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سيراً على نهج املمارســة الدميوقراطية السياسية في 
الكويت نحو انتخاب املجالس التشريعية، أجريت االنتخابات 
النيابية ملجلس األمة الكويتي في ٢٠٢٠/١٢/٥ في موعدها املقرر 
محفوفة باجلهود احلكومية مجتمعة ومشكورة، حتت إشراف 
وزارات الداخلية والصحــة والدفاع، حيث مت االقتراع في 
الوقت احملدد واإلقبال كان أكثر من املتوقع في ظل مخاوف 

اإلصابة بـ«كوفيد-١٩».
من حيث نتائج انتخابات مجلس األمة الكويتي ٢٠٢٠ فقد 
دخل بعضوية املجلس إلى قبة عبداهللا السالم ٣١ نائبا جديدا، 
مع غياب العنصر النسائي من مشهد الفوز، بينما رجع إلى 
املجلس ١٩ وجها نيابيا قدميا ملمارسة العملية الدميوقراطية، 
وبذلك فقد بلغت نســبة التغيير فــي تركيبة املجلس ٦٢٪، 
وتنتظر الفائزين مســؤولية حمل أمانة العمل على االنتهاء 
من امللفات العالقــة التي قد تكون ما زالت طي األدراج منذ 

مجلسني سابقني أو أكثر وإقرار احلكومة اإللكترونية.
والالفت أن املجلس املنتخب يتمتع أعضاؤه اجلدد بكفاءات 
علمية عالية ما يبشرنا بأن هناك أمل في دفع عملية التشريع 
السياســي إلى األمام، ما يؤدي إلــى فتح آفاق جديدة لدفع 
عجلة التنمية املســتدامة، وإصالح ما أفسدته التشريعات 
السابقة املنقوصة من وجهة نظر املواطنني والتي لم حتقق 
سقف الطموح الشعبي املطلوب وحاجات املواطن احلياتية 

من اخلدمات ومستقبل األجيال.
وتدخل احلركة الدستورية «حدس» على خط التمثيل النيابي 
بأغلبية، ما يجعلنا نتساءل، ما أولويات احلركة الدستورية في 
املجلس اجلديد، السيما أن (قانون العفو اخلاص والشامل) 
مطلب األغلبية املعارضة، وهو بيد صاحب األمر سمو أمير 

البالد الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
وبدوري، أبارك للفائزين بعضوية مجلس األمة الكويتي 
مــن األعضاء القدامى واجلدد، وأقول: «الكويت أوال».. إنها 
أمانة بأعناقكم وننتظر منكم الكثير من اإلصالحات وحتقيق 
طموحات املواطنني والدفع باقتصاد الكويت إلى األمام لتحقيق 
دولة الرفاه والنأي بالكويت عــن األجندات اخلارجية التي 

هددت أمن واستقرار دول املنطقة.
ثم تلتها استقالة احلكومة التي تقدم بها سمو الشيخ صباح 
اخلالد إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ما يعني أن األمل معقود في املستقبل القريب على 
مد جسور التعاون بني احلكومة اجلديدة والسلطة التشريعية 
بأعضائها اخلمســني، وكانت حكومة الشيخ صباح اخلالد، 
حكومة إدارة األزمات في ظل جائحة الوباء العاملي (كورونا 
- كوفيد ١٩)، حيث متثلــت حكومة صاحب الثوب النظيف 
بالنهوض من الكبوة احلكومية وتطبيق القرارات احلاسمة 
في محاسبة الفاسدين وتقويض دائرة الفساد اإلداري في 
مؤسســات الدولة، لذلك يرفع املواطن اليوم ســقف آماله 
بالتعاون املثمر بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وأقول 
للسلطتني.. الكويت أوال. والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

نشرت الزميلة «القبس» في عددها رقم (١٦٩٥٥) الصادر في 
يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٤ موضوعا في صدر صفحتها 
األولى حتت عنوان «الستني» يظلم احلرفيني، أختصر أهم ما 
جاء فيه: إن قرار حظر العمل على من بلغ ٦٠ عاما من الوافدين، 
ارتســمت حوله عالمات استفهام كبيرة ملا سيترتب على هذا 
القرار من تبعات اقتصادية ســلبية قد تتضرر كثيرا كونها 
ستفتقد خبرات ساهمت ومازالت في جناحها ونقل معرفتها 

