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إنفجار مرفأ بيروت هو نتيجة وليس سب ًبا

زياد عبد الصمد

وصــل دوي انفجــار الرابــع مــن آب الــى قبــرص وشــعرت
بــه األردن فســجل مرصدهــا هــزة أرضيــة بقــوة  4.4على
قيــاس رختــر ،وقــد اع ُتبــر االنفجــار الثالــث فــي التاريــخ
بعــد هيروشــيما ونغازاكــي مــن حيــث قوتــه ،وقــد ســبقته
ظــروفٌ مــرّ بهــا لبنــان تعتبــر مقدمــات تســببت بــه:

فــي البرلمــان مــا فتــح المجــال امــام االستنســابية بحيــث
تمكــن أصحــاب النفــوذ والرســاميل مــن تهريــب أموالهــم
الــى الخــارج وحــرم المودعــون االخــرون مــن ذلــك،
وتقــدر الرســاميل التــي هاجــرت بعــد انــدالع ثــورة أكتوبــر
بـــ  02مليــار دوالر.

االزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي بــدأت تظهــر منــذ
صيــف  6102ولكنهــا تفاقمــت فــي صيــف  9102حيــث
بــدأ لبنــان يعانــي مــن عجــز فــي الموازنــة وفــي الخزينــة
وفــي ميــزان المدفوعــات ،وبــدأ ســعر العملــة بالتالعــب
ألول مــرة منــذ العــام  ،3991االمــر الــذي تطلــب القيــام
بإصالحــات جذريــة للمعالجــة لوقــف الهــدر واعتمــاد
التدابيــر التــي تضبــط االنفــاق العــام وتعــزز الــواردات،
وايضـا ً للحصــول علــى التمويــل مــن الخــارج علــى شــكل
اســتثمارات او هبــات او قــروض او تحويــات خارجيــة.
وقــد ُخصّــص مؤتمــران دوليــان للجهــات المانحــة فــي
باريــس ،األول عقــد فــي آذار  8102عشــية االنتخابــات
النيابيــة والثانــي فــي ديســمبر  9102حيــث تــم تكليــف
صنــدوق النقــد الدولــي باإلشــراف علــى تطبيــق الســلّة
اإلصالحيــة المطلوبــة للحصــول علــى المنــح والقــروض
ولكنهــا لــم تطبــق.

الجائحــة التــي اثــرت علــى كل دول العالــم وعلــى العالقــات
الدوليــة ،اال ان وقعهــا فــي لبنــان كان مضاعفــا بســبب
االزمــة االقتصاديــة مــا تســبب بازديــاد معــدالت البطالــة
والفقــر والتضخــم .فقــد بلــغ معــدل الفقــر حوالــي %04
كنــا بلغــت معــدالت التضخــم نســبا ً غيــر مســبوقة مترافقــا
مــع انهيــار ســعر العملــة الوطنيــة التــي فقــدت  %08مــن
قيمتهــا ،وتبلــغ نســبة العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم
فــي لبنــان  %06مــا جعــل النســبة األكبــر مــن الســكان ال
يســتفيدون مــن انظمــة الحمايــة االجتماعيــة.

ان لبنــان هــو جــزء مــن منطقــة تعانــي مــن احتــاالت
ونزاعــات مســلحة وحــروب بيــن محــاور إقليميــة ودوليــة
محركهــا األساســي صــراع تاريخــي علــى النفــوذ وعلــى
المــوارد الطبيعيــة ،لهــذه االزمــات امتداداتهــا فــي العمــق
اللبنانــي وســاهمت فــي انقســام المجتمــع حولهــا فــي ظــل
دولــة ضعيفــة ال تلعــب فيهــا المؤسســات دورهــا الكامــل
جــاءت ثــورة  71تشــرين الشــعبية ردا علــى االنهيــار فــي صياغــة السياســات العامــة علــى المســتوى الداخلــي
االقتصــادي وعجــز الســلطة وتلكؤهــا عــن المعالجــة ،وقــد والخارجــي.
طلبــت الثــورة مــن المنظومــة الحاكمــة التنحــي وســحبت
منهــا ثقتهــا بعــد ان حملتهــا مســؤولية االنهيــار وبالتالــي تمــادي منظومــة المحاصصــة المذهبيــة والحزبيــة فــي
عــدم قناعتهــا بقدرتهــا علــى إدارة المرحلــة وإنجــاز اإلهمــال وممارســة الفســاد علــى ارفــع المســتويات اديــا
اإلصالحــات الالزمــة للخــروج مــن االزمــة .أدت ثــورة الــى انفجــار الرابــع مــن آب .وقــد اضــاء االنفجــار علــى
تشــرين الــى اســقاط حكومتيــن فــي فتــرة  9أشــهر مطالبــة المســتوى الــذي بلغــه انهيــار الدولــة مــن دون ان تكــون
بحكومــة مســتقلة لقيــادة البــاد فــي المرحلــة االنتقاليــة .هنــاك النيــة الصادقــة بإصالحهــا؛ فالقضــاء كان علــى
تفاقمــت االزمــة الماليــة والنقديــة خــال الثــورة وتوقفــت علــم بوجــود المــواد الخطيــرة وأصــدر قــرارات لمّــا
المصــارف عــن دفــع المســتحقات لصغــار المودعيــن إال تن ّفــذ ،وكذلــك بالنســبة الــى األجهــزة األمنيــة المعنيــة والــى
وفــق شــروط وســقوف معينــة كمــا توقــف لبنــان عــن إدارة المرفــأ وصــوال الــى القيــادة السياســية علــى مســتوى
دفــع ديونــه فــي العمــات األجنبيــة ،وطبــق قانــون ضبــط الــوزراء المعنييــن والرئاســتين األولــى والثالثــة ،كلهــا
تحويــل الرســاميل الــى الخــارج مــن دون إقــرار القانــون كانــت علــى علــم ولكــن ســوء التنســيق مــن جهــة وغيــاب
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النيّــة فــي اإلصــاح مــن جهــة ثانيــة .ان الســكوت عــن
الفوضــى فــي المرفــأ ،وفــي المرافــق العامــة األخــرى ،مــن
قبــل كل أطــراف المنظومــة ســببه انهــم مســتفيدون مــن
عائــدات الفســاد كل علــى طريقتــه ومــن خــال المحســوبين
عليــه فــي اإلدارات العامــة وقــد وظفهــم فيهــا لتحصيــل
الحصــة .كل هــذه الممارســات أوصلــت البــاد الــى
اإلفــاس وقادتــه الــى اللحظــة األكثــر إيالمــا بتاريــخ لبنــان
عندمــا انفجــر المرفــأ متســببا بأســوأ كارثــه عرفهــا فــي
المئويــة األولــى علــى تأسيســه.

