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مـنذ فـترة لـيست قـصيـرة وأفكر
فـي تنـاول بـعض وقـائـع وحملات
ـــــثـــــقـــــفــــ عن مـــــهـــــام ودور ا
الـعـراقـيـ والسـيـاسـيـ مـنهم
بــــــشــــــكـل رئــــــيـس في احلــــــال
ا فيها وعليها العراقية اليوم 
من تــــعــــقـــيــــدات واخــــتالف في
ـواقف ومـا الى ذلك .. الــرؤى وا
وقــد جـــرى بــاالمس مـــا يــشــجع
ــــوضـــوع عــــلى كــــتــــابــــة ذلـك ا
ــــؤجل خــــاصــــة وان احلــــدث ا
أوجز لي وساعـدني في تلخيص
مـا كـان في الـذهن مـن مالحـظات

ووقفات مرجتاة ... 
ـــعـــنـي لـــيس ســـوى واحلـــدث ا
ـوذج مـعــبـر بـرغم مــحـدوديـة
ـوقـع اذ جـرى في احلــضــور وا
قــاعـة صــغـيــرة بــاحـدى مــقـاهي
بـراغ مـســاحـتـهـا عــشـرة امـتـار
مـربــعـة الغـيــر واحلـضــور اثـنـا
عـشـر شـخـصــا وال غـيـر ايـضـا
حيث نـظمت ما سـميت بـ "ندوة"
ثـــقــافـــيـــة صـــال وجــال فـــيـــهــا
ـتــحـدث وكــأنه امـام الـضــيف ا
جــمــاهـيــر سـاحــة الــتـحــريـر في

بغداد التي لم يزرها منذ اثن
واربع عـاما بالتـمام والكمال

والى اليوم..
ـا ـا لـفت االنـتـبـاه وأوجـزَ  و
نحن بصدده من وقفات وحملات
ثقف  –واكرر عن دور ومهام ا
السـيـاسـيـ بـوجه خاص  –ان
الـــهــدف مـن مــداخـــلــة الـــســيــد
"احملــاضـــر" الــذي تــلى ســبــعــة
وثالثـ صفـحة مـكتـوبة وعلى
مــدى ســاعــة ونــصف تــقــريــبـا
كـان الــهـدف كــله مــنـهــا اشـاعـة
ـــزيـــد مـن االحـــقـــاد والـــفـــ ا

ــنــاطــقـيــة في والــطــائـفــيــة وا
بتلى باالرهاب .. العراق ا

ـــعــني لـــقـــد حتــدث الـــســيـــد ا
بأبـوية وكـأنه مرجـعيـة وطنـية
ال يختلف علـيها اثنان وال احد
يــدري من مـنــحه لـهــا. واضـافـة
لالسـهاب التـعليـمي االبتدائي
ـــقـــروء عـــنــد تـــوقف حـــديـــثه ا
خالصــــات ومـــؤشـــرات افـــضل
ايـجـاز لهـا هو رغـبته في الـقول
بــــأن نـــــظــــام صـــــدام حــــســــ
الـفــاشي هـو أفــضل من احلـال

الـعراقـية الـيوم..ولـكنه لـم يجرؤ
عــــلى ذلـك وأال لـــكــــان قـــد اراح
واســتـــراح من كـل مــا صـــدع به
احلـــــــاضـــــــرين مـن لف ودوران
واتهـامات شـملت جمـيع الشعب
الـعـراقي- تـقـريـبـا- او غـالـبـيـته

العظمى بوصف ادق .
ـــــتــــحــــدث- فـــــمــــرة وصف  –ا
ــزاعم صــحــيــفــة حـزب عــريق 
انها تدعو للطائفية النها نشرت
اعالنـات مـن مـحـاكـم في بـغـداد
حـول طـلـبات تـغـيـيـر اسـماء !!!.
رجع ديني ومرة استعاد فتوى 
قـبـل ازيـد من نـصف قــرن ولـهـا
ظـــروفــهــا وزمــانــهــا ومــكــانــهــا
ومالبـــســاتــهــا ولـــكــنه اراد من
اعـــادة احلــديث عــنـــهــا اشــاعــة
ـتـضـررين االحـتـراب بـرغم ان ا
بـشـدة من تلـك الفـتـوى نـسـوها
أو تناسـوها لـلمـصلحـة العـليا-
مـصـلـحـة الـبـالد والـشـعب. كـمـا
انه اغــفـل وبــدوافع وقـــنــاعــات
طائـفيـة واضـحة فـتاوى عـديدة
اخـرى من مراجع ديـنيـة مقـابلة
وركز على تـلكم الفتوى الـنجفية

عنية وحدها وحسب . ا
   ولـــــتــــــأز االمـــــور واثـــــارة
ــثـقف" كل الـفــتـنـة اخــتـصـر " ا
ماجرى بعـد سقوط نظام صدام
حـسـ الــدكـتـاتـوري عـام 2013
بــــان الـــعــــراق وقـع حتت حــــكم
لـيـشيـات" ! ومعـروف هـنا من "ا
ــقـصــود !.. وراح احلـديث هـو ا
عــامــا لــكي تـــخــتــلط الــوقــائع
وتــســتـعــر الـنــفــوس بـاالحــقـاد
ودون ان تــتــطـــرق  "احملــاضــرة
طـلق ال من قريب الـثقـافيـة" وبا
وال من بـعيـد عن تنـظيم "داعش"

وعصاباته االرهابية..
وفي عــودة لــلــمــوقف الــطـائــفي
الـذي يـفـتـرض ان يــكـون بـعـيـدا
بالفعل ال بـاالدعاء أعاب السيد
ــــتـــــحـــــدث في مـــــحــــاضـــــرته ا
"الـثقافـية" على احـد السيـاسي
في حـزب عــريق قـولـه ان مـأثـرة
االمـــام احلــســـ قــد قـــادته الى
طريق االنحياز للشعب وااليثار
وكـأن في ذلك نـقصـا أو شـتيـمة.
وال نـزيـد في تـوضـيح اكـثـر هـنا
ـتــحـدث في مــا تـعــنـيه مــزاعم ا
ــورثـات ــثــقف" من مــسـاس  "ا
وتقـاليـد وقيم عـليـا لدى غـالبـية

