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في املقال السابق، مت التركيز 
على أهمية فهم خارطة الناخبني 
التصويت،  لفهم توجهاتهم قبل 
االنتخابــات بعد  نتائج  وفهــم 
التصويــت. وتبــني أن أكثــر 
املجموعات منــوا هي مجموعة 
الناخبني الساعني لتحقيق املنفعة 
الشــخصية، والتــي ال ترتبط 
طموحاتهم في املجلس اجلديد بأي 
قضية عامة، وإن كانوا من املتباكني 
واملتأففــني من ســوء األحوال 
وضعف أداء املجلس متناســني 
أنهم كانوا سببا في انتخاب بعض 
أعضائه في دوائرهم. وتعتبر هذه 
املجموعة أبرز مجموعة انتخابية 
آخذة في النمو، حيث زاد أعضاؤها 
العدالة في تقدمي  بسبب اختالل 
املنح أو تطبيق العقوبات، وخاصة 
في املناطق التي تزداد فيها الكثافة 
السكانية وتقل متوسطات الدخل 

عن باقي املناطق.
أما املجموعة الثانية فهي تلك 
التي تركز في اختيارها للمرشح 
على توجهاته نحو قضايا اجتماعية 
وسياسية واقتصادية مهمة يسعى 
من خالل صوته أن يحلها أو يخفف 
أضرارها. هــذه املجموعة لديها 
آراء تتشكل وفق اطالعهم على 
املعلومات والبيانات والتحليالت 
وتنجذب نحو من ميكن له أو لها 
أن تتبنــى تلك القضايا وجتتهد 

في إيجاد احلل.
وكمــا هــي احلال فــي أي 
انتخابات، ميكن اختطاف التصويت 
لهذه املجموعة والتأثير عليها سلبا 
املغلوطة  املعلومات  بدس ونشر 
واملشــوهة في وسائل االتصال 
الشــخصي أو االجتماعــي، إما 
بالتشكيك في نزاهة ذلك املرشح 
أو تلــك املرشــحة، أو حتريف 
حقيقة دوافع تبني القضايا التي 
تهــم الناخبني على أنها «خدعة» 
هو مجرد كسب الصوت بدال من 
الســعي جديا في مرحلة ما بعد 
االنتخابات حلل تلك القضايا، أو 
بث اليأس في نفوس الناخبني جتاه 
قدرة تلك املرشحة أو ذلك املرشح 
على إحداث تغيير في ظل مجلس 
ال ميكن تشكيل كتل كبيرة متثل 
هذا التوجه. وتبقى اخلطورة في 
املغلوطة  املعلومات  أن تصحيح 
بعد االنتخابات ال ينتج عنه شيء 
لكــون التصويت قد انتهى، ولو 
على أساس خاطئ من معلومات 
ال يعرف مصدرها، لذلك تشــتد 
حمالت اإلساءة والرمي بالطني في 
األيام األخيرة ملا قبل االنتخابات.
للمعلومات  وكيــف ميكــن 
املغلوطة أن تؤثــر على الناخب 
وهو ال يستطيع التحقق من صحة 
املعلومات؟ تستشهد بعض دراسات 
اإلدراك اإلنساني ملا يدور حوله 
في أنه مييــل لتصديق األخبار 
التي تتناسب مع توجهاته وفكره 
العامة،  ومعتقداته وانطباعاتــه 
وذلك لكونها تساند تلك التوجهات 
النفســية والعقلية مبا يقلل من 
التناقــض العقلي بني الواقع وما 
يحمله من فكر. وفي مقابل ذلك 
يقابل األخبار الصادرة عن جهات 
ال يتفق معها بانغالق عقلي إرادي 
أو ال إرادي، حتى وإن كانت دالئلها 
وحججها أرجح وأكثر وجاهة من 

