
S/PV.4982  األمــم املتحـدة 

 

 جملس األمن
 السنة التاسعة واخلمسون

 
 ٤٩٨٢اجللسة 

 ٠٠/١٦الساعة ، ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣خلميس، ا
 نيويورك

 

مؤقت

 

 

 

وسـيطبع  . يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخـرى             
. وينبغـي أال تقـدم التصـويبات إال للـنص باللغـات األصـلية             . الوثـائق الرمسيـة جمللـس األمـن        يف   النص النـهائي  

 Chief of the Verbatim: وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضـاء الوفـد املعـين إىل   

Reporting Service, Room C-154A. 
 

04-37377 (A) 
*0437377* 

.  باخاالسيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )الفلبني(.
   

. االحتاد الروسي :األعضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كنوزين السيد.
. إسبانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   بارنويفو-يانييذ  السيد.
. أملانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بلوغر السيد..
. أنغوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غسبار مارتنس السيد.
. باكستان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أكرم السيد.
. الربازيل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ساردنربغ السيد.
. بنن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  أديشي السيد.
. اجلزائر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  با علي السيد.
. رومانيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موتوك السيد.
. شيلي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مونيوز السيد.
. الصني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وانغ غوانغيا السيد.
. فرنسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دال سابليري السيد.
. اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  . . . . . .  إمري جونس باري السري.
. الواليات املتحدة األمريكية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     نغروبونيت السيد.

   األعمالجدول
 ة بني العراق والكويتاحلال



 

2 04-37377 
 

S/PV.4982

 . ٢٠/١٦افتتحت اجللسة الساعة  
 إقرار جدول األعمال 

 . أٌِقر جدول األعمال 
 احلالة بني العراق والكويت 

وفقــاً للتفــاهم الــذي مت : )تكلــم باالنكليزيــة( الــرئيس 
التوصل إليه يف مشـاورات اجمللـس السـابقة ومبوافقتـه، سـأعترب             

ــه    دعــوة إىل معــايل الســيد  أن جملــس األمــن يوافــق علــى توجي
هوشــيار زيبــاري، وزيــر خارجيــة العــراق، لالشــتراك يف هــذه  
ــاً لألحكــام      ــه حــق التصــويت، وفق اجللســة، دون أن يكــون ل

 من النظام الـداخلي املؤقـت       ٣٧ذات الصلة من امليثاق واملادة      
 . للمجلس
 . لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
ــرئيس، شــغل الســيد زي     ــاء علــى دعــوة مــن ال بــاري بن

 .مقعداً على طاولة اجمللس) العراق(
أرحــب حبضــور معــايل : )تكلــم باالنكليزيــة(الــرئيس  

 . السيد كويف عنان، األمني العام، يف هذه اجللسة
ــدرج يف     ــد املـ ــره يف البنـ ــن اآلن نظـ ــدأ جملـــس األمـ يبـ

وجيتمع اجمللس وفقاً للتفـاهم الـذي مت التوصـل          . جدول أعماله 
 . ةإليه يف مشاوراته السابق

يف هـــذه اجللســـة، يســـتمع جملـــس األمـــن إىل إحاطـــة   
ــة      ــر خارجي ــاري، وزي ــة مــن معــايل الســيد هوشــيار زيب إعالمي

ويف هنايــة هــذه اإلحاطــة اإلعالميــة، ســأعطي الكلمــة . العــراق
ملن يرغـب مـن أعضـاء اجمللـس يف إبـداء مالحظـات أو توجيـه                 

ــه ال توجــد قائمــة مــتكلمني هلــذه اجللســة،    . أســئلة وحيــث أن
و أعضاء اجمللس الذين يرغبـون يف أخـذ الكلمـة إىل إبـالغ              أدع

 . األمانة العامة بذلك من اآلن

واآلن أعطــي الكلمــة ملعــايل الســيد هوشــيار زيبــاري،  
 . وزير خارجية العراق

يف يـوم   : )تكلم باالنكليزيـة  () العراق (السيد زيباري  
 يونيه، اختـذ شـعب العـراق اخلطـوة        / حزيران ١الثالثاء، املوافق   

ــد أشــرف  . األوىل حنــو اســتعادة كامــل ســيادته واســتقالله   وق
األخضــر اإلبراهيمــي، املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة، علــى   

ــة  ــة عراقيـ ــكيل حكومـ ــلطة يف  تشـ ــدة تتـــوىل السـ ــة جديـ  مؤقتـ
يونيــه، األمــر الــذي ميثــل جناحــاً كــبرياًً يف عمليــة  /حزيــران ٣٠

 . قانوين لبلدناانتقال العراق إىل الدميقراطية وإهناء االحتالل ال
لقـــد جـــاء تشـــكيل احلكومـــة املؤقتـــة نتيجـــة لعمليـــة    

كـل  جـاب   مشاورات مكثفة عززها السـيد اإلبراهيمـي الـذي          
علـى آراء   الوقوف  أحناء العراق، رغم القيود األمنية، من أجل        

ــع قطاعــات اجملتمــع العراقــي   ، ةشــهر املنصــرم األوخــالل . مجي
 احلكــم العراقــي اخنــرط املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام وجملــس

مشــاورات وطنيــة علــى   إجــراء وســلطة التحــالف املؤقتــة يف   
نطــاق واســع ختللــها عقــد اجتماعــات عامــة وامتــدت لتشــمل  
زعماء القبائل والزعماء الـدينيني وزعمـاء العشـائر واألحـزاب           

، والشخصــيات  وخارجــهالسياســية مــن داخــل جملــس احلكــم 
ــارزة  ــا واجملموعــات الب ــد ا. النســائية، وغريه ــار ســتند وق اختي

ــة   ــة املؤقت ــارإاحلكوم ــاة   يىل معي ــع مراع ــة، م ــاءة واألهلي  الكف
ولــئن كانــت هــذه    . عنصــر التــوازن السياســي واالجتمــاعي   

احلكومة متثل السواد األعظم مـن الشـعب العراقـي، فقـد كـان        
ــاامتعــــذر  مــــن األحــــزاب ٤٠٠ يزيــــد علــــى  أن تشــــمل مــ

عـراق  السياسـية الـيت نشـأت وترعرعـت يف إطـار ال           والرابطات  
 . احلراجلديد

، وأود أن أشـــكر األمـــم املتحـــدة، والـــدول األعضـــاء 
 كويف عنان على دعمهم ومساعدهتم يف تشـكيل   واألمني العام 

وإنين ممنت بصفة خاصـة للجهـود احلثيثـة الـيت           . احلكومة املؤقتة 
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يبــذهلا الســيد اإلبراهيمــي، الــذي كــان ُمَيسِّــراً ممتــازاً يف حتقيــق 
  .هذه النتيجة املوفقة

لقد كانت هذه العملية، يف رأينـا، شـرعية ومتحضـرة            
ــة  ــاً،   يســعنا القــول  وال . بدرجــة معقول ــة متام إهنــا كانــت مثالي

ــه   ولكــنين أعتقــد أن النتيجــة ســ   ــام القادمــة أن تثبت خــالل األي
 . يكن يف اإلمكان أفضل مما كان يف ظل الظروف الراهنة مل

 واليــوم، فــإنين أحــث اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة       
دعمــه مــن خــالل اعتمــاد مشــروع قــرار جديــد جمللــس األمــن  

وأحــض اجمللــس . يبــارك إنشــاء احلكومــة املؤقتــة ذات الســيادة 
يف أقرب وقـت ممكـن، لـدعم        مشروع القرار ذاك    على اعتماد   

العمليــة السياســية اجلاريــة، والتأكيــد مــرة أخــرى علــى حاجــة  
عــراق العــراق إىل الســيطرة علــى مــوارده، واإلقــرار باحتيــاج ال 

إىل اســـتمرار وجـــود قـــوة متعـــددة اجلنســـيات بالشـــراكة مـــع 
 . السلطات العراقية

ــاد الـــنص اإلجيـــايب     ــاً باعتمـ ــاً قويـ ــا نرحـــب ترحيبـ إننـ
ملشـروع القــرار قيـد النظــر اآلن ونشـجعه، ونعــرض فيمـا يلــي     
ــرار      ــديالتنا املقترحــة كيمــا يســتجيب مشــروع الق ــا وتع آراءن

وجيــب أن . وتطلعاتــهبدرجــة أكــرب لرغبــات الشــعب العراقــي  
تعرض آراء العراق وأن يسمعها اجلميـع، ألن مشـروع القـرار            
هــذا ســيكون مصــادقة علــى العمليــة الدميقراطيــة الــيت عقــد        
الشعب العراقي العزم على مواصلتها، والـذي تكمـن مصـاحله           

 . يف صميمها
 ال غمـوض فيـه يؤكـد        اإننا نريد مشروع قـرار جديـد       

وجيـب أن   .  شعب العراق وممثليه   على نقل السيادة الكاملة إىل    
يشكل مشروع القـرار هـذا حتـوالً واضـحاً عـن قـراري جملـس                

، اللـــذين أضـــفيا )٢٠٠٣ (١٥١١و) ٢٠٠٣ (١٤٨٣األمـــن 
فمــن خــالل زوال صــفة . الصــفة الشــرعية علــى احــتالل بلــدنا

االحتالل سنحرم اإلرهـابيني والقـوى املعاديـة للدميقراطيـة مـن         
 . لدناحشد القوى لبث العنف يف ب

وحنــن نتوقـــع أن ُيِقـــر مشــروع القـــرار نقـــالً حقيقيـــاً    
ــران٣٠وشــامالً للســلطة يف   ــه/ حزي ــين إعطــاء   . يوني ــذا يع وه

السلطة الكاملة للحكومة املؤقتة لتسيري شؤون العراق، واختـاذ         
وجيـــب أن . قراراهتـــا واضـــطالعها بالشـــؤون األمنيـــة للعـــراق 

أيضـاً بالسـيطرة   حلكومـة املؤقتـة   إىل ايسمح نقـل السـيادة هـذا     
وجيـب  . على موارد العـراق وأصـوله وإدارهتـا والتصـرف فيهـا           

أن يكــون للعــراق دور رئيســي يف اآلليــات الــيت يوافــق جملــس   
 . األمن على إنشائها لرصد استخدام موارده

إننا ندرك أن تشكيل احلكومة املؤقتة هو حجر زاويـة           
تشـرين   ١٥يف عملية سياسية أوسع نطاقاً كما جاء يف اتفـاق           

ــاين ــانون   /الثــ ــته علــــى اجمللــــس يف كــ ــوفمرب، الــــذي عرضــ نــ
الصــــدد، فــــإن القــــانون ذلــــك ويف . ٢٠٠٣ديســــمرب /األول

اإلداري االنتقــايل، الــذي حيــدد القــانون املؤقــت خــالل هــذه    
ــة السياســية    ــة، ميثــل عنصــراً أساســياً يف العملي ــرة االنتقالي . الفت

داري ، ســيظل القــانون اإل٢٠٠٥ومــن اآلن وحــىت هنايــة عــام 
االنتقايل هو اإلطـار القـانوين والترتيـب املؤقـت الوحيـد الـذي              
يعرب عن تطلعات أغلبية الشعب العراقي يف عراق حـر ومتحـد         

 . ودميقراطي
إن املبــادئ الــيت جيســدها القــانون اإلداري االنتقــايل      

تعــرب عــن مســرية العــراق علــى طريــق اإلصــالح والدميقراطيــة؛  
وقـد  . ومتني املؤقتـة واالنتقاليـة    وهذا القانون يـنظم عمـل احلكـ       

رحــب أشــقاؤنا يف جامعـــة الــدول العربيـــة بإصــدار القـــانون     
اإلداري االنتقايل، وحنض جملس األمن على إقرار هذه الوثيقـة          

 . التارخيية اهلامة ومباركتها
واســتمرار دعــم األمــم املتحــدة للعمليــة السياســية أمــر  

وهنــا، . نتظرنــاحيـوي ملســاعدتنا يف مواجهــة التحـديات الــيت ت  
أود أن أعــرض اخلطــوات األخــرى املتخــذة لضــمان أن تكــون 

 .العملية أكثر مشوالً
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ــؤمتر        ــد م ــة خطــط لعق ــاق املشــاركة، مث ــيع نط ولتوس
، إلتاحـة الفرصـة     ٢٠٠٤ يوليـه /وطين، املـأمول عقـده يف متـوز       

 الرغبـة يف أن ميثــل مـن األحـزاب واألفــراد    أمـام كـل مــن لديـه   
 تشـكيل وقـد مت بالفعـل      . يـة الدميقراطيـة   لإلدالء بدلوه يف العمل   

كما أنشئت جلنة انتخابية لإلشـراف      . جلنة حتضريية هلذا املؤمتر   
. علــى االنتخابــات، مبســاعدة خــرباء األمــم املتحــدة ودعمهــم  

ويتمثل جزء مـن واليـة احلكومـة املؤقتـة يف العمـل عـن كثـب                 
مع األمم املتحدة ووكاالهتا على التحضـري لالنتخابـات العامـة           

ــا يف عـــام  ولتحقيـــق ذلـــك، نلـــتمس  . ٢٠٠٥املقـــرر إجراؤهـ
املشورة والـدعم املسـتمرين مـن األمـم املتحـدة ونـدعو الـدول               
ــة    ــاع األمنيـ ــة األوضـ ــراق يف كفالـ ــاعدة العـ ــاء إىل مسـ األعضـ

 . االنتخاباتإىل إجراءاملؤدية 
ــراقيني    ــن العـ ــعر حنـ ــدد، نشـ ــذا الصـ ــان ويف هـ  باالمتنـ

 مـن اضـطهاد نظـام صـدام      رالتحـر  علـى    نـا للتحالف الذي أعان  
ونتقـدم بالشـكر للــرئيس بـوش ولـرئيس الـوزراء بلــري      . حسـني 
 والتزامهمــا إزاء هــذه املهمــة ونعــرب عــن     إخالصــهماعلــى 

ــالف       ــوات التحـ ــع قـ ــها مجيـ ــيت قدمتـ ــحيات الـ ــديرنا للتضـ تقـ
 شـــعب العـــراق علـــى حتقيـــق االســـتقرار واحلريـــة هتامســـاعدو

