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 )كما قُّدمت( 

 بالسخارت -إحاطة الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس

 المقدمة الى مجلس األمن 

 2022أيار   17

 مجلس األمن، رئيس السيدشكرًا لك، 
 ، السيدات والسادة أعضاء مجلس األمن الموقرون 

 
من الحياة السياسية العراقية   السلبيةالجوانب  تزال المألوفة للغاية، حيث  التي باتت اليوم العديد من المالحظات ي إيجاز  يطرحس

. ولكن قبل الخوض في ذلك، أود أن أشارككم بعض  الصفرية المحصلة  سياسةتعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من 
 العراق. تجتاحمن العواصف الترابية والرملية الهائلة التي  والمتواصلةاالنطباعات عن الموجة األخيرة 

 
فوق إال أن الموجة الحالية من العواصف ت  ،وبينما ال تعد العواصف الترابية أو الرملية بحد ذاتها ظاهرة جديدة على البلداآلن، 

بكثير ما َخِبَرُه العراق في السنوات األخيرة. وفي سياق إحاطتي التي قدمتها لهذا المجلس في شهر شباط الماضي، تحدثت عن  
التغير المناخي وآثاره، مع اعتبار التصحر مصدر قلق رئيسي. ومنذ ذلك الحين، عانى العراق من عواصف ترابية  أخطار

 .موتهم أشخاص أو مرض في تسببت وحتىمأوى، بل  عن للبحث  السعي إلى الناسودفعت  السماء حجبتورملية شديدة 
 

-   شيء عمل عن  التقاعس استمرار  إن: ُأخرى الحاضر، من المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواترًا، وبعبارة  الوقتوفي 
  القلق  مصدر ليستالعواصف   تلك، فإن الرئيس يسيد األمر هذا أذكر  إذ وإني. ظباه ثمن له  سيكون  -اً أيضهذا الصدد  يف

 .العراق  في للشعب الوحيد
 

إنهم بانتظار طبقة   ،الزمن عليها  عفاالتي  السلطةبداًل من االكتفاء بمعارك  ،تسعىسياسية   بقةط انتظاربوال يزال العراقيون 
في العراق.   المعلقةالمحلية  ألولوياتا من القائمة الطويلة  تحقيق تشمر عن سواعدها إلحراز تقدم فيتسعى إلى أن  سياسية

  تشكيلمسار  فيالنهائية المتعددة   المواعيد  أن غيراالنتخابات الوطنية منذ أكثر من سبعة أشهر،  جرت فقد ،ون تعلم كماو 
 .مرت ولم يتم االلتزام بها  الحكومة

 
لكن من األفضل للقادة السياسيين في   ،عملية مطولة لتشكيل الحكومةصحيح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه اآلن، 

 . المحك  علىهو  ا االنتباه عما  تصرف إنها حيث ،العراق أالا يختبئوا وراء هذه الحجة
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 )كما قُّدمت( 

 
  واضحة ةبحريا  الصواريخ التابعة للدولة  غيرتطلق الجماعات المسلحة  الذي  الوقت فيالسياسي   االنسداد تبرر الذريعةإن هذه  

 مأزق ال تبرر اإنه. للمعاناة عامة الناس يتعرضالجمود السياسي بينما  تبررالذريعة  هذه  .العقاب من فالتاإل في تنجحو 
   لحظة. ةفي أي  يندلعأن  الغضب الشعبي –  المتصاعد لغضبلبينما يمكن  سياسيال
 

 على اإلطالق؟  عنه الدفاع المتعذر من وضعالذي يتطلبه األمر إلدراك أن هذا   مالذا أود أن أطرح سؤااًل: 
 

االستعداد الالزم لتقديم   هل هناك لكن من المفاوضات.  ُأخرى  جولة خوضأو   لحواراحتى اآلن، يؤيد القادة السياسيون فكرة 
  -أيضاً  المرةهذه -الوطنية  المصلحة  إنالعراقيون:  مسيخبرك  األسواق من  يألبزيارة  قمتم إذاتنازالت؟ إنه غائب بشكل مؤلم. 