غيرها.
ويبرهن على ذلك ما يحدث 
حاليــا في الصــراع االنتخابي 
املتحدة، حيث ال يزال  للواليات 
الرئيــس احلالي مصــّرا على 
اتهام الرئيــس املنتخب بتزوير 
االنتخابات، ودخلت وسائل إعالم 
اليمني املتشدد واملؤيد للجمهوريني 
في بعض البرامج التي تبثها شبكة 
فوكس نيوز ملساندة رأي الرئيس 
 ١٤٫١ احلالي، والتي اســتقطبت 
مليون مشاهد عشية االنتخابات 
فــي مقابل احملطــات اإلخبارية 
اليســارية الدميوقراطيــة مثل 
السي ان ان (٩٫٤ ماليني) ومحطات 
سي بي اس (٧٫٦ ماليني) واإليه 
(٦٫٣ ماليني) وغيرها  بي ســي 
املنتخب حسب  الرئيس  لتساند 
 .A.C. Neilsen إحصائيات متابعة
واملتابعني للمحطات ذات التعاطف 
اجلمهوري أوالدميوقراطي مرتبط 
بأفكار هؤالء املتابعني، ويتأثرون 
ويرددون ذات التحليالت السياسية 
املدعمة بأنواع احلجج واملعلومات 
التي يتــم تطويعها خلدمة توجه 

كل قناة.
ويبقى أن نشاهد، ورمبا ينبغي 
للباحثني أن يسجلوا، ما سيحدث 
في االنتخابات الكويتية القادمة من 
للتأثير على  للمعلومات  توظيف 
الناخبني املعتمدين على القضايا 
العامة للولوج إلى املنصب البرملاني. 
والى أي مدى التحقق من املعلومات 
(fact Checking) ســيكون له أي 
دور في حماية أولئك املرشحني 

من املعلومات املغلوطة.

مســميات كثيرة ومتنوعة فــي العديد من الدول 
تطلق على املجالس التشريعية والرقابية التي ينتخب 
الناس أعضاءها مثل مجلس الشــعب ومجلس النواب 
ومجلس األمة عندنا وعند بعض الدول العربية وغيرها 
من األســماء، وكل مجلس من هذه املجالس له أسلوبه 
وطريقته في كيفية التعاطي مع القضايا املختلفة التي 
تتعلق مبصالح الناس عالوة على تعاونها مع احلكومة 

أحيانا ومعارضتها أحيانا.
وال شك أن العملية برمتها في كيفية إخراج مجلس 
قوي تعتمد على اختيار الناس أنفسهم، وهل استطاعوا 
أن ينجحوا في االختبار ألن االنتخابات بالفعل مبنزلة 
االمتحــان للناس، إما أن ينجحوا أو يرســبوا إذا كان 

اختيارهم خطأ.
عندنا في الكويت لم يتبق الكثير فهي أيام معدودة 
تفصلنا عــن موعد االنتخاب، ذلك اليوم الذي ينتظره 
الناس منذ سنوات عدة، عندما فشلوا في اختيار نوابهم 
في املجلس املاضي وارتفعت معها نبرة املعاناة والشكوى 
وصاحبتها املعاناة من ذلك املجلس ومعظم نوابه الذين 
تركوا الشعب وحيدا يعاني الويالت بعدما شعر أن مستقبل 
بالده وأبنائه أصبح يثير قلقهم، وذلك عندما عطلت أداة 
الرقابة على املشاريع واملناقصات وأصبح الفساد ينخر 
في املجتمع بكافة أشكاله في الوزارات واملؤسسات من 

رشاوى ومعامالت غير قانونية، ومشاريع متوقفة.
أصبــح الناس بال غطاء ال يجدون من يحميهم وال 
من يحاســب املقصر، وال يعرفون إلــى من يذهبون 
ألن احلبل ترك على الغارب وأصبح الفســاد كاجلمل 
الذي ترك خطامه على غاربه ليرعى من األرض براحته 
وال يجــد من مينعه أو يوقفه. اليوم القرار رجع لألمة 
واملســؤولية على عاتقهم، الكثير من املســؤولني عما 
نحن فيه رجعوا وترشحوا مراهنني على تهاون الناس 
ونســيانهم لكل ما حدث، اليوم نرى الكثير يحاولون 
نهب األموال وزيادة أموالهم التي جاء معظمها بطرق غير 
مشروعة من خالل دفع الرشاوى وشراء األصوات من 
أموالهم اخلاصة للفوز باملال العام وزيادة ثروا تهم من 
املناقصات احلكومية، وهؤالء معروفون عند اجلميع، 
فهل ستتركونهم يعبثون مبصيركم ومبصير أجيالكم 
القادمة وبعدها تقفون بالقرب من مجلس األمة تتباكون 
على األطالل وتشتكون وترفعون معاناتكم ألشخاص 