ســكان المدينــة الــذي لــم يكــن يتجــاوز الـــ  6االف نســمة،
واخــذت تــزداد أهميــة فــي عهــد المتصرفيــة (-1681
 .)8191هــذا باإلضافــة الــى أن احيــاء المدينــة المحاذيــة
للمرفــأ هــي االقــدم وفيهــا االحيــاء الفاخــرة والجميلــة
وبعــض األبنيــة التــي يزيــد عمرهــا عــن  051ســنة وقــد
ألحــق االنفجــار فيهــا الدمــارـ مــا يجعــل مــن عمليــة الترميــم
مســألة مع ّقــدة إذا كان الهــدف هــو المحافظــة علــى تــراث
المدينــة وطابعهــا التقليــدي الــذي عرفتــه منــذ القــرن التاســع
عشــر وتميــزت بــه.

ان الواقــع األليــم الــذي تمــرّ بــه الدولــة اللبنانيــة بمؤسســاتها
أدى الــى غيــاب اســتراتيجية وطنيــة إلدارة الكــوارث
لالســتجابة فــي الحــاالت المماثلــة ســيما وان لبنــان عرضــة
لكــوارث طبيعيــة (حرائــق) وامنيــة (العــدوان االســرائيلي
 )6002رغــم ان هيئــة إدارة الكــوارث موجــودة منــذ
العــام  3102وفــق مرســوم صــادر عــن رئاســة مجلــس
الــوزراء جعــل مركزهــا فــي مقــر رئاســة الحكومــة .اال
ان عــدم وجــود قانــون إلنشــاء مؤسســة وطنيــة للكــوارث
نتيجــة التجاذبــات علــى الصالحيــات فــي مــداوالت اللجــان
النيابيــة ،أدى الن تكــون صالحيــات الهيئــة محــدودة.
ف ُكلفــت بالتالــي الهيئــة العليــا لإلغاثــة (ومهمتهــا إحصــاء
المتضرريــن واالحتياجــات) وقيــادة الجيــش اللبنانــي
(توزيــع المســاعدات) بأعمــال اإلغاثــة علمــا انهــا تتطلــب
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تأخــذ باالعتبــار االبعــاد
المختلفــة للكارثــة وحجمهــا وخطورتهــا.

ووفــق تقريــر نقابــة المهندســين نتيجــة الكشــف االولــي
الميدانــي الــذي قامــت بــه فــي األيــام األولــى التــي تلــت
االنفجــار انــه «طــاول  03إلــى  04مبنــى بــات مهــدّداً
باالنهيــار بعــد تد ّمــره كل ّي ـاً ،باإلضافــة إلــى تضــرّ ر 008
إلــى  009منــزل لــم يعــد صالحـا ً للســكن .وخلــص التقريــر
األولــي إلــى أنّ إجمالــي عــدد المبانــي المتضــررة يبلــغ 93
إلــى  04ألــف مبنــى ،وأنّ عــدد المســاكن المتأثــرة قــارب
 002ألــف مواطــن فقــدوا منازلهــم» ( 81آب) .وحســب
مديريــة اآلثــار فــي وزارة الثقافــة اللبنانيــة ،فقــد تضــرر
 046مبنــى تاريخيــا ،و 06منهــا معرضــة لخطــر االنهيــار
الكامــل ،وهــي مــن بيــن مــا ال يقــل عــن  8آالف مبنــى
تضــررت مــن االنفجــار ،وتتضمــن متاحــف ومعــارض
فنــون ومواقــع دينيــة ( 51آب) .وقــد اتــى االنفجــار ايضــا
علــى كل المتاجــر والمحــال والمقاهــي والمطاعــم ومراكــز
الشــركات التــي أقفــل معظمهــا وتخلــى عــن الموظفيــن.
هــذا فضــا عــن الدمــار الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة
التــي تأثــرت الــى حــد بعيــد .لــذا فــان عمليــة الترميــم
وإعــادة البنــاء معقــدة وتتطلــب تخطيطــا وتنظيمــا يتعــدى
قــدرة اإلدارات العامــة المنخرطــة فــي اعمــال االغاثــة
والمنظمــات التطوعيــة والدوليــة.

الدمار وإعادة اإلعمار
بيــروت مــن أقــدم المــدن علــى المتوســط ومنــذ نشــأتها
كان لهــا مرفــأ ســاهم بازدهــار تجــارة الفينيقييــن ،واســتمر
عبــر األزمنــة ،وتوســعت المدينــة حــول مرفئهــا ،الــى أن
جــاء محمــد علــى باشــا فقــام بتوســعته فــي ثالثينــات القــرن
التاســع عشــر قبــل ان تنتقــل عاصمــة واليــة صيــدا اليهــا،
ومــن ثــم قــام الفرنســيون بتطويــره عــام  7881فــازداد عدد

المبادرات اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية

والســياح وملجــأ لــكل مظلــوم وطالــب حريــة.