من اإلقرار بالتضحيات   بد لنا    كما ال . والدميقراطية يف العراق  
فقــد أدت . الــيت يقــدمها شــعبنا يف ســبيل هــذه القضــية النبيلــة  

اإلطاحة بالنظـام السـابق إىل اهنيـار الدولـة ومؤسسـاهتا بشـكل             
أبريـل مـن العـام املاضـي جاهـدين          /كامل ونعكف منـذ نيسـان     

 .العسكرية والشرطةالقوات  األمن وقوىعلى إعادة إنشاء 
ملرحلــة الــيت منلــك فيهــا القــدرة بيــد أننــا مل نبلــغ بعــد ا 

ــراق إىل      ــاج شــعب الع ــا بأنفســنا ومــن مث حيت علــى صــون أمنن
ــذه      ــب هـ ــيات ويطلـ ــددة اجلنسـ ــوات املتعـ ــن القـ ــاعدة مـ املسـ
املساعدة حىت تعمل عن كثب مع القوات العراقية على حتقيـق           

وأشــدد علــى أن أي رحيــل ســابق ألوانــه . اســتقرار األوضــاع
شأنه أن يؤدي إىل فوضـى وإىل  من جانب القوات الدولية من   

وقـد يترتـب    . إمكانية حقيقية لنشوب حـرب أهليـة يف العـراق         

علــى ذلــك أزمــة إنســانية ويتــيح لإلرهــابيني مــوطئ قــدم لشــن 
فاسـتمرار وجـود    . محلتهم الشريرة يف بلـدنا وخـارج حـدودنا        

القوة املتعددة اجلنسـيات سـوف يعـني يف احلفـاظ علـى وحـدة          
قليمـي يف شـؤوننا وحيمـي حـدودنا يف          العراق ومينع التدخل اإل   

 .هذه املرحلة احلرجة من إعادة اإلعمار يف بلدنا
ومــن احلقــائق املوضــوعية يف العــراق اليــوم أننــا حباجــة  

إىل اســتمرار مســاعدة هــذه القــوات وشــراكتها، ولكننــا أيضــاً 
حباجة إىل تنظيم هذا الوجـود يف ظـل ترتيبـات ال متـس سـيادة                

حـق القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف الـدفاع       احلكومة املؤقتـة وال     
ــادة    . عــن نفســها  ــة حتــت قي فيجــب أن تكــون القــوات العراقي

عراقية، على أن تعمـل بالتنسـيق والشـراكة مـع القـوة املتعـددة            
وجيب أن يكون للحكومـة     . اجلنسيات على حتقيق هذا اهلدف    

العراقيــة االنتقاليــة واحلكومــة العراقيــة املؤقتــة اجلديــدة رأي يف  
ود تلك القوات يف املستقبل، وحنث على أن يتجلـى ذلـك            وج

 .يف مشروع القرار اجلديد
وأود أن أهنـــي كلمـــيت بتـــذكري جملـــس األمـــن بـــروح  

التعـــاون الـــيت اتســـمت هبـــا عمليـــة تشـــكيل احلكومـــة املؤقتـــة 
فهناك ست نسـاء مـن بـني    . اجلديدة يف العراق ومبغزى إقامتها  

حلكومات متثيالً للشـعب    ، واحلكومة هي أكثر ا    ٣٢ الوزراء الـ 
ــدنا  ــاريخ بل ــة أن نقــل   . العراقــي يف ت ومــن األمــور ذات الدالل

السلطة إىل احلكومة اجلديدة كان سلمياً ومل ينطو علـى شـيء          
 .من سفك الدماء الذي مييز انتقال السلطة تارخيياً يف منطقتنا

وخــــالل عمليــــة املــــداوالت املعقــــدة الــــيت ســــبقت   
ــؤمترات للم   ــدت مـ ــكيلها، عقـ ــل   تشـ ــة يف أربيـ ــاحلة الوطنيـ صـ

ــي     ــا املستشــار اخلــاص اإلبراهيم ــداد حتــدث فيه ونشــعر . وبغ
ــول      ــول احللـ ــة لقبـ ــراف املعنيـ ــع األطـ ــتعداد مجيـ ــالفخر السـ بـ
التوفيقية وإلبداء تنازالت ال حتيز فيها من أجـل خـري أعـّم هـو             

كما ميثل تأييـد آيـة اهللا       . حتقيق مستقبل أفضل جلميع العراقيني    
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ــة مــن هــذا    العظمــى السيســتاين  ــة واألمهي  إشــارة بالغــة اإلجيابي
 .الزعيم الديين الذي يتمتع باحترام كبري

ــد يف      ــدرجيي ومتزاي ــراق ت إن التطــور السياســي يف الع
مشولــــه جلميــــع األطــــراف، وال نــــزال ثــــابتني علــــى التزامنــــا 
باخلطوات الواضحة اليت جيب اختاذهـا حنـو إجـراء االنتخابـات         

 هــذا الســبيل علــى ســالمة  ولــن حنــافظ بغــري . ٢٠٠٥يف عــام 
العراق اإلقليمية ووحدتـه أو حنقـق لشـعبنا بلـداً يـنعم بالسـالم                

 .والرخاء
امسحوا يل أن أرحب بالسيد     : )اجلزائر (السيد باعلي  

وأود أن . هذا االجتمـاع اهلـام جمللـس األمـن      يف  الوزير زيباري   
ــوم،        ــا اليـ ــاور معنـ ــس للتحـ ــوة اجمللـ ــه دعـ ــى تلبيتـ ــكره علـ أشـ

أفكــاره ورؤيتــه فيمــا يتعلــق مبســتقبل العــراق ومبــا  وملشــاطرتنا 
ينتظره هذا البلد الشـقيق وهـو علـى وشـك اسـترجاع سـيادته               
واستقالله من اجملتمع الـدويل، ومـن هـذا اجمللـس بالـذات، مـن         
مساعدة وتأييد لتعزيز سيادته وبناء مؤسساته الوطنيـة وتشـييد         

 .اقتصاده الوطين
ص علــى أن حنــن بطبيعــة احلــال حريصــون كــل احلــر    

ــه كــل       ــارس حكومت ــة، وأن مت ــراق ســيادته كامل يســترجع الع
صــالحياهتا وســلطتها وأن تــدير كــل شــؤون العــراق الداخليــة  
ــة     ــة، مبــا يف ذلــك اجلانــب األمــين، والســيطرة الكامل واخلارجي

، وبــاألخص فيمــا يتعلــق بتســيري   ودخلــهعلــى ثــروات العــراق 
ير يصـب يف    ما تفضل به السـيد الـوز      . صندوق التنمية العراقي  

هذا االجتاه، وأود هبذا الصدد أن أشكره على ما قدمه لنـا مـن     
أفكار ومن آراء، وبالطبع سـنعمل كـل مـا يف وسـعنا للتعامـل                
معها بـروح إجيابيـة وبّنـاءة، ألن األمـر يف آخـر املطـاف يتعلـق                 
ــاح       ــد أن يرت ــالعراق ومبســتقبله، والب ــل كــل شــيء ب أوالً وقب

 سـتتمخض عراقيـة للقـرار الـذي       العراق وأن ترتـاح احلكومـة ال      
 . أعمالناهعن

ــايل     ــئلة علـــى معـ ــه، أود أن أطـــرح بعـــض األسـ وعليـ
 .الوزير، وأمتىن أال تكون حمرجة له

أوالً، هــل يعتقـــد معـــايل الـــوزير أن الصـــياغة احلاليـــة   
للفقــرة األوىل مــن منطــوق مشــروع القــرار تضــمن للحكومــة  

ســة ســيادهتا العراقيــة كــل الصــالحيات والســلطة الكافيــة ملمار 
ومهامهــا ولتســيري شــؤون العــراق الداخليــة واخلارجيــة، مبــا يف 

 ذلك األمن؟
ثانياً، هل يعتقد معايل الوزير أن اللغة اليت جـاءت هبـا             
ــرة  ــة   ٦الفقـ ــة مبمارسـ ــرار، املتعلقـ ــروع القـ  مـــن منطـــوق مشـ

احلكومــة العراقيــة ســلطتها علــى قــوات األمــن العراقيــة، كافيــة 
كامل السيادة على قواتـه؟ وهـل هنـاك         وتضمن حقيقةًَ للعراق    

ــر مــن      ــرار أكث ــر يف مشــروع الق حاجــة ألن نوّضــح هــذا األم
 ذلك؟

ثالثاً، كيف يـرى معـايل الـوزير العالقـة بـني احلكومـة               
العراقيــة والقــوة متعــددة اجلنســيات؟ هــل يعتقــد أن رســالة إىل 

 هنــاك حاجــة ألن نشــري إىل أم أناجمللــس هبــذا الشــأن كافيــة،  
ئ العامــة وأن نــذكر بــاألخص، مــثالً، أن الكلمــة  بعــض املبــاد

ــا يتعلـــق بالعمليـــات العســـكرية للقـــوة املتعـــددة    األخـــرية فيمـ
 اجلنسيات تعود للحكومة العراقية؟

 مبا أن الوزير أتى للتو من العراق، وهـو          رابعا وأخريا،  
فهل يفـي الـنص بالـدور الـذي         أدرى بالظروف القائمة هناك،     

 حدة أم أنه يرى غري ذلك؟يريده العراق لألمم املت
ــونيت  ــيد نغروبـ ــة  (السـ ــدة األمريكيـ ) الواليـــات املتحـ

يسـرين أن أرحـب بعـودة السـيد زيبـاري           : )نكليزيةالتكلم با (
إىل اجمللس، هذه املرة بصـفته وزيـر خارجيـة احلكومـة العراقيـة           

 .املؤقتة
علــى أهبــة االســتعداد الختــاذ خطــوة إن العــراق يقــف  

فاحلكومــة اجلديــدة الــيت أعلــن . عاصــرمهمــة جــدا يف تارخيــه امل
عن تشكيلها يف أوائل هذا األسـبوع سـتتوىل السـيادة الكاملـة             
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هــذا الشــهر، ويف الشــهور املقبلــة ســتكون لــديها املســؤولية       
إجـراء انتخابـات وطنيـة يف       حنـو   والسلطة لقيادة شعب العراق     

والعمل الذي ينتظر حكومة الوزير زيباري      . أوائل العام املقبل  
ــا متأكــدون مــن أن    عمــل ــهج يف وعــده للمســتقبل، ولكنن  مب

ب هـو وزمـالؤه بإظهـار       وسيطالَ. ذلك العمل لن يكون يسريا    
. شـــعب العـــراق يف وقـــت صـــعب وخطـــري    جتـــاه التـــزامهم 

الـيت  الذين ينشرون اإلرهـاب يف حماولـة الختطـاف اآلمـال       أما
سيســتمرون يف شــن يعلقهــا الشــعب العراقــي علــى املســتقبل ف 

. اكرة والشريرة، بل قد يضاعفون هـذه اهلجمـات        هجماهتم امل 
وحنــن نــدرك مــع األســف ولكــن بشــدة أن الســيد زيبــاري        

 .وزمالءه يواجهون خماطر شخصية خبدمتهم لبلدهم
وترحـــب الواليـــات املتحـــدة ترحيبـــا حـــارا بتشـــكيل  

حكومة من عراقيني مميزين من الرجال والنساء ميثلـون اجملتمـع           
وكمـا قـال    . سـاع وموهبـة وتنـوع     مبا يتصف به من ات    العراقي  

فان لدى احلكومة املوهبة وااللتزام     ”الرئيس بوش يوم الثالثاء     
ــراق خــالل التحــديات     ــادة الع ــى قي ــزم عل ــه والع ــة أمام  “املاثل

وتقــف الواليــات املتحـــدة علــى اســـتعداد ملســاعدة حكومـــة     
العراق يف حتقيق هدف إنشاء عراق آمن ودميقراطي يعـيش يف           

ونتطلـع إىل أن تنضـم إلينـا الـدول األعضـاء            . سالم مع جريانـه   
ــق تلــك    مليف األمــم املتحــدة   ســاعدة شــعب العــراق علــى حتقي

 .الرؤية
املستشــــار ونشــــيد بالســــفري األخضــــر اإلبراهيمــــي،  
أمـام  مني العام، على عمله الدؤوب يف هتيئة الساحة ألاخلاص ل 

واخنــرط الســفري . لشــعب العراقــيلقيــادة ارئــيس وزراء جديــد 
يمي يف إجراء مشاورات شديدة احلساسية مع املئات ،         اإلبراه

ــراق      ــون الع ــذين ميثل ــراقيني ال ــن الع ــل اآلالف، م ــهب .  يف تنوع
ــن خــالل تشــكيل       ــة مســتمرة م ــرى تلــك العملي ــع أن ن ونتوق
جملــس وطــين الشــهر املقبــل إلســداء النصــح للحكومــة املؤقتــة   

 .وملساعدهتا

ظـر جملـس    واليوم، بينما ينضم إلينا الـوزير زيبـاري، ين         
ــد اململكــة        ــدي ووف ــه وف ــرار عمم ــص مشــروع ق ــن يف ن األم

ــدة ــرار  إن . املتحـ ــروع القـ ــي مشـ ــيت  حييـ ــدة الـ ــة اجلديـ اللحظـ
ــراق   ــاريخ العـ ــا يف تـ ــراق   : نواجههـ ــتالل العـ ــي أن احـ أال وهـ

سينتهي؛ وسيتوىل الشعب العراقي املسؤولية الكاملة والسـلطة        
الوقـت  وسيشـهد اعتمـاد اجمللـس يف        . حلكم أمة فخورة وغنيـة    

املناسب ملشروع القرار ذاك على تغيري أساسي يف العالقـة بـني     
قــام  عامــا منــذ ١٤ حــواىلجملــس األمــن والعــراق بعــد مــرور  

 .لكويتبغزو اصدام حسني 
إننا نرحب بوجـود الـوزير زيبـاري هنـا يف نيويـورك،              

كمــا نرحــب بإســهام العــراق يف تبــادل اآلراء بشــأن مشــروع  
 األيــام املقبلـــة، ستشــغل حكـــوميت   ويف. القــرار قيــد املناقشـــة  

ــة    ــة العراقيـ ــوة املتعـــددة اجلنســـيات احلكومـ وشـــركاؤنا يف القـ
نطــاق واســع مــن املســائل، وخاصــة بشــأن طــابع   يف اجلديــدة 