عظمى من ابناء العراق .
ان الــتــعـويل كــان ومــا زال عـلى
ـثـقــفـ االنـسـانــيـ حـقـا في ا
اشـــاعـــة مـــفــــاهـــيم الـــتـــســـامح
واحملـبـة والــتـنـويــر ال اجـتـرار
ـاضي والـكـيل بـعـدة مـكايـيل ا
والـــتالعـب بــالـــتـــعـــابـــيــر.. واالّ
فـسـيـكـون لـنـا احلق بـالـقول (أن
لالرهاب مـثقفـيه ايضا) " "1وان
تزيّوا ببدالت احلمالن. ومن هنا
ـقــابل من فــكم هــو مــطـلــوب بــا
ــثــقـــفــ االنــســانـــيــ حــقــا ا
تلـكون من كفاءات تسـخير مـا 
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لـتـوجــهـات اخلـيــر واطـفـاء بـؤر
ـــــودة االحـــــتــــــراب ونـــــشــــــر ا

واطنة. ومفاهيم وقيم ا
وألن الـشـئ بـالــشئ يــذكـر- كــمـا
ـعـروفـة - البـدّ من ـقـولـة ا هي ا
اضـافة مـعـلومـات بـأن صاحـبـنا
- انه غـير ـعني  –وفق عـارف ا
ـــا جـــرى ويــجـــري من مـــتـــابع 
احـداث في الـبالد ومـنـذ عـقـود
سوى عن طريق فضائية شهيرة
بـطـائـفـيـتـهـا وحتـريـضـهـا ضـد
الـعراق مـنذ خـمسـة عشـر عاما
والى االن" .. "2كـــــــمـــــــا انه اي
ـقـصـود مـقـطـوع عن ـثـقف" ا "ا
الــعـالم اذ ال يـتــقـرب وال يـعـرف
مـاهي وسائل االتـصال احلـديثة
ـــــــيالت – (انـــــــتـــــــرنـــــــيت  –ا
فـيسـبوك...) وال احـد يدري كيف
يــســتــطــيع مــواكــبــة احلــاضــر
ــوضــوعـيــة وهــو عــلى تــلـكم
احلـال دون مـصــادر او عالقـات

انسانية او شخصية ..
ـا قــائل سـيـقــول مـنـوهـا   ولـر
الى  ان الــرجـل بــلغ من الـــعــمــر
عــتــيّــا ولــكن هــنـاك مـن يـردّ او
يـعلق ايـضاً بأن في تـقدم الـعمر
بعض حـال ايجابيـة اذ يفترض
ـــــعـــــني ان تـــــتـــــراكـم عـــــنـــــد ا
عارف الـتجـاريب واخلبـرات وا
رء في وليس الـعكس.. كـما ان ا
ذلك العـمر ينـبغي ان يـكون اكثر
ميّال ألطـفاء الضـغائن واالحقاد
ال ألشـــاعــــتـــهـــا وبـــذر الـــفـــرقـــة
والـــشــــقـــاق وكــــيل الـــشــــتـــائم

واالسفاف .
ا كـان من "نضال" ان الـتفاخـر 
هـنــا وآخـر هـنـاك امـر طـبـيـعي
ـبــالـغــة فـيـه وتـكـراره غـيــر ان ا
ــنــاسـبــة وغــيـرهــا مــثل حـال
ـــثــقف" قـــد يــدفع صـــاحــبـــنــا "ا

بــاالخـــرين لـــكـــشف احلـــقــائق
واالعالن  –مــثالً-  بــأن من بـ

ـــتــراكم" ابـــرز ذلك الــنـــضــال "ا
عــنـــده كـــان تــوقـــيـــفه في زمن
اجلـــمـــهـــوريـــة االولى لـــفـــتـــرة
قــصــيــرة وحــسب. وقــد حــصل
الــرجل عــلى تــعــويـضــات غــيـر
قلـيلة ومنـها خمسـة عشر عاما
ـترف في من الـعيـش االنيق وا
ربــــوع بــــراغ (جــــنــــة اخلــــلــــد)
ومنـتجعـات البلدان االشـتراكية
الـسـابقـة طـوال الفـترة (-1976
1990). واذا كـــــانت كـل تــــلـــــكم
اجملـــازاة غــيــر كـــافــيـــة فــمــاذا
ســـيــقـــول الــذيـن نــاضـــلــوا في
كــردســتـــان واالهــوار والــوسط
واجلــــنـــوب وتــــعــــرضــــوا مـــا
تعرضـوا اليه من سجن وعسف
وتـنـكــيل بـهم وعـوائـلـهم دعـوا
عـنـكم الشـهـداء البـواسل الذين
ضــــحــــوا لــــلـــــوطن والــــشــــعب

واالنسانية ..
ان الكتـابة هذه قد تبـدو للوهلة
االولـى مـــــوقــــــفــــــاً او مــــــواقف
شـخــصـيــة ومــا ذلك في بـالــنـا
اصالً فلسنـا في زمن اجلاهلية
االولى ولكـنـنـا نـكـتب عن االمر
من منـطـلق عـام وكمـا بـدأنا به
وذج في الـسطـور االولى عن 
من مــثـقف يُــراد مــنه ومـوكـول
اليه مـوضـوعـيـاً ان يـسهم في
احلـرص عـلى الــعـراق واهـله..
وأال فـلـيس هنـاك من جـامع ب
مــثـــقف وأديب من جـــهــة وغـلٍ
ولــــؤمِ مـن جــــهـــــة اخــــرى ألن

الضديّن ال يجتمعان..
لقد شبع  الناس في العراق بل
قوالت وأتخموا بالشعارات وا
وهم يــــريـــدون خــــبـــزا وأمــــنـــاً
وحـــريـــة ال تــعـــابـــيــر مـــوشــاة

ـوضــوعي والـهـادف لـلـبـنـاء وا
وحتــديـد الــنـواقص واالخــطـاء
تربص وبروحيـة احلريص ال ا