ان المبــادرات المدنيــة التــي تســعى الــى تنســيق عملهــا لذلــك فــان اللبنانيــات واللبنانيــون يطالبــون منظومــة الفســاد
الميدانــي والتــي تتالقــى مــع جهــود المنظمــات الدوليــة والمحاصصــة ان تفســح المجــال امــام حكومــة مســتقلة
المعنيــة لهــا األثــر الطيــب وااليجابــي رغــم انــه غيــر تديــر عمليــة االنتقــال السياســي لتقــوم بالمهــام التاليــة:
كافــي علــى االطــاق .فقــد قــام المتطوعــون بإزالــة الــركام
وترميــم مــا يمكــن ترميمــه كمــا و ّفــروا المســاعدات •اســتكمال التحقيــق المســتقل بجريمــة  4أب ،وجريمــة
 8أب حيــث أطلقــت القــوى االمنيــة النــار الحــي
اإلنســانية للمتضرريــن مــن ملبــس ومــأكل ومســكن
علــى المتظاهريــن الســلميين مــا تســبب بوقــوع 077
ضمــن اإلمكانيــات المتوفــرة .هــذا باإلضافــة الــى اســعاف
جريحــا منهــم مــن فقــد بصــره ،ومحاســبة المســؤولين
الجرحــى وقــد بلــغ عددهــم  7االف مــن بيهــم حوالــي
عــن هــذه الجرائــم الموصوفــة.
األلــف دخلــوا المستشــفيات و 031وضعــوا فــي العنايــة
المركــزة .ويبلــغ عــدد الضحايــا حوالــي الـــ .002
•القيــام باإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة والنقديــة
كمــا بــادر نقيــب المحاميــن الــى إطــاق هيئــة تنســيق
بالشــراكة مــع نقبــاء المهندســين والمقاوليــن وخبــراء
المحاســبة للمســاهمة فــي مواجهــة التحديــات وتوفيــر
الدعــم المناســب للســكان اال ان العمليــة تتطلــب تنســيقا
علــى مســتويات ارفــع تقــوم بهــا الدولــة ومؤسســات الــدارة
العامــة اال ان منظومــة الفســاد التــي تســببت بالكارثــة،
وقبلهــا بإفــاس البــاد ،افرغــت اإلدارة مــن اإلمكانيــات
بحيــث باتــت عاجــزة عــن القيــام بأعبــاء المرحلــة .تلــك
المنظومــة التــي لــم تحـ ِـم مســرح الجريمــة الــذي تعــرض
لثالثــة حرائــق أتــت علــى األدلــة والمســتندات التــي تفيــد
التحقيــق فــي المجــزرة ،ال يمكــن ان نتوقــع منهــا دورا فــي
اعمــال اإلغاثــة واالعمــار.
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ان الشــعار الــذي طالمــا تباهــى بــه اللبنانيــون ان «بيــروت
مثــل العنقــاء ســتقوم مــن تحــت األنقــاض» ،لــن يتحقــق
اال فــي حــال تأمنــت ظــروف القيامــة التــي تبــدأ بإعــادة
بنــاء الدولــة والمؤسســات واســترجاع العالقــات اإلقليميــة
الدوليــة الســليمة والتاريخيــة التــي تم ّيــز بهــا لبنــان علــى
مــر العقــود والتــي جعلــت منــه مقصــدا ومــاذا للضيــوف

الضروريــة الســتعادة ثقــة المجتمــع اللبنانــي والدولــي
فــي الســلطة والحصــول علــى الهبــات والقــروض
الموعــودة

•اتخــاذ التدابيــر والقــرارات التــي تعــزز اســتقاللية
القضــاء للقيــام بــدوره الرقابــي خاصــة فــي مجــال
التفتيــش اإلداري والمالــي ،والقيــام بالتحقيقــات فــي
الفســاد ومحاســبة الفاســدين المســؤولين عــن انهيــار
البلــد والســعي الســترجاع األمــوال التــي نهبــت
•تشــكيل هيئــة مســتقلة القتــراح قانــون انتخابــات
وتنظيــم االنتخابــات الحــرة والنزيهــة والديمقراطيــة
إلعــادة تكويــن الســلطة
•القيــام باإلصالحــات اإلداريــة التــي تمكــن الدولــة من
لعــب دورهــا االغاثــي وفــي إعــادة األعمــار وفــي منع
التهريــب عبــر المعابــر الشــرعية وغيــر الشــرعية
وقــف الجنــرال غــورو ،المنــدوب الســامي الفرنســي ،علــى
درج قصــر الصنوبــر ليعلــن تأســيس لبنان الكبيــر في األول
مــن أيلــول  ،0291وكان مطلبــا لبنانيــا جامعــا آنــذاك ،وبعد
مئــة عــام ،وقــف الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون

علــى نفــس الــدرج ليقــرع منظومــة الفســاد معلنــا خارطــة
الطريــق الــى اإلصــاح السياســي والمالــي واالقتصــادي
وطالبــا منهــا ان تفســح فــي المجــال امــام جيــل جديــد مــن
السياســيين لقيــادة البــاد فــي المرحلــة االنتقاليــة والخــروج
مــن االزمــة مؤكــدا ان ال تمويــل مــن دون اصــاح.
لــن يتمكــن لبنــان مــن االســتمرار دولــة مســتقلة ذات ســيادة
حــرة وديمقراطيــة اال فــي حــال انتقــل مــن النظــام الطائفــي
الــى الدولــة العلمانيــة التــي تفصــل الديــن عــن الدولــة،
وتســتعيد الدولــة ســيادتها األمنيــة واإلداريــة والسياســية
علــى كامــل أراضيهــا وعلــى خاصــة علــى سياســاتها
الخارجيــة وعلــى راســها قــرارات الحــرب والســلم.
لقــد أضــاع لبنــان واللبنانيــون واللبنانيــات قرنــا كامــا
فــي الطائفيــة والفســاد ،فليكــن القــرن القــادم قــرن الحداثــة
والتقــدم واالزدهــار.
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بفعــل االســتيالء علــى الممتلــكات ،وتراجعــت قــدرة الدولــة
اقتصاد الحرب يعيق السالم
علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة والكهربــاء والمــاء والتعليــم
مــن نافلــة القــول أن الســام ضــرورة لليمنييــن الذيــن وتعــرض االمــن الغذائــي الكثــر مــن  ٪٠٨مــن الســكان
يعانــون مــن ويــات وفظائــع الحــرب ومــا ترتــب عليهــا للخطــر.
مــن فقــر مدقــع وبطالــة وجــوع وانتشــار األوبئــة ليــس التبعية للخارج تعيق السالم
فيــروس كورونــا فقــط بــل أوبئــة متعــددة بعضهــا معلــوم
واآلخــر مجهــول مثــل التيفوئيــد وحمــى الضنــك وحمــى تســيطر جماعــة أنصــار هللا الحوثيــة مــن خــال مســمى
المكرفــس والمالريــا وبعضهــا لــم يجــد األطبــاء مســمى لها اللجــان الشــعبية والجيــش علــى العاصمــة صنعــاء
فيطلقــون عليهــا «حمــى فيروســية» .وقــد انصــرف العالــم والمحافظــات المجــاورة وأجــزاء مــن المحافظــات الشــمالية
مؤخــرا عــن أزمــات اليمــن ،الــذي قلمــا اهتــم بــه ســابقا ،الغربيــة والشــمالية الشــرقية والشــمالية الجنوبيــة .ينفــذ
وانشــغل بالمشــكالت الكبــرى المهــددة لوجــود اإلنســانية الحوثــي القمــع الوحشــي مــن خــال شــبكة جميــع أعضائهــا
ال ســيما مــع انتشــار فيــروس كورونــا .وعــزز عــدم مــن قبيلــة الحوثــي ،وتقــوم هــذه الشــبكة باالســتيالء علــى
االكتــراث الدولــي بالواقــع اليمنــي مــن فــرص النجــاح األمــوال العامــة والخاصــة للخصــوم أو المعارضيــن
للمشــاريع الدينيــة المتنافســة فــي المنطقــة منهــا المشــاريع السياســيين بتعــاون القضــاء نيابــة ومحاكــم وجهــاز إداري،
اإلســرائيلية واإليرانيــة والتركيــة وتجلــت هــذه المشــارع أو عــن طريــق المراســيم تشــرع الخمــس لولــي األمــر
فــي اليمــن ،التــي أفقــد الحوثــي سياســيها ومواطنيهــا والهاشــميين.
القــدرة علــى الفاعليــة باعتمــاده الحــرب والحــرب فقــط
وبفضــل وحــدة قواتهــم العســكرية يقاتــل الحوثيــون
وســيلته فــي الوجــود.
القــوات الحكوميــة – الجيــش الوطنــي والمقاومــة فــي
تكثــر العوائــق أمــام الســام فــي اليمــن ،ومنهــا تــوزع مــأرب والجــوف وتعــز والضالــع والبيضــاء ،ومــع قبائــل
القــوة بيــن الجماعــات المســلحة المحاربــة وســلطة الدولــة المعارضــة لهــا فــي حجــة وعمــران وإب منــذ عــام ٨١٠٢م
واحتــكار الجماعــات المســلحة للعنــف داخــل األراضــي والبيضــاء منــذ عــام ٠٢٠٢م .كمــا يقاتــل الحوثيــون قــوات
الواقعــة تحــت ســيطرتها ،واســتحواذ هــذه الجماعــات الســاحل الغربــي وهــي قــوات متعــددة تضــم القــوات
علــى المــوارد دونمــا تحمــل أي مســؤولية تجــاه الســكان .الحكوميــة ،قــوات الســاحل الغربــي غيــر الحكوميــة
واســتبدلت العمليــة االقتصاديــة باقتصــاد الحــرب ،وبالتالي المدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والمقاومــة
أصبــح الســام خيــار غيــر مربــح بالنســبة لهــذه القــوى التهاميــة ،وقــوات الحــزام األمنــي والمقاومــة الجنوبيــة فــي
العســكرية ،ألن الســام ســوف ينهــي مصــادر الدخــل مــن ســاحل البحــر األحمــر والضالــع المدعومــة مــن اإلمــارات
الــدول الداعمــة القــوة العســكرية وقــد يفضــي إلــى عــودة أيضــاً.
العمليــة السياســية واســتعادة األحــزاب والقــوى السياســية
بالمقابــل لجــات القبائــل والســكان إلــى االســتعانة بتنظيــم
دورهــا.
القاعــدة فــي جزيــرة العــرب و فــي محافظــة البيضــاء
ونتــج عــن اقتصــاد الحــرب تفاقــم ّ
الــا مســاواة ففقــد لمواجهــة الهجمــات الحوثيــة ،وصــار الحوثــي يتعامــل
موظفــو الدولــة مرتباتهــم وازدادت معــدالت البطالــة ولــم مــع القاعــدة مــن خــال التواصــل وتبــادل األســرى وعلــى
يعــد جــزء كبيــر مــن األراضــي صالــح للزراعــة بفعــل الرغــم مــن القمــع الحوثــي للمعارضــة القبليــة تــزداد هــذه