ــوة امل  ــة بـــني القـ ــراكة األمنيـ ــيات والشـــعب  تالشـ ــددة اجلنسـ عـ
والواليــات املتحــدة ملتزمــة بــدعم احلكومــة العراقيــة  . العراقــي

 على حتقيق االستقرار الـدائم يف العـراق ويف          اجلديدة يف عملها  
الــــتمكني مــــن إجــــراء انتخابــــات وطنيــــة يف هنايــــة كــــانون   

وهذه ستكون شراكة حقيقية قائمة علـى       . ٢٠٠٥يناير  /الثاين
ــع الصــعد، مــن      ــاون ملمــوس علــى مجي أهــداف مشــتركة وتع
اجلنــود الــذين يقومــون بــدوريات راجلــة إىل أعلــى مســتويات  

 .يادةاحلكومتني ذايت الس
ولــن ينتــهي عملنــا يف جملــس األمــن لــدعم الشــعب        

ــرار هــذا أو   ــي باعتمــاد مشــروع الق ــهاء االحــتالل العراق .  بانت
 بقــوة وتصــميم أولئــك الــذين يســعون إىل      جنابــهبــد أن فــال

حرمــــان الشــــعب العراقــــي مــــن فرصــــة إنشــــاء حكــــم ذايت  
ــذر عــدم االســتقرار    أو و،دميقراطــي ــذين يســعون إىل ب لئــك ال

ولـن حتجـم الواليـات املتحـدة        . رهاب يف العراق  واخلوف واإل 
وهـذا عمــل يسـتلزم بـذل جهــد    . عـن االضـطالع هبــذه املهمـة   

ــع       ــا إىل جنــب م ــالوقوف جنب ــدويل، ب ــن اجملتمــع ال مشــترك م
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يمـا يتحركـان    فالشعب العراقي ومع احلكومـة العراقيـة املؤقتـة          
علـــى طريـــق إجـــراء االنتخابـــات وتطـــوير مؤسســـات حكـــم  

مــالن علــى إنشــاء مســتقبل مســتقر وســلمي   يع، وفيمــا قــادرة
 .ودميقراطي لبلدمها

: )تكلـــم بالصـــينية() الصـــني (الســـيد وانـــغ غوانغيـــا 
. الوفـد الصــيين السـيد زيبـاري علــى إحاطتـه اإلعالميــة    يشـكر  

وهذه هي املرة األوىل اليت يسـمع فيهـا جملـس األمـن مـن ممثـل                 
ك البلــد احلكومــة العراقيــة املؤقتــة بشــأن احلالــة الراهنــة يف ذلــ  

لنـا  يسـنح   ونأمـل أن    . وبشأن مشروع القرار اجلديد للمجلس    
 .املزيد من تلك الفرص

وكمــا ذكــر األمــني العــام كــويف عنــان، فــان تشــكيل   
وترحــب . احلكومــة العراقيــة املؤقتــة يرمــز إىل بدايــة جديــدة     

ــة، كمــا حيــدونا األمــل يف أن   االصــني باحلكومــة العر ــة املؤقت قي
ىل إعادة الســيادة العراقيــة الكاملــة وســتيــؤدى ذلــك قريبــا إىل إ

ونأمل ونثق بأنه، مع التأييد الواسـع       . حلالة يف العراق  ااستقرار  
للشــعب العراقــي والــدعم القــوي مــن اجملتمــع الــدويل، ســتنجز 

 .احلكومة املؤقتة مهتمها بشكل سلس
وسيكون اعتماد اجمللـس يف الوقـت املناسـب ملشـروع            

وحتقيقـا  . ر العـراق يف املسـتقبل     القرار اجلديد أمـرا هامـا لتطـوي       
لتلــك الغايــة، اختــذت مجيــع األطــراف مواقــف بنــاءة كمــا أهنــا 
أجـــرت مشـــاورات متعمقـــة بشـــأن مشـــروع القـــرار املتعلـــق  

اقترحتـه الواليـات املتحـدة واململكـة        حسـبما   قية،  اباملسألة العر 
 .املتحدة

أن مشروع القرار اجلديـد ينبغـي أن يبعـث          بإننا نؤمن    
ــارتني و ــحتنيبإشـ ــتالل  . اضـ ــاء االحـ ــارة األوىل هـــي إهنـ اإلشـ

العســــكري للعــــراق وعــــودة الســــيادة الكاملــــة إىل الشــــعب 
يونيه، سـتمارس احلكومـة العراقيـة       / حزيران ٣٠بعد  ف. العراقي

املؤقتـــة الســـيادة الكاملـــة يف اجملـــاالت السياســـية واالقتصـــادية 
ت نشـر القـوا   لثانيـا، ينبغـي     . واألمنية والقضـائية والدبلوماسـية    

فعــال رأي أن حيترمــا علــى حنــو املتعــددة اجلنســيات وعملياهتــا 
وينبغي السـعي إىل إجـراء مشـاورات مسـبقة          . الشعب العراقي 

واحلصـــول علـــى موافقـــة احلكومـــة العراقيـــة املؤقتـــة بشـــأن       
العمليـات العســكرية الكــربى، تعـبريا عــن حقيقــة أن احلكومــة   

ذلـك، ينبغـي أن   وباإلضافة إىل . املؤقتة حتظى بالسيادة الكاملة   
تكون مدة بقاء القوة املتعددة اجلنسـيات متماشـية مـع العمليـة        

 .السياسية يف العراق
ونـــؤمن بأنـــه ينبغـــي، يف مشـــاوراتنا بشـــأن مشـــروع   

ــه   ــتمكن  . القــرار، أن نســتمع آلراء العــراق وآراء جريان ــن ن ول
يؤدي إىل حتقيق استقرار احلالة األمنية      القيام بعمل ما    حقا من   
نضـع  ق واىل التنفيذ السـلس لـتعمري العـراق إال حينمـا            يف العرا 

 . نطاقا حيظى بتأييد أوسعامشروع قرار جيد
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه عـدد مـن األسـئلة             

أوالً، مــا هــي توقعــات احلكومــة . إىل وزيــر اخلارجيــة زيبــاري
املؤقتة اجلديدة يف العراق جتاه مشروع قرار جديد؟ وهل لديـه       

حات هبذا الشـأن؟ ثانيـاً، مـا هـي اآلمـال الـيت تعقـدها                أي اقترا 
ــاً،       ــم املتحــدة؟ ثالث ــدور احملــدد لألم ــة بشــأن ال ــة املؤقت احلكوم

ــا ــذي        م ــين ال ــاق األم ــا يتصــل باالتف ــدم احملــرز فيم ــدى التق م
 تفاوض عليه العراق مع القوة املتعددة اجلنسيات؟ 

ــوغر   ــا (الســيد بل ــة ) (أملاني ــم باالنكليزي أود أن ): تكل
عرب عن تقديرنا حلضور األمـني العـام، علـى األقـل يف بدايـة          أ

هذه اجللسة، ونرحب كثرياً، من غري ريب، بالفرصـة السـاحنة           
لتبــادل اآلراء مــع وزيــر اخلارجيــة الســابق واجلديــد، الســـيد       

. زيباري، حول مضمون مشروع القرار اجلديد بشـأن العـراق         
انــاً قويــاً بأنــه ومــا فتئنــا نــدعو إىل هــذا احلــوار، ألننــا نــؤمن إمي 

بــد أن يكــون للحكومــة العراقيــة املؤقتــة اجلديــدة دور يف       ال
ــذا خــالل األشــهر        ــرار ه ــيوفره مشــروع الق ــذي س ــار ال اإلط

 . القادمة
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ــا مــا انفكــت خــالل املفاوضــات وحــىت اآلن     إن أملاني
 أال وهــو ضــرورة أال ُتفــرض العمليــة    - تؤيــد مبــدأ أساســياً  

ة االنتقاليـة هـذه علـى العـراق،         السياسية واهليكـل األمـين للفتـر      
سواء من جانـب جملـس األمـن أو مـن أي جهـة أخـرى، حـىت                  

ــة   ــا الطيب وأعتقــد أن مــن اإلنصــاف  . وإن مت ذلــك بكــل النواي
القــول إنــه مــن املهــم جــداً ملصــداقية ذلــك اإلطــار املؤقــت أن   
يكون نتيجة مشاورات مباشرة بـني احلكومـة االنتقاليـة املعينـة            

 يكــون جمــرد نتيجــة لترتيبــات أو اتفاقــات وجملــس األمــن، وأالَّ
 . ثنائية

وعليــه، فإننــا نؤيــد الفكــرة الــيت أعــرب عنــها أعضــاء    
اجمللس اآلخرون يف جلسات سابقة ومفادها أال يقتصر إجـراء           

. هــذا احلــوار مــع ممثلــي احلكومــة االنتقاليــة علــى مــرة واحــدة  
ــي       ــادة السياس ــو أن القي ــاً كــذلك ل ــدر متام ــا نق ــالطبع، فإنن ة وب

اجلديدة أبدت استعدادها ملواصـلة هـذه املناقشـات مـع اجمللـس           
 .يف وقت مبكر من األسبوع القادم

ويف رأينا، فإن املسـائل الرئيسـية فيمـا يتعلـق مبشـروع              
أوالً، أنه ينبغي أن يوجـه رسـالة    : القرار املقبل هي ذات شقني    

واضــحة متثــل حتــوالً حقيقيــاً عــن االحــتالل، وبالتــايل تولــد        
ــول ــدد      القب ــاً، جيــب أن حي ــي؛ ثاني ــني الشــعب العراق ــالزم ب  ال

األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل من احلكومة املؤقتة، والقـوة    
ــم    ــابقة، واألمـ ــتالل السـ ــلطات االحـ ــيات وسـ ــددة اجلنسـ املتعـ
ــارة      ــع اإلشـ ــق مـ ــلوب يتسـ ــة، بأسـ ــة ثالثيـ ــدة، يف عالقـ املتحـ

 . املنشودة لنقل كامل السيادة والسلطة
مــاً أنــه ال بــد مــن مواءمــة وجــود قــوات إننــا نــدرك متا 

ــا حــوايل    ــة قوامه ــدة    ١٤٠ ٠٠٠أجنبي ــن ع ــدي فضــالً ع  جن
آالف مـــن املـــدنيني األجانـــب مـــع مفهـــوم اســـتعادة الســـيادة  

ولئن كنا نـدرك أن الصـيغة       . الكاملة بصورة حقيقية ويعتد هبا    
 الربيطــاين متثـــل حماولـــة  -املنقحــة ملشـــروع القــرار األمريكـــي  

 املواءمة، فإننا نعتقد أنـه ال يـزال مثـة جمـال             خملصة لتحقيق تلك  

لتحســني الــنص بغيــة جعــل اســتعادة امللكيــة العراقيــة والســيادة 
الكاملة أكثر مصداقية، السـيما يف ثالثـة جمـاالت أساسـية مـن              

 . النص بصيغته الراهنة
. تتعلــق النقطــة األوىل الــيت أود تناوهلــا بنقــل الســيادة    

 أنــه ســيتم نقــل الســلطة  ففــي رأينــا، جيــب أن يكــون واضــحاً  
الكاملة، وأعتقـد أنـين مسعـت مـن وزيـر اخلارجيـة ومـن ممثلـي                 

ونعتقـد أن أي قيـود قـد تنشـأ يف           . التحالف أن تلك هي النيـة     
بعض اجملاالت ينبغـي أالَّ تكـون سـوى القيـود الـيت تنشـأ ذاتيـاً                 

 حبكـــم كوهنـــا حكومـــة - نتيجـــة لطبيعـــة احلكومـــة االنتقاليـــة
 .مؤقتة

 الثانيــة فتتعلــق بفتــرة واليــة القــوة املتعــددة أمــا النقطــة 
وحنن نوافق على مـا قالـه وزيـر اخلارجيـة والسـفري             . اجلنسيات

نغروبـــونيت مـــن أن أي انســـحاب ســـابق ألوانـــه للقـــوات لـــن 
 أي  - يكون مستصوباً، ولكننـا نعتقـد أن حتديـد موعـد هنـائي            

 سـيكون إشـارة هامـة       - موعد حمدد النتهاء والية تلـك القـوة       
ي تضمينها يف النص، بغض النظر عن احتمال جتديد تلـك           ينبغ

الوالية أو،  بالتايل، استناد وجود القـوات األجنبيـة يف العـراق             
إىل أساس قانوين خمتلـف، كـأن يكـون ذلـك بنـاء علـى اتفـاق                 

 . بشأن مركز القوات
بــد مــن توضــيح حــق احلكومــة  وفضــالً عــن ذلــك، ال 

ية مبكـراً مـىت أرادت ذلـك        االنتقالية القاطع يف إهناء تلك الوال     
 . توضيحاً لكوهنا حكومة ذات سيادة كاملة

 أي - أمــا مالحظــيت الثالثــة فتتعلــق باهليكــل األمــين      
توصيف املبادئ العامة الـيت سـتحكم اقتسـام املسـؤوليات بـني             

ــددة اجلنســيات    ــوة املتع ــة والق ــة املؤقت  أو الشــراكة، - احلكوم
 يعـين التـدخل يف كـل        وذلك ال . كما أمساها السفري نغروبونيت   

ــرك ذلــك لتقــدير األطــراف      ــد أن ُيت ــل ال ب كــبرية وصــغرية، ب
 . املوجودة يف امليدان
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غري أنين أود أن أوجـه سـؤالني إىل وزيـر اخلارجيـة يف               
مـا هـي املبـادئ العامـة الـيت يعتقـد أهنـا ينبغـي أن                 . ذلك الشأن 

تكون عوامل حامسة يف العالقـة بـني القـوة املتعـددة اجلنسـيات              
وحكومته، وخاصـة حـني يتعلـق األمـر بتضـارب اآلراء حـول              
ــاين هــو أن      ــإن ســؤايل الث بعــض املســائل؟ ويف هــذا اإلطــار، ف
مشروع القرار يشري إىل طلب مـن حكومتـه باسـتمرار وجـود             
القوة املتعددة اجلنسيات وإىل رسالة موجهـة إىل رئـيس جملـس           

دتنــا هــل ميكــن لــوزير اخلارجيــة إفا. األمــن تتعلــق بتلــك القــوة
مبضـــمون تلـــك الرســـالة أو أن يوضـــح لنـــا صـــورة األوضـــاع 