 . السلطة   ولعبةعلى الموارد  للسيطرة  والراميةالنظر  قصيرةال العتباراتا صالحتتراجع ل
 

  علىإلعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه:  ، لكن قد حان الوقت(وأنا هنا أكرر ما سبق أن طرحته)لذا فقد حان الوقت 
 يكفل ما يلي: عمل  برنامج وعلى العراق، شعب

 المواطنين. تقديم خدمات مناسبة لكافة -
 . الدولة لمؤسسات والنهب الفئويةظاهرة وضع حد للفساد المستشري و  -
 ملحة المطلوبة. اإلصالحات التنفيذ  -
 تنويع االقتصاد.  -
 نظام حكم يمكن التنبؤ بمساراته بداًل من اإلدارة المستمرة لألزمات. تأسيس  -
 وضع حد لإلفالت من العقاب، حيث تكون المساءلة أحد أهم سمات الدولة.  -
 .األخيرةمع تأكيد سلطة  ،وبالطبع، كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة -

 
  اً واضح   بقي  الذي  الوحيد   الشيء  ولكن   عديدة،  مراتهذه النقاط    إلى  أشير الماضية،على مدى السنوات الثالث  لقد سمعتموني، و 

 .اً طويلة جد  لمدةو إهمال االحتياجات األساسية للسكان  استمرار هو
 

السياسي في العراق ثمن باهظ، ليس )على المدى القصير( لمن هم في السلطة، ولكن ألولئك   للتقاعس  إن   ،ُأخرى وأكرر مرة  
 .آلخر يوم من معيشتهم لتأمين  جاهدين يسعون الذين 
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 )كما قُّدمت( 

 
 ، ي الرئيسسيد

 
لديا بضع مالحظات سأسردها بشكل أكثر تحديًدا، بدءًا من العالقات بين بغداد وأربيل؛ إذ ال يزال النمط المؤسف للمفاوضات  

حلا شامل   إلى  للوصول التي تتناول شأنًا بذاته يسود بداًل مما هو مطلوب بشدة: أال وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها 
 المعلقة.   القضايا لجميعوكلاي ودائم 

 
اآللية ال تزال مفقودة بشكل واضح، وهذا النقص يقترن لألسف،  مثل تلكوعلى الرغم من وضوح ضرورة هذا األمر، فإن 

 .ضاً في كال الجانبين أي داخليةبخصومات 
 

  مابما في ذلك  ،المعنية األطراف كافةبها  سترشدتأن  ،بل ويجب يمكن،وكما قلت في المرة السابقة: إن روح الشراكة والتعاون 
  مع عملت أن بعدو الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة االتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان.  يخص

 .]هذا المأزق  من[ للخروجطريقًا  هناكبشأن هذه المسألة، فإنني مقتنعة بأن  الجانبين من كل
 

  ،المتبادلة لثقةل خطير تقويضال يمكن إنكار الحقيقة التي مفادها: أن األحداث التي وقعت في الماضي قد أدت إلى  بيد أنه
من الضروري بناء الثقة، بما في ذلك التعهد باالمتناع عن القيام في المستقبل بإجراءات أحادية الجانب ذات  أنه سيثبت ، وعليه

 .دوافع سياسية
 

في أيار العام الماضي في فعالية   بتسليط الضوء أكثر على الوضع السياسي في إقليم كردستان: فقد شاركتُ  س،ي الرئيسيد
 األحزاب السياسية في إقليم كردستان.   كافةحضرته  واعد   حدث  نظمتها جامعة كردستان، 

 
وعدم   الوحدة، الفئوي، وشدادت على أهمية   والتوجهالسياسي  لتناحرل  السوء البالغ  األثرالكلمة التي ألقيتها هناك، أشرت إلى  وفي

  الحزب  عارألوان ش[  "واألخضر األصفر" بين ما االنقسام عن االبتعاد ضرورة عن  بصراحة وتحدثت ،التماثلالخلط بينها وبين 
والجمع بين المصالح    التواصل توجيه، وعن مسؤولية القادة في ]الكردستاني الوطني واالتحاد الكردستاني الديمقراطي

سواء أكان ذلك في   -في إقليم كردستان  يعيشون  الذين  األشخاص كافةالمتعارضة، والتركيز على الحلول التي تمثل مصالح 
 .دهوك أو السليمانية أو أربيل
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 )كما قُّدمت( 