المعارضــة ضــد الحوثــي اتســاعًا ،وتجــذرً ا.
العســكرية ،لكــن تنســب تبعيــة كل قــوة للقــوى األخــرى
المتحاربــة معهــا إلــى دول إقليميــة لــه نصيــب مــن الصحــة
وتشــترك قــوات الحــزام األمنــي ،إلــى جانــب محاربتهــا وللتنســيب داللتــه.
لقــوات الحوثــي ،مــع النخبــة الشــبوانية والحضرميــة فــي
محاربــة القــوات الحكوميــة منــذ عــام ٨١٠٢م بمســاندة ضعف الحكومة يعيق فرص السالم
ودعــم مــن قــوات الطيــران اإلماراتــي ،وبفضــل هــذا الدعــم
تمكنــت هــذه القــوى مــن تقويــض ســلطة الدولــة فــي عــدن ال تســتطيع الحكومــة الشــرعية ،بإمكانياتهــا المحــدودة،
وأبيــن منــذ أغســطس عــام ٩١٠٢م ،وهــي قــوات تحافــظ مواجهــة كل طــرف بمفــرده ،وهــي تعتمد ،بدرجة أساســية،
علــى دعــم التحالــف العربــي .ولــم يكــن دعــم التحالــف كافيا ً
علــى هويــات فرعيــة مناطق ّيــة أو قبليــة.
لتمكيــن الحكومــة مــن اســتعادة األراضــي التــي يســتولي
تســتبعد هــذه القــوات المتعــددة الســام بيــن اليمنييــن ،عليهــا الحوثــي وحــده ،كمــا أن دول التحالــف العربــي
فالحوثــي يعتبــر حربــه مــع الســعودية وضــد أمريــكا التــي يمكنهــا أن توفــر قــوة كافيــة بثقلهــا اإلقليمــي والدولــي
وإســرائيل وفــي حالــة التواضــع يتحــدث علــى حربــه كمصــر تواجــه تهديــدات المشــاريع الثالثــة عبــر بلــدان
مــع داعــش وينســب كل مــن يحاربــه مــن اليمنييــن إلــى الجــوار :ليبيــا وغــزة ،عــاوة علــى التنظيمــات اإلرهابيــة
داعــش والنواصــب .ويطلــق علــى هــذه الحــرب المتعــددة المدعومــة مــن تركيــا وإيــران ،وبالتالــي اقتصــرت مواجهة
بيــن األطــراف اليمنيــة مــن قبــل بعــض المنظمــات فــي إيــران وتركيــا علــى المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة
الخــارج بحــرب الســعودية ضــد اليمــن وقــد تمكنــت إيــران اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،لكــن اإلمــارات حولــت جــزءاً
ودبلوماســيتها الترويــج لهــذا المصطلــح بفعــل األفــراد مــن المقاومــة للحوثــي إلــى قــوى عســكرية تقاتــل باإلنابــة
المنتميــن إلــى ســالة الحوثــي الموزعيــن علــى دول عنهــا وليــس الســتعادة الشــرعية ،وبالتالــي تحــول جــزء
أوروبــا وأمريــكا والناشــطين فــي أحزابهــا .وألن الحوثــي رئيــس مــن القــوات العســكرية إلــى قــوات ليســت تابعــة
يســتبعد الســام مــع اليمنييــن ،فإنــه يســعى للمفاوضــات مــع للدولــة وعــن طريقهــا تســتولي اإلمــارات علــى أراضــي
يمنيــة كجزيــرة ســقطرى والســاحل الغربــي.
الســعودية لتحقيــق ســام معهــا.
أمــا االعــام الحربــي لألحزمــة األمنيــة والنخــب العســكرية
فيتحــدث عــن حربهــا مــع القاعــدة أو اإلخــوان المســلمين
مــع أن قيــادة األحزمــة والنخــب مــن الســلفيين فــي حيــن
ان الجماعــات المســلحة المنتميــة إلــى اإلصــاح تتحــدث
عــن قتالهــا ضــد المليشــيات اإليرانيــة أو الروافــض أو
اإلماراتيــة وفــي ذات الوقــت تتعايــش مــع عناصــر القاعــدة
فــي مناطــق نفوذهــا وهكــذا دواليــك.

رغم المعوقات تستمر المحاوالت

تجــري محــاوالت للــم صفــوف القــوات المناهضــة للحوثــي
سياســيا ً وعســكريا ً بإبــرام أواخــر العــام المنصــرم اتفــاق
الريــاض بيــن الحكومــة والمجلــس االنتقالــي ،لكــن أطــراف
فــي الســلطة الشــرعية والمجلــس االنتقالــي الزالــت تعيــق
تنفيــذ االتفــاق ،وهــو االتفــاق الــذي كان يعــول عليــه أن
يعيــد جــزءًا هامـا ً مــن التضامــن بيــن األغلبيــة مــن اليمنييــن
مــع أن هــذه االدعــاءات تعبــر عــن اســتبعاد القــوات ويخلــق فــرص سياســية وعســكرية تجعــل الســام ضــرورة
المتقاتلــة الســام بيــن اليمنييــن ،بمــا فــي ذلــك ،الرافضيــن للجميــع.
ليمنيتهــم كالحوثــي وقيــادات األحزمــة األمنيــة والنخــب
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هـنـاء أدور

تصفية ممنهجة للناشطات والنشطاء
واصلــت جهــات خارجــة عــن القانــون عمليــات تصفيــة
ممنهجــة للعديــد مــن الناشــطات والنشــطاء مــن المنتفضيــن
والمدافعيــن عــن حقــوق االنســان منــذ انطــاق انتفاضــة
تشــرين فــي  ،9102دون رادع او محاســبة قانونيــة ،ممــا
أدى إلــى اتســاع ظاهــرة القتــل العمــد والخطــف واالختفــاء
القســري والترهيــب .وشــهدت األســابيع األخيــرة تصاعــداً
خطيــراً لعمليــات االغتيــال والتهديــد بالتصفية استشــهد فيها
الباحــث البــارز هشــام الهاشــمي والناشــط المدنــي تحســين
الشــحماني والمدافعــة عــن حقــوق األنســان رهــام يعقــوب،
إضافــة إلــى حــدوث عشــر محــاوالت اغتيــال أخــرى فــي
بابــل وبغــداد والبصــرة وذي قــار خــال شــهر آب .0202
لقــد تجــاوز عــدد الضحايــا مــن القتلــى  007شــخص ومــن
الجرحــى  03ألــف ،بينهــم عــدة آالف مــن المعوقيــن منــذ
بــدء التظاهــرات االحتجاجيــة فــي تشــرين األول . 9102
كمــا يتعــرض نشــطاء المجتمــع المدنــي واالعالميــون
وقــادة الحركــة الشــبابية فــي انتفاضــة تشــرين إلــى حملــة
تخويــن وتشــويه وتســقيط وتحريــض علــى القتــل ،مــن
قبــل بعــض المســؤولين وجيــوش الكترونيــة عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي واتهامهــم باالرتبــاط بجهــات
خارجيــة .وتصــل هــذه الدعــوات إلــى التصفيــة الجســدية،
األمــر الــذي اضطــر العديــد مــن الناشــطات والناشــطين
المدنييــن واالعالمييــن إلــى إيقــاف نشــاطاتهم ومغــادرة
مناطــق ســكناهم ومدنهــم والتــواري عــن األنظــار ،ومنهــم
مــن غــادر إلــى خــارج العــراق طلبـا ً للحمايــة .ممــا يضــع
الســلطات العراقيــة – الحكومــة ومجلــس النــواب والســلطة
القضائيــة  -أمــام مســؤولية عاجلــة لوقــف هــدر الــدم
العراقــي ،وصــون حــق المواطــن فــي الحيــاة واألمــن،
وحمايــة حقــه فــي التعبيــر عــن الــرأي والتظاهــر والتجمــع
الســلمي المكفــول لــه فــي الدســتور ،واالســتجابة لمطالــب
الشــباب المعتصميــن العادلــة.
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ومــا يثيــر االســتغراب ،أن أغلــب هــذه الحــوادث قــد
وقعــت بالقــرب مــن مؤسســات أو ســيطرات أمنيــة،
وبعضهــا وثقتــه أجهــزة التصويــر بشــكل واضــح ،األمــر