دعي وال نزيد اكثر ..  وا
ـتـحـدث حـقـاَ  قد ردّ غـالـبـية ا
خالل الفعالـية على ما جاءت به
"احملاضـرة" تلمـيحاً وتـصريحاً
وعن خروجها عن عنوانها التي
أسـتدرج الـيه احلاضـرون- على
قــلـــتــهم  –ومــعــيــبـــ عــلــيــهــا
اســلـوبـيــتـهـا وبــدائـيـتــهـا ومـا
حــــمــــلــــته من تــــألــــيـب وأثـــارة
للـنعرات الـطائفـية ولكن مع كل
نظم ذلك يبقـى العتاب علـى ا
قــائــمـــاً الن "احملــاضــرة" كــانت
حتـت خيـمتـهم وتـلك اخليـمة –
كـــمـــا يُـــفـــتـــرض- هي خـــيـــمـــة
للجمـيع وليس للنيل من بعض
للبعض فما احوجنا للحوارات
الـهـادفـة االنسـانـيـة بـعـيدا عن
إذكـاء الفـ والـنـعـرات فـبالدنا
ا وشـعـبـنا ال يـتـحـمالن أكـثـر 
جــــرى مـن احــــتـــــراب وارهــــاب
وغلو واجلميع ينتظر ويتمنى
ـــــثــــقـــــفــــ وبــــخـــــاصـــــة من ا
ـزيد مـن التـرويج االنـسـانـيـ ا
ة  –وليس لالستسالم !- للمسا
ولـلـتـضـامن الـوطـني والـتداول
اخملـلص للـسيـر نحـو عراق آمن
خــالٍ من الـطــائــفـيــة والـتــخـلف
والـتشـدد وعلى طـريق االزدهار
ـدنــيـة .. وأخــيـرا مـا والـدولــة ا
ابــلغ احلـــكــمـــة في بــيـت شــعــر
للجواهري اخلالد ولعلها تكفي
خالصـة لـكل مـا اردنـا الـتـعـبـيـر
عــنـه في الــســـطــور والـــفــقــرات

السالفات والذي يقول :
وان صـــدقـتُ فـــمـــا فـي الـــنـــاسِ
مـــرتــــكـــبــــاً مـــثـل األديبِ أعـــان

اجلورَ فارتكبا"

ـقـاعد ـان لـلـسـنـة. وتـتـطـلـب ا الـبـر
ـانـية لـلحـصول عـلى األغـلبـية الـبر
أن يــكـون لـدى الــكـتـلــة األكـبـر 165

مقعداً.
 WOÐU ²½«  UOHKš

تـعـتبـر االنـتـخابـات احلـالـية 2018
هي االنتـخابـات الرابعـة منـذ الغزو
األمـــريــكي لـــلـــعــراق الـــعــام 2003
والـثانـية مـنـذ االنسـحاب األمـريكي
العام 2011 وتـكمن أهـميـتـها أنـها
تــأتي بــعــد الــقــضــاء عـلـى تــنـظــيم
الدولة اإلسالمـية " داعش" عسـكرياً
وحتــريــر األراضي الــعـراقــيــة مـنه
عـــلى الـــرغم من مـــحـــاوالت بـــعض
جـيــوبه وخاليــاه الـنــائـمــة الـقــيـام
بـأعـمــال انـتـحــاريـة بـهــدف زعـزعـة
الـــثــقـــة بــاالنــتـــصــار الــذي حـــقــقه
اجلــــيـش الــــعــــراقي بـــــدعم عــــربي
وإقــلــيــمي وخــصــوصــاً من قــوات
الـتـحـالف الـدولي بـقـيـادة الـواليات

تحدة. ا
كـمـا أنـهـا تـأتي بـعـد نـحـو ثـمـانـيـة
أشـــهـــر مـن االســـتـــفـــتـــاء الـــكــردي
لالستقالل  في 25 سبتمبر (أيلول)
شكالت 2017 الذي زاد من تفـاقم ا
واحــتــدامــهــا بــ إربــيل وبــغــداد
خــصــوصــاً حــول قــضــايــا عُــقــديـة
تــســتــمــر مــنــذ عــقــود من الــزمــان
لـدرجـة أن مشـكـلة كـركـوك أصـبحت
مــعـتّـقـة ومـسـتـعـصـيـة إضـافـة إلى
ــتــنــازع عــلــيــهـا ــنــاطق ا بــعض ا
ــادة 140 من الـــدســتــور (حـــسب ا

الذي زرع ألغاماً جديدة فيها).
شكلة تعقـيداً مسألة تصدير وزاد ا
الـنفط من جـانب اإلقـليم حـيث تـبلغ
صـــادرات الـــنـــفط نـــحـــو 300 ألف
ـئة برمـيل يومـياً وهي تـمثّل 10 با
من تصدير إجمـالي العراق يضاف
ـنـافـذ ـطـارات وا إلى ذلك مــسـألـة ا
احلـــدوديـــة الـــتي تـــطـــالـب بـــغــداد
بـاستـعادتـها طـبقـاً للـدستـور األمر
الذي ولّد ردود فعل حادة وحترّكات
عـسكـريـة لـفرض األمن عـلى كـركوك
ـتــنـازع عــلـيــهـا ــنــاطق ا وبـعض ا
وســــاهم ذلـك في زعــــزعـــة الــــثــــقـــة

عطوبة أساساً. ا
وكــــان مـن ردود فــــعل احلــــكــــومــــة
العـراقية اتـخاذ طائـفة من التـدابير
واإلجـــراءات والــعـــقـــوبـــات إلرغــام
طالـبها لعلّ إربيل على االنـصياع 
أهمـهـا هو االمـتـناع عن دفع رواتب
وظفـ الكرد من مـيزانيـة الدولة ا

مـنهـا فيـمـا يتم تـخصـيص ثـمانـية
ــا يــســمّى بـ "األقــلــيّــات" مــقــاعــد 
ـــقـــصـــود بـــذلك " اجملـــمـــوعـــات وا
الــثـــقــافــيـــة الــديـــنــيــة واإلثـــنــيــة"
وسـيتـحـدد موعـد انـطالق احلمالت
شـاركة في االنـتخـابـية لـلـكيـانـات ا
وقت الحق وهــو مــا أعـلــنه ريـاض
الـبـدران رئيس اإلدارة االنـتـخـابـية.
وقالت مـفوضيـة االنتـخابات إن 24
مـلـيــون عـراقي من بـ  36مـلــيـون
نسـمـة هو عـدد سكـان العـراق يحقّ
لــهم الــتــصـــويت في االنــتــخــابــات
قبلة. وتمـتّد والية مجلس النواب ا
الــعــراقي الـقــادم إلى أربع ســنـوات