 الراهنة؟ 
إننـا سـنقدر كــثرياً آراء حكومتـه بشــأن تلـك املســائل      

وبــالطبع، حنــن . واجلوانــب األخــرى يف نــص مشــروع القــرار  
ندرك أن احلكومة املؤقتة مل ُتَعني إالَّ قبل بضعة أيـام وأنـه رمبـا               

 جوانـب مشـروع القـرار       مل تسنح هلا الفرصة بعد ملناقشة كـل       
تفصيالً، إالَّ أننا نعتقد أنه مشروع قرار هام، وأن رسالته رمبـا            

لــذلك، فإننــا . تــؤثر علــى قابليــة االنتقــال السياســي يف العــراق 
هنتم اهتماماً كبرياً بـالوقوف علـى آرائـه األوليـة اليـوم ونتطلـع               

 . إىل حوار مستمر مع املسؤولني يف بلده
): تكلــم بالفرنســية) (فرنســا (الســيد دي ال ســابليري 

يســعدين أن أرحــب بالســيد زيبــاري وأن أهنئــه علــى تثبيتــه       
لقد أحطنا علمـاً بتشـكيل احلكومـة العراقيـة          . وزيراً للخارجية 

ونـتمىن لتلـك    . يونيـه / حزيـران  ٣٠املؤقتة اليت ستبدأ عملها يف      
ــيت      ــة ال ــة الصــعبة للغاي ــل يف أداء املهم ــق الكام ــة التوفي احلكوم

وفرنســا، مــن جانبــها، . إىل حــني إجــراء االنتخابــاتتنتظرهــا 
على اسـتعداد للعمـل مـع حكومـة العـراق واإلسـهام يف إعـادة             

 . اإلعمار االقتصادي والسياسي هلذا البلد
وأود أيضاً أن أقول للسيد زيباري كـم كـان وجـوده             

فمجلس األمن يعكف منذ عدة أسـابيع علـى         . هنا اليوم مفيداً  
ام بالنسـبة ملسـتقبل العـراق، وال بــد،    مناقشـة مشـروع قـرار هــ   

بــالطبع، أن يكــون علــى علــم كامــل بــآراء الســلطات العراقيــة 
 .وتطلعاهتا
وأعتقــد أن املناقشــات الــيت أجريناهــا يف جملــس األمــن  

خالل األسابيع املاضية تبني اآلن أن مجيـع أعضـائه يتشـاطرون            
أال وهــو االســتعادة الكاملــة وغــري املنقوصـــة     : نفــس اهلــدف  

يونيـه؛ وذلـك هـو مـا حـدثنا          / حزيـران  ٣٠سيادة العراقية يف    لل
 . عنه السيد زيباري يف بيانه يف وقت سابق

ــوىل      ــيت تشــكلت، أن تت ــة ال ــة العراقي وينبغــي للحكوم
 اعتبــاراً مــن السلطــــــة الكاملـــــــة والشاملــــــة يف مجيــع املنــاطق

 .يونيه/ حزيران٣٠
ــة، ن    ــوين احلكومـ ــية تكـ ــافة إىل قضـ ــد أن وباإلضـ عتقـ

مصداقيتها يف نظر العراقيني ستعتمد علـى قـدرهتا علـى احلكـم         
ويف الوقــت نفسـه، نعلــم  . ـة تامـ يــة علـى حنـو كامــل وباستقالل  

ن االحتفـاظ    إ -قبل قليـل    اري  ـبـمثلما ذكر السيد زي    -مجيعا  
بقوة متعددة اجلنسيات يف العراق يظل ضروريا لبعض الوقـت          

تولــي  ومساعدة العـراقيني علـى      بغية اإلسهام يف استقرار البلد      
 .املسؤولية الكاملة عن أمنهم يف أقرب وقت ممكن

لـيس   -نعتقد أن هـذين املطلـبني متعارضـان         وحنن ال    
فمــن املمكــن التوفيــق بــني اســتعادة   . بالضــرورة، علــى األقــل 

ومـــن . الســـيادة واالحتفـــاظ بوجـــود عســـكري أجـــنيب كـــبري 
ــو   ــيادة وقـ ــة ذات سـ ــايش بـــني حكومـ ــددة املمكـــن التعـ ة متعـ

ــ،اجلنســيات ــة و  ع  م ــة للحكوم ــرام الســلطة الكامل ضــمان احت
 .الفعالية التشغيلية للقوة يف الوقـت نفسـه

إقامـــة  نـرى أنـه ال يكفـي أن نصـدر قـرارا ب            غيـر أننــا     
تعـــاون أو شـــراكة بـــني حكومـــة العـــراق والقـــوة املتعـــددة       

ومن دون الدخول يف التفاصيل واألساليب، جيـب        . اجلنسيات
 املبادئ واملعايري العامة لذلك التعاون وتلك الشـراكة يف          حتديد
وجيــب أن يكــون لــدى احلكومــة العراقيــة االنتقاليــة      . القــرار

قـرار  الو. السلطة الكاملـة علـى قواهتـا األمنيـة وقواهتـا املسـلحة            
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ــيات   ب ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــوات للقـ ــوفري تلـــك القـ ـــود إىل تـ يعـ
ـــ احلكومــة، إذا  ـــهأو ما اعتبـــرت ذلــك أمـــرا مطلوب ـــا في . رغوب

ولــذلك ينبغــي أال تشــترك القــوات العراقيــة يف عمليــات القــوة 
 .املتعددة اجلنسيات من دون موافقة حكومة العراق

أن جيـــب   لقـوة املتعـددة اجلنسـيات       اأن  بونعتقد أيضا    
وجيـــب . تنفــذ واليتــها بتنســيق وثيـــق مــع احلكومــة العراقيــة      
راق لتنفيـــذ احلصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن حكومـــة العـــ

عواقـب  ميكن أن تتـرتب عليها     عمليات حمددة واسعة النطاق،     
هـــل ميكـــن لنـــا أن خنـــاطر بتكـــرار ســـيناريو . سياســـية كـــبرية

ـــرى     الفلوجــة ـــن التحــديات الكب ــن بيـ ـــت ســيكون م ، يف وقـ
للحكومــة اجلديــدة فيــــه تنظيـــم احلـــوار الوطنـــي واملصــاحلة       

 متهيـدا لالنتخابات؟
حليـوي أن تـتمكن احلكومـة العراقيـة         أن مـن ا   بنعتقد  و 

من اختاذ قـرار     -مة اليت ستتشكل نتيجة لالنتخابات      احلكو -
ذلك القـرار يعـود    و. ر بإهناء والية القوة املتعددة اجلنسيات     ــح

 .إليهـا وحدهــا
أن تلـــك املبـــادئ كانـــت مجيعهـــا    ود أن أنــــوه بـــ وأ 

توى أصدرها زعماء علـى مسـ     توافقيــة عامــة   موضوع بيانات   
 أخـــرى ال تنتمـــي إىل التحـــالف، رفيـــع يف التحـــالف وبلـــدان

ــا عريضــا يف اآلراء   . فيهــا بلــدي  مبــا ــاك توافق ــدو يل أن هن ويب
ال يتعـــذر ويف ظــل تلــك احلالــة، ينبغــي أ. تلــك املبــادئحــــول 

مــن ارتأينـــا أن إدراج تلــك املبــادئ يف القــرار قيــد املناقشــة إذا 
صـداقية إىل شـعب     الضروري إرسـال إشـارة واضـحة وذات م        

 حكومتــه ســتكون مســؤولة مســؤولية كاملــة وأن نالعــراق بــأ
ـــا يف الوجــود املؤقــت للقــوة املتعــددة اجلنســيات ال يعــين    طعنـ

 .سيادته
للمجلــس أن يسترشــد يف عملـــه بـآراء          أخريا، ينبغي    

ــه   ــراق وتوقعات ــراق    . شــعب الع ــة الع ــر خارجي ــد ذكــر وزي وق
وسـنكون ممتـنني    .  إليهـا  ُتمـن النقـاط الـيت أشـر       بعضـا  بالفعل  

. تلـك النقـاط   عـــن   لنا أي معلومات إضـافية      إذا قـدم   جدا  لــه  
لقــد  . ونأمل أيضا أن تتاح لنا الفرصـة ملواصـلة مناقشـاتنا معـه            

ــادل اآلراء الــذي       ــن تب ــا مســرورين جــدا م ـــاه هــذا  كن أجرين
أخــرى  تبادالت  الصباح وسيكـون من دواعـي سرورنا إجراء       

 .يني آخرين يف األيام املقبلةمع مسؤولني عراق
أوال، ): تكلـــم باإلســـبانية) (شـــيلي (الســـيد مونيـــوز 

اري املوجــود معنــا يف  ـبـــأرحــب حبضــور وزيــر اخلارجيــة زي   
ويبـدو لنـا أن     . اجمللس مـرة أخـرى، ولكـن بصـفة أخـرى اآلن           

ــد بشــأن        ــرار جي ــاذ ق ــية جــدا الخت ــه وتوصــياته أساس اقتراحات
 .يةلشديدة األمهمستقبل العراق يف هذه الفترة ا

ــا قـــال،    خذت اخلطـــوة األوىل يف العمليـــة  اتــــُّومثلمـ
 ومثلمــا قـــال . السياســية بتعــيني حكومــة مؤقتـــة ذات ســيادة    

. نتيجـة ممكنــة يف ظل الظروف الراهنــة     ، هذه هي أفضل     أيضا
 شـأن أي حـل وسـط،      هــذه احلالـة، شأهنــا       و. حل وسـط  إهنــا  

. لــة تستنــد إىل الواقــع      حاد ال تكون احلالة األمثل، ولكنـها        ـق
وإننـا نتفــق معـــه علـــى أن الفكـرة األساسـية يف القـرار الـذي              

لسـيادة إىل   لالكامـل   سيعتمـده اجمللس ينبغـي أن تكـون النقـــل          
ــراقيني يف  ــران٣٠العـ ــه/ حزيـ أن تعـــيني بـــوحنـــن نعتقـــد . يونيـ

ذلــك االجتـاه وكـذلك      خطـوة مهمـة يف      كـان  احلكومة املؤقتة   
ـــ  ــدول ال ــة   يف اجلـ ــوب الدميقراطيـ ــي صـ ــال السياسـ زمين لالنتقـ

 .الكاملة
فرصـــة لتنفيـــذ إعطاءهــــا التســـتحق  هـــذه احلكومـــةو 

واآلن، ميثـل التحـدي أمامنـا يف        . مهامها احملددة لفتـرة حمـدودة     
النقــل  إعداد قرار جيـد، قـرار يسـهم حبـق يف          فـي  جملس األمن   

ــة، مــن دون أي غمــوض     الكامــل للســيادة إىل احلكومــة املؤقت
 ،مبــــدخالت إضــــافيةوأكرب قــــدر ممكــــن مــــن الوضــــوح وبــــ
 .عراقية ذاهتا يف األيام املقبلةمن احلكومة الأمكـن،  إذا

قد أحرزنا بالفعل تقدما كبريا، ولكن النص ال يـزال          ل 
حباجــة إىل أن يلقــي قــدرا أكــرب مــن الضــوء علــى العالقــة بــني   
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. احلكومـــة املؤقتـــة ذات الســـيادة والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات
ــ ــانون   وجيـ ــانون الـــدويل والقـ ــددا مبـــادئ القـ ب أن يؤكـــد جمـ

وجيــب أن حيــدد بقــدر أكــرب مــن الوضــوح   . اإلنســاين الــدويل
القـوة  وجــود  هناية والية القوة املتعددة اجلنسيات، مع فهم أن         

ـــس ــي ــوزير    اكون مطلوب ــا أوضــح ال ــة، مثلم ــة طويل ــرة زمني  لفت
 .نفســهاري ـبـزي

ذه الفرصــة لكــي ويف ذلــك الســياق، أود أن أغتــنم هــ 
أطرح ثالثة أسئلة قـد تسـاعد اجمللـس يف عملـه املتعلـق بإعـداد                

 .مشروع القرار
ــة الســابقة    ــة،   الأوال، يف املرحل ــة املؤقت ــار احلكوم ختي

ُحددت بعض املعايري بشأن مستقبل حكومة العراق املؤقتـة يف          
ــتقبل ــت   . املســ ــرف إذا كانــ ــدد، أود أن أعــ ــك الصــ ويف ذلــ

عتمــدت أو نظــرت يف اعتمــاد الشـرط       قـد ا  احلكومة اجلديدة   
بأال يكون األعضـاء املعينـون يف احلكومـة املؤقتـة مرشـحني يف              

ينــاير مــن العــام /االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف كــانون الثــاين
 ؟املقبل

ثانيــا، أود أن أعــرف مــا هــي العناصــر األساســية، يف    
ة رأي وزير اخلارجية، اليت من شـأهنا أن متكـن احلكومـة املؤقتـ             

تمتع هبـا   ـوفقـا للسـيادة الـيت ستـ       سلطتهـا كاملــة    من أن متارس    
مــا هــي  وبعبـــارة أخـــرى،  . يونيــه/ حزيــران٣٠اعتبــارا مــن  

املكونــات الــيت ال غــىن عنــها والــيت ستشــمل الســيادة الكاملــة   
 القرار؟تنعكـس يف اري أن ـبـوالتامة اليت يريد الوزير زي

نـات املنسـوبة    أخريا، لقد قرأنا يف الصحافة بعـض البيا        
 .إىل أعضاء يف احلكومة املؤقتة بشأن موضوع األمن

ولذلك السبب، وتعقيبا على كلمات الـوزير زيبـاري          
نفسه اليت تشري إىل السيطرة الكاملة للقوات العراقيـة، نـود أن            
نعــرف مـــا إذا كانـــت الســـلطات العراقيـــة اجلديـــدة تأمـــل أن  

ــة ع    ــة والفعال ــديها هــذه الســيطرة الكامل ــوات  تكــون ل ــى الق ل

فكيف تأمـل ضـمان التنسـيق       . املسلحة والقوات األمنية للبالد   
 مع القوة املتعددة اجلنسيات؟

وأود أن أطــرح ســؤاال آخــر، ينبغــي أال يشــعر الــوزير  
أيــة سياســة ســُتنتهج جتــاه  . زيبــاري بأنــه مضــطر لإلجابــة عنــه 