بيــان المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع
المدنــي فــي العــراق

الــذي يؤشــر علــى تقصيــر هــذه األجهــزة والحكومــة فــي
أداء واجباتهــا فــي حمايــة أرواح المواطنيــن وفــي الســيطرة
علــى الســاح المنفلــت وتقويــض ســلطة الميليشــيات،
وكذلــك التســويف فــي الكشــف عــن نتائــج التحقيقــات ،فــي أعقــاب حــوادث االغتيــاالت األخيــرة ،أصــدرت
ممــا يســهم فــي إفــات الجنــاة مــن المســاءلة والعقــاب ،المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لدعــم
انتفاضــة تشــرين ،بيانــا وقعتــه  051منظمــة وتجمــع مــن
واســتمرار حالــة االنفــات األمنــي فــي البلــد.
منظمــات المجتمــع المدنــي .وأشــارت المبــادرة الــى أن مــا
يعــزو المجتمــع المدنــي فــي العــراق هــذه الهجمــة يثيــر القلــق العميــق هــو غيــاب إدانــة هــذه الجرائــم مــن قبــل
الشرســة الــى رغبــة األطــراف الفاســدة ومليشــياتها فــي مجلــس النــواب والســلطة القضائيــة ،والصمــت المطبــق من
اســكات اصواتنــا الداعيــة الــى التغييــر ،وخشــيتهم مــن قبــل جهــاز االدعــاء العــام إزاء مسلســل الجرائــم واختطاف
الدعــوات ،مــع اقتــراب الذكــرى الســنوية االولــى النطــاق ســيادة القانــون وعــدم تطبيــق قواعــد العدالــة التــي نــص
تظاهــرات األول مــن تشــرين األول  ،9102إلعــادة زخــم عليهــا الدســتور والتســتر علــى المجرميــن .فــي حيــن لــم
المتظاهريــن وزيــادة الضغــط لتحقيــق مطالبهــم ،فليــس تلــق اإلدانــات الدوليــة مــن األمــم المتحــدة ومنظمــات حقوق
مــن مصلحــة األحــزاب الفاســدة فــي الســلطة واجنحتهــا االنســان والبعثــات الدبلوماســية فــي العــراق أي صــدى أو
العســكرية تجديــد المطالبــة بالتغييــر ومحاســبة الفاســدين رد فعــل مــن الجهــات الحكوميــة ،ممــا جعلنــا نعتقــد ان
وفتــح ملفــات الفســاد.
الوضــع الحالــي اصبــح يتطلــب موقفــا ً اكثــر حزمــا ً مــن
قبــل المنظمــات الدوليــة ،وعــدم االكتفــاء ببيانــات ادانــة
كمــا ان الدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة ،التــي جــرى واســتنكار ،وتبــرز الحاجــة إلــى أفعــال ملموســة مــن
تحديــد موعدهــا فــي العــام القــادم ،يزيــد مــن تخــوف قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان ومجلــس األمــن واالتحــاد
أحــزاب الســلطة الفاســدة ومليشــياتها المســلحة مــن تأثيــر األوربــي ،وكذلــك مــن قبــل المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
الحركــة الشــبابية الشــعبية علــى دخــول المعتــرك االنتخابــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان .وقــد وردت اليهــا الكثيــر مــن
والمشــاركة بقــوة ،والحصــول علــى مقاعــد ً ســوف تهــدد المناشــدات عــن اصــدار قوائــم بأســماء عــدد مــن النشــطاء
ســلطة ونفــوذ ومصالح الجهــات الحاكمة حاليا والمســتفيدين معرضيــن للتصفيــة الجســدية فــي قــادم األيــام[.]1
مــن استشــراء الفســاد وضعــف ســلطة القانــون.
لــذا أعلنــت المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي
لقــد كشــف الوضــع الحالــي هشاشــة وضعــف المنــح الدولية فــي العــراق لدعــم انتفاضــة تشــرين ،التــي تضــم العديــد
ألنقــاذ المدافعيــن والنشــطاء واجالئهــم علــى ســبيل المثــال مــن النقابــات واالتحــادات المهنيــة والعماليــة ومنظمــات
لمــكان آمــن .وتبــدو الحاجــة ماســة بتخصيــص مــوارد غيــر حكوميــة ونشــطاء ومدافعيــن عــن حقــوق االنســان،
ماليــة كافيــة وميزانيــات طــوارئ مــن قبــل المجتمــع الدولي مطالبــة الحكومــة العراقيــة بـــ :
والمانحيــن يمكــن اســتخدامها مــن قبــل المنظمــات المحليــة
لتوفيــر الحمايــة لنشــطاء المجتمــع المدنــي ،ممــن هــم •اتخــاذ اجــراءات حازمــة فوريــة لوقــف مسلســل
عرضــة لخطــر االغتيــال ،اخذيــن بعيــن االعتبــار خطــورة
القتــل واالغتيــاالت والتهديــدات واالعتــداءات ضــد
الوضــع وجديــة التهديــدات حتــى ان أول بيانــات اإلدانــة
المحتجيــنالســلميينوالناشــطينفــيحقــوقاإلنســان.
التــي أطلقهــا النشــطاء جــاءت بــدون أســماء أو تواقيــع،
بســبب التخــوف والحــذر مــن المالحقــة والمتابعــة والخشــية •وضــع ســقف زمنــي محــدد للكشــف بشــفافية عــن
القتلــة ومــن يقــف وراءهــم ومحاســبتهم امــام العدالــة.
مــن التعــرض لالغتيــال ،وحــذروا أن يكــون أحدهــم هــو
الضحيــة التالــي!
•اتخــاذ تدابيــر أمنيــة مشــددة لحمايــة ســاحات التظاهر