(أي إلى العام 2022).
وباسـتثـناء انـتخـاب رئيس الوزراء
ــان يـــتـــعــيّـن عــلى من داخـل الــبـــر
ـــقــاعــد األحــزاب الـــتي تــتـــقــاسم ا
الـــنـــيــابـــيــة االتـــفـــاق عــلـى رئــيس
ـان وفـقاً اجلـمـهـورية ورئـيس الـبـر
ــقــراطــيــة لــصــيــغــة ســمّــيت "الــد
التوافقية" ويفـترض فيها أن تكون
صــيــغـة مــؤقــتــة ومـرحــلــيــة لــكـنه
حـــســبــمــا يـــبــدو ظــلّت مـــســتــمــرة
أزق فاستطيبـها "الغرماء" في ظل ا
ــؤتـلـفـة الــذي تـعـاني مــنه الـقـوى ا
واخملــتـلـفـة حـيث انــعـقـد مـثل هـذا
الـــربـــاط بـــيـــنـــهـــا مـــنـــذ االحـــتالل
األمريـكي الـعام   2003مـتفـتّـقاً عن
تــلك "الــصــيــغــة الــســحــريــة" الــتي
ـشهد الـسياسي سواء في طبعت ا
"مجلس احلكم االنتقالي" أم دستور
ـرحــلـة االنـتـقـالـيـة لـعـام 2004 أم ا
الـــدســـتـــور احلــــالي الـــدائم لـــعـــام

.2005
وتـقـوم الـتوافـقـيـة الـسيـاسـيـة على
احملـاصـصـة والـتـقـاسم والـوظـيـفي
اإلثـنـي والـطـائـفـي في نـظـام أقـرب
إلى (الـغـنائـمـية) الـذي يـعتـمـد على
(الـزبـائنـيـة) واألتبـاع لـلحـفـاظ على
نــوع من الــتـطــامن الـقــلق والـذي ال
ـكن تـغـيـيره بـسـهـولـة ألنه كُرّس
على نحو شبه مباشر في الدستور
ـكـوّنـات" ـصـطــلح "ا فــيـمـا ســمّي 
الـذي ورد ذكره 8 مـرّات وهـو لـيس
ســوى صـيـغـة تــقـاسم خـارج دائـرة
ـسـاواة. وعــلى الـرغم ــواطـنــة وا ا
من شـكــوى اجلـمـيع مـنه لـكـنـهم مـا
زالــوا يـــتـــمـــسّـــكـــون به لـــتـــقـــاسم
الـرئاسـات الـثالث حـيث أن رئـاسة
اجلـمـهــوريـة هي من حـصـة األكـراد
ورئـاسـة الـوزراء لـلـشـيـعـة ورئـاسة

نائب رئيس جامعة الالعنف
أعــلـنت مـفـوضـيــة االنـتـخـابـات في
مؤتمر صحافي ببغداد عن تسجيل
88 قـائـمـة انـتـخـابـية و205 كـيـاناً
سـيـاسـيـاً و 27حتـالــفـاً انـتـخـابـيـاً
قررة قـبلـة ا خلوض االنـتخـابات ا
قبل (2018). في  12مايو (أيار) ا
ـــــرشــــحـــــ لــــهــــذه وبــــلـغ عــــدد ا
االنتـخـابات 6904 مرشـحـاً قيـاساً
ـرشــحي االنــتـخــابـات الــسـابــقـة
الـعام 2014 الـذي بـلغ تـسـعة آالف
مرشح وهـذه مالحظـة أولى تتـعلق
بـــــعــــزوف نــــســــبي عـن الــــتــــرشّح
ـان بـسـبب كثـرة االنـتـقادات لـلـبر
بـل واالتـهــامـات الـتـي تـعــرّض لـهـا
ـاضـيـة. الـنــواب خالل الـسـنـوات ا
أمــا في احملــافـظــات الـثالث إلقــلـيم
كــردســتـان إربــيل والــســلـيــمــانــيـة
ودهوك فقد تقدّم 173 مرشحاً عن
ـثـلون  27حـزباً مـحـافـظـة إربـيل 
وحتالفـاً للمنـافسة على  16مقعداً
ــكـوّن ــا يـســمى " ا مـنــهــا واحـد 
ـــســـيـــحي" بــــيـــنـــمـــا تـــقـــدّم في ا
الـسـليـمـانـية 211 مـرشـحاً عن 26
حـزبـاً وحتـالـفـاً لـلـتـنـافس عـلى 18
مـــقـــعــــداً وفي دهـــوك تـــقـــدّم 115
مــرشــحــاً من 24 حــزبــاً وحتــالــفــاً
إلشــغـال 12 مــقــعــداً مـنــهــا واحـد

. للمسيحي
ــوافـقـة ــرشـحــون قـبل ا يــخـضع ا
عـــلى تـــقــدّمـــهم إلى االنـــتــخـــابــات
لتدقـيق عديد مـن اجلهات الـرسمية
بــيـنــهـا الــقــضـاء وهــيــأة الـنــزاهـة
ــســاءلــة وهي وهــيــأة الــعــدالــة وا
ــتـابــعــة مـلف " ــعــنـيــة  اجلــهـة ا

اجتثاث البعث".
ـقاعد اخملـصصة لـعموم وتوزّعت ا
محافظـات العراق على 328 مقعد
هي كمـا يـلي: إربيل 16 األنبار 15
الــبــصــرة 25  الــســلــيــمــانــيــة 18
ثنى 7 النجف 12 القـادسية 11  ا
بــــابل 17  بــــغــــداد 71 دهـــوك 12
ديالى 14  ذي قار 19 صالح الدين
12  كربالء 11 كـركوك 13 مـيـسان

 10نينوى 34 واسط  11مقعداً.
وجتري االنـتخـابات في " 18دائرة
انـتـخـابـيـة" تـمــثّل عـدد مـحـافـظـات
الـــــبالد إضــــافــــة إلـى مــــحــــطــــات
انتخـابية في اخلـارج قدّر عددها بـ
684 في 19 دولـــة ويــــنـــتــــخب كل
مــنــهــا بـ ســبــعـة إلى 34 نــائــبــًا
استـناداً إلى التـعداد السـكّاني لكل

