنيـ الدعـ ،االقتصادات نموا في العالـ

وفي  ،بيف أوساط الشباب، يوفر ليـ خزينا كبيرا مف المجنديف المحتمميف البطالة وفقداف االمؿ، خصوصاً 
المحتممة  تبعاتالاحة الصراع الحالي الى المحافظات الجنوبية، فاف توسيع سحاؿ اف نجحت داعش في 

 ابعاد كارثية.  اتذلؾ عمى أسواؽ النفط الدولية ستكوف ذ جّراء

. وكنا نتوقع اف نرتقي الى مرتبة 6005% منذ عاـ 50الزمة بنسبة قبؿ ىذه اانتاجنا النفطي قد ارتفع معدؿ ل
استقرار أسواؽ النفط عمى في الحفاظ  عامؿ ميـوىو  6020لمطاقة في العالـ بحموؿ عاـ ثاني مصدر 

 اضافيواف ىذا يمنح المجتمع الدولي مبررا ا ،إيرافالعالمية بالرغـ مف العقوبات االقتصادية المفروضة عمى 
 في دحر داعش والمحافظة عمى استقرار العراؽ. ممشاركة ل

ولكف ال تتوىموا: ال يمثؿ الصراع الجاري في العراؽ حاليًا تيديدًا لمعراؽ وحسب. ذلؾ اف داعش، وما يمثمو 
 اإلرىاب العالمي، يشكؿ تيديدًا عمى كؿ المنطقة والعالـ كمو مف دوف شؾ. 

بقرار الرئيس أوباما  مع ترحيبناب الكفة ضد اإلرىاب العالمي. في قمتكمف مصمحة الواليات المتحدة اف 
، واتحدث ىنا كصديؽ ومؤيد ولكفمستشاريف في مكافحة اإلرىاب الى العراؽ لدعـ قواتنا المسّمحة.  بإرساؿ

النظر فييا في ىذه األوقات الصعبة اف ىناؾ المزيد مف الخيارات التي ينبغي لي لمواليات المتحدة، يبدوا 
 حرجة: وال

األمريكي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب ليشمؿ توجيو ضربات جوية  -ينبغي اف يتـ توسيع التنسيؽ العراقي :أوال
 .مف سورياالقادميف مف شانيا اف تحمي حدود العراؽ مف تدفؽ المزيد مف اإلرىابييف 

امداداتيـ في المناطؽ البعيدة ينبغي اف يتـ توفير دعـ جوي يستيدؼ معسكرات اإلرىابييف وقوافؿ  :ثانيا
 .والنائية

ولكي نتمكف مف تنفيذ عمميات فعالة لمكافحة اإلرىاب في حواضر المدف التي استولى عمييا ارىابيو  :ثالثاً 
 بحاجة الى دقة الضربات الجوية االمريكية.  فإنناداعش، 
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منا قو  معًا سابقاً فقد عممنا  ،او العراؽجديدة عمى الواليات المتحدة بالليست الييا اف الجيود التي اشرت توًا 
 القاعدة في العراؽ. تنظيـ ىزيمة استيدفت بتنفيذ استراتيجية مشابو 

 لتكوف شريكًا في تنفيذ ىذه االستراتيجية.  في ىذه األياـ العصيبة الواليات المتحدةلقد اختار العراؽ 

 التي لـ نعقد مثميا مع أي بمد اخر. و  ،االستراتيجياتفاقية اإلطار تنظميا  لبمديفاتربط اف العالقة التي 

 مميارات دوالر في شراء التجييزات العسكرية الضرورية مف الواليات المتحدة 20مف  أكثرولقد انفقت حكومتنا 
 في نفس المجاؿ. واذكر ىنا باف ىذه األمواؿ عراقية خالصة.  أكثرمميارات  إنفاؽونعتـز 

اإلدارة  استجابةىناؾ البعض ممف يشؾ في في العراؽ،  الواليات المتحدةنوايا حوؿ غموض ىناؾ بيد اف 
وتستخدـ احتماؿ  ،محدوداالمريكية منا اف نصدؽ باف الدعـ الذي توفره لنا  اإلدارةتريد  الزمة.لاالمريكية 

  القياـ بإصالحات سياسية في بغداد. عمى متشجيع لتقديـ الدعـ الجوي والدعـ العسكري 

ؾ باف كمف يش ىناؾكما اف  ،، ال بد لي مف اف أقوؿ لكـ: ال يصدؽ جميع مف في بغداد ذلؾىذاومع 
وباف نوايا واشنطف ىي وضع شروط ، دعـ محدود ستراتيجية تقديـ بوعي حقيقيو  الواليات المتحدة تتبع