واالعتصام.
•تحديــد اجــراءات قانونيــة لمواجهــة حمــات التخوين
والتشــويه لــدور منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي المجــال الحقوقــي واإلنســاني والتنمــوي.
•العمل الجاد لحصر السالح بيد المؤسسات األمنية.
•تطهيــر األجهــزة األمنيــة مــن العناصــر الفاســدة أو
الفاشــلة أو المتهاونــة فــي أداء وظائفهــا.
•االســتجابة الســريعة لمطالب شــباب انتفاضة تشــرين
فــي اإلعــداد النتخابــات مبكــرة عادلــة ونزيهــة ومنــع
القتلــة والفاســدين مــن خوضهــا.
كمــا وجهــت المبــادرة نداءها إلــى منظمات المجتمــع المدني
الدوليــة والعربيــة للتعبيــر عــن تضامنهــا مــع مطلبهــا بعقــد
جلســة خاصــة لمجلــس حقــوق اإلنســان إلدانــة االنتهــاكات
ضــد الناشــطين والمتظاهريــن الســلميين فــي العــراق،
ومطالبــة الحكومــة العراقيــة بالتحقيــق بشــفافية فــي هــذه
الممارســات وضمــان اجــراءات المســاءلة والعدالــة .وكذلك
أكــدت علــى دور المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة للســعي
لتوفيــر الدعــم المعنــوي والمــادي للمدافعيــن والناشــطين
فــي حقــوق اإلنســان واالعــام لضمــان ســامتهم وحياتهــم.
وناشــدت المبــادرة الخيريــن مــن بنــات وابنــاء شــعبنا
إلســناد هــذه الحملــة التضامنيــة الوطنيــة ودعــم جميــع
االنشــطة التــي ننــوي القيــام بهــا ،كتعبيــر عــن الوفــاء
لشــهداء انتفاضــة تشــرين الباســلة ومطالبهــا العادلــة فــي
تحقيــق التغييــر المنشــود ،مــن أجــل عــراق حــر وأمــن
يرفــل بالســام والعــدل والخيــر.
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مي مكي

تصفية ممنهجة للناشطات والنشطاء
واصلــت جهــات خارجــة عــن القانــون عمليــات تصفيــة
ممنهجــة للعديــد مــن الناشــطات والنشــطاء مــن المنتفضيــن
والمدافعيــن عــن حقــوق االنســان منــذ انطــاق انتفاضــة
تشــرين فــي  ،9102دون رادع او محاســبة قانونيــة ،ممــا
أدى إلــى اتســاع ظاهــرة القتــل العمــد والخطــف واالختفــاء
القســري والترهيــب .وشــهدت األســابيع األخيــرة تصاعــداً
خطيــراً لعمليــات االغتيــال والتهديــد بالتصفية استشــهد فيها
الباحــث البــارز هشــام الهاشــمي والناشــط المدنــي تحســين
الشــحماني والمدافعــة عــن حقــوق األنســان رهــام يعقــوب،
إضافــة إلــى حــدوث عشــر محــاوالت اغتيــال أخــرى فــي
بابــل وبغــداد والبصــرة وذي قــار خــال شــهر آب .0202
لقــد تجــاوز عــدد الضحايــا مــن القتلــى  007شــخص ومــن
الجرحــى  03ألــف ،بينهــم عــدة آالف مــن المعوقيــن منــذ
بــدء التظاهــرات االحتجاجيــة فــي تشــرين األول . 9102
كمــا يتعــرض نشــطاء المجتمــع المدنــي واالعالميــون
وقــادة الحركــة الشــبابية فــي انتفاضــة تشــرين إلــى حملــة
تخويــن وتشــويه وتســقيط وتحريــض علــى القتــل ،مــن
قبــل بعــض المســؤولين وجيــوش الكترونيــة عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي واتهامهــم باالرتبــاط بجهــات
خارجيــة .وتصــل هــذه الدعــوات إلــى التصفيــة الجســدية،
األمــر الــذي اضطــر العديــد مــن الناشــطات والناشــطين
المدنييــن واالعالمييــن إلــى إيقــاف نشــاطاتهم ومغــادرة
مناطــق ســكناهم ومدنهــم والتــواري عــن األنظــار ،ومنهــم
مــن غــادر إلــى خــارج العــراق طلبـا ً للحمايــة .ممــا يضــع
الســلطات العراقيــة – الحكومــة ومجلــس النــواب والســلطة
القضائيــة  -أمــام مســؤولية عاجلــة لوقــف هــدر الــدم
العراقــي ،وصــون حــق المواطــن فــي الحيــاة واألمــن،
وحمايــة حقــه فــي التعبيــر عــن الــرأي والتظاهــر والتجمــع
الســلمي المكفــول لــه فــي الدســتور ،واالســتجابة لمطالــب
الشــباب المعتصميــن العادلــة.
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ومــا يثيــر االســتغراب ،أن أغلــب هــذه الحــوادث قــد
وقعــت بالقــرب مــن مؤسســات أو ســيطرات أمنيــة،
وبعضهــا وثقتــه أجهــزة التصويــر بشــكل واضــح ،األمــر

بيــان المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع
المدنــي فــي العــراق