هم من تتسببوا بهذه املعاناة!
أنا هنــا أخاطب الناس الشــرفاء، أما من يبيعون 
أصواتهم وكراماتهم وشــرفهم معها فهم ال يعنونني، 
ألنهم باألســاس لم يخشوا رب العاملني فكيف سيؤثر 
فيهم الكالم، اآلن مجلس الشعب رجع للشعب ونحن 
شعبنا حر وأصيل، وفي األزمات واحملن جتلت صالبته 
وقوته واليوم نحن في أشــد احملن وأصعب درجات 
التحدي مع الفســاد واملفسدين، فهل ستنقشع الغمة 

وتنتصر األمة؟ هذا ما نتمناه.

تعــد بيئة العمل من أهم العوامل املؤثرة على أداء 
العاملني في أي مؤسسة، وكلما كانت البيئة صحية سليمة 
ومحفزة ارتفع مستوى الرضا الوضيفي، وحتققت 
األهداف، وعمل املوظفون بروح الفريق الواحد الذي 
يســوده الوئام واالحترام والعطاء، باملقابل إن كانت 
البيئة ســلبية غير داعمة ومعتمدة على نشر الفرقة 
والتفرقة دبت اخلالفات بني املوظفني، واســتوطنت 
األنانية، وأصبحت املصلحة الشــخصية مقدمة على 

ما سواها.
ولعل أخطر األمراض اإلدارية التي تصيب املؤسسات 
وتؤدي بها إلى الفشل وتنهش في جسدها (الشللية). بأن 
يقرب املسؤول مجموعة صغيرة أو أشخاصا محددين 
ال لتميزهم أو جودة أدائهم بل ألسباب شخصية أو 
عالقة خاصة أو قرابة دم أو لكونهم ممن يجيد نقل 
األخبار والتملق. كما أن هناك شكال آخر للشللية قد 
يتكون دون تدخل من املسؤول بأن تتجمع مجموعات 
صغيرة متوافقة في اآلراء أو التوجهات أو املآرب لتشكل 
جبهة ضغط فتكون معول هدم وفشل لهذه املؤسسة. 
إن خطورة انتشار (الشللية) تكمن في اآلثار املترتبة 
عليها وانعكاساتها، فمن انتشار العالقات املتوترة بني 
املوظفني، إلى املشاحنات ونقل األحاديث غير الصادقة، 
إلى محاوالت اإليقاع وتصيد األخطاء، أضف إلى ذلك 
الظلم الذي سيقع على مجموعة كبيرة نظرا إلقصائهم، 
وحصول فئة صغيرة غير مستحقة على مميزات يحرم 
منها البقية فيسود اإلحباط وتغيب الدافعية وتتفشى 
األنانية، مما يؤدي بهذه املؤسسة إلى اجلمود والتفكك 

ورمبا االنهيار.
لذلك فإن املســؤول الذي يتمتع بسمات قيادية 
يعلم أن (الشللية) هادمة لكل بناء، ويكون تعامله مع 
اجلميع مبسافة واحدة، مع إدراكه بأن ذلك ال يتعارض 
مع متييز املجتهد ومكافأته نظير عمله وإجنازه، أما 
املســؤول غير الواثق من إمكاناتــه فإنه يعتمد على 
نظرية (فرق تســد)، فيحرص على نشر الفرقة بني 
املوظفني، ومحاولة معرفة أخطائهم بشــتى الطرق، 
ويصبح ميزانه مختــال ونظرته متحيزة، فاملقربون 
منه الناقلون لألخبار املادحون له ليل نهار يصيبهم 
نصيب األسد من املميزات واملكافآت، كما أن أخطاءهم 
مغفورة وزالتهم مسموحة وسقطاتهم مجبورة كما 
يقال في املثل العامي (إن حبتك عيني ما ضامك الدهر). 
على كل مسؤول حريص على مؤسسته، صغرت أم 
كبرت، أن يكون واعيا خلطورة (الشللية) وأن يكتشف 
بوادرهــا مبكرا، ويحاول القضــاء عليها في مهدها 
ليحل محلها العمل بــروح الفريق الواحد، والتعامل 
بعدالة وإنصاف، ويكون املقياس هو اإلجناز واملثابرة، 
وليضع نصب عينيه أن املنصب زائل والكرسي غير 
دائم، وال يبقى غير آثاره وســمعته (لو دامت لغيرك 

ما اتصلت إليك).

