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 )2004مایو، / أیار24نص خطابه في آلية الحرب التابعة للجيش األميرآي، (
 

 
 

ار 24واشنطن،   ایو  / أی ة في       –م ة والحری رئيس بوش خمس خطوات إلحالل الدیمقراطي دد ال  ح
ة للع    يادة الكامل ل الس ا نق راق، أوله ي  الع ران30راقيين ف ن   / حزی ز األم ل، وتعزی و المقب یوني

ة        دولي لعملي دعم ال ن ال د م ى مزی عي إل ة، والس ة التحتي اء البني ادة بن لة إع تقرار، ومواص واالس
 .االنتقال في العراق، وأخيرا االنتخابات الحرة في تلك الدولة الختيار حكومة منتخبة وتمثيلية فيها

رئيس       اه ال اب ألق ي خط ك ف اء ذل يش        ج ة للج رب التابع ة الح ي آلي س ف ل أم وش لي  ب
الم بشأن                 راقيين والع األميرآي، وهو الخطاب األول من عدة خطب سيوجهها إلى األميرآيين والع

 .عملية انتقال السلطة في العراق وتحویله إلى النظام الدیمقراطي
 

 :وفي ما یلي نص خطاب الرئيس
 )بدایة النص(

ا        . یشرفني أن أزور آلّية الجيش الحربية     .  لخيرشكرا ومساء ا  . شكرا لكم جميعا   ى هن د جاءت ال لق
ذا المساء لكي أتحدث            . أجيال من الضباط لدراسة استراتيجيات الحروب وتاریخها       ا أحضر ه وان

دنا في العراق والخطوات                 ا بل ي یّتبعه رآيين والشعب العراقي عن اإلستراتيجية الت إلى آل األمي
 . أهدافناالمحددة التي نخطوها لتحقيق

ان أفعال أعدائنا على مدى األسابيع القليلة الماضية آانت أفعاال وحشية ومدبرة عن سابق            
ر   ى العب وي عل رار وتنط ي      . إص واطن العراق اة الم ة حي يارة ملغوم ذت س ف أخ اهدنا آي د ش فق

م           61عزالدین سليم،    ة    ). العراقي ( عاما، الذي آان یشغل منصب رئيس مجلس الحك ذه الجریم وه
ال شخص                             تظ ك اغتي و اقتضى ذل ي، حتى ل ذاتي العراق م ال ع الحك ى من ة إل ا عدونا الهادف هر نوای

 .وطني عراقي ومسلم تقي طوال عمره
 .لقد اغتيل السيد سليم من قبل إرهابيين یسعون إلعادة االستبداد ووفاة الدیمقراطية 
ين   وهذا العرض . وشاهدنا ایضا صور الشاب األميرآي وهو یواجه قطع رأسه      دنيء یب  ال

دفع        . االزدراء لجميع أعراف الحرب ویتجاوز آل حدود السلوك المتحّضر         م ی ا ل وهو یكشف تزمت
 .اليه أي عمل من جانبنا ولن یتم التساهل حياله بفعل أي تنازل من طرفنا آذلك

دعو                       ان أحد عناصر تنظيم القاعدة الم و  (اننا نشتبه بأن الرجل الذي آان یستل سكينا آ أب
ة في                 .  الزرقاوي )مصعب ة المرآزی ات اآلن الجبه وهو وغيره من إرهابيين یعلمون ان العراق ب

 .الحرب على اإلرهاب، وعلينا نحن أیضا أن ندرك ذلك
ة               . ان عودة الطغيان الى العراق سيكون نصرا غير مسبوق لإلرهاب ومصدرا لبهجة القتل

د من                ى المزی ر جسارة وسيؤدي ال ابيين أآث ل     وهو سيجعل اإلره رؤوس وقت رات وقطع ال  التفجي
 .األبریاء حول العالم

حب            ات وسيس دة عملي ن قاع ابيين م يحرم اإلره ه س م نفس ر ویحك راق ح روز ع ان ب
 .المصداقية من تحت عقيدتهم الضيقة وسيعطي زخما لإلصالحيين في جميع انحاء المنطقة

ه ونصرا ألمن أمي                   الم    وستكون هذه ضربة حاسمة ضد اإلرهاب في صميم قوت ا والع رآ
 .المتمدن

