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يف بيان صدر يف التاسع والعشرين من أيلول، دعا املرجع الديين األعلى يف العراق آية هللا علي 
السيستايّن العراقيي إىل التصويت يف االنتخاابت املبكِّرة اليت جرت يف العاشر من تشرين األول، 
إذ ميثِّل هذا البيان حتوُّاًل يف املوقف الذي أعلنه يف انتخاابت 2018، إذ دعا إىل إصالح العملية 
االنتخابية وأظهر تفهماً لـ “االحباط الشعيّب” وعدم املشاركة يف االنتخاابت؛ بسبب املشاكل اليت 
حدثت يف االنتخاابت السابقة، وعلى الرغم من ذلك، مل يدُع املواطني دعوًة مباشرًة إىل املشاركة يف 
العملية االنتخابية مع ذلك، إذ تغريَّ موقفه هذه املرة حينما قال أبنَّ االنتخاابت هي الطريقة الوحيدة 
و »األكثر أماانً« لالخنراط يف العملية السياسية1، على حي ُعوجلت بعض دواعي القلق اليت عربَّ 
عنها يف عام 2018 يف هذه الدورة االنتخابية احلالية- مثل التغيريات يف قانون االنتخاابت- فإنَّ 
العديد من خماوفه األخرى، مثل احلاجة إىل أن تكون املنافسة يف االنتخاابت قائمة على سياسة 
وخدمات اقتصادية واضحة الربامج، مل تثمر عن معاجلات هذه املرة، فلماذا اختار السيستايّن الذي 

حاول إبعاد نفسه عن عملية صنع القرار السياسي، تشجيع مشاركة الناخبي هذه املرة؟! 
يف دولة العراق اهلجينة، لعبت هيئات الوصاية tutelary bodies - املعروفة كذلك 
ابسم دولة داخل جسد الدولة، أو هي مراكز قوة موجودة خارج جهاز الدولة، ولكن ميكنها صياغة 
القرارات السياسية اليت يتخذها القادة املنتخبون ونقضها-دوراً أساسياً يف تشكيل الدولة العراقية 
بعد عام 2003- استفادت هذه اهليئات الوصائية، اليت تشكَّلت على شكل أنظمة ومؤسسات 
عشائرية وطائفية، من ضعف جهاز الدولة واعتماد البالد على املوارد النفطية لتمويل عملية معقَّدة 
وشبكة متشابكة من احملسوبية والتمويل خارج إطار هيكل الدولة على أيِّ حال، مثل أيِّ جمموعة 
تسعى إىل اكتساب القوة واحلفاظ عليها -أو مثل مقدرة أيِّ العٍب سياسيٍّ أو جمموعة- على 
جعل اآلخرين يستجيبون لألوامر على الرغم من املقاومة اليت يبدوهنا، ابملعىن الفيربّي -جيب على 
هذه اجملموعات أالَّ متوِّل قوهتا فحسب، بل جيب عليها أيضاً إضفاء الشرعية على سلطتهم؛ ملمارسة 

1. وكالة األخبار الشيعية: مساحة السيد السيستايّن يشجُّع العراقيي على املشاركة يف االنتخاابت. 
https://tinyurl.com/yf4bjp2u

شرعية السلطة التقليدية في ورطة
زينب ف. شكر  *

هيوسنت ستيت  االجتماع يف جامعة سام  علم  قسم  واستاذة يف  من جامعة كاليفورنيا،  االجتماع  علم  دكتوراه يف    *
ابلوالايت املتحدة األمريكية.
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تلك القوة يف حالة العراق، اختذ هذا الشكل من السلطة شكل الشرعية التقليدية يف حالة مقتدى 
الصدر، جريَّ شخصيته الكاريزمية بوصفها طبقة إضافية من الشرعية، فضاًل عن استعماله املستمر 
لشكل آخر من أشكال الشرعية التقليدية  وهي األسرة اليت ينتمي هلا »أسرة آل الصدر« - كما 
يقول حارث حسن2، مل يقتصر وجود هذه األشكال من السلطة جنباً إىل جنب مع الدولة احلديثة 
فحسب، بل كانت أيضاً سبباً أساسياً يف التدهور البطيء لسلطة الدولة الرشيدة، ومن املهم أن 
تلقائياً، على سبيل  الرشيدة والدولة احلديثة  للسلطة  نقيضاً  ليست  التقليدية  السلطة  أنَّ  نالحظ 
املثال، تعايش امللكيات يف أورواب الغربية جنباً إىل جنب مع احلكومات الدميقراطية القوية3، ومع 
ذلك فإنَّ طبيعة النظام االقتصادي الريعي يف العراق، املتأصل يف مؤسسات الدولة الضعيفة، قد 
وفَّرِت الظروف هلذه اجلماعات ابحلفاظ على شكل شرعيتها ومتاسكها عرب نفاذها إىل املصادر 