الــذي يؤشــر علــى تقصيــر هــذه األجهــزة والحكومــة فــي
أداء واجباتهــا فــي حمايــة أرواح المواطنيــن وفــي الســيطرة
علــى الســاح المنفلــت وتقويــض ســلطة الميليشــيات،
وكذلــك التســويف فــي الكشــف عــن نتائــج التحقيقــات ،فــي أعقــاب حــوادث االغتيــاالت األخيــرة ،أصــدرت
ممــا يســهم فــي إفــات الجنــاة مــن المســاءلة والعقــاب ،المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لدعــم
انتفاضــة تشــرين ،بيانــا وقعتــه  051منظمــة وتجمــع مــن
واســتمرار حالــة االنفــات األمنــي فــي البلــد.
منظمــات المجتمــع المدنــي .وأشــارت المبــادرة الــى أن مــا
يعــزو المجتمــع المدنــي فــي العــراق هــذه الهجمــة يثيــر القلــق العميــق هــو غيــاب إدانــة هــذه الجرائــم مــن قبــل
الشرســة الــى رغبــة األطــراف الفاســدة ومليشــياتها فــي مجلــس النــواب والســلطة القضائيــة ،والصمــت المطبــق من
اســكات اصواتنــا الداعيــة الــى التغييــر ،وخشــيتهم مــن قبــل جهــاز االدعــاء العــام إزاء مسلســل الجرائــم واختطاف
الدعــوات ،مــع اقتــراب الذكــرى الســنوية االولــى النطــاق ســيادة القانــون وعــدم تطبيــق قواعــد العدالــة التــي نــص
تظاهــرات األول مــن تشــرين األول  ،9102إلعــادة زخــم عليهــا الدســتور والتســتر علــى المجرميــن .فــي حيــن لــم
المتظاهريــن وزيــادة الضغــط لتحقيــق مطالبهــم ،فليــس تلــق اإلدانــات الدوليــة مــن األمــم المتحــدة ومنظمــات حقوق
مــن مصلحــة األحــزاب الفاســدة فــي الســلطة واجنحتهــا االنســان والبعثــات الدبلوماســية فــي العــراق أي صــدى أو
العســكرية تجديــد المطالبــة بالتغييــر ومحاســبة الفاســدين رد فعــل مــن الجهــات الحكوميــة ،ممــا جعلنــا نعتقــد ان
وفتــح ملفــات الفســاد.
الوضــع الحالــي اصبــح يتطلــب موقفــا ً اكثــر حزمــا ً مــن
قبــل المنظمــات الدوليــة ،وعــدم االكتفــاء ببيانــات ادانــة
كمــا ان الدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة ،التــي جــرى واســتنكار ،وتبــرز الحاجــة إلــى أفعــال ملموســة مــن
تحديــد موعدهــا فــي العــام القــادم ،يزيــد مــن تخــوف قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان ومجلــس األمــن واالتحــاد
أحــزاب الســلطة الفاســدة ومليشــياتها المســلحة مــن تأثيــر األوربــي ،وكذلــك مــن قبــل المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
الحركــة الشــبابية الشــعبية علــى دخــول المعتــرك االنتخابــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان .وقــد وردت اليهــا الكثيــر مــن
والمشــاركة بقــوة ،والحصــول علــى مقاعــد ً ســوف تهــدد المناشــدات عــن اصــدار قوائــم بأســماء عــدد مــن النشــطاء
ســلطة ونفــوذ ومصالح الجهــات الحاكمة حاليا والمســتفيدين معرضيــن للتصفيــة الجســدية فــي قــادم األيــام[.]1
مــن استشــراء الفســاد وضعــف ســلطة القانــون.
لــذا أعلنــت المبــادرة الوطنيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي
لقــد كشــف الوضــع الحالــي هشاشــة وضعــف المنــح الدولية فــي العــراق لدعــم انتفاضــة تشــرين ،التــي تضــم العديــد
ألنقــاذ المدافعيــن والنشــطاء واجالئهــم علــى ســبيل المثــال مــن النقابــات واالتحــادات المهنيــة والعماليــة ومنظمــات
لمــكان آمــن .وتبــدو الحاجــة ماســة بتخصيــص مــوارد غيــر حكوميــة ونشــطاء ومدافعيــن عــن حقــوق االنســان،
ماليــة كافيــة وميزانيــات طــوارئ مــن قبــل المجتمــع الدولي مطالبــة الحكومــة العراقيــة بـــ :
والمانحيــن يمكــن اســتخدامها مــن قبــل المنظمــات المحليــة
لتوفيــر الحمايــة لنشــطاء المجتمــع المدنــي ،ممــن هــم •اتخــاذ اجــراءات حازمــة فوريــة لوقــف مسلســل
عرضــة لخطــر االغتيــال ،اخذيــن بعيــن االعتبــار خطــورة
القتــل واالغتيــاالت والتهديــدات واالعتــداءات ضــد
الوضــع وجديــة التهديــدات حتــى ان أول بيانــات اإلدانــة
المحتجيــنالســلميينوالناشــطينفــيحقــوقاإلنســان.
التــي أطلقهــا النشــطاء جــاءت بــدون أســماء أو تواقيــع،
بســبب التخــوف والحــذر مــن المالحقــة والمتابعــة والخشــية •وضــع ســقف زمنــي محــدد للكشــف بشــفافية عــن
القتلــة ومــن يقــف وراءهــم ومحاســبتهم امــام العدالــة.
مــن التعــرض لالغتيــال ،وحــذروا أن يكــون أحدهــم هــو
الضحيــة التالــي!
•اتخــاذ تدابيــر أمنيــة مشــددة لحمايــة ســاحات التظاهر
واالعتصام.

•تحديــد اجــراءات قانونيــة لمواجهــة حمــات التخوين
والتشــويه لــدور منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي المجــال الحقوقــي واإلنســاني والتنمــوي.
•العمل الجاد لحصر السالح بيد المؤسسات األمنية.
•تطهيــر األجهــزة األمنيــة مــن العناصــر الفاســدة أو
الفاشــلة أو المتهاونــة فــي أداء وظائفهــا.
•االســتجابة الســريعة لمطالب شــباب انتفاضة تشــرين
فــي اإلعــداد النتخابــات مبكــرة عادلــة ونزيهــة ومنــع
القتلــة والفاســدين مــن خوضهــا.
كمــا وجهــت المبــادرة نداءها إلــى منظمات المجتمــع المدني
الدوليــة والعربيــة للتعبيــر عــن تضامنهــا مــع مطلبهــا بعقــد
جلســة خاصــة لمجلــس حقــوق اإلنســان إلدانــة االنتهــاكات
ضــد الناشــطين والمتظاهريــن الســلميين فــي العــراق،
ومطالبــة الحكومــة العراقيــة بالتحقيــق بشــفافية فــي هــذه
الممارســات وضمــان اجــراءات المســاءلة والعدالــة .وكذلك
أكــدت علــى دور المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة للســعي
لتوفيــر الدعــم المعنــوي والمــادي للمدافعيــن والناشــطين
فــي حقــوق اإلنســان واالعــام لضمــان ســامتهم وحياتهــم.
وناشــدت المبــادرة الخيريــن مــن بنــات وابنــاء شــعبنا
إلســناد هــذه الحملــة التضامنيــة الوطنيــة ودعــم جميــع
االنشــطة التــي ننــوي القيــام بهــا ،كتعبيــر عــن الوفــاء
لشــهداء انتفاضــة تشــرين الباســلة ومطالبهــا العادلــة فــي
تحقيــق التغييــر المنشــود ،مــن أجــل عــراق حــر وأمــن
يرفــل بالســام والعــدل والخيــر.
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