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في البداية اود ان اشكر السيد اريك واكين عمى الحفاوة.
واشكركم جميعاً لحضوركم معنا ىذا اليوم.
كما اود ان اشكر جامعة "ستانفورد ومعيد "ىوفر" عمى الجيود القيمة التي ُبذلت لجمع وحفظ ىذا األرشيف
المتكامل ،الذي يوثق ممارسات حزب البعث في العراق .كما اود ان اشكر مؤسسة الذاكرة العراقية ( The
 )Iraqi Memory Foundationالتي عممت من دون كمل ولسنوات طويمة لتحفظ ىذه الوثائق التي وجدت

طريقيا في النياية الى معيد "ىوفر".

حية،ىي حجم الذاكرة التي تبين كيف تمكن
أحد عشر مميون صفحة الكترونية و 801فمم وثائقي وشيادات ّ
دكتاتور من االستبداد وترويع امة عظيمة ليا عمق تاريخي وحضارة تمتد ألالف السنين.
لقد تعممنا من كل ما سمعناه اليوم ،ومن كل ما ضمت سجالت حزب البعث في معيد "ىوفر" وفي أي مكان
اخر ،ان ال نسمح لرجل واحد ،او دين واحد ،لو نظام مستبد واحد ،من احكام السيطرة الكاممة عمى البالد.
لقد اطمعت عمى الكثير مما تم كتابتو والتحدث بو والتي تمثل احداثا مر بيا العراق اثناء فترة دكتاتورية صدام
وما بعدىا واثرىا عمى واقع االنقسامات الدينية والعرقية واالقميمية في مجتمعنا.
لكن ،وكما تبين ىذه الوثائق ،فقد مارس النظام البعثي االضطياد بحق جميع شرائح الشعب العراقي دون
تمييز عرقي او طائفي او ديني .ان اشد االنقسامات التي تمر بيا البالد ىي ما يحدث بين األغمبية العظمى

التي ترغب في العيش بسالم مع الجوار واألقمية الصغيرة التي تسعى وراء السمطة عن طريق العنف
والتطرف.

يصعب عمى من لم يعاني من وطأة النظام الدكتاتوري تصور إصرار النظام عمى ممارسة القسوة واإلرىاب

بحق شعب بأكممو ،ليذا يجب حفظ ىذه الوثائق ليس فقط لتكون شاىداً عمى الشر والظمم الذي أصاب

تحذير لمناس في كل مكان.
العراقيين ،وانما
اً
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سيحتاج العراقيون الى فترة من الزمن الستيعاب ماضييم .وفيما تستمر معاناة كل العراقيين من تركة النظام

البعثي السابق ،فمن الضروري ان ندرك بان جميع طوائف الشعب العراقي كانت ضحية لذلك النظام بطريقة
او بأخرى.
لقد استغل النظام السابق ذاكرة امتنا لتبرير معاممتو البربرية مع أبناء شعبو.
وحتى يومنا ىذا ،يرفض من بقي من اتباع نظام صدام االعتراف بالجرائم التي ارتكبوىا في حق أبناء

اخر بضرورة حفظ ىذه
شعبيم .وىو ما عمق من جراح ضحاياىم التي لم تمتئم لحد االن .ويعطي ىذا سببا اً

شعور بنياية تمك الفترة .وال اقصد بقول النياية ان نركن تجاربنا األخيرة عمى رف
الوثائق التي توفر نوعاً ما
اً

التاريخ ،بل ان نتمكن من إيجاد الطريقة المثمى لنضمان عدم السماح لتركة صدام في ان تعرقل طريقنا نحو
التقدم.

ينبغي عمينا نحن العراقيون ،وعمى جميع أصدقائنا وحمفائنا ىنا في الواليات المتحدة وفي كل العالم ،ان
نستفيد من ىذه الدروس لممضي نحو االمام في بناء ديمقراطية سالم وازدىار بدال من الدكتاتورية المنيارة.

لقد دار الجدال طويالً ،ىنا في الواليات المتحدة ،حول ما إذا كان العراق يستحق كل التضحيات التي قدمتيا

الواليات المتحدة من األرواح واألموال.