االقتصادية، ويرتبط وصوهلا إىل مصادر االقتصاد بسعر برميل النفط. 
وحسب املفاهيم الفيبريية لنماذج الشرعية، فإنَّ السلطة التقليدية »ترتكز على إميان راسخ 
بقدسية التقاليد السحيقة«4، تعتمد السلطة التقليدية -مثل تلك املوجودة يف اجلماعات واملؤسسات 
العشائرية والدينية والطائفية- على موقف الفاعلي الذي يؤثِّر على القيمة املطلقة للمعايري القائمة 
اليت حتافظ على النظام يف مكانه وتقوم على الشعور اباللتزام والواجب جتاه مصدر السلطة، ومبا 
أنَّ السلطة التقليدية ال ترتبط ابلفرد -على عكس السلطة الكاريزمية- فإنَّ التزام الفاعلي هو جتاه 
املؤسسة التقليدية نفسها، كما هو احلال يف العشرية أو الطائفة منذ عام 2003، والعراق يفتقر إىل 
بديل قوي حيل حمل منوذج السلطة التقليدي يف الواقع، قـُوِّضِت السلطة الرشيدة القانونية للدولة قبل 
عام 2003 حي استعمل صدَّام مزجياً من الشرعية الكاريزمية والتقليدية، جنباً إىل جنب مع نظاٍم 

ودراسة  لألحباث  العريب  املركز  منوذجًا«  الصدري  التيار  العراقية:  واالنتخاابت  الشيعية  »القوى   .)2021( حسن  حارث   .2
السياسات.

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Shia-Forces-and-
the-Iraqi-Elections-Sadrist-Currents.aspx

3. رؤساء قبائل يف املدينة، السلطة التقليدية يف الدولة احلديثة، علم اجتماع، 53 )4(، 707-723. 

https://doi.org/10.1177/0038038518809325
4. ماكس فيرب )1984( األقتصاد واجملتمع: دراسة يف تكامل النظرية االقتصادية واالجتماعية. )يت. ابرسونز و أن. جي. مسيلزر، 

 .Routledge & Kegan Paul حمرران( عن دار

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Shia-Forces-and-the-Iraqi-Elections-Sadrist-Currents.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Shia-Forces-and-the-Iraqi-Elections-Sadrist-Currents.aspx
https://doi.org/10.1177/0038038518809325
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معقٍَّد من الرتهيب والسيطرة الكاملة املهيمنة، وبعد عام 2003 استغلت الفصائل اجملتمعية القائمة 
-اليت شكلتها املصاحل الوطنية والدويل- ضعف الدولة خللق مراكز قوة خارج مؤسسات الدولة. 