وخبراتها املتراكمة لألجيال املتعاقبة.
إن هذا القرار مجحف بحــق فئة أفنت عمرها في البالد، 
ويصور الكويت كأنها دولة تتدخل في شؤون القطاع اخلاص 

وتقيد حريته، وتفرغه من اخلبرات املطلوبة.
وحول رأي غرفة التجارة والصناعة فقد ذكر رئيسها محمد 
الصقر أن قمة عطاء اإلنســان في املرحلة العمرية ما بني الـ 
٦٠ و٧٠ عاما، وأن العديد من املهن ليســت بحاجة إلى شهادة 
جامعية، ومزاولها كلما تقدم فــي العمر مترس فيها وأتقنها 

وأصبح خبيرا فيها.
قــال رئيس مجلس إدارة احتاد أصحاب الفنادق الكويتية 
غازي النفيسي إن عدم جتديد إذن العمل ملن بلغ ٦٠ عاما يعد 
قرارا «غير ســديد»، مبينا أن هناك دوال أخرى تدفع أمواال 
الستقطابها للعمل لديها، وأن خبراتهم ال تشترى باملال. وزاد: 
غالبية القطاعات التجارية في الكويت تطالب بوضع استثناءات 
لبعض الشرائح، وأن أصحاب األعمال ليس لديهم أي مانع بأن 
يقوموا بدفع رسوم إضافية للدولة وتأمني صحي خاص ومميز 

لهذه الفئة من املوظفني.
أما عضو املجلس األعلى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة 
بنك اخلليج األسبق علي البدر فذكر أن األصل هو ترك حرية 
اختيار العاملني لصاحب العمل، وأن اخلبرة والتمرس واإلبداع 
هي الركن األساسي في اختيار املرشحني للعمل واستمرارهم 
وليس الشهادة اجلامعية، وأن معظم العاملني فيها يستمرون 
في اإلبداع في أعمالهم إلى ما بعد الســتني. مصادر حكومية 
طرحت حلوال منها: فرض تأمني صحــي وفق معايير عالية 
ملن يتجاوز الســتني مع ربط التمديد مبوافقة صاحب العمل، 
ووقف استقدام العمالة ممن جتاوز الستني في عدد من املهن، 
باإلضافة إلى تقدمي أصحاب العمل تعهدا في حالة االســتغناء 
عن املوظف أو وصوله إلى مرحلة التقاعد خالل فترة جتاوزه 
الستني عاما االلتزام بإنهاء إقامته، مع ربط التجديد بسنوات 
اخلبــرة التي قضاها في نفس القطاع والشــركة التي يعمل 

فيها داخل الكويت.
وأشــار اخلبر إلى أن هناك عدة أســباب رئيسية تفرض 
على احلكومة وقف العمل بهذا القرار منها: أن تشغيل بعض 
القطاعات االقتصادية يحتاج إلى عدد كبير من العمالة وليس 
إلى اآلالت واملعدات. وأن عددا كبيرا من املهن يعتمد بالدرجة 
األولى على اخلبــرة الطويلة، وأن املديرين العامني في بعض 
القطاعات وصلوا إلى مناصب عليا خلبرتهم الطويلة، كذلك فإن 
بعض املهن ال يقبل عليها املواطن الكويتي، وال جتيدها العمالة 
الوافدة املتوسطة العمر. وبذلك يكون تطبيق هذا القرار يعني 
االستغناء عن عدد كبير جدا من املوظفني األكفاء وبالتالي حدوث 
تراجع وتقصير في عمليات التشغيل. مع صعوبة استقطاب 

العمالة الوطنية للعمل في بعض املهن في القطاع اخلاص.
فعاليــات اقتصادية كويتية ذكرت أن كثيــرا من العمالة 
(بوســتني) عاما منتجة، وسجلها املهني واجلنائي نظيف، فال 
يُســتغرب استمرارهم في البالد ولديهم أسر وأبناء وعاشوا 
بني الكويتيني أكثر من معيشتهم في بلدانهم فهم يستحقون 
التكــرمي، الفتني إلى أنه لو كان بيــل غيتس من املقيمني في 

الكويت، فبموجب هذا القرار سيتم ترحيله! 
أكتفي بهذه السطور التي تعزز ما سطره قلمي في املقاالت 
السابقة عن ذات املوضوع وأهمية مراجعة قرار ترحيل (بو ستني).