سـياسـية وازنـة تـدعو إلى مـقاطـعة
االنــتـــخـــابــات عـــلى الـــرغم من أن
الــطــيف الــذي يــشــكّك بــنــزاهــتــهـا
وصدقـيتهـا وإمكانـية إجراء تـغيير
بــواســـطـــتــهـــا واســـعــاً وكـــبـــيــراً
خـصوصـاً حـالة اإلحـبـاط والقـنوط
ـواطن الـعراقي التـي أصيب بـها ا
جرّاء استمرار تدهور احلال وسوء
اخلـدمـات واتـسـاع نـطـاق الـبـطـالـة
واألمية إضـافة إلى ظواهـر العنف
واإلرهـاب الـتي أصـبـحت مـتـفـشـية
ومـستـشـرية فـي اجملتـمع الـعراقي
والسيّما بـاستمرار الـفساد والرشا
ـال العـام متـرافقـة مع نظام وهدر ا
احملاصـصة اإلثـني والطـائفي الذي
يُـطــبقُ مــثل الــكـابــوس عــلى صـدر

. العراقي
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شهد السياسي من بعض لم يخلُ ا
ـثيـرة للـسـخريـة فبـعد ـفارقـات ا ا
صــراع مـاراثـوني مــعـلن ومــسـتـتـر
توصل حزب الدعوة اإلسالمية إلى
ــقـــراطي" أال وهـــو خــوض حـل "د
: االنـتـخابـات بـتـحالـفـ مـنفـصـل
ا يـسـمّى "ائتالف الـنـصر" حتـالف 
يـــقـــوده رئــيـس الـــوزراء الــعـــراقي
حــيــدر الــعــبــادي في حــ يــرأس
اً ـالـكي حتـالفـاً قـد سـلـفه نوري ا
كــان الــعــبــادي أحـد أقــطــابـه وهـو
"دولــــــة الــــــقــــــانـــــون" واحــــــتــــــكم
ـتـصارعـان إلى صـيـغـة وسط بأن ا
أعـــطـــيـــا ألعــضـــاء حـــزب الـــدعــوة
"احلـــريــــة" في دخـــول أي قــــائـــمـــة

وانتخاب أياً منهما.
وكـثــيـراً مــا يــتـردّد في الــكــوالـيس
السياسية أن ثمة تداخالت إقليمية
حـرصت عـلى عـدم انـشـطـار احلزب
بــصـورة نــهــائــيــة وضــغـطـت عـلى
الطـرف لـقبول هـذه الصـيغة. ومن
ـان للتحالف يدري فقد يـعود الغر
مــــجـــدداً الســــيّــــمـــا إذا اقــــتـــضت
ــصــالح بــعــد االنــتــخــابــات لــكي ا
تشكل الـقائمـت  مع حلـفاء آخرين
الــكــتــلــة األكــبـر لــيــكــون لــهم حق

اختيار رئيس وزراء منها.
وإن كــان الــعـــبــادي نـــقــطــة وسط:
الــتــقــاء واخـــتالف بــ الــواليــات
ـتــحــدة وإيـران فــهـو ال يــلــبي مـا ا
تــريــده طــهــران بـالــكــامل لــكــنه ال
يـعــارضــهـا بــوضـوح مــثــلـمــا هـو
يــسـتـجـيب لـواشــنـطن ولـنـدن ألنه
يـدرك أن وجــود قــواعــد عــســكــريـة
أمـريـكـية مـبـاشـرة أو غيـر مـبـاشرة
وفـي إطـــــار اتـــــفــــــاقـــــيـــــة اإلطـــــار
االســـتـــراتــيـــجي ســـيـــكـــون عــامالً
أساسياً في استـمرار صيغة احلكم
الـكي قـطّع صالته الـراهـنـة  فـإن ا
مع احلـلـيف األمـريـكي الـذي مـنـحه
واليـت وإنْ كـان تـوقـيع االتفـاقـية
األمــنـيـة الـعـراقــيـة- األمـريـكـيـة في
عهده (العام 2008) وهي االتفاقية
الــتي لـم يــتم االســتــفــتــاء عــلــيــهــا
شـعـبـيــاً كـمـا تـقـتــضي الـنـصـوص
ـرحلة انتهت القانونـية لكن تلك ا
ـنـعه من الـوصول إلى خـصوصـاً 

والية ثالثة.
أمـا حتالـفـات احلشـد الـشعـبي فـقد
قـامـت بــتـأســيس "ائــتـالف الـفــتح"
وتـــــشــــكل أعـــــضـــــاء الــــتـــــحــــالف
الـــرئــيـــســيــ مـن" مــنــظـــمــة بــدر"
و"عـــصـــائب أهـل احلق" و"كـــتـــائب

كـمـا  تخـفـيض حـصـة اإلقـليم من
ــئـة إلى 14.4 ـيــزانـيـة من 17 بـا ا
ـئــة من جـانب مـجـلس الـنـواب  بـا
حـيث كـان قـد تـمت زيـادتـها من 13
ـئة ـئة قـبل االحـتالل إلى 17 بـا بـا
في إطــــار صـــفــــقـــات ســــيـــاســــيـــة
بــــــتــــــدخـالت من قــــــوى االحــــــتالل
واجلـمـاعات احملـسـوبة عـلـيه الـعام

.2005
ـــقــرّر أن يــكـــون مــوعــد وكــان من ا
االنتـخابات في 15 مايـو (أيار) إلّا
ـوعـد إلى  12مـايـو أنه  تـقــد ا
(أيـار) الحـتـمـال مـصـادفة  15مـايو
(أيـــــار) 2018 ألول أيــــــام شــــــهـــــر
رمـضان. وبـعـد خالفـات في مـجلس
الــــنــــواب حــــول تــــأجــــيل مــــوعــــد
االنـــتــــخــــابــــات قـــرّرت احملــــكــــمـــة
اإلحتـادية الـعلـيا عـدم جواز تـغيـير
مـوعـد االنـتـخـابـات وأن تُجـرى في
قرر يوم  12مايو (أيار) موعدها ا
وقــد صــوّت اجملـــلس عــلـى قــانــون
االنـتخـابـات وصـادق على مـوعـدها
وأصـدر رئــيس جـمـهـوريـة الـعـراق
فـؤاد معـصـوم مرسـومـاً جمـهـورياً
حــــدّد فـــيه يـــوم  12مــــايـــو (آيـــار)
ــــوافق لــــيـــوم الــــســـبـت مـــوعـــداً ا