رة اقتضت تصميما               . إن عملنا في العراق آان شاقا       ا ظروف حرب متغي فقد واجه تحالفن
 .وتضحية وقدرة على التأقلم



ر مقصود                  ر غي ا اث ان له ع الماضي آ . ان اإلطاحة السریعة بنظام صدام حسين في الربي
ع بعض                  ة، خل يهم في ارض المعرآ وا او یقبض عل ابعين     فبدال من أن یقتل ة الت من الحراس النخب
 .لصدام حسين بزاتهم العسكریة واندمجوا في أوساط السكان المدنيين

ليح       ادت تس ها، واع يم نفس ه تنظ ي ومخابرات ام صدام القمع ن نظ ادت عناصر م د أع وق
ة متطورة         ابيين أجانب           .  نفسها وتبنت تكتيكات إرهابي وفي  .  وأقامت روابط مع محاربين وإره

 .ول المتطرفون بث الفوضى واالستيالء على السلطة في بعض المحافظاتبعض المدن حا
دفا      اطرون ه م یتش اربة، اال انه ات متض راد طموح ات واألف ذه الجماع دى ه م .  إن ل فه

ل ان                    ال وقب م ذاتي فع ل وصول حك راقيين قب ا، والع یأملون في أن ینفد صبر األميرآيين، وتحالفن
 .دفاع عن حریتهمتصبح لدى العراقيين القدرة على ال

راق اآلن لحظة حرجة  ه .  ویواجه الع م نفسه بنفس ي من حك راب الشعب العراق ع اقت فم
 .یرجح ان یصبح اإلرهبيون انشط وان یبدون قدرا أآبر من الوحشية

ا   .  إن أمامنا أیاما عصيبة والطریق الى األمام قد تبدو احيانا محفوفة بالفوضى    لكن تحالفن
 .ولن توقف ایة قوة للعدو تقدم العراق. رآزة وال تلينتحالف فّذ وجهودنا م

ل                دینا    . ان المساعدة في انشاء دیمقراطية بعد عقود من الدآتاتوریة هو مشروع هائ لكن ل
 .فمتى یخّير شعب في ذلك فانه یفضل العيش في حریة عوضا عن العيش في خوف. تفوقا آبيرا

م ال یشيدون      ) بالقتلى والجرحى (ات  ان اعداءنا في العراق یمتازون بملء المستشفي        اال انه
ا   ام الرجال                .  أیا منه نهم یعجزون عن اله ل واالنتحار لك ى القت انهم ان یحرضوا رجاال عل وبامك

م    دم بالده ى تق اء عل ل والبن ن األم اة م يش حي ى ع ف   .  عل ى العن ابيين  یقتصر عل أثير اإلره فت
 .وبرنامج عملهم هو الموت

 نقيض برنامجهم، فهم الحریة، واالستقالل، واألمن، والرخاء اما برنامج عملنا، وعلى 
 .للشعب العراقي

ا                     وبازالتنا مصدرا من مصادر العنف اإلرهابي وعدم االستقرار في الشرق األوسط فانن
 .نجعل بالدنا بالذات تتمتع بأمن أآثر

رى الشعب العراقي                  مسؤوال   إن لتحالفنا هدفا واضحا، ومفهوما من قبل الجميع وهو ان ن
 .عن العراق ألول مرة خالل أجيال

ل معاضدة صدیق         دو ب ة حرة   —ومهمة أميرآا في العراق ليست الحاق الهزیمة بع حكوم
 .وممثلة للشعب تخدم شعبها وتحارب نيابة عنه

 .وآلما آان تحقيق ذلك الهدف أسرع، آلما آان أجل انتهاء مهمتنا أقرب 
ا لمساعدة             ة     إن هناك خمس خطوات في خطتن ة والحری ى تحقيق الدیمقراطي .  العراق عل

ادة        فنحن سنسلم السلطة الى حكومة عراقية ذات سيادة؛ وسنساعد في ارساء األمن؛ وسنواصل اع
ة      ات وطني و انتخاب نتجه نح دولي؛ وس دعم ال ن ال د م جع المزی راق؛ وسنش ة للع ة التحتي اء البني بن