بل على العكس من ذلك، فقد تعمقت االنقسامات مما أثر   ،اهتمامأي   يلقَ لم  رولكن بعد مضي عام، يبدو أن هذا الحدث المبشا 
 إقليم كردستان.    سكانسلبًا على 

 
انتخابات مع و  الخيار،كردستان  قليمإلأن  واآلن، ال أريد تكرار ما قلته في كلمتي تلك قبل عام، ولكن يجب أن يكون واضحاً 

  -االنتخابية الساحة تهيئة بمكان األهمية من  العام، هذا  منفي األول من تشرين األول  إجراؤهاإقليم كردستان التي من المقرر  
 بمعنى توفير بيئة انتخابية مواتية.  -الفرص بتكافؤ والصغيرة منها  الكبيرة السياسية،  الفاعلة الجهات جميع تمتع مع
 

د على أن الجغرافيا ال تشكل دائمًا ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى  إالا باإلضافة إلى ذلك، ال يسعني  أن أشدا
 هذا ينطبق الحال، وبطبيعة. ملياً  يفكرون  قادته  لجعل كافياً  سبباً  لإلقليم الفريدة الجيوسياسية الظروفأن تكون  ينبغي :آخر

لها: سواء أعجبنا ذلك أم ال، فإن ضعف الجبهة الداخلية   حصر ال مناسبات في قلت وكما. برمتهعلى العراق  أيضاً  األمر
 إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر.  سوى للوطن ال يؤدي 

 
 وخطير.  ومربك جمزع أمر  إنه والصواريخ؛ القذائفى سقوط اسمحوا لي أيضًا أن أعلق علوفي سياق ذي صلة، 

 
الثوري اإليراني مسؤوليته عن إطالق ما يصل إلى اثني عشر صاروخًا بالستيًا قصير المدى في    الحرس فيلقومع إعالن 

فصل آخر مثير للقلق. وبينما وصف الحرس الثوري اإليراني الموقع المستهدف  بدأآذار،  13الساعات األولى من يوم األحد 
 تلكمثل  يثبتلم يتم العثور على أي دليل  "،في أربيل بأنه يمثل "المركز االستراتيجي للتآمر واألعمال الشريرة للصهاينة

 .المزاعم. وُيعرف الموقع المستهدف بأنه منطقة مدنية عبارة عن مجمع خاص
 

حاليًا في حوار وال يرغبان بتصعيد المسألة،  على الرغم من أنهما ينخرطان   –العراق وإيران  –وعلى الرغم من أن كال الجانبين  
فكرة أنه يمكن معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل  ،عن وجه حق  ،يرفض العراق فإن

في الشمال. إذن ما   المستمرة القصف التركي واإليراني عملياتعلى ذلك  من األمثلة األخرى و . هسيادته وسالمة أراضي متكرر
أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ عبر الحدود هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه   ؟نشهده أن نتوقع الذي الوضع

 .يةالعراق دولةالطريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف 
 

في ذلك مساعينا  أدوات دبلوماسية تحت تصرفها، بما  توجد أو جهة فاعلة تسعى إلى تسوية نزاع،  بلدوغني عن القول: إن أي 
 .الحميدة
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 )كما قُّدمت( 

 
  ن إف:  العراقي  الوضع  سمات  من  سمة  تشكل  تي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والبالحديث عن الجهات المسلحة التي  و 

  أفعال   وهيبالخطر    نذرتاستهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ حوالي أسبوعين،    ومنهاالطائش للصواريخ،    اإلطالق  عمليات
بالتقلب    أصالً   تسمي  والذي  ،ما بعد االنتخابات  وضع. وتهدف هذه الهجمات الى تقويض أمن العراق واستقراره ضمن  ةغير مبرر 

 . الشديد والشحن السياسي
 

مع ما قد يترتب عليها    ،متهورة  أفعال  هيهذه    -  "دبلوماسية الصواريخ"  ،"القذائف"إرسال الرسائل بإطالق  أن    الحقيقة هي:إن  
 مرة ينصبون أنفسهم زعماًء. وأشدد    ين بحاجة الى حكام مسلح ليسالعراق   إنمن عواقب مدمرة محتملة. وكذلك، ودعوني أؤكد،  