الكويتيون قالوا كلمتهم وأرسلوا 
رسالتهم من خالل تصويتهم للبرملان 
اجلديد، وفي حتليل الواقع السياسي 
الكويتي احلالي، لدينا كثير عن هذه 
التجربة ولكن بجزئية اإلعالم حتديدا:
انطالقة  اإلعالم مسؤولية وهو 
لصناعة رأي محترم من هنا أو نشر 
انحرافات مــن هناك أو الترويج ملا 
ميثل خطرا علــى الفرد واملجتمع، 
ولهذا تعد أهميته مضاعفة، السيما 

مع انتشار وسائل التواصل.
لألســف، ما كان يتم طرحه في 
وســائل اإلعالم قبــل االنتخابات 
البرملانيــة األخيرة من اســتخدام 
التقســيمات االجتماعية من أصول 
أو انتماءات عائلية أو ارتباطات دينية 
وراثية كأساس للتصويت والترشح 
كان يشــكل انحرافــا واضحا عن 
املسؤولية اإلعالمية املطلوبة، في حني 
أن ذلك إذا طــرح في بلدان أخرى، 
خاصــة من البلــدان املتقدمة، يتم 
اعتباره جناية وضربا للسلم األهلي.
هذا االنحراف اإلعالمي رد عليه 
الشعب الكويتي وأسقطه عبر تصويته 
«الوطني» األخير والذي جتاوز كل 
هذه االنحرافات اإلعالمية وشذوذ 
الطرح الشخصي من هنا أو االدعاءات 
الفردية من هناك، على أنهم يقرأون 
او يحللونها من  السياسية  الساحة 

باب ادعاء السيطرة واملعرفة!
ولألسف الشــديد، هناك من ال 
يخجل من عمل أي شيء من أجل املال، 
وأيضا هناك من يعيش عقدة الكراهية 
والرغبة في نشر التفرقة والفتنة لُعقد 
شخصية أو حالة من الشر الذاتية، 
لذلك قلنا عن هذا الكالم التقسيمي 

انه انحراف وشذوذ إعالمي.
ومن اخلطأ نقل مثل هذا الكالم 
املنحرف إلى منابر اإلعالم، والشعب 
الكويتــي رد عليهم وقــال كلمته 
وأخرس كل هــذه الترهات ونتائج 
التصويت شاهدة واألرقام ال تكذب 

وال تتجمل.
من هنا يجب املطالبة بتجرمي مثل 
هذا الطرح قانونيا، ملا ميثله من أضرار 

على السلم االجتماعي واألهلي.
وهذه مسؤولية احلكومة والبرملان 

اجلديد.

أراد أهــل الكويت إيصال عدة 
رســائل من خالل نتائج انتخابات 
٢٠٢٠، ولعــل أبرزها أنهم على أمت 
الوطن رغم  لتلبية نداء  االستعداد 

أنف «كورونا».
الرجال والنســاء من كبار سن 
وشــباب، حتدوا كورونا، ووقفوا 
حتت األمطار لساعات كي يوصلوا 
للجميع، وليعبروا عن  رســالتهم 

إرادتهم احلرة.
وتغير أكثر من ٣٠ نائبا سابقا، 
بأكبر وأسرع وأشمل عملية تغيير 

وإزاحة برملانية.
وكان مــن اخلاســرين نواب 
مخضرمــون لم يتوقــع أحد من 
املراقبــني أو اإلحصائيني تخليهم 

عن كراسيهم إلى األبد.
ومنهم من كان وســيلة وعصا 
وأداة في يد غيره، يضرب بها من 
يشاء من خصومه، وتشهد عليها 
املقبولة داخل قبة  املمارسات غير 

عبداهللا السالم.
ومنهم مــن كان يؤيد القرارات 
احلكومية في كل شاردة وواردة حتى 

لو كانت تضرب املواطن والوطن.
الزبدة، وضع الشعب خطاً إلنهاء 
كل ذلك العبــث، فليس لدينا وقت 
نضيعه، أمامنــا قضايا ال حتتمل 
التســويف والتأخير والتأجيل أو 
أن تكون محال للصفقات السياسية 

الوقتية.
العفو عن املهجرين واملغردين، 
وتعديل النظام االنتخابي الذي يشمل 
الدوائر،  عدد األصوات وتقســيم 
والدين العام واإلصالح االقتصادي.