 .ب العراقيستدفع الى المقدمة بزعماء جدد  مفوضين من قبل الشع
ى       ل ال يادة بالكام ا الس لم تحالفن ا سيس ادم حينم هر الق ي الش تتم ف وات س ك الخط ى تل واول

 .حكومة مؤلفة من مواطنين عراقيين تمهد الطریق النتخابات وطنية
وم   ران30وی تبدل     / حزی ن تس ود ول ن الوج ة ع تالف المؤقت لطة االئ تتوقف س و س .  یوني

 .يون شؤونهم الخاصةوسينتهي االحتالل وسيتولى العراق
ى         ) العتيد(آما ان السفير األميرآي       لدى العراق جون نيغروبونتي سيقدم أوراق اعتماده ال

ة أخرى                     فارة أميرآي ة س ا أی الرئيس العراقي الجدید، وستكون لسفارتنا في بغداد نفس الغرض آم
 .وهي ضمان قيام عالقات طيبة مع دولة ذات سيادة

ة،           وستواصل أميرآا وبلدان أ     ة العراقي خرى تقدیم خبراء فنيين لمساعدة وزارات  الحكوم
 .اال أن هذه الوزارات ستكون مسؤولة تجاه رئيس الوزراء العراقي الجدید



ویعكف مبعوث األمم المتحدة، األخضر االبراهيمي، على التشاور مع طائفة عریضة من          
ة  ة المؤقت ذه الحكوم كيلة ه ر تش راقيين لتقری وي المب.  الع ماء وزراء  وین وث الخاص طرح أس ع

 .الحكومة المؤقتة خالل االسبوع الحالي
ى        رف عل ه سيش وزراء، فإن يس لل رئيس ورئ ائبين لل رئيس ون ار ال ى اختي افة إل وباالض
ار  ة26اختي رؤس وزارات الحكوم را لت دفاع— وزی دل وال ى الع ن وزارة الصحة ال يقدم .  م وس

دة مجلس وطني س            ة الجدی ك في             المشورة لهذه الحكوم بالد، وذل وع ال ون تن ون یمثل يختاره عراقي
  .یوليو/تموز

 .وستمارس هذه الحكومة المؤقتة سيادة آاملة حتى اجراء انتخابات قومية 
ة                   تالف المؤقت ى سلطة االئ د اوعزت ال وأميرآا تدعم بالكامل جهود السيد االبراهيمي ولق

 .بمساعدته بكل طریقة ممكنة
م         يادة، ت راقيين           وتحضيرا لنقل الس ى الع ة إل ر من وظائف الحكوم ل الكثي  12اذ باتت  . نق

 .وزارة تعمل في ظل السيطرة المباشرة للعراقيين
ة             ال، خرجت وزارة التربي دة في العراق   (على سبيل المث ة وهي     ) الجدی من عمل الدعای

در        .  معنية اآلن بتعليم اطفال العراق     ر   وتحت اشراف عالء الدین العلوان، قامت الوزارة بت یب أآث
 . ألف مدرس ومشرف في مدارس العراق الجدید30من 

ا اذا                       ذاتي، او م م ال ون جاهزین للحك ان العراقي وطوال هذه الفترة شكك البعض فيما اذا آ
 .آانوا یریدونه، وطوال هذه الفترة قدم الشعب العراقي ردوده

م، ای                  تقبل بالده ون لمناقشة مس ا العراقي ة   ففي األماآن التي التقى فيه ة التمثيلي دوا الحكوم
 .وهم یمارسون الحكم الممثل للشعب

وح       . وقد انتخبت مدن وبلدات آثيرة في العراق مجالس بلدیة وبلدیات           دأ یل ووراء العنف ب
 .مجتمع مدني

 .یونيو النتقال السيادة هو التزام أساسي الستراتيجيتنا/ حزیران30ان تاریخ  
ا نحن           فالعراقيون شعب فخور یمقت السيطرة األ       ا نمقته ا آم لكن  . جنبية على شؤونه تمام

 .بعد عقود في ظل طاغية، فان العراقيين یترددون في الثقة بالسلطة
دینا         30/6یوم  ) بانتقال السيادة (وبمحافظته على وعده       فان التحالف سيبين ان ال مصلحة ل