 . القانون   سيادة  لترسيخ  ضروري   وهذا   ،على األهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة. فإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم  ُأخرى 
 

ةسنجار   قضيةأنتقل الى  أن  أود  السيدات والسادة،  : الملحا
وكما نعلم جميعًا علم اليقين، فقد شهد تاريخ سنجار الحديث محنًا مروعة بلغت ذروتها في الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم  

غير معقولة.   عقباتإلى إعادة بناء حياتهم، ال يزالون يواجهون   عاجل  نحو  على  ون المحلي  السكان  يحتاجداعش. واليوم، وبينما  
 الخدمات العامة واإلدارة الموحدة.  وتقديممعوقات بسبب الخالف على الترتيبات األمنية 

 
 ،ولكنها مهمة  أولى، : خطوة  (للكثيرين )أمل    بارقة  بمثابة  كان  2020  األول  تشرين  في  ربيلأاتفاق سنجار الذي وقعته بغداد و   كان

 في االتجاه الصحيح. 
 

عن أملي في أن يفتح االتفاق صفحة جديدة لسنجار، صفحة تكون األولوية فيها الحتياجات أهالي سنجار،   عربتأ وفي حينها،  
 .العامة الخدماتوصول   تحسينو إعادة اإلعمار  عيسرا  وأن ،ديارهميساعد النازحين على العودة الى  أنومن شأنه 

 
يعدان من الشروط األساسية    - بطبيعة الحال -  المستقرة  األمنية  والهيكليات  الحوكمة  توفر   نإذلك، ف  يتحقق  أن   جلأ ولكن من  

. وحتى اآلن، لم يتم الحال  هوالعكس    نإ الواضح    من  لكن  له،إلى التنفيذ السريع    ومنذ التوقيع على االتفاق، دعوتُ اآلن،  لذلك.  
ربما بسبب التدخل   محجوزة،التوصل الى اتفاق على اختيار قائمقام جديد مستقل والتزال األموال الخاصة بالقوة األمنية المحلية  

 بإجراءات التعيين غير الواضحة. 
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 )كما قُّدمت( 

  الى   انضم  منليس كل  أن إذ  ، عملي وواقعي مسارعلى أهمية انتهاج  ُأخرى : أؤكد مرة تلكواآلن، وبخصوص إجراءات التعيين 
  سلطة   غياب  وفي-. ويجب أن ندرك أن بعضهم  ذاتها  بالكيفية  معه  التعامل  يتم  أن" في الماضي يمكن ببساطة  ُأخرى "قوات  
 ودخل إلعالة أسرهم.  خاصة بهم وهوية أمان  شبكةأن يحصلوا على  ببساطةاختاروا  -الدولة

 
. وفي الوقت نفسه، واصل منتقدو القضاء أبناءلكافة  أيديهميمدوا  وألن  بغداد وأربيل للتواصل مع أهالي سنجار كذلك دعونالقد 

 اتفاق سنجار التركيز على انعدام المشاورات مع المجتمعات المحلية. 
 
  وما  أجريت لقدال بد من القول:  -بعثة يونامي قبل من ليسوبالتأكيد - المشورة الجيدة يمكن ألحد أن يرفضفي حين ال اآلن، و 

تزيدا من تواصلهما على    نأمن بغداد وأربيل    كلل  يمكن  إنه   القول   الصحيح   من   ،الوقت  نفسمشاورات محلية. وفي    تجرى   تزال
  هذا   شأن  وهذا  ، القلوب والعقول هو عمل شاق  يكسبتنفيذ أي اتفاق    نإ يفعال ذلك.    نأمستوى القاعدة الشعبية وينبغي عليهما  

 . الخصوص  وجه على االتفاق
 

  المسؤولية  تحملو   األسبوع  أيام  طوال و مدار الساعة    على  الحثيثة  المتابعةمن    البد تدوين األمور على الورق ال يكفي، بلإن مجرد  
  قرار اتخاذ  أسباباألمور وتفسيرها وبيان   وتوضيح على أرض الواقع  المحلية مع المجتمعات مبادرةال زمام  أخذ و باستمرار  والعمل
أه  بالفائدةيعود    أن   شأنه  من  وكيف  معين بأن    إلى المتوسط   ى المدسنجار على    الي على  أقول  المنطلق:  الطويل. ومن هذا 