امليليشيات املوجودة حاليا على أرض الواقع؟ فـذلك ميكـن أن           
 .لة للعملية السياسية املقبلةيكون مشك

منــذ ): تكلــم باالنكليزيــة) (باكســتان (الســيد أكــرم 
بدايـــة األزمـــة يف العـــراق العـــام املاضـــي مـــا فتئـــت باكســـتان  

 قبـــل احلـــرب -تسترشـــد مبصـــاحل ورفاهـــة الشـــعب العراقـــي  
ــدها  ــا وبعـ ــادت   . وخالهلـ ــراق، نـ ــرب يف العـ ــاب احلـ ويف أعقـ

اســـية معينـــة، وهـــي باكســـتان بـــاالحترام الكامـــل ملبـــادئ أس
ــي؛ ووحــدة العــراق     ــة ومصــاحل الشــعب العراق الســيادة العراقي

. وســالمته اإلقليميــة؛ وســيطرة العــراق علــى مــوارده الطبيعيــة  
ولقـــــــد أســـــــعدنا انعكـــــــاس تلـــــــك املبـــــــادئ يف القـــــــرار  

 .والقرارات الالحقة اليت اختذها اجمللس) ٢٠٠٣( ١٤٨٣
وكما نقر مجيعنا اليوم، يدخل العراق مرحلـة جديـدة           

ــة،     . يف وجــوده السياســي  ــة مؤقت ــو حكوم ــد تشــكلت للت فلق
وكمــا قيــل لنــا، فــإن  . وطالبــت بكــل رمــوز الســيادة الكاملــة 

ــا       ــة تشــاورية قاده ــن خــالل عملي ــة م ــة املؤقت تشــكيل احلكوم
األمني العام ومبعوثه اخلـاص السـيد األخضـر اإلبراهيمـي، هـو        

ــل   خطــوة أ ــة بالكام ــة متثيلي ــال إىل حكوم ودور . وىل يف االنتق
األمم املتحدة والسـيد اإلبراهيمـي هـو، يف رأينـا، دور حيـوي              

 .يف تشجيع القبول باحلكومة املؤقتة داخل البلد وخارجه
ولقد رحبت حكومة باكستان بتعيني اإلدارة العراقيـة         

املؤقتـــة باعتبـــار ذلـــك خطـــوة حنـــو اســـتعادة حكومـــة متثيليـــة  
وتأمل باكستان أن ميارس العـراق، يف ظـل         . الكامل يف البالد  ب

اإلدارة املؤقتة، السيادة الكاملـة الـيت تعطيهـا مصـداقية وحتمـي             
وحدة العراق وسالمته اإلقليمية وتساعد علـى اسـتعادة األمـن           

ــبالد  ــتقرار يف الــ ــؤدي   . واالســ ــتان أن تــ ــل باكســ ــا تأمــ كمــ
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ب العراقـي علـى   املتحدة دورا مركزيا يف مسـاعدة الشـع     األمم
ــة وحتقيــق اســتعادة األمــن واالســتقرار     ممارســة الســيادة الكامل

 .وإعادة إعمار بلده يف أقرب وقت ممكن
وحنن نتطلـع إىل االسـتماع لتقريـر مفصـل مـن السـيد               

اإلبراهيمي يف املستقبل القريب واحلصول على تقييمـه للوضـع    
ــاق املســتقبل  ــاه إىل   . وآلف ــد اســتمعنا باهتمــام وانتب ــان ولق البي

. الذي أدىل به وزيـر اخلارجيـة زيبـاري يف جملـس األمـن اليـوم               
وسيتجاوب وفد بالدي مع آراء احلكومة العراقية املؤقتة لدى          

. نظره يف مشروع القـرار الـذي ينظـر فيـه جملـس األمـن حاليـا                
ويف هذا السـياق، أود أن أقـدم بعـض املالحظـات وأن أطـرح               

 .بعض األسئلة على وزير اخلارجية
ــ  ــن    لقـ ــر مـ ــاري أن أكثـ ــة زيبـ ــر اخلارجيـ ــر وزيـ د ذكـ
مجاعة سياسية قد ظهرت يف العراق، ومن الواضـح أهنـا            ٤٠٠

ونـود أن نعـرف مـا إذا        . ليست كلها ممثلة يف الترتيبات املؤقتة     
كانت احلكومـة املؤقتـة تنـوي مواصـلة اجلهـود لضـمان أوسـع               
احتواء ممكن ملختلف اجلماعات السياسـية وحلشـد أكـرب دعـم            

 .من الشعب العراقيممكن 
ثانيــــا، الحظنــــا أن احلكومــــة العراقيــــة املؤقتــــة تــــود  

احلصول على سلطة كاملـة؛ ويف ذلـك السـياق نـود أن نسـأل               
عما إذا كانت تتوخى أية قيود علـى هـذه السـلطة مـن خـالل                

ــود تفرضــ  ــى نفســها  هاقي ــراق، حســبما   .  هــي عل وشــعب الع
املتعـــددة أخربنـــا وزيـــر اخلارجيـــة زيبـــاري، حيتـــاج إىل القـــوة 

 مـــن أجـــل املســـاعدة علـــى - وأنـــه قـــد طلبـــها -اجلنســـيات 
وسنغدو ممتنني إذا تعرفنـا علـى تقييمـه         . استقرار الوضع األمين  

. للمصادر الرئيسية للتهديد األمين الذي يواجهه العـراق اليـوم         
ثانيــا، هــل تفكــر احلكومــة املؤقتــة يف أي إطــار زمــين بالنســبة   

 ؟لوجود القوة املتعددة اجلنسيات
ولقد ذكر وزير اخلارجيـة زيبـاري أيضـا أنـه سـيكون              

لزاما تنظيم القوة املتعددة اجلنسيات، وأنـه سـتقام شـراكة بـني          

نـود أن نعـرف     . السلطات العراقية والقـوة املتعـددة اجلنسـيات       
ما إذا كـان قـد مت بالفعـل الـتفكري يف طبيعـة هـذه الشـراكة يف                   

نشــاء أيــة آليــات اجملــال األمــين، ومــا إذا كــان هنــاك تصــور إل 
 .بغرض تنظيم تلك الشراكة

أخــريا، أود أن أتــرك بضــعة أســئلة ليفكــر فيهــا وزيــر    
لعل الوفد العراقـي يـرد عليهـا الحقـا إن مل يسـتطع               . اخلارجية

وتتعلــق هــذه األســئلة بأحكــام  . فعــل ذلــك يف الوقــت احلــايل 
مشــروع القــرار املعــين حبظــر األســلحة، وهيئــة الرقابــة الدوليــة  

هل تشـعر احلكومـة املؤقتـة بـأن         . وق التنمية العراقية  على صند 
هــذه األحكــام تتســق مــع تــوفري الســيادة الكاملــة والســلطة        

 الكاملة للحكومة العراقية؟
أخريا، ننتظر من احلكومة املؤقتة أيضا أن جتـري قريبـا     

وسيســعدنا التعــرف علــى . اتصــاالت ومشــاورات مــع جرياهنــا
تعــاون، الــيت نعتقــد أهنــا  أيــة خطــط ملثــل هــذه االتصــاالت وال  

ــاكن أخــرى يف       ــتقرار، يف العــراق و أم ــتعزز األمــن و االس س
 .املنطقة على حد سواء

): تكلـم بالروسـية   ) (االحتـاد الروسـي   (السيد كنوزين    
 .حنن ممتنون للسيد زيباري على بيانه

يونيه تشكيل احلكومـة املؤقتـة وحـل        / حزيران ١مت يف    
ق، قدم إلينـا األمـني العـام       ويف وقت ساب  . جملس احلكم املؤقت  

إحاطة إعالمية بشأن النتائج الـيت أسـفرت عنـها مهمـة مبعوثـه       
وحنـن نتطلـع إىل تقريـر    . اخلاص، السيد اإلبراهيمـي يف العـراق      

وظلت روسيا تدعو دائمـا إىل إعـادة         .السيد اإلبراهيمي نفسه  
وللقيـام بـذلك مـن املهـم        . السيادة الكاملـة عـاجال إىل العـراق       

باحلكومــة املؤقتــة بوصــفها الشــعب العراقــي ن يعتــرف للغايــة أ
ويف ذلـك الصـدد، يرحـب       . القوة السياسـية الرئيسـية يف البلـد       

وفــدي مبــا قالــه األمــني العــام يف مشــاورات اجمللــس، وهــو أن   
العراقيني أنفسهم سيحكمون علـى حكومتـهم ال علـى أسـاس            
ــا         ــوم هب ــيت تق ــال احملــددة ال ــى أســاس األعم ــا عل ــات وإمن البيان
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ــق آخــر    . احلكومــة وأعربــت روســيا أيضــا عــن تقــديرها لتعلي
لألمني العام وهو أنه ال ميكن ضمان األمن يف البلـد بالوسـائل             

 لنا من ضمان إشراك أعلـى نقـاد         ال بد العسكرية وحدها وأنه    
 . احلكومة صوتا يف احلوار الوطين املقبل

ونأمــل أن تــتمكن احلكومــة املؤقتــة مــن تقــدمي إســهام  
ــبري يف إ ــام احلكــومي، ويف     ك ــة والنظ نشــاء املؤسســات الوطني

مواجهــة حتــديات مثــل حتقيــق االســتقرار الــداخلي، وإصــالح   
االقتصاد واهلياكل االجتماعية األساسية وبسط سلطة القـانون        

ونـرى أنـه يـتعني علـى اجملتمـع الـدويل، بقيـادة األمـم                . والنظام
عب املتحدة، أن يقـدم أكـرب قـدر ممكـن مـن املسـاعدة إىل الشـ                

 . العراقي لتحقيق تلك األهداف

ــرار       ــى صــياغة مشــروع ق ــن يعمــل عل إن جملــس األم
ومهمتنا ضمان وحدة الشعب العراقي وسيادته      . بشأن العراق 

. زدهار يف البلـد   المن جديد وحتقيق االستقرار والدميقراطية وا     
يف توافــق مــع آراء العــراقيني   وجيــب علينــا ضــمان أن نعمــل    

ويف ذلـك الصـدد، نـود أن نسـمع          . همنفرض إرادتنا علـي    وأال
مــن احلكومــة االنتقاليــة أفكــارا حمــددة فيمــا يتعلــق باملســاعدة    

 يف اجملــاالت السياســية واالقتصــادية  ال ســيماالدوليــة للعــراق، 
وسنأخذ تلك األفكـار بعـني االعتبـار        . والعسكرية  واإلنسانية  

 . يف عملنا املقبل بشأن مشروع قرار اجمللس املتعلق بالعراق

ونوصــي أيضــا بــأن يــأيت رئــيس احلكومــة املؤقتــة، مــع  
ــورك لالجتمــاع بأعضــاء جملــس        ــدد مــن الــوزراء، إىل نيوي ع

ــن ــاع يف    . األمـ ــد اجتمـ ــدائل عقـ ــد البـ ــون أحـ ــن أن يكـ وميكـ
املنطقة، ممـا سـيتيح جلـريان العـراق فرصـة املشـاركة بفعاليـة يف         

 . احلوار مع القيادة العراقية

أوال، مـا هـي اجملـاالت    . ةأود اآلن أن أوجه عدة أسئل   
ذات األولوية؟ وعلى أساس أي أولويات تود احلكومة املؤقتـة          
تلقي املساعدة الدولية من اجملتمع الدويل؟ وماهو الـدور الـذي      

 ميكن أن تضطلع به األمم املتحدة يف ذلك الصدد؟

سؤايل الثاين يتعلق باحلالة فيما يتعلق مبوضوع أسلحة         
وحنـن  . توجد أسلحة للدمار الشـامل    الدمار الشامل، حيث مل     

 ملشروع القرار الذي يقوم جملس األمن بإعـداده  ال بدنرى أنه   
مــن أن جييــب بوضـــوح علــى الســؤال املتعلـــق مبــن ســـيكون      
مســؤوال عــن البحــث عــن آثــار أســلحة الــدمار الشــامل وعــن  
احملافظة على سالمة املواقع ومجيـع املـواد الـيت وجـدت يف ظـل           

املتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش والوكالـة       مراقبة بعثة األمم    
مــا رأي الــوزير يف أن يســتأنف عمــل . الدوليــة للطاقــة الذريــة

والتفتـيش  وبعثة الرصد والتحقق    الوكالة الدولية للطاقة الذرية     
بالتزامن مع نقل السلطة إىل احلكومة املؤقتـة بغيـة أن ينشـر يف              

ــزع الســالح يف األجــل الطو     ــة ن ــام ملراقب ــراق نظ ــى  الع ــل عل ي
 أساس قرارات جملس األمن؟ 

أن طرحتـه،   بعض الوفـود    سبق لـ  سؤايل الثالث، الذي     
والسـؤال  . يتعلق بالتفاعل بني احلكومـة املؤقتـة والقـوة الدوليـة     

هــل يــرى الــوزير أن مــن املهــم النظــر يف عقــد مــؤمتر   : األخــري
دويل، رمبا يف عدة مراحـل، بوصـفه وسـيلة لتـوفري أداة لعمليـة             

 عراقية؟ ما رأي الوزير يف تلك الفكرة؟ التسوية ال

إنــين : )تكلــم باالنكليزيــة() رومانيــا (الســيد موتــوك 
وزيـر اخلارجيـة العراقــي،   حبضـور  أيضـا أرحـب مـن كـل قلـيب      

معايل السـيد هوشـيار زيبـاري،  اليـوم بـني ظهرانينـا يف جملـس         
 الـيت يسـتمع فيهـا    ويف احلقيقة هذه هـي الفرصـة األوىل   . األمن

، بعد تشكيل احلكومة العراقيـة املؤقتـة، إىل آراء          لسأعضاء اجمل 
تلـــك احلكومـــة وتوقعاهتـــا بشـــأن أفضـــل الطـــرق الـــيت ميكـــن  

إىل طموحـاهتم  للمجلس أن يسـاعد هبـا العـراقيني علـى حتويـل            
 . حقائق ملموسة

وأود أن أغتــنم هــذه الفرصــة ألنــوه حبضــور األمــني       
 . العام يف وقت سابق من هذه اجللسة