 .حكومتهم بالذاتوالسيادة الكاملة ستعطي العراقيين مصلحة مباشرة في انجاح , في االحتالل
ون          انهم ال یعمل را ف ون جس ة او یرمم يدون مدرس ا یش ه حينم يدرآون ان ون س والعراقي

 .لحساب سلطة االئتالف المؤقتة بل لحسابهم
انهم یحاربون من              وحينما یقومون بحراسة شوارع بغداد او ینازلون ميليشيات رادیكالية ف

 .اجل بالدهم بالذات
تتباب االستقرار           اما الخطوة الثانية من خطة       الدیمقراطية في العراق فهي المساعدة في اس

 .واألمن اللذین تقتضيهما الدیمقراطية
ة،     : فلقوات التحالف والشعب العراقي األعداء ذاتهم       اإلرهابيون، والميليشيات غير القانوني

 .واتباع صدام الذین یقفون عائقا بين الشعب العراقي ومستقبله آبلد حر
 . آحلفاء سندافع عن العراق وسنهزم هؤالء األعداءونحن بعملنا 
 .وستوفر أميرآا القوات وما یلزم من دعم لتحقيق هذه األهداف 
ا في   115وآان قادتنا العسكریون قد قدروا أن عدد قوات ما دون         الف جندي سيكون آافي

ن الحرب ة م ذه المرحل ذه ا . ه ى ه نحافظ عل ا س رة فانن ال العنف األخي ي ضوء أعم توى وف لمس
 . الف جندي طول ما تقتضيه الضرورة138الراهن من 

ة                     ة الثاني اة الخفيف ة المش ى وآتيب  –وقد اقتضى ذلك تمدید فترة خدمة الفرقة المدرعة األول
ود  رر ان یع ن المق ان م ان20اذ آ ي نيس راق ف دي من الع ل/ الف جن م . أبری در عمله ا تق ان امتن

 . انهم سيتوجهون عائدین الى الوطن في وقت قریبالشاق وتضحياتهم وبامكانهم ان یعلموا



ذي         وات ال دد الق يم ع ى تقي راق عل ي الع ادة ف ن الق ره م د وغي ي زی رال اب ف الجن ویعك
 .واذا احتاجوا لمزید من القوات فاني سأرسلهم الى هناك. یحتاجونه النجاز مهمتهم

 .إن مهمة قواتنا في العراق شاقة ومحفوفة باألخطار 
 .دي مهارات استثنائية وبسالةوقواتنا تب 
 .وإنني أشكرها على تضحياتها ومهماتها 
ال                 في مدینة الفلوجة، قام انصار صدام ومقاتلون أجانب بأعمال عنف آثيرة من بينها اغتي

رآيين    ك                      . اربعة متعاقدین أمي ة في تل وة ماحق ارینز استخدام ق وات الجيش والم ان ق ان بإمك د آ لق
 . المدینة

رروا ان           اال ان قادتن    ا العسكریين تشاوروا مع مجلس الحكم العراقي ومسؤولين محليين وق
 .ضربات ثقيلة ضد العدو من شأنها ان تستعدي السكان المحليين وان تزید من الدعم للمتمردین

د  .  اذ اننا بصدد جعل األمن مسؤولية مشترآة في الفلوجة              . وهكذا، اتبعنا نهجا مختلفا     فق
ات             عمل قواد التحالف مع      زعماء محليين النشاء قوة أمنية عراقية بالكامل تقوم حاليا بتسيير دوری

 .حراسة في المدینة
ام        دادتنا والقي رق ام ى ط دو عل ات الع ل هجم ارینز تعطي راد الم ا واف وسيواصل جنودن

رد                     ى أي ف ل او القبض عل ل والمالذات، وقت دمير معامل القناب راقيين لت بدوریات مشترآة مع الع
 . العدومن أفراد
ا                ونحن  .  ونحن نرید ان تكتسب القوات العراقية خبرات وثقة في التعامل مع أعداء بالده

ى      اعده عل ذي نس ت ال ي الوق ى ف ة حت ه المتنامي ق بقدرات ا نث ي انن رف الشعب العراق د ان یع نری
 .تنميتها

ك              ب اولئ دو وسيحاس الذا للع ا م ن آونه ة ع ف الفلوج ب ان تتوق ه یج ت نفس ي الوق ف
 .ؤولون عن اإلرهابالمس