فضاًل عن ذلك مل يربز يف البالد قادة ذوو كاريزما حقيقيون، خبالف الصدر إىل حدٍّ ما 
القبلية والطائفية  القائمة على أساس اجلماعات  النظام ما عدا تلك  لذا اضمحلت كل أشكال 
ابلتضامن والتماسك االجتماعي واحلماية واملكاسب االقتصادية، يسلِّط كتاب  اليت توفر شعوراً 
هذه  داخل  التضامن  على  احلفاظ  أجل  من  أنَّه  على  الضوء  خلدون  البن  والدولة«  »العصبية 
األشكال من السلطات )أو ما يشري إليه دوركهامي ابلتضامن امليكانيكي(، جيب أن يكون هناك 
هتديد حيدق ابجملموعات هتديداً عامًّا، ومن ثَــمَّ يهدِّد بقاءها، وعلى سبيل املثال خلق روح التضامن 
والوعي اجلمعي واحلفاظ عليهما عن طريق حماربة عدو مشرتك، عدو قد يقوِّض بقاء اجلماعة، 
فضاًل عن الفراغ الذي حدث يف السلطة وغياب قوة الدولة بعد اهنيار نظام صدَّام، فرضت هذه 
اهليئات الوصائية شعوراً ابحلاجة بي شعوبا حول خلق حاجة ملحة للبقاء، إِذ استعملت العشائر 
الـ »هم« تعود على )العرب(،  والعائالت واألحزاب الكردية نظرية »حنن« ضد »هم«، و هذه 
القوة  فقدان  على  الضوء  إللقاء  مشاباً  تكتيكاً  الدينية  واجلماعات  السنية  العشائر  واستعملت 
لغة  الشيعية  اجلماعات  استعملت  فيما  2003؛  عام  بعد  با  والتالعب  واالقتصادية  السياسية 

مماثلة، كما أضافت إليها الدفاع عن البالد يف مواجهة صعود قوات داعش.
ولكن على الرغم من ذلك، فإنَّ إحدى نقط ضعف السلطة التقليدية تكمن يف عدم مرونتها 
وضعف قدرهتا للتكيف مع التغيري ففي حي أنَّ »التهديد« األساسي لألكراد والسنة مل يتغري بدرجة 
كبرية يف السنوات املاضية، ودمَّرت قوة داعش بصورة كبرية يف السنوات القليلة املاضية، فشلت 
اجلماعات الشيعية يف إجياد بديل فعَّال خللق التماسك االجتماعي، وحتول اهتمام املواطني حنو 
مصاحلهم االقتصادية ومع ذلك، فقد ساء الوضع االقتصادي، وقفزت معدالت الفقر من حوايل 
20٪ يف 2018 إىل أكثر من 30٪ يف 2020، مع أسوأ مستوايت وصلها الفقر والبطالة يف 
املدن والبلدات اجلنوبية والشيعية 5، وحوايل 60٪ من سكَّان البالد البالغ عددهم 40 مليون نسمة 

5. فوردهام أي. )2021( » يف النظام العراقي االقتصادي الرهيب، ارتفاع معدالت الفقر- كما ترتفع خماوف عد االستقرار”. 
 .NPR

https://www.npr.org/2021/02/03/961149079/in-iraqs-dire-economy-poverty-is-
rising-and-so-are-fears-of-instability

https://www.npr.org/2021/02/03/961149079/in-iraqs-dire-economy-poverty-is-rising-and-so-are-fears-of-instability
https://www.npr.org/2021/02/03/961149079/in-iraqs-dire-economy-poverty-is-rising-and-so-are-fears-of-instability
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تقل أعمارهم عن 25 عاماً 6، وهذا رقٌم من املتوقَّع أن يرتفع أكثر مع هشاشة اهليكل االقتصادي، 
ارتفعت مستوايت البطالة من 12.87٪ يف 2018 إىل 13.74٪ يف 2020 7، إذ مل يقوِّض 
الثقة يف  أساسيَّة  بصورة  قوَّض  بل  الدولة فحسب،  الثقة يف مؤسسات  االقتصادي  الوضع  هذا 
السلطات التقليدية اليت تتحكم ابلدولة منذ عام 2003، ودفعت الصعوابت االقتصادية وأزمة 
الشرعية والتضامن العديد من الشباب، وخاصة من اجلنوب، للخروج إىل الشوارع خالل انتفاضة 
تشرين 2019، حبثاً عن مصدر جديد للتماسك االجتماعي، ومشاريع اقتصادية وسياسية بديلة، 
عالوة على ذلك، أوقف وابء كوروان السفر وأدَّى إىل تضاؤل   الطلب على البرتول، ممَّا أدَّى إىل 
النظام  النفط، وممَّا أدَّى إىل تعميق مشاكل هذا  اخنفاض اإليرادات احلكومية إىل جانب أسعار 
االقتصادي، ومن ثّــمَّ تعميق أزمة شرعية هذه السلطات التقليدية، إذ مل يؤدِّ اهنيار أسعار النفط إالَّ 