 .صعوبة أكثر األمور يجعل حقيقة من حقائق الحياة في سنجار، مااالنقسامات الكبيرة وتشرذم المجتمعات المحلية هي 
 

 . ينوالمحلي ينالخارجي للمفسدينمالحظة أن سنجار قد تحولت بشكل متزايد إلى ساحة  اً وفي هذا السياق، من المهم أيض
 

بارتكاب فظائعه، فقد حان الوقت بعد    داعش  تنظيمعندما بدأ   2014من هذه الحالة إلى عام    في حين يمكن إرجاع جزءواآلن، 
 . العراقية الدولة  من جزء سنجار لكن  الماضي، في أخطاء ارتكبت نعم،ثماني سنوات لالعتراف: 

 
. واآلن، من األفضل لجميع الجهات المعنية أي تحسن  الوضع   يشهدوالمحليين، لن    الخارجيين  للمفسدينومن خالل إفساح المجال  

على الرغم من امتنانهم للمساعدة والعون التي تلقوها في الماضي.  وكما تعلمون، لم يقل أحد إن    – االعتراف بهذه الحقيقة  
 .اً يسير  اً طريق سيكون  دارةاإلو  منلأل مستقرة هيكليات تأسيس

 
  يعوق تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين    لكن ال يمكن إنكار حقيقة أن االفتقار إلى آليات

 . ذلك من ألقل دوليين مراقبين نشر تمقد ل -وعليا أن أقول  ،ملموس تقدم بشكل كبير إحراز
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 )كما قُّدمت( 

 
 مرة بحزم أمتعتها    من سنجاراألمر الذي أدى، لألسف، إلى قيام العائالت    ،في األسابيع األخيرة  ُأخرى واندلعت االشتباكات مرة  

 . للبحث عن مأوى  دستانر إلى إقليم ك العودة طريق ملتمسة ُأخرى 
 

 لذا اسمحوا لي أن أكرر: 
 رئيسية وجوهرية في كل األوقات. أهميةيجب أن تشغل مسألة سالمة وأمن أهل سنجار   •
 إنهم يستحقون السالم تحت سلطة الدولة.   •
 .سنجار في والخارجيين الداخليين للمفسدينال مكان   •
تحسين حياة الناس على األرض    واحد فقط: وهو   بهدف  يجب على بغداد وأربيل تحمل مسؤوليتهما والعمل معا بشكل عاجل  •

 الكريمة للنازحين إلى ديارهم.وتعزيز العودة الطوعية 
 

 ، ي الرئيسسيد
 
في األشهر ،    والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك األرشيف الوطني  خرى األُ بشأن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان  و 

ووسائل اإلعالم والقنوات القنصلية    اإلعالناتاألخيرة، كثَّفت وزارة الدفاع العراقية جهودها للوصول إلى شهود جدد من خالل  
األمر الذي أثبَت   ، المدةعلى األقل خالل هذه    جديدان   محتمالنلذلك، تقدم شاهدان    نتيجةو أنحاء العالم.    كافة والدبلوماسية في  

 في الحصول على المعلومات. اً النطاق الجغرافي الواسع يمكن أن يكون مفيد ذات اإلعالناتبأن 
 
واإلصرار على الحصول على تحليل صور األقمار    جدد هودش  من أن استثمار الجهود في الحصول على معلوماتهذا قد بين و 

 هذا الملف الحاسم والحساس.  لغلقالصناعية من الدول األعضاء ذات الصلة هي خطوات أساسية  
 

 ، ي الرئيسسيد
 

آخذة بالتفاقم    المهمةالمحلية    القضايا( على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي، إذ أن  ُأخرى سأختتم كلمتي بالتأكيد )مرة  
 بسبب اآلثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية.

 وتلبي احتياجات مواطنيها.  قدماً  البالد تمضي كيلويجب اآلن أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخالفات السياسية 
 

 ، سيدي الرئيس لك اً شكر 