ود     الي ویق ن شاب رادیك ان وراء العنف رجل دی ة آ ربالء والكوف دن النجف وآ ي م وف
ون أسلحة            . ميليشيا غير مشروعة   وقد آان افراد العدو هؤالء یتسترون وراء مدنيين ابریاء ویخزن

 .وذخائر في  مساجد ویشنون هجمات من مقامات مقدسة
اآن ال         انوا یقومون بتفكيك            وقد تعامل جنودنا مع األم ه آ احترام، وفي الوقت ذات مقدسة ب

 .هذه الميليشيا غير المشروعة بصورة منهجية
ادة األمن وفي          آما نلمس أن العراقيين أنفسهم بدأوا یتحملون المزید من المسؤولية عن اع

 .االسابيع األخيرة طردت قوات عراقية عناصر من هذه الميليشيا من مكتب محافظ النجف
ان                    وام  ا آ ة مم ر في الكوف س، قامت قوة عراقية نخبویة بتفریغ مخبأ أسلحة في مسجد آبي

 .فيه من اسلحة
ا تظاهر                      ذه المدن فيم يا باالنسحاب من ه وقد ناشد زعماء شيعة یتمتعون باحترام الميليش

ا من             .  عراقيون عادیون ضد المتشددین    ومع تصاعد حدة التوترات في الفلوجة والنجف وغيرهم
 . ستصبح تكتيكات قواتنا العسكریة أآثر مرونةمدن،

ا هو ضروري                       ة وسنفعل آل م ا للظروف المحلي ا وثيق وسيولي القواد الميدانيون اهتمام
 .الستخدام القوة المدروسة او القوة الكاسحة إلشاعة االستقرار في العراق

یة المطاف  وفي نها . وقد شرعت قوات الشرطة والحدود العراقية بتحمل مسؤوليات أوسع         
وات      ة وق وات األميرآي ع انسحاب الق راق م ة األساسية عن األمن في الع ا ان تكون المدافع عليه

 . ونحن سنساعدها في اإلعداد لهذا الدور.  التحالف
فالبعض رفض أوامر . في بعض الحاالت، آان أداء القوات العراقية في المراحل األولى دون المطلوب

 . لمنا من هذه اإلخفاقات واتخذنا خطوات لتصحيحهاوقد تع. لالشتباك مع العدو
والوحدات الناجحة . الوحدات المقاتلة بنجاح تحتاج إلى شعور بالتماسك ولذلك أطلنا وآثفنا تدریبها 

ولذلك نحن نتأآد من أن . بحاجة ألن تعرف أنها تقاتل من أجل مستقبل بلدها، وليس من أجل أیة سلطة احتالل
 .دم تحت سلسلة قيادة عراقيةالقوات العراقية تخ

 .والوحدات المقاتلة الناجحة تحتاج إلى أفضل قيادة ممكنة 



 .ولذلك حسنا فحص وتدریب الضباط وآبار العسكریين 
وبتوجيه مني، وبتأیيد من السلطات العراقية، نحن نسّرع برنامجنا للمساعدة على تدریب العراقيين على  

 .الدفاع عن بلدهم
وقد .  من آبار الضباط العسكریين یقوم اآلن بتقویم آل وحدة في قوات األمن العراقيةإن فریقا جدیدا 

.  جندي عراقي، وشرطي وعناصر أمنية أخرى260,000طلبت من هذا الفریق أن یشرف على تدریب قوة من 
 . یوليو/  تموز 1 آتائب أخرى ستنضم اليها بحول 8وهناك اآلن خمس آتائب من الجيش العراقي في الميدان، و

 آتيبة ومستعدین آليا للدفاع 27 جندي موزعين على 35,000والهدف النهائي هو جيش عراقي من  
 .عن بلدهم
وستعمل . یونيو ستبقى هناك مهام أخرى تنتظر القوات األميرآية وقوات أخرى/  حزیران 30وبعد  

 . متعددة الجنسيات أجازتها األمم المتحدةالقوات األميرآية المسلحة في العراق تحت قيادة أميرآية آجزء من قوة
وستظل الحكومة العراقية الجدیدة ذات السيادة تواجه تحدیات أمنية هائلة وقواتنا ستكون هناك لكي تقدم  