ــي أيضــ   ــا    وينبغ ــم املتحــدة يف أهن ــات الفضــل لألم ا إثب
قطعت هذه املسـافة حـىت اآلن، حيـث نسـتمع اليـوم إىل تلـك                
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النظرة املستشرفة للمستقبل والبيان الذي يعرب عـن رؤيـة ثاقبـة            
 . وثقة بالنفس، من ممثل فخور للعراق اجلديد

ــائج        ــن نت ــي ع ــي وبرييل ــا اإلبراهيم ــد أســفرت بعثت لق
ــة ــو. قيمــ ــكيورحبــــت حكــ ــة يف ميت بتشــ ــة املؤقتــ ل احلكومــ

يونيه بوصفه خطوة هامة حنو نقل السيادة الكاملـة         /حزيران ١
وكان رأيها أيضا أنـه بإقامـة   . يونيه/ حزيران٣٠إىل العراق يف    

احلكومة املؤقتة تكون العملية السياسية يف العـراق قـد دخلـت            
ونأمــل خملصــني أن تــتمكن احلكومــة  . مرحلــة جديــدة وهامــة 

تفكري الشعب العراقي واحملافظـة علـى وحـدة         املؤقتة من بلورة    
وأن تبدأ بداية جريئة يف معاجلـة املهـام الـيت تنتظرهـا             طموحاته  

ــدا   ــر املهــام تعقي ــزمين  -وهــي أكث  التنفيــذ الســليم للجــدول ال
 . السياسي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف العراق

وفيما خيصنا حنـن يف جملـس األمـن، أود أن أعلـن هنـا                
قـرار جديـد    اجمللس ل ة أخرى عزم رومانيا على دعم اعتماد        مر

بشـــأن العـــراق يســـاعد بأفضـــل وجـــه علـــى تيســـري عمليـــات  
ويبــدو أن تعليقــات الــوزير   . التحــول الشــاقة يف ذلــك البلــد   

ــاه         ــا نســري يف اإلجت ــى أنن ــدل عل ــا ت ــا آنف ــيت أدىل هب ــاري ال زيب
ــزام   . الصـــحيح ــاري التـ ــة زيبـ ــوزير اخلارجيـ ــد لـ وأود أن أؤكـ

ــة يف    رو ــات االنتقــال اجلاري ــا الراســخ مبواصــلة دعــم عملي ماني
 اجلهــود الراميــة إىل إحــالل االســتقرار الــيت ال ســيماالعــراق، و

الـتعمري املؤسسـي واالقتصـادي      وإىل  تضطلع هبا القـوة الدوليـة       
 . للبلد

بينما ننتظر ممثل اململكـة     : )تكلم باالنكليزية (الرئيس   
 أن أديل ببيـان مـوجز بصـفيت         املتحدة ليـديل ببيانـه، امسحـوا يل       

 .ممثال للفلبني

وحنـن مقتنعـون    . إننا نويل أمهيـة كـبرية لـتعمري العـراق          
أيضا بأن األمم املتحدة تضطلع بدور هام يف العملية السياسـية      

ــة دائمــة يف العــراق   ــة  . املفضــية إىل إنشــاء حكوم ــه أمهي وممــا ل
ــة ــيادة إ   بالغــ ــادة الســ ــة إلعــ ــية اجلاريــ ــة السياســ ىل أن العمليــ

العراقي حظيت بـالقبول والـدعم التـامني مـن الشـعب             الشعب
 .العراقي

وكمـــا شـــدد الكـــثريون مـــن داخـــل األمـــم املتحـــدة    
وخارجها، متلّك العراقيني للعملية جيب أن يكـون املبـدأ الـذي       

إن شـــرعية العمليـــة يف أعـــني . ُيهتـــدى بـــه يف هـــذه املمارســـة
ســخ جــذور العــراقيني ســتكون عنصــرا حامســا يف كفالــة أن تتر

ــراق  ــة واالســتقرار يف الع ــدينا دور هــام جيــب أن  . الدميقراطي ل
 .نؤديه يف إحراز ذلك اهلدف

ــن     ــذا اهلـــدف ميكـــن أن ختتلـــف، لكـ ــا إىل هـ وهنوجنـ
الشيء الواضح هو أن العراق يتطلب مشاركة وتعاون اجملتمـع     
ــتمني اآلخــرين       ــم املتحــدة وامله ــرامج األم ــدويل وخطــط وب ال

وإن . ار املؤدي إىل السالم واالسـتقرار     بوضع العراق على املس   
الدور الرائد الذي تؤديه األمم املتحدة يف هذا اجلهـد سـيكون            
ــع       ــني مجي ــا ب ــق آراء دبلوماســي فيم التوصــل احلاســم إىل تواف

. العناصر الرئيسـية الفاعلـة ملـد يـد املسـاعدة يف إعمـار العـراق               
ــا ســتذهب ســدى مــن دون املــدخالت الالزمــة مــن     وجهودن

ــذين ســ  ــا ال ــي   : يتأثرون مباشــرة بإجراءاتن ــاء الشــعب العراق أبن
وبالتــايل فــإن جملــس األمــن يســتفيد فائــدة مجــة مــن   . أنفســهم

حضــور الــوزير زيبــاري اليــوم، الــذي قــدم لنــا عرضــا واضــحا 
 .لرغبات وطموحات الشعب العراقي يف تأسيس عراق جديد

وأيا كان اإلجراء الـذي يتخـذه اجمللـس، ينبغـي لـه أن               
العتبار شـىت العناصـر الـيت شـرحها الـوزير زيبـاري،             يأخذ يف ا  

خاصـــة حـــول الســـماح للشـــعب العراقـــي بـــأن يقـــرر حبريـــة   
. ومثــة مســائل عديــدة تتطلــب اهتمامنــا    . مســتقبله السياســي 

ــة، لكــن       ــام القادم ــه ومناقشــته يف األي ــها جيــب حبث والكــثري من
اجمللس جيب أن يسري بالتأكيد على هدي ما حيتاجـه العراقيـون    

ــاري بنفســه  أنفســه ــوزير زيب ــال ال ــيت  . م، كمــا ق إن النقــاط ال
أثارها واإلجابات اليت تقدم هبا عن أسئلة أعضـاء اجمللـس متثـل             
عناصــر جيــب أن نتأمــل فيهــا عنــدما يواصــل اجمللــس مداوالتــه  
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بشــأن مشــروع القــرار الــذي يــبني بالتفصــيل إطــار العمــل يف   
 .سبيل العراق

 .لسأستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا للمج 
تكلـم  ) (اململكـة املتحـدة    (السري إمـري جـونس بـاري       

أســتميحكم العــذر بالنســبة إىل طريقــة عــرض     ): باالنكليزيــة
 .بياين غري التقليدية

امسحــوا يل أن أشــارك الــزمالء الــذين رحبــوا حبضــور   
الوزير زيباري بني ظهرانينـا، وخباصـة بالعبـارات الـيت وجههـا             

وأعتقـــد أن هـــذا . ثرةإلينـــا اليـــوم، والـــيت كانـــت قويـــة ومـــؤ 
ــرى، يف هــذه القاعــة      ــا أن ن ــا مجيع ــيح لن االجتمــاع مناســبة تت

 .بالذات، ممثال للعراق ينقل تلك الرسالة القوية املؤثرة
ــا أيضــا للســيد األخضــر       ونعــرب عــن خــالص امتنانن

اإلبراهيمي على ما أجنزه وعلـى الـدور احلاسـم الـذي اضـطلع              
ــه يف التيســري الفعلــي للخــروج بنتيجــة    وصــفت بأهنــا أفضــل  ب

مـــا حنتاجــه اآلن هــو أقصــى الـــدعم    . نتيجــة ميكــن إحرازهــا   
اجملتمــع الــدويل ومنــا مجيعــا ملــؤازرة العــراق وحكومتــه         مــن 

 .وشعبه
ــوزير      ــد القــوي جــدا لل وأرحــب بوجــه خــاص بالتأيي

ــى اجمللــس     ــرار املعــروض عل ــنص مشــروع الق ــاري ل ــد . زيب لق
رعى انتبـاهي   قرأت بروية شديدة تعقيباته علـى املشـروع واسـت         

ــا        ــيت عاجله ــاط ال ــا هــي نفــس النق ــيت شــدد عليه ــاط ال أن النق
اجمللــس، والــيت أعتقــد أنــه يوشــك علــى تضــمينها يف الــنص        

فمن الصـحيح أن الـنص جيـب أن يؤكـد علـى             . املطروح علينا 
أن الســيادة الكاملــة جيــب أن تنقــل، دومنــا قيــد أو شــرط مــن   

اىل احلكومـة   حيث البعد األمـين أو غـريه، إىل شـعب العـراق و            
ــيت ظهـــرت إىل الوجـــود اآلن   ــن الصـــحيح أن األمـــم   . الـ ومـ

. جيـب أن تضـطلع بالـدور الرائـد يف العمليـة السياسـية            املتحدة
لقد طـرح الـوزير بوضـوح شـديد آراء احلكومـة اجلديـدة بـأن            

ــة ومتـــــس     ــرورية ومطلوبـــ ــيات ضـــ ــددة اجلنســـ ــوة املتعـــ القـــ
 .إليها احلاجة

ــك األســاس    ــتم  -ذل رار تواجــد  الشــرط املســبق الس
 هو الذي جيب أن يستند إليه اجمللس يف إصـدار واليـة             -القوة  

لكن هذا جيـب أن يـتم       . جديدة تأذن لتلك العملية بأن تستمر     
بطريقــة تــدلل علــى أن القــوة ســتعمل بشــراكة مــع احلكومــة،   
وأن عمليـــة ستوضـــع وتنفـــذ بالترتيـــب وأن مشـــروع القـــرار   

 القريـب العاجـل مـن       املطروح علينـا والرسـالة الـيت نتوقعهـا يف         
رئيس وزراء العراق سيتضمنان بدقة كيف تريد احلكومـة مـن           

وهذه الشراكة جيب أن ُتبىن علـى       . القوة أن تضطلع بأنشطتها   
تفهم أن جملس أمن قـومي جيـب أن يتصـدى للقضـايا الكـربى              
وجيب أن يسعى إىل التوصل إىل اتفاق حيدد بدقة الكيفية الـيت            

ددة مثلما حيدد التوجه االسـتراتيجي      تنفذ هبا القوة عمليات حم    
 .الواسع لعمل القوة املتعددة اجلنسيات

وشــدد الــوزير زيبــاري علــى الســيادة، لكــن لــيس يف    
العمليــة شــيء يتعــارض ال مــع متتــع العــراق بالســيادة الكاملــة    

 كمـــا أقـــر الـــوزير وأرجـــو أن يكـــون  -يف ذات الوقـــت  وال
فـاظ القــوات   مــع احت-الـزمالء قـد مسعــوا ذلـك بوضــوح تـام     

حبــق الــدفاع عــن الــنفس وبقــاء تفاصــيل تنفيــذ العمليــات بيــد  
هــذا هــو فهمــي . القيــادة العســكرية للقــوة املتعــددة اجلنســيات

ويســـعدين أن الـــوزير لديـــه علـــى مـــا يبـــدو نفـــس . للشـــراكة
االنطبـــاع بالضـــبط عـــن ذلـــك، وأن هـــذا جيـــب أن يـــنعكس  

ريـب  بوضوح شديد يف مشروع القـرار الـذي سـنعتمده يف الق           
العاجل ويف الرسالة اليت تعدد يف الواقع، كمـا سـبق أن قلـت،             

ــارة أخــرى، خضــوع قــوات األمــن   -رغبــات احلكومــة   وبعب
 .العراقية إلمرة حكومة الوزير

غري أن احلكومة الربيطانية ترى أنـه، يف حالـة سـحب             
املوافقــة علــى وجــود القــوة املتعــددة اجلنســيات، فــإن األركــان 

وسـيكون مـن الواضـح أن       . لقوة تنـهار أيضـا    اليت تستند إليها ا   
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القوة ال جيوز هلا أن تستمر، لكن هذه النقطة ال يريـد أي منـا               
 -لقد اعترب الوزير ذلـك مـن األمـور االجيابيـة           . التشديد عليها 

ومن اإلجيابيات أن العـراق حيتـاج ويريـد هـذه القـوة وأن هـذا                
 .هو السبب يف أن لدينا شراكة

وهـذا مـا جيـب أن       . سـع كـثريا   والشراكة جيـب أن تتو     
يفعله اجملتمع الدويل ليستجمع جهوده ويؤازر هبـا العـراق وأن           
يساند الوزير زيباري والشـجاعة الـيت يبـديها هـو وزمـالؤه يف              
نقل العراق عرب هذه املرحلة املؤقتـة، وعـرب االنتخابـات وحـىت             

وإنين أؤمـن بـأن األمـم املتحـدة ميكنـها           . هناية العملية السياسية  
ــأن متنحــه كــل دعــم يف ذلــك املســعى وأن     أن ــد ب  تصــنع املزي

 .تتمىن له كل جناح فيه
أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باالنكليزيـــة (الـــرئيس 

لــوزير خارجيــة العــراق، الســيد هوشــيار زيبــاري، للــرد علــى   
 .أسئلة أعضاء اجمللس

سـأبدأ  ): تكلـم باالنكليزيـة   ) (العـراق  (السيد زيباري  
أوال، الـــرد علـــى تســـاؤالت . ترتيـــببـــالرد علـــى األســـئلة بال

 .صديقي العزيز سفري اجلزائر، سأتكلم بالعربية
 )تكلم بالعربية(

أشـــكركم جزيـــل الشـــكر علـــى كلمـــاتكم الطيبـــة       
 . وترحيبكم
إن مشـــروع القـــرار هـــذا مهـــم جـــدا بالنســـبة لنـــا يف  

وبالنسـبة إىل األسـئلة   . العراق وللمنطقة وللـدول العربيـة أيضـا    
أود أن أبــّين أن الصــياغة احلاليــة ملشــروع    الــيت طرحتموهــا،  

القــــرار خبصــــوص طبيعــــة هــــذه الســــيادة ومهــــام احلكومــــة  
عتقـد بأهنـا كافيـة، ألن مفهومنـا للسـيادة هـو أن              أوصالحياهتا  

وأن احلكومـة جيـب أن      . تفوض للشعب العراقي وأن يتمتع هبا     
وأن تكـون  . وأن تكون حرة يف قراراهتـا  . تدير شؤوهنا بنفسها  