بالرغم من كل المصاعب وويالت العقد الماضي ،تتفق األغمبية الساحقة من العراقيين عمى اننا اليوم نعيش
حياة أفضل من تمك التي كنا نعيشيا في ظل دكتاتورية صدام حسين الوحشية.
الزال العراقيون ممتنون لمدور الذي لعبتو الواليات المتحدة والتضحيات التي تكبدتيا قواتيا المسمحة والمدنيون
وعوائميم من الذين ساىموا في التخمص من حكم صدام حسين .تمك الدروس تبدو ضئيمة امام التضحيات

التي قدميا أبناء الشعب العراقي .لقد امتزجت دماءنا مع بعضيا البعض عمى ارض العراق.
ان لدى الغالبية العظمى من العراقيين الذين خرجوا من ىذه المحنة اصرار عمى ان تساىم ىذه التضحيات
في بناء مستقبل لبالدنا يسوده الحرية واالزدىار.
ان ىذه الوثائق وىذا المؤتمر يؤكدان حقيقة ان مسيرة العراقيين من عيد الدكتاتورية الى الديمقراطية صعبة
جداً .ان احراز التقدم بعد قرابة نصف قرن من الدكتاتورية وثالثة حروب باالضافة الى العزلة الدولية
والصراعات الطائفية لم يكن ام ار ىيناً .اال اننا ماضون في مسيرة التقدم نحو االمام.

بعد مضي أكثر من شير ،وفي  00نيسان ،توجو  %00من الناخبين العراقيين لالدالء باصواتيم في

االنتخابات التشريعية العراقية.
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ومع ان االنتخابات لوحدىا التكفي لمعالجة المشاكل ،اال انو الينبغي التقميل من اىميتيا في احراز التغيير
وتحديد مسار البالد.

لقد اختار العراقيون ممثمييم من بين  0000مرشح عن أكثر من  800كيان سياسي لشغل  021مقعداً في

البرلمان.

وقد كان ىناك أكثر من  1000مركز انتخابي في العراق .كما تمكن العراقيون في الخارج من التصويت في
 80دولة .وتوزعت المراكز االنتخابية ،ىنا في الواليات المتحدة ،في عدة واليات ومنيا كاليفورنيا وايمينوي
وميشيغان وتكساس واريزونا وفرجينيا وتنيسي.

ينبغي عمينا اليوم ،ونحن نتذكر االستبداد في الماضي ،ان ندرك بان ىذه االنتخابات تشكل عالمة بارزة في

مسيرة العراق نحو الديمقراطية.

لقد تم تييئة العممية االنتخابية لتشجع تشكيل حكومة شاممة .نسعى الى معالجة ما دمرتو الصراعات الدينية
واإلقميمية والعرقية التي يحرص المتطرفون عمى تأجيجيا عن طريق العنف والتطرف .بعد سنين طويمة من

حكم الرجل الواحد والحزب الواحد تعممنا دروساً بميغة في ان ال نسمح لشريحة واحدة من المجتمع ان تسيطر
عمى باقي شرائح مجتمعنا المختمفة.

وبينما يستمر التفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة ،فان كل صوت تم االدالء بو يعد صوت مدوي بوجو
التطرف والعنف.
وبينما نسير نحو االمام ،ينبغي ان نضع نصب اعيننا األحداث المروعة التي ارتكبيا الطغاة في الماضي.
لقد حان الوقت الن يظير العراقيون واالصدقاء في كل مكان تصميميم بعدم السماح لمطغيان بالعودة الى
بمدنا الحبيب مرة أخرى وان نعتبر من الماضي .ان الوقت قد حان لنمضي جميعا الى االمام.
سويةً نبني العراق ليكون لكل شخص فيو صوت مسموع ،كما نختار مستقبمنا بأنفسنا عن طريق صناديق
االقتراع ال طمقات الرصاص ،حيث يتابع فيو أوالدنا واحفادنا اخبار الديمقراطية واالزدىار في الصحف

اليومية اما الطغيان واالرىاب ففي كتب التاريخ فقط.

شك اًر لكم جميعاً لكل ما تقومون بو لضمان ان ال يتم نسيان او إعادة الماضي ،وان يكون مستقبمنا جدي اًر
بكفاحنا وتضحياتنا.

ويسرني االن ان استقبل أسالتكم.
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