لالنتخابات. 
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فتوحة األساس في تعتبر القائمة ا
انـــتــخـــاب مـــجـــلس الـــنــوّاب وذلك
بــاســتــخـــدام احملــافــظــات كــدوائــر
انـتخـابـية. ويـستـخـدم نظـام سانت
عدّل وفقاً للحكم الصادر عن ليغو ا
احملـــكــمـــة االحتــاديــة الـــعــلـــيــا في
الــعـراق الـتـي اعـتـبــرت أنّ "الـنـظـام
السـابق" يـقلّص من فـرص األحزاب
الـــصـــغــيـــرة احلـــجم وإنْ ظـلّ هــذا
الـنــظـام االنـتــخـابـي يـحـمـل عـيـوب
النظام الذي سبقـه السيّما بتحديد
العـتبة االنـتخـابية. وهـنالك ثمـانية
مـقــاعـد مــخـصّـصــة لـلــمـجــمـوعـات
الـثــقـافـيــة الـديـنــيـة واإلثـنــيـة عـلى
ـــســـيـــحـــيـــون عـــمـــوم الـــعــــراق (ا
ندائيون). واإليزيدون والصابئة ا
وقــد قـرّر مـجـلس الــنـواب أن يـكـون
الـتــصـويت إلــكـتـرونــيـاً في جــمـيع
نـاطق من خالل استـخدام أجـهزة ا
العـدّ والفـرز اإللكـتروني خـصوصاً
ـراقـبـ احملـلـي بـتـكـثـيف أعـداد ا
ـــقــرّر أن .  وكـــان من ا والـــدولــيـــ
جتــري االنـتـخــابـات في سـبــتـمـبـر(
دة ستة أيلول) 2017حيث تأخّرت 
أشــهــر بــســبب احلــرب ضـد داعش
الــتي انـتـهت في  ديــسـمـبـر(كـانـون
األول) 2017 بـــتــــحــــريـــر األراضي
العراقية من سيطرته عليها. وكانت
هناك مطـالبات بتأجـيل االنتخابات
إلى سـتة أشـهر لـلـسمـاح للـناخـب
ـشـرّدين بـالعـودة إلى ديـارهم بل ا
هنـاك من وصف إجـراءهـا اآلن بأنه
مـحــاولــة انـقالبــيـة ضــد الـعــمـلــيـة
الــسـيــاسـيـة لــكن ذلك لم يــغـيّـر من
حقيقـة األمر وهي إمكانـية إجرائها
فـي الــوقت الــذي  االتــفـاق عــلــيه

وحسم اجلدل بشأنه. 
وبــاســتــثــنــاء الــبــعــثــيــ وبــعض
األشخـاص احملـسوبـ علـيهم وهم
ــــنـــوعــــون من مــــزاولـــة الــــعـــمل
ـوجب قانـون "اجتـثاث السـياسي 
ـسـاءلـة الــبـعث" وربـيــبه " قـانــون ا
والـــعـــدالـــة"  فــــإنه لم تـــبـــرز قـــوة
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حــزب الــله" و"كـتــائب اإلمــام عـلي"
وغيرها وجميعها مقرّبة من إيران.
وكـانـت مـنـظـمـة بـدر بـقـيـادة هـادي
الــــعـــــامــــري جــــزءًا مـن االئــــتالف
احلاكم في "دولـة القـانون" ولـكنـها
أعــــــلــــــنـت انــــــســــــحــــــابــــــهــــــا في
ديـــســـمـــبـــر(كـــانــون األول)  2017
ووقـعت مع العـبادي اتـفـاقاً إلنـشاء
حتـــالـف "نـــصـــر الـــعـــراق" إلّـــا أن
حتالـف "الفـتح" أعلـن انسـحابه من

حتالف النصر فيما بعد.
وأعـلن عـمّـار احلـكـيم زعـيم حتـالف
ـــواطـن ثـــالث أكـــبــــر كـــتـــلـــة في ا
ان في يـولـيـو (تـموز)  2017 الـبـر
مغادرتـه اجمللس اإلسالمي األعلى
والــذي تــأسس فـي طــهــران الــعــام
1982 خـالل احلــرب الـــعــراقـــيــة -
اإليــرانـيـة بـقـيــادة من مـحـمـد بـاقـر
احلـكـيـم الـذي ذهب ضـحـيـة حـادث
تــفـجـيـر في الـنــجف بـعـد االحـتالل
(يــولــيــو/تــمـوز/2003) وقـاده من
بـعده شـقيـقه عبـد العـزيز احلـكيم 
ثم انـتـقل إلى قـيادة عـمّـار احلـكيم
الـذي شـكّل حـركـة جـديـدة تـسـمى "
تيار احلكمة" مديراً ظهره للمجلس
اإلسالمي األعـلى وقـد انـضم إلـيـها
الغالبية الساحقة من النواب الذين
كــــانــــوا عـــــلى حــــســـــاب اجملــــلس
اإلسالمي األعلى باستثناء 5 نواب
وانـضـم تـيـار احلـكــمـة إلى حتـالف
العبـادي لدخول االنـتخابـات  لكنه

عاد وانسحب منه.
وداخـل األحــزاب الــكُــرديــة حــدثت
تـغـيـيـرات درامـاتـيـكـيـة كـبـيـرة مـنذ
االنــتـخـابـات الـســابـقـة خـصـوصـاً
بـــعــد وفــاة كل من جالل طــالــبــاني
زعـــــيم حـــــزب االحتـــــاد الــــوطـــــني
الكـردستاني في 3 اكتوبـر (تشرين
ــــعــــارضـــة األول) 2017 وزعــــيم ا
ورئــيس كــتــلــة الــتــغــيــيــر "كــوالن"
نـوشيـروان مصـطفـى في  سبـتمـبر
(أيـلول) 2017 وشـكّل برهـم صالح
رئــيـس وزراء كــردســـتــان الـــعــراق
الـسـابق ونـائب أمـ عـام  االحتـاد
الـــوطـــني الــــكـــردســـتــــاني حـــزبـــاً
مـعارضـًا جـديـداً "االئتالف من أجل
ـقـراطـيـة والـعـدالـة". وقـال أنه الـد
ــعــارضـة يــأمـل في جــمع أحــزاب ا
ــا في ذلـك حــركـة األخــرى كــافــة 
الـتـغـيـيـر (الـكــتـلـة األكـثـر حـيـويـة)
واجلـماعـة اإلسالمـية وكـتل أخرى
لـــتــحـــدّي الـــتــحـــالف احلـــاكم بــ
ــقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزب الـد
وحـــــــــزب االحتـــــــــاد الـــــــــوطـــــــــني
الـــكـــردســتـــاني. وهـــمـــا احلـــزبــان
ـــتـــحــاصـــصــان الـــلـــذان حــكـــمــا ا
كـردسـتـان مـنـذ الـعـام  1992طـبـقاً
لصيغة  50*50بعد أول انتخابات
جـــرت إثــــر انــــســــحــــاب الــــقـــوات
ـالـية الـعـراقيـة واإلدارة الـذاتـية وا
من كــردسـتـان أواخــر الـعـام 1991
الذ أثــر ضـغــوط دولــيـة بــفـرض "ا