ــة  هلــا الســي  ــة العراقي ــى الشــؤون األمني وأن تكــون هلــا  . طرة عل

حكومــة متثــل الشــعب   . الســيطرة علــى املــوارد املاليــة للبلــد    
 .العراقي يف احملافل الدولية

وبالنسبة لصالحيات احلكومـة، فـإن فهمنـا هلـا، كمـا             
شــرحت يف كلمــيت، هــو أن بقــاء أو تواجــد القــوات املتعــددة  

ــر ممــا    ــة أكث ــة  اجلنســيات هــو حاجــة عراقي  هــو حاجــة أمريكي
ــة  أو ــة أو بولندي حنــن حباجــة اىل تلــك القــوات، وقــد   . بريطاني

ــرب ووزراء       ــاء الع ــادة والزعم ــام للق ــك بوضــوح ت أبلغــت ذل
ــؤمتر اإلســالمي      ــة امل ــة منظم ــرب ووزراء خارجي ــة الع اخلارجي

 .وجلامعة الدول العربية أيضا
فــنحن غــري  .إن املخــاطر هائلــة إذا حــدث فــراغ أمــين 

ــة والعســكرية إىل   جــاهزين بعــد  ؛ مل نكمــل اســتعداداتنا األمني
وجيــب أن . “مــع الســالمة ” نقــول هلــذه القــوات   أندرجــة 

تكون هذه النقطة واضحة جـداً، ونقوهلـا بـدون تـردد وبـدون           
ــل، ويف كـــل احملافـــل  ــدد،  .خجـ ــراقيني مهـ  فمصـــري آالف العـ

ويهمنــا أن تكــون  . علــى احملــك ومصــري البلــد أيضــاً حقيقــةً    
طريقـة  يف وجيـب أن نفكـر   . ة حتت قيادة عراقيةالقوات العراقي 

خالقة إلجياد نـوع مـن التنسـيق بـني القـوات العراقيـة وقيادهتـا                
 املتعــددة اجلنســيات، للعمــل معــاً كشــركاء يف اتوقيــادة القــو

 .التصدي للتهديدات األمنية اليت تواجهنا
ــاك رســائل بــني احلكومــة      بالتأكيــد ســوف تكــون هن

لس األمن، وبالتأكيـد بقـاء هـذه القـوات          العراقية االنتقالية وجم  
سيكون مبوافقة عراقية، أي أنه ليس كمـا كـان الوضـع سـابقاً              

ــرارين   ــل القـ ، إذ )٢٠٠٣ (١٥١١و ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣يف ظـ
أن هذه القوات موجودة كقوات احـتالل وضـد رغبـة وإرادة            

ــي  ــة     . الشــعب العراق ــوات مبوافق ــرة فســتكون الق ــذه امل ــا ه أم
وال أسـتطيع أن أزيـد علـى    . ب العراقيوبطلب من ممثلي الشع 
 .ذلك يف هذا الصدد

 )تكلم باإلنكليزية(
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أما ممثل الصـني فقـد وجـه سـؤالني بشـأن مـا يلـزم أن                  
وأعتقـد أين قـد ذكـرت يف بيـاين          . نراه يف مشروع القرار هـذا     
ولكــن علــى ســبيل إعادهتــا بإجيــاز، . النقــاط اهلامــة بالنســبة لنــا

ن مشـروع القـرار واضـحاً خلـواً         أعتقد أننا حباجة إىل أن يكـو      
. مــن اللــبس وأن تتمثــل فيــه الســيادة الكاملــة جبــالء شــديد        

فشــعب العــراق يلزمــه بصــفة خاصــة أن يــرى يف هــذا انتقــاالً    
حقيقياً للسيادة والسـلطة إليـه، ولـيس حماولـة جتميليـة يف تلـك               

.  أن يشـعر الشـعب بـذلك وأن يـراه          جـداً ومـن املهـم     . العملية
 وتسـاعدنا علـى الوصـول إىل    اغة توحـدنا  ومن مث فـإن أي صـي      

 .منا الترحيب الشديد  ستلقىتلك النقطة
نعم، حنن حباجـة إىل     . وفيما يلي نقطة أبرزهتا يف بياين      

مساعدة من القوة املتعددة اجلنسيات؛ وحنن حباجـة إىل جهـود     
اجمللس؛ وحنـن حباجـة إىل املسـاعدة مـن الـدول األعضـاء ومـن                

م يعد العـراق مسـألة حمليـة، بـل أصـبح       فل. سائر اجملتمع الدويل  
والواقـع أننـا نشـعر حبقيقـة ذلـك حـني            . مسألة إقليميـة ودوليـة    

ــة الرئيســية يف   ــتكلم عــن اجلبه ــى اإلرهــاب   شــنن  احلــرب عل
. إننا يف اخلنادق يف كـل يـوم       . الدويل، فنحن نشعر به ونلمسه    

إذ . وليس العراق مثل سائر البلدان، كأفغانسـتان أو الصـومال    
يــار الدوليــة العراقيــة مــن شــأنه يف الواقــع أن حيــدث أثــراً  أن اهن

. هــائالً علــى املنطقــة برمتــها وعلــى مصــاحل اجمللــس كــذلك       
فتئنــا علــى الــدوام خنــرب جرياننــا الــذين يــرون أن اســتمرار   ومــا

عـــدم االســـتقرار يف العـــراق ســـيكون يف مصـــلحتهم بــــأهنم      
فقـــد رأينـــا مجيعـــاً موجـــة اهلجمـــات  . يرتكبـــون خطـــأ قـــاتالً

عربيـــة الســـعودية ويف األردن اإلرهابيـــة األخـــرية يف اململكـــة ال
 واســطنبول، وليســت هــذه ســوى البدايــة إن خســرنا وســورية

فهــي يف الواقــع صــراع بــني    . هــذه املعركــة، هــذه املواجهــة   
 .إرادتني حول نوع البلد الذي نريد أن نقيمه

 إشـارات واضـحة إىل   ، بطبيعة احلـال ،ونريد يف الواقع   
املتعـددة اجلنسـيات، وإىل عملياهتـا، وإىل عالقـات          وضع القوة   

التعـــاون الـــيت تســـودها روح الشـــراكة بينـــها وبـــني احلكومـــة 

ــة  ــة املؤقت ــة . العراقي ــة يف  - ويف هــذه املرحل ــا ســأكون غاي  وهن
الصدق، وميكـن سـؤال أي عضـو يف احلكومـة العراقيـة أو أي               

ــدعوة  - سياســي عراقــي عــن ذلــك   نســحاب إىل ا ســتكون ال
. حتديد موعد أو جدول زمـين أمـراً غـري مفيـد بـاملرة     فوري أو   

. إذ قد يستخدمه األعداء لزيادة املشاكل تعقيداً على تعقيـدها         
ولو كنا على استعداد لتـويل املسـؤولية، لتسـىن عمـل ذلـك يف               

غــري أن هلــذه اهلجمــات منطــاً معينــاً كمــا . أســرع وقــت ممكــن
لـة مـن    وكلمـا مررنـا مبرح    . نرى، فكلـها ذات دوافـع سياسـية       

املراحـل، نـرى أن القـوى الـيت تريـد إخـراج هـذه العمليـة عـن          
 العمليـات مسارها تعود ومتارس لعبة سياسـية عابثـة بالقنابـل و          

 .االنتحارية
كـذلك يلزمنــا يف الواقـع حكومــة عراقيـة ذات ســيادة     

ومـن  . للتحكم يف مواردنـا الوطنيـة ويف الشـؤون املاليـة لبلـدنا            
ومـة ذات سـيادة إذا مل تكـن         الصعب تربير عملية تشـكيل حك     

. لدى تلك احلكومة القدرة علـى إدارة شـؤوهنا املاليـة بنفسـها            
لذا أرى أنه جيب متثيل العـراق علـى حنـو كامـل يف أيـة آليـات                  
أو جمــالس إشــرافية متوخــاة يف هــذا اجملــال مهمــا كــان نوعهــا، 

 . الصددذلكحىت يستطيع أن يؤدي دوراً هاماً أو رئيسياً يف 
لك أنـه كوننـا ال نسـتطيع يف واقـع األمـر             أضف إىل ذ   

أن نعمل يف فراغ قانوين، فـنحن نريـد إشـارة أو إقـراراً مـؤداه                
أن القـــانون اإلداري االنتقـــايل شـــديد األمهيـــة لنـــا، ألن كـــل  
ــذا     ــتنفذ مبوجـــب هـ ــتقبل سـ ــذها اآلن أو يف املسـ ــوة نتخـ خطـ

 .القانون
ونرحـب باضـطالع األمـم      . تلك هي نقاطنا الرئيسـية     
بـل إننـا    . ة بدور بـالغ األمهيـة وحمـوري يف هـذه العمليـة            املتحد

ــات      ــثرية يف العمليـ ــه كـ ــن أوجـ ــدة مـ ــم املتحـ ــة إىل األمـ حباجـ
ــار   ــادة اإلعمـ ــة بإعـ ــة واملتعلقـ ــية واالنتخابيـ وأرى أن . السياسـ

ــه األمــم املتحــدة يزيــد اآلن     اإلدراك ألمهيــة الــدور الــذي تؤدي
عمــــا كــــان حــــني واجهتنــــا صــــعوبات يف شــــهري كــــانون 
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نعــم، إن ذلــك الــدور . ينــاير/ديســمرب أو كــانون الثــاين/ولاأل
خطـــري وحافـــل بالتحـــديات، ولكـــن أمل تقـــم األمـــم املتحـــدة 

ــا نرحــب بــذلك الــدور  ظــل بأعماهلــا يف  . ظــروف صــعبة؟ إنن
وأعتقد أن السيد اإلبراهيمي وبعثة األمم املتحـدة األخـرية قـد            

ر إذ كان ينطوي على مغامرة وخطـ . عأديا عملهما بشكل رائ  
شديد ألعضاء الفريق، ولكنهم قبلوا التحـدي، وحنـن شـديدو           

 .االعتزاز بعودهتم إىل املشاركة اإلجيابية والبّناءة
وقــد أثــار صــديقنا ممثــل أملانيــا عــدداً مــن األســئلة،         
ولكين أود أيضاً أن أبـدي عـدداً مـن املالحظـات،         . وسأتناوهلا

 .مورألننا نرى من املهم أن نوضح مجلة أ
ــا   ــا هنـ ــة،   إننـ ــة املؤقتـ ــة العراقيـ ــل احلكومـ ــفنا منثـ  بوصـ

. وبوسعنا أن نتكلم باسـم رئـيس الـوزراء والترتيبـات اجلديـدة            
 عدة أسـابيع،    قبل يومني فحسب، بل قرأناه      قبلمل نقرأ النص    

بـل ميكـن   . حني جرى توزيعه ألول مرة، ونلم به إملاماً كـامالً    
ــه         ــا ينطــوي علي ــه م ــأنه، نشــرح في ــا امتحــان بش أن جيــرى لن

شروع القـرار ومـا يتضـمنه بنـداً بنـداً، ألن ذلـك لـيس مترينـاً          م
ومــن مث فــنحن نعلــم . أكادمييــاً بالنســبة لنــا، بــل هــو مســتقبلنا 

 .بالتأكيد ما نتكلم عنه وما هو عرضة للخطر
ــدة      ــة اجلدي ــا حنــن يف احلكومــة العراقي ـــول إنن ــا، أق ثاني

ا، منفتحـون حيـال إجـراء أيـــة مشـاورات، أيـّــا كـان مسـتواه              
يرى اجمللس أهنـا ضرورية، حيـث مـن املهـم جـدا لنـا الوصـول               
إىل أكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن النـــاس، وأكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن  

 .األعضاء
ــل        ــا ممث ــيت طرحه ـــة ال ـــُت عــن بعــض األسئل ــد أجب لق

ـــه        ــن سؤالي ـــي ع ــا يل ـــول م ـــي أن أق ــا، ولكــن امسحـــوا ل أملاني
 أن نرامهـا    الرئيسيـيـن عن العنصـرين األساسيـيــن اللـذين يـتعني         

يف أي ترتيب أو اتفاق لتنظيم العالقات بني احلكومـة العراقيـة            
ــة والقــوة املتعــددة اجلنســيات   أعتقـــد أن العنصــر األول  . املؤقت

 وهـو أن القـوات العراقيـة، والقـوات          -بالنسبة إلينـا هام جـدا     

ــات     ـــة ترتيبـ ـــارات وأيــ ـــن واالستخبـ ــوات األمـ ـــة، وقـ املسلحـ
أن تكون حتت السـيطرة العراقيـة واإلمــرة    أخرى قائمـة ينبغـي  

العراقيـــة، ال أن تكـــون جـــزءا ال يتجــــزأ مـــن القـــوة املتعـــددة  
إننـا نتكلــم عـن سـيادة        . اجلنسيات أو خاضـعة لقيـادة أجنبيـــة       

وأعتقـــد أننــــا ينبغـــي أن نقـــول ذلـــك بوضـــوح تــــام  . كاملـــة
 .وبصــوت عـاٍل

ــا أيضــا      ــن أصــدقائنا وحلفائن ـــم م ــاك تفـهـُّ ــم . وهن إهن
ـــوات    ـــاء هــذه الق ــى بن ــدفعون  . حيــاولون مســاعدتنا عل فهــم ي

األموال ويقدمون املسـاعدات والتضـحيات مـن أجـل تـدريب            
ــك    ــا إىل هنال ـــا وم ــراد شــرطتنا وجيشن ــاج إىل  . أف ـــا حنت ولكنن

ــتعني أن نكــون موجــودين      ـــل ي ــك، ولنق ــق ذل ــا يف حتقي قياداتن
ــن خــالل هياكــل حمــ      . ددةإلجـــراء االتصــاالت أو التنســيق م

 .وأعتقـد أن هذا هو الشرط األول
املبـــــدأ الثـــاين حســـبما نعتقـــد أنــــه ينبغـــي أن يكـــون   

ــة رأي     ــة االنتقالي ــة العراقي ـــة واحلكوم ــة املؤقت ــة العراقي للحكوم
. إننــا حباجــة إليهـا     . فيما يتعلق بالوضع النهائــي هلـذه القـوات        

قـوات  أعتقـد أننـا سنحتاج إىل هـذه ال    . وهذه مسألـة افتـراضية  
ـــد      ــا رأي، بالتأكي ــت، ولكـــن جيـــب أن يكــون لن ــبعض الوق ل
بوصفنا حكومة ذات سيادة، ال أن يظـل الوضـع علـى مـا هـو              