 . لها المساعدة
والخطوة الثالثة في الخطة الخاصة بالدیمقراطية العراقية هي االستمرار في إعادة بناء البنية التحتية  
 . بلد آي یستطيع عراق حر أن یستعيد بسرعة االستقالل االقتصادي ونوعية حياة أفضللذلك ال

وقد ساعد تحالفنا فعال العراقيين على إعادة بناء المدارس وتجدید المستشفيات والعيادات الصحية،  
 .وإصالح الجسور وتحدیث شبكات الكهرباء وأنظمة االتصاالت

وقد طرحت عملة جدیدة، ووافق مجلس الحكم العراقي على . رواآلن أخذ اقتصاد خاص متنام یتبلو 
. وحرر العراق سياسته التجاریة. قانون جدید یفتح البالد أمام استثمارات أجنبية ألول مرة منذ عشرات السنين

 .واليوم، یحضر مراقب عراقي اجتماعات منظمة التجارة العالمية
 بالیين دوالر حتى 6يل یوميا، مولدا دخال بلغ حوالي وانتاج النفط العراقي بلغ أآثر من مليوني برم 

 .اآلن هذا العام وهي أموال تستخدم لمساعدة الشعب العراقي
وجزئيا بفضل جهودنا، وجهود وزیر الخارجية السابق جيمس بيكر، تعهد الكثيرون من أآبر دائني  

 .  تخفيضا آبيراالعراق بمسامحة أو تخفيض الدین العراقي الذي تسبب به النظام السابق
 .إننا نحقق تقدما، لكن مع ذلك ال یزال هناك عمل آثير ینبغي القيام به 
على مدى عشرات السنين من حكم صدام، سمح لبنية العراق التحتية بأن تنهار بينما آانت األموال تنفق  

 .على القصور وعلى الحروب وعلى برامج األسلحة
 دولة، وصندوق النقد الدولي، 37دة بناء العراق، وقد تعهدت ونحن نحث دوال أخرى على التبرع إلعا 

 .  بليون دوالر من المساعدة13.5والبنك الدولي، حتى اآلن بدفع مبلغ 
 .  بليون دوالر لمشاریع إعادة البناء والتنمية في العراق20وقد خصصت أميرآا أآثر من  
فارتنا الجدیدة في العراق مكاتب إقليمية في  ولضمان أن تنفق أموالنا بصورة حكيمة وفعالة، سيكون لس 

وهذه المكاتب ستعمل بصورة وثيقة مع العراقيين على جميع مستویات الحكومة . عدد من المدن الرئيسية
 .للمساعدة على التأآد من أن المشاریع تكتمل على الوقت وحسب الميزانية

ففي ظل حكم . اف عليه بصورة جيدةوسيحتاج عراق جدید أیضا إلى نظام سجون إنساني  یتم االشر 
وقد أصبح ذلك السجن نفسه رمزا لسلوك مشين . الدآتاتور، آانت سجون أمثال أبو غریب رموزا للقتل والتعذیب

 .من قبل حفنة من الجنود األميرآيين الذین لوثوا شرف بلدنا واستخفوا بقيمنا
 . منيةإن أميرآا ستمول بناء سجن حدیث مزود بأقصى اإلجراءات األ 
وبعد ذلك، وبموافقة . وعندما ینتهي بناء ذلك السجن، سينقل السجناء في أبو غریب إلى مكان آخر 

 .الحكومة العراقية، سنهدم سجن أبو غریب آرمز مناسب لبدایة العراق الجدیدة
 .والخطوة الرابعة في خطتنا هي الحصول على دعم دولي إضافي لتحول العراق 
 المتحدة في آل مرحلة إلى األمم المتحدة لمجابهة صدام حسين، والتعهد بتبعات لقد التجأت الوالیات 

 . خطيرة جراء تصرفاته والبدء بتعمير العراق
واليوم طرحت الوالیات المتحدة وبریطانيا العظمى مسودة قرار جدید في مجلس األمن للمساعدة على  

 .دفع العراق في اتجاه الحكم الذاتي
خارجية باول بالعمل مع زمالئه األعضاء في مجلس األمن للمصادقة على الجدول وقد آلفت وزیر ال 

