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السيد الرئيس
تهتم منظمتينا بأوضاع إنتهاكات حقوق اإلنسان في العراق منذ أكثر من ثالثة عقود إن
كانت هذه اإلنتهاكات بسبب مصدر داخلي أو خارجي  ,وأخطرها كان إحتالل العراق سنة
 3002الذي أدى إلى أبشع اإلنتهاكات وجلب معه الطائفية وتشكيل ميلشيات مذهبية
وتدخالت خارجية ,مما سهل قدوم اإلرهاب للمنطقة من كل حدب وصوب .
واآلن مع وصول داعش ومشتقات القاعدة لضواحي إربيل إستفاقت بعض الدول التي تذرف
دموع التماسيح وهي كانت وما زالت تمد اإلرهابيين بالمال والسالح والتدريب وتأويهم
وتتغاضى عن نشر أفكارهم المتطرفة والتكفيرية حتى في عواصم بلدانهم قبل إرسالهم
للتخريب في كل من سورية والعراق.
السيد الرئيس  ,إن مكافحة هذا الفكر اإلرهابي الذ ي يسعى إللغاء اآلخر في منطقة يتألف
نسيجها اإلجتماعي من مكونات دينية وإثنية متعايشة مع بعضها بتآخي ووئام منذ مئات
السنين  ,يتطلب من جميع الدول اإللتزام بسيادة الدول والتنسيق في أي عمل يجري على
أراضي البلدان األكثر تضررا من اإلرهاب مع السلطات الرسمية فيها  ,وكذلك تنفيذ بنود
قرار مجلس األمن  3710بدون مواربة وإزدواجية في تجفيف منابع التمويل كشراء النفط
من داعش وأخواتها  ,والتسليح  ,ومختلف أنواع الدعم إن كان معلنا أو تحت غطاء تبرعات
إنسانية تقوم بها بعض الجمعيات اإلهلية لتصل لإلرهابيين .
وفي الختام نطالب بمالحقة المتورطين والمتواطئين مع هذه امجموعات اإلرهابية المتوحشة
أمام القضاء المختص  .وشكرا السيد الرئيس .
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