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داعش، الممثل األممي كوبیش یحثُّ العراقیین على الشراكة في بناء مستقبٍل أفضَل للجمیع في بلدهم مهنئًا بالنصر على 

د  الموحَّ

  

هّنأ الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید یان كوبیش  - 2017كانون األول / دیسمبر  10بغداد، 

لجمیع أراضي العراق من دنس إرهابیي داعش وخالفتهم المزعومة. وبتحقیق هذا الشعَب العراقي والحكومَة على التحریر الكامل 

النصر، فإن العراقیین مدعّوون إلى العمل من أجل بناء مستقبٍل أفضَل ومصیٍر مشترٍك للجمیع في بلدهم الموّحد بنفس الروح 

  الوطنیة والعزم اللذین مّیزا حربهم الوطنیَة ضد اإلرهاب.

  

یش: "لقد كّلف هذا النصُر التاریخيُّ على داعش ثمنًا غالیًا نتیجًة لسنواٍت من التضحیات، وما كان لیتحقق لوال وقال السید كوب

وحدة الشعب التي ال یقّل التمّسُك بها أهمیًة في فترة ما بعد داعش. لقد سارع العالم إلى مساعدة العراق ضد داعش، حیث قّدم 

 أن هذا االنتصار یعود إلى العراقیین األبطال وبجمیع مكّونات قواتهم األمنیة، بما في ذلك المساعدات العسكریة واإلنسانیة، إال

قوات الحشد الشعبي والبشمركة واآلالف من المتطوعین المحلیین والعشائریین وكذلك المدنیین الذین تفانوا في دعمهم والنازحین 

ع أولئك الذین ضحوا بأرواحهم. إن مشاعرنا وتعاطفنا مع أسر من خالل الكثیر من التضحیات. في هذا الیوم، نستذكر جمی

الشهداء والمقاتلین من جمیع أنحاء البالد مّمن هّبوا إلنقاذ بالدهم، ومع المالیین الذین اضطروا للنزوح، وهم ینتظرون بفارغ 

  الصبِر العودَة إلى دیارهم إلعادة بناء حیاتهم."

  

رة، وال سیما السید رئیس مجلس الوزراء الدكتور حیدر العبادي، على ما بذلوه وأثنى  الممثل الخاص على جمیع القوات المحرِّ

من جهوٍد استثنائیٍة إلنقاذ وحمایة أرواح المدنیین، على النقیض تمامًا مما فعله اإلرهابیون الذین استهدفوا عمدًا المدنیین في 

بشریٍة وارتكبوا األعمال الالإنسانیة من بینها مجازُر بحّق األقلیات خالل المعركة التي استمرت هجماتهم، واستخدموهم كدروٍع 

 سنواٍت ونصف، والتي حدثت في كثیٍر من الحاالت في المناطق المأهولة واألحیاء المكتّظة بالسّكان. 3



  

رز. إذ ال زال اإلرهاب یشّكل تهدیدًا مستمرًا، وال ومع ذلك، فإن المعركة ضد اإلرهاب العالمي ال تنتهي مع هذا االنتصار البا

تزال المعركة ضد جذوره ومرّوجیه مستمرًة. وال ُیمكن القضاء على هذا التنظیم اإلرهابّي في نهایة المطاف إال من خالل 

الكثیر من العراقیین القضاء على أیدیولوجیته "التكفیریة" البغیضة وتجفیف منابع دعمه الخارجّي ومعالجة األسباب التي دفعت 

لالنضمام إلى داعش أو التسامح معها. وخالل القیام بذلك، یبقى لزامًا أن تواصل السلطات اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة 

 المدنیین من اإلرهابیین.

  

 2018أیار  12وعدها المقّرر في إن انتهاء القتال ضد داعش ُیبّرُز األولویات الرئیسیَة المتمثلَة بإجراء االنتخابات العامة في م

والعودة الطوعیة للنازحین إلى دیارهم في أماٍن وكرامٍة خالل األشهر المقبلة. ولضمان أّال یجَد اإلرهابیون مرًة أخرى أرضیًة 

قواعد خصبًة للعمل والتنامي، فإن العراق بحاجٍة أیضًا إلى الدخول في حواٍر وطنّي شامٍل وتسویٍة مصحوبٍة بعملیٍة من ال

الشعبیة والمصالحة المجتمعیة. ومن األولویات األخرى إیجاُد حّل عادٍل ومستداٍم وبشكٍل عاجٍل للمسائل العالقة بین بغداد 

 وأربیل من خالل حوار شراكٍة یقوم على االحترام الكامل للدستور.

  

في العدید من المناطق التي تدمرت في أعقاب ومن بین أهم األولویات كذلك ضماُن إعادة االستقرار وٕاعادة البناء والتنمیة 

المعركة للقضاء على داعش وفي البالد َكُكّل، وتوفیُر مستقبٍل ُمزدهٍر وكریٍم لجمیع الشعب العراقي، بما في ذلك النساُء 

للجمیع على أساس إن النجاح في هذه المساعي یتطلب بناء دولٍة دیمقراطیٍة على أرضّیٍة صلبٍة من المساواة والعدالة  والشباب.

المواطنة، وٕاجراء إصالحاٍت عمیقٍة إلحداث تغییٍر جذرٍي لالقتصاد غیر المنتج وتحسین الحكم وٕادارة المال العام وتعزیز نمو 

 القطاع الخاص وتبسیط اإلجراءات اإلداریة والقضاء على الفساد.

  

لٍة واحتراٍم لحقوق اإلنسان. ویجب أن تكون سیادة القانون فوق وال یمكُن أن تكون الدولُة الدیمقراطیُة مستقرًة دون عدالٍة ومساء

الجمیع لحمایتهم وتعزیز حقوقهم، بما في ذلك حقوق المرأة واألقلیات. وال ُیمكن لعراِق المستقبل أن یتمتع باالستقرار الكامل 

 والنزاهة والسیادة دون وضع السالح في ید الدولة وتحت سیطرتها حصرًا.

  

كوبیش: "إنني على ثقٍة من أن العراقیین، ومن خالل الجهود المتضافرة لقادة العراق وقواه السیاسیة وشعبه من كافة وقال السید 

مكوناته العرقیة والدینیة ووطنیتهم، وبالدعم المتواصل من المجتمع الدولي، سیكونون قادرین كذلك على مواجهة هذه التحدیات 

دٍة ودیمقراطیٍة واتحادیة. بعد داعش وبناء مستقبٍل أفضل ومصیرٍ   "مشترٍك للجمیع في ظّل دولٍة موحَّ

  



كذلك، تزامن االنتصار على داعش مع عتبٍة أخرى تخّلص العراق باجتیازها من ماٍض مؤلم. حیث َخُلص مجلس األمن التابع 

) عمًال 2016( 2335) و2010( 1958كانون األول إلى أن جمیع التدابیر المفروضة في قراریه  8لألمم المتحدة في 

 بالفصل السابع من میثاق األمم المتحدة فیما یتعلق ببرنامج العراق للنفط مقابل الغذاء قد تم تنفیذها بالكامل.

  

وقد رّحب السید كوبیش بهذا التطور، وأضاف أن "العراقیین استعادوا بالدهم بتحریرها من داعش، وبهذا القرار األخیر لمجلس 

  اق كامل مكانته كعضٍو فخوٍر ومتساٍو بین األمم."األمن، استعاد العر 
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 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال
أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

  information@un.org-unamiااللیكتروني التالي:
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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