إىل زايدة ازدراء ونفور الشعب، ومن ثَــمَّ التدهور البطيء لشرعية السلطة التقليدية.
قوهتم  أبنَّ  التقليدية  املؤسسات  قادة  شعر  حينما  أنَّه  املستغرب  من  ليس  لذلك،  نتيجة 
وسلطتهم قد تقوَّضت، سعوا الستعادة الشرعية، والوصول إىل املوارد االقتصادية، عن طريق تشجيع 
املواطني على التصويت يف العملية االنتخابية، ويشكِّل فقدان الوصول إىل املناصب داخل جهاز 
الدولة هتديداً وجودايً هلذه املراكز اليت تتحلَّى ابلقوة؛ ألنَّه سيعين فقدان النفوذ وخسارة كبرية للموارد 
االقتصادية، وعلى الرغم من ذلك لقد تضررت هذه املؤسسات التقليدية، إذ يُظهر معدل اإلقبال 
املنخفض عالمة واضحة على تدهور قوة وسلطة وشرعية هذه املؤسسات التقليدية، السيَّما بي 
الشيعة، وعلى الرغم من دعوة املرجعية الدينية، فقد صوَّت حوايل 43٪ فقط )36٪ من الناخبي 
املؤهَّلي(، وهي أدىن نسبة يف اتريخ البالد بعد عام 2003 - مقارنة بـ 44.5٪ يف عام 2018، 
وحسب األرقام الرمسية -شهدت بغداد أقل نسبة مشاركة )حوايل 31٪( 8 مقارنة أبعلى معدالت 
6. أمري علي، أي. )2019( »بروز الشباب واالضطراابت السياسية يف العراق: هنج االقتصاد السياسي.« K4D املعرفة والرباهي 

والتعلم من أجل التنمية.

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17719/pdf/687_
youth_bulge_and_political_unrest_in_iraq.pdf

7. أقتصادايت التجارة »نسبة البطالة يف العراق«.
 https://tradingeconomics.com/iraq/unemployment-rate

8. دافيسون جي. و رشيد أي. )2021( »بلغت نسبة اإلقبال يف االنتخاابت نسبة -%41 املفوضية العامة لالنتخاابت 

https://www.reuters.com/world/middle-east/polls-open-iraq-
general-election-state-tv-2021-10-10/ 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17719/pdf/687_youth_bulge_and_political_unrest_in_iraq.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17719/pdf/687_youth_bulge_and_political_unrest_in_iraq.pdf
https://tradingeconomics.com/iraq/unemployment-rate
https://www.reuters.com/world/middle-east/polls-open-iraq-general-election-state-tv-2021-10-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/polls-open-iraq-general-election-state-tv-2021-10-10/
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املشاركة يف املناطق الريفية حيث تكون السلطة التقليدية هي األقوى.
وعلى الرغم من أنَّ نتائج االنتخاابت أشارت إىل أنَّ الكتلة الصدرية هي الرابح األكرب يف 
الكتلة الصدرية على  النجف حصلت  املثال يف  املقاعد على سبيل  االنتخاابت من حيث عدد 
82،223 صواتً يف عام 2014 وفازت مبقعدين، وحصلت على 92،219 يف عام 2018 
م يف هذه االنتخاابت حتصلوا على 61.637 صواتً، أي: ما يعادل  وفازت بـأربعة مقاعد، بيد أهنَّ
مخسة مقاعد، وبعبارة أخرى رفع قانون االنتخاابت اجلديد من عدد مقاعد الكتلة الصدرية، على 
م كانوا فعَّالي للغاية يف تعبئة قواعدهم الشعبية األساسية ابستغالل أدوات مثل وسائل  الرغم من أهنَّ
التواصل االجتماعي وتطبيقات األجهزة احملمولة، فقِد اخنفض العدد اإلمجايل لألصوات اليت حتصلوا 
عليه سابقاً، وهذا يعين خسارة جزء من قاعدهتم الشعبية، وحصلت فتح التابعة للحشد الشعيب 
على سبعة عشر مقعداً فقط، أي: أقل من مثانية وأربعي مقعداً حصلت عليها يف عام 2018 9، 
وهذا جزٌء من هذا الرتاجع اهلائل هو سوء إدارة احلمالت االنتخابية وتشظي القيادة، ممَّا أدَّى إىل 
إهدار األصوات بي مرشحي عديدين، وتلك مشاكل تفادهتا الكتلة الصدرية، وابملثل فقد حصل 
حتالف )احلكيم- والعبادّي( على مخسة مقاعد فقط يف هذه االنتخاابت، مقارنة بـاثني وأربعي 
مقعداً فاز با حتالف العبادّي يف عام 2018 واملقاعد التسعة عشر اليت فاز با تيار احلكمة بزعامة 
احلكيم يف االنتخاابت السابقة 10، نتيجًة لذلك يعود أحد األسباب احلامسة للنجاح اهلائل للصدر 