تلك استحقاقات ال ميكن التلكؤ 
والتردد في إقرارها في الشــهور 

األولى ملجلس ٢٠٢٠.
أهل الكويت حددوا املسار، وقالوا 
النهائي  كلمتهم وأصدروا حكمهم 
برفض كل هؤالء، فأدبوهم وبدلوهم 

وأسقطوهم.
بالتحية،  الشعب قد قام  واآلن 

فهل يرد عليه بأحسن منها؟!
بنشوف!

سؤال: هل سيستمر املجلس أم يكون 
مصيره كمصير مجلس ٢٠٠٨ الذي 

لم يستمر سوى ٩ أشهر؟
< < <

توضيح الواضح: ذكرت وقبل ٦ أشهر 
أن نسبة التغيير في املجلس القادم 
ســتصل إلى ٧٠٪ وصــدق ظني، 
والتغيير أعتقد أنه األفضل للخروج 
من صورة مجلســي ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
اللذين يعتبران األســوأ في احلياة 

البرملانية كلها.
< < <

توضيــح األوضــح: أعتقد ان 
مجلسي ٢٠١٣ و٢٠١٦ كانا أسوأ من 

املجلس الوطني ١٩٩٠.
< < <

توضيح الزم: الزميل الصحافي رشيد 
الفعم كان بحق األفضل في تقدمي 
التحليل السياسي للمشهد االنتخابي 
طوال االنتخابات املاضية سواء في 
حضوره املتلفز أو تغريداته، فكان 
األقرب إلى الصــواب فيما يطرح 

واألكثر دقة واألعمق معلومة.
للحديث بقايا.

رجال ونساء دولة على قدر عال من 
املسؤولية والقدرة على اإلصالح.

الشعب الكويتي يترقب بتفاؤل 
التشكيل احلكومي بوجود الوزير 
القوي األمني، الذي يضع مصلحة 
الوطــن واملواطن نصــب عينيه 
واجلريء في اتخاذ القرار لتحقيق 

إجناز ملموس يشعر به املواطن.
الشعب بحاجة إلى رجاالت دولة 
تعمل بروح وقلــب وفريق واحد 
يتعاونون لالرتقاء بهذا الوطن وحل 

مشاكله وأفراح شعبه.
فكما أحسن الشعب االختيار في 
انتخابــات مجلس ٢٠٢٠، جاء اآلن 
دور السلطة الختيار رجاالت دولة 
تقود حكومة الكويت نحو التنمية 

واإلصالح.

املصاعــب التي واجهتهــا اليابان 
للوصول الى هذا الناجت، بينما نحن 
وصلنا الى هــذا الناجت عن طريق 
تصدير الثروات، فيكاد ال يكون لدينا 
إال محاوالت  العاملية،  من املصانع 
هنا وهناك أغلبها ينتهي بالفشل.

أسباب هذا التباين بني الطرفني 
العربي والياباني له تفاسير كثيرة، 
لكن كل األسباب الرئيسية تندرج 
حتت أن اليابان اعتمدت على العنصر 
البشري فأصبح هو الثروة املتجددة 
التي ال تنضب، بينما اجلانب العربي 
الطبيعية والتطور  بالثروات  اهتم 
الذي  العمــران  لذلك  العمرانــي، 
جتده هناك متواضعا جدا بالنسبة 
للعمران هنا، فنحن نتفاخر بالتطاول 
احلجري وهم يفتخرون باإلجناز 

البشري.

املدعومني مــن القبائل او التيارات 
اإلسالمية او غيرها التي تدعم دائما 
الرجل، فمثال ال توجد تشاوريات 
النســاء كمرشحة  بها أحد  كانت 

مدعومة.
تكمن املشــكلة األساسية في 
االعتقاد بأن املرأة أدنى من الرجل 
مكانة سواء اجتماعيا او مهنيا وقد 
كان هذا نتاج مــوروث اجتماعي 
وديني عبــر مجتمعات عدة ومن 
الصعب تغييره، إال أن التجارب عبر 
التاريخ أثبتت جناح املرأة في عدة 
مجاالت بل وتفوقت على الرجل ما 
دحضت هذه األفكار البالية، ولكن 
ليست املسألة هنا مسألة تفضيل 
حول األداء بل هي مســألة حقوق 
يجب أن تعطى مــن أجل حتقيق 
املمارسات  املساواة، ولكن بسبب 
احلالية واألفكار املتوارثة، لن حتصل 
املرأة على فرصتها في السياســة 
إال بتطبيق نظام «الكوتا» بتحديد 
كراســي للنساء ما ســيغير هذه 

املمارسات ويؤمن املساواة لهن.