الزمني الذي تبناه العراقيون، واإلعراب عن التأیيد الدولي لحكومة العراق المؤقتة، وإعادة تأآيد التزام العالم 
 .الجهداألمني بالشعب العراقي وتشجيع أعضاء آخرین في األمم المتحدة على االنضمام إلى ذلك 

ورغم الخالفات الماضية، أبدى معظم الدول تأیيدا قویا لنجاح عراق حر، وأنا على یقين من أنها  
 .ستشارك في تحمل مسؤولية تأمين ذلك النجاح

 في ناتو الذین لدیهم معا أآثر من 15وفي قمة ناتو في اسطنبول الشهر القادم، سأشكر حلفاءنا الـ  
 .عراق جندي على األرض في ال17,000



وناتو نفسه . إن آال من بریطانيا وبولندا تقود فرقة متعددة الجنسيات تقوم بتأمين أجزاء مهمة من البالد 
 . یقدم دعما استخباراتيا ولوجستيا واتصاالتيا مفيدا للفرقة التي یقودها بولندیون

 .وفي القمة سنناقش دور ناتو في مساعدة العراق على بناء دیمقراطيته وتأمينها 
ینایر / والخطوة الخامسة واألهم هي انتخابات وطنية حرة، ستجري في وقت ال یتعدى آانون الثاني  

 .القادم
إن فریقا من األمم المتحدة برئاسة آارینا بيرالي موجود اآلن في العراق حيث یساعد على تشكيل لجنة  

النتخابات، سيختار العراقيون مجلسا وفي تلك ا. انتخابات مستقلة تشرف على انتخابات وطنية دقيقة ومنظمة
 .وطنيا انتقاليا، هو أول هيئة حكم وطنية تمثيلية حقا ومنتخبة انتخابا حرا في تاریخ العراق

وسيضع . وهذا المجلس سيخدم آمجلس العراق التشریعي وسيختار حكومة انتقالية  لدیها سلطات تنفيذیة 
جدید، یقدم إلى الشعب العراقي من أجل استفتاء تقرر أن یجري المجلس التشریعي االنتقالي أیضا مسودة دستور 

 .2005في خریف عام 
 .وبموجب هذا الدستور الجدید، سينتخب العراق حكومة دائمة في نهایة العام القادم 
وفي هذا الوقت من الحرب والتحریر وإعادة البناء، أخذ الجنود والمدنيون األميرآيون على األرض  

 .  إنهم شعب أبّي یعتنق آراء قویة ومتنوعة. ين العراقيين ویحترمونهمیعرفون المواطن
إنهم مصممون على أال یعيشوا مرة أخرى . ومع ذلك، فإن العراقيين متحدون في قناعة واسعة وعميقة 

 . وهم یعتقدون أن انتخابات وطنية ستضع ذلك الوقت األسود وراءهم. تحت رحمة دآتاتور
ن الحقوق األساسية، منتخبة من قبل العراقيين، هي أفضل دفاع ضد عودة إن حكومة تمثيلية تصو 
 .  وتلك االنتخابات آتية. الطغيان

 .وإآمال الخطوات الخمس نحو حكومة ذاتية عراقية منتخبة لن یكون سهال 
ر صدام فاالرهابيون وأنصا. هناك احتمال بأن یقع مزید من العنف قبل انتقال السيادة وبعد انتقال السيادة 

 .یفضلون أن یروا آثيرا من العراقيين یموتون على أن یدعوا أیا منهم یعيش في حریة
 .لكن االرهابيين لن یقرروا مستقبل العراق 
 .إن البالد تتجه آل أسبوع نحو انتخابات حرة ومكان دائم بين الدول الحرة 
اقيون حكومة تعكس ثقافتهم وشأنهم شأن آل دولة اجتازت الطریق نحو الدیمقراطية، سيشكل العر 
 .وقيمهم

أرسلت جنودا . لقد أرسلت جنودا أميرآيين إلى العراق للدفاع عن أمننا، وليس للبقاء آسلطة احتالل 
 .أميرآيين إلى العراق لجعل أبنائه أحرارا، وليس لجعلهم أميرآيين