إىل القدرة على فهم القانون اجلديد وتنظيم محلتهم تنظيماً فعَّااًل.
ر هذا الرتاجع العام يف حتوُّل  على الرغم من ذلك هناك تفسري أساسي آخر ميكن أن يفسِّ
األصوات حنو املستقلي واألحزاب السياسية اليت أتسست على احتجاجات تشرين -ذات األغلبية 
الشيعية- واليت حصلت على 40 مقعداً، فاز حزب االمتداد، وهو حزب جديد مرتبط ابحلركة 
االحتجاجية، بتسعة مقاعد يف اجلنوب، وابلنظر إىل األرقام عن كثب يف ذي قار احتلَّ مرشحو 

Al-monitor .»9. عباس أي. )2021( »االنتخاابت العراقية تعصف حبرس الشيعة القدامي

https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/iraqi-election-
shakes-shiite-political-old-guard#ixzz7AA3CGu9O 

10. ريناد منصور )2021( »تفسري نتائج االنتخاابت العراقية«.

https://www.chathamhouse.org/2021/10/explaining-iraqs-election-
results 

https://www.chathamhouse.org/2021/10/explaining-iraqs-election-results
https://www.chathamhouse.org/2021/10/explaining-iraqs-election-results
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امتداد املرتبة األوىل يف كل دائرة انتخابية وحصلوا على 150 ألف صوت لكنَّهم حصلوا على مخسة 
مقاعد فقط، مقارنة بثمانية مقاعد للصدر، الذين حصلوا على أصوات أقل بكثري، مل ُيالحظ أاّيً 
من هذه األمناط يف عام 2018، وكما يقول علي املولوي فإنَّ حزب امتداد وغريه من املرشحي 
املستقلي واألحزاب األصغر لديها القدرة على كسب املزيد من املقاعد يف االنتخاابت املقبلة مع 
مزيد من اخلربة يف التعامل مع العملية االنتخابية وفهم أفضل لقاعدهتم السياسية 11 ابجململ، وعلى 
ا تغريت قلياًل بناًء على تقارير خمتلفة، فقد احتلَّ املستقلون املرتبة  الرغم من أنَّ األرقام تبدو وكأهنَّ
األوىل حبوايل مليوين صوت، تليها الكتلة الصدرية بـ885317 صواتً، كما حصلت دولة القانون 
على 502.196 صواتً، وحصلت فتح على 444.762 صواتً، وهو ما ميثل اخنفاضاً كبرياً عن 

نتائج عام 2018، إذ حصل كل حزب تقليدي على أكثر من مليون صوت 12.
أزعُم بعد كل ما تقدَّم أنَّ قلََّة املشاركة واخنفاض معدالت اإلقبال تعكس ابتعاد املواطني من 
السلطات التقليدية اليت تسيطر على الدولة منذ عام 2003، بداًل من االبتعاد من الدولة نفسها أو 
العملية الدميقراطية، ويتضح ذلك من قلَّة األصوات اليت حصلت عليها األحزاب التقليدية، وحتوُّل 
األصوات حنو أحزاب سياسية جديدة قائمة على الشرعية القانونية واملنطقية، واالهتمام الذي أبداه 
كثري من العراقيي يف الشارع ابملشاركة يف االنتخاابت املقبلة بعد أن رأوا أنَّ مراكز نفوذ السلطة 