على العدد الكافي من األصوات للفوز 
مبقعد البرملان.

ووفــق آراء املواطنني الذين يتم 
استطالع آرائهم جند التذمر من داء 
املجلس السابق وفي الوقت ذاته تأييد 
لتلبية  الذي يســعى  نائب اخلدمات 

متطلبات ناخبيه.
ولكــن ما أن يصل املرشــح إلى 
الوعد  املجلس ويحجز كرسيه ينفذ 
الذي لم يصــرح به وهو تغيير رقم 
التواصــل مع ناخبيه  هاتفه! وعدم 
ألن ما أراده حتقق وما على الناخب 
إال االنتظار ٤ ســنوات أخرى حتى 
يتواصل العضو معه الحتياجه لصوته، 
فعلى الناخب اآلن أن ميارس حقه في 
التصويت بإعطائه ملن يستحق ونتأمل 
منه اخلدمة العامة ال القبلية والطائفية، 
فلنحســن االختيار حتى نصل إلى 
التعاون احلكومي والشعبي في القضايا 
املجتمعية التي حتقق التنمية ومكافحة 
الفساد واالســتغالل األمثل للموارد 
ووقف الهــدر احلكومي غير املبرر 

للمال العام.

«ديبلوماسية الرقمنة».
ومما بعث األمل في نفسي هو 
احلديث عن معدل انكماش اقتصادي 
أقل فــي ٢٠٢١ مما يعنــي طريقا 
ممهدا لتفاهمات بني الدول املصدرة 
للبترول، ودول تريد االستثمار في 
البؤر الساخنة في املنطقة وجتاذبات 

حول مستقبل النفط والغاز.
لقد خلصت في هذا املقال أبرز 
قراءاتــي حول قمة الـ ١٥ ملجموعة 
العشــرين.. وتبقى اململكة العربية 
السعودية أمنوذجا على خط الريادة 
االقتصادية، والشــراكات العربية، 
كما أن اململكة العربية الســعودية 
استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة في 
مجال تفعيل عالم الذكاء االصطناعي 
واعتبار القمة منصة اقتصادية عاملية، 
لتعلن اململكة عن ١٥٠ مليون دوالر 
لشراء اللقاحات للدول الفقيرة مما 
للريادة اإلنسانية،  يعكس منوذجا 
العشــرين خارطة  لتصبح قمــة 

املستقبل.

لذلك نحذر من أن تقع احلكومة 
حتت تأثيــر الضغط من قبل بعض 
املرشحني فهذا يخالف القوانني املتخذة 
للحفاظ على صحة الناس، كذلك يتوجب 
االلتزام باإلجراءات  على املرشحني 
االحترازية الصحية وضرورة دعم 
القوانني الصحية من أجل احملافظة 
على صحة املواطن، وأن لو اتخذ إجراء 
للسماح للمصابني بكورونا قد يتسبب 
في إشكاالت وفوضى وعدم احترام 
القوانني ألن القضاة سيمتنعون عن 
باملصابني ومينعونهم من  االختالط 
دخول مراكز االنتخابات.. أرجو أن 
تكون احلكومة قد راعت تلك األمور 
حتى ال نقع مبشاكل قانونية بسبب 

تفشي ڤيروس كرونا.
آية كرمية: (َما أََصاَب ِمن مُِّصيبَةٍ 
ِ يَْهِد َقلْبَهُ  ِ َوَمن يُْؤِمن ِباهللاَّ ِإالَّ ِبِإْذِن اهللاَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيءٍ َعِليٌم). َواهللاَّ
واهللا املوفق.

ختامــاً: علــى مــدى تاريــخ 
الدميوقراطية في الكويت طبقت أربعة 
انتخابية مختلفة سواء في  قوانني 
شكل الدوائر أو في عدد األصوات 
انتخابي  وبعد تطبيق كل قانــون 
منها، مت رصد تغيــرات مهمة في 
املزاج السياسي للمجتمع تكمن في 
التغيرات  إفراز أشكال مختلفة من 
السياســية، وبغض النظر عن تلك 
التغيرات هل كانت مرغوبة أو غير 

مرغوبة من املجتمع أو السلطة.
واخلالصة: أن التغير السياسي 
التغيــرات االقتصاديــة  حتدثــه 
واالجتماعية العميقة أو تغير قواعد 
اللعبة السياسية ـ قانون االنتخاب، 
وال يحدث فقط بتغير األفراد فقط 

سواء املرشحني او الناخبني.