ـــه    ـــة لـ ــا ال هنايـ ـــه اآلن إىل م ــا رأي   . علي وجيـــب أن يكــون لن
ـــة هـــذه القـــوات  ـــدة واليــ ـــأن مـ ــا  . بشـ أعتقــــد أن هـــذين مهـ

 .العنصران اللذان حاولنا تفسريمها
ــد أن   ــالوي   وأعتقـ ـــاد عـ ـــد أيـ ــوزراء، السيـ ــيس الـ رئـ

واحلكومة عقـدا أول اجتماع رمســي اليـوم وحبثـا هـذه املسـألة           
وحنن على تشـاور واتصال دائميــن هبمـا وننظــر يف           . بصراحـة

 .إعداد تلك الرسائل باسم احلكومة العراقية املؤقتــة
ــا،       ــفري فرنســ ــات ســ ـــدا مالحظــ ـــدر جــ ـــي أقــ وإننــ

بالنقاش الـذي دار بينــنا هـذا الصـباح          واستمتـعـت كثريا أيضا    
ــادل اآلراء ــرار    . وبتب ـــدِّر دعمـــه العتمــاد مشــروع الق ـــا أق وأن
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بتوافــق اآلراء، بغيـــة التــدليل لشــعب العــراق وللعــامل علــى أن   
ــة ذات     ــة عراقي ـــة حكوم ـــه رؤيـ جملــس األمـــن متحـــِّد يف رغبت
ســيادة حقيقيـــة تتسلـــم زمـــام الســلطة فعـــال، وتتغلــب علـــى     

وأعتقد أن هذا هـدف نتشاطــره ونقــدِّره         . بات الراهنـة الصعو
ــاه        ـــات شــكرنا جت ــن آي ـــرب ع ــدير، ونع ــراق حـــق التق يف الع

 .حتقيقــه
ـــار ســفري شيلـــي عــددا مــن األســئلة     ســأبدأ . ولقــد أث

إننــا نعمـل منـذ بعـض        . بالسؤال األخري عن مصري امليليشيــات     
ملؤقتـة علـى    الوقت مع فرقة العمل املشتركة وسلطة التحـالف ا        

حلـِّـــها، ووفقـــا للقــانون اإلداري املؤقــت، علــى إزالــة أو إهنــاء 
ـــا كانـــت، الـــيت تعمـــل خـــارج نطـــاق    ــيات، أيـ مجيـــع امليليشـ

وهــذا يتضــمن ميليشــيات شيعيـــة وكرديــة وأحــزاب  . القــانون
ــي       ــك امليليشــيات يف اجلــيش العراق ــع تل ــاج مجي ــية وإدم سياس

 .داجلديد وتشكيالت اجليش العراقي اجلديـ
وإحــدى املشــكالت . إن هــذه العمليــة بــدأت بالفعــل 

ــتعمال        ــي اس ـــدى الصـــدر ه ــع مقت ـــرا م ــا مؤخ ــيت واجهناه ال
العنـــف والســـالح إلثبــــات وجهــــة نظـــر أو السعــــي إىل نيـــل 

وموقفنا هو أنـه توجـد بالفعـل طريقـة أخــرى لكـي            . اعتـراف
يتمثــل شخـــص مــــا؛ العمليــة السياســية مفتوحـــة، وإذا سعـــى  

ـرء إىل نيــــل اعتــــراف، هنـــاك انتخابـــات وطرائـــق أخـــرى  املـــ
وعلـى املــرء أال يلجــأ إىل العنـف بغيــة إثبــات وجهــة                . لذلك
 .نظـره

لــن يكـون    . هـذا هـو موقف احلكومة العراقية املؤقتــة       
ــان   ــاك مكـــ ــال -هنـــ ــراق،  - وال جمـــ ــيات يف العـــ  للميليشـــ

ن حنتـاج  نعم، حنـ  . اجليش العراقي الواحـد وقوات الشرطـة     غري
إىل أن تكــون لبـــالدنا الســيطرة علــى األمــن والســلطة، وهــذه  

لقد اختلفنا يف الرأي مع شركائنا يف التحـالف  . مسألـة حبثناها 
ـــة معقــدة . بعــض األحيــان وهــي ليســت جمــرد  . فاألمـــن مسأل

استعمال القوة؛ إمنا تتعلـق تأكيـدا باالسـتخبارات وبالقضـيتني          

ــالق    ــية واالقتصــادية، وإغ ـــج   -احلــدود السياس ــي هن ـــذا فه  ل
وإننـا حنــرز تقـدما يف التـدريب         . متعدد األوجـه حسـبما نــرى     

ومت مؤخرا علـى وجــه      . ويف احلصول على استخبارات أفضـل    
ــدة    ـــة جدي ــد إنشــاء عــدة وكــاالت أمني ـــد إنشــاء  . التحدي أعي

وحنـن حنـرز    . وزارة الدفاع وكذلك مديرية املخابرات الوطنية     
ود وتشــكيالت عســكرية وأمنيــة   تقــدما بشـــأن شــرطة احلــد   

 .أخرى
سأجتـاوز الرد على بعض األسئلــة ألننــي أجبــت عـن             

وســأتناول بعــض األسئلـــة واملالحظــات الصــادرة  . جــزء منــها
 حــزب سياســي ٤٠٠لقــد أشـــرت إىل . عــن سفيـــر باكســتان
هذا هو الـرقم الـذي اسـتطعنا التوصـل          . وجمموعات ورابطات 

بالتأكيــد ال يســـع املــرء أن  . ةإليـــه؛ والعمليــة مــا زالــت جاريــ 
حيصـي اجلميع، ولكن يف سياق العملية السياسـية بـات انعقـاد            

ــؤمتر السياســي وشــيكا، وهــو سيشمـــل آخــرين    ســنجري . امل
ــات  ــة    -انتخابـ ــة حمليـ ـــا انتخابيـ ــل جلانـ ــن  - فلنقـ ــن املمكـ  مـ

حنن ال حناول أن نكون حصرييــن؛ بـل حنـاول           . املشاركة فيها 
كن ال يستطيع املـرء بالتأكيـد أن يشـمل         ل. أن نكون مشوليـيـن  

 .كل زعيـم عراقـي سياسي أو قبلـي أو دينـي
أعتقـــد أننــــي أجبــــت عـــن الســـؤال املتعلـــق باإلطـــار   
ـــي ــق بالشــراكة    . الزمن ــة عــن الســؤال املتعل ــت اإلجاب . وحاول

فيما يتصل باإلشارة إىل حظر األسلحة الوارد يف مشـروع           أما
ــاول  الــنص، فأعتقـــد أن هــذه هـــي   املــرة األوىل الــيت جيــري تن

ذلك، وهـي عالمـة مؤملــة جــدا للعـراق الـذي كـان خاضـعا                
 علـى األقـل   -للحظر لسـنوات عديـدة يف ظـل النظـام السـابق         

 .هناك فرصـة مالئمـة ينبغي استغالهلا
وفيما يتعلق مبجلس الرصـد التـابع للصـندوق اإلمنـائي            

ملسألة مع أصـدقائنا،    الدويل، أعتقـد أننـا حبثنـا وسنبحث هذه ا      
نعـــم، نريـد متثـيال عراقيـا أقــوى يف ذلـك اجمللـس، وال بــد أن                 

ـــا    ــا رمزي ــا رأي أقـــوى ولــيس جمــرد أن يكــون متثيلن . يكــون لن
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ـــوى يف     ـــا متثيــل أق ــا حباجـــة إىل أن يكــون لن وواقـــع األمـــر أنن
 .ذلك اجمللــس

ـــران     ــألة اجليــ ـــة إىل مسـ ــون  -وبالنسبـ ــريان مهمـ  اجلـ
. دون جـدا، وينبـغي أن جنعلهم ينخرطون معنا يف العمـل         ومفي

لقد حضـرت شخصيا أحـدث مؤمتــر عقدتــه البلـدان اجملـاورة             
ـــدة جـــدا   ــا جي ـــراق، وعالقاتن وبوسعـــي أن أصــفها بأهنــا  . للع

ــدان      ــع البل ــع مجي ــدم م ـــات آخــذة يف التق ـــران  -عالق ــع إيـ  م
ية وتركيـــــا وسوريـــــــة واألردن واململكـــــة العربيـــــة الســـــعود

وحنـــن مــا فتئنـــا نبيــــن ونشـــرح هلـــم مــدى أمهيــة  . والكويــــت
ــاوهنم     ـــاج إىل تعــ ـــا حنتــ ـــراق، وإننــ ــتقرار للعــ ـــن واالســ األمــ

وبوسعهم أن يــؤدوا دورا بنـَّــاًء جــدا يف مسـاعدتنا            . ودعمهم
 وهـي تتضـمن     -علـى حتقيق االستقرار، وقدمنـا إليهم قائمتنـا        

 .ـاما ميكنهم أن يفعلـوه ملساعدتنـ
إننا مند إلـيهم يـد الصـداقة ، لكـن مـن األمهيـة مبكـان                  

 أننـا،   –عتقـد أهنـم يفهمـون ذلـك         أ و –كثريا يف الوقت نفسه     
حنن الشعب العراقي، جيب أن نقـرر مسـتقبلنا السياسـي حبريـة             
ودومنا إمالء أو فـرض علينـا، مـع العمـل يف الوقـت ذاتـه علـى                  

إننا هبـذا   .  املنطقة احترام مصاحلهم الوطنية األمنية املشروعة يف     
 .األسلوب نسعى اىل التعامل مع هذه القضية

وفيما يتعلق بالسؤال اآلخر الذي طرحه ممثـل االحتـاد           
الروسي، لقد وصـفت الـدور الـذي نتوقـع مـن األمـم املتحـدة                

إننـا حنتــاج مـن األمـم املتحـدة أن تــؤدي دورا     . أن تضـطلع بـه  
ن يكــون ســهال، وهــذا لــ. جيابيــاإدورا تشــاركيا حقــا و: رائــدا

ــدول األعضــاء      ــة مــن جملــس األمــن ومــن ال واملســاعدة مطلوب
ــة ــوت     . كاف ــة امل ــاد وثقاف ــذي تغشــي األحق ــابيني، ال إن اإلره

والقتل أبصارهم، ال مييـزون بـني املنظمـات اإلنسـانية وممثليهـا             
لقـد  . أو الدبلوماسيني الغربيني أو القادة العسكريني يف امليدان        

 وهــم “مشــروعة”ابيني أهــدافا أصــبحوا مجيعــا بنظــر اإلرهــ   
ىل احلمايـــــة لعمليـــــاهتم ومـــــرافقهم إىل األمـــــن وإحيتـــــاجون 

وأعتقد أن مشروع القرار يتطـرق بوضـوح شـديد          . ومنشآهتم
ىل وحـدة مـن القـوات املتعـددة اجلنسـيات حلمايـة             إىل احلاجة   إ

 .تلك العمليات واملنشآت
ىل الســـؤال عـــن أســـلحة الـــدمار الشـــامل  إوبالنســـبة  
 الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، نفهـــم أن هـــذا املوضـــوع  والوكالـــة

وقـد ناقشـناه فيمـا      . خملّفا مـن قـرارات سـابقة       –زال معلقا    ما
 .ووقت معاجلته مل حين بعد. بيننا داخل احلكومة اجلديدة

إن فكرة عقد مؤمتر دويل ظلت مطروحـة منـذ بعـض             
حنن العراقيني نريد أكرب قدر ممكن مـن الـدعم الـدويل            . الوقت
عونة الدولية ملسـاعدتنا يف إحـراز هـدفنا جبعـل العـراق بلـدا               وامل

ــرا  ــاملا مزدهـ ــتقرا مسـ ــأتوخى -وبرأيـــي الشخصـــي . مسـ  وسـ
ــة الشــديدة والصــراحة    ــؤمتر    -األمان ــد م ــت عق ــد أن وق  أعتق

فهذا املؤمتر كـان جيـب أن يعقـد منـذ وقـت         . دويل تأخر كثريا  
ة؛ لـدينا خطـة سياسـي     :  قطعنـا الشـوط    اآلنأعتقد أننا   و. طويل

وإذا قارنــا وضــعنا بأفغانســتان، علــى . ولــدينا ترتيبــات أخــرى
وامسحـوا لنـا أيضـا      . سبيل املثال، التضحت لنا الفجوة الزمنية     

أن جنيب عن سؤال ما ميكن أن حيققه املؤمتر من حيـث حشـد      
إننــا نطلــب تلــك األشــياء  . الــدعم الــدويل واملشــاركة الدوليــة 

تحـــدة اجلهـــاز علنـــا وبصـــورة مفتوحـــة، مـــع كـــون األمـــم امل 
لقـد رحبنـا بــاألمم املتحـدة؛ وطلبنــا    . الرئيسـي يف هـذا الصــدد  

املساعدة مـن األمـم املتحـدة؛ والتمسـنا مـن األمـم املتحـدة أن                
إن تـدويل القضـية،     . تشارك من جديد وأن تأيت وأن تساعدنا      

ــألة، وإن كانــــت    برأيــــي الشخصــــي، ميكــــن أن يعقــــد املســ
ــاك ــدان    هنـ ــا للبلـ ــن هبـ ــدا ميكـ ــثرية جـ ــرق كـ ــاء أن طـ  األعضـ
ــا أو مــن خــالل جملــس األمــن أو األمــم     تقــدم املســاعدة، ثنائي
 .املتحدة

عـــن عميـــق أخـــريا، أعـــرب ملمثـــل اململكـــة املتحـــدة   
 .على عباراته الرقيقةتقديري 
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وأشـكر  .  مجيع األسئلة  عنأرجو أن أكون قد أجبت       
 .أعضاء اجمللس على صربهم

يــة أشــكر وزيــر خارج: )تكلــم باإلنكليزيــة( الــرئيس 
 .العراق على توضيحاته

وهبذا يكـون   . ال يوجد متكلمون آخرون على قائميت      
ــد        ــن نظــره يف البن ــة م ــة احلالي ــتم املرحل ــد اخت ــن ق ــس األم جمل

 .املدرج يف جدول أعماله
 .٠٥/١٨رفعت اجللسة الساعة  

 