التقليدية ميكن تدمريها. 
يتضح أنَّ هنالك أسلوابً بدياًل لفهم نتائج االنتخاابت، هي أنَّ معدالت اإلقبال املنخفضة 
-وحتول الناخبي بصورة عامَّة- ال تتعلَّق كثرياً بفوز املستقلي واألحزاب السياسية القانونية الرشيدة 
ا خسارة لألحزاب التقليدية بعد كل شيء، وعلى الرغم من أزمة  الناشئة بداًل من ذلك، يتضح أهنَّ
الشرعية احلالية، ال تزال هذه األحزاب التقليدية تسيطر على السلطة واملوارد خارج وداخل جهاز 
الدولة، وفضاًل عن ذلك ال تزال هذه اجملموعات التقليدية تتمتَّع إبمكانية الوصول واإلشراف على 
القوة القسرية للدولة، وهو األمر الذي ال يستطيع املستقلون وأحزاب تشرين اجلديدة الوصول إليه 
عالوة على ذلك، من غري املرجَّح أن تقوم جمموعات السلطة التقليدية -أولئك الذين فازوا مبقاعد 

11. علي املولوي )2021( »احلقائق العميقة: ماذا تقول نتائج االنتخاابت عن اخلالف السياسي يف العراق. أمواج 

https://amwaj.media/article/what-do-iraq-s-election-results-tell-us-
about-political-contestation

12. داغر أم. )2021( »فرز الشكوك يف صندوق االقرتاع«
 https://iiacss.org/ar/uncertainty-in-the-ballot-box-5/ 

https://amwaj.media/article/what-do-iraq-s-election-results-tell-us-about-political-contestation
https://amwaj.media/article/what-do-iraq-s-election-results-tell-us-about-political-contestation
https://iiacss.org/ar/uncertainty-in-the-ballot-box-5/
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يف هذه الدورة االنتخابية والذين مل يفزوا ابلعديد من املقاعد -بتصعيد املوقف حنو املواجهة املسلحة؛ 
ألنَّ هذا من شأنه أن يهدَِّد النظام احلايل الذي يسعون إىل محايته ابجململ، على حي املدى القصري 
التقليدية، نظراً ألنَّ معدََّل املشاركة  كانت نسبة املشاركة املنخفضة لصاحل األحزاب واجلماعات 
املرتفع كان سيؤدِّي إىل املزيد من املقاعد للمستقلي واجملموعات اليت ينتمي إليها تشرين، وعلى 
املدى الطويل تشرُي معدالت اإلقبال املنخفضة هذه إىل أنَّه مل تستطِع اجملموعات حشد السكان 
خارج مؤيديها األساسيي بصورة عامَّة على حي املدى القصري، استفادت األحزاب واجلماعات 
التقليدية من املشاركة املنخفضة للناخبي، نظراً ألنَّ معدََّل املشاركة املرتفع كان من شأنه أن يرفع 
من عدد مقاعد املستقلي واجملموعات اليت تنتمي إىل تشرين، على املدى الطويل، تشري معدالت 

اإلقبال املنخفضة هذه إىل أنَّه مل تستطِع اجملموعات حشد السكان خارج مؤيديها األساسيي.
قوة  مراكز  وجود  بسبب  هزيلة  هي  العراق،  مثل  اهلجينة،  األنظمَة  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
الدولة تعتمد على أسٍس قانونية وغري عقالنية إلضفاء الشرعية على سلطتها، إالَّ  خارج جهاز 
أنَّ هذه األنظمة توفِّر أيضاً مساحًة لصعود األحزاب املعارضة، كما رأينا يف احتجاجات تشرين 
واالنتخاابت احلالية، ومع ذلك فإنَّ ما حتتاجه هذه األحزاب املعارضة هو االستفادة من الضعف 
الذي تبيِّ مؤخراً يف النموذج احلايل للسلطة والسعي لتأسيس جبهة موحدة ملكافحة اهليمنة، جبهٌة 
حتيط ابأليديولوجيات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فيجب على األحزاب السياسية البديلة 
أن تثبت وجودها بوصفها مصدراً بدياًل للتماسك االجتماعي للشعب، ومن املهم أيضاً أن تعاجل 
هذه اجملموعات الظروف السياسية واالقتصادية اليت مسحت للنظام املختل ابالرتفاع يف املقام األول، 

وهو هتجي الدولة واعتمادها على االقتصاد الريعي.