وهذا هو املتوقع نظرا لعدم إميان الكثير 
من الناخبني مبستوى أداء الكثير من 
النواب في املجالس السابقة حتت قول 
لنجرب اجلديد لعل وعسى يأتي بجديد!
ولكــن واقع احلال مــع والضع 
االنتخابي احلالي في زمن «كورونا» 
أعتقد أن نسبة املشاركة ستكون قليلة 
باملقارنة باالنتخابات السابقة مما يجعل 
تواصل املرشــح تلفونيا مع قاعدته 
االنتخابية السابقة واستمالة ناخبني 
جدد تعتبر أمــرا ملّحا لكي يحصل 

تنجح بتحديــد اخليوط العريضة 
إلستراتيجية العمل املشتركة بني دول 
املجموعة، متخطية بذلك بروتوكول 
حضور الزمان واملكان، وخلق جو 
غيب بعض االختالفات التي من شأنها 
أن تولد مشاحنات سياسية شهدناها 
العام املاضي بني بعض رؤساء العالم 
املتقدم خالل القمة ٢٠١٩، لذلك عكست 
قمة مجموعة العشرين نوعا جديدا 
من الديبلوماسية السياسية أال وهي 

الناس  االنتخابات، وأن صحة  مقار 
ووقايتهم هي األهم ألن صحة الناس 
مسؤولية تقع على عاتق احلكومة أما أن 
تقوم احلكومة باتخاذ إجراءات يسمح 
للمشــاركة  للمصابني بكورونا  بها 
باالنتخابات، فهذا يتنافى مع قرارها 
السابق بضرورة االلتزام باإلجراءات 

االحترازية الصحية.

املجتمع الكويتي، خاصة بعد العديد 
من فضائح الفســاد، ولكن لألسف 
الواقع والسوابق والشواهد تخبرنا 
عكس ذلك، وبأن ال شي سيتغير بعد 

انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠.

املنطلق فإن كل ما يطرح ال يعدو كونه 
وجهة نظر لن تنطلي على الناخب الذي 
حدد اختياره وخاصة ان الصوت واحد 
ال غير ال ميكن االستهانة بأي صوت 

ألن ذلك يحدث فارقا في الفرز.
ومن املالحظ أن غالبية املرشحني 
كان لهم دور في احلياة التشــريعية 
منهم من كان عضوا أو مرشحا سابقا 
أو وزيرا سابقا! ووجوه قليلة جديدة 
دخلت املعترك االنتخابي لعل وعسى 
جتد لها حظا في الوصول لقبة البرملان 

كمــا طالبــت اململكــة العربية 
البيئة واملناخ  الســعودية بحماية 
التعاون املشــترك  بإعــادة  وذلك 
وفق املعاهــدات الدولية، ومعاجلة 
االنسحابات واستثمار البنى التحتية 
للدول في الشرق األوسط والعالم، 
وذلك لتجاوز تداعياتها على جميع 
جوانب التنمية املستدامة في العالم.

وعن «الديبلوماســية الرقمية» 
اســتطاعت مجموعة العشرين أن 

علــى صحة الناس لقد تابعت تدخل 
البعض للســماح للناخبني املصابني 
بكورونا من املشاركة في االنتخابات، 
وأن احلكومة تدرس هذا املوضوع، 
وأعتقد أن احلكومة يجب أن تلتزم 
التي تطبقها  باإلجراءات االحترازية 
وزارة الصحــة علــى كل مصاب 
وعدم الســماح له باالختالط ومنها 

عام ٢٠١٢، بأن االنتخابات ستحدث 
تغييرا مهما ومؤثرا في تركيبة املجلس 
القادم مما يترتب عليه إحداث تغيير 
إلى إطالق عملية  سياســي يؤدى 
إصالحية سياسية واقتصادية ينشدها 