  كف مف تحقيقيا. لضماف اف ال نتم بتمؾ الشروطومف ثـ التالعب  مسبقة يحتمؿ اف ال نتمكف مف تحقيقيا

 جدًا بعالقة الواليات المتحدة مع العراؽ وشعبو.  ةضرّ مىذه الشكوؾ اف 

ذا لمعمؿ  لدييـ حافز كاؼلـ يعتقد العراقيوف باف ىناؾ مساعدات أمريكية حقيقة قادمة، فمف يتولد  وا 
 . عمييا بالتعديالت السياسية التي تحث الواليات المتحدة

ستقدـ الى الحكومة المنتخبة ديمقراطيّا في يا الى تفنيد تمؾ الشكوؾ بتوضيح حقيقة اناإلدارة االمريكية بحاجة 
القادرة عمى قمب و  ،تغييرعوامؿ  اسميياالعراؽ الدعـ الجوي واالحتياجات العسكرية الضرورية األخرى، والتي 

 شكيؿ الحكومة الجديدة. قادة العراؽ السياسييف تقدما كبيرًا في عممية ت أحرزفي حاؿ ىذا الكفة ضد داعش، 

الواليات المتحدة بحاجة الى فمف أي وقت مضى،  أكثراالف ىي ميمة و  ،الشفافية ضروريةفاف ، وباختصار
اإلشارات ستؤدي الى خمؽ فراغ سيمأله  ذلؾ اف تمؾ ،اف تحذر مف ارساؿ مؤشرات متضاربة حوؿ نواياىا

  اخروف. 
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حدوث تداعيات إقميمية. لقد تـ امكانية مع  العراؽييدد سالمة ىو و  ،سريعالوضع عمى الساحة يتطور بشكؿ 
لكف امتداد الصراع مف العراؽ الى الدوؿ  ،اإلقميمية المتداد الصراع مف سوريا التأثيراتالحديث كثيرًا عف 

عًا المجاورة لو في األردف والسعودية وأماكف أخرى سينتج عنو تداعيات ال يحتمؿ التفكير بيا. فمنتعامؿ جمي
مف اف يفوت األواف، بمساعدة الواليات المتحدة وحمفائيا، يمكف التعاطي مع افضؿ داعش االف خطر مع 

 داعش ودمارىا وفوضتيا. 

 أكثرتأخير الدعـ  واف ،وال في صالح جيراننا وال في صالح الواليات المتحدة ليس في صالحنا االف الوقت
سيخدـ مصالحنا  يداىمنا يالذ ولكف االجراء الحاسـ ضد الخطر المشترؾ ،يصب في مصمحة اإلرىابييف فقط

يناضؿ مف اجؿ بناء ديمقراطية شاممة بعد عقود الطغياف المشتركة في الوصوؿ الى عراؽ مستقر وامف، 
 والشقاؽ. 

األمواؿ التي تـ انفاقيا االبد بسبب يبقى العراؽ والواليات المتحدة مرتبطيف مع بعضيما البعض الى س
  .عمى مدى العقد الماضي في القتاؿ ضد اإلرىاب والتطرؼضحت واالرواح التي 

االستمرار  االف باتجاه الحؿ المنشود، نأمؿ مف حمفائنا األمريكييففي العراؽ وفيما تسير العممية الديمقراطية 
  تي نحتاج الييا.ال الياّمةتوفير حزمة المساعدات لالمضي قدمًا  في

ىو ىدفنا  مف ومستقر،آقادروف عمى دحر اإلرىاب العالمي، وىو عدونا المشترؾ، وبناء عراؽ  فإننا، معاً 
 المشترؾ. 

 شكرًا لمواليات المتحدة لكؿ ما حققناه سويًة ولكؿ ما يمكننا تحقيقو معًا. 

بشكؿ حاسـ في ىذه المحظة الحرجة، فسيقرأ أوالدنا واحفادنا الحقًا وعمى مدى سنوات و  احسّنا التصرؼإف 
عف الطغياف واإلرىاب في كتب التاريخ، وعف السالـ والرفاىية في صحفيـ اليومية. ىذا ىو ىدفنا، وانا عمى 

 يقيف بانو ىدفكـ ايضًا. 

      الفرصة. اسمحوا لي اف اشكر المجمس األطمسي مرة أخرى عمى اتاحة ىذه 