اآلمن". 
وشــكّـلـت األحـزاب الــثالثـة ائــتالفـاً
يسـمى "نـيشـتمـان" ويعـني "الوطن"
لــلـعـمل في االنـتــخـابـات وقـد وافق
الــــتـــحــــالف احلــــاكم بــــ احلـــزب
ـقـراطي الـكــردسـتـاني وحـزب الــد
االحتـاد الوطـني الـكردسـتـاني على
الـترشّح مـرة أخرى كـقـائمـة واحدة
ونـاقـشـت جـمـيع األحـزاب الـكُـرديـة

في كـركـوك الـنزول كـقـائـمـة واحدة
ــــــقــــــراطي ولــــــكـن احلــــــزب الــــــد
الـكُــردسـتــاني أعــلن عن مــقـاطــعـته
االنـــتــخـــابــات في كـــركــوك إثـــر مــا
حــصل فـيــهـا وكـان قــد اتـهم بـعض
حـلـفـائه بـالـتـواطـؤ الـذي وصل حـدّ

اخليانة دون أن يسميهم باالسم.
وفي إطــــار مــــا يــــســــمّـى األحـــزاب
الــعــربــيـــة الــســنــيــة بــدأ االئــتالف
الـــــرئــــيــــسي لــــتـــــحــــالف اإلصالح
(متّـحدون) بـقيـادة أسامـة النـجيفي
الـــذي فـــاز بـ 23 مــــقـــعـــداً في عـــام
2014 مـــرّة أخـــرى وحتــــالف هـــذه
ـــرّة مـع رجل األعــــمـــال خــــمـــيس ا
اخلــــــنــــــجـــــر الــــــذي قــــــرّر دخـــــول
االنـــتـــخــابـــات حـــيث  تـــشـــكــيل
حتـــالف بـــاسم "الـــقـــرار الــعـــراقي"
وانــضـمت إلـيـه مـجـمـوعــات سـنّـيـة
ان أخرى في حـ قرّر رئـيس البـر
العراقي سلـيم اجلبوري الذي شكّل
كتـلة سـياسـية خـارج نطـاق احلزب
اإلسـالمــي الــــــــــــــذي عــــــــــــــانـى مـن
انـسالخـات متـعـدّدة وزعـيم إئتالف
ـطلك دخـول قائمة العربـية صالح ا
إئــتـالف الــوطــنـــيــة بــزعـــامــة إيــاد
عالوي الـــذي يـــنــحـــدر من عـــائـــلــة

شيعية.
أمـا الــتـيـار الـصـدري فـقـد أسس
"حـزب اإلسـتـقـامـة" والـذي سيـرأسه
ـوسوي" الـنـائب الـسابق " جـعـفـر ا
وقد حتالـف معه  احلزب الـشيوعي
الـعراقي وعـدد من الكـتل الـصغـيرة
األخــــــــــــــــــــــرى وذلــك حتــت اســم "
ســائــرون" وهــو مـــا أثــار تــقــوّالت
أقــرب إلى الــتـــنــدّر حــول الــتــحــاق
احلـزب الـشـيـوعي بجـمـاعـة الـسـيد

الصدر. 
وعلى الرغم من أن "طبق الـسياسة"
هــو غــيــر "طـــبق اآليــديــولــوجــيــا"
لـكــنــني أعــتـقــد أن أي حتــالف بـ
تيـار ديني  والسـيّمـا واسع ومؤثر
وجـمـاهــيـري مـثـل جـمـاعــة الـصـدر
وتـيــار يـسـاري ومـاركـسي مـطـلـوب
ومــهم بل وضــروري شـريــطـة عـدم
الـتخـلّي عن الـصـراع الفـكـري وعدم
ـدى لكلّ إخـفـاء األهـداف البـعـيـدة ا
منـهما ألن الـصراع الدائـر هو ليس
حول قيم السماء بل على ما يجري
ــــكن أن فـي األرض األمــــر الــــذي 
يــخـفّف من االحـتـدامــات الـطـائـفـيـة
والتمترسات الدينية خصوصاً إذا
كانت هـناك أهـداف مشـتركـة تخصّ
عمـوم النـاس مثل تـوفيـر اخلدمات
األساسية: من كهـرباء وماء وصحة
وتعـليم وعـمل إضافـة إلى مكـافحة
الفساد والتمـهيد لالنتقال إلى حكم

دنية . القانون في إطار الدولة ا
ولعلّ أهـمية الـصراع الفـكري تزداد
في فـتـرة الـتــحـالـفـات الــسـيـاسـيـة
ولـيـس الـعـكس ويـعــتـمـد ذلك عـلى
إدارة هـذا الـصـراع وقدرة كـل طرف
في الــتـأثـيـر بـاآلخـر واحلـفـاظ عـلى

استقالليته.
ـــدني أمــــا أعــــضـــاء الــــتــــحـــالـف ا
ـقراطي وهـو حتالف ضم قوى الد
صـغــيــرة وبـعــضـهــا هــامـشي فــقـد
شكّلوا مجـموعة باسم "تقدم" وهي
خـليط من قـوى وجـماعـات بـعضـها
من أصـول يسـارية وكـان يـطمح في
احلــــصــــول عــــلـى دعم من احلــــزب
الشيوعي لكن األخير فضّل الرهان
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ـــفــاخـــر لـــيس بـــاالدعـــاءات وا
هـنــاك من يــوثق لــهـا. ومــا كـان
يـصلح ذات عـقـد ال يـصلح االن
ــــــــتــــــــغــــــــيـــــــرات فـي عــــــــالم ا
الـــلــحــضـــويــة... وهــنـــا تــرتب
ـثــقـفـ  –كــمـا ويــتـرتب عــلى ا
نـفـهم ونـدعي- مـسـؤولـيـة اولى
عـلى طــريق الـتــنـويــر والـدعـوة
لـلتـآلف واحملبـة والتـركيـز على
ـــشــتـــركــات والـــتــرويـج لــهــا ا
ولــــيـس اشـــعــــال احلــــرائق او
الـدعوة الـيهـا حتت هذا الـشعار
او االدعاء او غيره هنا وهناك