أيــام قليلة تفصلنــا عن موعد 
االنتخابات التشريعية في جو مختلف 
متاما عما اعتدنا عليه ســابقا بسبب 
جائحــة كورونا، حيــث ال جتمعات 
انتخابية وال زيارات للدواوين التزاما 
الوقت  باالشتراطات الصحية، وفي 
ذاته أصبحت الصحف اإللكترونية هي 
الباب الواسع لكي ينطلق منه املرشح 
إعالميا للوصول إلى الناخبني بآرائه 

وتوجهاته.
وال شك أن ما يدلي به املرشحون 
من تصريحات وبيانات إعالمية في 
شتى املجاالت وخاصة ما يوجه من 
السابق  للحكومة واملجلس  انتقادات 
يشكل ساحة لآلراء وكأننا في هايد 
بارك خطابي كل يدلي بدلوه في القضايا 
التي يتبناها والتي لم تخرج عما اعتاد 
الناس سماعه من فساد وعدم تلبيه 
احتياجات املواطنــني والقصور في 
التشريعات واملتقاعدين وتلك قضايا 
عامة ال يســتطيع أي من املرشحني 
تنفيذها إن لم يكن هناك توجه حكومي 
باملوافقة عليها داخل املجلس. من هذا 

ليس من العجيب أن تقوم اململكة 
العربية الســعودية بقيــادة خادم 
امللك سلمان  الشــريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز بتحديد معالم القرن 
االقتصــادي اجلديد، خاصة ملا لها 
من ثقل كبير في اإلقليم اخلليجي، 
وتعد قيادة الرياض لقمة مجموعة 
العشرين مؤشرا على أن النهوض 
بالعالم سيبدأ من جديد على طريق 

التعاون املشترك بني تلك الدول.
منذ بداية جائحة كورونا عكفت 
اململكــة العربية الســعودية على 
التطورات مع شركائها في  مواكبة 
قمة العشرين فعقدت عدة اجتماعات 
افتراضيــة لتختمها بالدورة الـ ١٥ 
العشــرين، والتي من  ملجموعــة 
خاللها أكــدت على ضرورة حماية 
اإلنسانية من األوبئة والبدء باستخدام 
لقاحات (كورونا ـ كوفيد -١٩) من 
خالل مناقشة توفير ٢ مليار جرعة 
وكيفية توزيعها ومناقشــة ديون 

الدول الفقيرة.

وزارة الصحة طبقت اإلجراءات 
االحترازية الصحية على كل مصاب 
بالكورونا، واتخذت أيضا إجراء احلجر 
لكل مصاب ملدة ١٠ أيام. ولكل قادم من 
اخلارج أصبحت األمور واضحة وهي ال 
تسمح ألي مصاب باالختالط مع الناس 
في أي مكان وتعتبر مراكز االنتخابات 
من ضمن املواقع املمنوع دخولها لكل 
مصاب ألنه قد يتسبب هذا املصاب 
عند قيامه بدخول مراكز االنتخاب بنقل 
ڤيروس كورونا للناخبني املتواجدين 
في مركز االنتخابات كذلك قد ميتنع 
القضاة رؤســاء جلــان االنتخابات 
مبقابلة املصــاب ومنعه من دخول 
مركز االنتخاب وهذه إجراءات البد 
من االلتزام بهــا وضرورة تطبيقها 

على اجلميع.
أما أن يســمح ملصــاب بحجة 
املشــاركة في االنتخابــات فهذه ال 
تتماشى مع إجراءات الوقاية واحملافظة 

إلحداث تغيير سياسي مهم البد 
أن تســبقه تغييرات اقتصادية أو 
اجتماعيــة مهمة وهي عادة تتطلب 

سنوات طويلة.
ولكن التجارب اجلديدة في العالم 
واملنطقة العربيــة كتجربة (األردن 
أن إحداث تغيير  والكويت) تؤكــد 
مهم في «قانون االنتخابات» يؤدي 
إلى تغيير في مزاج الناخب وتشتت 
الرصيد االنتخابي للكتل السياسية 
مقابل األفراد، مما يؤثر على تركيبة 
البرملان وبالتالي يحدث تغييرا سياسيا 
مهما، وإن كان مؤقتا يزول مع زوال 

الظرف الذي أوجدته.
املقدمة البســيطة السابقة تأتي 
ردا على احلاملني قبيل كل انتخابات 
الواحد  إقرار مرسوم الصوت  منذ 

سلطنة حرف

قمة العشرين 
بريادة سعودية.. 

خارطة املستقبل
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