 .العراقيون سيكتبون تاریخهم الخاص بهم ویجدون طریقهم الخاص بهم 
 .علون ذلك، یمكنهم أن یتأآدوا من أن عراقا حرا سيجد دائما في الوالیات المتحدة صدیقاوإذ یف 
 .  شهرا الماضية، ألقى التاریخ بأعباء جسيمة على عاتق بلدنا وتوالت األحداث بسرعة32خالل أل  
وا تعابير سبتمبر، وتتبعوا المعارك في جبال أفغانستان وتعلم/  أیلول 11لقد شاهد األميرآيون لهيب  

 .جدیدة مثل التحذیر البرتقالي، والریسين، والقنبلة القذرة
ورأینا قتلة یهاجمون قطارات في مدرید، ومصرفا في اسطنبول، وآنيسا في تونس، وملهى ليليا في  

 .واآلن عائالت جنودنا وعمالنا المدنيين یصّلون من أجل أبنائهم وبناتهم في الموصل، وآربالء، وبغداد. بالي
وعلينا . علينا أن نواصل ترآيزنا. إننا لم ننشد هذه الحرب على اإلرهاب، لكن هذا هو العالم آما نجده 

 .أن نقوم بواجبنا
 . التاریخ یتحرك وسوف یميل نحو األمل أو یميل نحو الفاجعة 
لى فرض إنهم یسعون إ. اإلرهابيون لدیهم رؤیا تقود وتفسر آل أعمال القتل المتنوعة التي یقومون بها 

 . حكم شبيه بحكم طالبان على بلد بعد اآلخر عبر الشرق األوسط الكبير
وهم یسعون إلى السيطرة على آل شخص في العقل والروح؛ مجتمع قاس ليس للنساء فيه صوت  

إنهم یرتكبون . إنهم ینشدون قواعد عمليات لتدریب مزید من القتلة وتصدیر مزید من العنف. ویعاملن بقسوة
 . تل مثيرة لصدم، وإخافة وتثبيط عزائم الدول المتحضرة، آملين أن نتراجع من العالم ونترك لهم الساحةأعمال ق

 .إنهم یسعون وراء امتالك أسلحة دمار شامل لفرض إرادتهم عبر االبتزاز والهجمات الكارثية 
اسة شدیدة وبدون إنه توتاليتاریة، أیدیولوجية سياسية تّتبع بحم. ال شيء من هذا هو تعبير عن دین

 . وعي
 . وتصرفاتنا نحن أیضا تقودها رؤیا

نحن نعتقد بأن الحریة یمكنها أن تحسن وتغير الحياة في الشرق األوسط الكبير مثلما حسنت وغيرت  
ونعتقد أنها مأساة تاریخية أنه في  الشرق . الحياة في آسيا، وفي أميرآا الالتينية، وفي أوروبا الشرقية وأفریقيا

سط، الذي أعطى العالم هبات عظيمة من القانون والعلوم واألدیان هناك الكثيرون الذین تخلفوا بسبب الطغيان األو
 .والتعصب المنفلتين



إننا نعتقد بأنه عندما یسمح أخيرا لشعوب الشرق األوسط بأن تعيش وتفكر وتعمل وتعبد آرجال ونساء  
ل ذلك اليوم، ستذوي المرارة والكراهية الملتهبة اللتين غذتا وعندما یح. أحرار، فإنهم سيسترجعون عظمة تراثهم

 .اإلرهاب وتتالشيان
 رؤیا –هاتان الرؤیتان . وستكون أميرآا والعالم بأسره أآثر سلما عندما یعود األمل إلى الشرق األوسط 

آية ومتحالفة وبفضل قوات أمير.  اصطدمتا في أفغانستان–الطغيان والقتل، واألخرى رؤیا الحریة والحياة 
 .شجاعة ووطنيين أفغان، انتهى آابوس طالبان وعادت الحياة إلى ذلك البلد من جدید

 .وهاتان الرؤیتان تالقتا اآلن في العراق وهما تتنافسان من أجل مستقبل ذلك البلد 
نا لكن، مواطني األميرآيين، إن. إن فشل الحریة لن یكون من شأنه سوى أن یسجل بدایة الخطر والعنف 
.إننا سنثابر وسنهزم هذا العدو وسنحافظ على المكاسب التي حققناها بجهد بالغ من أجل دنيا الحریة. لن نفشل
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