حتت هذه التسمية او تلك .
ان مــــاجــــرى تــــداوله فـي نـــدوة
بــراغ يـــوم امس والــتي اثــارت
ـــوجــعـــات اعاله يـــزيــد – كل ا
بـزعمـنـا - من نظـرة اهل البالد
ــواطــنـيــهم في اخلــارج الـذين
"ينـاضلـون" مـكلـل بـاالستـقرار
الصـحي والـبـيئي واالجـتـماعي
ـالي .. كـمـا سـيـدفع ذلك اهل وا
ــــزيــــد مـن الــــتــــســـاءل الــــبالد 
ـــقــــارنـــة بـــ عــــطـــاءاتـــهم وا
ومـعـانـاتـهم وكـفـاحـهم الـعـملي
داخـل الــــــوطـن مع عـــــــراقــــــيي
ن لم يـأثروا فـضيـلة اخلـارج 
الـــــــصـــــــمـت عـــــــلـى االقل ال أن
يـصـبـوا الزيت عـلى الـنـار كـلـما

سنحت لهم الفرصة .. 
اخـيـرا ال يـجـوز لـنـا ان نـخـتـتم
ــــــوضـــــوع دون ان نــــــعــــــاتب ا
مـنــظــمي تـلـك الـفــعـالــيــة الـتي
ـــــزيـــــد من ســـــعـت الشـــــاعـــــة ا
الكراهية ب االخوة ونرى بأن
ـطلـوب االنـتـبـاه الولـئك الذين ا
يريـدون ان  يزيدوا الـنار لهـيبا
حــتى وان تــقــمــصــوا احلـرص
وطـالـبــوا بـحـريــة احلـوار فـمـا
احــــــلـى واهم احلــــــوار اجلــــــاد

عـلى احلــصـان الـرابح مـثـلـمـا ضمّ
جـمـاعـات بـعضـهـا امـتـدادات لـقوى
ســـيــاســـيــة مـن الــكــتـل الــكـــبــيــرة.
وكانت هـذه االنتـقاالت الـسريـعة
سـبـبـاً في إحـداث نـوع من االرتـباك
داخل صـــــفــــوف الــــشـــــيــــوعــــيــــ
دنـية والـيسـاريـ من اجلمـاعـات ا
وغــيــر الــديـــنــيــة بل إن بــعــضــهــا
ـشـهـد أصـيب بـإحـبـاط لـدرجـة أن ا
السياسي ازداد قتامة في صفوفها.
وأعلـنت زعيـمة "حـركة إرادة" حـنان
ـنـافـسة ب 7محـافـظات الـفتالوي ا
بــقــائــمــة مــنــفــردة وهـكــذا أصــبح
ان هو الطمـوح بالوصول إلى الـبر
ـا يــوفّــره مـن امــتــيـازات األســاس 
ولـيس التـسابق عـلى خـدمة الـناس

في برامج ومبادرات مختلفة .
ــكن الــقـول إن الــقـوى وبــإجــمـال 

الشيعية الرئيسية هي خمسة: 
األولى- النصر برئاسة العبادي 

الــثــانــيــة- الــفــتح بــرئــاســة هـادي
العامري 

والــثـالـثـة- دولـة الــقـانـون بـرئـاسـة
الكي  نوري ا

والـرابـعـة- احلـكـمـة بـرئـاسـة عـمـار
احلكيم 

واخلــــامــــســــة- الــــصــــدر ودخــــلت
االنتخابـات حتت عنوان " سائرون"
وقـد ظـلّـت هـذه األخـيـرة بـعـيـدة عن
إيران منذ العام  ?2012حيث كانت
ــالـكي تـســعى لـســحب الـثــقـة من ا
بـالتـعاون مع كـتلـة ائتالف الـقائـمة
الـــعـــراقـــيـــة بـــقـــيـــادة إيـــاد عالوي
ـقـراطي الكـردسـتاني واحلـزب الد
بــرئـاسـة مــسـعــود الـبـارزاني وفي
الـعام  2014شـكّـلت كـتـلة مـسـتـقـلة
بـاسم " األحـرار" لـكنـهـا سـرعـان ما
ـلف مــتـنـقـلــة بـطـريـقـة طـوت هـذا ا
بــنــدولــيـــة بــ مــا هــو قــائم وبــ
الرغبة في إحداث تغيير جذري كما

ترفع من شعارات .
رشد يذكر إن تـصريحـات مساعـد ا
األعلى الـسيد اخلـامنئي عـلي أكبر
واليـتي مـستـشـار الـشؤون الـدولـية
كـان قـد قــال في بـغـداد أن إيـران لن
تـسـمح لـلــيـبـرالـيـ والــشـيـوعـيـ
بــاحلــكم في الــعــراق لــكن رســالـته
حـسـبمـا يـبـدو موجـهـة إلى الـنجف
وحتـــديــداً إلـى الــزعـــيم الـــشـــيــعي
ا فـيها السـيد عـلي الـسيسـتانـي 
الـــســـيــد الـــصـــدر وقــبـــله وبـــعــده
انـــطــــلـــقـت حـــمالت مــــصـــحــــوبـــة
بـالـكراهـيـة ضـد حركـات االحـتـجاج
الــشـعــبـيـة الــتي تـطــالب بـاإلصالح
ومكافحة الفـساد وضد فكرة الدولة
ـدنـيـة. ويـبـدو أن مـجـلس الـنواب ا
تـحركة ـزيد من الـرمال ا سيـشهد ا
واالنــــتــــقــــال الـــــســــريع لــــلــــقــــوى
واجلـــمـــاعــات الـــســـيــاســـيـــة لــكن
الـنـتائج األولـيـة  ليـست بـعـيدة عن
ـكن الـتــضـاريس الـوعــرة الـتي ال 
نعرجات الضيقة التي اختراقها وا
ـكن الـقفـز فـوقـها أو جتـاهـلـها ال 
األمـــر الـــذي ســـيــحـــتـــاج مـــعه إلى
تداخالت خـارجيـة دوليـة وإقلـيمـية
ـا إلى عـمـلـيـة قـيـصـريـة إلعادة ور
شهـد السيـاسي أو ترميم تشكـيل ا
الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة وفقـاً لـنـظـرية
صالح التخادم السياسي وتوازن ا

واتفاقها.
ي ومفكر عراقي {  أكاد