قبة عبداهللا السالم.
< < <

للحكومة  املرتقــب  التشــكيل 
اجلديــدة ســيكون مفتاح ســر 
او حله بسبب  املجلس  استمرارية 
املرتقب  النيابي  الصدام احلكومي 
حال مثال عــودة أو توزير وزراء 
يعتبرهــم بعــض االعضاء اجلدد 
«وزراء مؤزمني»، وسيكون احلكم 
على العالقة بني السلطتني بعد ظهور 
التشــكيل احلكومي، بعدها نعرف 
وين رايحــني، وميكن اإلجابة عن 

وها نحن مقبلون على مرحلة 
حساسة جدا حتمل في طياتها ملفات 
مهمة يجب حسمها وإصالحها وال 

حتتمل التأجيل.
فنحن اليوم بأمّس احلاجة إلى 

اإلحصائيات املتوقعة للناجت احمللي 
اإلجمالي للدول العربية خالل عام 
٢٠٢٠ هو ٢٫٨ تريليون دوالر، بينما 
كان الناجت الياباني في عام ٢٠١٩ هو 

٥٫٢ تريليونات دوالر.
ال شــك أن هنــاك العديد من 

يريدون إيصاله للبرملان ولكن في 
احلقيقة هناك عــدة أمور توضح 
ملاذا ال تستطيع املرأة الوصول الى 
املجلس مثل فارق خبرة املرأة أمام 
الرجل في العمل البرملاني، حيث مت 
إعطاء املرأة حقوقها السياسية في 
عام ٢٠٠٥، أمام الرجل الذي ميارس 
العمل البرملاني منذ تأسيس املجلس 
ما أثر ذلك على ثقة الناخبني بالرجال. 
كما ان النســاء يعملن كمرشحات 
الرجال  مســتقالت بعكس بعض 

اعلنــوا ذلك الرفــض صراحة في 
ندواتهم وبرامجهم.

< < <
نعم سيكون األعضاء حتت ضغط 
شعبي كبير عند مواجهة مشاريع تلك 
القوانني احلكومية املرتقبة لإلصالح 
االقتصادي وهذا شــيء طيب بل 
الطبيعي ان تكون  هذا هو الوضع 
الرقابة الشعبية حاضرة وبقوة من 
خارج قبة عبداهللا السالم على أداء 
أعضاء مجلس األمة الذين ميثلون 
الرقابة الشــعبية الدستورية حتت 

وحتى وقت كتابة هذا املقال، لم 
يتم اختيار رئيس احلكومة، ولكن 
نأمل بوجود ســمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيســا للحكومة اجلديدة، 

الستكمال ما بدأه باألمس.

القارئ للمعلومات أعاله دون أن 
يعرف الطرفني سيتوقع حتما أن كفة 
الدول العربية هي الراجحة، بينما 
الواقع أن الدول العربية بكل مواردها 
الطبيعية ومصانعها ومزارعها تقارب 
نصف الناجت القومي الياباني، فحسب 

املؤشــرات  بالرغم مــن هذه 
اإليجابية نوعا مــا، إال انه ما زال 
متثيل املرأة في البرملان أما ضعيف 
او معدوم مثلما حصل باألمس، حيث 
لم تنجح أي من الـ ٣٣ مرشــحة 
بالرغم مــن مؤهالتهم  للبرملــان 
وســيرهم الذاتية وأيضا نشــاط 

بعضهم البارز في عدة مجاالت.
تســري معتقــدات خاطئة أنه 
مت إعطاء فرص متســاوية للذكور 
واإلناث، والناخبون يحددون من 

املتنوعة  هذا املجلس بتركيبته 
ونكهته السياسية املختلطة واملمزوج 
بنفس معــارض مدفوع من الناس 
سيكون شبيها ملجلسي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، 
وأعتقد انه سيكون أقرب شكال لـ 
٢٠٠٨ حيث احلضور املعارض بينما 
سيكون أقرب أداء إلى مجلس ٢٠٠٩.

< < <
عودة النفس املعارض أو املعترض 
شيء طيب وصحي للحياة السياسية 
واثر ذلك سيكون جيدا حتى على 
احلياة العامــة للمواطنني، أقلها أن 
هذا املجلس سيكون درعا راقيا ضد 
اقتصادية تريد  أي قوانني إصالح 
منها احلكومة االنقضاض على جيب 
املواطن ســواء بالضرائب او رفع 
الرســوم أو رفع جزء من الدعوم 
أو رفع أسعار الكهرباء واملياه مرة 
أخــرى، وهذا لن يحصل ولن مير 
اي قانون من هــذا الباب في ظل 
وجود هــذا املجلس على األقل من 
التعددي  النفس  خالل قياس مدى 
املعارض ألي إجراءات حكومية من 
هذا النوع من قبل األعضاء الذين 

اختتمــت احلكومة أعمالها في 
امللتقى الوزاري، الذي جاء بعنوان 
«إجنازات رغــم التحديات»، حيث 
عرضت مــن خالله أبرز إجنازاتها 

خالل هذا العام.
وأحيي هذه اخلطوة من سمو 
الرئيس الستعراض ما مت إجنازه من 
أعمال خالل هذا العام، رغم حتديات 
جائحة ڤيروس كورونا وما صاحبها 

من تغيرات عاملية.
وبعدها بأيــام قدمت احلكومة 
التزاما باالســتحقاق  اســتقالتها 
الدســتوري بعد انتخابات مجلس 
٢٠٢٠، وقــد قال الشــعب كلمته 
بإســقاط نواب لم يُقنعوا الشعب 
بأدائهم وتبديلهم بـ ٣١ نائبا جديدا 

وبنسبة تغيير ٦٢٪.

اليابان عبارة عن شــظايا من 
اجلزر الزلزالية أغلبها جبلية غير 
قابلة للزراعة والسكن، تعبر عليها 
العواصف بشكل دوري، بينما الوطن 
العربي عبارة عن سهول فيه أراض 
زراعية قادرة على تغذية العالم كله 
وليس فقــط الوطن العربي، وهي 
مساحة ال تتعرض للزالزل إال ما ندر، 
ناهيك عن أن مساحة اليابان تعادل 
صغريات الدول العربية، أما بالنسبة 
لتعداد السكان فاليابانيون قليلون 
مقارنة بالعرب فهو ال يتجاوز ١٢٦ 
مليونا، نسبة كبيرة منهم من كبار 
السن، بينما الدول العربية فتعداد 
سكانها ٣٧٧ مليونا، ٣٢٪ منهم من 
فئة الشباب، واليابان ال توجد بها 
الدول  بينما  موارد طبيعية تذكر، 

العربية غنية بكل أنواع املوارد.

انتهــت انتخابات مجلس األمة 
٢٠٢٠ وســط تغيير فــي النواب 
السابقني بنسبة ٦٠٪ ما يبني رغبة 
الشــعب في رفضهم ألداء النواب 
السابقني وعدم الرضا عنهم، حيث 
كانت أحد أبرز مخرجات مجلس ٢٠١٦ 

تراجع احلريات وتفشي الفساد.
وبالرغم من فوز عدة مرشحني 
في انتخابات تشاورية مسبقة إال أن 
عددا منهم لم يحالفه احلظ بالفوز 
في كرسي البرملان األمر الذي يبني 
أن هناك تغييرا في سلوك العديد 
من القبليني وانفرادهم باختياراتهم 
ملمثليهم وسط قناعاتهم بعيدا عن 
السلوك اجلماعي املتبع واختيار ما 
ميثل القبيلة دون ما ميثل قناعاتهم 
الشــخصية. وحتى النواب الذين 
جنحوا لفترة طويلة بعدة مجالس 
أمــة وكان فوزهم كل مجلس أمرا 
مســلماً به وفوجئوا بعدم فوزهم 
في هذا املجلس رغم التزامهم بخدمة 
املواطنني طوال هذه السنوات عن 

طريق املعامالت.
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